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0. PROPOSAMENAREN AURKEZPENA 

 

 

Hemen aurkezten den dokumentua 2019an aurkeztutako Lan Planaren luzapena baino ez da. 

Plan horretan, Planaren diseinuan partekatutako hausnarketatik plana ezartzeko baterako 

ekintzara pasatzea ahalbidetuko digun bide bat eraiki nahi da. Pirinioetarako garrantzitsutzat 

jotzen diren beharrei eta neurriei buruzko hausnarketatik, proposamen zehatzak abian 

jartzera. 

 

 Alde batetik, dokumentu honek atzera begirako begirada bat ematen du; Planaren lau 

urteko ibilbidearen mugarri eta elementu nagusiak jasotzen ditu, eta prozesuan zehar 

sortu diren proposamenak antolatu eta kategorizatzen ditu, hortik abiatuta 

indarguneak edo gabeziak detektatzeko. 

 

 Bestalde, etorkizunera begira jartzen da, epe labur eta ertainean garatuko den lan-

proposamen batekin. 

Proposamena bi helbururekin egiten dugu: zer egingo den (jardueren proposamena) eta nola 

egingo den (lan-metodologia) definitzea eta lehenestea. Helburu bikoitz horrek zehaztuko ditu 

dokumentuan garatzen diren Pirinioetako Planaren ebaluazio-adierazleak. 

Gainera, dokumentuak Pirinioetako Planaren elementu garrantzitsuenak islatzen ditu 

(iraganekoak zein etorkizunekoak), eta horiek zehazteko oinarriak, prozesuari zer ikuspegi 

ematen diogun eta zer lan-proposamen proposatzen dugun zehazten du. 

Lan-zirriborro bat da, zer lortu nahi dugun eta nola egin nahi dugun bideratzen laguntzeko. Ez 

du garapen teoriko zehatza izan nahi, baina bai planaren esparruan proposatzen diren 

jarduerak garatzeko garrantzitsuak izan daitezkeen prozesuaren funtsezko elementuen 

bilduma laburra. 

Zirriborro honen asmoa da proposamen bizia eta ekintzara bideratua izatea, guztion 

ekarpenekin hazten eta aldatzen joango dena. 

Azkenik, aipatu behar da duela gutxi Despopulazioaren aurkako Sailarteko Batzordeak 
"NAFARROAKO GARAPEN KOHESIONATU ETA SOLIDARIORAKO BERRIKUNTZA SOZIALEKO 
EKINTZAK" eskuliburua onartu duela. Eskuliburu horrek 14 ardatz eta jarduera-proposamen 
jasotzen ditu. Ardatz horiek eta proposamen horietako batzuk kontuan hartu dira dokumentu 
hau egiteko. 

  
 

Hausnarketa partekatua     Batera ekintza 
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1. PIRINIOETAKO PLANAREN TESTUINGURUA 

 

Nafarroako Pirinioak, mila kilometro 

koadroko azalera du gutxi gorabehera, 

Nafarroaren azaleraren ehuneko hamar 

da, eta bertan erroldatutako biztanleriaren 

ehuneko bat, nahiz eta biztanleria erreala ia 

erdira murriztu. Horrek esan nahi du 

kilometro koadroko zazpi biztanle daudela, 

eta Nafarroan, aldiz, batazbestekoa 64,2 

biztanlekoa da. 

Datu hotz eta kezkagarri horien aurrean, 

lurralde honen etorkizun hurbilerako batere 

onak ez diren biztanleria-joerak ditugu. 

Haur-adinean matrikulak etengabe gutxiagotzen ari dira, eta horrek etorkizun zalantzagarria 

islatzen du, eta, aldi berean, biztanleria heldua oso zahartua dago, gainera, behar batzuk ez 

dira betetzen Nafarroako beste eremu batzuetako baldintza berberetan, eta, horren ondorioz, 

etengabe ari dira tantaka herritarrak irteten, Iruñera batez ere, hobeto ordaindutako eta 

seguruagoa den lan baten bila, prestakuntza hobe baten bila, prestazio sozial eta sanitario 

hobeen bila…  

 

ZIFRA BATZUK: 

 

Hauek dira Plana garatzen den lurraldeari buruzko zifra garrantzitsuenetako batzuk: 

 

                     
 

(Gehi Orotz- Betelu: 153 biztanle eta Artzi). 

  



 

5 
 

 
Iturria: Nasuvinsa. Nafarroako Lurzorua eta Etxebizitzak. 

 

Pirinioetako Planaren lurralde-eremua osatzen duten udalerrien zerrenda, NAFARROAKO TOKI 
ADMINISTRAZIOA ERREFORMATZEKO OTSAILAREN 4KO 4/2019 FORU LEGEAK eratutako 
eskualdeko maparen arabera sailkatuta. 

PIRINIOAK: Abaurrea baja <> Abaurrepea / Aria/ Aribe / Burguete <> Auritz / Burgui <> 

Burgi / Erro  Ezcároz <> Ezkaroze / Esparza de Salazar <> Espartza Zaraitzu / Gallués <> 

Galoze / Garaioa / Garde / Garralda  Güesa <> Gorza / Isaba <> Izaba / Izalzu <> Itzaltzu / 

Jaurrieta / Navascués<> Nabaskoze / Ochagavía <> Otsagabia / Orbaizeta / Orbara / 

Oronz <> Orontze / Roncal <> Erronkari / Roncesvalles <> Orreaga / Sarriés <> Sartze / 

Urzainqui <> Urzainki / Uztárroz <> Uztarroze / Valcarlos <> Luzaide  / Vidángoz <> 

Bidankoze Villanueva de Aezkoa <> Hiriberri 

PIRINIO AURREKO ESKUALDEA: Oroz Betelu <> Orotz-Betelu / Arce <> Artzi 
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Plan honen idiosinkrasia ulertzeko, beharrezkoa da jakitea nola eta nondik sortu den 

proposamena. Gizarte zibilak Pirinioak agenda politikoan jartzeko egindako eskariaren 

ondorioz sortu zen ekimena. Horrek, zalantzarik gabe, edukia markatu du, baina, batez ere, 

plana egiteko modua; lurraldetik, lurraldearekin eta lurraldearentzat egindako plana da. 

 

Lan hori, 2016an hasitakoa da eta horrek, "egiteko modu berri" horietara egokitutako lan-egitura 

zehaztu du, baita lurraldean adostu diren eta bertan jatorria duten jarduerak ere. 

 

 

2016an, Pirinioak Bizirik, Txantxalan eta Lan eta Bizi elkarteek, guztiak Ekialdeko Pirinioetako 

jarduera-eremukoak, Nafarroako Ekialdeko Pirinio osoari buruz hausnartzeko beharra 

proposatu zioten Nafarroako Parlamentuari, guztien onurarako konponbideak bilatzeko. 

Ekimena "Bost minutu Nafarroako ekialdeko Pirinioentzat" lelopean bultzatu zen, eta milaka 

pertsonen sinadurek babestu zuten. 
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Era berean, ekialdeko Pirinioen eremu geografikoaren barruan, Pirinioetako Mahaia sortu zen, 

Erronkari/Erronkari, Zaraitzu/Salazar, Aezkoa, Erroibar/Erro Harana, Artzi/Arce, 

Nabaskoze/Navascués, Orotz-Betelu/Oroz Betelu, Orreaga/Orreaga, Luzaide/ Valcarlos toki-

erakundeak bildu eta koordinatzeko. Antolaketa-eskemaren barruan, inguruko gizarte-

erakundeak eta herritarrak sartzen dira. 

Lehen aldiz, guztientzako espazioak eta lan-ildoak sortu eta aktibatzen dira, gehienbat 

kolektibo eta erakunde sozial, enpresarial, instituzional eta politikoek lagunduta. 

Nafarroako Parlamentuak, ekimen horri erantzuteko konpromisoarekin eta borondatearekin, 

ponentzia espezifiko bat bultzatu zuen Pirinioetatik helarazitako gaiei heltzeko. 

Landa Garapen, Ingurumen eta Toki Administrazio Sailak 2018an eta 2019an egindako bi 

enkarguren bidez, Lursareak Pirinioetako Mahaiaren dinamizazioan lan egin zuen. 2018. 

urtean, Pirinioetako biztanleen eskari ugariak bildu ziren aipatutako Mahaiaren bidez. Gero, 

2019an, lau batzorde sortu ziren Pirinioetako Mahaian: Turismo jasangarria, hurbileko 

merkataritza, Ekintzailetza Berdearen Industriak eta Lurralde Garapen Jasangarria, 

Abeltzaintza, nekazaritza eta basogintza eta Etxebizitza, garraioa eta azpiegiturak eta 

zerbitzuak.  

Mahai horietan, ekintzak lehenetsi ziren, eta mahai bakoitzeko hiru jarduketak definitu ziren, 

ahalik eta azkarren egin beharko liratekeenak. 

Urte horretan bertan, 2019an, Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak, 262/2019 Foru 

Dekretutik jasotako eskumen eta funtzioekin bat, Legebiltzarreko ponentziak gomendatutako 

unitate organikoaren rola hartu zuen bere gain, bai eta Pirinioetako Planaren aurreikuspenak 

dinamizatzeko, gauzatzeko eta horien jarraipena egiteko erantzukizuna ere, Pirinioetako 

Mahaiak definitutako Ekintza Planarekin bat etorriz. 

Testuinguru horretan, 2020an lehen jarduerak definitzen eta diseinatzen hasi dira, eta 

lurraldean ekintza horiek abian jartzeko ardura izango duen lantalde bat antolatzeko beharra 

planteatu da. Taldea Cederna Garalur eta Lursarea taldeetako langileek osatuko dute. 

Bestalde, Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak Toki-erakundeei diru-laguntzak 

emateko deialdia egin du, planari lotutako proiektuak abian jar ditzaten. 

 

NAFARROAKO GOBERNUA, DESPOPULAZIOA ETA COVID 19. 

Pirinioetako Plana garatzeko testuinguru horretan, Covid 19 pandemia zabaldu zen, eta 

Despopulazioaren Aurkako Borrokarako Sailarteko Batzordeak "NAFARROAKO GARAPEN 

KOHESIONATU ETA SOLIDARIORAKO GIZARTE-BERRIKUNTZAKO EKINTZAK" eskuliburua 

argitaratu zuen. Pirinioetako Plana, nola ez, koherentea da aipatutako proposamenarekin. Plan 

horrek 14 garapen-ardatz ditu, jarduera-proposamen korrelatiboekin, eta horietako batzuk 

plan honetan jasota daude. 
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Dokumentuan ikusiko dugunez, berrikuntza soziala Pirinioetako Planari atxikita dago, eta 

presente dago bai planaren sorreran eta lanketan, bai jarduera-proposamenetan eta egituratu 

den gobernantza-sisteman. 

“NAFARROAKO GARAPEN KOHESIONATU ETA SOLIDARIORAKO BERRIKUNTZA SOZIALEKO 

EKINTZEN" eskuliburuak jasotzen dituen 14 ardatzak honako hauek dira: 

 

•   Hezkuntza eta prestakuntza 

 Mugikortasuna 

 Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako ekonomia 

 Etxebizitza 

 Lana, ekintzailetza eta enplegua 

 Osasuna eta ongizatea 

 Ekonomia berriak eta gizarte-berrikuntza 

 Gobernantza 

 Teknologia, Internet 

 Turismoa 

 Artea, kultura eta kirola 

 Energia eskuragarria eta ez-kutsatzailea 

 Landa-berrikuntza 

 Kulturartekotasuna 

 

Pirinioetan lortutako esperientziaren arabera, eredu hori Nafarroako beste eremu batzuetan 

ere errepika daiteke, despopulazioaren arazoa gertatzen denean. 
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2. ZER BEREIZTEN DU PIRINIOETAKO PLANA BESTE PLAN BATZUETATIK 

 

 

Zerk egiten du Pirinioetako Plana desberdina? Zalantzarik gabe, zerbait aldatzen da plan 

honekin; zerbaitek bereizten du despopulazioaren gaiari heltzeko sortzen diren beste plan 

batzuetatik; zerbaitek bereizten du plan hau eta Pirinioetan garatu diren beste plan batzuk, 

eta, batez ere, zerbait aldatu da Pirinioetan, plan hori abian jartzea ahalbidetu duena. 

 

Pirinioak jabetu dira lurralde gisa duen 

espezifikotasunaz eta ahots bakar gisa 

elkarrekin lan egiteak duen balioaz, eta, 

aldi berean, jabetzen da bere etorkizuna 

garatzeko eragile aktibo gisa duen 

erantzunkidetasunaz. "Pirinioak badu 

zeresana, baina, batez ere, badu zeregina 

gauzak aldatzeko, eta horretan ari da". 

 

Lurraldeak (bai gizarte zibilak bai tokiko 

erakundeek) bere sustapenean eta 

garapenean duen protagonismoak 

desberdin egiten du, eta, zalantzarik 

gabe, prozesu osoaren modus operandia 

markatu du. Pirinioetako Mahaia da lan 

egiteko modu horren irudikapen 

praktikoa eta Planaren motorra. 

 

Bestalde, azpimarratu behar da ez dela azterketan oinarritutako plan bat, ekintzara 

bideratutako proposamen praktiko bat baizik. 

 

Azkenik, azpimarratzekoa da adostasun politikoa dagoela Pirinioetan jarduteko beharrari 

buruz, parlamentuko arku osoa ados egon zen Plana babestearekin, eta hari lotuta jarraitzen 

du Pirinioetako Batzarraren eta Jarraipen Batzordearen bidez. 
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2.1. ELEMENTU GARRANTZITSU BATZUK 

Elementu garrantzitsuenei dagokienez, Pirinioetako Plana egituratzen duten hiru zutabe nagusi 

nabarmendu ditzakegu: 

 Lurralde-eremua: Pirinioetako Eskualdea eta Orotz-Betelu eta Artzi udalerriak. 

Plan horrek Pirinioak osatzen dituzten herri eta bailaretako sentsibilitate eta errealitate 

desberdinak biltzen ditu, eta, aldi berean, errealitate zehatz horiek gainditzen ditu, 

proposamenak egiten ditu eta lurraldearen behar globalei erantzuten die. 

 Inplikatutako hainbat erakunde eta eragile: 

- Pirinioetako Toki-erakundeak 

- Nafarroako Parlamentuko ordezkariak 

- Nafarroako Gobernua 

- Lursarea 

- Cederna Garalur 

- Elkarte-ehunaren ordezkariak 

- Herritarrak 

- Pirinioetan lan egiten duten langileak 

 
 

 
 
 
Hain zuzen ere, "Gobernantza" da Plan hau bereizten duena: nola sortu eta egin den (gizarte-
ekintza) eta gobernantza-sistema (gobernu-moduak). Pirinioetako Plana "NAFARROAKO 
GARAPEN KOHESIONATU ETA SOLIDARIORAKO GIZARTE-BERRIKUNTZAKO EKINTZAK" 
proposatu aurretik egin bada ere, Gobernantza kontzeptuarekin eta dokumentu horretan 
planteatutako proposamenekin bat dator. Beste lurralde batzuetan erreplika daitekeen 
esperientzia izan daiteke. Izan ere, planteatutako jarduera batzuk jada helduak ziren lurraldean, 
eta horiek ahalbidetu dute, hain zuzen ere, 2016an hasitako Plan hau: 
 

 Ahalduntzea eta gaitzea, eskubideak eta boterea gauzatzeko 

 Pertsona, eragile eta erakunde guztientzako joko-arauak definitzea 

 Pertsonak identifikatzea eta inplikatzea lurraldean (polinizatzaileak) 

 Lurraldeko ekintzaileak eta eragileak barnebiltzea 

 Gobernantza 4.0: teknologia txertatzea gizarte-arazoak elkarlanean, modu 
adimendunean eta eraginkorrean konpontzeko 

 Ezagutza-eragileek parte-hartzea 

 Ebaluazioa 

 Erreplikagarritasuna 

 

Gobernantzaren kontzeptuak, zentzu zabalean ulertuta, gizarte garaikideen 

gizarte-ekintzaren eta gobernu-moduen aldaketa sakona aipatzen du, eta 

estatuak, merkatuak eta gizarteak egituratutako tentsioz betetako eremu 

baten erdian eta globalizazioak, europeizazioak eta interdependentziak 

markatutako testuinguru batean birkokatu behar dira. (Daniel Innerarity). 
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Garrantzitsua da aipatzea prozesu horretan parte hartzearen garrantzia ez dagoela 

soilik inplikatutako eragileen kopuruan, baizik eta haien ordezkagarritasunean, 

aniztasunean eta adierazgarritasunean. Horrek errealitatearen ezagutza handia eta 

lurraldean eta berarekiko inplikazio handia ematen du. 

 Gaiak edo sektore-eremuak. 

Sektore-eremuek edukia ematen diote planari, eta esku hartzeko eremuak definitzen 

dituzte. Hori, lau batzorde sektorialetan jaso da, eta horien proposamenak 

dokumentuan zehaztuko dira: 

- Turismoa, merkataritza eta zerbitzuak 

- Industria, ekintzailetza eta Lurralde-garapen Jasangarria 

- Abeltzaintza, nekazaritza eta basogintza 

- Etxebizitza, garraioak eta azpiegiturak 

 
Hiru zutabe horiek parte-hartzean oinarritutako prozesu bat izan dute funtsean. Prozesu 

horrek herritarren eta administrazioaren maila desberdinak inplikatzen dituen engranaje bat 

artikulatzea lortu du, eta horren ondorioz, proposamen zehatzak eta lurraldean lan egiteko 

modu bat sortu dira. Izan ere, neurri handi batean dauden baliabideetan oinarritzen bada ere, 

lan-sistema guztiz desberdina sortu da. 

  

PIRINIOETAKO PLANA 

SEKTOREAK 

ERAGILEAK 

LURRALDEA 
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GOGOETA 
PARTEKATUA 
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3. PLANAREN PROPOSAMENA: LURRALDEKO ESKARIEN DIAGNOSTIKO 

PARTEKATUA 

 

Pirinioetako Planaren 2019ko lan-proposamenak 93 eskari jasotzen ditu bere jatorrizko 

planteamenduan, eta kopuru hori 130 eskaeratara aldatu da hainbat arrazoirengatik: egungo 

testuinguruagatik, lurraldearen eskaerengatik edo planari lotutako beste erakunde batzuek 

egindako proposamenengatik. 

Eskaeren eta proposamenen kopurua lau batzordeetan sortu eta lehenetsi da, eta honela 

banatu da: 

 Turismoa, merkataritza eta zerbitzuak: 73 eskari. 

 Industria, ekintzailetza eta Lurralde-garapen Jasangarria: 14 eskari. 

 Abeltzaintza, nekazaritza eta basogintza: 22 eskari. 

 Etxebizitza, garraioak eta azpiegiturak: 21 eskari. 

 

Planaren fase honetan, dauden proposamen guztiak ordenatu eta kategorizatzen dituen 

egitura bat ezarri nahi izan da, enfasia non jartzen ari den ikusteko eta egon daitezkeen 

gabeziak hautemateko. 

Horretarako, batzorde bakoitzerako eskema bat egiten saiatu gara. Oro har, eskema horrek 

honako hau adieraziko du: 

 Une bakoitzean jorratzen gauden sektorearen sustapenerako sortu behar diren 

baldintzak. 

 Sektorearen proposamenak sustapen eta dinamizazio lanak egiteko.  

Eskema hori ez da berdina Batzorde guztietan ez da errepikatzen eskema berdina, izan ere, 

"behetik gora" egiten da lan, hau da, batzorde bakoitzean mahaiganeratutako eskaeren 

arabera sortzen da. Beraz, batetik bestera alda daiteke eta, gainera, denboran ere alda 
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daiteke. Plan bizia da, eta, beraz, Pirinioetako Plana ezarri ahala, eskari berriak gehitu ahal 

izango zaizkie lehendik daudenei, eta, ondorioz, egitura aldatu egingo da. 

Bestalde, batzordeetan planteatzen diren eskaera guztiak ez daude herritar guztiei 

zuzenduta. Despopulazioaren arazoak aurpegi desberdinak ditu, eta modu desberdinean 

eragiten die talde batzuei eta besteei. Proiektu zehatz bakoitza lantzerakoan sakon landu 

beharko bada ere, lehenengo hurbilketa honetan, oro har, proposamenak zein adin-talde 

nagusiri zuzenduta dauden identifikatu da. Ikus daitekeenez, garapen ekonomikoan pisu 

handiena duten batzordeek helduengan zentratzen dituzte eskaerak batez ere, eta gazteei 

zuzendutako proposamen batzuk planteatzen dituzte; zerbitzuekin lotutako batzordeek, berriz, 

herritar guztiei zuzendutako eskaerak planteatzen dituzte, premien arabera. 

Gainera, genero-ikuspegia kontuan hartu da, eta sektore-eremu guztietan berdintasuna 

sustatzeko neurriak txertartu dira. 

Bestalde, aipatu behar da eskari bera mahai desberdinetan planteatu ahal izan dela; 

horregatik, jarduera bera izan arren, proposamenen jatorria islatu nahi izan da, eta, horregatik, 

errepikatu egin daitezke. 

Hurrengo ataletan agertzen diren taula sektorialetan jasotako proposamenetan, Pirinioetako 

Mahaiak lehenetsi dituenak nabarmendu dira, eta ekarpen berriak ere identifikatu dira, 

mahaiak baliozkotu edo baztertzeko. 

 

Pirinioetako Mahaiak lehenetsitako eskaerak ikono honekin adierazitakoak 

dira. 

 

Proposamen-ikonoak Pirinioetako Mahaiak planteatutako proposamenei 

ekarpenak edo neurri osagarriak adierazten ditu. 
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3.1. TURISMO JASANGARRIA, HURBILEKO MERKATARITZA ETA ZERBITZUAK. 

"Turismo jasangarriaren, hurbileko merkataritzaren eta zerbitzuen" mahaiak planteatutako 

proposamenak bi gai-multzo handitan antola daitezke: Merkataritza eta turismoa, alde batetik, 

eta zerbitzuak, bestetik. Bigarren honetan, berriz, honako hauek bereizten ditugu: 

 Zainketen eta gizarte-zerbitzuen eremua 

 Osasuna 

 Hezkuntza 

 Kultura 

 Kirola 

 Gazteria 

 Zeharkako arloak: berdintasuna eta euskara. 

Lehenengo blokearen barruan “merkataritza eta turismoa” islatzen dira: 

 Turismoaren eta merkataritzaren sektorea garatzen lagun dezaketen aurretiazko 

baldintzak; garapen-eredua, araudia, hornidurak... 

 Jarduerak sustatzeko programak: antolaketa, kudeaketa eta finantzaketa, 

dinamizazioa, komunikazioa eta marketina. 

Zerbitzuen esparruari dagokionez, identifikatutako eremu bakoitzerako (Osasuna, Hezkuntza, 

Kultura…) honako kategoria hauek aztertu dira oro har: planak, ekipamenduak eta zuzkidurak, 

teknikariak, programa espezifikoak edo Nafarroako Gobernuko departamentuekiko lankidetza. 

Azpimarratu behar da "behetik gora" egindako egitura mahai bakoitzean planteatutako 

eskaeretatik abiatuta sortu dela. Beraz, nahiz eta elementu batzuk errepikatzen diren, turismo, 

merkataritza eta zerbitzuetako mahaiaren egitura beste hiruren desberdina da, eta 

Pirinioetako Plana ezarri ahala aldatu ahal izango da, plan bizia da, eskari berriak gehitu ahal 

izango dituena, beraz, egitura aldatuz joan ahal izango da. 

Bestalde, aipatu behar da batzorde horretan planteatutako proposamenak bat datozela 

nagusiki "Nafarroako garapen kohesionatu eta solidariorako gizarte-berrikuntzako ekintzak" 

dokumentuan planteatutako 14 esku-hartze ildoetatik 6rekin: 

 Hezkuntza eta prestakuntza 

 Osasuna eta ongizatea 

 Ekonomia berriak eta gizarte-berrikuntza 

 Turismoa 

 Artea, kultura eta kirola 

 Landa-berrikuntza 
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Esku artean dugun mahaitik sortu diren eskaerek eskatzen dituzten jarduketa-mailak erakusten 

ditu eskemak; guztira 73 eskari biltzen dira, horietatik 15 turismoari eta merkataritzari 

dagozkie, eta sektorearen aldeko baldintzetan (4) eta sektorearen kudeaketa- eta dinamizazio-

jardueretan (11) eragin nahi dute. Gainerako eskaerak, 58, zerbitzuen arlokoak dira. Horien 

artean, hezkuntza da eskaera gehien jasotzen dituen eremua (15).  

TURISMO JASANGARRIA, HURBILEKO MERKATARITZA ETA ZERBITZUAK 

TURISMOA ETA MERKATARITZA 

  EREMUA ESKAERA KOPURUA 

Sektorea garatzeko 
baldintzak 

Garapen- eta gobernantza-eredua 3 

Hornidurak eta ekipamenduak 1 

Kudeaketa eta 
dinamizazioa 

Antolaketa, kudeaketa eta finantzaketa 5 

Dinamizazioa, komunikazioa eta marketina 

6 -          Turismoa 

-          Merkataritza 

ZERBITZUAK 

Zainketen eremua Hornidurak eta ekipamenduak 3 

  Pertsonak zaintzeko eta artatzeko programak 6 

Osasuna Antolaketa, kudeaketa eta finantzaketa 2 

  Prestakuntza 1 

  Pertsonen arreta 6 

Hezkuntza Antolaketa, kudeaketa eta finantzaketa 4 

  Haur-eskolak 1 

  Derrigorrezko hezkuntza 4 

  Derrigorrezkoaren ondoko hezkuntza 5 

  Helduen hezkuntza 1 

Kultura   7 

Kirola   5 

Gazteria   6 

Zeharkakoak:     

- Berdintasuna   4 

        - Euskara   3 

    73 

 

Mahai honetan planteatutako neurriak herritar guztiei zuzenduta daude, nahiz eta ikus 

daitekeen turismoaren eta merkataritzaren sektorean, gainerako jarduera ekonomikoetan 

bezala, xede-biztanleria biztanleria heldua dela, eta zerbitzuen eremuan eskaerak herritar 

guztiei zuzenduta daudela, taldekako proposamen espezifikoekin. 
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Neurriak ezartzeari dagokionez, mahaiak honako hauek lehenetsi ditu: 

 Langileen kontratazioa Cederna Garalur erakundearen bidez, dinamizazio-lanak egiteko, 

ekimen publiko eta pribatuak abian jartzeko, sektorea motibatzeko, dagokion Sailarekin 

lankidetzan aritzeko Pirinioak turismo-helmuga iraunkor bihurtzeko. 

 Pirinio markan lan egitea helmuga turistiko gisa, existitzen diren beste sektore batzuekin bat 

eginez: nekazaritzako elikagaiak, osasuna, artisauak... Azken batean, diziplinarteko eta funtzio 

anitzeko ikuspegiarekin lan egitea. 

 

Ondoren, sortutako eskariak eta orain arte proposatutako neurriak zerrendatuko dira. Planaren garapen 

osoan zehar aldatu eta aberastu ahal izango dira. 
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TURISMO JASANGARRIA ETA HURBILEKO MERKATARITZA 

A. TURISMO- ETA MERKATARITZA-SEKTOREAREN JARDUERA ERRAZTEN DUTEN BALDINTZAK SORTZEA 

ESKARIA NEURRIAK  

A.1 Gobernantza eta garapen-ereduak    

1. Pirinioetarako Turismo Iraunkorreko Eskualde 
Plana. 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko Zuzendaritza Nagusiarekin aztertzea Pirinioetarako Plan 
Estrategiko espezifiko bat egiteko aukera, Turismoko Plan Estrategikoarekin eta Pirinioei 
eragiten dien Helmuga Kudeatzeko Unitateari ematen zaion garapenarekin koherentea izango 
dena.  
 
Hortik abiatuta, desestazionalizazioan lagunduko duen plan bat garatzea, besteak beste, 
honako alderdi hauek jasoko dituena: 

- Turismo-lurraldearen kudeaketa eta gobernantza. 
- Pirinio marka sustatzea * 
- Tokiko enpresen dinamizazioa 

 

2. Pirinio marka. 

Aurreko neurrian aipatutako planaren esparruan, Pirinio marka turismo-helmuga gisa lantzea, 
existitzen diren beste sektore batzuekin lerrokatuta: nekazaritzako elikagaiak, osasuna, 
artisauak... Azken batean, diziplinarteko eta funtzio anitzeko ikuspegiarekin lan egitea. 
Horretarako, lan hauek egingo dira: 

 
 

 - Lehen sektoreak markari dagokionez dituen helburuak definitzea. 

- Pirinio marka departamenduaren politikekin lerrokatzeko, turismoarekin koordinatzea. 

- Markaren helburuak eta hartu beharreko gaiak zehaztea. 

3. Lankidetza publiko-pribatua produktua sortzeko 
eta merkaturatzeko (kultura, etab.) 

Turismoaren gobernantza-sistema bat diseinatzea eta ezartzea, gainerako eragileekin 
integratuta. 
Sektore publikoa eta pribatua batzea. 

 

A.2 Zuzkidurak eta baliabideak    

4. Ekipamendu berriak. 

Ekipamendu berriak martxan jartzea, adibidez: aparkalekua, autokarabanentzako zerbitzuak… 
Horretarako, eskualdearen beharrak, aukerak eta turismo-eskariaren joerak aztertuko dira 
aldez aurretik. 
Eskariaren eta aukeren mapa egitea: Burgi, Otsagabia, Izaba eta Erronkari… 
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B.  SEKTOREAREN KUDEAKETA, DINAMIZAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 

B.1 Antolaketa, kudeaketa eta finantzaketa    

5. Sektorea dinamizatzeko langileak. 

Cederna Garalur erakundearen bidez langileak kontratatzea, lan hauek egiteko: 
- Dinamizazioa 
- Ekimen publikoak eta pribatuak abian jartzea 
- Sektorearen motibazioa 
- Dagokion sailarekin lankidetzan aritzea, Pirinioak turismo-helmuga jasangarri izan 

daitezen 

 

 
 

MARTXAN!! 

6. Sektorearen profesionalizazioa. 
Etengabeko prestakuntzako programak garatzea, turismo-, merkataritza- eta ostalaritza-
sektoreko beharretan oinarrituta. 

 

7. Gainezka egiten duten eremuen kudeatzea. 

Gainezka egiten duten eremuak eta datak identifikatzea. kudeatzea (Irati, Otsagabia). 

Bisitari-kopuruak sor ditzakeen arazoak konpontzeko neurri zehatzak diseinatzea eta ezartzea. 
Neurri horien jarraipena egitea. 
Nafarroa ezagutu Sarearen esparruan lan egiteko aukerak aztertzea, puntu beroak ezarriz eta 
saturatu gabeko beste espazio batzuetara mugituz. 

 

 

8. Merkataritzarako eta turismorako laguntzak eta 
diru-laguntzak. 

Dauden laguntzak eta diru-laguntzak ezagutzea, laguntza bakoitzaren xedea jakitea eta 
kronograma bat sortzea. 

 

Interes-taldeak sortzea eta laguntzak helaraztea.  

Turismo, Marketin eta Merkataritza Zuzendaritzarekin batera lantzea 2018ko Pirinioetako 
Planean egindako proposamena, non tokiko produktua lehenestea bilatzen den. 

