
Ba al dakizu 
zure alde egin dezakegun guztia? 

EGUESIBARKO UDALAREN ZERBITZUEN GIDA



Eguesibarko Udalarentzat lehentasunezkoa da komunikazio publiko irisgarri eta erabilgarria 
izatea eskura gure herritar guztientzat. 

Horregatik garatu dugu gida hau, udal alor guztietako zerbitzuak erraz eta argi biltzeko. 
Horrela, Eguesibarko bizilagunek zerbitzu bakoitzari buruzko informazio xehatua izanen 
duzue eskura, zerbitzuak norentzat diren eta nola eskatu ere ageri baita zehatz-mehatz. 

Zuretzat erabilgarria izanen delakoan gaude. Gida honek dakarren informazioa osatze aldera 
edo edozein kontsulta nahiz ekarpen egite aldera, erabili Udalaren komunikazio bideak. Hona 
hemen: 

    012
    Herritarrei Arreta egiteko Bulegoa  (Garajonay k., 1. Sarriguren)
    ayuntamiento@egues.es

ZER DA GIDA HAU?



UDALTZAINGOA

• 948 33 08 88
• Doako tel.   900 44 33 33 ( 24 ordu)

UDALA - BULEGOAK   948 33 16 11

OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA 948 33 16 50

• CAF   948 16 56 51
• Escuela Infantil I   948 35 74 72
• Escuela Infantil II   948 34 89 23
• Escuela Infantil III   948 80 67 89

ZERBITZU ANITZAK   948 80 20 20

INGURUMEN ALORRA-LOREZAINTZA   948 33 32 12

OLAZKO MUSIKA ESKOLA   948 33 79 76

KIROLDEGIAK

• Sarriguren   948 16 54 84
• Olaz   948 33 71 55

OLAZKO LIBURUTEGIA   948 33 79 74

SARRIGURENGO LIBURUTEGIA   948 78 89 26

IKASTETXE PUBLIKOAK

• Joakin Lizarraga   948 80 43 90
• Hnas. Uriz Pi   948 78 66 20

SARRIGURENGO OSASUN ETXEA   948 19 50 51

GORRAITZEKO KONTSULTATEGIA   948 35 74 70

DAZKARITZA

Jesús Erburu secretaria-idazkaritza@egues.es 948 33 16 11

GERENTZIA

Pablo Gil pgil@egues.es 948 33 16 11

KONTU-HARTZAILETZA

Julia Irisarri jirisarri@egues.es 948 33 16 11

UDAL KONTAKTUAK



   Garajonay 1 . 31621. Sarriguren

   948 33 16 11

   948 33 18 04

   oac@egues.es

   ayuntamiento@egues.es

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera. 08:30etatik 14:30etara.

TELEFONO BIDEZKO ARRETA  Infolokal 012 edo 948 33 16 11

• Udal zerbitzuei eta zerbitzu orokorrei buruzko argibidea.
• Udal tributuak, tasak eta prezio publikoak ordaintzea.
• Erroldako agiriak eta ziurtagiriak.
• Kexak eta iradokizunak jasotzea.

AURREZ AURREKOA 

• Udal zerbitzuei eta zerbitzu orokorrei buruzko argibidea.
• Kexak eta iradokizunak jasotzea.
• Sarrera erregistroa.
• Agiriak konpultsatzea.
• Tramiteak: 

• Pasabide-alta.
• Pasabide-baja.
• Ondasunen edo jabetzen ziurtagiria.
• Udalarekin ordaindu gabeko zorrik ez izatearen ziurtagiria. 
• Fidantza edo abala itzultzea.  

• Banku-helbideratzea.  
• Ordainagiri bikoiztua.  
• Zatikatzea kuotaren ordainketan.  
• Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga (TMIZ).
• Itzulketa ibilgailuari behin betiko baja emateagatik.  
• Jarduera-lizentzia . 
• Obra-lizentzia.  
• Ezkontza zibila – eskaera.  
• Katastro-aldaketa.  
• Salmenta-postu ibiltaria zaindariaren jaietan.  
• Izatezko bikoteen udal-erregistroa – baja.  
• Zirkulazio zerga autolikidatzea.  
• Bizileku baimena.  
• Erantzukizunezko aitorpena adingabeei (Errolda). 
• Ordezkaritza baimena (Errolda).  
• Erroldan baja emateko baimena.  
• Lokalaren baldintzen egiaztagiria.  
• Katastro ziurtagiriak eskatzea.  
• Errolda ziurtagiriak eskatzea.  
• Helburu sozialeko toki entitateei udal eremuak lagatzeko 

eskabide puntuala.  
• 50/1999 Legea urratzeagatik zigorrik jaso ez izanaren zinpeko 

aitorpena. 
• Titulartasuna aldatzeko aldez aurreko adierazpena.  
• Katastro datuen kontsulta.  
• Errolda datuen kontsulta.  
• Sailkatutako jarduera bat irekitzeko edo hasteko. 

erantzukizupeko adierazpena.  

ZERBITZU OROKORRAK i

OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA



ZERBITZU OROKORRAK i

• Sailkatu gabeko jarduera irekitzeko erantzukizupeko 
adierazpena.

• Jarduera sailkatu bat ezartzeko erantzukizupeko adierazpena.
• Obrak egiteko ardurapeko adierazpena.  
• Zirkulazio zergaren itzultzea.  
• Jakinarazpenetarako helbidea.  
• Baratza ecologikoko eskaera.  
• Ekonomi Jardueren gaineko Zerga (E.J.Z): altak, bajak eta 

aldaketak.  
• Garabia instalatzeko/erabiltzeko lizentzia.  
• Aktibitate lizentzien autolikidazioa.  
• Irekitze lizentzien autolikidazioa.  
• Irekiera lizentziaren titularitatea besterentzea/aldatzea.  
• Merkataritza lokal bat egokitzeko obrak egiteko lizentzia.  
• Irekitzeko lizentzia.  
• Terraza/mahaitxoak jartzeko lizentzia.  
• Bide publikoa okupatzeko lizentzia.  
• Obra lizentzien autolikidazioa.  
• Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko 

lizentziaren eskaera.  
• Errolda: Altak, Bajak edo Helbide aldaketak.  
• Ordainagirien Ordainketa.  
• Udal tributuak, tasak eta prezio publikoak ordaintzea.
• Kreditazio txartelaz ordainagirien ordainketa.  
• Izatezko bikoteak (Izen-ematea).  
• Lehen erabileraren lizentzia.  
• Azokan salmenta ibiltariko saltokia jartzeko eskaera.  
• Enplegua sustatzeko kontratazioendako diru-laguntzak 

eskatzeko eredua.  
• Autoenplegua sustatzeko diru-laguntzak-eskaera.

• Minusbaliotasuna duten pertsonei bideratutako aparkatzeko 
txartela eskuratzeko eskaera.  

• Errolda: egoitza edo elkarbizitza ziurtagiri edo bolante 
eskaerak.

• Pasabideen konpromisoa.

TELEMATIKOA   Egoitza elektronikoa:

  https://sedeelectronica.valledeegues.es/eu/

• Iragarki ofi zialak.
• Iradokizun postontzia.
• Herritarraren karpeta. Herritarrak bere burua identifi katu 

beharko du ziurtagiri digital aitortu eta baliozko baten bidez. 
Ziurtagiri digitala kanpo-euskarri batean badago (NAN 
elektronikoa, USB memoria), irakurgailuan sartu beharko du. 

• Espedienteak Kontsulta.
• jakinarazpenak.
• Erregistro elektronikoa.
• Dokumentuak egiaztatzea.
• Tramitazio elektronikoa: Herritarrak bere burua identifi katu 

beharko du ziurtagiri digital aitortu eta baliozko baten bidez. 
Ziurtagiri digitala kanpo-euskarri batean badago (NAN 
elektronikoa, USB memoria), irakurgailuan sartu beharko du. 

• Pasabide-alta.
• Pasabide-baja.
• Ondasunen edo jabetzen ziurtagiria.  
• Udalarekin ordaindu gabeko zorrik ez izatearen ziurtagiria. 
• Fidantza edo abala itzultzea.  
• Banku-helbideratzea.  
• Ordainagiri bikoiztua.  
• Zatikatzea kuotaren ordainketan.  



ZERBITZU OROKORRAK i

• Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga (TMIZ).
• Itzulketa ibilgailuari behin betiko baja emateagatik.  
• Jarduera-lizentzia.  
• Obra-lizentzia.  
• Ezkontza zibila – eskaera.  
• Katastro-aldaketa.  
• Salmenta-postu ibiltaria zaindariaren jaietan.  
• Izatezko bikoteen udal-erregistroa – baja.  
• Zirkulazio zerga autolikidatzea.  
• Katastro ziurtagiriak eskatzea.  
• Errolda ziurtagiriak eskatzea.  
• Katastro datuen kontsulta.  
• Errolda datuen kontsulta.  
• Ordainagirien Ordainketa.  
• Udal tributuak, tasak eta prezio publikoak ordaintzea.
• Kreditazio txartelaz ordainagirien ordainketa.
• Errolda: egoitza edo elkarbizitza ziurtagiri edo bolante eskaerak.  



ZERBITZU OROKORRAK i

   Garajonay, 1. 31621 Sarriguren
   948 33 16 11
   948 33 18 04
   oac@egues.es
   ayuntamiento@egues.es

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera. 08:30etatik 14:30etara.

Bulego honetan hau guztia dago:

ERREGISTRO OROKORRA

ERREGISTRO ZIBILA  (aldez aurreko hitzordua eskatzea). Izen 
emateak eta jaiotze, ezkontza eta heriotza ziurtagiriak..

IZATEZKO BIKOTEEN UDAL ERREGISTROA  
(aldez aurreko hitzordua eskatzea).

• Betebeharrak: 
• Bikotekideetako baten gutxienez Eguesibarko herri batean 

erroldatua egon beharko du. 
• Bi kideek zinpeko aitorpena aurkeztuko beharko, horren bidez 

adierazteko ez daudela ezkonduta, ezta inskribatuta ere, 
ezkondu gabeko bikote egonkorren beste erregistro batean.   

• Ez dute odolkidetasunezko ahaidetasunik izan behar.
• Agiriak:
• Eskabidea.
• Bi kideen NANaren fotokopia.

ELKARTEEN UDAL ERREGSITROAN 
Norentzat?
Eguesibarko elkarteentzat. 

Betebeharrak:
• Egoitza Eguesibarren izatea.
• Aurrez, Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokorrean 

inskribatuta egon behar da.

Nola eskatu?
Gardentasun eta Partaidetza alorrean:

   Garajonay k., 1. Sarriguren
   948 33 16 11. Luz. 190
   elopez@egues.com

• Agiriak:
• Izena emateko fi txa. 
• Elkartearen estatutuak. 
• Elkarteen Erregistro Orokorrean duen inskripzio-zenbakia. 
• Ordezkaritza-karguak dituztenen izena. 
• Helbidea. 
• IFKaren fotokopia.

ERREGISTRO ELEKTRONIKOA
  https://sedeelectronica.valledeegues.es/registro-electronico/

Herritarrek ziurtagiri digital aitortu eta baliozko baten bidez 
identifi katu beharko dute.
AGOIZKO JABETZA ERREGISTROA  948 33 60 06

UDAL ERREGISTROAK



ZERBITZU OROKORRAK i

Faktura elektronikoa agiri elektroniko bat da, paperezko fakturaren 
ordezkoa, eta lege-balio berbera dauka. 

Norentzat?
Eguesibarko Udaleko enpresentzat eta hornitzaileentzat. 

