IRATI – TURISMOA: AZKEN TXOSTENA
AEZKOA

2021
Memoria honetan Aezkoako Batzarre Nagusiak 2021ean turismoaren
arloan egindako jarduerak banakatzen dira, bereziki Iratiko Informazio eta
Zaintza Zerbitzuan (Arrazola). Gaian sakondu nahi izanez gero, zerbitzuaren
funtzionamendu-denboraldian egindako hileko txostenak kontsulta daitezke.

ZAINTZA ZERBITZUA - 2021
0- AURRETIKOAK

2021ean, 2020an osasun-krisiak eragindako murrizketeta gutxitzen joan
dira; baina, hala ere, pandemiaren testuinguruari dagozkion segurtasun-neurri
asko mantendu dira. Ildo horretan, babes-baliabideak aurreko urteko berberak
izan dira: maskarak, gainazalen desinfektatzailea, gel hidroalkoholikoa, xaboi
desinfektatzailea eta abar, informazio-puntuan manpara bidez egindako
bereizketak barne.
1- LANGILEEN KONTRATAZIOA.
1.1- Kontratazio arrunta
2020ko abenduaren 4an berrikusi zen, Batzarre Nagusiak egindako
bilkuran, Arrazolako informazio gunerako hasieran proposatutako egutegia, eta
informazio-gunea irekitzeko ohiko egutegia onartu zen. Egutegia langileei bidali
zaie, oporraldiari dagokionez egokitzat jotzen dituzten aldaketak proposa
zitzaten:
- Aste Santua: martxoaren 31tik apirilaren 6ra, barne
- Maiatzeko zubiak: apirilaren 30etik maiatzaren 3ra eta maiatzaren 14tik
17ra
- Ekaineko asteburuetan (3 asteburu)
- Ekainaren 25etik 30era (bi zaindari)
- Uztailaren 1etik azaroaren 9ra
- Azaroko asteburuetan (3 asteburu)
- Foru zubia (abenduaren 1etik 9ra)
2021erako
aurreikusitako
aurrekontua
(errefortzuko
langileak
kontratatzea barne) 59.850,00 eurokoa izan da, lansarien kasuan, eta 22.000,00
eurokoa Gizarte Segurantzarako.
Azkenik, 2021eko otsailaren 26an Batzarre Nagusiak egindako Osoko
Bilkuran Nafarroako Enplegu Zerbitzuan dagokion lan-eskaintza aurkeztea
erabaki zen, 2021ean zerbitzua betetzeko pertsonen kontratazio-zerrenda bat

osatzeko, mugagabe-eten kalifikazioa duten langileekin batera. Kontrataziobaldintzak eta sartzeko eskakizunak aurreko deialdietan bezala mantentzen
dira. Deialdia Batzarre Nagusiaren web orri instituzionalean ere argitaratu zen:
www.aezkoa.org.
2021eko martxoaren 22an, goizeko 10: 00etan, hautaprobak egin ziren,
eta 8 pertsona aurkeztu ziren. Hautaketaren ondoren, deialdiak puntuazioordenari jarraituz egiten ziren.
1.2- Erreklamazioak
2020ko azaroan, Iratiko Zaindari eta Informazio Zerbitzuko Agorreta
langile jaunak aurretiazko erreklamazioa jarri zuen Aezkoako Batzarre Nagusiari,
eskubideen erreklamazio gisa; izan ere, Batzarre Nagusiak lan-harremana
mugagabea dela aitortu behar diola uste du, erreklamazioan adierazita
agertzen den moduan, lanpostua ez baita urtarokoa, baizik eta iraunkorra eta
beharrezkoa. Ildo horretan, adierazi du lan-arloko epaitegiek lehenago ere
iritzia eman dutela auzi-jartzailearen egoera berean zeuden Aezkoako Batzarre
Nagusiko beste langile batzuen kasuan. Horregatik guztiagatik, Batzarre
Nagusiari eskatu dio aldizkako finko izaera onar diezaiola.
6/2018 Legeak, uztailaren 3koak, 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei
buruzkoak, 2019ko eta 2020ko ekitaldietarako luzatuak, hogeita hamalaugarren
xedapen gehigarrian debekua ezartzen du administrazioek aldi baterako
kontratua duten langileei mugagabe ez-finko izaera emateko. Hori dela eta,
Osoko Bilkurak erabaki du erreklamatzaileari jakinaraztea, egoki iritziz gero, lanbidetik egin beharko duela erreklamazioa, Nafarroako Lan Arloko Salan, Justizia
Auzitegiaren Urriaren araberako Lan Arloko Salan, eta 2011ko Urriaren
araberako epe jakin batzuetan.
Aipatutako demanda 2020an aurkeztu zuen langileak, eta adiskidetzeeta epaiketa-ekitaldiaren data 2021eko urriaren 14a izanen da.
Ondoren, martxoan, Agorreta Bernal jauna 2021eko kontrataziozerrenda eratzeko Batzarre Nagusiak deitutako probetara aurkeztu zen.
Lortutako puntuazioen eta zerrendan agertzen den ordenaren berri eman
ondoren, Agorreta Bernal jaunak uste du Batzarre Nagusiak kaleratu egin
duela, Aste Santuan lanerako deitu ez zutelako. Lanpostuetarako deiak
puntuazio-ordenaren arabera egin dira, eta, beraz, Agorreta jaunak baino
lehen sei hautagairi deitu behar izan zaie. Apirilaren 23an, kaleratzeagatiko
aurretiazko Batzarre Nagusi honi jakinarazi zitzaion Lan Arloko Epaitegian
izapidetutako kaleratzeagatiko demanda, eta uztailaren 27rako ezarri zen
judizioa. Batzarre Nagusiak demandatzaileak planteatutako bi epaiketetan
agertzea erabaki du.
Hala ere, uztailaren amaieran, Agorreta Bernal jaunak erretiratu zuen
kaleratzeagatiko demanda, eta, kontratazio zerrendako hurrenkerari jarraikiz
lehentasuna zuten hautagaie deitu eta haiek uko egin ondoren, errefortzuko
lanpostua betetzera deitu zuten Agorreta, abuztuaren 1etik urriaren 31ra arte;
beraz, lanpostura itzuli da.
Azaroaren 8an, finko etenduna dela aitortzeko erreklamazioari buruzko
epaia jakinarazi zitzaion Batzarre Nagusiari, eta epaitegiak lanpostua
mugagabea, ez-finkoa eta etena dela aitortu zion. Hori dela eta, lanpostura

itzuli da azaroko asteburuetan eta foru-zubian. Beraz, azken epai horren
ondoren, Batzarre Nagusiko plantilla organikoan sartu da langile
mugagabe/eten gisa.
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1.3- Egutegia
2021eko urtean, honako hauek lan egin dute zaintzaile-informatzaile,
adierazitako aldietan:
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2- ZERBITZU DENBORALDIAK - ORDUTEGIAK
Lanpostu horiei esleitutako zereginak mantendu eta garatu dira: bisitariei
espazioaren ezaugarriei buruzko informazioa ematea, babes-arauak eta
harrera-egiturak, bisitariaren eskariaren eta ezaugarrien araberako ibilbideak,
COVID-19aren aurkako segurtasun-neurriei buruzko zereginak.
Zaintzako zerbitzuko langileek ez dute ibilbideak garbitu, mantendu eta
berriz margotzeko lanik egin, eta Aezkoako Batzarre Nagusiak kontratatutako
beste langile batzuei esleitu zaie, Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren dirulaguntzarekin zeregin horietarako eta beste batzuetarako.
Zerbitzua jarraian ematen hasi zen denboraldiaren lehen egunean
(uztaila) bilera bat egin zen lan taldearekin. Bilera horretan, Arrazalako
informazio gunea funtzionatzeko beharrezkoa den materiala banatu,
instrukzioak eman eta langileek izan ditzaketen zalantzak argitu ziren.
Arrazolako zerbitzu-egutegia honako hau izan da:
- Aste Santua
Martxoaren 31tik apirilaren 5era: 3 pertsona kontratatu dira, eta
horietako bi Batzarre Nagusiko langile mugagabe etendunak dira. Aldi
honetako lan-ordutegia 08: 00etatik 15: 20ra izan da.
- Maiatzeko zubiak
Apirilaren 30etik maiatzaren 3ra eta maiatzaren 15etik maiatzaren 16ra: 3
pertsona kontratatu dira, eta horietako bi Batzarre Nagusiko langile mugagabe