 

9. Negozio-eredua. Landa-merkataritza. 

"Negozio-eredua. Landa Merkataritza" proposamena aztertzea. Merkataritza eta turismoa 
uztartzen dituena. 
(https://www.navarra.es/home_es/especial/Viernes+economicos/201801.htm) ibilbide-orria 
landa-eremuetan ezarri. 
Eredu hori ezartzeko, toki-erakundeen eta Cederna Garalurren laguntza behar da. 
Nafarroako mendialdeko jardunbide egokien adibideak identifikatu eta zabaltzea, Pirinioetan 
errepikatu beharreko eredu gisa. 

 

  



 

21 
 

B.2 Dinamizazioa, komunikazioa eta marketina    

TURISMOA Etorkizuneko "Pirinio markarako" komunikazio-plan bat diseinatzea.  

 

10. Komunikazio-plana. 
11. Pakete turistikoak. 
12. Ekitaldiak. 

 

Pakete turistiko berriak diseinatzea eta pakete zehatzekin urtaroko kanpainak eskaintzea, 
potentzialtasunak eta talde objektiboak identifikatuta. 

Sektoreko azoka, jardunaldi edo topaketetan parte hartzea. 

MERKATARITZA Hurbileko merkataritza sustatzeko plan bat egitea.  
 
 

 

13. Antolaketa ereduak. 
14. Dinamizazioa. 
15. Eredu berriak. 

  
  

Jarduera dinamizatzen laguntzen duten sektorearen antolamendu-ereduak aztertzea. 
Merkatariak eta turismo-sektorea elkarte berean (edo bailara bakoitzeko elkartean) 
integratzeko aukera baloratu ahal izango da. 

Merkataritza dinamizatzeko kanpainak eta ekitaldiak abian jartzea; Gabonetako kanpaina, 
udaberrikoa... "merkataritza-pasaporteak", merkatuak, azokak... 

Kontzeptu berritzaileak sortzea, kontsumo modu berriak eta herrietako praktika tradizionalak 
barne hartzen dituztenak: adibidez, on-line merkataritza eta salmenta ibiltaria lotzea, merkatari 
desberdinen artean partekatutako zerbitzuak... 
Esperientzia arrakastatsuak identifikatzea eta zabaltzea. Adib.: tokiko moneta Agoitzen. 
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ZERBITZUAK 

A. ZAINKETEN ETA GIZARTE-ZERBITZUEN EREMUA    

ESKARIA JARDUERAK  

A.1 Hornidurak eta ekipamenduak    

16. Erronkariko eguneko zentroa. Erronkariko eguneko zentro baten bideragarritasun-azterketa egitea.  

17. Otsagabiako eta Erroko egoitzak. 
Eguneko zentroko pazienteentzako garraio-zerbitzua bermatzea. 
(Ikus Etxebizitzari, garraioari eta azpiegiturei buruzko mahaia). 

 

18. Baliabide komunitario berritzaileak. 

Baliabide berritzaile komunitarioak sortzeko eta Pirinioetan ezartzeko azterlan bat 
egitea: 

 Bizikidetza-unitateak, 

 Belaunaldien arteko bizitokia, 

 Ostatu heterofamiliarra, etab. 
 

Landa Garapeneko Departamentuak adinekoen bizitza erraztu eta hobetzeko ekintzak 
sustatzen dituzten udal-proiektuetarako ematen duen laguntza aztertzea. (Zahartze 
aktiborako eta osasungarrirako estrategiaren esparruan). 
(Ikus Etxebizitza, Azpiegitura eta Garraio Mahaia). 

 

A.2 Pertsonak zaintzeko eta artatzeko programak.    

19. Etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren arreta-eredu berria. 

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren arreta-eredu berri bat garatzea, arreta 
astelehenetik larunbatera/igandera eskaintzeko, beharren arabera. 
(Zerbitzu honen eskumena udalarena da). 

 

- Udalerri interesdunak identifikatzea. 

- Baloratu: 
- Biztanleriaren beharrak. 
- Kostua eta gastuak banatzeko ereduaren azterketa. 

 

- Etxez etxeko laguntza-zerbitzua handitzeko eskualdeko plana egitea, udalerri 
interesdunen eta egoitza-zentroen arteko lankidetzaren bidez. 

 

- Arreta eredua martxan jartzea, egindako planaren arabera.  

Lehenik eta behin, proiektu pilotu bat garatuko da Auritz eta Zaraitzuko esperientziatik 
abiatuta. 
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20. Harrera-programak eta Gizarte Segurantzaren 
izapideetarako zirkuitu bereziak. 

Gizarte Segurantzari abegi-programak eta Gizarte Segurantzako izapideak Pirinioetako 
Gizarte Zerbitzuko mankomunitateen bidez izapidetzeko aukera eskatzea. 
Gobernuak Pirinioetako Gizarte Zerbitzuetako Mankomunitateei lagundu ahal izango 
die Gizarte Segurantzari eskaera egiterakoan. 
Horretarako, lehenik eta behin, mankomunitateekin adostuko dira eskaera zehatzak. 

 

21. Erronkariko bailaran Jubiloteka mugikorraren zerbitzua 
bermatzea Zahartze Aktiboa Sustatzeko Proiektuan. 

Zahartze aktiboa sustatzeko proiektuaren parte izateak dakarren onuraren azterketa 
laburra egitea.  

 

Zahartze aktiboa sustatzeko programan erretiroteka-proiektua Osasun Sailarekin 
batera sartzeko aukera aztertzea. 
EUTSI garatzen ari den programa finantzatzeko aukerak aztertzea, interes orokorreko 
zerbitzutzat jotzen baita (hitzarmen bidez, adibidez). 
Eutsik garatutako lanaren esparruan, lan-ildo berriak irekitzea: 

- Aragoiekin proiektuak, jardunbide egokien azterketa edo balizko POCTEFA 
proiektuak. 

- Beste erakunde batzuekiko lankidetza-ildoak. 
Animazio soziokulturaleko programa batez gain, beste zerbitzu batzuk ere barne har 
ditzala kontuan hartzea: podologia, ile-apainketa, etab. 

 

Hainbat mailatako finantzaketa-lerroak identifikatzea eta gaiarekin lotutako diru-
laguntzen egutegi bat sortzea. 
Interesa duten eragileei informazioa ematea diru-laguntzak argitaratzean. 
Deialdiak prestatzeko laguntza teknikoa ematea.  

 

22. Indarkeriari aurre egiten dioten emakumeei laguntzea. 

Nafarroako emakumeen aurkako indarkeriaren aurka jarduteko 14/2015 Foru Legearen 
esparruan, zerbitzu eta baliabideen sare publikotik emakumeei arreta osoa bermatzea, 
bai eta zuzeneko beste biktima batzuei ere. 
Erronkariko eta Zaraitzuko udalak egiten ari diren egoeraren azterketatik abiatuta, plan 
horretatik eratorritako jarduerak abian jartzea. 

 

23. Zaintzak eta komunitatea. 

Pertsonak zaintzeko eta artatzeko komunitate-moduak esploratzea eta abian jartzea 
mikro eskalan: adibidez, Denboraren Bankua gai espezifikoetarako (hala nola 
garraioetarako), zaintza-sareak... 
Horretarako, lehenik eta behin, horrelako ekimenak garatzea zein esparrutan izan 
daitekeen interesgarria identifikatu beharko da. (Gizarte-ehunetik edo toki-
erakundeetatik bertatik jarri ahal izango dira martxan; ikusi antzeko esperientziak). 

 

24. Zaintzaileentzako aholkularitza-, prestakuntza- eta laguntza-
programak. 

Zaintzaileentzako programa espezifikoak eskaintzea, pertsonei arreta profesionala 
eskaini ala ez (senideak edo mendekoak ardurapean dituzten pertsonak). 

 

B. OSASUNA    



 

24 
 

ESKARIA JARDUERAK  

B.1 Antolaketa, kudeaketa eta finantzaketa    

25. Eskualdeko farmazietarako laguntza espezifikoak, 12/2000 
Foru Legearen arabera "jardun bereizikotzat" jotzen direnak. 

Aztertu eta baloratu Nafarroako Gobernuak proposatutako jarduera-programaren 
garapen-egoera.  
Pirinioetan dauden 6 farmazien bideragarritasuna aztertzea. 
Pirinioetako farmazietan izango lukeen eragina aztertzea 
Egoera ahulean dauden eta "jarduketa Bereziko" diren eta Oinarrizko Zonaldeetan 
dauden farmaziei GUARDIAK ordaintzea. 
Nafarroako Farmazialarien Elkargo Ofizialari eskatzea Farmazialarien Kontseilu 
Nagusiarengana jo dezala, erosketak egiteagatik kenkariei buruzko 8/2010 LEDaren 
aplikazioa kentzeko eskatzeko. 
Arreta Farmazeutikoari buruzko azaroaren 16ko 12/2000 Foru Legearen berrikuspena 
eskatzea, merituen baremo bat egon dadin, Nafarroako farmazia-bulegoaren irekiera 
eskatzerakoan eremu sakabanatu eta zahartuetan eta beste zenbait egoeretan 
izandako esperientzia kontuan hartuta. 

 

 

 

26. Osasun-garraioa. 

Haranen artean garraio sanitario publikoko sareak sortzea, biztanle horiek bermatuta 
izan dezaten kontsultak egiteko aukera behar dituzten tratamenduak jasotzeko 
(onkologikoak, errehabilitazioa...) baita espezialitateei buruzkoak eta abar.  
Antzeko kasuistika duten beste leku batzuetan abian jarritako proiektuak aztertzea eta 
identifikatzea (adibidez, Erriberako bizitzaren autobusa). 

- Aukerak eta proposamenak baloratu Osasun Sailarekin. 
(Ikus Etxebizitza, azpiegitura eta garraio mahaia). 

 

B.2 Prestakuntza    

27. Profesionalen prestakuntza jarraia eta etengabekoa. 

Osasun Sailarekin bilera bat eskatu, honako hauek egiteko: 
- Eskualdeko osasun-langileen prestakuntza-beharren berri ematea (Andreak 

egiaztatu). 
- Lehen Mailako Arretako eta Arreta Komunitarioko Lurralde-estrategia abian 

nola jarri den eta Pirinioetan zer ondorio dituen ezagutzea. 

 

 

B.3 Pertsonak zaintzeko eta artatzeko programak    

28. Aurrez aurrekoak ez diren kontsulten prozedura sustatzea. 

Jardun Bereziko zonetan telemedikuntzaren eta telelaguntzaren garapena Osasun 
Sailarekin kontrastatzea. Eskualdeko berariazko aholkulari gisa barne-medikuntzarekin 
eta geriatriarekin telekontsulta egiteko aukeraren azterketaren egoera ezagutzea. 

 

Lurraldean kontsulta ez-presentzialen beharrak aztertzea. Osasun Sailarekin kontrastea 
egin. 

 

Tokiko biztanleei horrelako kontsultak egiteko aukeraren berri ematea.  
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Osasun Sailak beste espezialitate batzuei horrelako kontsulta gehiago egiteko aukera 
aztertzea. 

 

29. Hitzordu medikoak koordinatzea eta paziente 
pluripatologikoen zirkuitu bereziak sortzea, baita biztanle 
guztientzat ere. 

Osasun Sailarekin bilera bat egitea, hainbat espezialistarekin mediku-hitzordu 
desberdinak koordinatzea bideragarria den jakiteko. 

 

Osasun Sailarekin batera, mediku-hitzorduak koordinatu ahal izateko funtsezko 
eragileak, ekintzak eta ibilbide-orria definitzea. 

 

30. Larrialdien artatzea. 
Larrialdietan arreta egokia bermatzea. 
Nafarroako Gobernuak Pirinioetako Planean hartutako konpromisoen egoera 
ezagutzea. 

 

31. Sexu- eta ugalketa-osasuna. 
Sexu- eta ugalketa-osasuna sustatzeko Erkidegoko programei jarraipena ematea, 
gazteei arreta berezia eskainiz (adib.: Gozamenez programa). 

 

32. Ama-haurren osasuna eta edoskitze naturala sustatzea. 

Eskatzaile kopuruaren aurreikuspena egitea.  

Profesionalak (emaginak) Pirinioetako zentroetara hurbiltzeko aukera. 
Halakorik ezean, alternatibak aztertzea (amatasun-prestakuntza ematen den 
zentroetara emakumeak eramatea). 

 

33. Eremuko absentzien osasun-estaldura hobetzea. 
NGk egindako eta Pirinioetako Planean jasotako proposamenen egoera ezagutzea. 
Absentziengatiko estaldura (gaur egun, 6 ordukoa) % 100era zabaltzeko eskatzea. 
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C. HEZKUNTZA, PRESTAKUNTZA ETA GAIKUNTZA    

ESKARIA JARDUERAK  

C.1 Antolaketa eta kudeaketa    

 
34. Hezkuntza Sailaren eta Pirinioetako Eskolen arteko 

koordinazio-gune bat sortzea. 

Hezkuntza Sailaren eta Pirinioetako eskolen arteko koordinazio-gune bat antolatzea, 
urteko jarduera-plan bat egiteko (zehaztu zein izan daitekeen mekanismorik egokiena, 
komisioa, mahaia...). 
Eskaera zehatza Pirinioetako Mahaiarekin definitzea. 

 

35. Pirinioetan Hezkuntzako plaza publikoak betetzea. 

Pirinioetan dauden plaza guztien hornikuntza bermatzea pizgarrien ezarpenaren bidez, 
hornikuntza zaileko eremuengatiko hobariez gain, adibidez etxebizitzaren arloan. 
Horretarako, beharrezkoa da: 

 

- Onuradunen kopurua aztertzea. 

- Beste leku batzuetako esperientziak eta jardunbide egokia ezagutzea. 

- Pizgarri motak eta kostua aztertzea.  

- Pizgarrien bidez Pirinioak aukeratzen dituzten funtzionarioak saritzea.  

Lanpostuak betetzea bermatuko duten administrazio-prozedura malguak lortzeko 
bideak aztertzea. 

36. Derrigorrezko hezkuntzako gutxieneko ikasle-ratioa 
murriztea. 

Egungo egoeraren eta araudia aldatzeko aukeraren azterketa garatzea.  

Aldaketa gauzatzeko ekintzak eta kronograma definitzea.  

Egokitzat jotzen bada, ratioa aldatzeko izapidea babestea.  

37. EDUCA programaren egokitzea. 

Pirinioetako hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen errealitatea islatzeko tresna 
egokitzea. 
Hezkuntza Sailarekin eskariaren alderdi zehatzak definitzea eta balioestea, teknikoki eta 
aurrekontuei dagokienez. 
Proposatutako hobekuntzak EDUCA programan ezartzea. 

 

C.2 Haur-eskolak    

38. Pirinioetan haur-eskolen zerbitzua bermatzea. 

Hezkuntza Sailarekin batera, arau-proposamen malguagoa eta espezifikoagoa 
baloratzea. 

 

Eskariaren eta eskaintzaren egoera urtero aztertzea, Pirinioetako egoerara egokitutako 
aurreikuspen erreala izateko. 

 

NGren eta Toki-erakundeen arteko lankidetza-hitzarmenak egitea haur-eskolak 
ordaintzeko. 

Aukera posibleak aztertzea (haur-eskola tradizionala, etxe lagunak, etab.) zerbitzua 
bermatzeko. 

 

Alternatibetako bat ezartzea.  
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C.3 Derrigorrezko hezkuntza    

39. Frantsesa ikasgaia Lehen Hezkuntzatik ematea. 

Ikastetxeen eta ikasleen eskariaren aurreikuspena egitea: 
Murgiltze eredu eleaniztuna eskatzen duten ikastetxeen zerrenda eta ikasgaia egiteko 
interesa duten ikasleen gutxi gorabeherako kopuruaren aurreikuspena. 

 

Proposamena gauzatzeko ekintzen eta eragileen kronograma egitea.  

147/2016 Foru Aginduaren arabera egin beharreko izapideei laguntzea eta jarraipena 
egitea. 

 

40. "Haurren partaidetza" ikastetxeen bidez. 

"Pirinio Txikien Plana" abian jar dadin sustatzea, "Haurren partaidetzarako" programa 
baten bidez. Programa horrek, txikienen proposamenak planean sartzeaz gain, tresna 
garrantzitsua eskaintzen du gaztetatik errotzea lantzeko. 
NGk UNICEFekin abian jarritako haurren partaidetzarako proiektuan sartzeko interesa 
aztertu ahal izango da. 

 
 

 
 

41. Pirinioei buruzko unitate didaktiko espezifiko bat egitea. 

Hezkuntza Sailarekin Pirinioei buruzko unitate espezifiko bat garatzeko eta eskoletan 
emateko aukera aztertzea. 
Unitate hori zer ikastarotarako izango den zehaztea. 
Unitate didaktikoaren helburuak definitzea. 
Edukiak garatzea. 
Cederna lurraldean garatzen ari den unitate didaktiko baten bidezko komunikazio-plana 
kontuan hartzea. 

 
 

 

42. Hezkuntza-komunitateko eta/edo lurraldeko hainbat 
eragiletatik abiatutako proiektuak: adibidez, IGEak, Cederna, 
CiN, Eutsi... 

Eskoletan lurraldeko beste erakunde batzuek sustatutako proiektuak garatzea eta 
ezartzea, adibidez: 

- EUTSI elkarteak proposatzen du eskoletara eramatea landa-eremura 
egokitutako negozio-ereduei buruzko prestakuntza (kooperatibismoa, gizarte-
ekonomia). 

- Erronkariko Natura Interpretatzeko Zentroak gazteei zuzendutako proiektu 
bat proposatu du, lurraldeko baliabideen balioa nabarmentzeko eta beste leku 
batzuetako gazteekin konektatzeko. 

- Cedernak ekintzailetza-esperientziak ditu, eta elkartea ikastetxeetan 
ezagutarazten du. 

Beste leku batzuetako esperientziak ezagutzea eta Pirinioetan antzeko esperientziak 
garatzeko aukera aztertzea, adibidez, Sustraiak proiektua (Larraintzarko eskolaren 
IGEaren ekimena da). 
Sustraiak proiektua urtero ingurune desberdin batean garatzen da eta ikasleak 
lurrarekiko eta bertako jendearekiko errotzean eta konpromisoan hezi ahal izateko 
giroa bultzatu nahi du. 
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C.4 Hezkuntza Ez derrigorrezkoa    

43. Derrigorrezko hezkuntza ondoko ikasleentzako egoitza-
gastuak diruz laguntzea  

 
(Ikus Etxebizitza, azpiegitura eta garraio mahaia) 

Eskariaren eta zerbitzua betetzearen kostuaren azterketa egitea, eta egoitzaz bestelako 
aukerak aztertzeko aukera aztertzea, hala nola eguneroko garraio-zerbitzua ezartzea. 
Printzearen Gotorleku izeneko gazte aterpean Pirinioetako ikasleak hartzeko hitzarmen 
zaharra berreskuratzeko interesa eta bideragarritasuna aztertzea. 

 

44. Derrigorrezko hezkuntzaren ondoko eskaintza zabaltzea, 
intereseko eta premiako heziketa-zikloekin 

Agoitzen eta Irunberrin Lanbide Heziketako ikasketa berriak ezartzeko proposamena 
aztertzea. 

 

Intereseko heziketa-zikloak identifikatzea.  

Lanbide Heziketako ikasketa berriak ezartzeko beharrezkoak diren administrazio-
kudeaketak aztertzea. 

 

Bideragarritasunaren/aukeraren azterketa.  

Ziklo berriak abian jartzeko izapideak egitea.  

45. Iraupen luzeko praktiken eskaintzak handitzea 
derrigorrezko hezkuntzaren ondoko ikasleentzat 

Lanbide Heziketako ikasketa eta unibertsitate-ikasketetako intereseko eremuak 
identifikatzea. 

 

Praktiketako ikasleak hartzeko interesa duten erakundeak identifikatzea.  

Praktikak Pirinioetan egiteko interesa duten ikastetxeak identifikatzea.  

Praktiketako ikasleentzako dauden baliabideak aztertzea (etxebizitzak, egoitzak, bekak). 
 

Praktikak eskaintzeko izapideak egitea.  

Esparru-hitzarmena sortzea eta sinatzea erakunde interesdunen artean.  

46. "Landako Erasmus" programa bat garatzea 
Aragoiko esperientzia aztertzea eta Pirinioetan izan dezakeen erreplika ikustea. 
Unibertsitateekin batera proiektu pilotu bat garatzea, unibertsitateko ikasleek 
prestakuntza Pirinioetan osatzeko.  

47. Mugaz gaindiko proiektuak 

Abian edo lantze-prozesuan dauden Europako proiektuetan parte hartzeko aukerak 
aztertzea eta baloratzea: 

- PYIREREFP: Ikasketen eta praktiken mugikortasuna. 
- FORMANAEN: Mugaz gaindiko prestakuntza. 

 

C.5 Helduen hezkuntza    

 
48. Pirinioetako biztanleen beharretara egokitutako 

prestakuntza-ekintzak 

Lurraldean prestakuntza-beharrak detektatzea eta identifikatzea.  

Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin sinergiak sortzea, prestakuntza-proiektu bereziak 
edo programa horren berrikuspenaren ondoriozkoak abian jartzeko (adib. Smart rural 
edo beste batzuk) 

 

Prestakuntza-plan bat eskaintzea, proposamen zehatzekin, Pirinioetako Planeko 4 
mahaietan jasotzen diren prestakuntza-eremuetarako. 

 



 

29 
 

On-line prestakuntza-eskaintza sustatzea eta sortzea. 

Hainbat gairi buruzko prestakuntza ematea teknologia berriei/sare sozialei/on-line 
kudeaketari buruz: 
Aplikazioak, bideo-deiak, on line fakturak, banku-kudeaketak eta abar erabiltzea. 
Talde desberdinetara egokitutako prestakuntza egitea, adibidez, adineko pertsonak. 

Hezkuntza ez-formalaren eskaintza gehiago sustatzea. 

D. KULTURA/GAZTERIA/KIROLA    

ESKARIA JARDUERAK  

Antolaketa, kudeaketa eta finantzaketa   

Berdintasuneko, gazteriako eta kiroleko teknikarien beharra, 
eta animatzaile soziokulturala indartzea. 
Ikus garapen espezifikoa sektore bakoitzean. 

Gazteria: Diru-laguntza eskatzeko mankomunitateen artean taldekatzeko aukera 
aztertzea. 
Animatzaile soziokulturala: Konpromisoa hartu zuten bezala, Gizarte Zerbitzuen Lehen 
Mailako Arretaren berrikuspena egiterakoan eskaria kontuan hartu duten jakitea. 

 

Aurreko aukera ezin bada gauzatu, erakunde eskudunekin (sailak, mankomunitateak, 
udalak) negoziatu aipatutako langileen kontratazio-bidea eta beharra. 

 

D.1 KULTURA   

49. Pirinioetarako kultura-plan estrategikoa 

Parte hartzeko prozesu batetik abiatuta, lurraldearen beharrak eta ahalmenak 
aztertzea (agertoki naturalak, ondare materiala eta immateriala, elkarte-sarea...), eta, 
hortik abiatuta, proposamen partekatu eta partaidetu bat diseinatzea, honako hauek 
jasoko dituena: 

- Diagnostiko parte-hartzailea 
- Kultura-plan estrategiko partekatua 
- Programazio espezifikoak 

 

 

Planaren esparruan, tamaina txikiagoko udaletan kultura-zerbitzu mankomunatuak 
garatzen laguntzea, teknikariei laguntza eta aholkularitza emateko hainbat arlotan, 
komunitatea inguruneko funtsezko eragile gisa parte hartuz. 
 

 

Lurraldeko toki-erakundeen artean baliabideak arduraz kudeatzera bideratutako 
ekimenak bultzatzea, gizarte- eta lurralde-orekako esparru batean. 
 

 

50. Kultura-ekipamenduak 
 

Pirinioetan dauden kultura-ekipamenduen mapaketa egitea. 
Beharren azterketa: ekipamendu berriak behar al dira? Daudenak esku-hartzerik behar 
al dute? 
Aire zabaleko balizko agertokien mapaketa egitea (basoak, xarma duten txokoak, 
elizetako atrioak, plazak...) 
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Nafarroako erreferentziazko zentroen eta Foru Komunitatearen luze-zabalean 
kokatutako beste kultur zentro batzuen espazio konplizeen sare bat sortzea, 
erreferentziazko zentro horiek "antena" gisa jardun dezaten, eta sorkuntza-, ekoizpen-, 
ikerketa-, erakusketa-ekimenak eta horien eragina lurralde osora eta herritar 
guztientzat zabaltzeko aukera izan dezaten. 
 

 

Kultura-azpiegitura berriak eraikitzeko interesa duten toki-erakundeei aholkuak eta 
gomendioak ematea, ekipamenduen lurralde-oreka sustatuz. Jarduera baldintza 
egokietan garatu ahal izateko, dimentsio txikiagoko herrietan kultura-erabileretarako 
espazioak bilatzea sustatzea. 

 

Museoak urte osoan irekita edukitzea. 
Kultura eta Kirol Saileko Museoen Zerbitzuarekin honako aukera hauek aztertzea 
proposatzen da: 

- Pirinioetako museoen ordutegiak urte osora zabaltzea. 
- Pirinioak bisitatzen dituzten pertsonei eta bertako biztanleei zuzendutako 

dinamizazio- eta hedapen-programak garatzea. 
Martxan dauden beste eredu batzuk erreferentziatzat hartzea planteatzen da, 
Zugarramurdiko Sorginen Museoa, adibidez. 
NICDOrekin lan egiteko aukera ere planteatu da. 

 

 

Kultur jarduerak egiteko/gozatzeko alternatibak eskaintzea horretarako 

ekipamendurik ez duten herriei.  

 

51. Kulturaren arloko profesionalak. 
Kultura-teknikariak kontratatzea. 
Formula egokiena zein den aztertzea (teknikari mankomunatuak?) 

 

52. Elkarte-ehuna 

Elkarteen sareak Pirinioetako kultura dinamizatzeko eskaintzen dituen aukerak 
aztertzea. 
Haien lanari balioa ematea. 
Kultur proposamen publiko-pribatuak bilatu eta abian jartzea. 

 

53. Proposamen berritzaileak eta bereizleak 

Kultura-programazioetan, bertako publikoarentzako eta bisitariak erakartzeko 
proposamenak bereiztea. 
Programa mankomunatuak abian jartzea. 
Planean hautemandako potentzialtasunak oinarri hartuta, beste leku batzuetako 
programazioetatik bereiztea bilatzen duten eta Pirinio Marka indartzen laguntzen 
duten proposamenak diseinatzea: kontzertuak Iratiko oihanean, Orbaitzetako arma 
fabrikan, Muskildako ermitan... Kultura-ekitaldiak proposamen gastronomikoekin 
lotzea; apurrak dastatzea, Erronkariko musika eta gazta uztartzea, basoan zehar soinu-
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ibilaldiak egitea, jaialdi bat antolatzea... 
Tokiko potentziala aprobetxatzea eta abian dauden ekimenetan sakontzea: adibidez, 
Julián Gayarreren figuraren inguruan, Urzainkiko Nesken Jaialdia… 
Bailaretako kultur programazioak eta agendak koordinatzea. 
Gizarte-berrikuntzako proiektuak abian jartzea artearen eta prozesu komunitarioen 
bidez, Antartikarekin egindako diseinu-faseko proiektua, esaterako. 

Nafarroako landa-kulturaren adierazpenak berreskuratu eta ikusaraztea, eta hiria eta 
landa-eremua integratzen dituen elementu gisa baliatzea, komunitate-kultura eta 
landa-eremuko berrikuntza sustatuz, eta ondarearekin ez ezik, kultura- eta arte-
sektoreekin ere lotuz. 

 

54. Kultura Pirinio guztien eskura. 
Zirkuitu ibiltariak programatzea herri txikienetara proposamenak, kultura eta bisitariak 
hurbiltzeko. 
  

55. Nafarroako Gobernuko Kultura Sailarekin lankidetzan 
aritzea. 

Kultura Sailarekin lankidetza eta programak bilatzea elkarlana eginez. 
Parte hartzea sustatu programa (Kultur, Landarte...), sare (espazio eszenikoen sarea) 
eta sailak sustatutako diru-laguntza deialdietan (Tokiko erakundeentzako laguntzak: 
ondare arkeologiko eta paleontologikoan esku hartzeko, Artea eta Kultura. Udal PLATEA 
lokala. Museoen funtzionamendurako laguntzak, museoen hedapenerako jarduera eta 
jarduketetarako laguntzak...). 
Erakundeei laguntza horiek izapidetzen laguntzea. 
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D.2 KIROLA   

56. Kirol-ekipamenduak. 

Pirinioetan dauden kirol-ekipamenduen mapaketa egitea. 
Beharren azterketa: ekipamendu berriak behar al dira? Daudenak esku-hartzerik behar 
al dute? 
Ingurune naturalak kirol-jarduerak egiteko eskaintzen dituen aukeren mapaketa 
egitea. 

 

 

57. Kiroleko teknikariak. 
Kirol-teknikariak kontratatzea. 
Formula egokiena zein den aztertzea (teknikari mankomunatuak?) 

 

58. Elkarte-ehuna. 

Pirinioetan dauden kirol-elkarteak/klubak… identifikatzea. 
Elkarte-sareak Pirinioetako kirola dinamizatzeko eskaintzen dituen aukerak aztertzea. 
Haien lanari balioa ematea. 
Kirol-proposamen publiko-pribatuak bilatzea eta abian jartzea. 

 

59. Proposamen berritzaileak eta bereizleak. 

Dagoeneko martxan dauden kirol-ekitaldiak identifikatzea eta indartzea: IRATI Xtrem, 
Orreaga – Zubiri, eskandinaviar martxa. 
Kirol-ekitaldietako kudeatzaileak, indarguneak eta ahulguneak identifikatzea. 
Kirol-programazioetan, bertako biztanleentzako eta bisitariak erakartzeko 
proposamenak bereiztea. 
Lurraldearen ezaugarrietan oinarrituta (mendia, elurra...), kirol-ekitaldi berriak 
diseinatzea, kirol-jarduera sustatzeaz gain, tokiko ekonomiarentzat pizgarri izan 
daitezkeenak. 

 
 

 

60. Nafarroako Kirolaren Institutuarekin lankidetzan aritzea. 

Nafarroako Kirolaren Institutuarekin lankidetza eta lankidetza-programak bilatzea. 
NKIaren deialdiak aztertzea eta bideratzea toki-erakundeei, ikastetxeei, klubei, 
monitoreei... 
Erakundeei laguntza horiek izapidetzen laguntzea. 
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D.3 GAZTERIA    

61. Gazteria Plana. 

Nafarroako Gobernuaren II. Gazteria Planetik abiatuta, Pirinioetarako interesgarrienak 
diren arlo tematikoak garatzea. 
Erronkarin eta Zaraitzun gazteekin egiten ari diren lantaldeak indartzea (kulturaren eta 
ekintzailetzaren esparruan), estrategia globalean sakondu eta lurraldean lurreratzeko. 
Esperientzia hori gainerako bailaretara zabaltzea. 
Interesgarria izan daiteke Pirinioetako gazteek Planaren proposamenei buruz duten 
ikuspegia jasotzea. 

 

 

62. Gazteentzako ekipamenduak eta espazioak. 
Pirinioetako gazteen zuzkidura-beharrak aztertzea. 
Azterketaren arabera, gazteentzako espazio-proposamenak diseinatzea gazteekin. 
  

63. Gazteriako teknikariak. 
Gazteriako teknikariak kontratatzea. 
Formula egokiena zein den aztertzea (teknikari mankomunatuak?) 