Nola eskatu?
  http://facturae.animsa.es/crea-tu-factura-electronica.

html?request_locale=eu

Alkateak webgunearen bidez Eguesibarko auzokideen galderei 
erantzuten die. 

Galderak Udalean jasotzen diren dataren arabera argitaratuko dira 
erantzunak. Dena den, salbuespen dira bai galdera konplexuak, bai 
dokumentazioa ikusi beharra eragiten dutenak, bai Ibarreko lekuetara 
ikuskapen bisitak egitea eragiten dutenak, bai kasuan kasuko gaian 
gaitasuna duten teknikariei edota zinegotzi ordezkariei txostenak 
eskatu behar zaizkienean.

Nola eskatu?
Galdetegi baten bidez, hemen: 

  www.valledeegues.com/eu/udal-leihatila/alkateak-erantzuten-
du/

FAKTURA ELEKTRONIKA ALKATEAK ERANTZUTEN DU



ZERBITZU OROKORRAK i

Zinegotzi ordezkariek webgunearen bidez Eguesibarko auzokideen 
galderei erantzuten diete.

Nola eskatu?
Galdetegi baten bidez, hemen: 

  www.valledeegues.com/eu/udal-leihatila/zinegotzi-delegatuek-
erantzuten-dute/

Eguesibarko Udala osatzen duten talde politikoek webgunearen 
bidez Eguesibarko auzokideen galderei erantzuten diete.

Nola eskatu?
Galdetegi baten bidez, hemen: 

  www.valledeegues.com/eu/udal-leihatila/talde-politikoek-
erantzuten-dute/

ZINEGOTZI ORDEZKARIEK 
ERANTZUTEN DUTE

TALDE POLITIKOEK ERANTZUTEN DUTE



ZERBITZU OROKORRAK i

Webaren bidez hainbat komunikazio-bide dituzte herritarrek eskura 
udal kudeaketari buruzko iritziak eta ideiak emateko.

• Aurrez aurre  Herritarrei Arreta egiteko Bulegoan:  
   Garajonay k. 1. 31621 Sarriguren 
   948 33 16 11
   948 33 18 04
   oac@egues.es
   ayuntamiento@egues.es

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.

• Telefonoz bidezko arreta Infolokal 012 edo 948 33 16 11. 

• Webaren galdetegiaren bidez, hemen:
  www.valledeegues.com/eu/udal-leihatila/abisuak-kexak-eta-
iradokizunak/

• Egoitza Elektronikoaren bidez:
  https://sedeelectronica.valledeegues.es/eu/buzon-de-
sugerencias/

• Udal kontaktuen bidez. Gida honen bukaeran daude edo 
hemen:

  www.valledeegues.com/eu/administrazioaren-antolaketa/
kontaktuak/

Buletin elektronikoa e-mailez bidaltzen da, Eguesibarko albiste, 
abisu eta gaurkotasunaren berri emateko.

Nola eskatu?
  www.valledeegues.com/eu/udal-leihatila/talde-politikoek-

erantzuten-dute/

ABISUAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK UDAL ALDIZKARIA



Biciregistro informazio-sistema nazionala da, bizikletak 
erregistratzeko sortua. Bizikleten aldeko Hirien Sarea da jabea, eta 
Trafi koko Zuzendaritza Nagusiak eta Udalek parte hartzen dute.

biciregistro.es webguneak bizikleta bakoitzari erregistro kode bat 
jartzen dio. Kodea, gainera, erregistro-eranskailuetan ageri da. 
Eranskailuak nekez kentzen den material batez eginik daude, eta, 
erasorik gertatuz gero, bastidorean grabaturik uzten dute kodea, argi 
ultramorez ederki ikusteko modukoa. 

Eguesibarko Udala Biciregistrori atxikirik dagoenez, bizikletak 
balioztatzeko erakunde baimendua da. Beraz, jendearendako arreta 
ordutegian bizikleta markatzeko kita jasotzeko aukera izanen duzu.

Norentzat da?
Eguesibarko auzokideentzat. 

Nola eskatu?
•    www.biciregistro.es
• Bizikleta bakoitzak 7 €-ko kostua du.
• Markaketa-kita Herritarrei Arreta egiteko Bulegoan jaso behar 

da (Garajonay k., 1). 

BICIREGISTRO

ZERBITZU OROKORRAK i



   Garajonay K., 1. 31621 Sarriguren
   948 33 16 11  (Luz. 201)
   igualdadberdintasuna@egues.es

   Alorreko arduradun teknikoa
Marian Mendiola Barandalla

Genero Berdintasun Alorra Emakume eta Genero Berdintasunerako zinegotzigoaren barnean 
dago, eta aukera-berdintasunerako teknikari bat dauka. 

Batetik, “barnera begira” egiten dugu lan, udaleko alor eta unitateetan genero-zeharkakotasuna 
ezartzeko, emakume eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasun printzipioa Udal barnean 
sustatzeko, eta herriko berdintasun-politiken kudeaketan eredugarria izatea lortzeko. 

Bestetik, “kanpora begira” egiten dugu lan, Eguesibarko emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasun benetakoa eta eraginkorra sustatzeko.

BERDINTASUNA



BERDINTASUNA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

• Emakume bakoitza ahalduntzea.

• Emakumeen ahalduntze kolektiboa eta generokoa.

• Ahalduntzea, eta emakumeen partaidetza soziala etab politikoa.

Hainbat  jarduera antolatzen dira, hala nola tailerrak, ikastaroak eta 
hitzaldiak emakume bakoitzaren ahalduntzea sustatzeko, udalerriko 
emakumeen autoestimua eta autonomia garatuz. 

Jarduerek, halaber, emakumeen ahalduntze kolektiboa dute helburu, 
eta bideak sortu nahi dituzte gure udalerriko edo lurralde osoko 
emakumeen egoera eta posizioa hobetzeko; batez ere, genero arloko 
desberdinkeriarik eta bazterkeriarik handienak diren esparruetan. 

Jarduerek, gainera, beste helburu bat ere badute, hots, emakumeen 
ahalduntzea eta haien parte-hartzea sustatzea bai gizartean bai 
politikan. Horretarako, behar diren baldintzak sortu behar dira, 
emakumeak, beren elkarteen bidez, eskubide osoko solaskide 
soziopolitikoak eta herritarrak izateko. Era berean, Ibarreko elkarte-
mugimendu feminista eta/edo emakumeenaren bultzada hartzen da 
kontuan, eta horrez gain, emakumeek partaidetza eta leku handiagoa 
izan dezatela garrantzi eta eragin bereziko espazioetan, gure 
udalerrian, emakumeen erabateko herritartasuna garatze aldera. 

Azken buruan, genero-berdintasunaren aldeko konpromisoa eragin 
nahi da Ibarrean bizi diren pertsonen artean, bai eta balio patriarkalak 
eraldatzearen aldekoa ere. 

Jarduerak doan eskaintzen dira eta haurtzaindegi zerbitzua dago.

Jardueren eskaintza www.valledeegues.com/eu webean argitaratzen 
da.

Norentzat da? 
Jarduera batzuk emakumeentzat baizik ez dira. Baina gehienak 
jende guztiarentzat (familiak, maskulinitate-eredu berri bat 
landu nahi duten gizonak, gazteak, heldutasun aktiboko taldeak, 
autonomia lantzen duten taldeak, etab.). 

Baldintzak
Ibarrean erroldatuta egon behar da. 

Nola eskatu?
·   Genero Berdintasunerako alorra:

  948 33 16 11 (Ext. 201)
  igualdadberdintasuna@egues.es

BERDINTASUNERAKO ESKOLA



BERDINTASUNA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

KANPAINAK: M8, 15O, A25, JOSTAILU EZ SEXISTAK.

Urtero, egun seinalatu batzuetan, hainbat jarduera antolatzen dira 
Ibarreko herritarrekin landu beharreko helburuei jarraipena emateko. 
Hona egun seinalatuak: martxoak 8 (Emakumeen Nazioarteko 
Eguna); urriak 15 (Landa-eremuko Emakumeen Nazioarteko Eguna) 
eta azaroak 25 (Emakumeen aurkako Indarkeriari aurre egiteko 
Eguna). 

Bestelako jarduerak:  

• Berdintasunezko ipuinak lantzeko tailerra.

• Ipuin-kontalari berdinzaleak.

• Jolas eta/edo jostailu kanpaina: “Berdintasuna ikasten da”.

• Bestelako maskulinitate-ereduak.

• Tailerrak: autodefentsa feminista, bestiarioen sorkuntza, etab 
(ahalduntze pertsonala eta kolektiboa).

Jarduerek lanean jarraitzea dute helburu Eguesibarko emakumeen 
eta gizonen arteko I. Berdintasun Plana lortzeko:

• Herritarren ongizatea eta bizi-kalitatea, bai zainketaren etikaren 
bidez, bai emakumeen eta gizonen lana, familia eta bizitza 
erantzunkidetasunez bateragarri egiteko. 

• Emakumeen ahalduntze eta partaidetza soziala eta politikoa. 

• Emakumeen erabateko herritartasuna, haien ahalduntzearen 
bidez.

Pertsonei, beren sexuaren arabera, esleitutako genero eta rol 
estereotipoak:  

• Herritarren artean lanaren sexuaren araberako zatiketa 
desmuntatzera bideratutako proiektuak. 

• Emakumeei eta gizonei esleitu ohi zaizkien rol eta estereotipo 
ezberdina gazteenen artean desmuntatzea. 

• Lurraldean bizi direnen pertsonen artean, emakumezkotasunari 
eta emakumeei loturiko beste balio batzuk sortzea, misoginia 
eta matxismoa desmuntatuz. 

• Lurraldean bizi direnen pertsonen artean, genero-
berdintasunarekin konprometituagoa dagoen beste 
gizonezkotasun-eredu bat eta haren zilegitasuna aintzat hartu 
dadin sustatzea.

 

BERARIAZKO PROGRAMAZIOA



Emakumeen kontrako indarkeria toki entitatean. Udal baliabideen 
koordinazioa:

• Berezko protokoloak aurrea hartzeko, atzemateko, jarduteko eta 
bideratzeko. 

• Mahaien eta/edo talde teknikoen bultzada eta jarraipena.

• Koordinazioa, genero-indarkeriazko arazoak dituzten 
emakumeekin zuzenean esku hartzen dutenekin, informazioa 
eta aholkularitza errazte aldera. 

“SEXU ERASORIK GABEKO FESTEN ALDE” SENTSIBILIZAZIO 
KANPAINA eta HERRIKO JAIETAN JARDUTEKO PROTOKOLOA

Hona helburuak:

• Herritarrak sentsibilizatzea, gazteak batez ere, emakumeen 
kontrako indarkeria adierazpen oro errefusatzeko, eta jokabide 
matxisten aurkako jarrera aktiboa bultzatzea. 

• Erakunde publikoen eta gizartearen konpromisoa agertzea 
errealitate horren aurrean, arazoa hori pribatua ez dela, soziala 
baizik, nabarmentzeko. 

• Emakumeen kontrako indarkeriaren arloko udal eta udalez 
gaindiko baliabideak hurbiltzea, hau hemengo jendeak horien 
berri baduela ziurtatzeko, emakume-nesken eskuetara iristen 
direla segurtatzeko, eta genero-indarkeriazko arazoak pairatzen 
dituzten herritarrengana egokitzen direla bermatzeko. 

Norentzat da? 
Edozein espaziotan genero-indarkeriaren biktima diren 
emakumeentzat. Eta herritarrentzat, oro har, ere bai. 

Baldintzak
Gairekin sentsibilizatua, interesatua eta/edo ukitua dagoen 
emakume ororentzat da, eta gure jaietara datozenentzat eta 
herritarrentzat, oro har.