etendunak dira. Aldi honetako lan-ordutegia 08:00etatik 15:20ra izan da.
- Ekaina
Ekaineko asteburu guztietan (5-6, 12-13 eta 26-27) aldizkako bi zaindari
mugagabe kontratatu dira. 19-20ko asteburuan puntuaziorik handiena lortu
zuen pertsona kontratatu zen, eta zaintzaile mugagabe etendunetako bat
ordezkatu zuen. Lan-ordutegia 08: 00etatik 15: 20ra izan da.
- Uztaila
1etik 31ra: Lan-taldea 5 pertsonarekin osatuko da. Hautaketan puntuazio
handiena lortu zuten hirurak eta langile mugagabeak. Bi lan-txanda ezarri dira:
• 08:00 – 15:20
• 11:00 – 18:20
Uztailaren 1etik 4ra lan-txanda bakarra egon da, taldeak zereginak
bateratzeko eta funtzionamendu koordinatua planteatu ahal izateko.
Uztailaren 5etik aurrera bigarren lan-txanda jarri zen martxan.
- Abuztutik urrira
Abuztuan errefortzuko langile bat sartu zen lantaldean. Abuztuaren 1etik
urriaren 31ra bitartean sei zaindariek altan jarraitzen zuten.
- Azaroaren hasiera
Azaroaren 1etik azaroaren 9ra arte 5 pertsonak lan egin dute, eta lankontratu luzea amaitu zen.
- Azaroko asteburuak
Azaroaren 13-14, 20-21 eta 27-28ko asteburuetan 3 zaintzailek lan egin
zuten (hirurak mugagabeak etendunak), txanda bakarrarekin, eta informaziopuntua itxi arte mantendu zen, 08: 00etatik 15: 20ra.
- Abenduko zubia
Abenduko zubian, abenduaren 9ra arte 3 zaindari egon ziren
kontratatuta. Hala ere, eguraldiaren eraginez (elurra erruz egin zuen egun
horietan) Arrazolako informazio-gunea itxita egon zen.

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 ibilgailu bat kontratatu du
Arrazolako Zerbitzurako, renting-ean, uztailaren 4etik Zerbitzuaren denboraldia
bukatu den arte (abendua). Ibilgailuaren errentamenduaren kostua 2.387,30
€koa izan da guztira.
Hauxe, ibilgailu horrekin egindako kilometroen zerrenda:
DENBORALDIA
Uztaila
Abuztua
Iraila
Urria
Azaroa
Abendua
GUZTIRA

KM, GUZTIRA
483 KM
467 KM
529 KM
401 KM
82 KM
0 KM
1.962 KM

ALOKAIRUAREN KOSTUA
548,74 €
447,10 €
447,10 €
447,10 €
447,10 €
50,16 €
2.387,30 €

Ibilgailua Arrazolan eduki da, eta, beraz, hortik hasten diren lan
desplazamenduentzako baino ez da erabili. Azaroan (asteburuak soilik) eta
abenduan Batzarre Nagusiak jakinarazi die langileei lantokira joateko ibilgailua
erabiltzea dutela Aribetik, lan txanda bakarra dagoelako. 2021. urtean zehar
zerbitzuari esleitutako ibilgailuak 1.962 kilometro egin zituen, 2020. urtean baino
kilometro gutxiago (2.323 km Km).
Ibilgailuarentzako gasolioarengatiko gastua (gutxi gora behera)
BERREHUN ETA HIRUROGEITA BI EURO ETA BERROGEITA BI ZENTIMOKOA IZAN DA
(262,42 €).
2- LAN AHOLKULARITZAKO GASTUAK
Iratiko langileen Gizarte Segurantzako kontratuak, altak eta bajak, hileko
nominak eta kotizazioak, enpresa-ziurtagiriak eta abar tramitatzeari dagozkion
Lan Aholkularitzaren kostua BI MILA HIRUROGEITA HIRU EURO ETA LAUROGEITA
HAMALAU BERROGAITA BEDERATZI ZENTIMO IZAN DIRA (2.063,94 €).
3- NOMINAK ETA GIZARTE SEGURANTZA- Aldi bakoitzekoOHARRA.- Langile/hilabeteen artean dauden aldeak langile bakoitzak
hilabete bakoitzean lan egindako jaiegun kopuruaren ondorioa dira, eta,
kasuan kasu, antzinatasunagatik.
3.1- Aste Santua (martxoaren 31tik apirilaren 5era)
Zaina
Zain 1
Zain 2
Zain 3

LANSARIA
583,49
618,81
561,41

G.SEGUR
195,46
207,28
190,64

Guztira
778,95
826,09
752,05

ASTE SANTUA, GUZTIRA

1.763,71

593,38

2.357,09

3.2- Maiatzeko zubiak (apirilaren 30etik-maiatzaren 3ra eta maiatzaren
14tik 16ra).
Zaina
Zain 1
Zain 2
Zain 3
MAIATZEKO ZUBIAK, GUZTIRA

LANSARIA
641,99
616,00
502,86
1.760,85

G.SEGUR
215,04
206,05
211,82
632,91

Guztira
857,03
822,05
714,68
2.393,76

3.3- Ekaineko asteburuak (5-6, 12-13, 19-20 y 26-27)
Zaina
Zain 1
Zain 2
Zain 3
EKAINA, GUZTIRA