 

64. Elkarte-ehuna. 

Pirinioetan gazte-elkarterik edo gazte-kolektiborik dagoen edo gazteak orotariko 
elkarteetako kide diren identifikatzea. 
Haien lanari balioa ematea. 
Tokiko erakundeen eta elkarteetako gazteen arteko lan-ildo bateratuak diseinatzea. 

 

 

65. Proposamenak gazte jendearekin eta gazteentzat. 

Gazteengandik eta gazteentzat sortzen diren eta hainbat arlotan eragina duten 
proposamenak diseinatzea: aisialdian, kulturan, hezkuntzan, etxebizitzan, enpleguan, 
osasunean... 
Batez ere, aisialdiaren eta denbora librearen esparruan, programa mankomunatuak 
esperimentatzea. 
Gazteak inplikatzea, proposamenen garapenean ez ezik, baita gauzatzean ere. 

 
 

 

66. Lankidetza Gazteriaren Institutuarekin. 

Gazteriaren Institutuarekin lankidetza eta lankidetza-programak bilatzea. 
Programa hauek hartuko dira kontuan: aurrekontu parte-hartzaileak, toki-
erakundeentzako diru-laguntzak gazte-elkarteentzat... 
Erakundeei laguntza horiek izapidetzen laguntzea. 
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E. ZEHARKAKO GAIAK 

E.1 BERDINTASUNA   

ESKARIA JARDUERAK  

67. Garapen-planak Pirinioetako Berdintasun Plana egitea  

68. Berdintasunerako teknikarien beharra 

Nafarroako Berdintasun Institutuak proposamen txosten bat egin du. Nafarroako 
Berdintasunerako Institutuak Nafarroako toki-erakundeei emandako diru-laguntzen 
deialdiaren 3.1 oinarria aldatzeko, 2020. urtean aukera berdintasunerako agentearen 
figura profesionala sartzeko eta sendotzeko, biztanle kopuruaren betekizunari 
dagokionez. 

 

69. Hasitako lan-ildoak sakontzea eta indartzea 

Pirinioetan egiten ari diren ahalduntze feministako programak: "EmakumeON- 
Nosotras " programa eta "Emakume Politikoen Foroa". 
2020an emakume gazteekin hirugarren programa bat egiteko aukera 
aurreikusten da, "Taupada-Impulso". 

 

70. Gizarte-ehuna 

Pirinioetako Emakumeen Sareari laguntzea. 
Pirinioetako bi ordezkari Nafarroako Berdintasun Kontseiluan parte hartzen dute. 

 

Pirinioetako emakumeen topaketak babestea eta Nafarroa osoko topaketak hartzeko 
aukera aztertzea. 
Nafarroako jardunbide egokiak eta kasu arrakastatsuak ezagutzea, adibidez Erdialdeko 
Eremuko esperientzia. 

 

E.2 EUSKARA     

ESKARIA JARDUERAK  

71. Administrazio publikoko lanpostu jakin batzuetako langile 
elebidunak egotea: 

- Oinarrizko osasun-eremu guztietako (Izaba, Salazar, 
Auritz) osasun-zentroetako administrazio-langileak 
(harrera, jendearentzako arreta). 

- Erronkariko eta Aurizberriko liburutegi publikoetako 
langileak. 

- Oinarrizko Osasun Eremua: sendagileak eta erizainak 
osatutako bikote elebiduna. 

- Pediatria. 
- Udaleko langileak. 

Egungo egoera aztertzea, Nafarroako Gobernuak bidalitako txostenaren bidez. 
Lurraldearen eskaria zehaztea. 
Kasu bakoitza erakunde eskudunarekin aztertzea. 
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72. Lurraldeko euskalkien balioa nabarmentzea. Ikerketa. 
Argitalpena egitea. 
Pirinioetako berezko euskalkiak ikusarazi eta balioesteko ekitaldiak antolatzea.  

73. Helduek euskara ikasteko laguntza. Ikasleei edo euskalduntze-sektoreko erakundeei matrikulen kostua ordaintzen 
laguntzea. 
Malgutasun handiagoa ratioetan eta finantzaketa berdina landa-eremuetan eta 
dentsitate demografiko txikietan. 
Toki-erakundeentzako laguntzak, langileen euskara ikasteko eta birziklatzeko 
planetarako. 
Euskararen eskaera eta ikasketa mailak aztertzea. 

 

Zerbitzua eskaintzeko formularik egokiena aztertzea.  

Euskara ikasteko aukeratutako formula abian jartzea.  
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3.2. INDUSTRIA, EKINTZAILETZA ETA LGJ 

"Industria, Ekintzailetza eta Lurralde Garapen Jasangarria" dagokionez, Pirinioetako Mahaiak 

eskari-sorta bat proposatu du, honako hauek jasotzen dituena: batetik, jarduera ekonomikoa 

garatzen lagun dezaketen aurretiazko baldintzak; garapen-eredua, araudia arautzea, 

zuzkidurak, gaikuntza ekonomikoa… Beste batetik, jarduera hori sustatzeko programak: 

belaunaldi-erreleboa, jarduera berriak… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskema honek Pirinioetako Mahaitik sortutako eskaerek behar dituzten jarduera-mailak 

erakusten ditu. Eskaera zehatz horiek, proposatutako neurriak eta lehentasunak dokumentuan 

erakutsiko diren tauletan agertzen dira. 

Guztira hamalau eskari jaso dira; horietako seik ekintzailetza bultzatzen duten baldintzetan 

eragitea dute helburu, eta zortzik jarduera ekonomikoa sustatzeko eta dinamizatzeko 

jardueretan. 

 
INDUSTRIA, EKINTZAILETZA ETA LGJ 

XEDE-BIZTANLERIA EUSKARRIA ESKAERA KOPURUA 

ALDEKO BALDINTZAK  
  
  

Garapen-planak eta -ereduak 1 

Araudia 1 

Prestakuntza eta gaikuntza 2 

Hornidurak eta ekipamenduak 2 

 SUSTAPENA ETA 
DINAMIZAZIOA 

Belaunaldien arteko erreleboa 4 

Jarduera berria 4 

  GUZTIRA 14 

 

Jarduera horiek nori zuzenduta daude: eskari nagusiak eta, beraz, planteatutako neurriak 

lurraldeko jarduera ekonomikoaren oinarri diren edo etorkizunean egingo duten biztanleria-

GAIKUNTZA  GARAPEN-PLANAK ETA 

-EREDUAK 
ARAUDIA HORNIDURAK ETA 

EKIPAMENDUAK 

JARDUERA EKONOMIKOA SUSTATZEA 

Belaunaldien arteko 

erreleboa 

Jarduera berria 
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sektoreetara bideratuta daude; gazteak eta biztanleria heldua. Ildo horretan, ezin dira ahaztu 

emakumeei zuzendutako neurri espezifikoak. 

 

Eskaerak ezartzeari dagokionez, mahaiak honako hauek lehenetsi ditu: 

 Banda zabala hedatzea Pirinioetan (eredu ezberdinak aztertuko dira, adibidez, Guiffinet). 

 Pirinioetarako lan-poltsa bat sortzea. 

 Pirinioetako enpresa autonomoei eta langileei laguntzeko formulak bilatzea. 

 Pirinioetan dauden prestakuntza-beharrak identifikatzea eta hautemandako beharren eta 

eskarien araberako eskaintza ezartzea. 

Aipatu behar da batzorde horretan planteatutako proposamenak bat datozela, funtsean, 

"Nafarroako garapen kohesionatu eta solidariorako gizarte-berrikuntzako ekintzak" 

dokumentuan planteatutako hamalau esku-hartze ildoetatik bostekin: 

 Hezkuntza eta prestakuntza. 

 Lana, ekintzailetza eta enplegua. 

 Ekonomia berriak eta gizarte-berrikuntza. 

 Teknologia, Internet eta komunikazioa. 

 Landa-berrikuntza. 

 

Ondoren, tauletan, sortutako eskariak eta orain arte proposatutako neurriak jasotzen dira. 

Horiek aldatu eta aberastu ahal izango dira Planaren garapen osoan. 
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A) PIRINIOETAN JARDUERA EKONOMIKOA BULTZATUKO DUTEN BALDINTZAK SORTZEA. 

ESKARIA JARDUERAK  

A.1 Garapen-planak eta -ereduak  

1. Lurraldearen aukeren azterketa, S3 Garapen 
Estrategiarekin bat datorrena. 

Arlo ekonomikoen aukerak eta S3ren lehentasun tematikoetan identifikatutako lehiakortasun-
faktoreak aztertzea. Analisiak honako hauek azpimarratuko ditu: 
- Arlo ekonomikoak: elikatze-katea, energia berriztagarriak eta baliabideak, turismo 

integrala. 
- Lehiakortasun-faktoreak: enpresa-garapena, I+G+b, azpiegiturak, hezkuntza eta 

prestakuntza 
Analisi horretan genero-ikuspegia sartuko da. 

 

A.2 Araudia  

2. Zerga-araudia berrikustea eta enpresak sortzeko 
zerga-pizgarri berriak sortzea. 

Antzeko kasuak bilatzea beste autonomia-erkidego batzuetan (Kantabria, etab.).  

Nafarroari aplika dakizkiokeen neurriak jasotzea.  

Sail eskudunentzako pizgarrien proposamena.  

A.3 Trebakuntza eta Prestakuntza  

3.  Etengabeko prestakuntza. 
Lurraldean etengabeko prestakuntza-programa bat garatzea, hautemandako eskaeretan eta 
beharretan oinarrituta, bai eta lurralderako S3 azterketan identifikatutako aukera berrietan 
oinarrituta ere.  

4. Orientazio goiztiarra. 
Pirinioetako eskoletako orientazio goiztiarreko programa, lurraldean oinarritutako eta tokiko 
potentzialtasunak aprobetxatzen dituzten jarduera-ereduen prestakuntzan eta 
sentsibilizazioan eragina izango duena.  

A.4 Hornidurak eta ekipamenduak  

5. Pirinioetan banda zabala hedatzea (dauden beste 
eredu batzuen azterketa, hala nola Guifinet). 

Plan Zuzentzailean aurreikusitako banda zabalaren hedapena baino lehen Interneterako 
sarbidea bermatuko duen trantsizio-eredu bat ezartzeko alternatibak aztertzea (1 eta 2). 
Finantzaketa bilatzea eta aztertutako aukerak ezartzea.  

6. Erabilera anitzeko nabeetarako, bulegoetarako eta 
eskariaren araberako lokaletarako sarbidea 

Erabilera anitzeko nabeen, bulegoen eta lokalen erabilgarritasunari buruzko hedapenerako 
gaur egungo tresnak ezagutzea. 
Dagoen lokal-eskaria aztertzea eta bideratzea. 
Nasuvinsako ontzi balioaniztunen eskaintzari buruzko informazioa ematea langile interesdunei. 
Prozesuan alternatibak bilatzea eta laguntzea. 
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B) EKONOMIA-JARDUERA SUSTATU ETA DINAMIZATZEA. 

ESKARIA JARDUERAK  

B.1 Belaunaldien arteko erreleboa sustatzea  

7. NEZaren negozioen txanda-poltsa 
 

Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin harremanetan jartzea, Nafarroa Ekintzailea Programaren 
funtzionamendua ezagutzeko, eta, zehazki, Negozioak Txandatzeko Burtsa ezagutzeko, eta 
Pirinioetan hura ezagutaraztea eta hura erabiltzen laguntzea ahalbidetuko duen lankidetza 
bilatzea. 
Lurraldean Negozioen txanda-poltsa hurbiltzea eta ezagutaraztea, sektore eta pertsona 
interesdunak identifikatzea, eta txanda-prozesua erraztea jarduera uzten dutenen eta hasten 
dutenen artean: 

- Informazio- eta sentsibilizazio-kanpaina bat egitea. 
- Pirinioetan uztea aurreikusita duten eta belaunaldi-erreleboan interesa duten 

jarduera ekonomikoak identifikatzea. 
- Saltzaileari lana uzteko prozesuan laguntzea: laguntza, aholkularitza eta jarraipena 

txanda-poltsarekin egiten diren kudeaketetan. 
- Pirinioetan jarduera bat hasteko interesa duten pertsonak identifikatzea. 

Erosleari jardueraren erreleboan laguntzea. 

 

8. Belaunaldien arteko errelebo-poltsa. 

1. Lurraldean zerbitzu-eskatzaile izan daitezkeenekin poltsa bat sortzea. 
"Pirinioetako poltsa" NEZan lehendik dagoen poltsan integratzeko edo berezko poltsa bat 
garatzeko aukera aztertu ahal izango da, baina ez da inolaz ere planteatzen Nafarroako 
Enplegu Zerbitzuaren aukera orokorrak ez erabiltzea. 
Proposamena jarduketa zabalago baten barruan kokatzen da: "Enplegu-poltsa" (ikus jarduera 
berrien garapena), non bere jarduera-ildoetako bat belaunaldien arteko erreleboa izango den, 
lurraldean NEZan Negozio Txanden Burtsak duen eragina osatu eta areagotzea bilatuz, eta 
jarduera utzi eta Pirinioetan hasi nahi duenaren eskaintza eta eskaria soilik jasoz. 
Gainera, programan interesa izan dezaketen prestakuntza-erakunde eta -zentroak 
identifikatu, harremanetan jarri eta haiekin lankidetzak bilatuko dira. 
2. Belaunaldien arteko txanda-poltsa dinamizatzea eta finantzaketa-lerro posibleak 

zabaltzea. 
Belaunaldien arteko errelebo-poltsa dinamizatzea lurraldeko eragileen bidez. 
Herritarrengana hurbiltzea gai horri dagokionez dauden laguntzak, eta beste laguntza posible 
batzuk bilatzea. 
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9. Orientazioa eta mentoring-a. 
Erakunde eskudunekin batera, lurralde-agenteen bidez mentoring figura bat sortzeko aukera 
aztertzea. 

 

10. Proiektu Pilotuak. 
 

Sektore zehatzetan proiektu pilotuak abian jartzea: beste leku batzuetako esperientziak 
aztertuko dira, hala nola San Martin de Unxen garatutakoa lehen sektorean (Ekoherriak). 
Proiektu pilotuak abian jartzea kolektibo jakin batzuentzat: adibidez, emakumeentzat. 

 

B.2 Jarduera berriak garatzea  

11. Erreferentziako programak. 

Landa-ingurunean jarduera berriak garatzea sustatzen duten programa/proiektu/diru-laguntza 
lerroetan parte hartzea identifikatzea eta sustatzea, bai Nafarroako Enplegu Zerbitzuak 
sustatutakoak, bai beste erakunde batzuek sustatutakoak, adibidez: 
- Nafarroako Landa Lab (NEZ) 
- Moldatuz egokitzen du 20.30 (NEZ) 
- Fundazioa eta lurraldea programa (Botín fundazioa) / Beste batzuk 

 
 

 

12. Enplegu-poltsa. 

Pirinioetarako lan-poltsa bat sortzea eta kudeatzea, Belaunaldien arteko txandakatze poltsa 
osatuko duena (jarduera-ildo desberdinak dituen poltsa bakarra izango litzateke). 

- Enplegu-eskatzaile posibleak identifikatzea 
- Besteren konturako edo norberaren konturako enpleguari buruz informatzea, 

aholkatzea eta orientatzea. 
- Gizarteratzeko eta laneratzeko laguntza-baliabideak ematea. 
- Enplegua eskaintzen duten eskaintzak eta erakundeak identifikatzea. 

Lan-bitartekotza egitea. 

 
 

 

13. Enpresa autonomoak. 

Pirinioetako enpresa autonomoei laguntzeko formulak bilatzea: 
- Finantzaketa-lerroak 
- Aholkularitza eta laguntza 
- Une jakin batzuetan langileak kontratatzeko formulak.  

 

 

14. Jarduera berriak abian jartzeko programa 

S3 estrategiaren azterketatik eta 1. neurrian hautemandako lurralde-aukeretatik abiatutako 
programa, honako alderdi hauek jasotzen dituena: 

1. Tokiko beharrak eta ahalmenak aztertzea. 
2. EITek eskaintzen dituzten ekintzailetza-potentzialtasunak eta -aukerak. 
3. Espazio partekatuak sortzea: coworkinga, mintegiak … 
4. Enpresa-eredu kolektiboak. 
5. Ekintzailetzarako eta mentoringerako aholkularitza integrala. 

Emakumeen ekintzailetzari laguntzea toki-mailan (aholkularitza, mentoringa, laguntza 
espezifikoak …). 
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3.3. ABELTZAINTZA, NEKAZARITZA ETA BASOGINTZA 

"Abeltzaintza, nekazaritza eta basogintza" izeneko mahaiak plazaratutako proposamenak bi 

bloke tematiko handitan artikulatu daitezke; nekazaritza eta abeltzaintza, batetik, eta 

basogintza, bestetik. 

Nekazaritza eta abeltzaintza blokearen barruan, honako hauek jasotzen dira: sektorearen 

garapenari mesede egin diezaioketen aurretiazko baldintzak; garapen-eredua, araudia, 

zuzkidurak, gaikuntza … eta jarduera hori sustatzeko programak: belaunaldi-erreleboa, 

dibertsifikazioa, emakumeak eta lehen sektorea, eraldaketa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskema honek orain arte Pirinio-mahaitik sortu diren eskaerek eskatzen dituzten jarduera-

mailak erakusten ditu. Pentsatzekoa da garapen handiagoa badago eta eskari berriak gehitzen 

badira egitura hori aldatu ahal izango dela, batez ere basogintzaren sektorean. Eskaera 

zehatzak, proposatutako neurriak eta horien lehentasunak dokumentuan agertuko diren 

tauletan agertzen dira. 

GAIKUNTZA GARAPEN-PLANAK 

ETA -EREDUAK 
ARAUDIA HORNIDURAK ETA 

EKIPAMENDUAK 

GOBERNANTZA ETA KUDEAKETA-

EREDU BERRIAK 

Belaunaldien 

arteko erreleboa 

Sektorearen 

dibertsifikazioa 

DINAMIZAZIOA ETA SUSTAPENA 

BASO-APROBETXAMENDUA 

TRANTSIZIO ENERGETIKOA 

A
B

EL
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Emakumeak eta 

lehen sektorea 

Produktuen 

eraldaketa 
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Guztira 22 eskari jaso dira; horietatik bederatzik ekintzailetza bultzatzen duten baldintzetan 

eragin nahi dute, zazpik lehen sektorea sustatzeko eta dinamizatzeko jardueretan, eta sei 

ekintza basogintza-eremuari dagozkio. 

ABELTZAINTZA, NEKAZARITZA ETA BASOGINTZA 

ABELTZAINTZA ETA NEKAZARITZA 

ALDEKO BALDINTZAK 

Garapen-planak eta -ereduak 5 

Araudia 2 

Prestakuntza eta gaikuntza 1 

Hornidurak eta ekipamenduak 1 

SUSTAPENA ETA 
DINAMIZAZIOA 

Asoziazionismoa eta kooperatibismoa 1 

Erosketa publikoa 1 

Ekonomia zirkularra 1 

Dibertsifikazioa 1 

Belaunaldi-erreleboa  1 

Belaunaldien arteko erreleboa 1 

Eraldaketa 1 

BASOGINTZA 

APROBETXAMENDUA   4 

TRANTSIZIO ENERGETIKOA   2 

  GUZTIRA 22 

 

Mahai honetan planteatutako neurriak, "Industria, ekintzailetza eta LGJ " mahaia bezala, 

gazteen eta helduen sektoreetara bideratuta daude, haiek baitira lurraldeko jarduera 

ekonomikoari eusten diotenak edo etorkizunean hori egingo dutenak. Mahai honetan ere ezin 

dira ahaztu emakumeei zuzendutako neurri espezifikoak. 

 

Neurriak ezartzeari dagokionez, mahaiak honako hauek lehenetsi dira: 

 NPE berriaren egoeraren berri izatea, egungo egoeran duen eragina eta NPE berrian egin 

daitezkeen hobekuntzak, lurraldera eramateko. Hobekuntza horiek sartzea ahalbidetuko duten 

parte-hartze prozesuak. 

 Sektorearen egoera Pirinioetan (ekoizleen zerrenda, udal-ordenantzak, belaunaldi-erreleboa, 

lur-erabilerak …) 

 Pirinioetarako interesgarriak diren proiektuak ezagutzea (latxa ardi plana, GOZA), garatu 

beharreko ekintza zehatzak aztertzeko. 

Aipatu behar da batzorde honetan planteatutako proposamenak "Nafarroako garapen 

kohesionatu eta solidariorako gizarte-berrikuntzako ekintzak" dokumentuan planteatutako 

14 esku-hartze ildoetatik 6rekin lerrokatzen direla: 
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 Hezkuntza eta prestakuntza 

 Ekonomia, nekazaritza eta abeltzaintza eta basogintza 

 Ekonomia berriak eta gizarte-berrikuntza 

 Gobernantza 

 Energia eskuragarria eta ez kutsagarria 

 Landa-berrikuntza 

Ondoren, sortutako eskariak eta orain arte proposatutako neurriak zerrendatuko dira. 

Planaren garapen osoan zehar aldatu eta aberastu ahal izango dira.
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NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA 

A) PIRINIOETAKO LEHEN SEKTOREAREN JARDUERARI MESEDE EGINGO DIOTEN BALDINTZAK SORTZEA 

ESKARIA NEURRIAK  

A.1 Garapen-planak eta -ereduak    

1.  NPE berriaren egoera, egungo egoeran duen eragina 
eta lurraldera eramateko egin daitezkeen hobekuntzak 
ezagutzea. 

 
 

Nafarroako Gobernuak, UAGNk, EHNEK eta UCANek aplikazio-ereduaren inguruan 
sinatutako akordioan jasotako printzipioak aztertzea eta Pirinioetan duen eragina 
baloratzea. 
Hobekuntza horiek sartzea ahalbidetuko duten parte-hartze prozesuak. 
Lurraldean parte hartzeko prozesuak abian jartzea, NPEk izan ditzakeen eragin-aukerak 
baliatu ahal izateko Pirinioetako proposamenak helarazteko. 
Garatzen ari diren gaiarekin lotutako jarduerak identifikatzea eta horietan parte 
hartzea: informazio-jardunaldiak, lantaldeak, prestakuntza... 
Aldi berean, interes bera adierazi duten beste eskualde batzuekin batera lan egitea, 
NPEk eredu endogeno eta jasangarri baterako trantsizioa bultza dezaten. (Adib.: 
Jurramendi bere garapen-planean jasota daukan eskualdea da). 

 
 
 
 

 

2. Pirinioetako lehen sektorearen azterketa, honako hauei 
buruzko informazioa emateko: 

- Ekoizleen zerrenda 
- Udal-ordenantzak 
- Belaunaldien arteko erreleboa 
- Lurren erabilera 
- Larreen Plana 
-  … 

Azterketatik abiatuta, eta partaidetza-prozesu baten bidez, Pirinioetan lehen sektorerako 
nahi den eskualdeko garapen-eredua definitzea eta aztertutako alderdien inguruko 
neurri zehatzak definitzea: 
- Ekoizleak, barne hartzen dituzten jarduerak eta garapen-ildoak 
- Pirinioetako udalerrietan sektorea arautzen duten udal-ordenantzak (bakoitzaren 

indarguneak eta ahulguneak eta hobetzeko alderdiak) 
- Belaunaldi-ordezkapenari buruzko proposamenak 
- Lurren erabilera 
- … 

 
 
 

 

3. Pirinioetarako intereseko proiektuak, beste erakunde 
batzuek sustatuak (ardi latxa, gozamena, Rural Femmes 
plana). 

Pirinioetan eragina duten proiektuak identifikatzea eta beste sail eta erakunde batzuekin 
lankidetza-ildoak kudeatzea, proiektu horiek lurraldean duten eragina areagotzeko. 
Pirinioetan martxan dauden proiektuak eta horien jarduera-ildoak ezagutzea. 
Proiektu horien eragina handitzeko egin beharreko ekintza zehatzak aztertzea. 

 

4. Erakunde publikoen arteko lankidetza. 
Beste erakunde batzuek Pirinioetan egiten dituzten lanak eta proiektuak ezagutzea eta 
haiekin lankidetza-ildoak bilatzea. 

 

5. Erabilpen Publikoari buruzko ikerketa Lana egiteko lehentasunezko espazioak modu parte-hartzailean definitzea. 
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A.2 Lehen sektorerako araudia    

Arau-erregulazioaren aldaketak, batez ere: 
6. Zuzeneko salmentari buruzko Legea aldatzea. 
7. Borondatezko Artisautzaren Legea aldaraztea. 

Eskaria zehaztea eta diskriminazio positiboko arau-aldaketak bultzatzea, honako hauek 
kontuan hartuta: 

1. Ustiategien tamaina eta artisau-ekoizpenaren ezaugarriak 
2. Lurraldea (Biztanleria galtzeko arriskuan dagoen lurraldea) 
3. Genero-ikuspegia, emakumeak sektorean sartzen laguntzeko. 

 

A.3 Prestakuntza eta gaikuntza    

8. Pirinioetan etengabeko prestakuntzako programa 
global baten esparruan, lehen sektorerako etengabeko 
prestakuntza-ildo bat garatzea. 

 
  
  

LEHEN SEKTORERAKO ETENGABEKO PRESTAKUNTZAKO PROGRAMA: 
Honako hauetan oinarrituta: 

 

1. Beharren azterketa.  

2. Sektorearen joerak eta aukerak.  

3. Prestakuntza teknologia berrietan eta sektorerako aplikazio espezifikoetan.  

A.4 Hornidurak eta ekipamenduak    

9. Hiltegi bat sortzea 

Pirinioetarako hiltegi bat diseinatzea eta martxan jartzea, honako hauek jasoko dituena:  

1. Beste esperientzia batzuen azterketa (Bizkaia, Baztan, sakana...).  

2. Pirinioetako beharren azterketa.  

3. Behar horietara egokituko den eredu bat diseinatzea.  

4. Bideragarritasun-plana eta kudeaketa-eredua.  

5. Egikaritze-proiektua.  
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B) LEHEN SEKTOREA SUSTATZEA ETA DINAMIZATZEA 

ESKARIA NEURRIAK  

Lehen sektorea dinamizatzeko, sustatzeko eta garatzeko programak 
 

10. Sektorearen kohesioa; asoziazionismoa eta 
kooperatibismoa. 

Sektorea dinamizatzea asoziazionismoaren eta kooperatibismoaren bidez, sektorea 
antolatzeko eta kudeatzeko eredu gisa. Horretarako: 
- Sektorea kohesionatzeko prestakuntza-proposamenak egingo dira. 
- Erreferentziazko esperientziak identifikatu eta aztertuko dira, hala nola: Urduñako 

abeltzainen elkartea, Caceresko kooperatiba aktiboa, Emakume abeltzain saretuak... 

 

11. Erosketa publikoa. 

Administrazioak hurbiltasuneko eta lurraldetasuneko produktuak erosteko ereduak 
sustatzea. 
Beste esperientzia eta proiektu batzuk aztertzea: 
- RESELOC (harremana duten eragile guztien balorazioa: INTIA, ekoizleak, 

kontsumitzaileak) 
- HEMENGOAk (Iruñeko Udala) 

 

Pirinioetan dagoen eskaintza ebaluatzea, bai produktuarena, bai ekoizleena. 
Hala badagokio, ekimen horietan ekoizle gehiago sartzeko modua aztertzea. 
Hala badagokio, Administrazioak produktu horien erosketa areagotzeko bide berriak 
aztertzea. 

 

12. Ekonomia zirkularra. 
Ekonomia zirkularra sustatzeko eskualde-programa bat garatzea, lehen sektorera eta 
industria-sektorera bideratua eta enplegu-iturri berriak sortzera bideratua. 
Beste leku batzuetako esperientzia interesgarriak identifikatuko dira. 

 

13. Lehen sektorea dibertsifikatzea. 

SEKTOREAN DIBERTSIFIKATZEKO ETA BERRITZEKO PROGRAMA 
2. neurrian planteatutako eskariaren azterketan oinarritua eta honako hauek barne 
hartzen dituena: 

 

 1. Aukeren azterketa. 

2. Ekoizleentzako laguntza eta aholkularitza. 

3. Dibertsifikaziorako laguntzak. 

14. Belaunaldien arteko erreleboa lehen sektorean. 
Industria, Ekintzailetza eta LGJari buruzko mahaian 
planteatutako ekintzari lotua. 

BELAUNALDIEN ARTEKO ERRELEBO-PROGRAMA LEHEN SEKTOREAN: 
Pirinioetarako belaunaldi-erreleboko planean lehen sektorerako lerro espezifiko bat 
garatzea. Proposamenak erretiroa hartuko duten nekazarien eta abeltzainen eskaintza 
jasoko du eta eskaria jarduera horietara erakartzen dutenak, epe labur eta ertainean. 
Besteak beste, honako alderdi hauek jasoko ditu programak: 

1. Eskaintzaren identifikazioa: datozen urteetan jarduera utziko duten nekazariak 
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eta abeltzainak, baita horiek dituzten "eskubideak" ere. 
Eskaria sortzea: publiko objektiboa izan daitezkeen gazteentzako informazioa 
eta sentsibilizazioa. 

2. Laguntza-programa eta "txanda-kontratua". 
3. Nekazari gazteentzako berariazko laguntzak. 
 

PROIEKTU PILOTUAK EZARTZEA 
Proiektu pilotuak abiaraztea jarduera zehatzetan: adibidez, belaunaldi-txandaketako 
programa bat ardi-azienden artzainekin. 

Horrelako proiektuak finantzatzeko aukerak aztertuko dira, hala nola Trantsizio 
Ekologikorako Ministerioaren Enplegu Berdea Programa eta Erronka Demografikoa 
proiektua. 
Erreferentziako esperientziak identifikatzea eta aztertzea, adibidez: 
- RETA proiektua. Talde operatiboa. Nekazaritzako Test Guneen Sarea. 

Berrikuntza sozialeko tresnak dira, eta nekazaritzako ekintzailetza-eredu berriak 
sustatzen dituzte. 
 

 

 

15. Emakumeak lehen sektorean sartzea. 

EMAKUMEAK LEHEN SEKTOREAN SAR DAITEZEN SUSTATZEKO POGRAMA 
Nafarroako Berdintasunerako Institutuarekin lan egitea, besteak beste honako alderdi 
hauek kontuan hartuko dituen programa espezifiko batean: 

 
 
 

 

1. Sektorean emakumea ikusaraztea eta esperientzia zehatzen balioa nabarmentzea. 

2. Aholkularitza espezifikoa. 

3. Lanean hasteko laguntzak. 

4. Laguntza-programa 

5. Parte hartzeko eta gobernatzeko berezko espazioak. 

6. Sareak sortzea beste lurralde batzuekin. 

INTIArekin aztertzea ildo horretan lan egiteko aukerak, eta Rural Femmes esparruan 
egindako inkestaren interesa aztertzea 

 

16. Produktuak eskala txikian eraldatzea. 

 Lehen sektorea erraztuko duten baldintzak, 2. neurrian planteatutako aukeren 
azterketatik eta identifikaziotik abiatuta, eskala txikiko produktuen eraldaketari lotutako 
ekimen edo proiektu pilotuak jarriko dira abian. 
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BASOGINTZA 

1. Baso-aprobetxamendua    

17. Basoen aprobetxamendua. 

Basoen kudeaketa jasangarria sustatzen duten proiektuak bultzatzea eta laguntzea, 
basoen mantentze-lanen eta aprobetxamendu ekonomikoaren ikuspegitik. 
Proiektu zehatzak ikusi eta garatzea, hala nola: 
- Burgiko proiektua: zuraren sektoreko ekimenak; zuraren aukerak Erronkariko 

industrialdean jarduera garatzeko. 
- Zurarentzako gunea: Pirinioetan egurra metatzeko puntuak identifikatzea. 
Egindako proiektuak aztertzea eta dauden proiektuak bultzatzea (PROMOBIOMASSE, 
etc.). 