Nola eskatu?
Genero Berdintasuneko alorra:

  Garajonai, 1 . 31621 Sarriguren 
  948 33 16 11 (Luz. 201)
  igualdadberdintasuna@egues.es 

EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA: PREBENTZIOA, ARRETA ETA NOLA LANDU 

BERDINTASUNA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK



   Garajonay, 1. 31621 Sarriguren
   euskera@egues.es

   Alorreko arduradun teknikoa 
Koldo Azcona Zaragueta

Euskara Alorrak udal administrazioan eta Ibarreko herrietan euskara normalizatzeko 
programak diseinatu eta gauzatzen ditu. Programa gehienak Nafarroako Euskara Zerbitzuen 
Sarearekin batera egiten dira (NUETS).

Kontsultatu alorreko jarduerak eta diru-laguntzak, eta zer baldintza behar diren, webean, 
herritarrei arreta egiteko bulegoan edota 012 telefonoan. 

PROGRAMAK
• Euskara.
• Familia barneko transmisioa.
• Helduen euskalduntzea.
• Joakin Lizarra Saria.

EUSKARA



   Urbasa, 129. 31621 Sarriguren
   948 16 56 51
   caf@egues.es

   Alorreko arduradun teknikoa
Idoia Gutiérrez

Eguesibarko familiei arreta eta laguntza emateko udal-zentro bat da. Familiekin lan egiten 
duten profesionalentzat ere bada. Hainbat zerbitzuren bitartez, herritarren beharrei erantzuten 
ahalegintzen da beren bizitzaren aro guztietan. 

Ordutegiak: 

• Astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 13:30era eta 16:30etik 20:00etara.
• Larunbatetan, 17:00etatik 21:00etara. (Gazte Programa soilik).
• Ikasleak oporretan daudenean, jendeari arreta egiteko ordutegia 

09:00etatik 14:00etara izanen da.

FAZ



FAZ    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

• Familiek atseden hartzeko zerbitzua.

• Ludoteka-haurtzaindegi zerbitzua.

• Hiri kanpaldiak.

KONTZILIAZOA

Ordukako hezkuntza eta gizarte zerbitzua da, ibarreko familiek lana, 
familia eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko modua izan dezaten.

Ordutegia:

Astelehenetik ostiralera, 9:15etik 13:15era. 
Urtero, uztaila kenduta. 
30 toki daude, ordu bakoitzeko. Kostua: 2 euro ordukoa.

Norentzat da?
Urtebetetik (berez ibiltzen direnak) 6ra bitarteko haurrentzat.  

Baldintzak
Pertsonek Ibarrean erroldatuta egon behar dute. Lekurik badago, 
erroldatuta ez daudenek ere izanen dute aukera.

 Nola eskatu?
  FAZean.  
  686 299 139 telefonora deitu behar da izena emateko egunetan. 
FAZeren ordutegia: 9:00etatik 13:30era eta 16:30etik 20:00etara.

 

FAMILIEK ATSEDEN 
HARTZEKO ZERBITZUA



FAZ    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Uztailean irekitzen den heziketa-baliabide bat da Eguesibarko 
familiek lana, bizitza pertsonala eta familia bateragarri egiteko modua 
izan dezaten.

Ordutegia

Sarrera malgua: 7:30 - 9:00 

Irteera malgua: 
• Jantokirik gabeko zerbitzua: 12:30 - 13:30 (5 ordu, gehienez). 
• Jantoki zerbitzu barne: 15:00 - 16:00 (8 ordu, gehienez).

Norentzat da?
Urtebetetik (berez ibiltzen direnak) 6ra bitarteko haurrentzat.

Baldintzak
Pertsonek Ibarrean erroldatuta egon behar dute. Lekurik badago, 
erroldatuta ez daudenek ere izanen dute aukera.

Nola eskatu?
   Kontsultatu izen-emate modalitatea, 948 16 56 51ra deituz.

UDAKO LUDOTEKA-HAURTZAINDEGI 
ZERBITZUA

Hiri kanpaldiak abuztuan eta Eguberrietako oporraldian antolatzen 
dira. 

Norentzat da?
4 eta 12 urte arteko haurrentzat da.

Nola eskatu?
Izena asteko txandetarako eman behar da, udal webean dagoen 
galdetegiaren bidez, oporren aurreko egunetan. 

   Kontsultatu izen-emate modalitatea, 948 16 56 51ra deituz.

HIRI KANPALDIAK



FAZ    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Eskola-laguntza emateaz gain, haurren sormena, talde lana, 
lankidetza, hezkidetza eta bizikidetza sustatzeko jarduerak egiten 
dira. 

Familien Arretarako Zentroan (FAZ), urritik ekainera, 17:00etatik 
19:30era.

Bi talde ditu:
• 1 Taldea: astelehen eta asteazkenetan.
• 2 Taldea: astearte eta ostegunetan.

Norentzat da?
4 eta 12 urte arteko haurrentzat. 

Baldintzak
Pertsonek Ibarrean erroldatuta egon behar dute. Lekurik badago, 
erroldatuta ez daudenek ere izanen dute aukera.

Nola eskatu?
  Lekua irailean eskatu behar da, webeko galdetegiaren bidez. 
   Izena FAZean eman behar da. 

HAURRENDAKO HEZKUNTZA 
ZERBITZUA

FAZera eta hango zerbitzuetara sartzeko lehenbiziko atea da, 
jendearen beharrei oinarrizko laguntza eta hasierako erantzuna 
eskaintzeko. FAZeko zerbitzuei buruzko informazio pertsonalizatua 
ematen da, bai eta jarraipena eta beste baliabide batzuetara 
bideratzeko aukera ere. 

Norentzat da?
Eguesibarko jende guztiarentzat. Eskualdeko gizarte-, osasun- eta 
hezkuntza-baliabideetako profesionalentzat.

Baldintzak
Jendeak Eguesibarren erroldaturik egon beharko du. 

Nola eskatu?
  FAZ. 

  948 165 651 
Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 13:30era eta 16:30etik 20:00etara.

OINARRIZKO LAGUNTZA



FAZ    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Berariazko gune bat da haurrentzat: karrikako jolasak, tailerrak, 
zinema, musika, Ibarreko bizitza komunitarioan parte hartzeko 
jarduerak eta askoz ere gauza gehiago. 

Ordutegia:
Ostiraletan, irailetik ekainera, 17:30etik 19:30era, FAZean. 

Norentzat da?
6 eta 12 urte arteko harrentzat.

Baldintzak
Haurrek Eguesibarren erroldatuta egon behar dute.  

Nola eskatu?
Sarrera librea.

Zerbitzuak hainbat jarduera eskaintzen ditu (tailerrak, belaunaldien 
arteko jardunaldiak, txangoak, etab.), adinekoen partaidetza 
sustatzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko; horretarako, aisia elkarrekin 
bizitzeko guneak sortzen dituzte, bai sozializatzeko, bai ekimen 
berriak garatzeko.   

Norentzat da?

Eguesibarko 60 urtetik gorakoentzat.. 

Baldintzak
Pertsonek Ibarrean erroldatuta egon behar dute. Erroldatu gabeek 
ere eman dezakete izena, baina lekurik badago. 

Nola eskatu?
  FAZ. 
  948 165 651 

FAZaren ordutegia: 9:00etatik 13:30era eta 16:30etik 20:00etara.

HAURRENDAKO AISIA GUNEA HELDUTASUN AKTIBOA ETA 
NORBERAREN AUTONOMIA 
SUSTATZEKO ZERBITZUA



FAZ    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Prestakuntza eta topaketa guneak dira, bizipenak eta esperientziak 
hainbat gairi buruz elkarri kontatzeko: seme-alaben heziketa, 
bikotekidearekiko harremanak, familia, adinekoen zainketa…, bai eta 
bizitzan zehar izan daitezkeen krisiak eta aldaketak ere.

Norentzat da?
Eguesibarko familientzat. 

Baldintzak
Pertsonek Ibarrean erroldatuta egon behar dute. Erroldatu gabeek 
ere eman dezakete izena, baina lekurik badago. 

Nola eskatu?
  FAZ. 

  948 165 651
FAZaren ordutegia: 9:00etatik 13:30era eta 16:30etik 20:00etara.

Denbora oinarri harturik, elkarri laguntzeko sare bat da zerbitzuak 
eta jarduerak trukatzeko.
Gune bat da gure eguneroko beharrei irtenbideak ematek eta 
elkartasunean oinarritutako sareak sortzeko.

Norentzat da?
18 urtetik gorakoentzat. 

Nola eskatu?
  FAZ. 
  948 165 651 edo 679 096 147
  btiempcaf@egues.es 

Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 13:30era eta 16:30etik 
20:00etara.

TOPAKETAK FAMILIARTEAN DENBOAREN BANKUA



FAZ    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Zerbitzua Iruñeko Abokatu Elkargoarekin hitzarturik ematen 
da. Doako lege-aholkularitza ematen du Familia Zuzenbidean, 
Etxebizitzan eta Kontsumoan. Genero-indarkeriazko egoeretan ere 
ematen du aholkularitza. 

Etxebizitza eta Kontsumo Aholkularitza asteazken goizetan ematen 
da. Familiari buruzko Aholkularitza Juridikoa, berriz, ostegun goizez 
eta arratsaldez.

Norentzat da?
Ibarreko auzokideentzat eta profesionalentzat. 

Baldintzak
Pertsonek Ibarrean erroldatua egon behar dute. 

Nola eskatu?
Lehentasunez, hitzordua eskatuta, FAZean. 

  948 165 651

Familia barnean sortzen diren gatazkak konpontzeko bide baketsu 
bat. Auzibideaz bestelako bidea eskaini nahi die ibarreko auzokideei 
gatazkak konpontzeko, bi aldeen ongizatea lehenetsita eta alde 
bakoitzaren helburu legitimoak lortuta.

Norentzat da?
Egoera hauetako batean dauden Eguesibarko familientzat da; 
bikote banantzeak, senideen arteko gatazkak, aiten eta/edo amen 
eta adinez nagusiak diren seme-alaben artekoak, bizikidetza 
akordioak egin beharreko egoerak, familiako kide mendekoak 
zaintzeko antolaketa egitea, etab.

Baldintzak
Pertsonek Ibarrean erroldatuta egon behar dute. 

Nola eskatu?
• Egoera zaila Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko gizarte langileari 

azalduz (948 33 16 50).
• Zuzenean FAZera joanez edo deituz (948 16 56 51).
Ondotik, profesionalek bitartekaritza zertan datzan azalduko dute, 
bai eta zer baldintza eta protokolo behar diren zerbitzuan sartzeko 
ere. Prozesu osoa konfi dentzialtasun osoz eginen da eta datu 
pertsonalak babestuko dira.

KONTSUMOARI, ETXEBIZITZARI ETA 
FAMILIARI BURUZKO AHOLKULARITZA 
JURIDIKOA

FAMILIA-BITARTEKARITZA



FAZ    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Familiendako Orientabidea “krisian”, tentsioan edo gatazkan dauden 
familiei laguntza eta babesa emateko zerbitzua da. Aldaketak 
datozenean gertatzen dira egoera zail horietako asko edota etapa 
batetik beste batera pasatzean: adibidez, lehen seme-alaba jaiotzean, 
nerabezarora iristean, bikotea haustean, etab.

Zerbitzuaren bidez, familiari laguntza eman nahi zaio bere trebeziak 
indartuz, alde positiboa bultzatuz eta tresna berriak emanez, 
familiaren egoera eta giroa hobetzeko.

