
      IRATI – TURISMOA: AZKEN TXOSTENA
                AEZKOA

2020

Memoria honetan Aezkoako Batzarre Nagusiak 2020an turismoaren arloan 
egindako jarduerak banakatzen dira, bereziki Iratiko Informazio eta Zaintza Zerbitzuan 
(Arrazola). Gaian sakondu nahi izanez gero, zerbitzuaren funtzionatzen egon den 
denboraldian egindako hileko txostenak kontsulta daitezke. 

ZAINTZA ZERBITZUA -  2020

0- AURRETIKOAK 

 

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak alarma egoera deklaratu ondoren, 
zeinak pertsonen mugikortasunari buruzko neurri murriztaile ugari ekarri baitzituen, 
Aezkoako Batzarre Nagusiko Osoko Bilkurak Arrazolako zerbitzu denboraldiaren 
hasierari eta langileen kontratazioari buruz eztabaidatu zuen martxoaren 17an 
egindako bilkuran. Batzarre Nagusiak uste zuen egoera horrek ez ziola uzten zaintza 
zerbitzurako beharrezko langile kopurua betetzeko  kontratazio zerrenda osatzeko 
hautaketa prozesua egiten. Era berean, ezin zen ziur jakin neurri horiek noiz arte 
izanen ziren indarrean, une hartan hamabost egunerako hartu baitziren, baina oso 
litekeena zelako luzatzea, baita Aste Santu bitartean ere. Arrazoi beragatik, Osoko 
Bilkurak ulertu zuen aukera bakarra zela onartzen ziren neurriei eustea eta erabakiak 
egoeraren arabera hartzen joatea. Beraz, langile mugagabe etendunei ez zitzaien Aste 
Santuan lan egiteko deirik egin, Zaraitzuko Batzordeak ere erabaki zuen modu berean 
(harekin harremanetan egon gara zerbitzua antolatzeko). Osoko Bilkurak erabaki zuen, 
Aste Santurako informazio gunea irekitzea posible izanez gero, langile mugagabeak 
baino ez zirela arituko eta zerbitzua antolatzeko modua,  ordutegia eta abar aztertuko 
zela normaltasunez funtzionatu ahal izan arte. Erabaki hori posta elektronikoz 
jakinarazi zitzaien langileei hurrengo egunean, eta langileen ordezkariarekin 
harremanetan jartzea erabaki zen, zegozkion ondorioetarako.

Ondoren, bi bilera egin ziren bideokonferentzia bidez (maiatzaren 6an eta 
ekainaren 1ean) langileen ordezkariarekin, eta kontratu mugagabe etenduna zuten 
langileei deitu zitzaien lanean has zitezen, ekainaren 12tik udako denboraldia amaitu 
arte. Materialak eta azpiegituren egoera berrikustea eta zirriborro gisa eman zitzaien 
jarduera protokoloa adosteko proposamenak aurkeztea izan ziren langile horiei hasiera 
batean emandako lanak, informazio gunea ekaineko azken asteburura arte itxita egon 
baitzen. 

Ekainaren 21ean amaitu zen koronabirusak eragindako pandemiagatik 
ezarritako lehen alarma egoeraren iraunaldia. Hala ere, behin baino gehiagotan aldatu 
zen pertsonen mugikortasuna mugatzeko neurriak, Deseskalada Plana deitutako 



denboraldian zehar, eta maiatzaren 17tik aurrera zabaldu zen Nafarroan udalerrien 
artean zirkulatzeko aukera. Deseskaladaren 3. fasea, probintzien arteko zirkulazioa 
ahalbidetu zuena, 2020ko ekainaren 8an jarri zen indarrean. Urriaren 22an, 
koronabirusak kutsatutakoen kopuruen bilakaerak eraginda, Nafarroa itxiera 
perimetrala indarrean sartu zen. 

Informazio Zerbitzua funtzionamenduan egon den denboraldi osoan, Batzarre 
Nagusiak Zaraitzuko Batzordearekin eta Orbaizetako Udalarekin bildu izan da, eta 
Iratiri buruzko erabakiak haiekin elkarlanean hartu ditu. Gobernu zentralak, 
Nafarroakoak eta Frantziakoak hartzen joan diren erabakiek erabat eragin dute 
espaziora hurbildu den bisitarien kopuruan. 

Aezkoako Batzarre Nagusiak onartutako Informazio Zerbitzuaren 
funtzionamendurako Protokoloa Arrazolan lan egiteko oinarri izan da. Honako hauek 
dira protokolo horren neurri nagusiak:

1.- Haraneko bi aterpeak (Azpegi eta Egurgio) erabilgarri edukitzeko kudeaketa 
egokia egitea ezinezkoa denez, itxita daude biak. Era berean, eta gaia Orbaizetako 
Udalarekin aztertu ondoren, udalaren kanpatze-gunea itxita egon da urte osoan, eta 
aparkalekua erabiltzeko ordutegia murriztu da ere,  8:00etatik 18:00etara hain zuzen. 
Informazio txabola zaharra prestatu da,  zerbitzurako errefortzu modura erabiltzeko 
eta, hala, langileen eta bisitarien artean tarte handiagoa egon dadin.

2.- Aparkalekuetako gehieneko edukiera finkatu da, erabiltzaileen arteko 
distantzia eta sartzea modu ordenatuan egiten dela bermatzeko. Modu berean, 
gomendatu da taldeak jende gehien biltzen den eremuetara (Arpea, begiratokiak, 
zenbait bidezidor) birbideratzen saihestea. 

 

3.- Bainugeletako bat bakarrik egon da irekia, langileentzako, eta horko dutxa, 
gainera, ezin izan da erabili. Bainugelak, normalean egun osoan irekita zaudenak, 
aurten egunero itxi dira lanaldia amaitutakoan.

4.- Informazio eremu osoa prestatu eta ekipamendu egokiarekin hornitu da 
(osasun-agintariek emandako gomendioei jarraikiz): bereizteko pantailak, kubo 
bikoitzeko paperontziak, xaboi-banagailuak, gel hidroalkoholikokoak eta komuneko 



paperezkoak, produktu desinfektatzaileak aplikatzeko motxila, etab. Era berean, langile 
guztiei prebentzio  eta desinfektatzeko materiala izan dute (aurpegi-pantailak, maskara 
txikiak, eskularruak, gela...); eta jakinarazi zaie zer babes neurri espezifiko hartu behar 
zituzten lan-denboran, koronabirusak ez gaixotzeko.

Egoera horrek, Arrazolako zerbitzuan eragiteaz gain, Aribeko informaziogunean 
(Turismo Bulegoa) ere izan du ondoriorik. Aurrikusitako zabaltzeko egutegia eta 
ordutegiak aldatu behar izan dira. 

Administrazioetako agintariek hartutako neurriek baldintzatu egin dituzte 
bisitarien kopurua eta Iratira sartzeko egunak; beraz, estatistiketan aldaketa handia 
ikus daiteke egun batzuetan, aurreko denboraldietako datuekin alderatuta.

Abenduaren 10ean, zerbitzuaren balorazio orokorrari buruzko bilera egin zen, 
eta txosten honetan jaso ziren langileen ordezkariek aurkeztutako eskaerak.

1- LANGILEEN KONTRATAZIOA. 

 

Gorago zehaztu den bezala, lehen kontratazioa ekainaren 12an egin zen, eta 
langile mugagabe etendunei soilik eragin die.

Ekainean, gainerako lanpostuak betetzeko deialdia egin zen  Nafarroako 
Enplegu Zerbitzuaren bidez, eta, guztira, 5 pertsona aurkeztu ziren  uztailaren 6an egin 
zen hautaketa probetara. Hautagaiei deitu ondoren, bik uko egin zioten lanpostura 
sartzeari, eta, beraz, gainerako 3ekin osatu zen  taldea, eta ez zen ondoren 
kontratatzeko inor erreserban gelditu. Horregatik, Aribe bulegorako turismo 
informatzaile posturako deialdia egin zen aldi berean, berriz ere egin zen Arrazolako 
zaintza eta informazio kontrataziorako zerrenda sortzeko eskaintza. Hautaketa hori 
uztailaren 24an egin zen, eta hiru pertsona aurkeztu ziren, zerrenda osatu zutenak. 
Ondoren, haietako bati bakarrik deitu zitzaion abuztuan, hilaren 12tik 30era, zerbitzua 
indartzeko. Turismo Bulegoko informazio postua hautatzera 6 pertsona aurkeztu ziren. 

