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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. 

 Alde batetik, eskualdeei lotutako adierazleak kalkulatzeko moduari 

buruz ohartarazi zen, trakzio-guneen hautaketa azpimarratuz. Kezka 

agertu zen zerbitzu publikoen banaketari buruz, batez ere trakzio-

nukleoen hautaketarekin lotuta, bai eta inguruari lehendik ematen 

zizkioten zerbitzuetako batzuk galtzeko aukerari dagokionez ere. Alde 

horretatik, Erriberriko alkateak eskatzen zuen bere herria trakzio-

gunetzat hartzeko, turismoarentzat garatutako markan eta horren 

garapen ekonomiko potentzialean oinarrituta. Zerbitzuei dagokienez, 

eskualde eta udalerrietako mugak zerbitzu publikoen zuzkidurakoekin 

gainjarri beharra ere adierazi zen, lurraldearen dinamikak hobeto 

ulertzeko. 

 
 Udalerri mailan, landa-eremuetako etxebizitza hutsen arazoa planteatu 

zen; izan ere, higiezin horiek handiak izan ohi direnez, jabe diren 

familiaentzat ekonomikoki zaila da birgaitzea eta erabiltzea edo saltzea. 

Ikusi zen Nafarroako Gobernuak gaur egun birgaitzeko ematen dituen 

laguntzak ohiko etxebizitzetara bideratuta daudela, eta apustu handia 

egiten duela alokairuaren alde. Herriguneak birgaitzeari dagokionez, 

titulartasun publikoko eraikinak ere birgaitzeko eskatu zen.  
 

 Jarduera ekonomikoari dagokionez, planteatu zen tamaina ertaineko 

hirientzat oso zaila dela Iruñera edo beste autonomia-erkidego 

batzuetara hurbiltzea dauden komunikazioen bidez eta leku horiek 

lehia handia direla. Jendearen proposamenetako bat izan zen enpresen 

banaketa geografikoa sustatzeko politikak ezartzea, industria-lurzoruak 

merkatuz eta beste pizgarri batzuen bidez. Gobernuak adierazi zuen 

gaur egun Iruñak dituen abantaila lehiakorrei aurre egitea oso zaila 

dela, tamaina txikiagoko hiriek ezin baitituzte oraindik eskaini 

hiriburuak dituen baldintzak. Horri dagokionez, funtzio publikoa ere 

deszentralizatzea proposatu zen, erakundeak eta gobernu-arloak 

geografikoki banatuz, biztanleria finkatzen eta lurraldea dinamizatzen 

laguntzeko. 

 
 Esparru normatiboago batean, bilkuran zalantza bat agertu zen 

zehaztapenen lotura-mailari buruz, eta kezka agertu zen tresna mota 

horrek beste gobernu-eremu batzuetan modu eraginkorrean eragiteko 



duen zailtasunagatik. Oro har, hori zehazteko borondatea agertu zen, 

baina dokumentuaren eskalak eta jarduketa-eremuak berak ezin dute 

guztiz ase, bertaratutakoei adierazi zitzaien bezala. 

 

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. 