Norentzat da?
Familiendako Orientabide Zerbitzua Eguesibarko familia 
guztientzat da; batez ere, 18 urtetik beheko seme-alabak edo 
mendekoak dituztenentzat, honako egoera hauetako batean 
laguntza behar badute:
• Bikote krisia.
• Zailtasunak seme-alabei hezkuntza-jarraibideak 

aplikatzerakoan.
• Familia hausten denean edo familia berriak sortzen direnean.
• Belaunaldien arteko gatazkak edota anaia-arreben artekoak, 

etab.

Baldintzak
Pertsonek Ibarrean erroldatuta egon behar dute. 

Nola eskatu?
• Kezkagarri zaien egoera Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko gizarte 

langileari azalduz (948 33 16 50).
• Egoera horren berri emanez inguruko beste profesional batzuei: 

sendagile, pediatra, tutore, eskola-orientatzaile eta abarri.
• Zuzenean FAZera joanez edo deituz (948 16 56 51).
Ondoren, profesionalek azalduko dute zer pauso eman behar diren 
FAZeko Familiendako Orientabide Zerbitzuaren arreta eta laguntza 
jasotzeko. Prozesu osoa konfi dentzialtasun osoz eginen da eta 
datu pertsonalak babestuko dira.

FAMILIENDAKO HEZKUNTZA ETA ORIENTABIDEA



   elopez@egues.es
participacion-partaidetza@egues.es

   Alorreko arduradun teknikoa
Estibaliz López Mariñelarena

Gardentasun eta Herritarren Parte-hartze Alorra berria da Eguesibarko Udalean. Horren 
helburua da sistema batzuk sortzea Eguesibarko auzokideen hainbat eskubide bermatzeko: 
informazioa jasotzea, gardentasuna ziurtatzea eta Udalaren bizitza politikoan parte hartzea.

Bere eskumenen artean, eta Gardentasunaren esparruari dagokionez, helburua da 
Gardentasunari, Informazio Publikoa eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzko maiatzaren 
17ko 5/2018 Foru Legeak ezarritako argitalpenak bermatzea, eta era berean, Gardentasuna, 
Informazioaren eskuragarritasuna eta datuen berrerabilpena arautzen dituen Udal Ordenantzak 
ezarritakoak, baina ibarreko auzokideendako interesgarriak izan 
daitezkeen gainerako ahantzi gabe.

Herritarren Parte-hartze Alorraren asmoa da, gainera, Eguesibarko 
herritarrei udalaren gaietan parte hartzeko eskubidea bermatzea, 
gaur egungo baliabideen bidez eta, nola ez, beste berri batzuk jarriz, 
atzematen diren unean uneko beharretara egokituak.

GARDENTASUNA ETA HERRITARREN 
PARTE-HARTZEA



GARDENTASUNA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Gardentasuna da gure Udalaren jarduera gidatu behar duen 
funtsezko printzipioetako bat. Helburua da gure Udala osatzen duten 
organo guztiek herritarrei zorrotz, benetan eta objetibotasunez 
azaltzea haien kudeaketari buruzko informazioa. 

Norentzat da?
Herritarrentzat

Nola eskatu?
   www.valledeegues.com/eu/gardentasun-ataria

UDAL INFORMAZIOAREN KONTSULTA



GARDENTASUNA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

“Lorea”

“Lorea” lan-egitura berritzailea da. Esperientzia pilotu gisa jarri zen 
abian Partaidetzarako Plan Estrategikoa prestatzeko. Hortik aurrera, 
erreferentziazko egitura da udalerrian, herritarrek parte hartzeko. 

Herritarrak, teknikariak eta ordezkari politikoak daude sarturik eta, 
petaloen bidez, sektoreetako eta lurraldeko gaiei erantzun nahi die.

Erdigunea:
Egitura zentrokidea da, eta erdiko gunean hiru erdigune daude: 
bitartekaritza sarea, alorren arteko mahaia eta talde politikoa. 

Petaloak:
Intereseko gai baten inguruan osatzen diren lan taldeak dira. Talde 
horietako bakoitzak Udalaren administrazio-antolaketaren alor 
batekin dauka zerikusia, eta behar bezalako munta dute herritarrak, 
entitateak eta taldeak mobilizatzeko. 

Petalo bakoitzak herritarren eta teknikarien ordezkaritza dauka 
bitartekaritza sarean. 

Hona hemen taldeak:

• Identidad y Concejos.
• Identitatea eta Kontzejuak.
• Berdintasuna.
• Euskara.
• Bizikidetza.
• Bizi-kalitatea.
• Ingurumena.

• Toki-garapena.
• Haurrak eta gazteria.

Norentzat da?
• Arloko eta jarduketa-xedeko udal teknikarientzat, hots, petalo 

bakoitzari lotuta daudenentzat: Partaidetza, Berdintasuna, 
Igualdad, Euskara, Oinarrizko Gizarte Zerbitzua, FAZ, Kirola, 
Kultura, Ingurumena, Toki Garapena, Gazteria… 

• Herritar antolatuentzat, Eguesibarko elkarte eta entitateetako 
pertsonentzat. 

• Herritar aktiboentzat edota petalo bakoitzean interesa duten 
pertzona ez elkartuentzat.

Baldintzak
• Lan gaitegian interesa izatea.

Nola eskatu?
• Badira hainbat engaiamendu maila:  

• Informazioa soilik.
• Noizbehinkako partaidetza.
• Partaidetza aktiboa.

    www.valledeeguesparticipa.com/eu 

HERRITARREK PARTE HARTZEKO ORGANOAK



GARDENTASUNA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Gardentasun eta Herritarren Parte-hartze Alorra
   Garajonay 1. Sarriguren
   948 33 16 11. Ext 190
   elopez@egues.com

Elkarteen Udal Erregistroan izena emanik egoteak udalaren aretoak 
eta instalazioak erabiltzeko eskubidea ematen dizu, bai eta diru-
laguntzak jasotzeko eskubidea ere, hala funtzionamendu gastu 
arruntetarako, nola jarduerak garatu eta sustatzeko. 

Norentzat da?
Eguesibarko Elkarteentzat.  

Baldintzak
• Eguesibarren egoitza izatea.
• Aurrez Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokorrean izena 

emanik egon beharra dago. Baldintzak:
• Gutxienez hiru lagun izatea, eta interes orokorreko nahiz 

irabazi-asmorik gabeko proiektu bat izatea. 
• Dokumentazioa: 

• Eskabide orokorra.
• Elkartea sortzeko akta.
• Estatutuak edo ordainketa-gutuna.
• Helbidea_aitorpen arduratsua.

Nola eskatu?
• Gardentasun eta Parte-hartze Alorrean.
• Dokumentazioa:

• Inskripzio fi txa. 
• Elkartearen estatutuak. 
• Inskripzio-zenbakia Elkarteen Erregistro Orokorrean. 
• Ordezkaritza-karguak betetzen dituzten pertsonen izena. 
• Helbidea. 
• IFKaren fotokopia.

ELKARTEEN UDAL ERREGISTROA



GARDENTASUNA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Urtero, Udalaren lokalak herritarren elkarteei edo irabazi asmorik 
gabeko entitateei lagatzea arautzen duen udal ordenantzan 
ezarritako prozedurari jarraiki, deialdi ireki bat egiten da udalaren 
eremuak lagatzeko. Ordenantza 2015eko abuztuaren 11ko 155. NAOn 
argitaratu zen. 

Lagapenaren epea: urtebetea esleipen-datatik aurrera, ematen den 
egun eta ordutegietarako.

Lokalak eta gelak:

Jantokia, SKHko lehen solairua: 100 metro karratuko gela, eta 
bertan aulkiak. 
Edukiera, gutxi gora-behera: 100 pertsona. Ordutegia: Al.-Or., 
8:00etatik 14:00etara, eta Ig. eta Jaig., 9:00etatik 14:00etara 
(instalazioaren egutegiaren arabera).

Kirol kluben bulegoa SKH: 40 metro karratuko gela, eta bertan 
armairua eta mahaia. Edukiera, gutxi gora-behera: 6 pertsona. 
Ordutegia: Al.-Lr., 8:00etatik 22:00etara, eta Ig. eta Jaieg., 9:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 20:45era (instalazioaren egutegiaren 
arabera).

Bilera gela SKH: 40 metro karratuko gela, eta bertan erdiko 
mahaia eta hamabi aulki. Edukiera, gutxi gora-behera: 15 pertsona. 
Ordutegia: Al.-Lr., 8:00etatik 22:00etara, eta Ig. eta Jaieg., 9:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 20:45era (instalazioaren egutegiaren 
arabera).

Eguesibarko lehengo Udaletxeko bilera gela (lehen solairuan). 
Edukiera, gutxi gora-behera: 15 pertsona. Ordutegia: Al.-Lr., 9:30etik 
21:00etara (Udal egutegiaren arabera). 

Eguesibarko lehengo Udaletxeko bilera gela (beheko solairuan). 
Edukiera, gutxi gora-behera: 15 pertsona. Ordutegia: Al.-Lr., 9:30etik 
21:00etara (Udal egutegiaren arabera).

Eguesibarko lehengo Udaletxeko sotoan dauden bulegoak. 
Edukiera, gutxi gora-behera: 4 pertsona. Ordutegia: Al.-Lr., 9:30etik 
21:00etara (Udal egutegiaren arabera).

FAZeko bilera gela: 10,5 metro karratukoa da, eta armairua, mahaia 
eta aulkiak ditu. Ekipamendu informatikoa konektatzen ahal 
da, eta Interneterako sarbidea du.Edukiera, gutxi gora-behera: 8 
pertsona. Al.-Or., 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara 
(instalazioaren egutegiaren arabera).

Eremuak lagatzea bermatze aldera, baloratuko da beste lokal 
batzuk Eguesibarko erakundeen eskura jartzeko aukera, 
Ordenantzan bilduta ez badaude ere, lagapen jarraiturako parada 
ematen badute. 

Norentzat da?
Eguesibarko herritar elkarteentzat edota irabazi asmorik gabeko 
toki erakundeentzat. 

Baldintzak
Eguesibarko Elkarte Udal Erregistroan izena emanik egotea.  

EREMUAK LAGATZEKO URTEKO DEIALDIA



GARDENTASUNA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Nola eskatu?
• Udal Erregistroan (Garajonay, 1)
• Dokumentazioa:

• Eskabidea.
• Estatutuen kopia. Legez eratutako entitatea ez bada, 

taldearen helburuak ageriki biltzen dituen agiria aurkeztu 
beharko da. Eguesibarko Erregistroan erregistratutako 
entitateek ez dute estatuturik aurkeztu beharko.

• Kudeaketako eta administrazioko organoen osaera erakusten 
duen dokumentazioa.

• Bazkideen kopurua erakusten duen zinpeko aitorpena.
• Lokalen bat alokairuan ote duten zehazten duen zinpeko 

aitorpena.
• Egin beharreko jardueren deskribapena (erantsitako agiria).
• Jarduerak zein egun eta ordutan egitea aurreikusi den.
• Erabiliko duten pertsonen datu pertsonalak.
• Tributu Administrazioaren eta Gizarte Segurantzako 

Diruzaintza Orokorraren ziurtagiria, tributuen arloko 
betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean 
dituela erakusten duena.

• Entitatea Toki Ogasunarekiko betebehar ekonomikoetan 
eguneratua dagoela erakusten duen ziurtagiria.

EREMUAK LAGATZEKO URTEKO DEIALDIA



GARDENTASUNA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

LAGAPENAK WEBAREN BIDEZ 
• Gela Olazko Udal Liburutegian. Mahaiak aulkiak eta internet 

sarbidea. 50 leku.
• SKHko biltokia-jatetxea (Sarriguren). Erdiko mahaia eta 12 aulki. 