LANSARIA
699,96
505,50
168,40
1.373,86

G.SEGUR
234,52
169,38
72,95
476,85

Guztira
934,48
674,88
241,35
1.850,71

LANSARIA
1.928,47
1.831,04
1.840,37
1.724,27
1.724,29
9.048,44

GIZARTE SEG
646,05
613,39
638,60
598,32
598,33
3.094,69

GUZTIRA
2.574,52
2.444,43
2.478,97
2.322,59
2.322,62
12.143,13

LANSARIA
2.044,57
1.947,14
1.782,32
1.782,32
1.666,23
1.840,40
11.062,98

GIZARTE SEG
684,93
652,28
618,46
618,46
578,18
638,61
3.790,92

GUZTIRA
2.729,50
2.599,42
2.400,78
2.400,78
2.244,41
2.479,01
14.853,90

LANSARIA
1.928,47
1.772,99
1.724,27
1.782,32
1.666,23

GIZARTE SEG
646,05
593,97
598,32
618,46
578,18

GUZTIRA
2.574,52
2.366,96
2.322,59
2.400,78
2.244,41

3.4- Uztaila
Zaina
Zain 1
Zain 2
Zain 3
Zain 4
Zain 5
UZTAILA, GUZTIRA

3.5- Abuztua
Zaina
Zain 1
Zain 2
Zain 3
Zain 4
Zain 5
Zain 6
ABUZTUA, GUZTIRA

3.6- Iraila
Zaina
Zain 1
Zain 2
Zain 3
Zain 4
Zain 5

Zain 6
IRAILA, GUZTIRA

1.724,29
10.598,57

598,33
3.633,31

2.322,62
14.431,88

LANSARIA
2.044,57
1.947,14
1.956,47
1.898,42
1.840,40
2.056,41
11.743,41

GIZARTE SEG
684,93
652,28
678,90
656,84
638,61
658,76
3.970,32

GUZTIRA
2.729,50
2.599,42
2.635,37
2.555,26
2.479,01
2.715,17
15.713,73

LANSARIA
993,20
1.002,55
825,52
825,52
767,48
437,75

GIZARTE SEG
332,72
335,89
207,70
207,70
187,55
146,63

GUZTIRA
1.325,92
1.338,44
1.033,22
1.033,22
955,03
584,38

4.852,02

1.418,19

6.270,21

LANSARIA
409,34
386,59
375,23

GIZARTE SEG
137,14
129,49
125,69

GUZTIRA
546,46
516,08
500,92

1.171,16

392,32

1.563,48

3.7- Urria
Zaina
Zain 1
Zain 2
Zain 3
Zain 4
Zain 5
Zain 6
URRIA, GUZTIRA

3.8- Azaroa
Zaina
Zain 1
Zain 2
Zain 3
Zain 4
Zain 5
Zain 6
AZAROA, GUZTIRA

3.9- Abendua (Zubia)
Zaina
Zain 1
Zain 2
Zain 3
ABENDUA, GUZTIRA

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

LANGILEEN LAN-SARIAK
ENPRESAREN GIZ.SEGUR
GUZTIRA

53.375,01
18.077,58
71.452,59

Zerbitzu honetarako aurrekontuan hasiera batez zehaztutako
zenbatekoei dagokienez (59.850,00 € langileen soldatetarako eta 22.000,00 €
Gizarte Segurantzarako, guztira 81.850,00 €), %87,30 gauzatu da.
Espazioaren kudeaketak eskatzen dituen giza baliabideak ahalik eta
zuzenen zenbatesteko, bi pertsonen kostua gehitu behar zaie zenbateko horiei,
basogintza eta ingurumen-zerbitzuetarako kontratatutako bi pertsonena, hain

zuzen ere (Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren diru-laguntza izan da – Interes
orokorreko eta sozialeko obra eta zerbitzuetarako langabetuak kontratatzeko
laguntzak –). Langile horiek Irati espazioaren erabilera turistikorako egiten duten
lanaren kostua era gehitu behar da, bai eta Batzarre Nagusiko bulegoko
langileek espazioa eta langileak prestatzeri eta kudeatzeri eskaintzen dioten
beren lanaldiaren ehunekoa.
Kontratatutako bi peoiek Iratin honako lan hauek egin dituzte, besteak
beste: sastrakak kentzea eta ibilbideak birmarkatzea, seinaleak berrezartzea,
azpiegiturak konpontzea (bainugelak, askaldegiak, zubiak…), pisten ertzak
egokitzea, etab. Lanaldien % 60 inguru zeregin horietarako erabili dela uste da.
Batzarre Nagusiko idazkaritzan egin diren zereginei dagokienez, honako
hauek izan dira: hautaketa-probak prestatzea, kontratuak, nominak eta
ordainketak kudeatzea, zerbitzuaren egutegia egitea eta egokitzea, ekipoak
eta materialak erostea, kartelak eta ereduak prestatzea, estatistika eta likidazio
datuak berrikustea eta egitea, hileko txostenak eta azken memoria egitea, eta
abar. Kalkulatzen da Administrari Laguntzaileren lanaldiaren % 20a dedikatzen
diola zeregin horri, eta, Idazkariaren kasuan, berriz, lanaldiaren % 10a.
Administrari Laguntzailearen kasuan, kilometrajearen % 100 gehitu behar da,
egindako bidaia guztiak Arrazolako zerbitzuaren eskakizunei baitagozkie
(kartelak lekualdatzea, tiketak, etab.).
Aurreko guztia kontuan hartuta, hauxe da Iratiko Zaintza eta Informazio*
zerbitzuaren funtzionamenduari lotutako Batzarre Nagusiko beste langile
batzuen kostua:
KONTZEPTUA
Lansari eta GSren kostuaren %20a
Lansari eta GSren kostuaren %10a
Desplazamendu gastuen %100%
Ibilbideak garbitzea eta birmarkatzea,
harrera lekua egokitzea, aparkalekuak
egokitzea, mantenimendua lanak
(ibilgailua eta gasolina barne).
BESTE LANGILE BATZUK, GUZTIRA

ZENBATEKOA
2.556,80
6.592,55
54,06
7.784,00

ENPRESA/PROFESIONALA
Administrari laguntz
Idazkaria
Administrari laguntz
Batzarre Nagusiak
kontratatutako langileak.
Beren lanaldiaren %60
Iratiko lanetarako
(Dirulaguntza kendua
kalkulatutakoa).

16.987,41

* Aezkoako Turismo Bulegoko zerbitzuko gastua atal espezifiko batean sartzen
da.

4- ZERBITZUAREN BESTE GASTU BATZUK
Adierazitakoez gain, badaude bisitariei arreta eskaintzeko zerbitzuaren
funtzionamenduarekin lotutako beste kostu batzuk:

KONTZEPTUA
Pegatinak, Iratira sartzeko
Irati APPren mantenamendua
Langileen mediku azterketa
Lan arriskuen aurre-hartzea (prop)
Turismo webgunearen
mantenamendua
Webguneen domeinu eta aloj.
Irati.org webgunea- domeinu eta aloj.
Munizio Olako panelak
Covid materiala (gela)
Iratiko mapak (doan ematekoak)
Informazio panelak- ibilgailuen sarrera
Aterpea eta Jauregiaren mantenamen
Zaborra biltzeko pintzak
Sarrera- txartelak (mantenamendurako)
Establezimendurako deskontu txartelak
(Iratira sartzeko)
Informazio panelak
Iratiko emisorearen domeinu-tasak
Arrazolako putzu septikoa garbitzea
Arrazolako lohien isurketen tasak
Itzulpena (ingelerara)
Komuneko paper industriala
Komunekoa hesia konpontzea (egurrak
eta materiala)
Komun mugikorretarako
desinfektatzailea
Imanak (Iratiko argazkia eta logoa)
Ekipoak eta serigrafia-lanak
Hainbat: eskularruak, garbiketa
produktuak, musukoak, trapuak, zakar
poltsak, tresnak, pintura, boligrafoak,
papera, kontrol-orriak, inprimaketak,
laminak…
Tresneriaren mantenamendua: sastraka
garbigailua eta motozerra
BESTE GASTU BATZUK, GUZTIRA

ZENBATEKOA
314,30
180,00
64,20
507,77
775,54

ENPRESA/PROFESIONALA
Diper
Face au Sud
Antea prevención
Antea prevención
A. Vicente Legarda

145,20
168,19
1.198,50
233,06
4.328,12
258,94
756,36
74,14
575,27
114,46

A. Vicente Legarda
Anet SS informáticos
Copyprint
Papelería Sánchez
Gráficas Alzate
Gráficas Astarriaga
Carpintería Pedroarena
Amazon
Vital
Vital

200,00
131,72
470,56
46,75
56,87
149,41
62,92

Copyprint
Ekonomia Ministerioa
Iraola Arteta
NILSA
Eliot W.Jones
Ferretería LUGA
Lasterbide

24,00

Amazon

253,13
96,61

Camalize –Camaloon
Lan arropa
(Alzado) Hornigaiak:
Carrefour, Papelería
Sanchez, Comercial
Itolegi, Ferretería Luga,
Suministros Orreaga
Valenzuela Hnos.