2020an, honako langile hauek aritu dira turismo zain-informatzaile gisa, 
adierazitako aldietan:
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E. Garayalde X X X X X X X X
l. Ubau X X X X X X X X

I. Agorreta X X X X X X X
A. Saragüeta X2 X X X X

I. Gómez X3 X X X X
I. Zalba X4

1 eta 2   kontratuaren hasiera: uztailaren 9a
3 kontratuaren hasiera: uztailaren 10a

4  errefortzua, abuztuaren 12tik 31ra



 Zerbitzua iraun zuen bitartean,  langile batek baja medikua hartu zuen Covid-
ean positiboa eman zuen pertsona baten kontaktu zuzena izateagatik, baina 
protokolozko analisian negatibo eman zuenez, gertakizunak ez zuen lanean eraginik 
izan. Langilearen baja ez zen bete, bigarren hautaketa baino lehenago gertatu baitzen 
eta osatutako kontratazio zerrendan ez baitzegoen pertsona gehiago. 

2- ZERBITZU DENBORALDIAK - ORDUTEGIAK

Arrazolako zerbitzuan egutegi hau izan dute:

- Ekaina
Hilaren 12tik 30era: langile mugagabe etendunak kontratatu ziren: 2 langile. 

Denboraldi horretako lan ordutegia, asteazkenetik igandera, 08:00etatik 15:20era izan 
zen, eta astelehen eta astearteak jai egunak izan ziren.

- Uztaila (hilean zehar osatu zen lan ekipoa)
- hilaren 1etik 31ra: denboraldi osoan, 2 zain (langile indefinidos-mugagabeak)
- Hilaren 9tik 31ra: 2 zain hasi ziren hilaren 9an. 
- Hilaren 10tik 31ra: zain bat hasi zen hilaren 10ean. 

Talde osoa osatu arte, langile mugagabeek ekaineko zerbitzu ordutegi berari 
jarraitu zioten. Hilaren 9tik 15era arte lan txanda bakarra aritzea erabaki da, langile 
berriek lanpostuen funtzionamendua eta ezaugarriak ikasteko aukera izan dezaten; 
esleitutako ordutegia ordura arteko berbera da, 08:00etatik 15:20ra.

Uztailaren 16tik aurrera bi txanda egin dira. Lehenengo txandari hiru 
pertsonarekin osatu da, 08:00etatik 15:20ra aritzeko, eta bigarren txandari bi, 
11:00etatik 18:20ra, eta ordu horretan informazio-etxola eta harrera-eremu osoa itxi 
izan da. 

- Abuztutik azarora
Abuztuaren 1etik azaroaren 10era zaintza langile guztiak lanean aritu dira (5). 

Abuztuan, hilaren 12tik 31ra, pertsona bat gehiago kontratatu da zerbitzua indartzeko.
Zaraitzuko Batzordearekin bilera egin ondoren, bisitariei arreta emateko 

ordutegiak aldatu dira, bi haranen artean ahalik eta homogeneoenak izan daitezen. 
Irailean eta urrian, eta azaroaren 9ra arte, txanda bakarra egon da astelehenetik 
ostegunera eta igande eta jaiegunetan (08:00etatik 15:20ra). Ostiral eta larunbatatetan 
zerbitzuaren ordutegia zabaldu da eta  jendearentzako arreta 08:00etatik 18:20era 
bitartekoa izan da. 

- Azaroko asteburuak
Azaroaren 14-15 eta 21-22ko asteburuetan, 3 zaintzaile aritu dira, txanda 

bakarrean; txanda mantendu da zerbitzuaren eskaintza egon den bitartean, eta 
08:00etatik 15:20ra aritu da.

- Abenduko zubia
Azaroaren 28tik abenduaren 9ra arte (barne), 3 zain aritu dira. Aldi horretan ez 

da aurreikusi egun guztietan irekitzea; aitzitik, azaroaren azken asteburuan eta 
abenduaren 3tik 8ra bitartean eman da zerbitzua, eta gainerako egunak asteko 
atsedenari eta oporrei esleitu zaizkie. Eguraldia zela eta, elurra erruz egin du egun 
horietan, eta abenduaren 6tik 8ra ez da zerbitzua zabaldu. 

3- ZERBITZUEN KOSTUA



Jarraian, informazio eta zaintza zerbitzuari dagozkion kostuak azaltzen dira, bai 
langileak kontratatzeari dagozkionak, bai haren funtzionamenduari lotutako gastuak.

1- IBILGAILUAREN ALOKAIRUA

Aurreko urteetan bezala, Batzarre Nagusiak Arrazolako Zerbitzurako renting-
ean kontratatu du ibilgailu bat, ekainaren 16tik zerbitzuaren denboraldia bukatu den 
arte (abendua). Ibilgailuaren errentamenduaren kostua 2.688,67 € izan da guztira.

Hauexek dira ibilgailu horrekin egindako kilometroen zerrenda (beste zerbitzu 
batzuei dagozkienak izan ezik):

DENBORALDIA KM, GUZTIRA ALOKAIRUAREN 
KOSTUA

Ekaina-Uztaila 912 724,91
Abuztua 352 417,45

Iraila 372 417,45
Urria 361 417,45

Azaroa 161 417,45
Abendua 165 293,96
GUZTIRA 2.323 2.688,67

Ibilgailua Arrazolan eduki da, eta, beraz, hortik hasten diren lan 
desplazamenduentzako baino ez da erabili. Ekainean eta abenduan Batzarre Nagusiak 
jakinarazi zien langileei lantokira joateko ibilgailua erabiltzea zutela Aribetik, lan txanda 
bakarra zegoelako. 2020. urtean zehar zerbitzuari esleitutako ibilgailuak 2.323 
kilometro egin zituen, 2019. urtean baino askoz kilometro gutxiago (6.500 Km).

Ibilgailuarentzako gasolioa kostua BERREHUN ETA BERROGEITA HAMASEI 
EURO  (256,00 €) izan da.

2- LAN AHOLKULARITZAKO GASTUAK 

Iratiko langileen Gizarte Segurantzako kontratuak, altak eta bajak, hileko 
nominak eta kotizazioak, enpresa ziurtagiriak eta abar tramitatzeari dagozkion Lan 
Aholkularitzaren kostuak MILA BERREHUN ETA HIRUROGEITA HAMALAU  EURO 
ETA BERROGAITA BEDERATZI ZENTIMO IZAN DIRA (1.274,49 €).

3- NOMINAK ETA GIZARTE SEGURANTZA- Aldi bakoitzeko-

3.1- Ekaina (12ik 30era)

Zaina LANSARI
A

G.SEGU
R Guztira

Zain 1 1.273,77 426,72 1.700,49
Zain 2 1.212,63 406,24 1.618,87
ASTE SANTUA, 
GUZTIRA 2.486,40 832,96 3.319,36 3.2- Uztaila – Udako 

kontratuen hasiera 

Zaina LANSARI
A

GIZ.SEGU
R. Guztira

Zain 1 (1etik 31ra) 1.968,83 659,54 2.628,37
Zain 2 (1etik 31ra) 1.872,26 627,20 2.499,46
Zain 3 (9tik 31ra) 1.222,42 147,67 1.370,09



Zain 4 (9tik 31ra) 1.394,55 483,92 1.878,47
Zain 5 (10etik 31ra) 1.341,43 465,47 1.806,90
EKAINAREN 30EAN, 
GUZTIRA 7.799,49 2.383,80 10.183,29

3.3- Abuztua

Zaina LANSARI
A

GIZ.SEGU
R. Guztira

Zain 1 1.968,83 659,54 2.628,37
Zain 2 1.929,80 646,49 2.576,29
Zain 3 1.766,44 612,95 2.379,39
Zain 4 1.881,52 652,89 2.534,41
Zain 5 1.881,52 652,89 2.534,41
Zain 6 (errefortzurako) 1.326,32 448,58 1.774,90
ABUZTUA, GUZTIRA 10.754,43 3.673,34 14.427,77