 

18. Eraikuntza publikoetan zuraren erabilera sustatzea. 

Onartu ondoren, Eguralt proiektua (altueran eraikitzeko proiektuak) herritarren artean 
ezagutaraztea. 
Proiektuan tokiko lankidetza egokia den ebaluatzea. 
Proiektu zehatzak abian jartzea: zura azpiegituretan erabiltzea. 

 

19. Enplegua 

- Sektoreko langileen lana ikusaraztea eta balioestea. 
- Sektoreko langilerik eza arinduko duen basogintzako eta industriako prestakuntza 

eskaintzea. 
- Sektorean berrikuntza eta teknologia txertatzea, entsegu-, teknologia- edo 

eraikuntza-zentro bat sortuz (zerbitzu teknologikoen antena). 
- Balio erantsiko produktuen aprobetxamendua sustatzea: zuraren kimika. 
- Baso-kudeaketari hainbat ikuspegi gehitzea, basogintza-sektoreko mahai baten 

bidez: unibertsitateekin, enpresekin… 

 

20. Erabilera berriak 

Egurretarako erabilera berriak sustatuko dituzten proposamenak ikertu eta 
diseinatzea, adibidez turismorako, Zaraitzuko eta Aezkoako Irati bezalako zereginekin, 
antzina bezala zakuak egitea proposatzen da. Adibidez, IRATIko etxeen inguruko 
ibilbide tematizatua. 

Baso bat modu iraunkorrean nola kudeatzen den ikustea ahalbidetuko duten ekimenak 
garatzea... 
Antzeko beste lurralde batzuetako esperientziak identifikatzea. 
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2. Trantsizio energetikoa    

Energia-eraginkortasuneko plana, helburu hauek 
dituena: 
21. Biomasa termikoaren erabilera sustatzea. 
22. Eraikin publikoen energia-efizientzia handia sustatzea. 

Erakundeak garatzen ari diren planak ezartzen laguntzea (Cederna, Nafarroako 

Gobernua):                                                                                          

1. Sektore publikoari eta herritar guztiei informazioa, komunikazioa eta 
sentsibilizazioa emateko jarduerak. 

2. Udaletako eta eraikin publikoetako energia-auditoretzen programa, 
Alkatetzen Itunaren esparruan egiten ari direna. 

3. Udal-instalazioetako programa pilotuak, bero-barrutiak sustatzea. 
4. Laguntza-lerroak bilatzea: diru-laguntzak identifikatzea, herritarrei zabaltzea 

eta izapideak egiten laguntzea. 
5. "Renove" programak martxan jartzea herritarrentzat. 
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3.4. ETXEBIZITZA, GARRAIOAK ETA AZPIEGITURAK 

"Etxebizitza, Garraio eta Azpiegiturei" dagokienez, Pirinioetako Mahaiak eskaera-sorta bat 

proposatu du, honako hauek biltzen dituena: alde batetik, 3 arlo horien garapenari lagun 

diezaioketen aurretiazko baldintzak; garapen-planak eta -ereduak, araudia, zuzkidurak eta 

ekipamenduak; eta, bestetik, gobernantza sustatzeko programak eta kudeaketa-ereduak: 

bizitegi-parkea, industria-lurzorua eta garraio kolektiboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskema honek Pirinioetako Mahaitik sortutako eskaerek behar dituzten jarduketa-mailak 

erakusten ditu, bai eta eskaera zehatz horiek, proposatutako neurriak eta horien lehentasunak 

ere, dokumentuan erakutsiko diren tauletan. 

Guztira 21 eskari jaso dira, eta horietako zortzik etxebizitza, garraioa eta azpiegiturak 

hobetzeko baldintzetan eragin nahi dute, eta hamahiruk, berriz, horiek sustatzeko eta 

dinamizatzeko jardueretan. 

 
ETXEBIZITZA, GARRAIOAK ETA AZPIEGITURAK 

XEDE-BIZTANLERIA EUSKARRIA ESKAERA KOPURUA 

ALDEKO BALDINTZAK  
  
  

Garapen-planak eta -ereduak 4 

Araudia 3 

Hornidurak eta ekipamenduak 1 

 SUSTAPENA ETA 
DINAMIZAZIOA 

Bizitegi-parkea 5 

Lurzoru industriala 1 

Azpiegitura berriak 1 

Garraio kolektiboa 6 

  GUZTIRA 21 

 

 

 

Garraio 

kolektiboa 

GARAPEN-PLANAK ETA -

EREDUAK 
ARAUDIA HORNIDURAK ETA 

EKIPAMENDUAK 

GOBERNANTZA ETA KUDEAKETA-EREDU BERRIAK 

Bizitegi-parkea Lurzoru 

industriala 

Azpiegitura 

berriak 
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Jarduera horiek nori zuzenduta daude: eskari nagusiak eta, beraz, planteatutako neurriak, 

arloaren arabera, gazteei, "Belaunaldi lagungarriari" eta hirugarren adinekoei zuzenduta 

daude, emakumeentzako neurri espezifikoak ahaztu gabe. 

 

Eskaerak ezartzeari dagokionez, mahaiak honako hauek lehenetsi ditu: 

 Etxebizitza partikularraren azterketarekin eta herrien araberako egoeraren maparekin 

jarraitzea. 

 Etxebizitza zaharrak konpontzeko eta alokairu-sistemetarako dauden araudiak hobetzeko 

ekintzak sakontzea eta planteatzea. 

 PITNAk Pirinioetan duen egoera eta etorkizunean izango duen ezarpena ezagutzea. Parte 

hartzeko prozesuak egin ziren, baina ez dakigu itzuli zirenik. 

 

Bestalde, aipatu behar da batzorde honetan planteatutako proposamenak batez ere bat 

datozela "Nafarroako garapen kohesionatu eta solidariorako gizarte-berrikuntzako ekintzak" 

dokumentuan planteatutako 14 esku-hartze ildoetatik hirurekin: 

 Mugikortasuna 

 Etxebizitza 

 Teknologia, Internet eta komunikazioa 

 

Ondoren, tauletan, sortutako eskariak eta orain arte proposatutako neurriak jasotzen dira. 

Horiek aldatu eta aberastu ahal izango dira Planaren garapen osoan. 
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A) PIRINIOETAN ETXEBIZITZA, GARRAIOA ETA AZPIEGITURAK HOBETZEKO BALDINTZAK SORTZEA. 

ESKARIA NEURRIAK  

A.1 Garapen planak eta ereduak  

1. Egoera azterketa eta mapa, herriz herri:  
- Etxebizitza pribatua 

 
- Jabetza publikoko etxebizitza (toki-erakundeena, 

Nafarroako Gobernuarena eta Estatuko 
Gobernuarena). 
 

- Administrazioaren edo finantza-erakundeen 
jabetzako etxebizitza huts enbargatuak. 

Alokairurako eta erosketarako eskuragarri dagoen etxebizitza pribatuaren bizitegi-parkearen 
azterketa: 

- Etxebizitza pribatuen eskaintzaren errolda eskuragarria (webguneak kontsultatzea, 
higiezinak, herrietako landa-lana). 

- Etxebizitza erabilgarrien errolda (toki-erakundeei, Nafarroako Gobernuari, Estatuko 
Ministerioei eta finantza-erakundeei kontsulta egitea). 

- Egungo salmenta- eta alokairu-kanaletan ez dagoen etxebizitza erabilgarriaren 
detekzioa (landa-lana). 

- Dagoen eskaintza doako GIS tresnen bidez mapatzea (adib.: Open Street Map edo 
beste batzuk). 

- Eskaintzaren sailkapena, honako hauen arabera: kokapena, azalera, ezaugarriak 
(gela-kopurua, bainugelak, etab.), mota (etxebizitza atxikia edo isolatua, solairua), 
irisgarritasun-maila eta beste batzuk. 

Analisi horretan genero-ikuspegia eta malgutasuna txertatuko dira, etxebizitzetatik kanpoko 
sarbideak (argiztapena, isolamendua), gelen tamainak eta antolaera, zaintzarako espazioak 
eta hierarkizazioa eta horiek egokitzeko aukera aztertuz, besteak beste. 
Lurraldean (Otsagabia) egindako esperientziak kontuan hartzea. 

 

 

2. Herri eta mendietako ondare arkitektonikoa 
babestea. 

Informazioa biltzea eta aztertzea: 
- Lurralde Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiak sortutako mahaiaren aurrerapenak 

kontsultatzea. 
- Adibideak eta jardunbide egokiak beste lurralde batzuetan kontsultatzea (adib.: 

Asturias, Kantabria, Andaluzia). 

 

3. Errepidedezko Hiriarteko Bidaiarien Garraioaren 
Plan Integralaren (PITNA) egoera Pirinioetan eta 
haren ezarpena etorkizunean. 

Pirinioetan planteatutako eta egindako ekintzen egikaritze-egoeraren egungo egoera. 

 

4. Aurreikusitako azpiegitura elektrikoen egoera 
ezagutzea. 

Nafarroako Gobernuak eta Iberdrolak 2018 eta 2020 bitartean gauzatu dituzten azpiegituren 
egoera. 

 

A.2 Araudia  

5. Eraikitako etxebizitzak birgaitzeko dauden 
araudiak eta alokairu-sistemak hobetzea. 

 

Udaleko eta eskualdeko hirigintza-araudia berrikustea eta Pirinioetako etxebizitzen 
errealitatearekin alderatzea: 

- Bizigarritasuna 
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- Ondarea babestea 
- Zatiketa bertikala eta horizontala 
- Erabilera aldaketak 

- Beste batzuk 

ORVEetako teknikariek erabakiak hartzeko mahaietan parte hartzea. 

 

6. Nafarroan Etxebizitza izateko Eskubideari buruzko 
maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 43 
Septies artikulua garatzea, Etxebizitza Hutsen 
Erregistroa garatzeko. 

Etxebizitza Hutsen Erregistroa sortzea, gaur egungo bidean dago (aurkezpena): 
- ORVEetako teknikariek erabakiak hartzeko organoetan parte hartzea. 
- Landa-lana: lurraldean informazioa bilatzea. 

 

7. Lurzoru urbanizaezinean industria-jardueren 
ezarpena arautzen duen 84/1990 Foru 
Dekretuaren azterketa 

Lurralde Antolamenduari egindako kontsultaren egoera jakin. 
- Hiriguneetan zenbait jarduera ekonomiko instalatzeko aukera planteatzen da, 

ingurumenean eta gizartean duten eraginaren arabera, Frantziako eredua kasu. 

 

A.3 Hornidurak eta ekipamenduak  

8. Lurralde osoan banda zabala ezartzeko 
azpiegiturak instalatzea 

Errepikagailuak instalatzea eremu publiko estrategikoetan, adibidez, Mata de hayan.  
(Ikusi Industria, Ekintzailetza eta LGJ mahaia) 

 

 

  



 

54 
 

B) ETXEBIZITZA, GARRAIOA ETA AZPIEGITURAK SUSTATZEA ETA DINAMIZATZEA. 

ESKARIA NEURRIAK  

B.1 Bizitegi-parke pribatua eta publikoa dinamizatu  

9. Nafarroako Gobernuaren, toki-erakundeen eta 
Estatuko Gobernuaren jabetzako etxebizitza 
publikoak birgaitzea. 

Etxebizitza edo higiezin publikoak udal-alokairuko etxebizitza gisa egokitzeko azterlana 
(birgaitzeko inbertsioa behar dute); Jabetza publikoko etxebizitzak birgaitzeko plana: 

- Baloratutako memoriak idaztea. 
- Finantzaketa bilatzea: jabetzaren eta beste erakunde (tokikoak) batzuen edo 

fundazioen arteko baterako finantzaketa-eredu berriak. 
Jarduera guztietan ingurumen-, kontsumo-, hondakin- eta genero-irizpideak hartuko dira 
kontuan. 

 

10. Alokairurako eta erosketarako etxebizitza-poltsa 
bat sortzea eta dinamizatzea. 

Nasuvinsak eskualde mailan dituen baliabideak (alokairu-poltsa) eta Pirinioetako Planaren 
komunikazio-baliabide espezifikoak erabiltzea alokairuko eta erosketako poltsa 
dinamizatzeko: 

- - Etorkizuneko Pirinioetako Planaren webgunea erabiltzea etxebizitza erabilgarriak 
eskaintzeko 

- - Lurraldeko taldeak espazio hori kudeatzea 

- - Publizitate-kanpaina liburuxken, tokiko komunikabideen eta tokian tokiko 
ekitaldien bidez. 

Egindako ekintzek jasangarritasuna dimentsio guztietan bilatu behar dute, dauden 
baliabideak, espazioak edo sinergiak eta genero-ikuspegiko irizpideak aprobetxatuz. 
 

 

11. Etxebizitza-eredu berriak aztertzea eta horiek 
Pirinioetako lurraldearen eskarira eta 
ezaugarrietara egokitzea. 

Koetxebizitza- edo cohousing-ereduak, coliving-ereduak, kudeaketa-kooperatibak eta beste 
batzuk aztertzea, informatzea eta zabaltzea: 

- Jardunbide egokiak biltzea eta aztertzea beste autonomia-erkidego batzuetan eta 
Europan. 

- Toki-erakundeen, bizilagunen eta arrakasta-kasuen arteko hitzaldiak eta topaketak 
egitea. 

Egindako ekintzek jasangarritasuna dimentsio guztietan bilatu behar dute, dauden 
baliabideak, espazioak edo sinergiak eta genero-ikuspegiko irizpideak aprobetxatuz. 
(Ikus Turismo, Merkataritza eta zerbitzuen mahaia). 

 

12. Lehen bizileku gisako etxebizitzak birgaitzeko 
laguntza bereziak. 

 

Etxebizitza bakoitzeko gehieneko diru-laguntza handitzeko aukera aztertzea (25.000€ gaur 
egun). Pirinioetako Planaren lurraldea Lehentasunezko Birgaitze Eremuen barruan dago, eta 
obraren aurrekontuaren %45 ere lor dezake. 

- Beste autonomia-erkidego batzuetan antzeko araudia bilatzea, eskualdeko 
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kasuistikara egokitzea. 
- Ondarearen eta Etxebizitzaren arteko koordinazioa birgaitzeko. 
- ORVEetako teknikariek erabakiak hartzeko mahaietan parte hartzea. 

13. Errepideak zolatzeko eta egokitzeko obrak 
finantzatzeko baliabide propiorik ez duten toki-
erakundeei diru-laguntzak emateko baldintzak 
aldatzea. 

- Eskaria zehaztea; finantzaketa-bideak bilatzea. 
- Azpiegitura berrietarako diru-laguntzen hitzarmenaren egoera ezagutzea. 

 

B.2 Industria-lurzorua dinamizatzea  

14. Gaitasun gehiago ez duten industrialdeetan 
industria-lurzorua gaitzea eta eskuragarri dagoen 
industria-lurzorua dinamizatzea. 

Udal planak aldatzea, okupatutako industrialdeen gaitasuna handitzeko. 
Jarduera Ekonomikoko Arloak dinamizatzea Nasuvinsaren Induslan tresnaren bidez (esteka): 

- Eskura dauden datuak eguneratzeko landa-lana. 
- Tresnaren kudeaketa. 
- Tresna zabaltzea toki-erakundeen eta balizko ekintzaileen artean, etab. 
- Belaunaldi-aldaketa egin dezaketen enpresen zerrenda. 
- Aukerak. 

 

 
 

B.3 Azpiegitura berriak 
  

15. Zuzkidura eta azpiegitura berriak eta lehendik 
zeudenekiko erabilera berriak 

 
 
 
 
 
 

Azpiegituren plana, zuzkidura eta azpiegitura guztien (osasuna, hezkuntza, kultura, jarduera 
ekonomikoa, etab.) beharrak eta gabeziak identifikatzen dituena, daudenak barne, 
baliabideak optimizatzeko dauden erabileretan partekatutako erabilera berrien 
proposamena egiteko. 

- Beharrak identifikatzea. 
- Gutxiegi erabiltzen diren edo erabiltzen ez diren azpiegiturak identifikatzea. 
- Proposamenak eta jarduerak lehenestea. 
- Jarduketa Plana idaztea 

Adibidez, aparkalekuak, autokarabanen aparkalekua, eguneko zentroa, zura biltzeko zentroa, 
etab. 
(Ikus Turismo, merkataritza eta zerbitzuen mahaia). 

 

B.4 Garraio kolektiborako ekintzak 
  

16. Otsagabiako eta Erroko eguneko zentroen 
garraio-zerbitzua. 

Eskaera aztertzeko eta zehazteko azterlana. 
Garraiobideak partekatzeko proposamena, esate baterako, ikastetxeetarako garraioa 
eguneko zentroen erabiltzaileekin. 
Beharren araberako garraiobideak (adibidez, Noain eta Galar). 
(Ikus Turismo, merkataritza eta zerbitzuen mahaia). 
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17. Osasun-garraio kolektiboko zerbitzua. 

Eskaera aztertzeko eta zehazteko azterlana. 
- Antzeko lurraldeko adibideak eta jardunbide egokiak aztertzea. 

Osasun Sailak proposatutako alternatiben azterketa. 
- Zonakatzea (A gunea, astelehena eta asteazkena, B gunea, asteartea eta osteguna). 
- Garraio mota: plaza gutxiko (adib.: minibusa edo taxia) garraio kolektiborako 

aukera. 
- Minibusa: toki-erakundeen jabetzakoa da, eta udal-langileek gida zezaten lizentzia 

lortzea. 

- Taxia: lurraldean dauden lizentziak erabiltzea eta taxilariei langileak 
kontratatzen laguntzea, beharrezkoa izanez gero.  

(Ikus Turismo, merkataritza eta zerbitzuen mahaia). 

 

18. Derrigorrezko hezkuntzaren ondoko hezkuntza 
aukeratzen duten ikasleen garraiorako edo 
bizileku-aldaketarako laguntzak. 

Eskaria aztertzeko eta zehazteko azterlana. 
Garraio- eta bizileku-aukeren azterketa: jardunbide egokien azterketa eta antzeko 
lurraldeetan egindako adibideak. 
(Ikus Turismo, merkataritza eta zerbitzuen mahaia). 

 

19. Garraio partekatua edo carsharing sustatzeko eta 
erabiltzeko aplikazio informatikoa. 

Berriak sortzea edo lehendik daudenak erabiltzea (adib.: Bla Bla Car), herritarrek ibilgailu 
pribatua partekatzeko aukera emango dien tresna bat, jarduerak egiteko (eskolaz kanpokoak, 
erosketak, etab.). 

- Pirinioetako etorkizuneko webgunea erabiltzea aplikazioa hartzeko. 

- Aplikazioa lurraldean zabaltzeko kanpaina. 
Egindako ekintzek jasangarritasuna dimentsio guztietan bilatu behar dute, dauden 
baliabideak, espazioak edo sinergiak eta genero-ikuspegiko irizpideak aprobetxatuz. 

  

 

20. Bere ibilgailurik edo gidatzeko baimenik ez duen 
herritarrentzako garraio-zerbitzua: 

- Gazteak 
- Haurrak 
- Adinekoak 
- Migratzaileak 
- Desgaitasuna duten pertsonak 
- Emakumeak 
- Beste kolektibo batzuk 

Eskaria aztertzeko eta zehazteko azterlana. 
 

- Lurraldeko adibideak eta jardunbide egokiak aztertzea (Erronkari, emakumeentzako 
garraio kolektiboa) edo antzekoak. 

- Dauden garraiobideak (adib., ikastetxeetarako garraioa), taxiak edo mikrobusak 
partekatzeko proposamenak. 

- Esperientzia pilotua abiaraztea Abaurreagaina, Abaurreapea eta Jaurrietako 
eremuetan. 

 

 

21. Errepide bidezko Bidaiarien Hiri arteko 
Garraioaren Plan Integrala (PITNA) Pirinioetan 
itzultzea eta etorkizunean ezartzea. 

Informazioa eta hedapena: 
- Toki-erakundeekin (Pirinioetako Mahaia) eta, oro har, herritarrekin informazio-

bilerak egitea, Pirinioetan zer ekintza egin diren eta zenbateraino ezarri diren 
jakiteko. 

- Egindako partaidetza-prozesuak itzultzea. 
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BATERAKO 
EKINTZA  
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4. ORAIN ZER? ADOSTUTAKO LAN-PROPOSAMENA 

 

Hiru urte baino gehiago hauetan hausnarketa kolektibo garrantzitsua egin da lurraldearen 

behar eta eskaera nagusiei buruz. Orain Pirinioetako Plana kualitatiboki ezberdina den fase 

batean dago, eta honako hauek egin beharko dira: 

 

 Planaren gobernantza diseinatzea eta martxan jartzea. 

 Herritarrek parte hartzeko bideak zehaztea, Pirinioetako biztanleek planari ekarpenak 

egin ahal izateko. 

 Datozen urteetarako plan operatiboa zehaztea; proiektu nagusiak diseinatzea eta 

gauzatzea. 

 Lurraldean zein lurraldetik kanpo, zer eta nola egiten ari den jakinaraztea. 

 

Alderdi horietako bakoitzari heltzeko, 4 lan-ardatz diseinatu dira, plan hau ezarri bitartean zer 

eta nola egingo den zehazteko: 

  

GOBERNANTZA ETA ZEHARKAKOTASUNA 

HERRITARREN PARTE-HARTZEA 

PLAN OPERATIBOA 

KOMUNIKAZIO-PLANA 
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4.1 PLANAREN GOBERNANTZA ETA ZEHARKAKOTASUNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOLA EGINGO DA PIRINIOETAKO PLANA? 

Proiektu estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak, lurralde-estrategiaren proiektuak 

planifikatzeko, aztertzeko, ebaluatzeko, koordinatzeko eta haien jarraipena egiteko eskumenak 

betearaziz, proiektu honen lekukoa hartu du. Eta gabezia horretan esku hartzeko, Lurralde 

Taldea sortzea planteatzen da. 

4.1.1 GOBERNANTZA 

 

Hasieratik, gobernantza-sistema bat definitzeko beharra hauteman zen, premiei modu jarraitu 

eta ordenatuan heltzeko eta lurraldean egindako ekintzen jarraipena eta ebaluazioa 

bermatzeko. 

Organoen, funtzioen eta haien arteko harremanen mapa Pirinioetako Planeko Gobernantza 

Sistema dokumentuan dago definituta. Bertan, 'Pirinioetako Plana-2019ko lan-proposamena' 

dokumentuan jasotzen den gobernantza-proposamena eguneratzen da. Eguneratze horretan, 

Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusian sartzen da, lehen aipatu den bezala, 

Zuzendaritza hori, sortu berria da eta lurralde-estrategiaren proiektuak planifikatzeko, 

aztertzeko, ebaluatzeko, koordinatzeko eta haien jarraipena egiteko eskumenak ditu. Proiektu 

Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak elementu berriak sartzen ditu eragileen mapan: Lurralde 

Taldea, Herritarren Foroa edo Komunikazio Batzordea. 

Sistema hainbat organok osatzen dute eta maila bakoitza osaera eta funtzio desberdinak ditu: 

 Politikoa 

 Teknikoa 

 Sozio-ekonomikoa 

SISTEMA OSATZEN DUTEN ELEMENTUAK: 

 Pirinioetako Batzarra (PB) 

 Jarraipen-batzordea (JB) 

 Pirinioetako Mahaia (PM) 

 Zuzendaritzak (Z): 
o Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia (PE) 
o Cederna-Garalur elkartea(C-G) 
o Lursarea- Jasangarritasunerako Nafarroako Agentzia (L) 

 Batzorde sektorialak (BS) 

 Lurraldeko taldea 

 
 
 

 
 
 

Hain zuzen ere, atal horretan hartzen du garrantzi handiena 

Despopulazioaren aurka Borrokatzeko Sailarteko Batzordearen 

dokumentuan jorratutako gobernantzaren bigarren alderdiak; "gobernu-

moduek", nahiz eta "gizarte-ekintzak" bere horretan jarraitzen duen, 

gizarte zibilak hainbat deliberazio- eta proposamen-organotan parte 

hartuz. 
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 Beste eragile laguntzaile batzuk (L) 

 Herritartasun Foroa (HF) 

 Komunikazio Batzordea (KB) 
 

Jarraian, Gobernantza Sistema eta eremu bakoitzaren funtzioak azalduko dira, Pirinioetako 

Planaren Gobernantza Sistema dokumentuan garatuko dena. 

 

1. irudia. Pirinioetako Planaren Gobernantza Sistema 

 

 

4.1.2 LURRALDEKO TALDEA 

Lurralde-taldea lurraldean lan egiten duten lurralde-teknikariek osatuko dute, Proiektu 
Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia, Cederna Garalur Elkartea eta Lursarea koordinatzearekin 
batera. 
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.  

2. irudia. Lurralde-taldearen egitura 

Lurralde-teknikariak plan honen apustu berritzaileetako bat dira gobernantza-sistema berri 

honi dagokionez. Plana idazterakoan, ekintzen zati bat aurrera eramateko giza baliabideen 

falta hauteman zen. Lurraldean badira lurraldearen garapen jasangarrian lan egiten duten 

eragileak, hala nola Cederna Garalur elkarteko Enplegu eta Toki Garapeneko Eragileak, baina 

beharrezkotzat jo zen giza talde bat sortzea, berariaz arituko zena plan honetako ekintzak 

abian jartzen, baliabideak bilatuz, dinamizatuz, beste eragile batzuekin koordinatuz, 

proposamenak eta eskaerak bilduz eta aztertuz, besteak beste. 

Lurralde-teknikariak 4 pertsonatan formalizatuko dira, 3 lanaldi eta erdi, Cederna Garalur 

elkarteak (lanaldi 1 eta erdi) eta Lursareak (2 lanaldi) kontratatuta. Pirinioetako bi bulegotan 

kokatuko dira, inguruko biztanleentzat eskuragarri. Giza talde horren finantzaketa Proiektu 

Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiarekin eta dagozkien erakundeekin lurraldean jarduerak 

egiteko sinatutako lankidetza-hitzarmenen bidez egingo da. Honako eginkizun hauek izango 

dituzte, besteak beste: 

 Batzorde sektorialetan eta herritarren foroetan aktiboki parte hartzea, 
deialdiak eginez, aktak idatziz, dinamizatuz eta proposamenak bilduz. 

 Eskaerak eta beharrak biltzea eta horiek koordinaziora eta batzorde 
sektorialetara eramatea. 

 Eskaerak aztertzeko txostenak idaztea, eta sektore-batzordeei ematea. 
 Ekintzen gauzatze-egoerari buruzko dokumentuak idaztea, hilero, sei hilean 

behin eta urtero, koordinazio-taldearentzat. 
 Pirinioetako Planean jasotako eta onartutako ekintzak eta zereginak 

gauzatzea. 
 Lurraldean lan egiten duten gainerako eragileekin koordinatzea (Enplegu eta 

Toki Garapeneko Eragileak, ikastetxeak, gizarte-zerbitzuak, etab.), baliabideak 
optimizatzeko. 

 Funtsezko sektoreen dinamizazioa, tartean dauden eragileak identifikatzea, 
lantaldeak sortzea, haien eskarien gainean jardutea eta Nafarroako 
Gobernuaren politika interesgarriei buruzko informazioa ematea. 

 Laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informazioa modu errazean zabaltzea, 
informazioa biztanleriaren espektro zabalago bati helarazteko. 

 Inguruko biztanleei laguntza teknikoa ematea, hainbat motatako laguntzak 
eskatzeko orduan. 
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Lurralde-teknikarien koordinazioari dagokionez, Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak, 

Cederna Garalur Elkarteak eta Lursareak koordinatuko dituzte. Koordinazio-lan komunak 

egingo dituzte, eta zeregin espezifikoak egingo dituzte, erakundearen arabera. 
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4.2 HERRITARREN PARTE-HARTZEA 

Esan dugu Pirinioetako hainbat elkartek eraman zutela Legebiltzarreko agendaren lehen 

lerrora "5 minutu Pirinineoarentzat" proposamena, eta, era berean, batzorde sektorialak 

irekita egon direla herritarren proposamenetarako. Horregatik, prozesuaren idiosinkrasia eta 

gizarte-sareak hasieratik izan duen pisua kontuan hartuta, atal espezifiko bat eman nahi izan 

diogu herritarren parte-hartzeari. 

Horretarako, parte-hartzearen definizio teorikotik abiatuko gara, atal honetan azaltzen diren 

neurriak testuinguruan kokatzeko: 

Herritarren parte-hartzea 

Herritarrek (antolatuak eta antolatu gabeak) politika publikoak definitu, proposatu, 

gauzatu eta baloratzeko orduan modu ordenatuan inplikatzea da herritarren parte-

hartzea, lurraldean dauden interesen aniztasuna ordezkatuz. 

Definizio horretatik abiatuta, nork, nola eta zertan gauzatuko du herritarren parte-hartzea 

Pirinioetako Planean? 

NORK PARTE HAR DEZAKE? 

Planean parte hartzen duten lurraldeko eragileei dagokienez, hiru maila bereizten ditugu, 

beren partaidetza-espazioak dituztenak eta une desberdinetan elkarrekin erlazionatzen 

direnak: 

 Maila politikoa, Pirinioetako eskualdea osatzen duten toki-erakundeetako ordezkarien 

bidez. 

 Maila teknikoa, hainbat arlotan lan egiten duten profesionalak eta ezagutza teknikoa 

ematen dutenak. 

 Ehun sozioekonomikoa: herritarrak oro har, kolektiboak eta elkarteak, sare 

ekonomikoa... 

ZERTAN ETA NOLA PARTE HAR DAITEKEEN 

Parte-hartzea Planaren gune eta une desberdinetara zabaltzen da, sustatzen denetik gauzatzen 

eta baloratzen den arte. 

 Eskaerak identifikatzea 

Orain arte, eskaerak identifikatzeko bide nagusia batzordeetan parte hartzea izan da. 

Gobernantza Sisteman proposatzen da lurralde-teknikariek eskarien bilketa bideratzea. 

Batzorde sektorialez gain, honako hauek ere egin ditzakete: 

- Online parte hartzea, "Gu Pirinioa/somos Pirineo" webguneko gune 

espezifiko baten bidez. 

- Helbide elektroniko edo telefonoaren bidez. 



 

64 
 

- Herritartasun Foroetan, auzotarrei eta lurraldeko eragileei dei egiten 

zaien espazio irekiak 

Lurraldeko teknikariek aztertu ahal izateko behar den informazioa jasoko dute, 

sektoreari, gaiari, garatuko den lekuari, parte hartzen duten eragileei, aurrekontuari 

eta behar den gainerako aztergaiei buruzko informazioa duen eskaera-fitxa baten 

bidez. 

Lurraldeko teknikariek aztertutako eskariak batzorde sektorialetara igorriko dira. 

 Proposamenak zehaztea 

Identifikatutako eskaeretatik abiatuta, premia horiei irtenbidea emango dieten 

proposamenak planteatuko dira. Kanalak eskaerak identifikatzeko bide berak izango 

dira: batzordea lehentasunezko kanal gisa eta gainera, gaitu daitezkeen beste batzuk. 

 Proposamenak baliozkotzea eta lehenestea 

Proposamenak balioetsi eta lehenetsiko dira batzorde bakoitzean, eta batzorde horrek 

Pirinioetako Mahaiari helaraziko dio erabakia. 