500,00

240,99
11.924,01

5- TURISMOA SUSTATZEKO JARDUERETAKO GASTUAK
5.1- BISITALDI GIDATUAK
Nafarroako Gobernuko Ondare Historikoaren Zerbitzuak 2020an
zaharberritutako labeen eraikinera sartzeko giltzak eman eta, Batzarre
Nagusiak doako bi bisitaldi gidatu antolatu zituen maiatzean, egindako lanak
ezagutarazteko. Ana Carmen Sánchez Delgado Historialari eta Arkeologoak
eta Luis Francisco Labé Valenzuela Arkeologoak gidatu zuten.

Era berean, irailean, bisitaldiak eta jarduera turistikoak egiten dituzten
ibarreko enpresekin adostu zen Orbaizetako Munizio Olara bisita gidatuak
egitea, interesatutako turista guztientzat. Hasieran 6 bisitaldi egitea aurrikusita
zegoen, baina azkenean 4 bisita baino ez egin ziren ezinbesteko arrazoiak
direla eta. Bisitaldiaren prezioa 8 eurokoa zen persona bakoitzeko, eta doakoa,
12 urtetik beherakoentzako. Guztira 27 pertsona bertaratu ziren (horietako 7
adingabeak izan ziren, eta ez zuten ordaindu behar; beraz bisitaldiengatik
jasotako dirua 160,00€ izan dira). Programatutako gainerako bisitak bertan
behera geratu zirela jakinarazi zitzaien kasuan kasuko inskripzioa egin zutenei.
Bisita-egutegia prestatzeko, diru-laguntza eskatu zitzaion Nafarroako
Gobernuari (Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiari),
Garapen eta Marketin Turistikorako laguntzen deialdiaren barruan, eta,
ondoren, uko egin zitzaion, ezarritako gutxieneko kopurua ezin izan zelako bete,
eta 15 egun lehenago jakinarazi behar zelako, datak zirela eta.
Bisitaldi gidatuak posta elektronikoaren bidez (sektorekoei) iragarri ziren,
Batzarre Nagusiaren webgunearen bidez eta Turismoaren web orriaren bidez
(Turismo Kulturalaren Atala).
Enpresa/profesionaletako bik (Itarinatura eta Excursiones Auñak) ez
diote Batzarre Nagusiari fakturatuko, egindako bisitengatik.

KONTZEPTUA
Bisitaldi gidatuak – Olako labeak
Bisitaldi gidatuak – Ola
BISITALDI GIDATUAK, GUZTIRA

ZENBATEKOA ENPRESA/PROFESIONALA
290,40 Sánchez Delgado/Labé
165,00 J.A. Etxegoien Juanarena
455,40

5.2- ERREKATZAILEEI BURUZKO ERAKUSKETA
J. Goikoak Aezkoako Batzarre Nagusiari lagatutako Errekatzaileen
erakusketa instalazioa (Kultur Olan kokatua) bukatu egin da autore
eskubideengatik ordainketa akordioa egin ondoren. Aldeek adostu zuten
lagatzaileari obra ustiapen eskubideengatik 2.800,00€ (bi mila zortziehun)
ordaintzea. Diru kopuru horretaz gain, 640,00€ (seiehun eta berrogei) gehitu
behar dira, kontratuan txabolaren maketa egin behar izana zehaztu ondoren.
Kontzeptu guztien ordainketa totala, beraz, 3.440,00€koa da (hiru mila laurehun
eta berrogei). Kultur Olaren lehen solairuan dago kokatua erakusketa guztia.

6- ZERBITZUKO GASTUAK
6.1- Mantenamendu tasagatiko diru-sarrerak.

2021ean, Iratiko mantentze-tasa gisa, HIRUROGEITA HAMABOST MILA
BERREHUN ETA HOGEITAMAZAZPI EURO ETA LAUROGEITA HAMAIKA ZENTIMO
(75.237,91 €) bildu dira ibilgailuak espaziora sartzeagatik.
Bildutakoa, aurreko urtekoa baino % 55,69 gehiago izan da, gutxi
gorabehera, aurreko denboraldiarekin alderatuta (26.900,00 € gehiago, 2020.
urtearekin alderatuta). Igoera hori, neurri handi batean, tiket bidezko
prezioaren igoeraren ondorio izan da; izan ere, egungo eta aurreko prezioekiko
saldutako deskontu-tiket eta tiket orokorren guztizkoaren oinarriaren gainean
kalkulatutako zenbaketan 14.700,00 € inguru izan dira. Hau da, prezioa igo izan
ez balitz, diru-bilketa 60.550,00 € ingurukoa izanen zen. Diru-bilketaren
gainerako hazkundea bisitari kopuru handiagoari dagokio, eta 12.200,00 €
inguru da. Datu konparatibo horiek, jakina, gutxi gorabeherako zenbatespena
dira.
Prezioen aldaketa horiek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zirenetik (maiatzak 4) eta tiket eredu berriak jaso zirenetik (ekaina) aplikatu zen.

Honako hau da prezioen alderaketa:
2021eko prezioa

2020ko prezioa

Autoentzako sarrera orokorra

6,00

5,00

Autoentzako sarrera (deskontuarekin()

3,00

2,00

Motorrentzako sarrera orokorra

3,00

2,00

Motorrentzako sarrera (deskontuarekin)

2,00

1,00

Autobusentzako sarrera orokorra

40,00

30,00

Autobusentzako sarrera (deskontuarekin)

20,00

15,00

Mikrobusentzako sarrera orokorra

25,00

Desberdindu gabe

Mikrobusentzako sarrera (deskontuarekin)

15,00

Desberdindu gabe

Oharra.- Likidazioen eta berrikuspenen eta diru-sarrera errealen artean
alde txiki batzuk daudenez, diru-sarrera errealaren arabera kontabilizatzen da,
eta lehentasuna ematen zaie materialaren eta produktu naturalen tiketen
likidazioei; beraz, balizko deskuadratzeak mantentze-tasari egozten zaizkio.
Aurten 80,59 euro gutxiago kontabilizatu dira benetan emandako
tiketengatik legokiokeena baino, kontuan izan behar kopuru horren 50,00€
banketxean
atzemandutako
billete
faltsu
bati
dagokiola.
Beraz,
denboraldiaren desberdintasun totala 30,59€ dira eta horrek ia bat egiten du
likidazioekin.

148,00
26,00
54,00
54,00
66,00
105,00
2.397,00
3.703,00
1.860,00
3.561,00
864,00

62.458,00

12.838,00

0,00
0,00
0,00
8,00
80,00
248,00
1.024,00
104,00
624,00
1.832,00
16,00

2.135,00
321,00
372,00
491,00
371,00
948,00
12.560,50
25.624,50
8.715,40
23.439,00
4.883,00
0,00

75.296,00
-24,00

613,40
0,50

3.936,00
-8,00

79.860,40
-46,50

2 .1 2 5 ,0 0
3 2 9 ,0 0
3 7 0 ,0 0
4 9 0 ,0 0
3 8 0 ,0 0
9 5 0 ,0 0
1 2.57 5 ,0 0
2 5.53 7 ,4 9
8 .6 9 8 ,7 6
2 3.38 3 ,7 1
4 .9 4 0 ,8 5
0 ,0 0

-10,00
8,00
-2,00
-1,00
9,00
2,00
14,50
-87,01
-16,64
-55,29
57,85
0,00

B ENETAK O D I R U
SAR RERA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,50
156,50
119,40
237,00
78,00