3.4- Iraila

Zaina LANSARI
A

GIZ.SEGU
R. Guztira

Zain 1 1.853,75 621,01 2.474,76
Zain 2 1.757,18 588,64 2.345,82
Zain 3 1.708,90 592,99 2.301,89
Zain 4 1.708,88 622,82 2.331,70
Zain 5 1.823,98 632,94 2.456,92
IRAILA, 
GUZTIRA 8.852,69 3.058,40 11.911,09

3.5 - Urria

Zaina LANSARI
A

GIZ.SEGU
R. Guztira

Zain 1 1.853,75 621,01 2.474,76
Zain 2 1.929,80 646,49 2.576,29
Zain 3 1.823,98 632,94 2.456,92
Zain 4 1.823,98 632,94 2.456,92
Zain 5 1.708,90 592,99 2.301,89
URRIA, 
GUZTIRA 9.140,41 3.126,37 12.266,78

3.6 - Azaroa 

Zaina LANSARI
A

GIZ.SEGU
R. Guztira

1etik 10era

Zain 1 694,64 232,69 927,33
Zain 2 662,45 221,90 884,35
Zain 3, kitapenarekin 858,85 224,28 1.083,13
Zain 4, kitapenarekin 858,85 224,28 1.083,13
Zain 5, kitapenarekin 799,24 204,32 1.003,56

AB 14/15
Zain 1 173,45 58,12 231,57
Zain 2 167,01 55,93 222,94
Zain 3, kitapenarekin 166,89 72,29 239,18

AB 21/22
Zain 1 173,45 58,12 231,57
Zain 2 167,01 55,93 222,94
Zain 3, kitapenarekin 166,89 72,29 239,18



AZAROA, partziala 4.888,73 1.480,15 6.368,88

3.7- Zubi Forala (azaroaren 28tik abenduaren 9ra)

Zaina LANSARIA GIZ.SEGU
R. Guztira

Azaroaren 28tik 
30era

Zain 1 231,42 77,52 308,94
Zain 2 221,76 74,28 296,04
Zain 3 159,38 55,31 214,69

Azaroaren 28tik 
30era

Zain 1 694,24 232,57 926,81
Zain 2 665,26 222,86 888,12
Zain 3, kitapena barne 670,93 225,82 896,75
ZUBI FORALA, 
GUZTIRA 2.642,99 888,36 3.531,35

3.8 Lanpostu osagarriak, atzerapenak. 

OHARRA.- Kostu guztien zenbatekoaren barne dago lanpostu osagarriarengatik 
2019ari zegokion guztiaren ordainketa (oinarrizko soldataren %2,7), plantillan aldaketa 
eginez izapidetu zena. Osagarria ez zen urte horretan kitatu, NAOn iragarkia atera zen 
datengatik. Atzerapen horiei zenbateko hauek dagozkie:

Zaina LANSARIA G. SEGUR GUZTIRA
Zain 1 209,59 70,21 279,80
Zain 2 204,69 68,58 273,27
Zain 3 194,90 67,64 262,54
Zain 4 77,25 26,81 104,06
Zain 5 49,05 17,03 66,08
Zain 6 164,29 57,01 221,30
Zain 7 166,74 57,83 224,57
L. OSAGARRI ATZERAP, 
GUZTIRA 1.066,51 365,11 1.431,62

Laburbilduz, langile guztien kontratazioak eragindako gastuak honako hauek 
izan dira:

 

LANGILEEN LAN-SARIAK 47.631,65
ENPRESAREN GIZ.SEGUR 15.808,49

GUZTIRA 63.440,14

Zerbitzu honetarako aurrekontuan hasiera batez zehaztutako zenbatekoei 
dagokienez (58.550,00 € langileen soldatetarako eta 22.000,00 € Gizarte 
Segurantzarako, guztira 80.550,00 €, %78,76 gauzatu da.  Gastu gutxiago izatearen 
arrazoia da kontratuen denboraldia laburragoa izan dela zenbait garaietan eta, 
horretaz gain ere, aurreko urteetan baino errefortzu gutxiago behar izan dela. 

4- ZERBITZUAREN BESTE KOSTU BATZUK



Adierazitakoez gain, badaude bisitariei arreta eskaintzeko zerbitzuaren 
funtzionamenduarekin lotutako beste kostu batzuk: 

Kontzeptua Zenbatekoa
Ekipamendua erostea (arropa) eta serigrafia 458,09
Argitalpenen edizioa, bisitariei doan banatzeko
Irati-Lau Haranak mapa / planoa 2.183,86
Irati sustatzeko materiala 1.094,75
Lan arriskuen prebentzioa (proportzionalki dagokiena) 432,45
Hobi septikoaren garbiketa 500,21
Banku transferentziak - komisioak 96.52
Mantenamendu gastuak (su itzaltzekoa, aterpeak, ekipoak, komunak…) 280,56
Iratira sartzeko deskontu-txartelak  - establezimenduak 670,58
Materiala (Kodiak, plastifikazioak, giltzak, berogailua eta abar) 605,00
Material zehatza (COVID) – Arrazolarako metakrilato panelak 983,15
Material zehatza (COVID) – paperontziak, banagailuak, xaboia, gel 
hidro-alkoholikoa, eskularruak, musukoak, desinfektanteak eta abar.  693,45
Material zehatza (COVID) – motxila-banagailua 89,00
Material berezia (zurak, panelak, taketak 200,00
Emisorarengatiko tasak 131,72

BESTE GASTU BATZUK, GUZTIRA 8.419,34

Zenbateko horietaz gain, eta espazioa kudeatzeko erabilitako baliabideak behar 
bezala zenbatesteko, kontuan hartu behar da ere Batzarre Nagusiko bulegoko 
langileek espazioaren prestaketa eta kudeaketa lanetan eta zerbitzuan aritu diren 
langileei sostengua emateko eman duten denbora. Zeregin horien artean, honako 
hauek daude: hautaketa-probak prestatzea, kontratuak, nominak eta ordainketak 
kudeatzea, zerbitzuaren egutegia egitea eta egokitzea, ekipoak eta materialak erostea, 
kartelak eta ereduak erostea, datu estatistikoak eta likidazioak berrikustea eta lantzea, 
hileko txostenak eta azken memoria egitea, etab. Kalkulatzen da administrari 
laguntzaileak zeregin horietan gutxienez % 20ko dedikazioa izan duela eta idazkariak 
bere lanaldiko %10ekoa. 

Estimazio hori oinarri hartuta, Iratiko zaintza- eta informazio-zerbitzuaren 
funtzionamenduari lotutako Batzarre Nagusiko bulegoko langileen kostua honako hau 
izanen litzateke:

Administrari laguntzailearen kostuaren % 20: 2.937,53 €
Idazkariaren kostuaren % 10: 6.543,70 €
Beste langile batzuen zenbatespena 9.481,23 €

4- ZERBITZUKO DIRU-SARRERAK 

4.1- Mantentze-tasagatiko diru-sarrerak. 

 



2020. urtean zehar, BERROGAITA ZORTZI MILA HIRUREHUN ETA HOGEITA 
HAMALAU EURO ETA HAMAZAZPI ZENTIMO (48.334,17 €) bildu dira, ibilgailuak 
espaziora sartzeagatik Iratikoren mantentze tasa gisa.

Diru bilketa aurreko denboraldietakoa baino txikiagoa da, zerbitzu denbora 
laburragoa izan delako eta konfinamendu neurriak eta murrizketak hartu direlako. 
Uztailean gorakada nabarmena izan da, beste ekitaldi batzuetan ohikoak izaten 
direnekin alderatuta, baina, oro har, bisitarien kopuruak behera egin du hilabete 
guztietan. Abenduko Zubian, eguraldiak(elurra egin zuen) eta konfinamendu neurriek 
eraginda, jasotako kopurua sinboliko samar izan da. 

OHARRA.- likidazioen eta berrikuspenen eta diru-sarrera errealen artean alde txiki 
batzuk daudenez, diru-sarrera errealagatik kontabilizatzen da, eta lehentasuna ematen 
zaie materialen likidazioei eta produktu naturalen txartelen likidazioei; beraz, balizko 
desbideratzeak mantentze-tasan egozten dira. Aurten, pasa den urtean benetan 
erabilitako txartel kopuruengatik jasotakoa baino 24,17 zenbatu dira, eta horrek bat 
egiten du egindako likidazioekin. 
 