15 leku.
• SKHko bilera gela (Sarriguren). Mahaia eta 80 aulki. 80 leku.
• Eguesibarko Udaletxeko gela zuria (Sarriguren). Mahaia eta 

aulkiak. 25 leku.

LAGAPENAK ESKABIDEAREN BIDEZ 
• OGZko bilera gela. 15 leku. 
• Oihanburu gela. Mahaia, aulkiak eta proiektagailua. 80 leku.
• Lehengo udaletxeko bilera gela (Egues). Lehen solairua. 15 leku.
• Lehengo udaletxeko bilera gela (Egues). Beheko solairua. 15 

leku.
• DEguesibarko Udaletxeko sotoko bulegoak (Egues).

ERABILERARI BURUZKO BALDINTZAK
• Entitate onuradunek zainketa lana eginen dute esleitutako 

eremuak egokiro mantendu eta kontserba daitezen, denek 
erabiltzekoak diren eremuak, altzariak eta haietan dagoen 
materiala barne.

• Jarduera amaitzen denean, lehengo baldintza beretan utzi 
beharko da lagatako eremua.

• Kalteak izanez gero, konponketa eginen da edo kalitate 
bera zein antzekoa duten elementuekin ordezkatuko dira 
kaltetutakoak, Udalak egiten dituen oharrei jarraikiz.

• Entitateek ez dute baimenik lagatako eremuetan obrak edo 
aldaketak egiteko, non eta ez dagoen berariazko baimenik eta 

ez dakarten inolako kalterik.
• Erabaki arautzailean, erabileraren hasieran lagatako eremuan 

zeuden ondasun higigarrien inbentarioa sartuko da.
• Lagapena zer jarduera edo ekintzetarako eskatu eta lortu zen, 

bakarrik haietarako erabiliko dira lokalak, Udalak berariazko 
baimena eman ezean.

Norentzat da?
Eguesibarko elkarteentzat.

Baldintzak 
Eguesibarko Udalaren Herritarren Parte-hartzeari buruzko 
Erregelamenduaren arabera, Elkarteen Udal Erregistroan 
izena emaniko elkarte herritarrek udal lokalak eta instalazioak 
erabiltzeko eskubidea izanen dute.

Nola eskatu?
Udalaren webgunean horretarako dagoen atalean edota Udal 
Erregistroan eskabidea aurkeztuz. 

UDAL GELEN LAGAPEN PUNTUALA



   Urbasa Kalea, 129. 31621 Sarriguren
   948 33 16 11
   juventud-gazteria@egues.es

   Alorreko arduradun teknikoa
Amaia Etxeberria Iturriza

Alor honen bidez, proiektuak Ibarreko gazteekin eta gazteentzat koordinatzen ditugu.

Gure gazte politikek Ibarreko gazteak bultzatu nahi dituzte gazte politiketan parte hartzera 
eta engaiatzera, politika horiek abian jartze aldera eta etengabe ebaluatze aldera.

Udal zerbitzu berri honek, hortaz, gazteendako proiektu eta aukera berriak izanen ditu 
langai, betiere Familiei Arreta egiteko Zentroko Gazte Programan proposatzen 
direnen osagarri. Zerbitzuaren eskaintza gazteriaren eskari eta 
partaidetza etengabera moldatzen da, bai azalez bai mamiz. 

GAZTERIA



GAZTERIA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Zerbitzua Eguesibarko 13 eta 30 urte arteko gazteentzat da: 

• Ikasten laguntzea: ikastea indartzeko gunea da, 13 eta 17 urte 
arteko gazteentzat.

• Aisia eta denbora librea lantzeko taldea: ekimen honek 
partaidetza sustatzen du, bai eta gazteak komunitatean kide 
izatearen sentimendua ere, jarduera jostagarri eta interesgarri 
sorta baten bitartez.

• Gazte Informaziorako Gunea: kontsultak egiteko eta 
informazioa jasotzeko gunea da hainbat gairi buruz: aisia, 
enplegua, prestakuntza, boluntariotza, bekak…

• Lokal irekia: topalekua da, gazteak banaka eta taldeka joateko. 
Mahai-jokoak, ping-pong, futbolina…

• Ziberra: ordenagailuak uzten dira kontsultak egiteko, lanak 
egiteko, etab.

• Lehiaketak, jarduerak, ateraldiak, tailerrak, gazteriaren eguna, 
etab.

Ordutegia

• Ikasten laguntzea, irailetik ekainera, astelehenetik ostegunera, 
16:30etik 18:00etara. 

• Lokal irekia, GIG eta zibergunea: astearte eta asteazkenetan, 
18:00etatik 20:00etara; ostiraletan, 16:00etatik 20:00etara, eta 
larunbatetan, 17:00etatik 21:00etara, FAZeko gazte eremuan.  

• Gainerako jarduerak, programazioaren arabera. 

Norentzat da?
Eguesibarko 13 urtetik gorako gazteentzat.

Nola eskatu?
·   Gazte lokala, GIG, eta zibergunea, sarrera librea. 
·   Gainerako jarduerak:

  serviciojovenegues@hotmail.es   
  638 81 00 73

GAZTE PROGRAMA



Udal zerbitzua da, eta udalaren ikastetxeak eta Musika Eskola kudeatzen ditu.

Era berean, koordinazio lana egiten du bai Nafarroako Gobernuak kudeatzen dituen eskolekin 
eta institutuekin, bai ikastetxe itunduekin, Eguesibarko ikasleen onerako helburu berdinak 
bilatu eta lantzeko.

Alorrak, halaber, koordinazio lana egiten du ikastetxe guztietako guraso elkarteekin.

HEZKUNTZA



HEZKUNTZA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Eguesibarren hiru haur eskola ditugu Haur Hezkuntzako (0-3 urte) 
lehen zikloko haurrak eskolatzeko.

Norentzat da?
Haurrak (0-3 urte). 

Baldintzak
• Deialdi bakoitzean markaturiko urteetan jaiotako haurrak. 
• Aurretik, erditzea noizko aurreikusia dagoen ziurtatzen duen 

osasun ziurtagiria aurkeztu behar da; hau da, haurren jaiotza 
deialdi bakoitzean markaturik dagoen data baino lehen  
izanen dela aurreikusita baldin badago.  

Nola eskatu?
• Aurreinskripzioa: Eskabideen aurkezpena Eguesibarko 

Udaleko Gizarte  Zerbitzuan eginen da, astelehenetik 
ostiralera, 08:00etatik 19:00etara, 012an hitzordua hartuz. 

• Eskariarekin aurkeztu beharreko agiriak:
• NANaren, pasaportearen, atzerritarrentzako bizitoki-

txartelaren edo balio bera duen gurasoen edo legezko 
tutoren nortasun-agiriaren fotokopia.

• Gurasoen edo legezko tutoren lan-egoera eta/edo 
egoera akademikoa justifi katzen duten agiriak (lan-
bizitza, lizentzia fi skala, ikasketen matrikula eta 
egutegia ordutegiarekin, etab.) 

• Familiaren osaera frogatezko agiriak: familia liburua 
eta bestelako egoeren ziurtagiriak (bereizketak, 
ezintasunak, adopzioak, etab.) 

• Gurasoen edo legezko tutoren azken errenta 
aitorpenaren fotokopia.

• Sarbide zuzenerako baldintza berezien gaineko agiriak. 

HAUR ESKOLAK



HEZKUNTZA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

  Garajonay, 6. 31621 Sarriguren
  948 80 67 89
  escuelainfantil3haureskola@egues.es

Eguesibarko Haur Eskolarik handiena da. 
120 postu ditu gaztalinia-ingelesez, eta 
euskaraz.

Postuak honela banatuta daude:
· Bularrekoak – Babies: 16 euskaraz. 8 

gaztelania-ingelesez.
· Ibiltariak – Toddler: 12 euskaraz. 24 

gaztelania-ingelesez.
· Elkarketa ( 1 – 3 urte): 28 euskaraz.
· Handiak – Junior (2-3 urte): 32 gaztelania-

ingelesez.
Postu guztiak jardunaldi osorako dira.

  Egues etorbidea zk.g.(golf zelaiaren 
ondoan). 31620 Gorraiz

  948 34 89 23
  escuelainfantil2haureskola@egues.es

Malkaitzek 28 postu ditu guztira. 
Irakaskuntza ingelesez eta gaztelaniaz da.

Postuak honela banatuta daude:  
· Elkarketa (1-3 urte): 28 postu, 14 

jardunaldi osoan, eta 14 erdian.

  Urbicain, Urbikain, zk.g. (Osasun etxearen 
ondoan). 31620 Gorraiz.

  948 35 74 72
  escuelainfantil1haureskola@egues.es

Lakarrik 68 postu ditu guztira. Irakaskuntza 
ingelesez eta gaztelaniaz da.

Postuak honela banatuta daude:
· Bularrekoak – Babies: 16.
· Ibiltariak – Toddler: 24.
· Elkarketa (1 – 3 urte): 28 .
Postu guztiak jardunaldi osorako dira.

TTANGORRI ESKOLA MALKAITZ ESKOLA LAKARRI ESKOLA



HEZKUNTZA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

  Parque de Olaz, zk.g. 31.620 Olaz, Eguesibar
   948 33 79 76 
   948 33 78 36
   escuelamusica@egues.es 

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 11:30etik 13:30era, eta 
17:30etik 20:00etara.

Arduraduna: Iñigo Segura Urra

Espezialitateak:
• Musikaren hastapenak  • Musika-hizkuntza.

(3 eta 6 urte artekoentzat). • Pianoa. 
• Gitarra klasikoa. • Gitarra elektrikoa. 
• Biolina. • Biolontxeloa. 
• Zeharkako txirula. • Saxofoia. 
• Korua. • Kantua. 
• Perkusioa. • Orkestra. 
• Harmonia. • Akordeoia. 
• Klarinetea. • Tronboia. 
• Inprobisazioa. • Musika-estiloak. 
• Tronpeta.

Norentzat da?
3 urtetik gorakoentzat.  

Baldintzak
Ibarrean erroldatutakoek lehentasuna izanen dute. 

Nola eskatu?
• Ikasle berriak: Plan Pedagogikoa eta dagozkion eskabideak 

eskatzeko, 012 telefonora (948 01 20 12) deitu behar da, 
astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 19:00etara. Agiriak 
interesdunei e-mailez igorriko zaizkie. Gero, Musika Eskolako 
Idazkaritzara eraman behar dira edo bidali axez (948 33 78 36) 
ed e-mailez (escuelamusica@egues.es).

• Ikasle zaharrak: bete egin behar da irakasleak edo tutoreak 
emaniko eskabidea, eta irakasleari berari sinatua itzuliko 
zaio (dena den, Musika Hastapeneko ikasleek eskabidea 
idazkaritzara eraman beharko dute). 

MUSIKA ESKOLA



   Central, 22. Eguesko industrialdea
   948 33 32 12
   jyoldi@egues.es

   Alorreko arduradun teknikoa
Juantxo Yoldi Jiménez

Udalaren arlo honetan, ingurumenarekin zerikusia duten eta Eguesibarri dagozkion kontu 
guztiak kudeatzen dira.

Arlo honetan bultzatzen diren ekintzek eta/edo proiektuek ibarreko ingurumen kalitatea 
hobetzea dute helburu, hauen bidez:

• Kontzientzia harrarazteko eta ingurumen heziketako ekintzak.
• Paisaia naturala babestu eta hobetzea.
• Basoen kudeaketarako tresnak ezartzea.
• Biodibertsitatearen aldeko proiektuak bultzatzea.
• Hiriko ingurumena hobetzea.