DIFERENTZIA

2.135,00
321,00
372,00
468,00
291,00
700,00
11.514,00
25.364,00
7.972,00
21.370,00
4.789,00
0,00

BENETAKO DIRU
SARRERA

BERRIKUSITAKO
MATERIALA

BERRIKUSITAKO
LIKIDAZIOA

BERRIKUSITAKO
LIKIDAZIOAK

1.987,00
295,00
318,00
414,00
225,00
595,00
9.117,00
21.661,00
6.112,00
17.809,00
3.925,00

BERRIKUSITAKO
NNPP

Aste Santua
Maiatza
Ekaina 5-6
Ekaina 12-13
Ekaina 19-20
Ekaina 26-27
Uztaila
Abuztua
Iraila
Urria
Azaroa
Foru Zubia

BERRIKUSITAKO
DATUAK

BERRIKUSITAKO
DATUAK

Jarraian, denboraldiko kontzeptu guztiengatiko diru-sarreren kontrolari
buruzko laburpen-taula:

CONTABILIZADO

TIKETAK
MATERIALA
2.125,00
0,00
329,00
0,00
370,00
0,00
482,00
0,00
300,00
0,00
702,00
0,00
11.528,50
22,50
25.276,99
156,50
7.962,86
119,90
21.314,71
237,00
4.846,85
78,00

NNPP
0,00
0,00
0,00
8,00
80,00
248,00
1.024,00
104,00
616,00
1.832,00
16,00

79.779,81
-80,59
75.237,91
613,90
3.928,00
79.779,81
-80,59 OHARRA.-50,00€ko ondorengo kenketa bilete faltsua dela eta (abuztua)
AMAIERAKO DIFERENTZIA
-30,59

*OHARRA.- Badago 50,00 €ko deskuadratze bat, billete faltsu bati dagokiona. Bankuak billetea
igorri zion Banku Zentralari.

6.2- Turismo materialaren salmenta.
Arrazolako informazio-gunean salgai jarri da ohiko turismo-materiala.
Aurten, berritasun gisa, iman malguak egin dira Iratiren logoarekin eta
argazkiekin, eta harrera ona izan dute bisitarien artean.

Editatutako imanak,
ereduak

2.125,00
329,00
370,00
490,00
380,00
950,00
12.575,00
25.537,49
8.698,76
23.383,71
4.940,85
0,00
0,00

Saldutako materiala, hilez hile, honako hau da:
Argitalpenak

GUZTIRA

Aste Santua

0,00

0,00

Maiatzeko zubiak

0,00

0,00

Ekaina

0,00

0,00

Uztaila

22,50

22,50

Abuztua

156,50

156,50

Iraila

119,40

119,40

Urria

237,00

237,00

78,00

78,00

0,00

0,00

613,90

613,90

Azaroa
Abenduko zubiak
GUZTIRA

Arrazolako salmenta hauetaz gain, Idazkaritzan 99,50€ko balioa eta
Turismo Bulegoan 47,50€ko balioa duen turismo materiala saldu egin da.
Material salmenta gisa kontabilizatutako gainerako kopuruak beste
mota bateko materialei dagokie: liburuak, USB, etab.

6.3- Natur produktuak biltzeko baimenen salmenta
Arrazolan eguneko baimenen salmenta kudeatu da, eta guztira hiru mila
bederatziehun eta hogeita zortzi euro (3.928,00 €) jaso dira, hau da, egunean
491 pase saldu dira produktu naturalak biltzeko, 2020an 233 saldu ziren eta
2019an 403. 2020an hartutako neurrien malgutzeari esker, produktu naturalak
biltzeko paseen kopurua handitu da. Halaber, egiaztatu da salmentak % 20 igo
direla 2019ko pandemia aurreko urtearen aldean.
Natur produktuen baimenei buruzko txosten espezifiko bat dago, eta
eskura dago, informazio gehiago ematea nahi izanez gero. Bertan, gune
bakoitzean egindako salmenten azalpen xehatua egiteaz gain, webgunearen
bitartez (aezkoa.org) egindako salmenta zuzenak agertzen dira baita.
Urte osoan, 2021erako natur produktuak biltzeko tiketengatik
(bulegoetan, Arrazola eta OITn)- 10.504,00 €-ko diru-sarrera ekarri dute, 2020an
8.314,00 €-koa izan zen eta 2019an 11.720,00 €-koa.

6.4- Kanpatze tasa (Orbaizetako udala)
Orbaizetako kanpaketa-gunea itxita egon zen, 2020an bezala,
Arrazolako zerbitzua amaitzean komunak itxi egiten zirelako, Covid-en
prebentzioaren ondoriozko beharrezko higiene-baldintzak ezin zirelako ordutegi
horretatik kanpo mantendu.
6.5 – Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza
Naturguneetan erabilera publiko jasangarria sustatzeko laguntzen
deialdiaren barruan, Aezkoako Batzarre Nagusiak berrogei mila euroko
(40.000,00 €) diru-laguntza lortu du 2021eko urtarrilaren 1etik azaroaren 3ra
bitartean egindako jarduketetarako, deialdiaren oinarrietan ezarritako
gehieneko diru-laguntza, alegia.
Diru-laguntza 2021ean (abenduaren 22an) kobratu da oso-osorik.

Actuación subvencionada por:
Nafarroako Gobernuak diruz lagundutako da

7- BISITARIEI BURUZKO ESTADISTIKA
Bisitariei dagokienez, denboraldi bakoitzari buruzko honako datu hauek
jaso dira (aurreko urteetako datuekiko konparazioa adierazita dago):
Ibilgailuak

Aldia
2019

Pertsonak
2021

2020

2019

2020

2021

717

Zerbitzurik
gabe

479

2.106

Zerbitzurik
gabe

1.437

1eko

396

Zerbitzurik
gabe

97

1.101

Zerbitzurik
gabe

199

Maiatzaren 15eko
zubia

Zerbitzurik
gabe

Zerbitzurik
gabe

Zerbitzurik
gabe

Zerbitzurik
gabe

Ekaina

501

88

439

1.364

361

1.070

Uztaila

1.957

2.471

2.566

5.105

6.605

6.632

Abuztua

4.283

4.068

3.912

12.500

10.986

10.544

Aste Santua
Maiatzaren
zubia

Iraila

1.683

1.627

1.754

4.033

3.819

4.019

Urria**

2.642

1.823

2.686

6.930

4.205

6.479

Azaroa

859

495

787

2.337

1.005

2.071

Abenduko zubia

507

28

Zerbitzurik
gabe

1.441

61

Zerbitzurik
gabe

13.559

10.600

12.720

36.917

27.042

32.451

GUZTIRA

** Urrian edierazitako datuak gutxi gora beherakoak dira, sartzen den jendetza dela eta, ezinezkoa delako
datuak ongi jasotzea.
*** Abenduko zubian informazio gunea itxita egon zen, eguraldiagatik.

Aurten, ohi bezala, nagusiki Kataluniako bisitariak izan dira, eta, jarraian,
Madril, Valentzia, Nafarroa eta Euskal Erkidegokoak.
Hileko estadistika datuak Nafarroako Gobernuko Turismo Zerbitzuari,
Turismo Bulegoetako Koordinazioari, jakinarazi zaizkio.