 Proiektu partaidetuak 

Lan-planean agertzen diren proposamenen artean, asko prozesu parte-hartzaileei, 

proiektu komunitarioei eta abarrei buruzkoak dira, eta proiektu-mota horietan parte-

hartzea diseinutik hasi eta gauzatze eta baloratzeraino irits daiteke. 

 Pirinioetako Planari buruzko informazioa 

Herritarren foroak antolatuko dira, herritarrei planaren alderdi eta bilakaerari buruzko 

informazioa emateko. Helburua da, alde batetik, informazioa ematea, baina baita 

planaren inguruan sor daitezkeen zalantzei erantzutea eta planaren garapenari 

buruzko kontuak ematea ere. 

Foro horiek lurraldekoak (bailara bakoitzean) edo sektorialak (batzorde bakoitzeko bat) 

izan daitezke. 

 Ebaluazioa 

Bestalde, funtsezkotzat jotzen da jakitea biztanleriak nola baloratzen duen planaren 

gauzapena. Ebaluazio parte-hartzaile hori herritarren foroen bidez, etxeetan 

banatutako inkesten bidez, on-line... egin ahal izango da. 

Ezin dugu ahaztu parte hartzeko komunikazio ona behar dela, eta, beraz, estrategia horren 

oinarrian informazioa eta gardentasuna daude. Horri esker, ekintza publikoaren emaitzak 

itzuliko dira eta herritarrei kontuak emango zaizkie. 
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4.3 PLAN OPERATIBOA 

Horrelako plan bat abian jartzeko, ekintza asko integratu behar dira, batzuk zehatzak eta erraz 

gauzatzeko modukoak, eta beste batzuk zabalagoak, hainbat eragile eta erakunderen 

inplikazioa dakartenak. Gainera, horietako batzuek hasiera eta amaiera jakin bat izango dute, 

eta beste batzuek, batez ere zerbitzuei buruzkoak, izaera egonkorra izango dute. 

 

Ikusi dugu parte hartutako diagnostiko-fasean ia ehun eskari identifikatu direla, eta horiei 

proposamen gehiago lotuta daudela. Horietatik, mahai sektorial bakoitzean 3 proposamen 

lehenetsi dira. Hortik aurrera, unean uneko errealitatera egokitutako plangintza egin ahal 

izateko. Beharrezkoa da bigarren fase bat egitea, epe labur, ertain eta luzeko ikuspegia 

ahalbidetuko duten proposamen berriak lehenesteko. Baliabideak (aurrekontukoak, teknikoak 

eta aldi baterakoak) mugatuak direnez, lehenik eta behin zein proiektu jarriko diren martxan 

zehazteko orduan lehentasuna eman behar diegu. 

 

Lehentasun horretan, honako hauek definitu beharko dira: 

 Nork lehenesten du, zein eginkizun betetzen duen organo bakoitzak lehenespen-fasean. 

(Planaren gobernantzan garatua). 

 Nola ematen zaien lehentasuna eskariei eta, ondorioz, jarduketei. Atal honetan azken 

alderdi horri helduko diogu. 

 

4.3.1 NOLA LEHENETSI ESKAERAK 

Lehentasun-fasean, bi fase bereizten dira: 

 Sektoreka lehenesteko lehen fasean, Pirinioetako Planaren sektore-eremu bakoitzerako 

lehentasunak zehaztuko dira. 

 

 Bigarren fasean, lehentasun orokorra lortu behar da, sektore- eta lurralde-proiektuen 

ordezkaritza orekatua izan dadin, biztanle-talde desberdinei zuzendutako proposamenak 

bermatzeko eta batzordeetan aurkeztutako sektore-proiektuei proposamen zabalagoak 

egin ahal izateko. 

 

a) LEHENTASUNAK SEKTOREKA 

Lehenik eta behin, lehentasunak eremu sektorial bakoitzean ezartzen dira, honako hauen 

arabera: eskaera egituran kokatuta dagoen mailaren arabera (baldintzak sortzea, sektorea 

dinamizatzea), eragiten dion jasangarritasun-eremu nagusiaren arabera, eta 

proposamenari buruz egiten den balorazioaren arabera. Elementu horien baturak 

proposamen bakoitzari lehentasuna ematea ekarriko du (handia, txikia edo ertaina), eta 

horrek lotura zuzena izango du gauzatze-epearekin (epe laburra, ertaina edo luzea). 
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A.1 Lehenik eta behin, hainbat maila ezartzen dira, lehenespen-irizpide desberdinekin: 

1. Egiturazko neurriak, sektore bakoitza finkatzeko oinarria osatzen dutenak. 

Gehienak Pirinioetako mahaiak lehenetsitako jarduerak dira. 

 

2. Sektorea dinamizatzeko estrategikotzat jotzen diren proiektuak abian 

jartzea, beste proiektu batzuetarako eta sektorerako bultzatzaile izan 

daitezkeenak. Ildo horretan, garrantzitsua da zehaztea zer den garrantzitsua 

sektorearentzat une bakoitzean. 

 

3. Proposamenaren zeharkakotasuna. 

Lehentasuna emango zaie batzorde bat baino gehiago hartzen dituzten 

proposamenei, eta, batzorde bat abian jartzeko ahaleginarekin, batzorde 

desberdinetan proposatutako jarduerak garatzen baldin badira: adibidez, 

prestakuntza-gaiak, belaunaldi-erreleboko gaiak, etab. 

 

MAILA  JASANGARRITASUNA  BALORAZIOA  

Egiturazko 

izaera 

BALORAZIO-IRIZPIDEAK 

Proiektu 

estrategikoak 

Zeharkako proposamenak 

Ingurumena 

Soziala 

Ekonomikoa 

Demografikoa 

Lurraldekoa 

Proiektuen heldutasuna 

GARRANTZITSUA 

PREMIAZKOA 

BIDERAGARRIA 

LEHENTASUNA 

 

L.1 EPE LABURRA 
 

L.2 EPE ERTAINA 
 

L.3 EPE LUZEA 
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Hiru mailetako bakoitzean, jasangarritasun-irizpideak eta proiektuaren heldutasuna 

hartuko dira kontuan: 

 

 Ingurumen-jasangarritasuna 

 Iraunkortasun soziala 

 Iraunkortasun ekonomikoa 

 Iraunkortasun demografikoa 

 Lurralde-iraunkortasuna 

 Proiektuaren heldutasuna 

 

 

A.2  A Neurri bakoitzari, gainera, honako hauen balorazioa emango zaio: 

 
 Garrantzitsua 
 
 
 Premiazkoa 

  

Bideragarria 

 

Hortik aurrera, aurreko faktore guztiak kontuan hartuta, lehentasun-maila bat emango zaie, 

gauzatze-epearekin korrelazioa izango duena: 

 1. LEHENTASUNA, ALTUA: gauzatzeko epe laburra 

 2. LEHENTASUNA, ERTAINA: egikaritze-epe ertaina 

 3. LEHENTASUNA, BAXUA: gauzatzeko epe luzea 

Lehenespenaren ondorioz, batzordeek lan egiten duten lau sektore-eremuetako bakoitzean 

honako hauek aipatzen dituzten ekintzak lehenetsi behar dira: 

 Jarduketaren 1. eta 2. mailan (egiturazko neurriak eta sektorea 

dinamizatzeko proiektuak). 

 Jasangarritasun-irizpideak. 

 Lehentasuna gauzatze-epean. 

Fase honetan, Pirinioetako Planean lehenetsitako eta mahaiak baliozkotutako ekintzei eutsiko 

zaie. 
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b) LEHENTASUN OROKORRA:  

 

Jarduerak sektoreka lehenetsi ondoren, Pirinioetako Mahaian lehentasun orokor bat egingo da, 

sektore- eta lurralde-proiektuen ordezkaritza ekitatiboa, biztanle-sektore desberdinei zuzendutako 

proposamenak egotea eta batzordeetan aurkeztutako proiektu integratuak edo zeharkakoak 

sartzea bermatuko duena. 

 

Irudikapen hori honako taula honetan ikus daiteke. 

 

IRIZPIDEAK EKINTZA-KOPURUA LEHENTASUNAREN 

ARABERA 

  L.1 L.2 L.4 

Sektoriala Turismoa, merkataritza, zerbitzuak    

 Industria, ekintzailetza eta LGJ    

 Abeltzaintza, nekazaritza, basogintza    

 Etxebizitza, garraioa eta azpiegitura    

Lurraldekoa Erronkari/Roncal    

 Zaraitzu/Salazar    

 Aezkoa, Erroibar/Valle de Erro    

 Arce/Artzi    

 Navascués/Nabaskoze    

 Oroz-Betelu/Orotz-Betelu    

 Orreaga/Roncesvalles    

 Luzaide/Valcarlos    

 Auritz/Burguete    

Biztanleria-

eremua 

Haurtzaroa    

 Gazteria    

 Helduak    

 Adinekoak    

 Emakumeak    

 Migratzaileak    

Proiektu integratuak edo zeharkakoak    

Bestelakoak    
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4.3.2 LEHEN FASEAN LEHENETSITAKO PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA JARDUERAK. 

A priori, eta 19. Kodeak Pirinioetako Planean izan dezakeen eragina jakin gabe, hainbat gauzatze-fase planteatzen dira; lehenengo fasean, Mahaiak 

lehenetsitako jarduerak ezarriko dira, gehi honako hauek: 

 Interesgarritzat jotzen dira, bideragarriak direlako eta lehentasunak ezartzeko elementuen arteko oreka ematen dutelako. 

 Gobernuak bere sailen bidez lehenesten dituenak. 

Horri dagokionez, garrantzitsua da aipatzea, ekintza batek iraunkortasun-irizpide desberdinei erantzun diezaiekeen arren, eta ingurumen-

jasangarritasunaren irizpideak irizpide guztietan presente egon beharko duen arren, irizpide bakar bat aipatzea erabaki dela, jardueraren ikuspegia dela-eta 

garrantzi handiagokoa dena. Horri lotuta, espero izatekoa da, dagokion batzordearen arabera, batzuek edo besteek pisu handiagoa izatea; adibidez, 

nekazaritza, abeltzaintza eta garapen ekonomikoko mahaietan, jasangarritasun ekonomikoko irizpideek pisu handiagoa izango dute; zerbitzuetakoan, berriz, 

jasangarritasun sozialekoek pisu handiagoa izango dute. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lurralde-atala osatuko da proiektuak 

gauzatzeko lekua zehazten denean. 

Batzuk lurralde osorako planteatu ahal 

izango dira, beste batzuk herri batzuetan 

bakarrik edo beste batzuk fase pilotu gisa, 

Pirinioetako gainerako tokietara hedatu 

aurretik. 

 

IRIZPIDEAK EKINTZA KOPURUA 

  1.L 

Sektoriala Turismoa, merkataritza, zerbitzuak 5 

 Industria, ekintzailetza, LGJ 6 

 Abeltzaintza, nekazaritza, basogintza 3 

 Etxebizitza, garraioa eta azpiegitura 4 

Lurraldekoa Erronkari/Roncal  

 Zaraitzu/Salazar  

 Aezkoa, Erroibar/Valle de Erro  

 Arce/Artzi  

 Navascués/Nabaskoze  

 Oroz-Betelu/Orotz-Betelu  

 Orreaga/Roncesvalles  

 Luzaide/Valcarlos  

 Auritz/Burguete  

Biztanleria-

eremua 

Gazteria 1 

 Adinekoak 1 

Proiektu integratuak edo zeharkakoak 1 
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JARDUERA 
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- NPE BERRIA 
- Nafarroako Gobernua, UAGM, EHNE eta UCANek sinatutako akordioan jasotako 

printzipioen azterketa. 
- Hobekuntza horiek gehitu ahal izateko parte-hartze prozesuak. 
- Martxan dauden jarduerak identifikatzea eta horietan parte hartzea. 
- Beste lurralde batzuekin batera lan egitea. 

 
 

 

  

 

 

 

LEHEN SEKTOREA 
Pirinioetako lehen sektorearen azterketa, honako hauei buruzko informazioa emateko: 
- Ekoizleen zerrenda 
- Udal-ordenantzak 
- Belaunaldien arteko erreleboa 
- Lurren erabilera 

- - Larreen Plana 

 

V

VV 

  

 

 

 

 PIRINIOETAN BESTE ERAKUNDE BATZUEK SUSTATUTAKO PROIEKTUAK 
Pirinioetarako proiektu interesgarriak direnak eta beste erakunde batzuek sustatzen 
dituztenak identifikatzea (ardi latxaren plana, GOZA, Rural Femmes). 
Lankidetza-ildoak kudeatzea beste sail eta erakunde batzuekin, proiektu horiek lurraldean 
duten eragina areagotzeko. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Taulak jarduera bakoitzaren deskribapen laburra jasotzen du, bai eta Gizarte Berrikuntzako esku-hartze ardatza ere, zer lehentasuni erantzuten dien, eta 

azken zutabe bat, aurrekontuari dagozkion proiektuak zehaztu ahala definitzekoa. 



 

71 
 

ET
X

EB
IZ

IT
ZA

, G
A

R
R

A
IO

A
K

 E
TA

 A
ZP

IE
G

IT
U

R
A

 

ETXEBIZITZA 
Udalerri bakoitzeko egoeraren azterketa eta mapa, gako hauekin: 

- Etxebizitza pribatua. 
- Jabetza publikoko etxebizitza (Toki-erakundeena, Nafarroako Gobernuarena eta 

Estatuko Gobernuarena). 
- Administrazioaren edo finantza-erakundeen jabetzako etxebizitza huts enbargatuak. 

 

 

  
 

 

ETXEBIZITZA PUBLIKOAK BIRGAITZEA 
Birgaitu daitezkeen jabetza publikoko etxebizitzak identifikatzea, horien memoria balioetsiak 
idaztea eta birgaitzeko finantzaketa bilatzea. 

 

 
  

 

ETXEBIZITZARI BURUZKO ARAUDIA 
Eraikitako etxebizitzak birgaitzeko dauden eta alokairu-sistemaen inguruko araudiak 
hobetzea. 

 

 
 

 

 

 

ERREPIDEZKO HIRIARTEKO BIDAIARI GARRAIOAREN PLAN INTEGRALA (PITNA) 
Errepide bidezko Hiriarteko Bidaiari Garraioaren Plan Integralaren (PITNA) egoera 
Pirinioetan eta haren ezarpena etorkizunean. 

 

 
  

 

ESKAERAREN ARABERAKO GARRAIO-PROIEKTUA 
Pirinioetako garraio kolektiboko baliabideak bilduko dituen aplikazio informatiko bat eta 
biztanleen beharretara eta lurraldearen ezaugarrietara egokitutako carsharing edo auto 
partekatuko plataforma bat garatzea (sakabanaketa, biztanleriaren dentsitatea…). 
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TURISMO-DINAMIZATZAILEA 
Cederna Garalur erakundearen bidez langileak kontratatzea, lan hauek egiteko: 

 Dinamizazioa. 

 Ekimen publikoak eta pribatuak abian jartzea. 

 Sektorearen motibazioa. 

 Dagokion Sailarekin lankidetzan aritzea Pirinioak turismo-helmuga jasangarri 
bihurtzeko. 

 

 

  
 

 

PIRINIOETAKO MARKA 
Pirinio marka turismo-helmuga gisa lantzea, existitzen diren beste sektore batzuekin 
lerrokatuta: nekazaritzako elikagaiak, osasuna, artisauak... Azken batean, diziplinarteko eta 
funtzio anitzeko ikuspegiarekin lan egitea. 

 

 
 

 

 

 

TURISMOAK GAINEZKA EGITEN DUEN EREMUETAN ESKU HARTZEA 
Eremu aseak eta saturazio-data zehatzak identifikatzea. (Irati, Otsagabia). 
Bisitari-kopuruak sor ditzakeen arazoak konpontzeko neurri zehatzak diseinatzea eta 
ezartzea. 
Neurri horien jarraipena egitea.  

   

 

BANDA ZABALA PIRINIOETAN HEDATZEA 
Plan Zuzentzailean aurreikusitako (1 eta 2) banda zabalaren hedapena baino lehen 
Interneterako sarbidea bermatuko duen trantsizio-eredu bat ezartzeko alternatibak 
aztertzea. 
Finantzaketa bilatzea eta aztertutako aukerak ezartzea.  
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PIRINIOETARAKO LAN-POLTSA SORTZEA 
Pirinioetarako enplegu-poltsa bat sortzea eta kudeatzea, belaunaldien arteko 
txanda-poltsa osatuko duena. 

 Enplegu-eskatzaile posibleak identifikatzea. 

 Besteren edo norberaren konturako enplegurako informatzea, aholkatzea eta 
orientatzea. 

 Gizarteratzeko eta laneratzeko laguntza-baliabideak ematea. 

 Enplegua ematen duten eskaintzak eta erakundeak identifikatzea. Lan-bitartekaritza 
egitea. 

 

 

  
 

 

AUTONOMOENTZAKO LAGUNTZA 
Pirinioetako enpresa autonomoei laguntzeko formulak bilatzea: 
• Finantzaketa-lerroak. 
• Aholkularitza eta laguntza. 
• Une jakinetan langileak kontratatzeko formulak.  

  

 

 

 

EKINTZAILETZARAKO GUNE BERRIA ARIBEN 
Pirinioetan espazio berri bat martxan jartzea, honako hau sustatzeko: 

 Coworking-espazio berriak sortzea 

 Ekintzailetza eta lurraldeko baliabideak bultzatuko dituzten baliabideak sortzea. 

 Lurraldean sortzen diren proposamenak abian jartzeko bitartekotza eta laguntza.  

 
  

 

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA 
Lurraldean etengabeko prestakuntza-programa bat garatzea, hautemandako eskaeretan eta 
beharretan oinarrituta, bai eta lurralderako S3 azterketan identifikatutako aukera berrietan 
oinarrituta ere. 
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 LEHEN SEKTOREKO BELAUNALDI-ERRELEBOKO PROIEKTU PILOTUA 
Pirinioetarako belaunaldi-erreleboko planean lehen sektorerako lerro espezifiko bat garatzea. 
Proposamenak erretiroa hartuko duten nekazarien eta abeltzainen eta eskaria jarduera 
horietara erakartzen duten eskaintza jasoko du epe labur eta ertainean. 
Besteak beste, honako alderdi hauek jasoko ditu programak: 

 Eskaintzaren identifikazioa: datozen urteetan jarduera utziko duten nekazariak 
eta abeltzainak, baita horiek dituzten "eskubideak" ere. 

 Eskaria sortzea: xede-publikoa izan daitezkeen gazteentzako informazioa eta 
sentsibilizazioa. 

 Laguntza-programa eta "txanda-kontratua". 

 Nekazari gazteentzako berariazko laguntzak. 

 

 

   
 

 
ADINEKOEN PLANA 
Pirinioetarako adinekoen plan espezifiko bat egitea, gutxienez honako elementu hauek 
izango dituena: 

 Egoeraren diagnostikoa. 

 Plan operatiboa.  

   
 

 PIRINEO PIRINIOEI BURUZKO UNITATE DIDAKTIKO ESPEZIFIKO BAT EGITEA 
Hezkuntza Sailarekin Pirinioei buruzko unitate espezifiko bat egiteko eta eskoletan emateko 
aukera aztertzea. 
Unitate hori zer ikastarotarako izango den zehaztea. 
Unitate didaktikoaren helburuak definitzea. 
Edukiak garatzea. 
Cederna lurraldean garatzen ari den unitate didaktiko baten komunikazio-plana kontuan 
hartzea. 

 

  
 

 

 JANTOKI KOMUNITARIOAK 
Pirinioetako biztanle kalteberen eguneroko elikadura-beharrei erantzutea du helburu, 
menu osasungarriak eta jasangarriak eginez eta banatuz. 
Elikadura ardatz eragile gisa, tokiko ekoizpena, kalitatezkoa, ekologikoa, sasoikoa eta 
hurbilekoa hornitzean oinarritutako tokiko baliabideak mugiaraziko dituena, eta nekazariei 
zuzeneko erosketa egitea lehenetsiko duena, biztanleria kalteberenari arreta emango dion 
segurtasun-sare bat aktibatzeko, tokiko eta gertuko hornidura-kate bat egituratzeko eta 
tokiko garapena artikulatzeko aukera izateko, tokiko elikadura-sistemaren proiektu batean 
oinarrituta. 

 

  
  



 

75 
 

Hainbat eragileren arteko lankidetza-proiektua da: Lursarea, oinarrizko gizarte-zerbitzuak, 
udala, Cederna Garalur, INTIA, NNPEK, Menjadors Ecologics, besteak beste. 

 TOKI-ERAKUNDEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 

Pirinioetako Planari lotutako proiektuak garatzen dituzten toki-erakundeei 2020. 
urtean biztanleak finkatzeko eta erakartzeko laguntzak emateko deialdia. 
Horretarako, 175.000 €-ko aurrekontu-partida esleitu da. 

Planean planteatutako eskaera eta beharrei erantzuna ematen dieten ekintzak 
diruz lagunduko dira, planaren helburuak lortzen laguntzeko, eta honako sektore-
eremu hauetan koka daitezkeenak: 

 Turismo jasangarria, hurbileko merkataritza eta zerbitzuak. 
 Industriak, ekintzailetza berdea eta Lurralde-garapen Jasangarria. 
 Abeltzaintza, nekazaritza eta basogintza. 
 Etxebizitza, garraioa eta azpiegitura. 
 Planean proposatutako ekintzak osatzen dituzten beste sektore batzuk. 
 COVID-19 pandemiaren ondorioak lurraldean arintzearekin lotutakoak. 
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4.4 KOMUNIKAZIO-PLANA 

Pirinioetako Planaren oinarrian informazioa eta gardentasuna daude. Horri esker, planaren 
helburuak eta garapena ezagutu ahal izango dira, bai eta ekintza publikoaren emaitzak itzuli 
eta planean esku hartzen duten eragile guztiek herritarren aurrean kontuak eman ere. Hori 
dela eta, ezinbestekoa da komunikazio-plan bat egitea. 

Pirinioetako Komunikazio Planak honako onura hauek ekarriko dituela espero da: 

 Barne- eta kanpo-komunikazioa antolatzea, protokolo eta tresna partekatuak 
ezarriz. 

 Komunikazio-kanal eta -euskarri espezifikoak hedatzea. 

 Pirinioetako Plana identifikatzen duen marka-irudia garatzea. 

Komunikazio Planaren garrantzia eta nabarmena kontuan hartuta, dokumentu espezifiko 
batean jasoko da. Hala ere, atal honetan, plan hori egituratuko duten printzipioetako batzuk 
islatzen ditugu. 

2003an, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Komunikazio Publikoko Laborategiak Tokiko 
komunikazio publikoaren jardunbide egokien dekalogo bat egin zuen. Dekalogo horrek 
indarrean jarraitzen du, eta administrazio ugarik hartu dute bere gain komunikazio-estrategiak 
eta -ekintzak garatzeko. 

Dekalogo horrek Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 69. artikuluari esparru 
praktiko eta kontzeptuala eman nahi dio. Artikulu horrek udal-argitalpenen funtzioak zehazten 
ditu, eta erakunde publikoek herritarrekin dituzten gainerako komunikazio-kanaletara ere 
estrapolatu ahal izango dira; Pirinioetako Komunikazio Planera estrapolatu ahal izateko. 
 
Dekalogo horrek honako hauek ezartzen ditu: 

 Udalerriaren elementu kohesionatzaile gisa jardun behar dute 

 Informazioa egiazkoa, plurala eta gardena eman behar dute 

 Herritarrentzako informazio-erreferente izan behar dute 

 Eztabaida publikoa sustatu behar dute parte-hartze demokratikorako 

 Gizarte zibilaren eta asoziazionismoaren jarduerak sustatu behar dituzte 

 Alderdikeria eta profesionaltasun falta saihestu behar dituzte 

 Herritarren interesa piztu behar dute 

 Beharrezko giza baliabideak eta baliabide teknikoak izan behar dituzte 

 Partaidetzazko kudeaketa-organoen bidez funtzionatu behar dute 

 • Udalerri bakoitzaren aukera ekonomikoetara egokituta kudeatu behar dira 
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5. NOLA EGITEN ARI GARA 

Jarraipena eta ebaluazioa prozesuaren ezinbesteko elementuak dira, eta abian jarritako 

neurrien betearazte maila eta emaitzak baloratzeko aukera emango dute, eta, beraz, hasitako 

norabidean jarraitzea edo zuzenketak egitea aholkatuko dute, beharrezkoak badira. 

Ebaluazioak informazio kuantitatiboa eta kualitatiboa jaso beharko du eta hobetzeko tresna 

bat da, zalantzarik gabe; beraz, ebaluazio jarraituko prozesu zikliko bat sartuko da, ebaluazioa 

hurrengo plangintzarako hobekuntza-oinarri izan dadin. 

 
Jarraipena egin ahal izateko, helburuei lotutako adierazle-sorta bat diseinatu behar da. 

Adierazle horiek: 

 Alde batetik, abian jarri diren neurriak neurtzeko eta baloratzeko aukera 

ematen dute. Adierazle horiek lotuta daude zer egin den eta zer emaitza lortu 

diren zehaztearekin. Emaitzen adierazleak dira. 

 Bestetik, neurri horiek martxan jartzeko zer egin dugun ikusteko aukera 

ematen dute, gure lana neurtzen dute. Kasu honetan, adierazleak jarduerak 

abian jartzeko egin den "ahaleginari edo lanari" lotuta daude. Gauzatze-

adierazleak dira. 

 Azkenik, zer eragin izaten ari diren neurri horiek lurraldean. Eraginaren 

adierazleak. 

Gainera, adierazle horiek informazio kuantitatiboa zein kualitatiboa eman beharko digute. 

Datu kuantitatiboek jarduketen zenbakizko informazioa emango digute, datu kualitatiboek, 

ordea, eragile desberdinek planari buruz duten pertzepzioari edo balorazioari buruzko 

informazioa emango digute; kasu honetan, aldagai kualitatiboak eskala kuantitatibo bihurtu 

behar dira (adib. Ezagutu nahi dugun alderdiaren balorazioa 0tik 10era). 

Era berean, bi jarraipen- eta ebaluazio-maila zehaztuko dira: 

PLANGINTZA 

INPLEMENTAZIOA 

BALORAZIOA 
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 Lehenik eta behin, jarraian zehazten dena eta plan osoari erreferentzia egiten 

diona. 

 Proiektu espezifiko bakoitzari dagokion bigarren maila; horretarako, 

adierazleak zehaztuko dira proiektuak diseinatu ahala, eta, beraz, helburuak 

ere bai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 PIRINIOETAKO PLANAREN ADIERAZLEAK: 

Atal honetan, plan osoari buruzko adierazle-sorta bat jasotzen da. 

5.1.1 GAUZATZE-ADIERAZLEAK 

Egikaritze-adierazleek ematen diguten informazioa antolatzeko eta sistematizatzeko, 

hainbat eremutara bideratutako ahalegina kontuan hartuta sailkatu ditugu: 

 Edukia 

 Parte-hartzea 

 Harremanak/bilerak/kudeaketak 

 Planaren ordenantza eta kudeaketa 

 Komunikazioa 

 

EDUKIA: 

Mota horretako adierazleek informazioa emango digute "zer ari garen lantzen" 

gaiari buruz, eta aukera emango digute planteatutako proposamenen kopurua 

KUANTITATIBOA KUALITATIBOA 

 

EBALUAZIOA 

EMAITZEN ADIERAZLEAK 

PLAN OSOAREN EBALUAZIOA 

GAUZATZE-ADIERAZLEAK 

ERAGINAREN ADIERAZLEAK 

PLANAREN PROIEKTUEN EBALUAZIOA 
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ez ezik, proposamen horien aniztasuna eta eragiten dieten sektoreak ere 

identifikatzeko. 

 Identifikatutako esku-hartze eremuen kopurua (azpisektoreak 

batzorde bakoitzaren barruan). 

 Identifikatutako eskaeren kopurua. 

 Identifikatutako eskaeren kopurua, eremuka. 

 Eskaeretarako planteatutako 

proposamenen/jarduketen/irtenbideen kopurua. 

 Eragileek (Biztanleria, Pirinioetako Mahaia, Batzordeak) planak 

lantzen dituen edukiei buruzko balorazioa egitea. 1etik 10erako 

balorazioa: 

 Planak jasotzen dituen proposamenek herritarrentzat 

interesgarriak diren eskaerei erantzuten diete. 

 Proposamenek Pirinioetan garrantzi handia duten arazoei 

heltzen diete. 

 Ekonomia- eta biztanleria-sektoreei erantzuna ematen zaie. 

 

PARTE HARTZEA 

Atal honetan, hainbat erakundek eta pertsonak Pirinioetako Planean parte 

hartzeari lotutako adierazleak jasoko dira. 

 Parte hartu duten toki-erakundeen kopurua. 

 Inplikatutako elkarteen kopurua. 

 Parte-hartzaileen kopurua (datuak sexuaren arabera banakatuta) 

 Hainbat gunetako parte-hartzearen arabera banakatutako datuak: 

 Pirinioetako Mahaiko partaideak. 

 Batzorde bakoitzeko partaideak. 

 Foro irekietako partaideak. 

 Bileretan/elkarrizketetan/ekitaldietan parte hartu duten 

pertsonen kopurua. 

 Eragileen balorazioa (Biztanleria, Pirinioetako Mahaia, Batzordeak) 

parte-hartze mailari buruz. 1etik 10erako balorazioa: 

 Parte hartzeko gune eta deialdi kopurua egokia izan da. 

 Deialdietako parte-hartzaileen kopurua handia izan da. 

 Partaidetzaren aniztasun-maila altua izan da (herriz herri, 

sexuaren arabera, sektore ekonomikoen arabera, adinaren 

arabera…). 

 

KONTAKTUAK/BILERAK/KUDEAKETAK 

Hirugarren adierazle motak plana garatzeko izandako "prozedurei", 

kudeaketei, bilerei edo harremanei buruzko datuak bilduko ditu. 

 Proiektu estrategikoen Zuzendaritza Nagusian: 

 Egindako bileren kopurua. 

 Parte hartu duten Nafarroako Gobernuko sailen kopurua 

 Bileren kopurua eta inplikatutako enpresa publikoen kopurua. 
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 Bileren kopurua eta inplikatutako enpresa pribatuen kopurua. 

 Topaketa horietatik sortutako lankidetza/jarduketen kopurua. 

 Pirinietako Mahaiaren mailan: 

 Egindako bileren kopurua. 

 Parte hartu duten Nafarroako Gobernuko sailen kopurua 

 Bileren kopurua eta inplikatutako enpresa publikoen kopurua. 

 Bileren kopurua eta inplikatutako enpresa pribatuen kopurua. 

 Topaketa horietatik sortutako lankidetza/jarduketen kopurua. 

 

 Eragileen balorazioa (Biztanleria, Pirinioetako Mahaia, Batzordeak) 

egindako kudeaketei buruz. 1etik 10erako balorazioa: 

 Plana abian jartzeko egindako kudeaketak egokitzat jotzen 

dira. 

 

PLANAREN ORDENANTZA ETA KUDEAKETA 

Atal honetan planari ekiteko abian jarritako ordenantza- eta kudeaketa-

ereduari buruzko informazioa jasoko da. 

 Planaren unitate arduradun bat sortzea. 

 Plana ezartzeaz arduratuko den talde bat sortzea. 

 Pertsona kopurua eta planean emandako denboraren ehunekoa. 

 Pirinioetako Planera bideratutako aurrekontua. 

 Planean inplikatutako sailen kopurua. 

 Eragileen balorazioa (Biztanleria, Pirinioetako Mahaia, Batzordeak) 

planaren ordenantza eta kudeaketari buruz. 1etik 10erako balorazioa: 

 Martxan jarritako ordenantza-eredua egokitzat jotzen da. 