Txartel 
orokorrak

Deskontu 
txartelak

Likidazioaren 
ikuskapena

Guztira 
zenbatua

Aste Santua 0 0 0
Maiatzeko 
zubiak 0 0 0
Ekaina 505,00 42,00 547,00 546,00
Uztaila 8.568,00 1.344,00 9.912,00 9.952,00
Abuztua 15.336,00 2.086,00 17.422,00 17.432,43
Iraila 5.154,00 1.063,00 6.217,00 6.462,68
Urria 9.157,00 890,00 10.047,00 9.849,08
Azaroa 3.928,00 50,00 3.978,00 3.954,48
Zubi Forala 175,00 12,00 187,00 137,50
GUZTIRA 48.310,00 48.334,17

4.2- Turismo-materialaren salmenta. 

Arrazolako informazio gunean salgai egon da prestatzen ohi den turismo 
materiala. aurten, langileek eskatuta, Batzarre Nagusiak Iratiko logoa agertzen zuten 
musukoak enkargatu zituen. Urtean izandako diru-sarreren gehiengoa material hori 
saltzetikoa izan da. Salgai jartzen diren esku-orriengatik jasotakoa, beste urteetakoekin 
aldaratuta, gutxiago izan da (283,40 €, 2019. urtean; 94,80€, 2020-enean). 

 

Argitalpenak Maskarak GUZTIR
A

Ekaina 0,00
Uztaila 26,00 88,00 114,00
Abuztua 36,10 344,00 380,10
Iraila 10,00 216,00 226,00
Urria 14,70 104,00 118,70
Azaroa 8,00 8,00 16,00
Abenduko 
Zubia

0,00 0,00 0,00



GUZTIRA 94,80 760,00 854,80

Maskarengatiko gastua 1.094,75 €koa izan da. Eta kontzeptu beragatik, guztira, 
1.416,00 € jaso dira (95 maskara saldu dira Arrazolan, 31 Turismo Bulegoan eta 51 
batzarre Nagusiko bulegoetan).

4.3- Produktu naturalak biltzeko baimenen salmenta  

Arrazolan kudeatu eta saldutako produktu naturalak biltzeko baimenengatik hiru 
mila berrehun eta hogeita lau euro (1.864,00 €) jaso dira. natur produktuak biltzeko 
egunean 233 txartel saldu dira (2019.enean, 403 saldu ziren eta 2018an, 1.114). 
Mugikortasunarekin lotutako murrizketek eragina izan dute natur produktuak biltzeko 
baimenen salmentan, oro har, aurreko urtearekin alderatuta, %40 jaitsi baita.

Urte osoan zehar, 2020.enean natur produktuak biltzeko txartelen 
salmentagatik –Arrazolan eta turismo bulegoan saldutakoak- 8.314,00 € egin dituzten 
diru-sarrerak izan dira. 2019an, 11.720,00 € izan ziren eta 2018an, berriz, 17.540,00 €; 
hau da, bilketaren% 40ko murrizketa gertatu da.  Urteko txartelen salmentak ere 
behera egin du, proportzio txikiagoan bada ere, % 26 inguru, aurreko urtearekin 
alderatuta. 

Saldutakoaren laburpen taula – Urte osokoa –:

Txartel kop. Erroldatutakoak Bizilagunak Orokorra
Urteko txartela 86 170,00 200,00 5.760,00
Eguneko txartelak 273 2.184,00
GUZTIRA 8.314,00

4.4- Kanpaldi-tasa (Orbaizetako Udala) 

Herri horretako udalak kanpatzeko erabiltzen ohi den eremua ixtea erabaki 
zuenez, aurten langileek ez dute kontzeptu horregatiko udalarentzako kobratze lanik 
egin. 

4.5 – Nafarroako Gobernuaren diru-laguntza 

Naturaguneetan erabilera publiko jasangarria sustatzeko dirulaguntzen 
deialdiaren barruan, Aezkoako Batzarre Nagusiak  hogeita hamabost mila euroko 
(35.000,00 €) diru-laguntza jaso du 2020ko urtarrilaren 1etik azaroaren 3ra bitartean 
egindako jardueretarako. Zenbatekoa hori Deialdiaren oinarrietan ezarritako diru-
laguntzaren gehienekoa da.

Diru-laguntza osorik kobratu da urtean (abenduaren 30ean).

Actuación subvencionada por:
Nafarroako Gobernuak diruz lagundutako da



5- BISITARIEN ESTADISTIKAK

Bisitarien datu hauek erregistratu dira aldi bakoitzeko (aurreko bi ekitaldietako 
datuekin egindako alderaketa adierazten da):

Aldia Ibilgailu kop. Pertsona kop.
2018  2019 2020 2018 2019 2020

Aste Santua 694 717 Zerbitzurik ez 2.063 2.106 Zerbitzurik ez

Maiatzaren1eko 
zubia

390 396 Zerbitzurik ez 1.075 1.101 Zerbitzurik ez

Maiatzaren 
15eko zubia

87 Zerbitzurik ez Zerbitzurik ez 227 Zerbitzurik ez Zerbitzurik ez

Ekaina 378 501 88 1.026 1.364 361
Uztaila 2.034 1.957 2.471 5.811 5.105 6.605
Abuztua 4.190 4.283 4.068 12.429 12.500 10.986
Iraila 1.801 1.683 1.627 4.637 4.033 3.819
Urria 2.701 2.642 1.823 7.115 6.930 4.205
Azaroa 1.620 859 495 4.678 2.337 1.005
Zubi Forala 641 507 28 1.835 1.441 61
GUZTIRA 14.536 13.559 10.600 40.896 36.917 27.042

Aurten, espero zen moduna, Nafarroako bisitarien presentzia nabarmendu da. 
Eta Nafarroarako sarbidea irekita egon den aldietan, hurrenez hurren, Euskal 
Autonomia Erkidegoko, Madrilgo, Katalunako eta Valentziako autonomia-
erkidegoetako bisitariak izan dira gehien. 

6- FORUZAINGOA - PROTOKOLOA 

2020an, denboraldiko hainbat alditan sarbideak arautzen jarraitu da, zehazki 
Urriaren 12an eta Santu Guztien Zubian, Aezkoa eta Zaraitzu Ibarren Batzordeek eta 
Foruzaingoak protokolo bat sinatuta, Foruzaingoak espaziora sartzen diren ibilgailuen 
kontrolean esku har dezan. Protokoloaren edukia aurreko urtetako bera da. 

Zaintza Zerbitzuak askoz positiboago baloratu du aurten Protokoloaren 
funtzionamendua eta, bereziki, Foruzaingoaren eta zaintzaileen arteko koordinazioa. 

7- IZANDAKO GORABEHERA NAGUSIAK – ZERBITZUAK EGINDAKO 
PROPOSAMENAK 

Aldizkako langile mugagabeek zenbait proposamen egin zituzten ekainean 
egindako bileran; honakoak, besteak beste:

ZERBITZUA HASI AURRETIK EGINDAKO IRADOKIZUNAK:

- Deskontu txartela deuseztatzea eta txartel guztiak arruntak izatea, hainbeste 
diru-xehe ez erabiltzeko eta baita deskontu txartelek eskualdeko turismoa eta 
kontsumoa bultzatzeko helburua betetzen ez duela uste zutelako. Batzarre Nagusiaren 



ustez, deskontu txartelek zonaldeko kontsumoa sustatzeko helburua betetzen du, eta 
proposamen hori Aezkoako turismoaren arloko eragileekin eta Zaraitzuko 
Batzordearekin adostu beharko litzatekeela uste du, azken horrek tasen zenbatekoa 
igotzeko aukera aipatu baitzuen.

- Uharkaren ondoan eroritako zubia konpontzea (SL 53-C). Jakinarazi zen 
Zaraitzuko Batzordea gai hori lantzen ari zela une hartan, eta aurrekontuak eskatzeko 
asmoa zuela, berreraikitzeko bideragarritasuna aztertzeko.