8- FORUZAINGOAREKIN ADOSTUTAKO PROTOKOLOA
2021ean, Aezkoa eta Zaraitzuko Batzordeek berriz eskatu dute
Foruzaingoaren laguntza, jende gehien biltzen den egunetan sarbideak
arautzeko, bereziki Urriaren 12ko eta Santu Guztien zubietan, Foruzaingoak
espaziora sartzen diren ibilgailuen kontrolean esku hartzeko Protokolo baten
bidez.
Protokoloa Pilarreko zubian aktibatu zen (Urriako 9, 10 eta 11n), Urriko
16an eta 23an (larunbata) eta Urriko 30 eta 31 egunetan (Santu Guztien zubia
zela eta), honako puntu hauetan:
- Otsagabiatik Iratiko Etxeetara, NA-2012 errepidetik
- Orbaizetatik Irabiako urtegira, NA-2030 errepidetik.
Sarrera gune bakoitzean sar daitezkeen ibilgailu kopurua zenbatu zen,
aparkalekuen edukieraren arabera, eta edukiera osoa dagoenean, sarbidea
garaiz mozteko; aparkalekuak dauden heinean irekitzen joan zen berriro.
Kontrolatzeko eta ixteko lana Foruzaingoaren, Zainen eta turismo-informazioko
hainbat zerbitzuren artean koordinatuta egin da. Sarbideen kontrola 18:00etatik
aurrera eten izan da, Iratira sartu nahi zuten ibilgailuak eta irteerako ibilgailuen
trafikoa ez gurutzatzeko.

9- GERTAERA NABARMENAK – ZERBITZUAK EGINDAKO PROPOSAMENA
Zaintzaileekin denboraldia hasi aurretik
egutegiarekin lotutako afera baino ez zen aztertu.

izandako

bileran

lan

GERTAERAK:
Denboraldian zehar, Zaintza zerbitzuko langileek aipatu dituzten
gorabeherarik ohikoenak honako hauek izan dira:
- Aparkalekuko eta ibilbideetako seinaleen erortzea, hondatzea edo
txikitzea.
- Aparkalekuan gaua igarotzeko debekuareki lotutako hainbat ezbetetze; bai eta, zenbaitetan, motorrak edo quadak hainbat gunetara
baimenik gabe sartu izana.
- Orbaizetako kanpaketa-eremuari buruzko (eremu hori ez dago gaituta)
informazio okerra hainbat aplikaziotan edo interneten.
- Arrazolako zain etzanaren egoera kaxkarra. Matxurak, ur-hornidura
sarean, zenbait seinale erorita, etab.
- Uztailaren 20an, larrialdietako zerbitzuak emakume bat artatzera joan
ziren, erori eta aldaka hautsita izan zezakeelako.
ERREKLAMAZIOAK
- Bisitariek aurkeztutako erreklamazioak:
1. Ekainaren 20an erreklamazioa aurkeztu zuten, hitzez hitz honako hau
esaten zuena: “Urtegiko aparkalekuetara sartzeko seinaleztapen-panelak
ikusita, eta ezinduentzako seinalea ikusita, seinale hori zuzena den berriro
pentsatzea proposatzen dut. Aulkia edo ibiltzeko ezintasuna duten ezinduek
ezin dira goiko aparkalekutik sartu. Irisgarriago ikusten dut beheko aparkalekutik
sartzea urtegiko presara”.
Batzarre Nagusiko presidenteak telefonoz hitz egin zuen berarekin,
planteatzen denari irtenbideren bat emateko, egindako proposamena
aztertzeko.
2. Uztailean bi erreklamazio aurkeztu ziren:
- 35. zenbakiduna: kotxe batek kolpea hartu du Arrazolako
aparkalekuan, enbor zahar batekin eta seinalerik gabeko harkaitz batekin.
Kolpea dela eta, jakinarazi du bere autoaren azpietan eta atzeko
paratxokeetan kalteak izan zirela eta, beraz, kalteak konpontzeko eskatu du.
- 36 zenbakiduna: bisitari batek gehiegizkotzat jotzen du 6 euro
kobratzea Iratiko oihana bisitatzeko eta autoan gozatu ahal izateko “3 minutuz,
eta errepide hondagarri batetik itzultzea, inolako mantentze-lanik erakusten ez
duena”. Abuztuaren 2an, idazkariak erantzun zion, Arrazolako diru-sarrerei
buruz informatzeko (gastu guztiak estaltzen ez dituztenak), bai eta diru-sarrera
horien xedeari buruz ere (doako mapak, liburuxka turistikoak, pisten mantentzelanak, bainugelak, etab.). Xehetasun gehiago, uztailari dagokion hilabeteari
erantsitako dokumentazioan.
- Aezkoako turismo alorreko profesionalek aurkeztutako erreklamazioak:
Azaroaren 6an, Garraldan, ohiko Aezkoako Egunaren ordez
antolatutako jardunaldietako bat ospatu zen. Egun horretan, Batzarre Nagusiak

jai eguna eman izan die beti Iratiko langileei. Hori dela eta, langileei jakinarazi
zaitzaien, etxolan abisu bat jar dezaten, eta turismo-sektorera eta turismobulegoetara bidali ere, egun horretan informazio-gunea itxita egon baitzen.
Bailarako landetxe batetik Batzarre Nagusia jakinarazi zitzaion erabaki
horrekin haserre zegoela inguruotan jende asko zegoelako.
AZKEN PROPOSAMENAK ETA HOBETZEKO JARDUKETAK:

Langileen ordezkariek eta Ibarreko Batzarre Nagusiak egindako bileran,
hobetu beharreko proposamen eta jarduera hauek azaldu dira:
1- Kartelak, seinaleak eta propaganda
Honako iradokizun eta kritika hauek egin dira:
- Informazioa eta propaganda: jardunbide egokien piktogramak jartzea,
haurrei eman ahal zaizkien orriak prestatzea oihanarekin lotutako gaiekin
koloreztatzeko, faunari eta landarediari buruzko informazio-materiala
eskaintzea eta Orbaizetako munizio-fabrikari buruzko informazioa ematea.
- Kartelak: gaua Azpegin igarotzea debekatzeko kartelak jarri dituzte
(gehiago egon beharko liratekeela uste dute); 50C ibilbidea ez dago behar
bezala seinaleztatuta (51C ibilbidearekin nahasten da); Inaustutako pagoei
buruzko panela gaizki dago; urtegian jarritako seinaleztapenean agertzen den
zenbakia okerra da; beharrezkotzat jotzen dute Egurgio inguruan onddoak
baimenik gabe hartzeak isuna jasotzeko arriskua lekarkeela ohartarazteko
kartelak jartzea; BTT ibilbideen kartelak erorita daude eta berriz ipini behar dira .
Azkenik, haien aburuz, ehizaldiez ohartarazteko kartelak prestatzea
ezinbestekoa da.
2- Egitura
Honako iradokizun eta kritika hauek egin dira:
- Beunza plazako bidean bi pasabide daude erorita denboraldiaren
hasieratik, baina ez dira konpondu; Arrazolako aparkalekuan zutoin finko
gehiago jartzea iradokitzen dute, aparkatzeko modu egokia argitze aldera;
uste dute urtegira doan pistaren ertzek sakonera handiegia dutela (gutxienez 7
ibilgailu erregistratu dituzte gurpilak zulatu dituztenak); autokarabana gehiago
dagoenez, urtegira sartzen uztea iradoki dute; Arrazolan zeuden piboteak
lapurtu dituztela ohartarazi dute, eta berriz jartzeko eskatu dute.
- Ingurunea apaintzea: ongietorri-seinaleak jartzea, paletekin egindako
bankuak instalatzea, lepazurien marrazkiak, etab.