 Lurralde-taldea lan-tresna erabilgarritzat jotzen da. 

 Plana abian jartzeko egindako kudeaketak egokitzat jotzen 

dira. 

KOMUNIKAZIOA 

Azkenik, komunikazio-adierazleen atalean, komunikazioarekin zerikusia duten 

datu guztiak jasoko dira. 

 Planerako gauzatzeko garatutako komunikazio-tresnen kopurua. 

 Garatutako komunikazio-ekintzen kopurua, tipologiaren arabera. 

 Ekintza horien xede-taldeen kopurua. 

 Hedabideetan izandako inpaktuen kopurua. 

 Eragileen balorazioa (Biztanleria, Pirinioetako Mahaia, Batzordeak) 

komunikazio-planari buruz. 1etik 10erako balorazioa: 

 

 Planari buruzko informazioa egokia izan da. 

 Komunikazio-bideak egokiak izan dira. 

 Komunikazio-planari lotutako adierazle gehiago diseinatuko dira. 
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5.1.2 EMAITZA-ADIERAZLEAK 

Aipatu bezala, emaitza-adierazleek plana abian jartzean zer lortu dugun azaltzen 

digute, eta egindako lanaren emaitzei buruzko datuak ematen dizkigute. 

 

 Abian jartzeko lehenetsitako jardueren kopurua. 

 Abian jarritako jardueren kopurua. 

 Abian jarri diren jarduera lehenetsien %a. 

 Abian jarritako jardueren kopurua, jarduera-sektoreen/-eremuen 

arabera. 

 Sektore bakoitzean abian jarritako jardueren ehunekoa, guztizkoaren 

aldean. 

 Abian jarritako jardueren onuradunen kopurua (sexuaren arabera 

banakatuta). 

 Abian jarritako jarduketen onuradun diren populazioen kopurua. 

 Genero-arrakala murrizteko abian jarritako jardueren kopurua. 

 Eragileen balorazioa (Biztanleria, Pirinioetako Mahaia, Batzordeak) 

planaren emaitzei buruz. 1etik 10erako balorazioa: 

 

 Planaren garapen-maila ona izan da. 

 Abian jarritako jardueren emaitzak positiboak izan dira. 

 Sektorekako jarduketen ezarpena orekatua izan da. 

 Lurraldeen araberako jardueren ezarpena orekatua izan da. 

 Martxan jarritako jarduerek Pirinioen benetako beharrei 

erantzuten diete. 

 

5.1.3 INPAKTU-ADIERAZLEAK 

Denbora-ikuspegi zabala beharko da hartutako neurriek planaren lehentasunezko 

helburuan eraginik duten baloratzeko: despopulazioa geldiaraztea eta bilakaera hori 

baloratu ahal izateko aldizkako konparazioak egitea. 

 Pirinioetako biztanleriaren hazkundea, 10 urteko denbora-

ikuspegiarekin, parametro hauek kontuan hartuta: 

 Lurralde osoa. 

 Bailaraka. 

 Adin-tarteen arabera. 

 Sexuaren arabera. 

 Jarduera ekonomikoaren hazkundea, sektoreen arabera. 

 Negozioak abian jartzea. 

 Pertsonak kontratatzea. 

 Jarduera ekonomikoen aniztasuna. 
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5.2 PROIEKTU BAKOITZAREN ADIERAZLEAK 

Planetik sortzen den proiektu bakoitzerako, proiektuaren helburuei lotutako adierazle 
espezifikoen sorta bat diseinatu beharko da. 

Proiektu bakoitzaren helburuak diseinatzen diren heinean, bai gauzatze-adierazleak bai 
emaitza-adierazleak landuko dira. Hala ere, adierazle horiek koherenteak izan beharko dute, 
eta planaren estrategia globala indartzen lagundu beharko dute. Horregatik, Planari oro har 
lotutako zenbait irizpide hartuko dira kontuan: 

 Proiektuaren eraginkortasuna eta gainerako planari egiten dion ekarpena. 

 Egokitasuna, zenbateraino egokitzen den Plana lurraldearen errealitatera eta haren 
beharretara, eta Nafarroako Foru Komunitateko gainerako lurraldeen testuingurura. 

 Aniztasuna, planteatutako proposamenen arteko aniztasun-maila. Bai eragiten dion 
sektoreari dagokionez, bai xede duen biztanleria-sektoreari dagokionez. 

 Oreka, alde batetik, garrantzia, presa, bideragarritasuna eta aniztasuna eta bestetik, 
lurralde-orekaren artean. 

 Estaldura, proiektuaren onuradun diren biztanleak. 

Plana ebaluatzeko orduan, haren ezarpena eta eragina, tresna kualitatiboak eta 
kuantitatiboak elkarrekin erabiltzea garrantzitsua da, irismen hori hainbat ikuspegitatik 
neurtzeko. 
 

INFORMAZIOA BILTZEKO TRESNAK 

Aurreikusitako adierazleen jarraipena egiteko, prozesu osoan datuak jaso ahal izateko tresnak 

hedatu behar dira. 

 

Datu kuantitatiboak biltzeko tresnak 

Datu-baseak 
Datu-baseak izango dira planari buruzko informazio kuantitatibo guztia bideratzeko 

tresna. Lurralde-taldeak bere datu-baseak egingo ditu, eta, horiei esker, datuak bilduko 

dituzte, ondoren azter ditzaten. Bilketa hori etengabe egin beharko da. 

 

Zenbakizko datuak biltzeko tresnak 

Eztabaida-taldeak 
Pirinioetako Planean jasotako erronka eta proposamen nagusiak prozesuan zehar 
antolatutako espazioen bidez hauteman eta planteatu dira: Pirinioetako Mahaia, 
Batzordeak…Bertan hautetsiek eta gizarte-sarea parte hartu dute.. 
 
Planaren bilakaera ebaluatzeko, gune horietara balorazio bat eraman beharko da. 
Balorazio horretan, honako hauek landuko dira: 

 Proiektuak ezartzea eta ebaluatzea. 

 Planaren bilakaera orokorra. 

 Hobekuntzak detektatzea edo ez. 

 Egiteke dauden erronkak. 

 Herritarrek ekintzen inguruan duten feedbacka. 
 
Gogobetetasun-inkestak lurraldean 
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Inkestaren helburua herritarrek planaren ezarpenari buruz duten pertzepzioari 
buruzko datu kualitatiboak lortzen saiatzea izango da. Inkesta horri esker, 
lurraldekako konparazioak egin ahal izango ditugu, eta denboran izandako bilakaera 
ikusi. 

Horregatik, garrantzitsua da informazio kualitatibo hori datu kuantifikagarri bihurtzea, 

baina, era berean, gune bat prestatu beharko da proposamenak edo kexak egiteko. 

 

Horretarako, urtero inkesta erraz bat egin ahal izango da Pirinioetako Planaren 

webgunearen bidez edo Mendixut bezalako argitalpenen bidez, eta proiektu 

bakoitzeko inkesta partzialak proiektu horien onuradunei. Horien bidez, honako datu 

hauek jasoko dira: 

 Asebetetze-maila Pirinioetako Plana egiteko ekimenari dagokionez, 0tik 10era. 

 Abian jarritako ekintzekiko gogobetetze-maila, 0tik 10era bitartean. 

 Lurraldeko lantaldea martxan jartzearen ondoriozko gogobetetze-maila, 0tik 10era 
bitartean. 

 Legebiltzarrak Pirinioetako Planean duen inplikazioari buruzko gogobetetze-maila, 
0tik 10era. 

 Gobernuak Pirinioetako Planean duen inplikazioari buruzko gogobetetze-maila, 
0tik 10era. 

 Pirinioetako toki-erakundeen (Batzarrak, Udalak, Kontzejuak, Mankomunitateak) 
inplikazioari buruzko gogobetetze-maila 0tik 10era. 

 Planari buruzko informazioari buruzko gogobetetze-maila, 0tik 10era bitartean.  

 ……. 
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6. PROIEKTUZ PROIEKTU 

Orain arte hau jaso da: 

 Lehenik, eskaera- eta proposamen-sorta bat, 2. atalean sektoreka sailkatuta. 

 Epe laburrerako plangintza-proposamen bat, 5. atalean lehenetsitako jarduketekin 

azalduta. 

Fase honetan, 4.3.2 PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA LEHENETSITAKO JARDUERAK atalean 

lehenetsitako neurri bakoitzean sakondu beharko da. Horretarako, honako fitxa hau 

proposatzen da, proiektuak homogeneizatzeko gida gisa balioko duena. 

PROIEKTU BAKOITZAREN GARAPEN-FITXA. 

LEHENTASUNA PROIEKTUAREN IZENBURUA 

Arduraduna: 

- Izena eta kontaktua 

Inplikatutako eragileak: 

- 1. Pertsona / eragilea 

- 2. Pertsona / eragilea 

Aurrekontua: 0000000000000000€ 

Kronograma: Hasiera-data eta amaiera-data 

Gauzatzeko lekua: 

- Herria/k– bailarak… 

Helburuak: 

- 1. Helburua 

- 2. Helburua 

- 3. Helburua 

Gauzatze-adierazleak: 

- 1. Adierazlea 

- 2. Adierazlea 

Emaitzen adierazleak: 

- 1. Adierazlea 

- 2. Adierazlea 

Proiektuaren deskribapen laburra: 

 

 

 

Zereginak: Zereginak esleitzea 

- 1. Zeregina - Esleitutako 

pertsona/erakundea 

- 2. Zeregina - Esleitutako 

pertsona/erakundea 

- 3. Zeregina - Esleitutako 

pertsona/erakundea 

- 4. Zeregina - Esleitutako 

pertsona/erakundea 

Oharrak: 
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7. ERANSKINAK 

 

7.1 LEHENTASUN-TAULAK 

7.2 ADIERAZLEEN TAULAK 

7.3 AURREKONTUARI BURUZKO TXOSTENA 

7.4  GIZARTE BERRIKUNTZAKO PLANEKO JARDUERAK (Despopulazioaren aurkako 

Sailarteko Batzordea)
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7.1 LEHENTASUN-TAULAK 

Lehenespen-taulak erantsi dira, lehen bi irizpideekin: maila eta iraunkortasuna. Pirinioetako Mahaiaren balorazioa ere adierazi da, ezarri beharreko lehen 
jarduerei dagokienez, eta horrek 1. lehentasuna ematen die. Gainerako zutabeak baloratu beharko lirateke. 
Azpimarratu behar da jasangarritasunaren esparruan, behin betiko proiektuari zer ikuspegi ematen zaion kontuan hartuta, irizpide bat edo bestea lehenetsi 
daitekeela; hala ere, lehentasun orekatua lortzen lagunduko diguten irizpide orientagarriak izan nahi dute. 
 
M.1 TURISMO JASANGARRIA ETA HURBILEKO MERKATARITZA 
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Antolaketa, Kideaketa eta Finantzaketa       

Sektorea dinamizatzeko langileak  

Cederna Garalur erakundearen bidez langileak kontratatzea, lan hauek egiteko: 
- dinamizazioa,  
- ekimen publikoak eta pribatuak abian jartzea,  
- sektorearen motibazioa,  
- dagokion sailarekin lankidetzan aritzea, Pirinioak turismo-helmuga 

jasangarri izan daitezen. 

 

 

 

MARTXAN! 

 

 
 

P.1 

Sektorearen profesionalizazioa. 
Etengabeko prestakuntzako programak garatzea, turismo-, merkataritza- eta 
ostalaritza-sektoreko beharretan oinarrituta..  

 

   

Eremu aseen kudeaketa.  

Gainezka egiten duten eremuak eta datak identifikatzea. kudeatzea (Irati, 
Otsagabia).Diseñar e  Bisitari-kopuruak sor ditzakeen arazoak konpontzeko neurri 
zehatzak diseinatzea eta ezartzea. 
Neurri horien jarraipena egitea. 
Nafarroa ezagutu Sarearen esparruan lan egiteko aukerak aztertzea, puntu beroak 
ezarriz eta saturatu gabeko beste espazio batzuetara mugituz. 

  

  

 

Merkataritzarako eta turismorako laguntzak eta 

diru-laguntzak.  

Dauden laguntzak eta diru-laguntzak ezagutzea, laguntza bakoitzaren xedea jakitea 
eta kronograma bat sortzea. 

  

  

Interes-taldeak sortzea eta laguntzak helaraztea. 

Turismo, Marketin eta Merkataritza Zuzendaritzarekin batera lantzea 2018ko 
Pirinioetako Planean egindako proposamena, non tokiko produktua lehenestea 
bilatzen den. 

Negozio-eredua. Landa-merkataritza.. 

Analizar la propuesta "Modelo de negocio. Comercio Rural” que aúna la actividad de 
comercio y turismo ("Negozio-eredua. Landa Merkataritza" proposamena aztertzea. 
Merkataritza eta turismoa uztartzen dituena. 
(https://www.navarra.es/home_es/especial/Viernes+economicos/201801.htm) 
ibilbide-orria landa-eremuetan ezarri. 
Eredu hori ezartzeko, toki-erakundeen eta Cederna Garalurren laguntza behar da. 
Nafarroako mendialdeko jardunbide egokien adibideak identifikatu eta zabaltzea, 
Pirinioetan errepikatu beharreko eredu gisa.. 

  

  

Dinamizazioa, komunikazioa eta 
marketina   

    

TURISMOA Etorkizuneko "Pirinio markarako" komunikazio-plan bat diseinatzea. 

  

  
   

  
Pakete turistiko berriak diseinatzea eta pakete zehatzekin urtaroko kanpainak 
eskaintzea, potentzialtasunak eta talde objektiboak identifikatuta.. 
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Sektoreko azoka, jardunaldi edo topaketetan parte hartzea. 

MERKATARITZA Hurbileko merkataritza sustatzeko plan bat egitea.  

  

  
 
 

 

  
  
  

Jarduera dinamizatzen laguntzen duten sektorearen antolamendu-ereduak aztertzea. 
Merkatariak eta turismo-sektorea elkarte berean (edo bailara bakoitzeko elkartean) 
integratzeko aukera baloratu ahal izango da 

Merkataritza dinamizatzeko kanpainak eta ekitaldiak abian jartzea; Gabonetako 
kanpaina, udaberrikoa... "merkataritza-pasaporteak", merkatuak, azokak... 

Kontzeptu berritzaileak sortzea, kontsumo modu berriak eta herrietako praktika 
tradizionalak barne hartzen dituztenak: adibidez, on-line merkataritza eta salmenta 
ibiltaria lotzea, merkatari desberdinen artean partekatutako zerbitzuak... 
Esperientzia arrakastatsuak identifikatzea eta zabaltzea. Adib.: tokiko moneta 
Agoitzen.... 
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ZERBITZUAK 

ZAINKETEN ETA GIZARTE-ZERBITZUEN EREMUA       

ESKARIA JARDUERAK 
MAILA      SOSTENIBILITATEA   BALORAZIOA  LEHENTASUNA 

Hornidurak eta ekipamenduak       

Erronkariko eguneko zentroa. 
Erronkariko eguneko zentro baten bideragarritasun-azterketa 
egitea.. 

  

  

Otsagabiako eta Erroko egoitzak. 
Eguneko zentroko pazienteentzako garraio-zerbitzua 
bermatzea.(Ikus Etxebizitzari, garraioari eta azpiegiturei buruzko 
mahaia). 

Baliabide komunitario berritzaileak. 

Baliabide berritzaile komunitarioak sortzeko eta Pirinioetan 
ezartzeko azterlan bat egitea: 

 Bizikidetza-unitateak  

 Belaunaldien arteko bizitokia,  

 Ostatu heterofamiliarra, etab. 
 

Landa Garapeneko Departamentuak adinekoen bizitza erraztu eta 
hobetzeko ekintzak sustatzen dituzten udal-proiektuetarako 
ematen duen laguntza aztertzea. (Zahartze aktiborako eta 
osasungarrirako estrategiaren esparruan). 
(Ikus Etxebizitza, Azpiegitura eta Garraio Mahaia). 

  

  

Pertsonak zaintzeko eta artatzeko programak.       

Etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren arreta-eredu 
berria (Zerbitzu honen eskumena udalarena da) 

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren arreta-eredu berri bat 
garatzea, arreta astelehenetik larunbatera/igandera eskaintzeko, 
beharren arabera. (La Competencia de este servicio es municipal) 

  

  

- Udalerri interesdunak identifikatzea eta baloratu: 

- Biztanleriaren beharrak. 
- Kostua eta gastuak banatzeko ereduaren azterketa. 

- Etxez etxeko laguntza-zerbitzua handitzeko eskualdeko plana 
egitea, udalerri interesdunen eta egoitza-zentroen arteko 
lankidetzaren bidez. 

- Arreta eredua martxan jartzea, egindako planaren arabera. 

Lehenik eta behin, proiektu pilotu bat garatuko da Auritz eta 
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Zaraitzuko esperientziatik abiatuta. 

Harrera-programak eta Gizarte Segurantzaren 
izapideetarako zirkuitu 

Gizarte Segurantzari abegi-programak eta Gizarte Segurantzako 
izapideak Pirinioetako Gizarte Zerbitzuko mankomunitateen 
bidez izapidetzeko aukera eskatzea. 
Gobernuak Pirinioetako Gizarte Zerbitzuetako Mankomunitateei 

lagundu ahal izango die Gizarte Segurantzari eskaera egiterakoan. 

Horretarako, lehenik eta behin, mankomunitateekin adostuko dira 
eskaera zehatzak. 

  

  

Erronkariko bailaran Jubiloteka mugikorraren 
zerbitzua bermatzea Zahartze Aktiboa Sustatzeko 
Proiektuan. 

Zahartze aktiboa sustatzeko proiektuaren parte izateak dakarren 
onuraren azterketa laburra egitea.  

  

  

Zahartze aktiboa sustatzeko programan erretiroteka-proiektua 
Osasun Sailarekin batera sartzeko aukera aztertzea.. 
EUTSI garatzen ari den programa finantzatzeko aukerak aztertzea, 
interes orokorreko zerbitzutzat jotzen baita (hitzarmen bidez, 
adibidez) 
Eutsik garatutako lanaren esprruan, lan-ildo berriak irekitzea: 

- Aragoiekin proiektuak, jardunbide egokien azterketa edo 

balizko POCTEFA proiektuak. 

- Beste erakunde batzuekiko lankidetza-ildoak. 

Animazio soziokulturaleko programa batez gain, beste zerbitzu 
batzuk ere barne har ditzala kontuan hartzea: podologia, ile-
apainketa, etab. 

Hainbat mailatako finantzaketa-lerroak identifikatzea eta gaiarekin 
lotutako diru-laguntzen egutegia sortzea. Interesa duten eragileei 
informazioa ematea diru-laguntzak argitaratzean. Deialdiak 
prestatzeko laguntza teknikoa ematea. 
  

Indarkeriari aurre egiten dioten emakumeei 
laguntzea 

Nafarroako emakumeen aurkako indarkeriaren aurka jarduteko 
14/2015 Foru Legearen esparruan, zerbitzu eta baliabideen sare 
publikotik emakumeei arreta osoa bermatzea, bai eta zuzeneko 
beste biktima batzuei ere.   
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Erronkariko eta Zaraitzuko udalak egiten ari diren egoeraren 
azterketatik abiatuta, plan horretatik eratorritako jarduerak abian 
jartzea. 

Zaintzak eta komunitatea. 

Pertsonak zaintzeko eta artatzeko komunitate-moduak 
esploratzea eta abian jartzea mikro eskalan: adibidez, Denboraren 
Bankua gai espezifikoetarako (hala nola garraioetarako), zaintza-
sareak …  
Horretarako, lehenik eta behin, horrelako ekimenak garatzea zein 
esparrutan izan daitekeen interesgarria identifikatu beharko da. 
(Gizarte-ehunetik edo toki-erakundeetatik bertatik jarri ahal izango 
dira martxan; ikusi antzeko esperientziak). 

  

  

Zaintzaileentzako aholkularitza-, prestakuntza- 
eta laguntza-programak. 

Zaintzaileentzako programa espezifikoak eskaintzea, pertsonei 
arreta profesionala eskaini ala ez (senideak edo mendekoak 
ardurapean dituzten pertsonak). 
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OSASUNA       

ESKARIA JARDUERAK 
MAILA      SOSTENIBILITATEA   BALORAZIOA  LEHENTASUNA 

Antolaketa, kideaketa eta finantzaketa       

Eskualdeko farmazietarako laguntza espezifikoak, 
12/2000 Foru Legearen arabera "jardun berezikotzat" 
jotzen direnak 

Aztertu eta baloratu Nafarroako Gobernuak proposatutako jarduera-programaren 

garapen-egoera.  

Pirinioetan dauden 6 farmazien bideragarritasuna aztertzea  

Pirinioetako farmazietan izango lukeen eragina aztertzea 

Egoera ahulean dauden eta "jarduketa Bereziko" diren eta Oinarrizko Zonaldeetan 

dauden farmaziei GUARDIAK ordaintzea. 

Nafarroako Farmazialarien Elkargo Ofizialari eskatzea Farmazialarien Kontseilu 
Nagusiarengana jo dezala, erosketak egiteagatik kenkariei buruzko 8/2010 LEDaren 
aplikazioa kentzeko eskatzeko  
Arreta Farmazeutikoari buruzko azaroaren 16ko 12/2000 Foru Legearen berrikuspena 
eskatzea, merituen baremo bat egon dadin, Nafarroako farmazia-bulegoaren irekiera 
eskatzerakoan eremu sakabanatu eta zahartuetan eta beste zenbait egoeretan 
izandako esperientzia kontuan hartuta.. 
 

 
 

  

Osasun-garraioa 
 

Haranen artean garraio sanitario publikoko sareak sortzea, biztanle horiek bermatuta 
izan dezaten kontsultak egiteko aukera behar dituzten tratamenduak jasotzeko 
(onkologikoak, errehabilitazioa...) baita espezialitateei buruzkoak eta abar 

- Antzeko kasuistika duten beste leku batzuetan abian jarritako proiektuak 
aztertzea eta identifikatzea (adibidez, Erriberako bizitzaren autobusa) 

- -Aukerak eta proposamenak baloratu Osasun Sailarekin (Ver mesa de (Ikus 
(Etxebizitza, azpiegitura eta garraio mahaia) 

  

  

Prestakuntza 
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Profesionalen prestakuntza jarraia eta etengabekoa. 
 

Osasun Sailarekin bilera bat eskatu, honako hauek egiteko: 
 

- Eskualdeko osasun-langileen prestakuntza-beharren berri ematea (Andreak 
egiaztatu). 

- Lehen Mailako Arretako eta Arreta Komunitarioko Lurralde-estrategia 
abian nola jarri den eta Pirinioetan zer ondorio dituen ezagutzea. 

  

  

Pertsonak zaintzeko eta artatzeko programak       

Aurrez aurrekoak ez diren kontsulten prozedura 
sustatzea. 
 

Jardun Bereziko zonetan telemedikuntzaren eta telelaguntzaren garapena Osasun 
Sailarekin kontrastatzea. Eskualdeko berariazko aholkulari gisa barne-
medikuntzarekin eta geriatriarekin telekontsulta egiteko aukeraren azterketaren 
egoera ezagutzea. 

  

  

Lurraldean kontsulta ez-presentzialen beharrak aztertzea. Osasun Sailarekin 
kontrastea egin  

Tokiko biztanleei horrelako kontsultak egiteko aukeraren berri ematea 

Osasun Sailak beste espezialitate batzuei horrelako kontsulta gehiago egiteko aukera 
aztertzea. 

Hitzordu medikoak koordinatzea eta paziente 
pluripatologikoen zirkuitu bereziak sortzea, baita 
biztanle guztientzat ere. 
 

Osasun Sailarekin bilera bat egitea, hainbat espezialistarekin mediku-hitzordu 
desberdinak koordinatzea bideragarria den jakiteko.. 

  

  

Osasun Sailarekin batera, mediku-hitzorduak koordinatu ahal izateko funtsezko 
eragileak, ekintzak eta ibilbide-orria definitzea 

Larrialdien artatzea. 
 

Larrialdietan arreta egokia bermatzea. 
Nafarroako Gobernuak Pirinioetako Planean hartutako konpromisoen egoera 
ezagutzea  

 

  

Sexu- eta ugalketa-osasuna. 
 

Sexu- eta ugalketa-osasuna sustatzeko Erkidegoko programei jarraipena ematea, 
gazteei arreta berezia eskainiz (adib.: Gozamenez programa). 

  

  

Ama-haurren osasuna eta edoskitze naturala sustatzea 

Eskatzaile kopuruaren aurreikuspena egitea.  

  

  

Profesionalak (emaginak) Pirinioetako zentroetara hurbiltzeko aukera. 
Halakorik ezean, alternatibak aztertzea (amatasun-prestakuntza ematen den 
zentroetara emakumeak eramatea) 

Eremuko absentzien osasun-estaldura hobetzea 
NGk egindako eta Pirinioetako Planean jasotako proposamenen egoera ezagutzea. 
Absentziengatiko estaldura (gaur egun, 6 ordukoa) % 100era zabaltzeko eskatzea 
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HEZKUNTZA, PRESTAKUNTZA ETA GAIKUNTZA     
  

ESKARIA JARDUERAK MAILA       SOSTENIBILITATEA    BALORAZIOA   LEHENTASUNA 

Antolaketa eta kudeaketa     
  

 
Hezkuntza Sailaren eta Pirinioetako Eskolen arteko 
koordinazio-gune bat sortzea. 

Hezkuntza Sailaren eta Pirinioetako eskolen arteko koordinazio-gune bat antolatzea, 
urteko jarduera-plan bat egiteko (zehaztu zein izan daitekeen mekanismorik 
egokiena, komisioa, mahaia...). 
Eskaera zehatza Pirinioetako Mahaiarekin definitzea. 

  

  

Pirinioetan Hezkuntzako plaza publikoak betetzea. 
 

Pirinioetan dauden plaza guztien hornikuntza bermatzea pizgarrien ezarpenaren 
bidez, hornikuntza zaileko eremuengatiko hobariez gain, adibidez etxebizitzaren 
arloan. Horretarako, beharrezkoa da: 

  

  

- Onuradunen kopurua aztertzea. 

- Beste leku batzuetako esperientziak eta jardunbide egokia ezagutzea. 

- Pizgarri motak eta kostua aztertzea. 

- Pizgarrien bidez Pirinioak aukeratzen dituzten funtzionarioak saritzea 

A Lanpostuak betetzea bermatuko duten administrazio-prozedura malguak lortzeko 
bideak aztertzea. 

Derrigorrezko hezkuntzako gutxieneko ikasle-ratioa 
murriztea 

Egungo egoeraren eta araudia aldatzeko aukeraren azterketa garatzea 

  

  

Aldaketa gauzatzeko ekintzak eta kronograma definitzea 
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Egokitzat jotzen bada, ratioa aldatzeko izapidea babestea 

EDUCA programaren egokitzea 

Pirinioetako hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen errealitatea islatzeko 
tresna egokitzea. 
Hezkuntza Sailarekin eskariaren alderdi zehatzak definitzea eta balioestea, teknikoki 
eta aurrekontuei dagokienez. 
Proposatutako hobekuntzak EDUCA programan ezartzea. 

 
 

  

Haur eskolak     
  

Pirinioetan haur-eskolen zerbitzua bermatzea.  
 

Hezkuntza Sailarekin batera, arau-proposamen malguagoa eta espezifikoagoa 
baloratzea. 

  

  

Eskariaren eta eskaintzaren egoera urtero aztertzea, Pirinioetako egoerara 
egokitutako aurreikuspen erreala izateko. 

NGren eta Toki-erakundeen arteko lankidetza-hitzarmenak egitea haur-eskolak 
ordaintzeko. 

Aukera posibleak aztertzea (haur-eskola tradizionala, etxe lagunak, etab.) zerbitzua 
bermatzeko. 

Alternatibetako bat ezartzea 

Derrigorrezko hezkuntza     
  

Frantsesa ikasgaia Lehen Hezkuntzatik ematea 

Ikastetxeen eta ikasleen eskariaren aurreikuspena egitea: 
Murgiltze eredu eleaniztuna eskatzen duten ikastetxeen zerrenda eta ikasgaia 
egiteko interesa duten ikasleen gutxi gorabeherako kopuruaren aurreikuspena. 

  

  

Proposamena gauzatzeko ekintzen eta eragileen kronograma egitea. 

147/2016 Foru Aginduaren arabera egin beharreko izapideei laguntzea eta jarraipena 
egitea. 
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"Haurren partaidetza" ikastetxeen bidez 

 “Pirinio Txikien Plana" abian jar dadin sustatzea, "Haurren partaidetzarako" 
programa baten bidez. Programa horrek, txikienen proposamenak planean sartzeaz 
gain, tresna garrantzitsua eskaintzen du gaztetatik errotzea lantzeko. 
NGk UNICEFekin abian jarritako haurren partaidetzarako proiektuan sartzeko 
interesa aztertu ahal izango da. 

  

  
 

Pirinioei buruzko unitate didaktiko espezifiko bat 
egitea.. 

Hezkuntza Sailarekin Pirinioei buruzko unitate espezifiko bat garatzeko eta eskoletan 
emateko aukera aztertzea. 
Unitate hori zer ikastarotarako izango den zehaztea. 
Unitate didaktikoaren helburuak definitzea. 
Edukiak garatzea. 
Cederna lurraldean garatzen ari den unitate didaktiko baten bidezko komunikazio-
plana kontuan hartzea. 

 
 

  

Hezkuntza-komunitateko eta/edo lurraldeko hainbat 
eragiletatik abiatutako proiektuak: adibidez, IGEak, 
Cederna, CiN (Unibertsitate arteko Kontseilu 
Nazionala), Eutsi... 

Eskoletan lurraldeko beste erakunde batzuek sustatutako proiektuak garatzea eta 
ezartzea, adibidez: 

- EUTSI elkarteak proposatzen du eskoletara eramatea landa-eremura 
egokitutako negozio-ereduei buruzko prestakuntza (kooperatibismoa, 
gizarte-ekonomia). 

- -Erronkariko Natura Interpretatzeko Zentroak gazteei zuzendutako proiektu 
bat proposatu du, lurraldeko baliabideen balioa nabarmentzeko eta beste 
leku batzuetako gazteekin konektatzeko. 

- -Cedernak ekintzailetza-esperientziak ditu, eta elkartea ikastetxeetan 
ezagutarazten du. 

Beste leku batzuetako esperientziak ezagutzea eta Pirinioetan antzeko esperientziak 
garatzeko aukera aztertzea, adibidez, Sustraiak proiektua (Larraintzarko eskolaren 
IGEaren ekimena da). 
Sustraiak proiektua urtero ingurune desberdin batean garatzen da eta ikasleak 
lurrarekiko eta bertako jendearekiko errotzean eta konpromisoan hezi ahal izateko 
giroa bultzatu nahi du 

 
 

  

Hezkuntza Ez derrigorrezkoa     
  

Derrigorrezko hezkuntza ondoko ikasleentzako egoitza-
gastuak diruz laguntzea  
 

Eskariaren eta zerbitzua betetzearen kostuaren azterketa egitea, eta egoitzaz 
bestelako aukerak aztertzeko aukera aztertzea, hala nola eguneroko garraio-
zerbitzua ezartzea. 
Printzearen Gotorleku izeneko gazte aterpean Pirinioetako ikasleak hartzeko 
hitzarmen zaharra berreskuratzeko interesa eta bideragarritasuna aztertzea.  
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(Ikus Etxebizitza, azpiegitura eta garraio mahaia) 

Derrigorrezko hezkuntzaren ondoko eskaintza 
zabaltzea, intereseko eta premiako 

Agoitzen eta Irunberrin Lanbide Heziketako ikasketa berriak ezartzeko proposamena 
aztertzea. 