Ondoren, hileko estatistikak eta saldutakoarengatik jasotakoa eramatera 
joandakoan, honako gertakizun hauen berri eman dute:

GERTAKARIAK: 

Denboraldian zehar, zaintzaileek aipatzen dituzten gertakari ohikoenak honako 
hauek dira:

- Behin eta berriz ez betetzea Orbaizetako udal eremuan kanpatzeko debekua 
eta auto-karabanak urtegiraino sartzea, debeku horietaz informatzeko berariazko 
seinaleztapena egonda ere. 

- Ahoz zenbait ahozko kexa izan dira ibilbideetako tarte batzuk ongi 
seinaleztatuta ez daudela,  seinale bertikalen falta dagoela… adierazteko (batez ere 
Azalegiko eta Anbulolatzeko ibilbideei buruzkoak izan dira).

- Orbaizetako kanpatze eremuan informazio urriari buruzkoak  kexak 
(kanpatzeko debekuari buruz, aparkalekuaren ordutegiari buruz...)

- Arrazolako goiko pasabidea egoera txarrean dagoela adieraztea. Ur 
hornidurako matxura puntualak, eroritako seinaleak, etab.

- Gertakizun puntualak. Honako hauek adierazi ditzute:
1: Foruzaingoko patruila batek bikote bati jakinarazi dionez, debekatuta dago 

Arrazolan barna zirkulatzea. Foruzaingoari horri buruzko informazio egokia bidaltzea 
gomendatu dute.

2: Konortea galdu duen bisitari bat jasotzera joandako anbulantzia batek 
ailegatzeko arazoak izan ditu. 

Aurreko paragrafoetan jasotakoa gertatu bada ere, aurten askoz ere gertakizun 
gutxiagoren berri eman da. 

Langileen ordezkariek eta Aezkoako Batzarre Nagusiak egindako bileran, 
hobetu beharrekotzat jotzen dituzte honako proposamen eta jarduera hauek: 

 
AZKEN PROPOSAMENAK ETA HOBETU BEHARREKOAK:

 
1- Komunikazioa 
Langileek uste dute Batzarre Nagusiak ekaina baino lehen eman behar izan 

zuela zerbitzuaren egoeraren berri, eta harreman iraunkorragoa izatea falta dela 
Batzarre Nagusiarekin koordinazio eta komunikazio hobea lortzeko. Adibidez, adierazi 
zuten ez zutela informaziorik Munizio Olan garatzen ari den proiektuari buruz, eta gai 
horri buruzko kontsulta ugari izan dituztela. Uste dute Zerbitzuan lehen lerroan 



daudenek egin ditzaketen ekarpenak beharrezkoak eta komenigarriak direla hori 
hobetzeko, eta horregatik eskatzen dute komunikazio arinagoa.

Aurrekoa gorabehera, Batzarre Nagusiak ekainaren aurretik eman zien 
informazioa langileei, bidalitako mezuak eta ordezkariarekin egindako bilerak jasota 
baitaude, txosten honen hasieran jasotakoaren arabera.

2- Karteleria 
Zaintza zerbitzuak eskatutako kartel guztiak ez dira egin, eta, gainera, uste dute 

informazio kartel gehiegi daudela, informazio gehiago jasotzea komeniko eta leku 
gutxiagotan kokatu beharko liratekeenak. Adibidez, ez dago argi non ordaindu behar 
den, non aparka daitekeen Orbaizetako udal eremuan; halaber, Azpegirako 
irtenbideren bat pentsatzea proposatzen dute, langileak ezin baitira iritsi eremu hori 
zaintzera, ez dakitelako non aparkatzen den. Uste dute beharrezkoa dela Batzarre 
Nagusiak langileei kontsultatzea seinaleak enkargatu egin aurretik, POCTEFA 
proiektuaren barneko seinaleztapena bezala. 

Batzarre Nagusiak jakinarazi du, aurrekontu arazoengatik, ez zirela kartel 
batzuk enkargatu, nahiz eta egiteko aurrekontua aurretik eskatua izan.  Bestalde, 
komenigarria litzateke Zaingoko ekipoak  irizpide argi eta komun bat izatea kartel 
motari eta eraman behar duen informazioari buruz. Gai hau behar beste aurrerago 
aztertuko da hurrengo kanpainarako, guztiak berrikusi eta beharrak zehaztu ahal 
izateko.

3- Walkiak
Batzarre Nagusiari jakinarazten zaio dauden walki guztietatik Tetrak bakarrik 

funtzionatzen duela ongi, eta, beraz, beharrezkoa izanen litzatekeela zaharrak kendu 
eta beste batzuk erostea, gutxienez 4 izateko, Tetra-koek Foruzaingoarekin 
komunikatzeko balio baitute.

Batzarre Nagusiarentzat lehentasunezkoa da Arrazola aldean estaldura izatea 
eta Protokoloa Foruzaingoarekin lehenago planifikatzea, zaintzaileak programatzeko 
orduan parte har dezaten. 

4- Langilegoa
Positibotzat jo dute taldeak aurten izan duen funtzionamendua, oso ongi 

kohesionatuta egon baita, baina langile baten baja gertatu zenean  errefortzua falta 
izan da, kontratazio zerrendan ez baitzegoen inor. Bestalde, adierazi dute zaila egiten 
zaiela diruaren likidazioak behar bezala egitea, eta, beraz, beti pertsona bera 
arduratzen dela guztia berrikusteaz; aurretik, koordinatzailea zegoenean, gai hori berak 
eramaten zuen. 

Errefortzuei dagokienez, kontratatu behar direnean, jende gehien etortzen den 
egunak baino lehen hasi beharko lukete, zereginak ikasiko dituztela bermatzeko.

Lanposturako trebakuntza espezifikoa eskatu dute: jendaurrean aritzeko 
ikastaroak, Iratiko balioei buruzko trebakuntza zehatza, Munizio Olari buruzko 
prestakuntza...

5- Ereduak
Estatistiketarako eta likidazioak egiteko ereduak berrikustea eskatu dute, eta 

baita ingurumen gaietarako (flora eta fauna) eredu espezifiko batzuk egitea ere. Horri 
dagokionez, Batzarre Nagusiak uste du eredu horiek denboraldia hasi baino lehen 
zehaztu beharko direla, langileek iritzi desberdinak baitituzte diseinuari eta edukiari 
buruz; hori aldez aurretik adostu behar da, eta ereduak egin ondoren, kanpaina osoan 
mantendu behar dira.

Ingurumenari, fauna begiztatzeari eta flora autoktonoari buruzko datuei 
dagokienez (orain arte eguneroko orrietan jasotzen ziren, eguneko gorabeherekin 



batera), uste dute jarraibide argiak eman behar direla zer informazio jaso behar den 
jakiteko, eta langileentzako gai horiei buruzko prestakuntza espezifikoa behar dela. 
Batzarre Nagusiak gogorarazi du oso garrantzitsua dela txostenetan datu horiek 
aipatzea.

6- Ibilbideak 
Kexa ugari daude ibilbideen hainbat tarteen egoerari buruz: seinale gutxi, gaizki 

dauden seinaleak, panel falta,  urteroko garbiketa eta margoketa ez da behar bezala 
egiten, euriarekin irristatzen diren tarteak daude eta hobetu egin beharko litzateke. 
Langileentzat funtsezkoa da lan hori ongi egitea eta haien parte-hartzea izatea, 
hobekuntzeko proposamen interesgarriak egin baititzakete, beren esperientzian eta 
turisten eskaeretan oinarrituta. Halaber, beharrezkotzat jotzen dute hainbat ibilbideetan 
oinarrizko azpiegitura batzuk edukitzea (mahaiak, enborrez eginiko eserlekuak, 
komunetako sarbideetan harraik jartzea eta abar). Ibiaga eta Irabia lotzeko ibilbide  
berri bat egitea  proposatu dute ere, bai eta oso kostu txikiko jarduera berezi batzuk 
ere (graffitiak, adibidez).

7- Sustatzeko materiala
Aurten Iratiren logoa duten maskarak izan dituzte saltzeko, baina ez dago 

promoziorako material espezifikorik, eta bisitariek asko eskatzen dute; gauza bera 
gertatzen da bereziki haurrentzat diren produktuekin.

