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SAIOAREN EGITURA 

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

Lurralde saio honen helburua NLE berrikusteko dokumentua aurkeztea zen. 

Dokumentu horrek maiatzean aurkeztutako zirriborroaren bilakaera 

garrantzitsua dakar, eta hasierako izapideak egin eta jendaurrean jarri aurretik 

parte hartzeko aukera ematen du. 

Funtsezkoa da adieraztea parte-hartzearen xede den dokumentuak oraindik 

ere kontuan hartzen dituela hobekuntzak, eta, beraz, fase erabat parte-

hartzailean dagoela. Fase honek abenduaren 15era arteko iraupena izango du 

(azaroaren 14an bertan hasi zen; egun horretan dokumentua Nafarroako 

parte-hartzearen webgunean argitaratu zen). 

  



GALDERA ETA EKARPEN NAGUSIAK 

Jarraian, saioan egindako galdera eta ekarpen nagusien laburpena azaldu da. Ez 
dira sartu pertsonen izenak, pribatutasuna babesteko arrazoiengatik. 

 
 Zalantza bat sortu da: Zergatik doaz hainbeste pertsona egunero 

Iruñera? Zergatik egiten dute lan han eta ez hemen? Han enplegu 

gehiago dago? Soldata handiagoak ordaintzen dira? Autobia izugarria 

da guretzat. Ekonomia berdea oso polita da, herri txikietan ez zaigu 

besterik geratzen, baina garapen sozioekonomikorako eragozpenak 

ikusten ditugu hemen; adibidez, ez da haize-errotarik instalatzen 

hegaztiak eta paisaia zaintzeko, ezin da fotovoltaikorik instalatu... 

Konpentsazio-neurririk aurreikusten al da paisaia berdea mantentzeko 

edo onura fiskalen bat herrietan bizitzeagatik? 

 

 Badirudi alokairua ez dela aukera interesgarria bat, baina bai etxebizitza 

erostea, eta hobe da berria erostea zaharra baino. Jada existitzen den 

etxebizitza erostea aukera bat izan daiteke, baina eragozpen asko ere 

badaude; esate baterako, etxebizitza zaharra erosteko laguntzek 

energia-eskakizun bat dakarte berekin (inguratzaileak, leihoak, 

plakak...), eta horrek gogoa kentzen dio interesatuta dagoenari. 

 

 Ikuspegi interesgarria duela uste da, eta lortzea espero da. Ez da 

azpiegitura grisik planteatzen NLEn, eta zalantza bat sortu da, 

LASEMEren lehendakariak jada adierazi zuen bezala: Zergatik ez da 

planteatu azpiegitura gris bat Erdialdeko garapen-ardatz gisa; hau da, 

gaitasun handiko errepide bat, erradiala ez dena eta Lizarra-Tafalla-

Zangoza lotzen dituena, adibidez. Bide berri horren inguruan aukera 

ekonomikoak sortzeko modu bat. 

 

 TEDERen tokiko garapen-plan estrategikoaren partaidetza-bileretan, 

askotan, etxebizitza aipatu da. Hori bilatzen duten pertsonek ez dute 

lortzen. Jaiotza-tasari laguntzeko edo hori sustatzeko neurriak ez dira 

hainbeste laguntzetan oinarritu behar, baizik eta landa-ingurunean 

kontziliazioa bultzatzeko neurrietan. 

 Garraioa eta mugikortasuna egoera tamalgarrian daude eta orain arte 

ez da egon konpontzeko modu eraginkorrik, hiriarteko garraioa, 

esaterako. Planteamendurik NLEn? 

 



 Zer erabilgarritasun edo ondorio izan ditzake zerbitzu ekosistemikoen 

balorazioak edo zertarako egiten da? Hori kontuan hartzea interesgarria 

da, baina are gehiago ekintzetan edo lan-ildoetan islatzen bada. 

Zeintzuk planteatu dira? 

 

 TEDERek negozioak ezartzeko interesa duten eta zailtasun eta oztopo 

asko aurkitzen dituzten pertsonei ematen die arreta. Zailtasun horiek  

ez dira bakarrik Iruñerritik kanpo ezarri nahi izateagatik; bestelako 

oztopoak ere badaude: hirigintzako legerian edo araudian, kudeatzeko 

eta plangintzaren aldatzeko moteltasuna eta abar. 

 

 Lehendik dauden eta dagoeneko ugariak diren lokal hutsetarako 

erabilera berriak planteatu dira? 

 

 NLEren polizentrismoaz hitz egin da. Monjardín azpieskualdearen 

kasuan, 120 biztanle gara 64/68 udaletan. Lurralde horietan biztanleria 

finkatzea oso garrantzitsua da, besteak beste, zerbitzu ekosistemikoen 

balorazio handia duten lurraldeko zaintzaileak direlako. Bertako 

biztanleak zerbitzu eta enplegu bila mugitzen dira. NLEn baloratu al da 

enpresa batzuk industrialdeetatik deszentralizatzea eta herri horietara 

ekartzea? Funtsezkoa litzateke biztanleria finkatzeko. Zer egin eta/edo 

planteatu da horri dagokionez eskualde bakoitzean, haren errealitate 

zehatzaren arabera? Planteatu al da Iruñerriko enpresak herri horietako  

industrialdeetara mugitzea? 

 

 Ontzat jotzen dira trakzio gaitasun hori duten bitarteko hirietan 

enpresak ezartzeko pizgarriak. Zeintzuk izan daitezke? Planteatu al da 

Lizarran ezartzeko pizgarririk? Zein? 

 

 Administrazioaren deszentralizazioa planteatu da. Gehiago hausnartu 

da horri buruz edo ideia baztertu da? 

 

 Herri batean (lehen sektorea, artisau-sektorea, industria txikia) jarduera 

ekonomikoak egiteko zailtasuna antzeman da, hiri batekin alderatuta. 

84/90 Foru Dekretuaren esparruan jarduketak garatzea planteatu al da? 

 

 Kontratazio publikoetako balorazio-irizpideetan, landa-eremuetan 

kokatutako enpresen alde ezarpenak egitea planteatzen ari da (enpresa 



txikiak dira, agian egungo kontratazioetan parte hartzeko gaitasun 

txikiagoa dutenak). 

 

 Enpresak ezartzea zaildu dezaketen potentzia elektrikoko arazoei 

heltzea planteatu al da? 

 

 Zerbitzu ekosistemikoei dagokienez, balioa ematen al zaie? Planteatu al 

da zerbitzu ekosistemikoengatiko konpentsazioa, hala nola abeltzaintza 

estentsiboa? Balio erantsia du, baina, zertarako balioko du zenbakizko 

balio horrek? Zer ekarriko du? 

 

 Nola garatuko da etxebizitzaren industrializazioa? Zuraren industria 

garatuz? 

 

 Nola garatuko da NLE? Nola sozializatuko da, nola hedatuko da? 
 

 Bitarteko eskalaren maila funtsezkoa da, egungo LAPetatik (tokiko 

kudeaketarako urrunegi dauden agertokiak) 2019an jada araututako 

tokiko mapan jasotako eskualde-planetara pasatzea. 

 
Ekarpenen zatia amaitu ondoren, erredakzio-taldeak azpimarratu du 
garrantzitsua dela ekarpenak bidaltzea, nahi den zentzuan eta norainokoan, 
adierazitako webgunearen bidez, eta abenduaren 15era arteko epearekin. 

 