 
 

  

Intereseko heziketa-zikloak identifikatzea. 

Lanbide Heziketako ikasketa berriak ezartzeko beharrezkoak diren administrazio-
kudeaketak aztertzea. 

Bideragarritasunaren/aukeraren azterketa. 

Ziklo berriak abian jartzeko izapideak egitea. 

Iraupen luzeko praktiken eskaintzak handitzea 
derrigorrezko hezkuntzaren ondoko ikasleentzat 

Lanbide Heziketako ikasketa eta unibertsitate-ikasketetako intereseko eremuak 
identifikatzea. 

 
 

  

Praktiketako ikasleak hartzeko interesa duten erakundeak identifikatzea. 

Praktikak Pirinioetan egiteko interesa duten ikastetxeak identifikatzea.. 

Praktiketako ikasleentzako dauden baliabideak aztertzea (etxebizitzak, egoitzak, 
bekak).. 

Praktikak eskaintzeko izapideak egitea. 

Esparru-hitzarmena sortzea eta sinatzea erakunde interesdunen artean. 

"Landako Erasmus" programa bat garatzea 
Aragoiko esperientzia aztertzea eta Pirinioetan izan dezakeen erreplika ikustea.. 
Unibertsitateekin batera proiektu pilotu bat garatzea, unibertsitateko ikasleek 
prestakuntza Pirinioetan osatzeko  
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Mugaz gaindiko proiektuak 

Abian edo lantze-prozesuan dauden Europako proiektuetan parte hartzeko aukerak 
aztertzea eta baloratzea: 

- PYIREREFP: Ikasketen eta praktiken mugikortasuna. 
- FORMANAEN: Mugaz gaindiko prestakuntza  

 

  

Helduen hezkuntza     
  

Pirinioetako biztanleen beharretara egokitutako 
prestakuntza-ekintzak 

Lurraldean prestakuntza-beharrak detektatzea eta identifikatzea. 

 
 

  

Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin sinergiak sortzea, prestakuntza-proiektu bereziak 
edo programa horren berrikuspenaren ondoriozkoak abian jartzeko (adib. Smart 
rural edo beste batzuk) 

Prestakuntza-plan bat eskaintzea, proposamen zehatzekin, Pirinioetako Planeko 4 
mahaietan jasotzen diren prestakuntza-eremuetarako. 

Fomentar y generar oferta de  formación on-line 

Hainbat gairi buruzko prestakuntza ematea teknologia berriei/sare sozialei/on-line 
kudeaketari buruz: 
Aplikazioak, bideo-deiak, on line fakturak, banku-kudeaketak erabiltzea. 
Talde desberdinetara egokitutako prestakuntza egitea, adibidez, adineko pertsonak. 

Hezkuntza ez-formalaren eskaintza gehiago sustatzea. 
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 KULTURA/GAZTERIA/KIROLA       

ESKARIA JARDUERAK MAILA      SOSTENIBILITATEA   BALORAZIOA  LEHENTASUNA 

KULTURA      

Pirinioetarako kultura-plan estrategikoa  

Parte hartzeko prozesu batetik abiatuta, lurraldearen beharrak eta 
ahalmenak aztertzea (agertoki naturalak, ondare materiala eta 
immateriala, elkarte-sarea...), eta, hortik abiatuta, proposamen 
partekatu eta partaidetu bat diseinatzea, honako hauek jasoko dituena: 

- Diagnostiko parte-hartzailea 
- Kultura-plan estrategiko partekatua 
- Programazio espezifikoak 

  
  

Planaren esparruan, tamaina txikiagoko udaletan kultura-zerbitzu 
mankomunatuak garatzen laguntzea, teknikariei laguntza eta 
aholkularitza emateko hainbat arlotan, komunitatea inguruneko 
funtsezko eragile gisa parte hartuz. 
 

Lurraldeko toki-erakundeen artean baliabideak arduraz kudeatzera 
bideratutako ekimenak bultzatzea, gizarte- eta lurralde-orekako esparru 
batean. 
 

Kultura-ekipamenduak 
  
 

Pirinioetan dauden kultura-ekipamenduen mapaketa egitea  
Beharren azterketa: ekipamendu berriak behar al dira? Daudenak esku-
hartzerik behar al dute? 
Aire zabaleko balizko agertokien mapaketa egitea (basoak, xarma duten 
txokoak, elizetako atrioak, plazak...) 

  
 

 
 

Nafarroako erreferentziazko zentroen eta Foru Komunitatearen luze-
zabalean kokatutako beste kultur zentro batzuen espazio konplizeen 
sare bat sortzea, erreferentziazko zentro horiek "antena" gisa jardun 
dezaten, eta sorkuntza-, ekoizpen-, ikerketa-, erakusketa-ekimenak eta 
horien eragina lurralde osora eta herritar guztientzat zabaltzeko aukera 
izan dezaten. 
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Kultura-azpiegitura berriak eraikitzeko interesa duten toki-erakundeei 
aholkuak eta gomendioak ematea, ekipamenduen lurralde-oreka 
sustatuz. Jarduera baldintza egokietan garatu ahal izateko, dimentsio 
txikiagoko herrietan kultura-erabileretarako espazioak bilatzea sustatzea. 

Museoak urte osoan irekita edukitzea. 
Kultura eta Kirol Saileko Museoen Zerbitzuarekin honako aukera hauek 
aztertzea proposatzen da: 

- Pirinioetako museoen ordutegiak urte osora zabaltzea. 
- Pirinioak bisitatzen dituzten pertsonei eta bertako biztanleei 

zuzendutako dinamizazio- eta hedapen-programak garatzea  
Martxan dauden beste eredu batzuk erreferentziatzat hartzea 
planteatzen da, Zugarramurdiko Sorginen Museoa, adibidez. 
NICDOrekin lan egiteko aukera ere planteatu da. 

 

Kultur jarduerak egiteko/gozatzeko alternatibak eskaintzea horretarako 

ekipamendurik ez duten herriei. 

Kulturaren arloko profesionalak Kultura-teknikariak kontratatzea. 
Formula egokiena zein den aztertzea (teknikari mankomunatuak?)  

 
  

Elkarte-ehuna  

Elkarteen sareak Pirinioetako kultura dinamizatzeko eskaintzen dituen 
aukerak aztertzea. 
Haien lanari balioa ematea. 
Kultur proposamen publiko-pribatuak bilatu eta abian jartzea.  

 
  

Proposamen berritzaileak eta bereizleak  

Kultura-programazioetan, bertako publikoarentzako eta bisitariak 
erakartzeko proposamenak bereiztea. 
Programa mankomunatuak abian jartzea. 
Planean hautemandako potentzialtasunak oinarri hartuta, beste leku 
batzuetako programazioetatik bereiztea bilatzen duten eta Pirinio 
Marka indartzen laguntzen duten proposamenak diseinatzea: 
kontzertuak Iratiko oihanean, Orbaitzetako arma fabrikan, Muskildako 
ermitan... Kultura-ekitaldiak proposamen gastronomikoekin lotzea; 
apurrak dastatzea, Erronkariko musika eta gazta uztartzea, basoan zehar 
soinu-ibilaldiak egitea, jaialdi bat antolatzea... 
Tokiko potentziala aprobetxatzea eta abian dauden ekimenetan 
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sakontzea: adibidez, Julián Gayarreren figuraren inguruan, Urzainkiko 
Nesken Jaialdia… 
Bailaretako kultur programazioak eta agendak koordinatzea. 
Gizarte-berrikuntzako proiektuak abian jartzea artearen eta prozesu 
komunitarioen bidez, Antartikarekin egindako diseinu-faseko proiektua, 
esaterako. 

Nafarroako landa-kulturaren adierazpenak berreskuratu eta 
ikusaraztea, eta hiria eta landa-eremua integratzen dituen elementu gisa 
baliatzea, komunitate-kultura eta landa-eremuko berrikuntza sustatuz, 
eta ondarearekin ez ezik, kultura- eta arte-sektoreekin ere lotuz. 

Kultura Pirinio guztien eskura 
Zirkuitu ibiltariak programatzea herri txikienetara proposamenak, 
kultura eta bisitariak hurbiltzeko. 
   

  

Nafarroako Gobernuko Kultura Sailarekin lankidetzan 
aritzea  

Kultura Sailarekin lankidetza eta programak bilatzea elkarlana eginez 
Parte hartzea sustatu programa (Kultur, Landarte...), sare (espazio 
eszenikoen sarea) eta sailak sustatutako diru-laguntza deialdietan 
(Tokiko erakundeentzako laguntzak: ondare arkeologiko eta 
paleontologikoan esku hartzeko, Artea eta Kultura. Udal PLATEA lokala. 
Museoen funtzionamendurako laguntzak, museoen hedapenerako 
jarduera eta jarduketetarako laguntzak...). 
 
Erakundeei laguntza horiek izapidetzen laguntzea 

  
 

 
 

KIROLA      

Kirol-ekipamenduak  

Pirinioetan dauden kirol-ekipamenduen mapaketa egitea. 
Beharren azterketa: ekipamendu berriak behar al dira? Daudenak esku-
hartzerik behar al dute? 
Ingurune naturalak kirol-jarduerak egiteko eskaintzen dituen aukeren 
mapaketa egitea.  

  
 

 
 

Kiroleko teknikariak Kirol-teknikariak kontratatzea.. 
Formula egokiena zein den aztertzea (teknikari mankomunatuak?)  

 
  

Elkarte-ehuna  
Pirinioetan dauden kirol-elkarteak/klubak… identifikatzea. 
Elkarte-sareak Pirinioetako kirola dinamizatzeko eskaintzen dituen 
aukerak aztertzea  
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Haien lanari balioa ematea. 
Kirol-proposamen publiko-pribatuak bilatzea eta abian jartzea.. 

Proposamen berritzaileak eta bereizleak  

Dagoeneko martxan dauden kirol-ekitaldiak identifikatzea eta indartzea: 
IRATI Xtrem, Orreaga – Zubiri, eskandinaviar martxa. 
Kirol-ekitaldietako kudeatzaileak, indarguneak eta ahulguneak 
identifikatzea. 
Kirol-programazioetan, bertako biztanleentzako eta bisitariak 
erakartzeko proposamenak bereiztea. 
Lurraldearen ezaugarrietan oinarrituta (mendia, elurra...), kirol-ekitaldi 
berriak diseinatzea, kirol-jarduera sustatzeaz gain, tokiko 
ekonomiarentzat pizgarri izan daitezkeenak. 

 
 

 
 
 
 

Nafarroako Kirolaren Institutuarekin lankidetzan 
aritzea  

Nafarroako Kirolaren Institutuarekin lankidetza eta lankidetza-programak 
bilatzea. 
NKIaren deialdiak aztertzea eta bideratzea toki-erakundeei, ikastetxeei, 
klubei, monitoreei... 
Erakundeei laguntza horiek izapidetzen laguntzea. 

  
 

 
 

GAZTERIA       

Gazteria Plana  

Nafarroako Gobernuaren II. Gazteria Planetik abiatuta, Pirinioetarako 
interesgarrienak diren arlo tematikoak garatzea. 
Erronkarin eta Zaraitzun gazteekin egiten ari diren lantaldeak indartzea 
(kulturaren eta ekintzailetzaren esparruan), estrategia globalean 
sakondu eta lurraldean lurreratzeko. Esperientzia hori gainerako 
bailaretara zabaltzea. 
Interesgarria izan daiteke Pirinioetako gazteek Planaren proposamenei 
buruz duten ikuspegia jasotzea. 

  
 

 
 

Gazteentzako ekipamenduak eta espazioak  

Pirinioetako gazteen zuzkidura-beharrak aztertzea. 
Azterketaren arabera, gazteentzako espazio-proposamenak diseinatzea 
gazteekin.   

  

Gazteriako teknikariak.. Gazteriako teknikariak kontratatzea. 
Formula egokiena zein den aztertzea (teknikari mankomunatuak?)  

 
  

Elkarte-ehuna. 
Pirinioetan gazte-elkarterik edo gazte-kolektiborik dagoen edo gazteak 
orotariko elkarteetako kide diren identifikatzea. 
Haien lanari balioa ematea.  
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Tokiko erakundeen eta elkarteetako gazteen arteko lan-ildo bateratuak 
diseinatzea. 

Proposamenak gazte jendearekin eta gazteentzat. 

Gazteengandik eta gazteentzat sortzen diren eta hainbat arlotan 
eragina duten proposamenak diseinatzea: aisialdian, kulturan, 
hezkuntzan, etxebizitzan, enpleguan, osasunean... 
Batez ere, aisialdiaren eta denbora librearen esparruan, programa 
mankomunatuak esperimentatzea. 
Gazteak inplikatzea, proposamenen garapenean ez ezik, baita 
gauzatzean ere. 

 
 

 
 
 
 

Lankidetza Gazteriaren Institutuarekin. 

Gazteriaren Institutuarekin lankidetza eta lankidetza-programak 
bilatzea. 
Programa hauek hartuko dira kontuan: aurrekontu parte-hartzaileak, 
toki-erakundeentzako diru-laguntzak gazte-elkarteentzat... 
Erakundeei laguntza horiek izapidetzen laguntzea.. 
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ZEHARKAKO GAIAK 

BERDINTASUNA      

ESKARIA JARDUERAK MAILA      SOSTENIBILITATEA   BALORAZIOA  LEHENTASUNA 

Garapen-planak 
 Pirinioetako Berdintasun Plana egitea   

  

Berdintasunerako teknikarien beharra 

 Nafarroako Berdintasunerako Institutuak proposamen txosten bat egin 
du. Nafarroako Berdintasunerako Institutuak Nafarroako toki-
erakundeei emandako diru-laguntzen deialdiaren 3.1 oinarria aldatzeko, 
2020. urtean aukera berdintasunerako agentearen figura profesionala 
sartzeko eta sendotzeko, biztanle kopuruaren betekizunari dagokionez. 

 
 

  

Hasitako lan-ildoak sakontzea eta indartzea 

Pirinioetan egiten ari diren ahalduntze feministako programak: 
"EmakumeON- Nosotras " programa eta "Emakume Politikoen 
Foroa". 
2020an emakume gazteekin hirugarren programa bat egiteko 
aukera aurreikusten da, "Taupada-Impulso". 

 
 

 

 

Gizarte-ehuna 

Pirinioetako Emakumeen Sareari laguntzea. 
Pirinioetako bi ordezkari Nafarroako Berdintasun Kontseiluan parte 
hartzen dute. 

 
 

 

 

 

Pirinioetako emakumeen topaketak babestea eta Nafarroa osoko 
topaketak hartzeko aukera aztertzea. 
Nafarroako jardunbide egokiak eta kasu arrakastatsuak ezagutzea, 
adibidez Erdialdeko Eremuko esperientzia 

EUSKARA        

ESKARIA JARDUERAK MAILA      SOSTENIBILITATEA   BALORAZIOA  LEHENTASUNA 
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Administrazio publikoko lanpostu jakin batzuetako 
langile elebidunak egotea: 

- Oinarrizko osasun-eremu guztietako (Isaba, Salazar, 
Burguete) osasun-zentroetako administrazio-
langileak (harrera, jendearentzako arreta). 

- Erronkariko eta Aurizberriko liburutegi publikoetako 
langileak. 

- Oinarrizko Osasun Eremua: sendagileak eta 
erizainak osatutako bikote elebiduna..  

- Pediatria. 
- Udaleko langileak. 

Egungo egoera aztertzea, Nafarroako Gobernuak bidalitako txostenaren 
bidez. 
Lurraldearen eskaria zehaztea. 
Kasu bakoitza erakunde eskudunarekin aztertzea. 

 
 

  

Lurraldeko euskalkien balioa nabarmentzea.. 

Ikerketa. 
Argitalpena egitea. 
Pirinioetako berezko euskalkiak ikusarazi eta balioesteko ekitaldiak 
antolatzea..   

  

Helduek euskara ikasteko laguntza. 

Ikasleei edo euskalduntze-sektoreko erakundeei matrikulen kostua 
ordaintzen laguntzea. 
Malgutasun handiagoa ratioetan eta finantzaketa berdina landa-
eremuetan eta dentsitate demografiko txikietan. 
Toki-erakundeentzako laguntzak, langileen euskara ikasteko eta 
birziklatzeko planetarako. 
Euskararen eskaera eta ikasketa mailak aztertzea.  

 

  

Zerbitzua eskaintzeko formularik egokiena aztertzea. 

Euskara ikasteko aukeratutako formula abian jartzea. 

 
  



 

106 
 

M.2 INDUSTRIA, EKINTZAILETZA, LURRALDE GARAPEN JASANGARRIA 
 

ESKARIA JARDUERAK MAILA      SOSTENIBILITATEA   BALORAZIOA  LEHENTASUNA 

Garapen-planak eta -ereduak     

Lurraldearen aukeren azterketa, S3 Garapen 
Estrategiarekin bat datorrena. 

Arlo ekonomikoen aukerak eta S3ren lehentasun tematikoetan identifikatutako lehiakortasun-faktoreak 
aztertzea. 
Analisiak honako hauek azpimarratuko ditu: 
- Arlo ekonomikoak: elikatze-katea, energia berriztagarriak eta baliabideak, turismo integrala. 
- Lehiakortasun-faktoreak: enpresa-garapena, I+G+b, azpiegiturak, hezkuntza eta prestakuntza 

Analisi horretan genero-ikuspegia sartuko da. 

  
  

Araudia     

Zerga-araudia berrikustea eta enpresak sortzeko zerga-
pizgarri berriak sortzea. 

Antzeko kasuak bilatzea beste autonomia-erkidego batzuetan (Kantabria, etab.).  

 
 

  Nafarroari aplika dakizkiokeen neurriak jasotzea. 

Sail eskudunentzako pizgarrien proposamena. 

Trebakuntza eta Prestakuntza     

 Etengabeko prestakuntza. 
Lurraldean etengabeko prestakuntza-programa bat garatzea, hautemandako eskaeretan eta beharretan 
oinarrituta, bai eta lurralderako S3 azterketan identifikatutako aukera berrietan oinarrituta ere.    

P.1 

Orientazio goiztiarra. 
Pirinioetako eskoletako orientazio goiztiarreko programa, lurraldean oinarritutako eta tokiko 
potentzialtasunak aprobetxatzen dituzten jarduera-ereduen prestakuntzan eta sentsibilizazioan eragina 
izango duena.   

  

Hornidurak eta ekipamenduak     

Pirinioetan banda zabala hedatzea (dauden beste eredu 
batzuen azterketa, hala nola guifinet). 

Plan Zuzentzailean aurreikusitako banda zabalaren hedapena baino lehen Interneterako sarbidea 
bermatuko duen trantsizio-eredu bat ezartzeko alternatibak aztertzea (1 eta 2). 
Finantzaketa bilatzea eta aztertutako aukerak ezartzea.    

P.1 

Erabilera anitzeko nabeetarako, bulegoetarako eta 
eskariaren araberako lokaletarako sarbidea 

Erabilera anitzeko nabeen, bulegoen eta lokalen erabilgarritasunari buruzko hedapenerako gaur egungo 
tresnak ezagutzea. 
Dagoen lokal-eskaria aztertzea eta bideratzea. 
Nasuvinsako ontzi balioaniztunen eskaintzari buruzko informazioa ematea langile interesdunei. 
Prozesuan alternatibak bilatzea eta laguntzea. 

  
  

 
 
 
 
 

 
 



 

107 
 

 
Belaunaldien arteko erreleboa sustatzea     

NEZaren negozioen txanda-poltsa 
 

Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin harremanetan jartzea, Nafarroa Ekintzailea Programaren 
funtzionamendua ezagutzeko, eta, zehazki, Negozioak Txandatzeko Burtsa ezagutzeko, eta Pirinioetan 
hura ezagutaraztea eta hura erabiltzen laguntzea ahalbidetuko duen lankidetza bilatzea. 
Lurraldean Negozioen txanda-poltsa hurbiltzea eta ezagutaraztea, sektore eta pertsona interesdunak 
identifikatzea, eta txanda-prozesua erraztea jarduera uzten dutenen eta hasten dutenen artean: 

- Informazio- eta sentsibilizazio-kanpaina bat egitea. 
- Pirinioetan uztea aurreikusita duten eta belaunaldi-erreleboan interesa duten jarduera 

ekonomikoak identifikatzea. 
- Saltzaileari lana uzteko prozesuan laguntzea: laguntza, aholkularitza eta jarraipena txanda-

poltsarekin egiten diren kudeaketetan. 
- Pirinioetan jarduera bat hasteko interesa duten pertsonak identifikatzea. 

Erosleari jardueraren erreleboan laguntzea. 

  
  

Belaunaldien arteko errelebo-poltsa. 

Lurraldean zerbitzu-eskatzaile izan daitezkeenekin poltsa bat sortzea. 
"Pirinioetako poltsa" NEZan lehendik dagoen poltsan integratzeko edo berezko poltsa bat garatzeko 
aukera aztertu ahal izango da, baina ez da inolaz ere planteatzen Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren 
aukera orokorrak ez erabiltzea. 
Proposamena jarduketa zabalago baten barruan kokatzen da: "Enplegu-poltsa" (ikus jarduera berrien 
garapena), non bere jarduera-ildoetako bat belaunaldien arteko erreleboa izango den, lurraldean NEZan 
Negozio Txanden Burtsak duen eragina osatu eta areagotzea bilatuz, eta jarduera utzi eta Pirinioetan 
hasi nahi duenaren eskaintza eta eskaria soilik jasoz. 

Gainera, programan interesa izan dezaketen prestakuntza-erakunde eta -zentroak identifikatu, 
harremanetan jarri eta haiekin lankidetzak bilatuko dira. 

Belaunaldien arteko txanda-poltsa dinamizatzea eta finantzaketa-lerro posibleak zabaltzea. 
Belaunaldien arteko errelebo-poltsa dinamizatzea lurraldeko eragileen bidez. 
Herritarrengana hurbiltzea gai horri dagokionez dauden laguntzak, eta beste laguntza posible batzuk 
bilatzea. 

  

  

Orientazioa eta mentoring-a. 
Erakunde eskudunekin batera, lurralde-agenteen bidez mentoring figura bat sortzeko aukera aztertzea. 
 

  
  

  Proiektu Pilotuak. 
 

Sektore zehatzetan proiektu pilotuak abian jartzea: beste leku batzuetako esperientziak aztertuko dira, 
hala nola San Martin de Unxen garatutakoa lehen sektorean (Ekoherriak). 
Proiektu pilotuak abian jartzea kolektibo jakin batzuentzat: adibidez, emakumeentzat.   
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Jarduera berriak garatzea     

Erreferentziako programak. 

Landa-ingurunean jarduera berriak garatzea sustatzen duten programa/proiektu/diru-laguntza lerroetan 
parte hartzea identifikatzea eta sustatzea, bai Nafarroako Enplegu Zerbitzuak sustatutakoak, bai beste 
erakunde batzuek sustatutakoak, adibidez: 
- Nafarroako Landa Lab (NEZ) 
- Moldatuz egokitzen du 20.30 (NEZ) 
- Fundazioa eta lurraldea programa (Botín fundazioa) 
- Beste batzuk 

 
 

 

  

Enplegu-poltsa. 

Pirinioetarako lan-poltsa bat sortzea eta kudeatzea, Belaunaldien arteko txandakatze poltsa osatuko 
duena (jarduera-ildo desberdinak dituen poltsa bakarra izango litzateke). 

- Enplegu-eskatzaile posibleak identifikatzea 
- Besteren konturako edo norberaren konturako enpleguari buruz informatzea, aholkatzea eta 

orientatzea. 
- Gizarteratzeko eta laneratzeko laguntza-baliabideak ematea. 
- Enplegua eskaintzen duten eskaintzak eta erakundeak identifikatzea. 

Lan-bitartekotza egitea. 

   

P.1 

Enpresa autonomoak. 

Pirinioetako enpresa autonomoei laguntzeko formulak bilatzea: 
- Finantzaketa-lerroak 
- Aholkularitza eta laguntza 
- Une jakin batzuetan langileak kontratatzeko formulak.  

   

P.1 

Jarduera berriak abian jartzeko programa 

S3 estrategiaren azterketatik eta 1. neurrian hautemandako lurralde-aukeretatik abiatutako programa, 
honako alderdi hauek jasotzen dituena: 

6. Tokiko beharrak eta ahalmenak aztertzea. 
7. EITek eskaintzen dituzten ekintzailetza-potentzialtasunak eta -aukerak. 
8. Espazio partekatuak sortzea: coworkinga, mintegiak … 
9. Enpresa-eredu kolektiboak. 
10. Ekintzailetzarako eta mentoringerako aholkularitza integrala. 

Emakumeen ekintzailetzari laguntzea toki-mailan (aholkularitza, mentoringa, laguntza espezifikoak …). 
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M.3. MESA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y FORESTAL. 

ESKARIA JARDUERAK MAILA      SOSTENIBILITATEA   BALORAZIOA  LEHENTASUNA 

Garapen-planak eta -ereduak     

 NPE berriaren egoera, egungo egoeran duen eragina 
eta lurraldera eramateko egin daitezkeen hobekuntzak 
ezagutzea. 
 
 

Nafarroako Gobernuak, UAGNk, EHNEK eta UCANek aplikazio-ereduaren inguruan sinatutako akordioan 
jasotako printzipioak aztertzea eta Pirinioetan duen eragina baloratzea. 
Hobekuntza horiek sartzea ahalbidetuko duten parte-hartze prozesuak. 
Lurraldean parte hartzeko prozesuak abian jartzea, NPEk izan ditzakeen eragin-aukerak baliatu ahal 
izateko Pirinioetako proposamenak helarazteko. 
Garatzen ari diren gaiarekin lotutako jarduerak identifikatzea eta horietan parte hartzea: informazio-
jardunaldiak, lantaldeak, prestakuntza... 
Aldi berean, interes bera adierazi duten beste eskualde batzuekin batera lan egitea, NPEk eredu 
endogeno eta jasangarri baterako trantsizioa bultza dezaten. (Adib.: Jurramendi bere garapen-planean 
jasota daukan eskualdea da). 

   

P.1 

Pirinioetako lehen sektorearen azterketa, honako 
hauei buruzko informazioa emateko: 

- Ekoizleen zerrenda 
- Udal-ordenantzak 
- Belaunaldien arteko erreleboa 
- Lurren erabilera 
- Larreen Plana 

Azterketatik abiatuta, eta partaidetza-prozesu baten bidez, Pirinioetan lehen sektorerako nahi den 
eskualdeko garapen-eredua definitzea eta aztertutako alderdien inguruko neurri zehatzak definitzea: 
- Ekoizleak, barne hartzen dituzten jarduerak eta garapen-ildoak 
- Pirinioetako udalerrietan sektorea arautzen duten udal-ordenantzak (bakoitzaren indarguneak eta 

ahulguneak eta hobetzeko alderdiak) 
- Belaunaldi-ordezkapenari buruzko proposamenak 
- Lurren erabilera 

   

P.1 

Pirinioetarako intereseko proiektuak, beste erakunde 
batzuek sustatuak (ardi latxa, gozamena, Rural 
Femmes plana). 

Pirinioetan eragina duten proiektuak identifikatzea eta beste sail eta erakunde batzuekin lankidetza-
ildoak kudeatzea, proiektu horiek lurraldean duten eragina areagotzeko. 
Pirinioetan martxan dauden proiektuak eta horien jarduera-ildoak ezagutzea. 
Proiektu horien eragina handitzeko egin beharreko ekintza zehatzak aztertzea. 

   

P.1 

Erakunde publikoen arteko lankidetza. 
Beste erakunde batzuek Pirinioetan egiten dituzten lanak eta proiektuak ezagutzea eta haiekin 
lankidetza-ildoak bilatzea.  

 
  

Erabilpen Publikoari buruzko ikerketa Lana egiteko lehentasunezko espazioak modu parte-hartzailean definitzea.  
 

  

Lehen sektorerako araudia     

Arau-erregulazioaren aldaketak, batez ere: 
Zuzeneko salmentari buruzko Legea aldatzea. 
Borondatezko Artisautzaren Legea aldaraztea. 

Eskaria zehaztea eta diskriminazio positiboko arau-aldaketak bultzatzea, honako hauek kontuan hartuta: 
4. Ustiategien tamaina eta artisau-ekoizpenaren ezaugarriak 
5. Lurraldea (Biztanleria galtzeko arriskuan dagoen lurraldea) 
6. Genero-ikuspegia, emakumeak sektorean sartzen laguntzeko. 

 

  
  

Prestakuntza eta gaikuntza     

Pirinioetan etengabeko prestakuntzako programa global 
baten esparruan, lehen sektorerako etengabeko 
prestakuntza-ildo bat garatzea. 

LEHEN SEKTORERAKO ETENGABEKO PRESTAKUNTZAKO PROGRAMA: 
Honako hauetan oinarrituta:  

 

 

 
 

  1. Beharren azterketa. 

2. Sektorearen joerak eta aukerak. 

3. Prestakuntza teknologia berrietan eta sektorerako aplikazio espezifikoetan. 
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ESKARIA JARDUERAK MAILA      SOSTENIBILITATEA   BALORAZIOA  LEHENTASUNA 

Dotazioak eta ekipamenduak     

Hiltegi bat sortzea 

Pirinioetarako hiltegi bat diseinatzea eta martxan jartzea, honako hauek jasoko dituena: 

  
  

1. Beste esperientzia batzuen azterketa (Bizkaia, Baztan, sakana...). 

2. Pirinioetako beharren azterketa. 

3. Behar horietara egokituko den eredu bat diseinatzea. 

4. Bideragarritasun-plana eta kudeaketa-eredua. 

5. Egikaritze-proiektua. 

Lehen sektorea dinamizatzeko, sustatzeko eta garatzeko programak     

Sektorearen kohesioa; asoziazionismoa eta 
kooperatibismoa 

Sektorea dinamizatzea asoziazionismoaren eta kooperatibismoaren bidez, sektorea antolatzeko eta 
kudeatzeko eredu gisa. Horretarako: 
- Sektorea kohesionatzeko prestakuntza-proposamenak egingo dira. 
- Erreferentziazko esperientziak identifikatu eta aztertuko dira, hala nola: Urduñako abeltzainen 

elkartea, Caceresko kooperatiba aktiboa, Emakume abeltzain saretuak... 

 
 

  

Erosketa publikoa 

Administrazioak hurbiltasuneko eta lurraldetasuneko produktuak erosteko ereduak sustatzea. 
Beste esperientzia eta proiektu batzuk aztertzea: 
- RESELOC (harremana duten eragile guztien balorazioa: INTIA, ekoizleak, kontsumitzaileak) 
- HEMENGOAk (Iruñeko Udala)  

 
  

Pirinioetan dagoen eskaintza ebaluatzea, bai produktuarena, bai ekoizleena. 
Hala badagokio, ekimen horietan ekoizle gehiago sartzeko modua aztertzea. 
Hala badagokio, Administrazioak produktu horien erosketa areagotzeko bide berriak aztertzea. 

Ekonomia zirkularra 

Ekonomia zirkularra sustatzeko eskualde-programa bat garatzea, lehen sektorera eta industria-sektorera 
bideratua eta enplegu-iturri berriak sortzera bideratua. 
Beste leku batzuetako esperientzia interesgarriak identifikatuko dira.  

 
  

Lehen sektorea dibertsifikatzea. 