3- Barne funtzionamendua
Honako iradokizun eta kritika hauek egin dira:
- Irekiera-denboraldia eta egunetako lanaldia zabaltzea komeni dela
uste dute: espazioa Aste Santutik prestatzea (mapak, kartelak, etab.), Ekainean
aste barruan irekitzea, bisitarien kopurua handitu delako, etab. Adierazi dute
ideiak badituztela, baina ez dutela denborarik horiek gauzatzeko.
- Beren iritziz, egun gehiegi egon dira pertsona bakar batekin lanean, eta
hori zerbitzuaren kalterako izan da.
- Giltzen banaketa eta materiala oro har berrikusi behar dira (aldaketak,
komuneko papera, etab.).
- Batzarre Nagusiarekiko komunikazioa hobetzea eta Foruzaingoaren
eginkizunak argitzea.
- Batzarre Nagusiarekin komunikazioa hobetzea eta Foruzaingoaren
funtzioak argitzea beharrezkoa dela iradoki dute.
- Kritikatu dute Batzarre Nagusiak ez duela inolako erabakirik hartu
nominan lanpostuaren osagarriaren zenbatekoa handitzeari dagokionez.
- Azken lan-aldian (abenduan), adostu da azken langileek prest utzi
behar dutela negua igarotzeko eta hurrengo denboraldian irekitzeko lekua.
Ildo horretan, lanpostuko materiala jaso eta ordenatuko da, eta etxola
garbituko da. Era berean, ura itxi egingo da, izozteek kalterik eragin ez dezaten.

4- Txostenak
Bisita gutxi badaude edo eguraldi txarra dela-eta informazio-gunean lan
egiterik ez badago, hilero entregatutako datuak errepasatzea erabaki da,
zuzenketak egin ahal izateko.

ZERBITZUAK HOBETZEKO INBERTSIOAK
AEZKOAKO KULTUR OLA
Aurreko erlazioaz gain, zenbait jarduera gauzatu dira, batez ere
jauregiaren eraikina bisitarientzako harrera-zentro gisa (Aezkoako Kultur Ola)
abian jartzearekin lotutakoak, POCTEFA SASCIRATI 2015 proiektuaren jarraipen
gisa, 2020ko abenduaren 31n amaitua.
2021ean beheko solairua egokitzea aurreikusita zegoen tabernakafetegi erabiltzeko. Obra hori hutsik geratu da elkarren segidako lau
lizitaziotan, eta 2022ko urtarrilean lizitatu da berriro, lanen balorazioa berrikusi

ondoren. 2021ean egokitzapen hori gauzatzeko, lehenik eta behin, dirulaguntza eskatu zen tokiko erakundeentzat, interes turistikoko bizikleta-ibilbideak
sortzeko eta bide berdeak, gune turistikoak eta jabetza publikoko turismoestablezimenduak egokitzeko diru-laguntzen deialdiaren barruan. Diru-laguntza
hori Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiaren maiatzaren
10eko 40E/2021 Ebazpenaren bidez onartu zen. Diru-laguntza ukatu egin zuen
Nafarroako Gobernuak.
Geroago, ekitaldi berean, eta laguntza emanez gero, 2023ko ekitaldiko
kargura, dirulaguntza eskatu da berriro Cederna Garalur Elkartearen 2021erako
laguntzen lehenengo deialdiaren barruan. Deialdia marko honetan egin da:
2014-2020 aldirako Nafarroako Landa Garapenerako Programaren esparruan
(19.02.01 azpineurriak), sustatzaile publiko eta pribatuei zuzenduta, 2023ko
ekitaldirako. Bertan eskabide-espedientea ere jaso da, bai beharrezkoak diren
solairuak egokitzeko, bai beharrezko ekipamenduak jartzeko. Txosten hau egin
den egunean ez da deialdi hori ebatzi.
2021ean eraikinean egindako jarduketak honako hauek izan dira:
KONTZEPTUA
Jauregiko seinaleak-bisitarien
hartzatzea
Jauregiko komunak prestatzea
Jauregiko inguratzailea (guneen
giroaren batasunerako)
JAUREGIKO JARDUKETAK, GUZTIRA

ZENBATEKOA ENPRESA/PROFESIONALA
7.114,80 A. Gil Soldevilla
1.007,66 Hoteles y colectividades
4.235,00 I. Vela Llarena
12.357,46

JARDUKETAK ETA INBERTSIOAK – PIRINIOETAKO PLANA

Actuación subvencionada por:
Nafarroako Gobernuak diruz lagundutako da

Maiatzean, bi ebazpen argitaratu ziren Aldizkari Ofizialean, Pirinioen
eremuan inskribatutako Pirinioetako Planean zehaztutakoaren arabera) tokierakundeentzako zenbait laguntzen Ebazpena. Laguntzak ekintzak eta
inbertsioak finantzatzeko dira:
1.- 11E/2021 Ebazpena, martxoaren 29koa, Proiektu Estrategikoen
zuzendari nagusiarena, Pirinioetako toki-erakundeei diru-laguntzak emateko
deialdia onartzen duena, Pirinioetako Planari lotutako ekintzak finantzatzeko.
Batzarre Nagusiak eskaera bat aurkeztu du Munizio Olako sarreran
aparkaleku proiektu baten idazketa finantzatzeko, POCTEFA proiektuan

gauzatzea aurreikusita zegoena ez baitzuen Nafarroako Gobernuak baimendu
(Ondare Historikoa).
Eskaera horrek ez du finantzaketarik lortu.
2.- 15E/2021 Ebazpena, apirilaren 26koa, Proiektu Estrategikoen zuzendari
nagusiarena, 2021., 2022. eta 2023. urteetan Lurralde Garapen Iraunkorreko
proiektuetan INBERTITZEKO Pirinioetako lurralde-eremuan inskribatuta dauden
toki-erakundeei diru-laguntzak emateko deialdia onartzen duena.
Deialdi horretara bi proiektu aurkeztu ziren: lehena, Erlan-Irabia ibilbidea
(lehengo SL 54C) egokitzeko eta berrhomologatzeko proiektua gauzatzeko,
eta, bigarrena, Arrazolako autokarabanen eta berrantolaketaren zerbitzueremu bat egiteko.
- ERLAN-IRABIA PROIEKTUA Proiektu honen idazketa % 80an finantzatu zuen Nafarroako Gobernuak
2020an, antzeko kopurua ematen zuen laguntza-deialdi baten kontura.
Proiektuak, guztira, 46.062,81 €-ko aurrekontua du. % 80ko diru-laguntza eskatu
da (60.000,00 €-tik beherako aurrekontua duten proiektuentzako atalean), eta
honako egutegia aurrikusi da:
- 2021. urtea:
bertikaleko lanak)
- 2022. urtea:
egokitzea).

16.642,98€

(seinaleztapen

horizontaleko

eta

29.419,83€ (ibilbidea, panelak eta homologazioa

Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak proiektu honetarako
28.314,38 euroko guztizko diru-laguntza onartu du; 13.314,38 eurokoa 2021eko
jardueretarako eta 15.000,00 eurokoa 2022ko jardueretarako. Batzarre
Nagusiak egindako lanak justifikatu ondoren (fakturek 13.831,01 euro egiten
zituzten), 11.064,81 euroko diru-laguntza kobratu da (justifikatutako
zenbatekoaren % 80).
2022an proiektua amaitzea aurreikusi da, eta Ekilan SL enpresari esleitu
zaio.
- AUTOKARABANENTZAKO ZERBITZU GUNEA Lurralde-garapen iraunkorreko proiektuetan inbertsioak egiteko dirulaguntzen deialdira aurkeztutako bigarren proiektua autokarabanentzako
zerbitzu-eremu bat sortzea eta kanpaketa-eremu bat egokitzea izan da
(Arrazolan bisitarientzako harrera-eremu osoa berrantolatzea ekarriko du).
Bertan aurrikusita dago elektrizitate indarra eramatea, Accionak garatuko
duen linea berriaren proiektu batetik abiatuta. Hasierako idazketa, Erlanen
kasuan bezala, Nafarroako Gobernuak finantzatu zuen 2020an, eta hartune
elektrikoaren proiektua idaztea baino ez zen falta jarduketa guztiak finkatzeko.
% 70eko diru-laguntza eskaera aurkeztu da (60.000,00 €-tik gorako
inbertsioetarako), honako egutegi honekin:
- 2021. urtea:
4.235,00 €(elektrizitate-hartunearen proiektuaren
idazketa)