INGURUMEN ALORRA



INGURUMEN ALORRA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Baratze ekologikoek hiri-eremuetako baratzegintza sustatu nahi 
dute eta, era berean, herritarrek leku bat izatea eskura, elikagai 
osasungarriak eta ekologikoak merke eskuratzeko. 

Hiri-baratzeak 4 urtez behin esleitzen dira, eta itxaron zerrenda, berriz, 
2 urtez behin berrikusten dira, oinarri arautzaileekin bat. 

Norentzat da?
Gorraitz eta Sarrigurengo auzokideentzat.    

Baldintzak
Gorraitzen eta Sarrigurenen erroldatutakoentzat.

Nola eskatu?
Informazioa:    jyoldi@egues.es     948 33 32 12.
Tramitazioa aurrez aurre:    Garajonay, 1. Sarriguren. 

Aurkeztu beharreko agiriak:
• Udalaren eskabidea. 
• NAN/NIEren fotokopia.
• Langabezia txartela. 
• Kontu zenbakiaren fotokopia. 
• Errenta aitorpena. 

Udalaren kezketariko bat da ingurumena zaintzea eta hobetzea. Bo-
luntarioen programa, Elia eta Egulbatiko naturguneak hobetzekoa, 
helburu horren barnean dago, eta, aldi berean, auzokideei aukera 
eskaintzen die ingurunea zaintzeko lanetan parte hartzeko.

Xedea da Eliako Paisaia Babestuan eta Egulbatik jarduketak gau-
zatzea, betiere hango planean badaude eta prestakuntzarik gabeko 
jendeak egiteko modukoak badira.

Norentzat da?
Herritar guztientzat: Eguesibarkoentzat, batez ere.      

Nola eskatu?
  jyoldi@egues.es   
  948 33 32 12

BARATZE EKOLOGIKOAK INGURUMENEKO BOLUNTARIOAK



INGURUMEN ALORRA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Gure etxean zaborren hondakin organikoak bereizi eta 
auzokideendako konpostontzira eraman behar ditugu; hau da, 
auzokideek beren borondatez erabilitako konpost eremura. Horixe da 
auzo konpostajea. Hondakin organikoen artean, landare hondarrak, 
azalak, janari hondarrak eta gisakoak daude.

Hartzidura aerobikoa gertatzen da, eta zati organiko hori konpost 
bihurtzen da (ongarri organikoa, alegia). Konposta ekimen horretan 
izena eman dutenen artean banatuko da. Dena den, auzokide guztiek 
eraman ditzakete etxean sortzen diren hondakin organikoak auzoko 
konpostajera, izena emanik egon ala ez.

Konpostaje guneak: Garajonay, Errege Bardeak eta Playa Grande 
kaleak eta Espainiako etorbidea.

Norentzat da?
Ibarreko auzokideentzat.      

Baldintzak
Ibarrean erroldatuta egotea.

Nola eskatu?
  jyoldi@egues.es 

Iruñerriko Mankomunitatea:
  www.mcp.es/eu   

  948 42 32 42, eskatu den informazioa emanda.

Proiektua funtsean boluntariotzan datza. Helburua da gizakiarendako 
onuragarriak diren eta hiri nahiz oihan kudeaketak kalteturiko 
hegaztien nahiz ugaztunen ugalketa eta ezarpena sustatzea. 
Zehazki, habia-kutxak paratzen dira hala hiri-eremuetan nola landa-
ingurunean, eta gero, haien jarraipena eta berrikuspena egiten da. 

Norentzat da?
Ibarreko auzokideentzat.      

Nola eskatu?
  cajasnidonavarra@gmail.com

AUZOKO KONPOSTAJEA ATERPEAK



INGURUMEN ALORRA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

2018an, Eguesibarko Udalak bi estazio jarri zituen abian Elia eta 
Egulbatin, hegazti ugaltzaileei eraztuna paratzeko.

Norentzat da?
Ibarreko auzokideentzat.   

Nola eskatu?
  cajasnidonavarra@gmail.com

PROGRAMA EMAN



   Sarrigurengo Kirol Hiria 
Jorge Oteiza etorbidea, 2. 31621 Sarriguren

   948 33 16 11
   deporte-kirola@egues.es

   Kirol koordinatzailea
Nerea Romero Torrens

Udalaren Kirol Alorrak Eguesibarko kirol jarduera koordinatzen du, honakoen bidez: kirola egitea 
sustatuz, udalaren kirol instalazioak kudeatuz eta kirol ekitaldiak antolatuz.  

KIROLA



KIROLA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

   Jorge Oteiza etorbidea, 2. 31621 Sarriguren
   948 16 54 84
   sarriguren@gesportsl.es
  www.ciudaddeportivasarriguren.es/index.asp?idioma=_eu

Ordutegiak:

• Negukoa: astelehenetik larunbatera: 08:00etatik 22:00etara, 
instalazioak. 08:00etatik 21:30era, igerilekuak. Igande eta 
jaiegunetan: 09:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:45era, 
instalazioak. 09:00etatik 13:30era eta 17:00etatik 20:30era, 
igerilekuak.  

• Uda: 08:00etatik 22:00etara, instalazioak. 10:00etatik 20:45era, 
kanpo-igerilekuak. 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 
21:30era, igerileku klimatizatuak-spa.  

Egutegia: kontsultatu weba. 

Guneak eta zerbitzuak
• Muskulazio gela eta kardiobaskularra. • Spa gunea.
• Tratamendu-gunea. • Txiki park.
• Jarduera gelak. • Padel pistak.
• Taberna kafetegia. • Kanpoko tenis-pista.
• Kanpoko igerilekuak.  • Berdegunea.
• Futbol zelaia.  • Gorputzeko  
• Entrenatzaile pertsonala.  tratamenduak.

   Iruña-Uharte bidea, km 5. 31620 Olaz
   948 33 71 55 
   egues@gesportsl.es
  www.polideportivomunicipalolaz.es/index.asp?idioma=_eu

Ordutegiak: 

• Negua: astelehenetik ostiralera: 10:00etatik 22:00etara, 
instalazioak. 10:00etatik 21:45era, igerilekuak.  

• Larunbatak: 09:00etatik 22:00etara, instalazioak. 09:00etatik 
21:45era, igerilekuak.

• Igande eta jaiegunetan: 09:00etatik 14:00etara, instalazioak. 
09:00etatik 13:45era, igerilekuak.  

• Uda: 09:00etatik 22:00etara, instalazioak. 10:00etatik 20:45era, 
kanpoaldeko igerilekuak. 

Egutegia: kontsultatu weba. 

Guneak eta zerbitzuak
• Igerileku klimatizatuak. • Kanpoko igerilekuak  
• Jacuzzia.  (estalki teleskopioa).
• Palastaka aritzeko kanpoko igerilekua. • Erlaxazio gunea.
• Muskulazio gela. • Jarduera gela.
• Pilotalekua. • Kirol anitzeko pista.
• Padel pistak. • Kanpoaldea.
• Taberna kafetegia. 

SARRIGURENGO KIROL HIRIA EGUESIBARKO UDAL KIROLDEGIA 
OLATZEN



KIROLA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Kontsultatu eskaintza eta zer baldintza behar diren kirol instalazio 
bakoitzean sartzeko.  

Helburua da Sarriguren eta Gorraizko osasun etxeak artatzen dituen 
herritarren osasuna hobetzea, jarduera fi sikoa eginez, eta sendagileek 
ariketa fi sikoa preskribituz. 

Norentzat da?
• Adinekoentzat. 
• Mendekoentzat. 
• Patologia neurologikoak dituzten pertsonentzat. 
• Artikulazioetako prozesuak eta/edo prozesu neuromuskularrak, 

fi bromialgia, arazo afektiboak eta estresa dituzten 
pertsonentzat. 

• Gaixotasun kardiobaskularrak izateko arriskua dutenentzat 
(arrisku apaleko eritasun kardiako iskemikoa, hipertentsioa, 
obesitatea, II motako diabetea, kolesterola, EPOC). 

Baldintzak
• Sarriguren eta Gorraizko osasun etxeek artatutako herritarrak.

Nola eskatu?
• Gorraizko edo Sarrigurengo osasun etxeak kirol errezeta bat 

emanen dizute, zure patologiaren arabera. 
• Kirol errezeta dutenek Sarrigurengo Kirol Hirira edo Eguesibar 

Udal Kiroldegira joan behar dute, kirol errezeta eramanda, 10 
egun pasatu baino lehen. 

• Harrera-lekuan, datuak eta kirol errezeta hartuko dituzte. 
Harreraz arduratzen den kirol teknikariak errezeta jaso eta lehen 
bilera egiten hitzordua emanen die. Bileran, pertsonaren sasoi 
fi sikoaz hitz egin eta abonuari buruzko guztia azalduko dute. 

KIROL JARDUERAK, ABONU AKTIBOA, 
KIROL ESKOLAK ETA KIROL CAMPUSAK

“PASTILLATIK ZAPATILLARA” 
PROGRAMA



   Garajonay, 1. 31621 Sarriguren
   948 33 16 11
   cultura-kultura@egues.es

   Alorreko arduradun teknikoa 
Patricia Cifrián Ruiz de Alda

Eguesibarko Udalaren Kultura Alorrak zerbitzuaren zeregina ibarrean kultura sustatu eta 
zabaltzea da. Hona gure helburuak: 

KULTUR JARDUERAK
Kontsultatu alorreko jarduerak eta diru-laguntzak, eta zer baldintza behar diren, webean, 
herritarrei arreta egiteko bulegoan edota 012 telefonoan. 

PROGRAMAS
• Haur programa ibiltaria. • “Primera sesión” zine-kluba.
• “3Dance” lehiaketa. • “Musiketan” musika zikloa.
• Antzerki zikloa. • Udako zinema.
• Artisautza azoka. • Hallowen.
• Erakusketak. • San Pedro Martiriaren erromeria.
• Bestelakoak…  

KULTURA



KULTURA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Eguesibarko Liburutegia Udalarena da eta bi gune ditu: bata Olatzen, 
eta bestea, berriz, Sarrigurenen.

• Informazioa.
• Kontsulta gelan.
• Mailegutza.
• Inprimatzea.
• Erreprografi a: Olatzen bakarrik.
• Internet sarbidea WIFI bidez.
• Erabilera publikorako 4 ordenagailu: Sarrigurenen bakarrik.

LIBURUTEGIAK



KULTURA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

   Iruña-Uharte bidea, km 5. 31620 Olatz
   948 33 79 74
   biblioteca-liburutegiaolaz@egues.es

   Langileak: Maite Santos Nagore eta Miren Elkarte Irigibel

Ordutegia

• Eskolaldia: astelehenetik ostiralera, 15:00etatik 20:00etara.

• Oporraldiak: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 15:00etara.

Olazko liburutegia 1998an eraiki zen. 161 metro erabilgarri ditu 
azaleran, eta 59 irakurketa-postu.

Haietatik, 5.117 (% 85,28) liburuak eta aldizkariak dira, eta 1.232 (14,72) , 
berriz, ikus-entzunezkoak eta soinudunak.

   Bardenas Reales, 78. 31621 Sarriguren
   948 78 89 26
   biblioteca-liburutegiasarriguren@egues.es

   Langilea: Lara Marín Reviriego

Ordutegia

• Negua (irailaren 15etik ekainaren 14ra): astelehenetik ostiralera, 
15:00etatik 21:00etara.

• Uda (ekainaren 15etik irailaren 14ra): astelehenetik ostiralera, 
8:30etik 14:30era.

