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NAFARROAKO LURRALDE ESTRATEGIA 

BERRIKUSTEA. 

PARTE HARTZEKO PROZESUA. 

NLE-REN ZIRRIBORROAREN AURKEZPENA 

Lurralde-artikulazioko bilkura sektoriala 

 

Lekua: INAP eraikina, Pio Baroja aretoa. 

Eguna: maiatzaren 20a 

Ordua: 10:00etatik 12:00etara. 

 

SAIOAREN EGITURA 

1.- Hasiera eta ongietorria. 
2.- Parte hartzeko prozesuaren azalpena. 
3.- NLEren zirriborroa aurkeztea. 
4.- Galderak eta ekarpenak. 
 

Lurralde Artikulazioari buruzko bilkura sektorialaren helburua NLEren 

zirriborroa aurkeztea zen, batez ere lurraldearen artikulazioarekin zerikusia 

zuen guztia, bai eta gai horiei buruzko galderak eta ekarpenak jasotzea ere. 

Garrantzitsua da adieraztea zirriborroaren inguruko parte-hartze prozesu 

hau prozesu osoaren fase bat dela, eta informatzeko eta parte hartzeko 

beste une batzuk ere daudela. Fase honetan, zirriborroa da xedea, eta 

jasotzen diren ekarpenetan oinarrituta aldaketa ezberdinak jasan ditzake. 

Garrantzitsua da adieraztea fase honetan parte hartzeko aldia ekainaren 

25era arte luzatu zela, NLEren berrikuspenean parte hartzeko webgunearen 

bidez (https://participa.navarra.es/processes/revision-estrategia-

territorial-navarra?locale=eu). Webgune horretan, beharrezko 

dokumentazioa deskarga daiteke (NLEren zirriborroa eta laburpen 

exekutiboa) eta beharrezkotzat jotzen diren ekarpenak egin daitezke. 

https://participa.navarra.es/processes/revision-estrategia-territorial-navarra?locale=eu
https://participa.navarra.es/processes/revision-estrategia-territorial-navarra?locale=eu
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Jarraian, NLEren zirriborroa aurkeztu ondoren bilkuran egindako ekarpen 

nagusien laburpena azalduko da. Parte-hartzaileei animatu zitzaien beren 

ekarpenak idatziz web-orriaren bidez bidaltzera, behar bezala kontuan har 

daitezen. 
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GALDERA ETA EKARPEN NAGUSIAK 

Jarraian, saioan egindako galdera eta ekarpen nagusien laburpena 

azalduko da. Ez dira ipini pertsonen izenak, pribatutasuna babesteko 

arrazoiengatik. 

 

 NLEren zirriborroak planteatutako gidalerroak Nafarroako lurraldera 

egokitzea falta dela adierazi da. Gidalerroak onargarriak eta onak 

dira, baina ia edozein lurraldetarako baliagarriak dira. Garrantzitsua 

da NLE Nafarroako errealitatera askoz gehiago egokitzea. 

 

 NLE onartzeko erabiltzen diren epeak oso zehatzak direla adierazi da. 

Horrek esan nahi du azkarregi ibili behar dela, eta hori, agian, ez da 

egokiena. 

 

 Zalantza batzuk sortu dira NLEk alderdi batzuetan izaera lotesle bat 

planteatu duelako. Ez dago argi hori ona den ala ez. 

 

 

 Esan da garrantzitsua dela kontuan hartzea ezen, zehaztapenak 

badaude, oso argiak izan behar dutela, eta ez dadin gertatu LAPekin 

gertatzen dena, non gai batzuetarako ez dagoen argitasunik 

(adibidez: uholdeen gaiarekiko arazoak). 

 

 NLEren azken dokumentuak laburra, erraza eta ulergarria izan behar 

duela azpimarratu da. Ulertzen da hizkuntza tekniko eta konplexua 

erabili behar dela, baina sinpletasuna bilatu beharko litzateke, ez 

baita teknikariek soilik erabiliko dituzten dokumentua izango. 

 

 

 Esan da ezen, NLEren araudiari dagokionez, garrantzitsua litzatekeela 

NLEk lurralde-eragina duten politika publiko guztiei txostenak egitea. 

Kontuan hartu behar da araugintzatik harago joan behar dela, NLE 

eraginkorra izan dadin. 
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 Esan da baikortasunerako joera dagoela helburuak planteatzen 

direnean. Hori berriro planteatu behar da. 

 

 Esan da dokumentuak nola idazten eta formulatzen diren 

birplanteatu behar dela. LAPetan hainbat gaitan huts egin zen, ez 

ziren adierazle garrantzitsu batzuk sartu. Egungo errealitateak 

erakusten du nola huts egin zen aurreikuspen batzuetan, eta hortik 

ikasi behar da. 

 

 Berriz ere zalantzak azaldu dira arau-izaerari buruz. NLEk sektore-

politiken lurralde-kohesiorako tresna izan behar duela esan da, eta 

politika horiek arautu beharko lukete gero. 

 

 Nabarmendu da garrantzitsua dela NLEren erabilgarritasunari 

buruzko errealismo-ariketa komun bat egitea. Saiatu behar da gauza 

txikiak alda daitezen eta horiek bizi-kalitatea hobetzen lagun 

dezaten, besteak beste. Gai edo joera handiak aldatzea ezinezkoa da, 

jada frogatuta dago. 

 

 Nolabaiteko lotura egon beharko litzateke udal batzuetan sustatzen 

ari diren 2030 Tokiko Agendekin, hizkera bera erabiltzen baita, baina 

tokiko ikuspuntutik. 

 

 