8-  Deskontu txartelak
Deskontu txartelen prezioa igotzea proposatu dute, ibilgailuei 2 kobratu 

beharrean 3 euro kobratzeko. Webgunean ordaintzeko moduari buruzko ohar bat 
agertu beharko litzateke, alegia, eskudirutan bakarrik ordain daitekeela, jende askok 
txartel bidez ordaindu nahi duelako.

2021eko kanpaina prestatzeri begira, erabaki da proposamenak modu 
ordenatuan aurkeztuko direla, behar besteko denboraz, kanpaina hasi aurretik zer 
jarduketa egin daitezkeen zehazteko, behar diren materialak aldez aurretik prestatzeko 
eta egutegiak adosteko.

ZERBITZUAK HOBETZEKO INBERTSIOAK

Batzarre Nagusiaren aurrekontuan bi mila euroko aurrekontu lerro bat zegoen 
turismo zerbitzuak hobetzeko inbertsioak egiteko. Partida horren kargura, urteko 
baldintza bereziak direla eta, ez da gasturik egin; partida horri ur bidoi bat erostea 
baino ez zaio egotzi, Arrazolako informazio etxolan instalatzeko, langileek eskuak 
gomendatutako maiztasunarekin garbitu ahal izan ditzaten. Zenbatekoa hogeita 
hamasei euro eta hirurogeita hamalau zentimokoa izan da (36,74 €).

 

MUNIZIO OLAREN INGURUKO INBERTSIOAK

2018. eta 2019. urteetan, Ondare Historikoaren Zerbitzuak esku hartzeko 
Orbaizetako Munizioen Errege Olaren barrutian zenbait jarduketa egin ditu; zehazki, 
ekitaldi honetara arte, lekuaren egoerari eta Orbaizetako Munizo Olako  labeak hartzen 
zituen eraikinaren zaharberritzeari buruzko datu orokorrak bildu izan dira. 2020. urtean, 
Batzarre Nagusiak berriz ere jaso zuen Orbaizetako Munizio Ola izandakoan esku 



hartzeko lanak baimentzeko eskaera. Hain zuzen ere honako hau egiteko:  labeak 
jasotzen zituen eraikineko obrekin eta  gurpil-kanalaren zaharberritzeko jarduketekin 
jarraitzea, Ondare Ataleko teknikariek idatzitako proiektuari jarraikiz. Proiektuan 
egiteko hainbat lan zerrendatuta zeuden: nukleoko ahokadurak sendotzea, goialdeko 
bi ateetako  arotzeria egitea, arragoa, talajea eta ekialdera ematen duen labe-atorraren 
zati bat berreraikitzea (ezagutzeko modukoa egiteko), gurpil-ubidearen hormartea 
sendotzea (ikusi ahal izateko), labe-eraikina garbitzea goialderako sarbidea egokitzeko 
(ikaztegietan hasitako pasabide baten bidez), besteak beste. Batzarre Nagusiak,  
2020ko maiatzaren 19an egindako bilkuran, baimena eman zuen udan zehar garatu 
ziren deskribatutako jarduerak gauzatzeko, Nafarroako Gobernua oso-osorik bere gain 
hartzen baitu.

  TURISMO BULEGOA

Ekitaldi honetan langileak uztailean kontratatu dira, gorago zehaztu den bezala, 
turismo bulegoko lanposturakoaz gain Arrazolako zaintza- eta  informazio-gunean 
aritzeko zerrenda osatzeko egindako hautaketaren ondoren. Kontratua uztailaren 31n 
hasi eta azaroaren 2an amaitu da (95 egun guztira). Gorka Pinillos izan da 
kontratatutako langilea. Lehenengo eguna materiala berrikusi eta lokala egokitzeko 
izan da.

Abuztuaren 6an, Orreagako turismo informazio bulegoaren laguntza medio, 
trebakuntza eta praktika jardunaldia izan du.

Lanaldia% 100ekoa da, eta ordutegi jarraikiz antolatu dena:
- Asteartetik larunbatera, 09:00etatik 16:00etara
- Igandetan, 10:00etatik 14:00etara.
- Igande arratsaldeetan eta astelehenetan, bulegoa itxita egon da.

Honako hauek dira izandako artatze kopuruak:
- Abuztua: 416 pertsona artatu dira - 1.202 bisitari
- Irailean: 127 pertsona artatu dira - 312 bisitari
- Urria*: 106 pertsona artatu dira – 317 bisitari.

* Azaroaren 1a barne.

Horretaz gain, 75 telefono dei izan dira, eta 63 mezu elektronikori erantzun 
zaie.

Aurreko kanpainarekiko aldea nabarmena izan da, 2.087 pertsonari eman 
baitzitzaien arreta guztira (bisitariak+telefono bidezko kontsultak+posta elektronikoa).

Kontsultei dagokienez, honako hauek dira, jatorriaren arabera banatuta:

- Espainiako estatua – 1.955 lagun (%95,55) 
- Frantzia -  44 lagun (%2,24) 
- Herbehereak - 13 lagun (%0,66)
- Alemania – 11 personas (%0,56) 

Gainerakoak oso ohikoak ez diren nazionalitateei dagozkie.

Ehunekoek ez dute ia aldaketarik izan beste urte batzuetakoekin alderatuta, 
Erresuma Batuko bisitarien kontsulten beherakada izan ezik.

Espainiako Estatutik etorritako informazio eskatzaileei dagokienez, gehienak 
Nafarroan hartu dute ostatu. Ez dago Haraneko ostatuen banakatzerik.



Hona hemen bisitari gehien izan dituzten erkidegoak, 2018ko datuekin 
alderatuta:

JATORRIA
2020 2019

Pertsona 
kop.

% Pertsona 
kop.

%

Valentzia 71 11,15% 428 21,84
Madril 64 10,05% 325 16,59
Katalunia 128 20,10% 317 16,18
Euskadiko Erk.Aut 82 12,87% 168 8,57
Nafarroa 165 25,90% 140 7,14
Murtzia 5 0,77% 100 5,10
Andaluzia 15 2,36% 98 5,00
Aragoi 24 3,70% 67 3,42
Gaztela eta Leon 79 4,04
Espainiako estatua 
(gainerako lekuak) 

83 13,10% 233 12,12

GUZTIRA 637 1.955
 

Kontratazio hori Nafarroako Enplegu Zerbitzuak langabetuak kontratatzeko 
emandako diru-laguntzetatik kanpo geratu da; izan ere, Batzarre Nagusiak beste bi 
pertsona gehiago kontratatzeko diru-laguntza jaso du jada eta, gainera, ez du diru-
laguntzatik kanpo geratzen ez ziren kolektiboetako (genero-indarkeriaren biktimak, 
gizarte-bazterketako errentak dituzten pertsonak …). interesaturik izan. 

Honako hauek izan dira zerbitzu horretako langile-gastuak:

Langilearen lansaria: 5.480,91 €
Enpresaren Gizarte Segurantza: 1.742,89 €
Guztira 7.223,80 €

POCTEFA PROIEKTUA

Proiektu horren jarduera (ez inbertsioak) hauek garatu dira:

1- Eskuorri tematikoak:

Urtearen hasieran, POCTEFA proiektuan aurreikusitako natura eta historiari 
buruzko zuzenketak egin eta argitalpenak argitaratu dira, gaztelaniaz, euskaraz eta 
frantsesez.

Jarduketa horren zenbatekoa 823,65 €koa izan da.



2 – Aldizkaria 

"IRATI, bizi-bizi" aldizkariaren diseinua eta inprimaketa ere amaitu zen, hiru 
hizkuntzatan. Banaketa  2021. urtean eginen da, turismo-kanpainaren amaieran jaso 
baitziren aleak.

Aldizkariaren inprimatze-kostua 535,08 €-koa izan da.



3- Euskarri informatikoak eta bideoak eguneratzea eta sortzea, Iratiren 
komunikazio-euskarri gisa

Urtean zehar, webguneko, Twitterreko (@iratibizia – 956 jarraitzaile) eta 
Facebookeko (SASC Irati – 668 pertsona) edukiak mantendu eta eguneratu dira. Lan 
horiek, aurreko argitalpenen diseinuekin batera, proiektuaren komunikazioaren arloa 
daraman enpresak egiten ditu, eta, guztira, 1.981,38 euroko kostua izan du 2020. 
urtean.