Sarrigurengo Liburutegia 2017an zabaldu zen, eta 154.68 metro 
erabilgarri ditu azaleran. Bi gune ditu: bat, mailegutza, informazio 
eta haurrendako (24 posturekin), eta beste bat, berriz, helduendako 
irakurketa gela da, 16 posturekin. Bilduma 4.010 dokumentuz osatua 
dago, sarbide librekoak. Haietatik,  3.475 liburuak eta aldizkariak dira, 
eta 535 dvd eta soinudunak.

Nola eskatu mailegutza?
• Herritar txartela.
• Liburutegiko txartela. Aurrez aurre tramitatu behar da. Aurkeztu 

beharreko agiriak: 
• Txartel tamainako argazki 1 (aukerakoa).
• Agiri ofi ziala (NANa, pasaportea, etab).
• Galdetegian eskatzailearen datu hauek eman behar dira: 

izen-abizenak, jaioteguna, helbidea eta telefonoa.  

OLAZKO LIBURUTEGIA SARRIGURENGO LIBURUTEGIA



KULTURA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

  Uharteko errepidea 5. Km, 31620 Olatz
  948 33 79 74
  ludoteca@egues.es

   Langileak: Miren Elkarte Irigibel eta Maite Santos Nagore

Ludoteka zerbitzu publikoa da, haurren garapena denbora 
librean jolasaren bidez sustatzeko, profesionalek gainbegiraturik, 
betiere. Langileek, izan ere, haurrak gidatzeaz gain, zerbitzuaren 
funtzionamendu ona begiratuko dute. 

Ludotekako profesionalek prestaturiko programazioan dauden 
jarduerak modulu hauetan daude egituratuta: 

• Jolasak. 
• Tailerrak 
• Proiekzioak. 
• Ateraldiak edo txangoak. 
• Ipuin-kontalariak.

Ordutegiak

• Eskola garaian, astelehen, astearte eta ostegunetan dago 
zabalik, 17:00etatik 20:00etara, eta asteazken eta ostiraletan, 
berriz, 16:00etatik 20:00etara.  

• Udako oporraldian, astelehenetik ostiralera dago zabalik, 
8:00etatik 15:00etara, hain zuzen.

Norentzat da?
3 eta 12 urte arteko haurrentzat.

Baldintzak
Ibarrean erroldatutako haurrek lehentasuna izanen dute.

Nola eman izena eta erreserbatu lekua?  
Ludotekan bertan. Izena emateko aurkeztu behar diren agiriak:
• Onarpen eskaera (udal ereduaren arabera. Ludotekan emanen 

zaie edota Udalaren webgunetik jaitsi daiteke). 
• Familia-liburuaren fotokopia. 
• Erroldatutako familia ugaria bada, familia ugariaren txartelaren 

fotokopia.

LUDOTEKA



   Garajonay k., 1. 31621 Sarriguren
   948 33 16 50
   ssb@egues.es

   Alorreko arduradun teknikoa
Pilar Latienda Fernández

Gizarte zerbitzuen sistemako oinarrizko unitatea gara. Sisteman sartzeko atea gara, eta mailarik 
hurbilena hala gizabanakoentzat nola familientzat eta esparru komunitariorako. 

Gure eginkizun nagusia da herritar guztiendako laguntza baliabide bat izatea, jendearen 
adina, egoera ekonomikoa, jatorria eta beste alde batera utzita. 

Eguesibarko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak ekintza sorta bat jartzen du abian gizartearen 
babes publikorako, jendearen eta taldeen garapena errazte aldera. Talde profesional 
diziplina anitza gara, eta hainbat arlo barnebiltzen ditugu, hala nola gizarte 
lana, gizarte hezkuntza, gizarteratzea, familia-langileak, administrariak eta 
lantaldeak. Horixe da, beraz, gure potentzialtasun handiena.  

Geure udal zorroa dugu zerbitzuak eta diru-laguntzak emateko, 
gure esku-hartzea bermatzeko. Horren osagarri, gainera, Nafarroako 
Gobernuaren eskaintza dugu eskura, bai eta arlo pribatuan eta 
hirugarren sektorean dauden beste baliabide batzuk ere. FAZ 
baliabidea ere badugu eskura (familiei arreta egiteko zentroa), bitarteko 
garrantzitsua baita gure lana esparru komunitarioan garatzeko. 

OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA



Hainbat tokitan egiten dugu lan, hala nola Gizarte Zerbitzuaren gure bulegoetan, etxeetan 
eta Ibarreko beste zerbitzu batzuekin koordinatzen garen lekuetan (haur eskolak, ikastetxeak, 
institutuak, osasun etxea, haur eta gazteendako zentroa, arreta goiztiarrerako zentroa…). 
Malguak gara eta gure arreta jasotzen duten pertsonen beharretara nahiz proposatzen 
zaizkigun eskarietara moldatzen gara. 

Eguesibarko neska eta emakumeen genero-indarkeriazko egoerei egiten diegu arreta. Izan 
ere, hainbat gauza eskaintzen ditugu, hala nola entzutea, orientabidea, baliabideei buruzko 
informazioa, zerbitzu espezializatuetara bideratzea, laguntzea. ATEMPRO baliabidea kudeatzen 
dugu. Zure erritmora eta beharretara egokitzen gara. Gure begirada zugan pausatzen dugu, 
emakumea baitzara, eta halaber, ama gisa duzun rolera eta zure seme-alabengana, haurrak 
babesteko ikuspegitik. Inoiz ez zaitugu epaituko, gure helburua zuretako heldulekua eta 
laguntza izatea baita une honetan, bizitzen ari zaren edo bizi izan duzun egoeran. 

Eguesibarko herritar guztiek dute Oinarrizko Gizarte Zerbitzura joateko aukera. Arreta 
ematen zaie bai gizabanakoei bai familiei. Gure lan komunitarioarekin lotutako eskariak edo 
proposamenak dituzten taldeek eta kolektiboek ere Oinarrizko Gizarte Zerbitzura jo dezakete. 

OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA



OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

• Jendeari entzun egiteko gunea da: ardurapean adingabeak 
dituzten familiendako, gune seguru eta orientabidearen baten 
bila ari diren gazteendako, …

• Laguntza emozionala familiaren eta pertsonaren biziaro 
guztietan.

• Pertsona hainbat baliabidetara laguntzea.

• Zalantzak argitzea, haurrak hazteari, nerabezaroari eta abarri 
buruzko orientabide eta jarraibideen bitartez.

• Familiaren ekonomiaren oinarrizko beharrak eta osagarriak 
aseko dituzten prestazioak.

• Arrisku eta babesgabetasunezko egoerei aurrea hartzea bai 
haurrengan bai nerabeengan. 

• Bizimodu osasungarriak gazteen artean sustatzea.

Nola lan egiten dugu?
• Esku-hartzea eta baliabideak: 

o Esku-hartzea banakoendako, taldeendako eta komunitarioa.
o Baliabideak:

• Familia orientabidea.
• Familia hezkuntza.
• Familia bitartekaritza.
• Legen aholkularitza.
• Kontziliazio zerbitzuak. 
• Haurrendako hezkuntza zerbitzua.
• Gazte Programa.  

• Sarean lan egiten dugu honakoekin:

• Osasun etxea.
• Ikastetxeak.
• Buru osasuna. Haur eta gazteen buru osasuna.
• CASSYR.
• Haur Eskolak.
• Bestelako udak baliabideka eta entitateak.

Norentzat da?
Eguesibarko familiei laguntzeko zerbitzua da, hau da, amei, aitei 
nahiz seme-alabei.
Gure lana haurrendako tratu onak sustatu eta zaintzea denez, 
inork uste badu adingaberen batek laguntza behar duela, 
hementxe gaude entzun egiteko, haren informazioa jaso eta 
kudeatzeko. Era anonimoan egin dezake. Herritar garen aldetik 
dugun ardura da, gure adingabeak babeste aldera.

Nola eskatu?
Hitzordua aurrez eskatuz, bai bertara joanda, Garajonay, 1. 
Sarriguren; telefonoz (948 33 16 50) edo e-mailez (ssb@egues.
es). Harrera eta gizarte orientabide Programatik bideratuak, edo 
FAZetik edo beste zerbitzu batzuetatik bideratuak; ikastetxeak, 
osasun etxeak…). 

HAUR ETA FAMILIENDAKO PROGRAMA



OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Informazio orokorra eta laguntza eskaintzen ditugu bai 65 urtetik 
gorakoei, bai desgaitasuna duten pertsonei, bai gaixotasun 
mentala duten pertsonei. Adingabekoendako unitateak ere badira, 
programarekin lotutako beharrak eta premia zehatzak dituztenak. 

Mendekoak ahalik eta denborarik luzeena beren ohiko ingurunean 
baldintzarik onenetan egon daitezela ahalbidetzea dugu helburu. 

Zaintzaileak zaindu eta artatzea ere gure lana da.

Gure zerbitzuak gizabanakoendako dira, eta iraupen jakin bat edo 
iraunkorra izan dezakete. 

Bat egiten dugu Nafarroako Gobernuaren “zahartze aktibo 
eta osasungarrirako estrategiarekin”, osasuna, partaidetza eta 
segurtasuna hobetzeko gure lana aukerak optimizatzera bideratzeko, 
Eguesibarko pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko asmoz, haiek zahartu 
ahala. 

Zerbitzu hauek eskaintzen ditugu:

• ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA

Pertsonendako laguntza eta arreta eskaintzen ditugu (higienea, 
etxeko lanetan laguntzea, gizarte eta osasuna arloko jarduketak, 
hezkuntza jarduketak). Laguntza familiari eta/edo zaintzaileari. 

• HELDUTASUN AKTIBO ETA OSASUNGARRIRAKO ZERBITZUA

Zahartze aktiboa sustatzeko jarduerak, arreta komunitarioan 
oinarrituta, bai eta pertsonek parte hartzeko duten eskubidean 
ere. 

• LAGUNTZA TEKNIKOAK MAILEGATZEKO ZERBITZUA

• PODOLOGIA ZERBITZUA

• BONOTAXI ZERBITZUA

Norentzat da?
Mendekotasunean dauden eta desgaitasuna duten Eguesibarko 
bizilagun guztiak artatzeko zerbitzua da, bai eta 65 urtetik 
gorakoak artatzeko ere. Halaber, zaintzaileendako lan egiten 
dugu.

Nola eskatu?
8:30etik 14:30era, aurrez hitzordua eskatuta. 
Eskatu hitzordua zuzenean hona etorrita, Garajonay, 1. 
Sarriguren; edo telefonoz (948 33 16 50) edo e-mailez (ssb@
egues.es). Ordutegi horretatik kanpo ere arreta egitea 
baloratzen dugu, jendearen beharren arabera.
Halaber, Harrera eta gizarte orientabideko Programatik 
bideratutako pertsonak.

MENDEKOTASUNEAN DAUDEN PERTSONEI LAGUNTZEKO ETA HAIEN AUTONOMIA 
SUSTATZEKO PROGRAMA



OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Gure lana da “gizartean edozein esparrutan bazterturik edo 
baztertzeko arriskuan dagoen jendea gizarteratu dadin sustatzea”.  
Jarduketa hauek egiten ditugu:

• Arriskuan dauden pertsonei laguntzea Gizarte Zerbitzuetan eta 
beste babes sistema batzuetan sartzeko (enplegua, osasuna, 
etxebizitza, hezkuntza, osasuna). 

• Jendea gizarteratzeko prozesuetan laguntzea, haien jarraipena 
eginez, aholkularitza eta orientabidea emanez trebeziak eta 
gaitasun pertsonalak nahiz sozialak eskuratzeko. 

• Gizarteratzearen aldeko gizarte laguntzarako molde guztiak 
sustatzea. 