- 2022. urtea:
- 2023. urtea:

174.613,98 €(autokarabanen eremua eta kanpaldia)
136.925,43 €(elektrizitate-hartunea gauzatzea)

Proiektuaren zenbatekoa, guztira, 315.774,41 €-koa da.
Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak proiektu honetarako
198.812,30 euroko diru-laguntza onartu du, honela banatuta:
- 2021. urtea:
2.964,50 €
- 2022. urtea:
100.000,00 €eta
- 2023. urtea:
95.847,80 €
Batzarre Nagusiak urtean egindako lanak justifikatu ondoren (4.200,00
euroko fakturazioa), 2.940,00 euroko diru-laguntza kobratu zuen abenduan
(justifikatutako zenbatekoaren % 70).

TURISMO BULEGOA
Ekitaldi honetan pertsona bat kontratatu da Aezkoako (Aribe) turismoinformazioko bulegoan arreta emateko, gorago zehaztu den bezala,
Nafarroako Enplegu Zerbitzuan bi lan-eskaintza egin ondoren. Lehena hutsik
geratu da, eta bigarrena hautagai bakarrarekin gauzatu da.
Kontratua uztailaren 14an hasi eta azaroaren 2an amaituko da (111,5
egun guztira). Kontratatutako langilea Gorka Pinillos Lanz izan da, aurreko
urtean lanpostu berean lan egin zuena; beraz, Orreagako Turismo Bulegoan
egin ohi den prestakuntza-aldia ez da beharrezkotzat jo. Lehenengo egunean
materiala berrikusi eta lokala egokitu zen.
Bulegoan 200 telefono-deiri eta 50 mezu elektronikori erantzun zaie.
Nabarmentzekoa da telefono bidezko kontsultak nabarmen hazi direla 2020ko
denboraldiarekin alderatuta, urte horretan 75 baino ez baitziren egon. Gainera,
azpimarratu behar da komunikazio enpresen kudeaketa arazoak zirela medio
telefono bidezko zerbitzua ez zela martxan egon Abuztuaren 11ra arte. Mezu
elektronikoei dagokienez, behera egin dute kontsultek, 63 izan baitziren 2020an.
2021ean bisitari kopurua handitu da, 2.667 bisitari izan ziren guztira
(bisitak+telefono-kontsultak+e-maila)
Kontsulta egin duten bisitarien jatorriari dagokionez, honako hauek dira:
- Espainiako Estatukoak – 2.617 bisitari ( % 98,15)
- Beste jatorrikoak - 62 bisitari ( % 1,54)
Ez dago Espainiako
(eskualdean) buruzko daturik.

Estatutik

datozen

bisitarien

alojameduari

Estatistika-datuak zuzenean jaso dira Nafarroako Gobernuko Turismo
Zerbitzuak emandako aplikazioaren bidez, eta, beraz, bertan daude
eskuragarri, jasotzen diren une beretik.
Taula honeta jasota dago erkidego aunonomoaren araberako bisitari
kopurua, 2020ko datuekin alderatuta, gainera:

JATORRIA
Valentzia
Madril
Katalunia
Euskal Erkidegoa
Nafarroa
Murtzia
Andaluzia
Aragoi
Gaztela eta Leon
Espainiako estatuko beste
GUZTIRA

2020 URTEA
Pertsonak
%
71
11,15%
64
10,05%
128
20,10%
82
12,87%
165
25,90%
5
0,77%
15
2,36%
24
3,70%
83
637

13,10%

2021 URTEA
Pertsonak
%
89
10%
131
14%
140
15%
104
11%
94
11%
10
1%
43
5%
36
4%
40
4%
230
25%
917

2021eko denboraldian zehar saldutako sustapen materialari dagokionez,
taula honetan adierazita daude zehaztasun guztiak:

SUSTAPEN MATERIALA (2021)
Imanak (1,5€)
Iratiko ibilbideak (2€)
Musukoak (8€)
GUZTIRA

KOPURUA
5
16
1
22

SARRERAK
7,50€
32,00€
8,00€
47,50€

Aurreko kopuruari, bulegoan saldutako produktu naturalak jasotzeko 16
baimenen salmenta gehitu behar zaio, 128,00€ko diru sarrera eginez.
Nafarroako Enplegu Zerbitzuak 1.200,00 €-rekin lagundu du kontratazioa,
gizarte intereserako edo interes orokorreko obrak edo zerbitzuetarako langileak
kontratatzeko toki entiteteentzako dirulaguntzaren bidez.
Zerbitzu honetako langile gastuak honakoak izan dira:
Langilearen lansaria:
6.452,60 €
Enpresako Gizarte Segurantza: 2.051,87 €
GUZTIRA
8.504,47 €

TURISMOKO WEBGUNEA
2021ean, zenbait gauza zuzendu dira turismo-webgunean. Bai zerbitzuak
berak berrikusita, bai partikularrek eskatuta. Era berean, orrialdeko informazioa
eguneratu da (landa-establezimendu berriak sartzea, zaharrak ezabatzea,

etab.), baita web orri instituzi
instituzionalean
onalean eskuragarri dagoena ere. Ildo horretan,
Aezkoako Batzarre Nagusia urtean zehar harremanetan jarri da ibarreko
zerbitzu guztiekin, informazioa berritzeko (ordutegiak, emandako zerbitzuak,
etab.) eta PDF deskargagarrien bidez edonoren eskura jartzeko
jartzeko:
https://aezkoa.org/arloak/turismoa
https://aezkoa.org/arloak/turismoa-irati/?lang=eu

BESTE DATU BATZUK
- 2021eko urtarrilaren 22an egindako osoko
bilkuran, Iratiko logotipo berria onetsi zen, Iratiko
eremua kudeatzen duten lau entitateek komunean
erabiltzekoa. Logo berria egiteko propo
proposamena
samena POCTEFA Sascirati proiektuaren
ondorioa da. Proiektu hori oraindik ez da gauzatu.
- 2021eko abenduaren 9an eta 10ean, pilatutako elurraren eta euri jasen
ondorioz, uholdeak izan ziren Nafarroako hainbat lekutan.. Haraneko Etxean
berriz ere sotoa urez bete zen; uholdea orain arte erregistratutako beste
edozein baino handiagoa izan da
da. Kalteak gutxitzera eta konpontzera
joandako langileek 1,20 metroko altuera neurtu zuten sotoan. Uholde horrek
eragindako kalteen artean Iratiren zerbitzuari lotutako hainbat argitalpen
daude: salmenta sustatzeko material ugari, ehunka mapa, informazio/sustapen
panfletoak, etab., erabat erabilezin ge
gelditu direnak. Kalte horien berri eman
zaio aseguruari, eta Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak berrikusi ditu. Gaur
egun, dagokion kalte-ordainaren
ordainaren ebazpenaren zain gaude.
- Zaintza zerbitzuko langileek eskatuta, datuak kontrolatzeko orriak
(sarrerak/irteerak, bisitarien estatistikak, etab.) berrikusi eta eguneratu dira,
haien iradokizunak kontuan hartuta eta haien beharre
beharretara
tara adostuta egokituta.

Aribe, 2022ko urtarrila