4- BTT
BTT ibilbideen mapa berriaren zuzenketak amaituta, zeinetan Aezkoako 

ibilbideei buruz Iratin egindako balizatze- eta seinaleztatze-datuak jasotzen baitira, 
inprimatu ziren 2021eko kanpainan banatzen hasiko diren liburuxkak.
Lan horren zenbatekoa (inprimatzea) 551,16 € da.

BTT planoaren azala

5- Mikologia 

Mikologiari buruzko lana amaitu da (Proiektua garatzeko hainbat jarduketa 
aurreikusita zeuden). 2020an honako hauek egin dira: bilketa lur-zatien 
zehaztapenaren amaiera, 5 ibilbideren zirkuitu eta material guztien prestaketa eta 
edizioa. Ereduak 4 haranen webgunean daude (www.irati.org)., 



 

                                             Descripción de uno de los recorridos            Manual “Conocimiento y principios de micosilvicultura

Lan horiengatik 2020. urtean ordaindutakoa (kontratuaren %40) 9.373,60 € izan 
dira.

6-  Egitura komuna – Lurraldeko labela  

Zaraitzuko eta Aezkoako batzordeek batera kontratatutako jarduera horren 
barruan, idatzi da Aezkoako eta Zaraitzuko batzordeek UNESCOren Gizakia eta 
Biosfera Programaren Espainiako Batzordeari etorkizunean Irati (Aezkoako eta 
Zaraitzuko ibarrak) Biosfera Erreserba izendatzeko eskaera egiteko aurkeztu 
beharreko hautagaitzari buruzko dosierra. Dossierra 2020ko abenduaren 31n aurkeztu 
zen.

Kontratu horren kostua, guztira, 18.145,161 eurokoa izan da, eta Aezkoako 
Batzarre Nagusia % 50 ordaintzea egokitu zaioa, hots,  9.072,58 euro.

Adierazitako jarduerez gain, 6.460,52 € ordaindu dira, proiektuaren jarraipen 
administratiboa egiteko, aholkularitza teknikoko zerbitzuetarako eta ekintzak 
koodinatzeko.

Pandemia-egoera dela eta, ez dira aurreikusitako HEZKUNTZAK egin, ezta 
proiektuaren amaiera-ekitaldia ere.

 

7- Inbertsioak

2020. urtean amaitu dira POCTEFA proiektuan aurreikusitako inbertsio 
gehienak. Alarma-egoeraren deklarazioak proiektuak gauzatzeko aurrikusitako 
denboran eta moduan izan duen eragina gorabehera, behar bezala amaitu dira:

- Jauregiko Behe-tentsioko proiektua gauzatzea.

Obra hori egiteko, aldi berean aldatu behar izan da aireko tartean dagoen behe-
tentsioko linea, transformazio zentrotik azken horniduraren kutxatilaraino, eraikinak 
behar duen potentzia nahikoa bermatzeko. Batzarre Nagusiak proiektuan jasotako 
lanak kontratatzeko eta gauzatzeko eskatu zion Electra Orbaizetari, eta obraren 
zenbatekoak ordaintzeko konpromisoa hartu zuen. Era berean, jauregia instalatzeko 
proiektua prozedura irekiaren bidez esleitu zitzaion Montajes Eléctricos Pamplona SAri 
(MEPSA). Lizitazioaren aurrekontua 78.450,41 eurokoa zen (gehi BEZa), eta 
prozedura irekiaren bidez izapidetu zen. Prozedura hori Nafarroako Kontratazioaren 
Atarian argitaratu zen, eta lizitazioa Nafarroako lizitazio elektronikoko plataformaren 



bidez egin zen (PLENA). Enpresa esleipenduna: Montajes Eléctricos Pamplona SA. 
Esleipenaren zenbatekoa: 65.200,00 €gehi BEZa (78.892,00). Obra horren ziurtagiriak 
zenbateko txikiagoa izan du: 72.278,65 €, BEZa barne.

Eraikineko behe-tentsioko instalazioaren proiektuaren idazketa, obren 
zuzendaritza eta segurtasun- eta osasun-koordinazioa GE & Asociados enpresari 
esleitu zitzaizkion 2019. urtean.

- Igogailua jartzea Jauregiko eraikinean

Batzarre Nagusiak Cederna-Garalur Elkarteari agindu zion, elkartekide den 
aldetik, Jauregiaren eraikinean igogailu bat jartzeko baloratutako memoria idazteko, 
beharrezkoa baitzen lizitaziorako. Cederna-Garalurrek lankidetza-hitzarmen bat du 
Nasei ingeniaritzarekin, Nafarroako mendialdean energia garatu eta aurrezteko lanak 
egiteko, eta enpresa horrek egin du memoria eta bete du obren zuzendaritza eta 
instalazioaren segurtasun- eta osasun-koordinazioa. Lizitazio-aurrekontua 29.540,82 
eurokoa zen, BEZik gabe.

Obrak Schindler SA enpresari esleitu zitzaizkion prozedura irekiaren bidez. 
26.880,50 €, gehi BEZa. Likidazioaren zenbatekoa esleipenaren zenbatekoa izan da: 
BEZa barne, 32.525,41 €.

- Aparkalekua

Munizio Olan egitea aurreikusita zegoen aparkalekua baztertu egin da 
azkenean, Nafarroako Gobernuko Ondare Historikoaren Zerbitzuaren onespenik ez 
zegoelako. Zerbitzu horrek ulertu du planteatutako kokapena ez zela zuzena eta, 
Nafarroako Gobernuak aurrien esparruan egin asmo zituen obrengatik berengatik, ezin 
zitzaiola aipatutako aukerari ekin. Batzarre Nagusiak nahitaez egin behar duen 
jarduera hori aurrerago egin beharko da, beste kokapen batzuk aztertuta, Ondare 
Historikoaren Zerbitzuarekin koordinatuta.

- BTT ibilbideak seinaleztatzea 
Proiektuan aurreikusitako beste inbertsio bat Batzarre Nagusiak Iratin duen BTT 

ibilbideen sarea balizatzea eta homologatzea zen, orain arte geoerreferentziatuta baino 
ez daudelako. Lanak Altxari (F. Sarobe) esleitu zitzaizkion, eta garai batean Zaraitzuko 
sareak ere egin zituen, zenbateko txikiagoko kontratuetarako prozeduraren bidez, 
23.143,00 €-ko zenbatekoan, BEZa barne.

- Harrera lekua – Jauregian altzariak jartzea
Jauregiko harrera- ezkaratzeko eta informazio guneetarako altzariak 

diseinatzea eta egitea. Kontratu publikoen apirilaren 13ko 2/2018 Legearen 81. 
artikuluan xedatutakoaren arabera izapidetu da kontratazioa, munta txikiko kontratua 
izan baita. Irama Vela Llarenari esleitutako diseinuak, 968,00 € euroan, gehi BEZa 
(1.171,28 €). Informazio puntuko eta ezkaratzeko altzariak egitea; Álvaro Gil Soldevilla: 
11.750,00 € , gehi BEZa (14.217,50 €).

Eraikinaren erakusketarako panel gehigarri bat ere egin da.

Ez da eraikineko sukaldea eta taberna egokitu, baina egin beharreko lanak 
jasotzen dituen memoria egin da, 1.452,00 euroko kostua aurrikuisi da. 

Jarraian, zehazten dira 2020. urtean egindako inbertsio jarduketak,lanen 
enpresa esleipenduna eta egiazki izandako gastua.



