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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. 

 

 Eskualdeari buruzko aipamen guztiek zalantza asko sortzen dituztela 

adierazi da, denbora luzea baitarama geldirik kontu horrek, eta ezin 

da jakin zein unetan dagoen prozesu hori. Haren garrantziarekin ados 

daude, baina uste da ez dela garatuko. 

 
 Dokumentua oso kontinuista dela adierazi da. Klima-aldaketari eta 

energiari buruz luze hitz egin arren, ez da hitz egin kontsumo-

ereduari eta aldaketa-beharrari buruz. 

 
 Adierazi denez, dokumentuak kontuan hartu beharko luke 

baliabideak oso mugatuak direla eta horri buruzko egoerak planteatu 

behar direla. 

 
 Kontraesanak daude, alde batetik, energia-eredu baten 

planteamenduari dagokionez, eta, bestetik, jada planifikatuta 

dauden energia-garraioko lineak ziurtzat jotzeari dagokionez. 

 
 Lehendakaritzaren mendeko departamentuarteko erakunde 

autonomo bat aipatu da (energia berriztagarrien sustapenean 

eraginkortasun handiagoa lortzeko, etab.). Oso arraroa dirudi, alde 

batetik, autonomoa bada ez delako mendekoa eta, bestetik, ez 

duelako ematen egokia denik Lehendakaritzaren mende egotea. 

 
 Badirudi dokumentuak azpiegitura batzuk biltzen dituela, zeinetan 

Nafarroak ezer gutxi egin ditzakeen. Badirudi behartuta dagoela hori 

ahokatzen saiatzera. Bestalde, azpiegitura horiek zeharkatuko 

dituzten lurraldeen aldarrikapena dago: beharrezkoa da inpaktu hori 

aitortzea. 

 

 Dokumentuan aldaketa garrantzitsu bat antzeman dela adierazi da, 

positiboa dena, eta eskertu egin da. Maiatzean aurkeztu zen 

dokumentutik bilakaera handia izan da. 

 



 

 Dokumentuak ez du zenbakizko zehaztapenik egin. Etorkizuneko 

LAPek zehaztapen horiek egin beharko lituzkete. 

 
 Aurreko dokumentuak eta diagnostikoak Iruña deabrutzen zutela 

aldarrikatu da. Adierazpe eta iruzkin desegoki horiek aldatzeko 

eskatu da. 

 
 Funtsezkoa da NLE erreferentzia izatea politika sektorialetarako eta 

horiek orientatzea. 

 
 7. eta 8. zehaztapenetan, etxebizitzaren legeari buruzko orientazioa 

falta dela sumatu da. Hiri-lurzoruak ere behar asko dituela adierazi 

da, hala nola birgaitzea. 

 
 Oso positibotzat jo da Iruñeko metropolialdea eta haranak bereiztea. 

Oso garrantzitsua da, errealitate oso desberdinak baitira. 

 
 Dokumentuan ez da biogasari buruzko aipamenik egin. Baina biogasa 

energia-iturri garrantzitsua izan daiteke, baita mugikortasunerako 

erregai gisa erabiltzen denean ere. 

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. 