Programa prestazio bermatua da Nafarroako Gizarte Zerbitzuen 
zorroan.

Honako zerbitzu hauek eskaintzen dizkizugu:

• INFORMAZIOA ETA ORIENTABIDE PERTSONALA  

Berariazko zerbitzuei buruz, hala nola Nafarroako Enplegu 
Zerbitzuaz/SEPEz eta enplegu orientabideari buruzko beste 
zerbitzu batzuez (EISOL, enplegu-burtsak, etab.); hezkuntza eta 
prestakuntza zerbitzuak. 

• BALIABIDEAK ESKURATZEA

Errenta Bermatua bideratu eta haren jarraipena egitea, 
eta Gizarteratzeko Eskubidea; larrialdirako laguntzak bai 
Nafarroakoak bai tokikoak. Udaleko, Nafar Gobernuko eta 
entitateetako beste baliabide batzuetara bideratzea. 

• “NIRE ETXEAN ONGI JATEN DA” PROGRAMA

Ekintza sorta bat eskaintzen dizugu elikaduran dituzun 
oinarrizko beharrak asetzeko, eta era berean, hezkuntza-
aspektuak landu eta ohiturak hobetzeko (elikadura, higienea 
eta kirola), kudeaketa ekonomikoa eta gizarte trebeziak. 

Programa zerbitzu hauek ematen ditu:

• Tokiko erosketa txartelak. Ibarreko janari-denda txikiekin 
hitzartuak, produktu freskoak eta behar-beharrezkoak.
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko teknikariek gainbegiratuta, 
lagunduta, eta teknikariekin hitzarturiko hezkuntza 
helburuen jarraipena eginda.  

• Oinarrizko saskia sustatzea. Hilero oinarrizko elikagai-saski 
bat banatzea, hainbat boluntario elkartek lagundurik. 

• Prestakuntza ekintzak. Tailerren eta hitzaldien bidez, 
alor hauetan hobekuntza eragiteko: ekonomikoa, 
ohitura osasungarriak (elikadura, higienea eta kirola) eta 
sentsibilizazio lana gure kontsumo ekintzen inguruan eta 
baliabideen aprobetxamenduan. 

 

• GIZARTE ENPLEGU BABESTURAKO PROGRAMA

Udalak aldi baterako kontratua eskaintzen die, hainbat 
arrazoik eraginda lan merkatuan sartzeko zailtasunak 
dituztenei (zailtasun pertsonalak, sozialak, familiarrak, 
ekonomikoak). Helburua da pertsona horiek behar diren 
tresnak eta trebeziak eskuratzen laguntzea laneratzeko aukera 
handiagoa izan dezaten. 

GIZARTERATZEKO PROGRAMA 



OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

• PRESTAKUNTZA 

Prestakuntza ikastaroak antolatzen ditugu hainbat mailatan: 
pertsonala, soziala eta aurre-enplegukoa. 

Norentzat da?
• Gizartean bazterturik dauden eta/edo bazterturik gelditzeko 

arriskua duten pertsonentzat da, arestian aipatutako alorretan 
laguntza beharrean daudenak. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren 
baloraziopean. 

• Prestakuntza ekintzak biztanleria guztiarentzat egon daitezke 
zabalik. Horrela bada, Udalaren berezko bitartekoen bidez 
emanen da haien berri. 

Nola eskatu?
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko Harrera eta Gizarte Orientabidea 
Programatik bideratutako pertsonak.
8.30etik 14.30era, aurrez hitzordua eskatuz. 
Eskatu hitzordua zuzenean hona etorrita, Garajonay, 1. Sarriguren; 
edo telefonoz (948 33 16 50) edo e-mailez (ssb@egues.es). Ordutegi 
horretatik kanpo ere arreta egitea baloratzen dugu, jendearen 
beharren arabera.

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan sartzeko atea gara eta zerbitzu bereko 
gainontzeko programetarako sarbidea ematen dugu (Haurrak eta fa-
milia; Gizarteratzea, Mendekoen Autonomia eta Laguntza Sustatzea).

• Orientabide pertsonalizatua eta informazio xehea eskaintzen 
ditugu udal alor guztietako baliabideez eta gizarte prestazioez. 

• Geure eta beste gizarte babes sistema batzuetako prestazioak 
kudeatu, eta haien gaineko informazioa eta orientabidea 
ematen ditugu (aldizkako diru-laguntzak, gizarte larrialdiko 
laguntzak, etxebizitza, enplegurako orientabidea, gizarte 
ekimeneko entitateetara bideratzea…). 

• Gizabanako bakoitzarendako sostengua eta/edo laguntza, 
denboran zehar, bere, familiaren eta gizarte beharrak 
konpontzeko. 

Ez zalantzarik izan eta hartu hitzordua, entzun eginen dizugu, 
eta gainera, zure egoerari buruzko orientabiderik onena emanen 
dizugu.

Norentzat da?
Gizarte laguntzarako premiak dituzten Eguesibarko bizilagunei 
arreta egiteko zerbitzu bat da.

Nola eskatu?
Eskatu hitzordua zuzenean hona etorrita, Garajonay, 1. Sarriguren; 
edo telefonoz (948 33 16 50) edo e-mailez (ssb@egues.es). Ordutegi 
horretatik kanpo ere arreta egitea baloratzen dugu, jendearen 
beharren arabera. 

HARRERA ETA GIZARTE 
ORIENTABIDERAKO PROGRAMA

PROGRAMA DE INCORPORACIÓN 
SOCIAL 



   Garajonay k., 1. 31621 Sarriguren
   948 33 16 11
   desarrollolocal.tokigarapena@egues.es

   Arduradun teknikoa
Idoia Remírez Alcalde

Alorraren helburua ibarraren garapena da bai gizarteari bai ekonomiari begira, tokiko 
baliabideak indartuta eta lurraldeko eragile guztiak barnebilduta:

• Ekintzaileen jarduera bultzatzea eta ekintzailetzarako laguntzak kudeatzea; lokalak 
alokatu eta erostea, kontratazioa, eta ekintzailetzaren aldeko ekimenak sustatzea.  

• Enplegua sustatzea, ibarreko lan aukerak bultzatuta.
• Ibarrean kokaturiko merkataritza eta ostalaritza establezimenduak 

sustatzea, baita zerbitzuak ere. Txikizkako merkataritza bultzatu 
eta eragitea, eta lankidetzaren bidez, indartzea. 

• Turismoari loturiko zerbitzuak garatzea, ingurunea balorizatu eta 
zaintzeko eragilea baita. 

TOKI-GARAPENA ETA ENPLEGUA



TOKI-GARAPENA ETA ENPLEGUA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Enpresa pribatuetako enplegu-eskaintzak aurkituko dituzu.

Zure curriculuma gure datu-basean sartzeko aukera izanen duzu, 
tokiko enplegu-burtsan sartzeko.

Norentzat da?
Eguesibarko bizilagunentzat. 

Baldintzak
• 16 urtetik gorakoa izatea.
• Ibarrean erroldatua egotea . 

Nola eskatu?
   www.valledeegues.com/eu/toki-garapena-eta-enplegua/

enplegua/enplegu-burtsa/

Eguesibarko Enplegu eta Toki Garapeneko alorraren helburu 
nagusietako bat enplegua sustatzea da eta, horretarako, 
prestakuntza ekintzak eta lan orientabidekoak sustatzen ditu, bai 
langabeentzat bai landunentzat bai ekintzaileentzat.  

Norentzat da?
Eguesibarko bizilagunentzat.   

Baldintzak
• Ibarrean erroldaturiko jendeka lehentasuna izanen du. 
• Prestakuntza-eskaintzaren arabera, baldintza batzuk edo beste 

batzuk eskatuko dira.
 

Nola eskatu?
   012 
  ayuntamiento@egues.es

ENPLEGU-BURTSA PRESTAKUNTZA



TOKI-GARAPENA ETA ENPLEGUA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

   San Martin k., 26, 31486. Sarriguren

Eguesibarko Enpresa Mintegia Eguesibarko Udalak sustatu du, 
enpresak sortzea bultzatu eta sustatzeko.  

Eguesibarko Enpresa Mintegiaren instalazioak  138,61 m²-ko azalera 
eraikian daude, lehen eta beheko solairuetan, Eguesibarko Udaletxe 
zaharrean. Eguesko San Martin karrikan. 

• Zazpi bulego egokiturik zerbitzu-enpresetako jarduera 
abiarazteko. Hona lehen solairuko bulego bakoitzaren 
azaleraren neurria; 17,55 m², 13 m², 14 m², 9,45 m², 10,85 m², 12,25 
m², eta beheko solairuan, berriz, 16 m² (azken hori mugikortasun 
urrituko eskatzaileentzat). 

• Aire beroko klimatizazioa dago bai bulegoen eremuan bai 
eremu komunetan. 

• Bulegoek konketa komuna dute, eta txorrotako ura. 

• Internet. 

• Bertan kokatzen diren enpresek, halaber, hitzaldi areto, bilera 
gela edo prestakuntza gela bat izanen dute eskura, 47,90 m²-
koa lehen solairuan, eta 28,15 m²-koa, beheko solairuan.

Norentzat da?
Jarduera hasteko leku berri bat behar duten ekintzaile eta 
enpresentzat.

Baldintzak
• Bideragarria izatea, teknikari, merkataritzari, ekonomiari eta 

fi nantzabideari begira.
• Laguntza behar izatea abian jartzeko eta hazteko.

Nola eskatu?
• Eguesibarko Udalaren Erregistro Orokorrean, edo azaroaren 

26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legean 
aurreikusitako bitarteko eta moduen bidez.  

• Aurkeztu beharreko agiriak:
• Onarpen-txosten eskabidea, ekintzaileak edo 

enpresaburuak betea eta sinatua, enpresa-proiektuaren 
txostenari dagokion informazioarekin batera. 

• Pertsona fi sikoek NANaren edo NIEren fotokopia. Pertsona 
juridikoek, berriz, ahalorde-eskrituraren kopia, edo bestela, 
eskatzailearen nortasunaren eta lege-ordezkaritzaren 
frogagiriaren kopia, eta enpresa eratzeko eskrituraren 
kopia.

ENPRESA MINTEGIA



TOKI-GARAPENA ETA ENPLEGUA    ZERBITZUAK ETA INSTALAZIOAK

Eguesibarko Udaleko Enplegu eta Toki Garapeneko alorrak Ibarreko 
Saltoki eta Jarduera Ekonomikoaren Gida bat egin du. Honatx 
helburuak:

• Gure eskualdeko merkataritza- eta enpresa-sarea herritarren 
artean ezagutzera ematea.

• Tokiko kontsumoa sustatzea, ona baita Ibarreko ekonomia eta 
gizartea garatzeko.

Direktorio honetan, Ibarreko establezimendu guztiak aurkituko 
dituzu, jarduera motaren arabera sailkatuta, non dauden, zer zerbitzu 
ematen dituzten eta beste zehaztuta.

Norentzat da?
Ibarreko bizilagunentzat nahiz eta enpresentzat. 

Nola eskatu?
• Weba erabiltzen baduzu, kontsultatu hemen:  www.

valledeegues.com/eu/toki-garapena-eta-enplegua/merkataritza/
saltokien-eta-jarduera-ekonomikoaren-gida/

• Enpresa bazara eta gidan sartu nahi baduzu, bidali informazioa 
desarrollolocal.tokigarapena@egues.es helbide elektronikora. 
Dagokion fi txa deskargatzeko: www.valledeegues.com/eu/toki-
garapena-eta-enplegua/merkataritza/saltokien-eta-jarduera-
ekonomikoaren-gida/

JARDUERA EKONOMIKOAR GIDA
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