JARDUKETA ESLEIPENDUNA GUZTIRA
Tentsio baxuko linea aldatzea Electra Orbaizeta 14.534,85
Jauregiko tentsio baxuko instalazioaren 
proiektua MEPSA 72.278,65
Tentsio baxuko instalazioko obra zuzendaritza GE & Asociados 3.811,50
Igogailuaren instalazioari buruzko Memoria 
baloratua Cederna-Garalur 834,08
Jauregian igogailua jartzea Schindler SA 32.525,41
Igogailuaren instalazio lanen zuzendaritza Cederna-Garalur 762,30
BTT ibilbideak- seinaleztapena eta 
homologazioa F. Sarobe (Altxa) 23.143,00
Jauregiko harrera leku eta ezkaratzeko diseinua I. Vela Llarena 1.171,28
Harrera leku eta ezkaratzeko altzariak A. Gil Soldevilla 14.217,50
Jauregiko sukalde eta tabernako lanen memoria Beorlegui 1.452,00
Jauregiko erakusketako panelak Palacio Kimua 680,00
  INBERTSIOAK, GUZTIRA 165.410,57

Goian adierazitako proiektuaren kanpoko zerbitzuen jarduketen kostua honako 
hau izan da: 

JARDUKETA ESLEIPENDUNA GUZTIRA
Historia eta Natura esku-orria argitaratzea Graf. Alzate 823,65
Irati aldizkaria inprimatzea Graf. Alzate 535,08
Komunikazio lanak Heda 1.981,38
BTT liburuxkak Graf. Alzate 551,16
Mikologiak lanak Sens et Territoire 9.373,75
Biosferako Erretserbaren Formularioa Bioma Forestal 9.072,58
Proiektuaren jarraipen administratiboa Kaizen Eureka 5.035,52
Aholkularitza teknikoa eta jarduketen 
koordinazioa Kaizen Eureka 1.425,00

 
 KANPOKO ZERBITZUAK, 
GUZTIRA 28.798,12

Guztira, 2020an POCTEFA proiektuari dagokion zenbatekoa ehun eta 
laurogeita hamalau mila berrehun eta zortzi euro eta hirurogeita bederatzi zentimokoa 
izan da: 194.208,69 €. Jarduketa horiek guztiak proiektuaren 4. eta azken ziurtagirian 
ziurtatzen dira, proiektuaren amaierari dagokionez (2020ko abenduaren 31).

Deskribatutako jardueretarako aurreikusitako diru-laguntza ziurtatutako 
gastuaren% 65 da, hau da, 126.235,65 €.

JASOTAKO DIRULAGUNTZAK

1- NAFARROAKO GOBERNUA



Ekitaldi horretan bertan, proiektu honetako jarduketen zati baterako 
finantzaketa jaso da Nafarroako Gobernutik, POCTEFA programa europarretatik 
kofinantzatutako proiektuen inbertsio, dinamizazio edo sustapen turistikoko 
jarduketetarako laguntzen deialdiaren bidez.

Jasotako diru-laguntzaren zenbatekoa (urriaren 1era arte egindako jarduketak) 
22.869,73 eurokoa izan da inbertsio-jardueretarako, eta 3.316,26 eurokoa, sustapen 
gastuetarako). Diru-laguntza, guztira: 26.185,99 €

2-  FEDER-POCTEFA FUNTSAK

FEDER- Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren diru-laguntza. 2019an 
aurkeztutako gastuen hirugarren ziurtagiriari dagokion diru-laguntza jaso da. Diru-
laguntza 2018ko irailetik 2019ko abuztura arte gauzatutako gastuei eta ziurtagiriei 
dagokie.

Hona hemen diru-laguntzaren banakapena, jarduketen arabera:

 - Zeharkako gastuetarako eta giza baliabideetarako dirulaguntza:  6.019,52 €
- Kanpo zerbitzuetarako dirulaguntza: 24.167,61 €
 -Inbertsioetarako dirulaguntza:      3.858,18 €

FEDER funtsetatik jasotakodirulaguntza: 
34.045,31 €

Azken ziurtagiriari dagozkion gastuei dagokienez (espediente osoa 2021eko 
lehen hiruhilekoan justifikatu da), 2019ko irailetik 2021eko abenduaren 31ra arte 
egindako jarduerei dagozkienak, ez dakigu zein den horiei lotutako diru-laguntza 
ordaintzeko aurreikusitako data.

AEZKOAKO ONDARE MATERIALA ETA INMATERIALA 
BALIOAN JARTZEKO PROIEKTUA

JAUREGIA

 “ORBAIZETAKO MUNIZIO ERREGE OLAKO JAUREGIA: AEZKOAKO ONDARE MATERILA ETA 
INMATERIALA BALIOAN JARTZEA” proiektuak, Aezkoako Batzarre Nagusiak sustaturikoak,  FEADER-ek 

(EB) eta Nafarroako Gobernuak finantzatutako eta Nafarroako Mendialdea 2014-2020 Landa Garapen 
Proiektuaren dirulaguntza izan du, eta Cederna Garalur elkarteak kudeatu du.

 
2019an esleitutako proiektua da, Jauregiko aretoei edukia emateko, 

bisitarientzako harrera zentro gisa irekitzeko. Eduki ezberdinen bidez (Erakusketak, 
ikus-entzunezkoak, material grafikoak), jauregiko eraikinean Aezkoako ondare material 
eta immaterialari balioa ematea da helburua. Proiektua bi urtetan gauzatzea aurreikusi 
zen, 2019an eta 2020an, hain zuzen.



Kontratua Zunzarren SA enpresari esleitu zitzaion, 59.000,00 euroko prezioan 
(gehi BEZa), 59.504,05 euroko lizitazio-aurrekontuaren gainean (gehi BEZa), 
prozedura sinplifikatu bidez eta PLENA plataformaren bidez izapidetu da.

Obren zuzendaritza Alfa Soluciones-ek, proiektua idatzi duen enpresa berak, 
egin du,

2020. urtean, jarraian adierazten diren kopuruak ordaindu dira. Kopuruak 
abuztura arte ordaintzen joan dira, hile horretan amaitu zelako. 

- Proiektuaren exekuzioa: 55.390,00 € BEZa barne
- Dokumentazio teknikoa eta Lan zuzendaritza:  4.235,00 € BEZa barne
Total pagado en el ejercicio: 59.625,00 € BEZa barne

2019. urtean 16.000,00 € ordaindu ziren egindako lanengatik -1. ziurtagiria- eta 
4.235,00 € exekuzio proiektua prestatzeagatik. Bi kopuruek BEZa barne dute. 

Proiektuaren kostua, honako hau izan da: 
- Proiektuaren exekuzioa 71.390,00 €
- Dokumentazio teknikoa eta Lan zuzendaritza   8.470,00 €

JARDUKETA, GUZTIRA: 79.860,00 €

Proiektu honek Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren (EGEF-FEDER) 
finantzaketa izan du, Cederna-Garalur elkartearen bidez: 2020an, 50.000,00 € jaso 
dira, ekitaldiaren barruan kobratu direnak. 

Era berean, 2019an, Nafarroako Kutxa Fundazioaren diru-laguntza bat onartu 
zen proiektu honetarako, 13.648,48 eurokoa; horietatik 5.459,47 euro urte berean 
kobratu ziren, eta gainerako kopurua, 8.189,01 euro, ekitaldi honetan kobratu da.

TURISMO WEB ORRIA

2020. urtean, haranerako web turistikoa lantzen jarraitu da, egin gabe geratu 
ziren zuzenketa batzuk egiteko. Hala ere, webgunea diseinatzeaz eta gauzatzeaz 
arduratu den pertsonarekin harreman arina izateko zailtasuna dela eta, Batzarre 
Nagusiak Aezkoanet kontratatu zuen, 2021az geroztik orri hau eta urrian martxan jarri 
zen orri instituzionala mantentzeko eta hobetzeko.

BESTE JARDUERA BATZUK

 
- Bailarako zerbitzuei eta establezimenduei buruzko orri informatzaileak 

berrikusi eta eguneratu dira, guztiekin kontsultatu ondoren.
Alarma-egoeraren hasieran, mezu elektroniko bat bidali zitzaien guztiei, 

martxan zeuden zerbitzuei buruzko informazioa eskatzeko, behin-behineko informazio 
orri bat egin ahal izateko (Covid-19 murrizketak barne), gobernuek hartutako neurriekin 
eguneratuko zena, baina hiruk bakarrik erantzun zuten; beraz, orri espezifiko hori ez 
zen egin. Bai, ohi bezala, establezimendu eta zerbitzuen zerrenda eguneratua banatu 
da.

Aribe, 2021eko urtarrila