SEKTOREAN DIBERTSIFIKATZEKO ETA BERRITZEKO PROGRAMA 
2. neurrian planteatutako eskariaren azterketan oinarritua eta honako hauek barne hartzen dituena: 

  
 

  1. Aukeren azterketa. 

2. Ekoizleentzako laguntza eta aholkularitza. 

3. Dibertsifikaziorako laguntzak. 

Belaunaldien arteko erreleboa lehen sektorean. 
Industria, Ekintzailetza eta LGJari buruzko mahaian 
planteatutako ekintzari lotua. 

BELAUNALDIEN ARTEKO ERRELEBO-PROGRAMA LEHEN SEKTOREAN: 
Pirinioetarako belaunaldi-erreleboko planean lehen sektorerako lerro espezifiko bat garatzea. 
Proposamenak erretiroa hartuko duten nekazarien eta abeltzainen eskaintza jasoko du eta eskaria 
jarduera horietara erakartzen dutenak, epe labur eta ertainean. 
Besteak beste, honako alderdi hauek jasoko ditu programak: 

4. Eskaintzaren identifikazioa: datozen urteetan jarduera utziko duten nekazariak eta 
abeltzainak, baita horiek dituzten "eskubideak" ere. 
Eskaria sortzea: publiko objektiboa izan daitezkeen gazteentzako informazioa eta 
sentsibilizazioa. 

5. Laguntza-programa eta "txanda-kontratua". 
6. Nekazari gazteentzako berariazko laguntzak. 
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PROIEKTU PILOTUAK EZARTZEA 
Proiektu pilotuak abiaraztea jarduera zehatzetan: adibidez, belaunaldi-txandaketako programa bat ardi-
azienden artzainekin. 
Horrelako proiektuak finantzatzeko aukerak aztertuko dira, hala nola Trantsizio Ekologikorako 
Ministerioaren Enplegu Berdea Programa eta Erronka Demografikoa proiektua. 
Erreferentziako esperientziak identifikatzea eta aztertzea, adibidez: 
- RETA proiektua. Talde operatiboa. Nekazaritzako Test Guneen Sarea. 
Berrikuntza sozialeko tresnak dira, eta nekazaritzako ekintzailetza-eredu berriak sustatzen dituzte. 

Emakumeak lehen sektorean sartzea. 

EMAKUMEAK LEHEN SEKTOREAN SAR DAITEZEN SUSTATZEKO POGRAMA 
Nafarroako Berdintasunerako Institutuarekin lan egitea, besteak beste honako alderdi hauek kontuan 
hartuko dituen programa espezifiko batean: 

 
 

  

1. Sektorean emakumea ikusaraztea eta esperientzia zehatzen balioa nabarmentzea. 

2. Aholkularitza espezifikoa. 

3. Lanean hasteko laguntzak. 

4. Laguntza-programa 

5. Parte hartzeko eta gobernatzeko berezko espazioak. 

6. Sareak sortzea beste lurralde batzuekin. 

INTIArekin aztertzea ildo horretan lan egiteko aukerak, eta Rural Femmes esparruan egindako inkestaren 
interesa aztertzea 

Produktuak eskala txikian eraldatzea. 

 Lehen sektorea erraztuko duten baldintzak, 2. neurrian planteatutako aukeren azterketatik eta 
identifikaziotik abiatuta, eskala txikiko produktuen eraldaketari lotutako ekimen edo proiektu pilotuak 
jarriko dira abian.  
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BASOGINTZA 
 

ESKARIA JARDUERAK MAILA      SOSTENIBILITATEA   BALORAZIOA  LEHENTASUNA 

Baso-aprobetxamendua     

Basoen aprobetxamendua. 

Basoen kudeaketa jasangarria sustatzen duten proiektuak bultzatzea eta laguntzea, basoen mantentze-
lanen eta aprobetxamendu ekonomikoaren ikuspegitik. 
Proiektu zehatzak ikusi eta garatzea, hala nola; 

 
 

 
 

Burgiko proiektua: zuraren sektoreko ekimenak; zuraren aukerak Erronkariko industrialdean jarduera 
garatzeko. 

Zurarentzako gunea: Pirinioetan egurra metatzeko puntuak identifikatzea. 
Egindako proiektuak aztertzea eta dauden proiektuak bultzatzea (PROMOBIOMASSE, etc.). 

Eraikuntza publikoetan zuraren erabilera sustatzea. 
Onartu ondoren, Eguralt proiektua (altueran eraikitzeko proiektuak) herritarren artean ezagutaraztea. 
Proiektuan tokiko lankidetza egokia den ebaluatzea. 
Proiektu zehatzak abian jartzea: zura azpiegituretan erabiltzea. 

 
 

 
 

Enplegua 

Sektoreko langileen lana ikusaraztea eta balioestea. 

 
 

 
 

Sektoreko langilerik eza arinduko duen basogintzako eta industriako prestakuntza eskaintzea. 

Sektorean berrikuntza eta teknologia txertatzea, entsegu-, teknologia- edo eraikuntza-zentro bat sortuz 
(zerbitzu teknologikoen antena). 

Balio erantsiko produktuen aprobetxamendua sustatzea: zuraren kimika. 

Baso-kudeaketari hainbat ikuspegi gehitzea, basogintza-sektoreko mahai baten bidez: unibertsitateekin, 
enpresekin… 

Erabilera berriak 

Egurretarako erabilera berriak sustatuko dituzten proposamenak ikertu eta diseinatzea, adibidez 
turismorako, Zaraitzuko eta Aezkoako Irati bezalako zereginekin, antzina bezala zakuak egitea 
proposatzen da. Adibidez, IRATIko etxeen inguruko ibilbide tematizatua. 

 
 

  

Baso bat modu iraunkorrean nola kudeatzen den ikustea ahalbidetuko duten ekimenak garatzea… 

Antzeko beste lurralde batzuetako esperientziak identifikatzea. 

Energia-eraginkortasuneko plana, helburu hauek dituena:     

Biomasa termikoaren erabilera sustatzea. 
 
Eraikin publikoen energia-efizientzia handia sustatzea. 

Erakundeak garatzen ari diren planak ezartzen laguntzea (Cederna, Nafarroako Gobernua):                                                                                      
 

  

  

1. Sektore publikoari eta herritar guztiei informazioa, komunikazioa eta sentsibilizazioa emateko 
jarduerak. 

2.Udaletako eta eraikin publikoetako energia-auditoretzen programa, Alkatetzen Itunaren esparruan 
egiten ari direna. 

3.Udal-instalazioetako programa pilotuak, bero-barrutiak sustatzea. 

4.Laguntza-lerroak bilatzea: diru-laguntzak identifikatzea, herritarrei zabaltzea eta izapideak egiten 
laguntzea. 

5."Renove" programak martxan jartzea herritarrentzat. 
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4 ETXEBIZITZA, GARRAIOAK ETA AZPIEGITURAK 

ESKARIA NEURRIAK MAILA      SOSTENIBILITATEA   BALORAZIOA  LEHENTASUNA 

Garapen planak eta ereduak     

Honako udalerri hauetako egoeraren azterketa eta mapa: 
 

- Etxebizitza pribatua 
 

- Jabetza publikoko etxebizitza (toki-erakundeena, 
Nafarroako Gobernuarena eta Estatuko 
Gobernuarena). 
 

- Administrazioaren edo finantza-erakundeen 
jabetzako etxebizitza huts enbargatuak. 

Alokairurako eta erosketarako eskuragarri dagoen etxebizitza 
pribatuaren bizitegi-parkearen azterketa: 
 

- Etxebizitza pribatuen eskaintzaren errolda eskuragarria 
(webguneak kontsultatzea, higiezinak, herrietako landa-lana). 

- Etxebizitza erabilgarrien errolda (toki-erakundeei, Nafarroako 
Gobernuari, Estatuko Ministerioei eta finantza-erakundeei 
kontsulta egitea). 

- Egungo salmenta- eta alokairu-kanaletan ez dagoen 
etxebizitza erabilgarriaren detekzioa (landa-lana). 

- Dagoen eskaintza doako GIS tresnen bidez mapatzea (adib.: 
Open Street Map edo beste batzuk). 

- Eskaintzaren sailkapena, honako hauen arabera: kokapena, 
azalera, ezaugarriak (gela-kopurua, bainugelak, etab.), mota 
(etxebizitza atxikia edo isolatua, solairua), irisgarritasun-maila 
eta beste batzuk. 

 
Analisi horretan genero-ikuspegia eta malgutasuna txertatuko dira, 
etxebizitzetatik kanpoko sarbideak (argiztapena, isolamendua), gelen 
tamainak eta antolaera, zaintzarako espazioak eta hierarkizazioa eta 
horiek egokitzeko aukera aztertuz, besteak beste. 
Lurraldean (Otsagabia) egindako esperientziak kontuan hartzea. 

   

P.1 

Herri eta mendietako ondare arkitektonikoa babestea. 

Informazioa biltzea eta aztertzea: 
- Lurralde Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiak sortutako 

mahaiaren aurrerapenak kontsultatzea. 
- Adibideak eta jardunbide egokiak beste lurralde batzuetan 

kontsultatzea (adib.: Asturias, Kantabria, Andaluzia). 

  
  

Errepidedezko Hiriarteko Bidaiarien Garraioaren Plan 
Integralaren (PITNA) egoera Pirinioetan eta haren 
ezarpena etorkizunean. 

Pirinioetan planteatutako eta egindako ekintzen egikaritze-egoeraren 
egungo egoera. 

   

P.1 
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Aurreikusitako azpiegitura elektrikoen egoera 
ezagutzea. 

Nafarroako Gobernuak eta Iberdrolak 2018 eta 2020 bitartean gauzatu 
dituzten azpiegituren egoera  
   

  

Araudia     

Eraikitako etxebizitzak eta alokairu-sistemak birgaitzeko 
dauden araudiak hobetzea. 
 

Udal eta eskualdeko hirigintza-araudia berrikustea eta Pirinioetako 
etxebizitzen errealitatearekin alderatzea: 
 
 - Bizigarritasuna 
 - Ondarea babestea 
 - Zatiketa bertikala eta horizontala 
 - Erabilera aldaketak 
 - Beste batzuk 
 
ORVEetako teknikariek erabakiak hartzeko mahaietan parte hartzea. 

  
 

P.1 

Nafarroan Etxebizitza izateko Eskubideari buruzko 
maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 43 septies 
artikulua garatzea, Etxebizitza Hutsen Erregistroa 
garatzeko 

Etxebizitza Hutsen Erregistroa sortzea, gaur egungo proiektuan 
(aurkezpena): 
 
 - ORVEetako teknikariek erabakiak hartzeko organoetan parte 
hartzea. 
 - Landa-lana: lurraldean informazioa bilatzea.  

  
  

Lurzoru urbanizaezinean industria-jardueren ezarpena 
arautzen duen 84/1990 Foru Dekretuaren azterketa 

Kontsultaren egoera kontsultatu Lurralde Antolamenduan: 
 

- - Hiriguneetan zenbait jarduera ekonomiko instalatzeko 
aukera planteatzen da, ingurumenean eta gizartean duten 
eraginaren arabera, Frantziako eredua kasu. 

  
  

Hornidurak eta ekipamenduak     

Lurralde osoan banda zabala ezartzeko azpiegiturak 
instalatzea 

Errepikagailuak instalatzea eremu publiko estrategikoetan, adibidez, 
Hagako matan 
(Ikusi Industria, Ekintzailetza eta DTS mahaia)   

  

Bizitegi-parke publikoa eta pribatua dinamizatzea 

Nafarroako Gobernuaren, tokiko erakundeen eta Estatuko 
Gobernuaren jabetzako etxebizitza publikoak birgaitzea 

Etxebizitza edo higiezin publikoak udal-alokairuko etxebizitza gisa 
egokitzeko azterlana (birgaitzeko inbertsioa behar dute); 
Jabetza publikoko etxebizitzak birhabitatzeko plana:   
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 -Baloratutako memoriak idaztea 
 -Finantzaketa bilatzea: jabetzaren eta beste toki-erakunde 
batzuen arteko baterako finantzaketarako eredu berriak) edo 
fundazioak. 
 -Jarduketa guztietan kontuan hartuko dira ingurumenari, 
kontsumoari eta hondakinei buruzko 0 irizpideak eta genero-
ikuspegiari buruzkoak. 

Alokairuko eta erosketako etxebizitza-poltsa bat sortzea 
eta dinamizatzea 

Nasuvinsak eskualde-mailan dituen baliabideak (alokairu-poltsa) eta 
Pirinioetako Planeko komunikazio-baliabide espezifikoak erabiltzea 
alokairu- eta erosketa-poltsa dinamizatzeko: 
 
 - Etorkizuneko Pirinioetako Planaren webgunea erabiltzea 
etxebizitza erabilgarriak eskaintzeko 
 - Lurraldeko taldeak espazio hori kudeatzea 
 - Publizitate-kanpaina, liburuxken, tokiko hedabideen eta 
tokiko ekitaldien bidez. 
 
Egindako ekintzek iraunkortasuna dimentsio guztietan bilatu behar 
dute, 
Dauden baliabideak, espazioak edo sinergiak eta genero-ikuspegiaren 
irizpideak. 

 
 

  

Etxebizitza-eredu berriak aztertzea eta horiek 
Pirinioetako lurraldearen eskarira eta ezaugarrietara 
egokitzea. 

Koetxebizitza- edo cohousing-ereduak, coliving-ereduak, kudeaketa-
kooperatibak eta beste batzuk aztertzea, informatzea eta zabaltzea: 

- Jardunbide egokiak biltzea eta aztertzea beste autonomia-
erkidego batzuetan eta Europan. 

- Toki-erakundeen, bizilagunen eta arrakasta-kasuen arteko 
hitzaldiak eta topaketak egitea. 

Egindako ekintzek jasangarritasuna dimentsio guztietan bilatu behar 
dute, dauden baliabideak, espazioak edo sinergiak eta genero-
ikuspegiko irizpideak aprobetxatuz. 
(Ikus Turismo, Merkataritza eta zerbitzuen mahaia). 

 
 

  

Lehen bizileku gisako etxebizitzak birgaitzeko laguntza 
bereziak. 

Etxebizitza bakoitzeko gehieneko diru-laguntza handitzeko aukera 
aztertzea (25.000€ gaur egun). Pirinioetako Planaren lurraldea 
Lehentasunezko Birgaitze Eremuen barruan dago, eta obraren  
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aurrekontuaren %45 ere lor dezake. 
- Beste autonomia-erkidego batzuetan antzeko araudia bilatzea, 

eskualdeko kasuistikara egokitzea. 
- Ondarearen eta Etxebizitzaren arteko koordinazioa 

birgaitzeko. 

ORVEetako teknikariek erabakiak hartzeko mahaietan parte 
hartzea. 

Errepideak zolatzeko eta egokitzeko obrak 
finantzatzeko baliabide propiorik ez duten toki-
erakundeei diru-laguntzak emateko baldintzak 
aldatzea. 

- Eskaria zehaztea; finantzaketa-bideak bilatzea. 
- Azpiegitura berrietarako diru-laguntzen hitzarmenaren egoera 

ezagutzea.   
  

Industria-lurzorua dinamizatzea 

Gaitasun gehiago ez duten industrialdeetan industria-
lurzorua gaitzea eta eskuragarri dagoen industria-
lurzorua dinamizatzea. 

Udal planak aldatzea, okupatutako industrialdeen gaitasuna 
handitzeko. 
Jarduera Ekonomikoko Arloak dinamizatzea Nasuvinsaren Induslan 
tresnaren bidez (esteka): 
 

- Eskura dauden datuak eguneratzeko landa-lana. 
- Tresnaren kudeaketa. 
- Tresna zabaltzea toki-erakundeen eta balizko ekintzaileen 

artean, etab. 
- Belaunaldi-aldaketa egin dezaketen enpresen zerrenda. 
- Aukerak. 

 

 
 

  

Azpiegitura berriak 

Zuzkidura eta azpiegitura berriak eta lehendik zeudenekiko 
erabilera berriak 

Azpiegituren plana, zuzkidura eta azpiegitura guztien (osasuna, 
hezkuntza, kultura, jarduera ekonomikoa, etab.) beharrak eta gabeziak 
identifikatzen dituena, daudenak barne, baliabideak optimizatzeko 
dauden erabileretan partekatutako erabilera berrien proposamena 
egiteko. 
 

- Beharrak identifikatzea. 
- Gutxiegi erabiltzen diren edo erabiltzen ez diren azpiegiturak 
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identifikatzea. 
- Proposamenak eta jarduerak lehenestea. 
- Jarduketa Plana idaztea 

 
Adibidez, aparkalekuak, autokarabanen aparkalekua, eguneko zentroa, 
zura biltzeko zentroa, etab. 
(Ikus Turismo, merkataritza eta zerbitzuen mahaia). 
 

Otsagabiako eta Erroko eguneko zentroen garraio-
zerbitzua. 

Eskaera aztertzeko eta zehazteko azterlana. 
Garraiobideak partekatzeko proposamena, esate baterako, 
ikastetxeetarako garraioa eguneko zentroen erabiltzaileekin. 
Beharren araberako garraiobideak (adibidez, Noain eta Galar). 
(Ikus Turismo, merkataritza eta zerbitzuen mahaia). 

 
 

  

Osasun-garraio kolektiboko zerbitzua 

Eskaera aztertzeko eta zehazteko azterlana. 
 

- Antzeko lurraldeko adibideak eta jardunbide egokiak 
aztertzea. 

Osasun Sailak proposatutako alternatiben azterketa. 
- Zonakatzea (A gunea, astelehena eta asteazkena, B gunea, 

asteartea eta osteguna). 
- Garraio mota: plaza gutxiko (adib.: minibusa edo taxia) garraio 

kolektiborako aukera. 
- Minibusa: toki-erakundeen jabetzakoa da, eta udal-langileek 

gida zezaten lizentzia lortzea. 

- Taxia: lurraldean dauden lizentziak erabiltzea eta 
taxilariei langileak kontratatzen laguntzea, beharrezkoa 
izanez gero.  

(Ikus Turismo, merkataritza eta zerbitzuen mahaia). 

 
 

  

Derrigorrezko hezkuntzaren ondoko hezkuntza 
aukeratzen duten ikasleen garraiorako edo bizileku-
aldaketarako laguntzak. 

Eskaria aztertzeko eta zehazteko azterlana. 
Garraio- eta bizileku-aukeren azterketa: jardunbide egokien azterketa 
eta antzeko lurraldeetan egindako adibideak. 
(Ikus Turismo, merkataritza eta zerbitzuen mahaia).  
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Garraio partekatua edo carsharing sustatzeko eta 
erabiltzeko aplikazio informatikoa. 

Berriak sortzea edo lehendik daudenak erabiltzea (adib.: Bla Bla Car), 
herritarrek ibilgailu pribatua partekatzeko aukera emango dien tresna 
bat, jarduerak egiteko (eskolaz kanpokoak, erosketak, etab.). 
 

- Pirinioetako etorkizuneko webgunea erabiltzea aplikazioa 
hartzeko. 

- Aplikazioa lurraldean zabaltzeko kanpaina. 
 

Egindako ekintzek jasangarritasuna dimentsio guztietan bilatu behar 
dute, dauden baliabideak, espazioak edo sinergiak eta genero-
ikuspegiko irizpideak aprobetxatuz. 

  
  

Bere ibilgailurik edo gidatzeko baimenik ez duen 
herritarrentzako garraio-zerbitzua: 
- Gazteak 
- Haurrak 
- Adinekoak 
- Migratzaileak 
- Desgaitasuna duten pertsonak 
- Emakumeak 
- Beste kolektibo batzuk 

Eskaria aztertzeko eta zehazteko azterlana. 
 

- Lurraldeko adibideak eta jardunbide egokiak aztertzea 
(Erronkari, emakumeentzako garraio kolektiboa) edo 
antzekoak. 

- Dauden garraiobideak (adib., ikastetxeetarako garraioa), 
taxiak edo mikrobusak partekatzeko proposamenak. 
 

Esperientzia pilotua abiaraztea Abaurreagaina, Abaurreapea eta 
Jaurrietako eremuetan. 

 
 

  

Errepide bidezko Bidaiarien Hiri arteko Garraioaren 
Plan Integrala (PITNA) Pirinioetan itzultzea eta 
etorkizunean ezartzea. 

Informazioa eta hedapena: 
 

- Toki-erakundeekin (Pirinioetako Mahaia) eta, oro har, 
herritarrekin informazio-bilerak egitea, Pirinioetan zer ekintza 
egin diren eta zenbateraino ezarri diren jakiteko. 
 

Egindako partaidetza-prozesuak itzultzea. 
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7.2 ADIERAZLEEN TAULA: 

GAUZATZE-ADIERAZLEAK NEURKETA-UNITATEA NEURTZEKO TRESNA 

EDUKIA:     

Identifikatutako esku-hartze eremuen kopurua (azpisektoreak 
batzorde bakoitzaren barruan). 

Esparruak; adib.: 
Nekazaritza, turismoa, 
kultura, euskara... 

Datu-baseak 

Identifikatutako eskaeren kopurua. Eskaerak Datu-baseak 

Identifikatutako eskaeren kopurua, eremuen arabera. Eskaerak Datu-baseak 

Eskaeretarako planteatutako 
 proposamenen/jarduketen/irtenbideen kopurua. 
 

Proposamenak Datu-baseak 

Planak lantzen dituen edukien balorazioa. 1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

  Planak jasotzen dituen proposamenek herritarrentzat 
interesgarriak diren eskaerei erantzuten diete. 

1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

 Proposamenek Pirinioetako arazo garrantzitsuak jorratzen 
dituzte. 

1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

  Erantzuna ematen zaie ekonomia- eta biztanleria-sektore 
guztiei. 

1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

PARTE HARTZEA     

Parte hartu duten toki-erakundeen kopurua. 

Toki-erakundeak: 
Batzarrak, udalak, 
kontzejuak, 
mankomunitateak… 

Datu-baseak 

Inplikatutako elkarteen kopurua. Elkarteak Datu-baseak 

Parte-hartzaileen kopurua (datuak sexuaren arabera banakatuta). Pertsonak Datu-baseak 

Hainbat gunetako parte-hartzearen arabera banakatutako datuak: Pertsonak Datu-baseak 

 Pirinioetako Mahaiko partaideak. Pertsonak Datu-baseak 

 Batzorde bakoitzeko parte-hartzaileak. Pertsonak Datu-baseak 

 Foro irekietako parte-hartzaileak. Pertsonak Datu-baseak 

 Partehartzaileak bileretan/elkarrizketetan/ekitaldietan… Pertsonak Datu-baseak 

Parte-hartze mailari buruzko balorazioa. 1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

 Parte hartzeko gune eta deialdi kopurua egokia izan da. 1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

 Deialdietako parte-hartzaileen kopurua handia izan da. 1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

  Partaidetzaren dibertsitate-maila altua izan da (herriz 
herri, sexuaren arabera, sektore ekonomikoen arabera, 
adinaren arabera…). 

1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

KONTAKTUAK/BILERAK/KUDEAKETAK     

Proiektu estrategikoen Zuzendaritza Nagusian.     

 Egindako bileren kopurua. Bilerak Datu-baseak 

 Inplikatutako NGko sailen kopurua. Sailak Datu-baseak 

 Bileren kopurua eta inplikatutako enpresa publikoen 
kopurua. 

Enpresa publikoak Datu-baseak 

 Bileren kopurua eta inplikatutako enpresa pribatuen 
kopurua. 

Enpresa pribatuak Datu-baseak 

 Topaketa horietatik sortutako lankidetza-/jarduera-
kopurua. 

Jarduerak Datu-baseak 

Pirinioetako Mahaian.   Datu-baseak 

 Egindako bileren kopurua. Bilerak Datu-baseak 

 Inplikatutako NGko sailen kopurua. Sailak Datu-baseak 
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 Bileren kopurua eta inplikatutako enpresa publikoen 
kopurua. 

Enpresa publikoak Datu-baseak 

 Bileren kopurua eta inplikatutako enpresa pribatuen 
kopurua. 

Enpresa pribatuak Datu-baseak 

 Topaketa horietatik sortutako lankidetza-/jarduera-
kopurua. 

Jarduerak Datu-baseak 

 Egindako kudeaketen balorazioa. 1etik 10erako balorazioa:     

 Plana abian jartzeko egindako kudeaketak egokitzat jotzen 
dira. 

1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

PLANAREN ORDENANTZA ETA KUDEAKETA     

Planaren unitate arduradun bat sortzea. 
Proiektu Estrategikoen 
Zuzendaritza Nagusia 

NAO 

Plana ezartzeaz arduratuko den taldea sortzea. Lurraldeko taldea Datu-baseak 

Pertsona kopurua eta planean emandako denboraren ehunekoa. 
Pertsonak eta 
jardunaldiak 

Datu-baseak 

Pirinioetako Planera bideratutako aurrekontua. Euroak 
Nafarroako 
Aurrekontu 
Orokorrak 

Planean inplikatutako sailen kopurua. Sailak Datu-baseak 

Planaren ordenantzari eta kudeaketari buruzko balorazioa:   
Inkestak eta foku-
taldeak 

 Martxan jarritako ordenantza-eredua egokitzat jotzen da. 1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

  Lurralde-taldea lan-tresna erabilgarritzat jotzen da. 1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

 Plana abian jartzeko egindako kudeaketak egokitzat jotzen 
dira. 

1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

KOMUNIKAZIOA     

Planerako garatutako komunikazio-tresnen kopurua. 
Tresnak: webgunea, 
argitalpenak… 

Datu-baseak 

Garatutako komunikazio-ekintzen kopurua, tipologiaren arabera. 
Komunikazio-ekintzak: 
prentsa-oharrak, 
aurkezpenak… 

Datu-baseak 

Ekintza horien xede diren talde objektiboen kopurua. Target-taldea Datu-baseak 

Hedabideetan izandako inpaktuen kopurua. 
Eragina: hedabideetan 
duen presentzia 

Datu-baseak 

Planaren komunikazioari buruzko balorazioa. 1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

 Planaren informazioa egokia izan da. 1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

 Komunikazio-bideak egokiak izan dira. 1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

EMAITZEN ADIERAZLEAK     

Abian jartzeko lehenetsitako jardueren kopurua. Proiektuak Datu-baseak 

Abian jarritako jardueren kopurua. Proiektuak Datu-baseak 

Abian jarri diren jarduera lehenetsien %a. Proiektuak Datu-baseak 

Abian jarritako jardueren kopurua, jarduera-sektoreen/-eremuen 
arabera. 

Proiektuak Datu-baseak 

Sektore bakoitzean abian jarritako jardueren ehunekoa, 
guztizkoarekiko. 

Proiektuak Datu-baseak 

 Abian jarritako jardueren onuradunen kopurua (sexuaren arabera 
banakatuta). 

Pertsonak Datu-baseak 

 Abian jarritako jarduketen onuradun diren populazioen kopurua. Herriak Datu-baseak 

 Genero-arrakala murrizteko abian jarritako jardueren kopurua. Jarduerak Datu-baseak 

Planaren emaitzei buruzko balorazioa.     
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 Planaren garapen-maila ona izan da. 1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

 Abian jarritako jardueren emaitzak positiboak izan dira. 1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

 Jardueren ezarpena sektoreka orekatua izan da. 1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

 Lurraldeen araberako jardueren ezarpena orekatua izan 
da. 

1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

 Abian jarritako jarduerek Pirinioen benetako beharrei 
erantzuten diete. 

1etik 10erako balorazioa 
Inkestak eta foku-
taldeak 

ERAGINAREN ADIERAZLEAK     

Pirinioetako biztanleriaren hazkundea, 10 urteko denbora-
ikuspegiarekin, parametro hauek kontuan hartuta: 

    

 Lurralde osoa. Biztanleak Errolda 

 Bailaraka. Biztanleak  Errolda 

 Adin-tarteen arabera. Biztanleak  Errolda 

 Sexuaren arabera. Biztanleak Errolda 

Jarduera ekonomikoaren hazkundea, sektoreen arabera.     

 Negozioak abiaraztea. Negozioak Datu-baseak 

 Pertsonak kontratatzea. Pertsonak Datu-baseak 

 Jarduera ekonomikoen aniztasuna Jarduera mota Datu-baseak 
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7.3 AURREKONTUARI BURUZKO TXOSTENA 

 

NPE BERRIA 

Atal honetan deskribatutako jarduerak ez dira behar bezain zehatzak, gutxi gorabeherako 

aurrekontu bat egin ahal izateko. Epe ertainean horien edukia zehatzago ezagutzeko zain 

geratzen gara. 

LEHEN SEKTOREA: 

Atal honetan deskribatutako jarduerak ez dira behar bezain zehatzak, gutxi gorabeherako 

aurrekontu bat egin ahal izateko. Epe ertainean horien edukia zehatzago ezagutzeko zain 

geratzen gara. 

PIRINIOETAN BESTE ERAKUNDE BATZUEK SUSTATUTAKO PROIEKTUAK 

Atal honetan deskribatutako jarduerak ez dira behar bezain zehatzak, gutxi gorabeherako 
aurrekontu bat egin ahal izateko. Epe ertainean horien edukia zehatzago ezagutzeko zain 
geratzen gara. 

 
ETXEBIZITZA 

Atal honetan deskribatutako jarduerak ez dira behar bezain zehatzak, gutxi gorabeherako 

aurrekontu bat egin ahal izateko. Epe ertainean horien edukia zehatzago ezagutzeko zain 

geratzen gara. 

ETXEBIZITZA PUBLIKOAK BIRGAITZEA 

honetan, epe laburrean egin eta ebaluatu daitezkeen kostuak eta epe ertain edo luzean 
egin daitezkeenak bereiz ditzakegu: 

a) Epe laburreko kostuak: funtsean, arkitektoek lehen fase honetan birgaituko diren 
etxebizitzei buruz baloratutako memoriez ari gara hemen. Unitate bakoitzeko 
(memoria) 500-600 euro inguruko kostua izan dezakete. 
 
Fase honetan zenbat etxebizitza birgaitu nahi diren jakiteko zain gaude, behin betiko 
aurrekontuaren ideia egin ahal izateko. 
 
Nolanahi ere, azpikontrata baten bidez egindako lanak izango dira. Arkitektoei 
enkargatuko zaie, oraindik erabakitzeke daude. 
 

b) Epe ertain edo luzeko kostuak: epe luzeagora, kostu hauek planteatuko ditugu: 
 
i) Birgaitu beharreko etxebizitza bakoitzaren proiektu bakoitzeko 5.000 eta 6.000 

euro artekoa izan daiteke, baina kostu hori mugatzea oso arriskutsua da. 
 

 

ii) Birgaitzeak. Hemen aurkituko dugu atal honetan aipatzen ditugun jarduketen 
zenbatekorik handiena, baina memorien eta proiektuen emaitza izango da, eta, 
beraz, ez dakigu gutxi gorabeherako kostua zein izango den. 
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o ETXEBIZITZARI BURUZKO ARAUDIA 

 
Legegilea (hobekuntza?). 
 

 
o ERREPIDE BIDEZKO BIDAIARIEN HIRIARTEKO GARRAIOAREN PLAN INTEGRALA (PITNA) 

Atal honetan deskribatutako jarduerak ez dira behar bezain zehatzak, gutxi gorabeherako 

aurrekontu bat egin ahal izateko. Epe ertainean horien edukia zehatzago ezagutzeko zain 

geratzen gara 

o ESKAERAREN ARABERAKO GARRAIO PROIEKTUA 

 
Epe ertaineko kostu gisa sailkatzen dugu, ez baita une honetan lehenetsita dagoen gaia, 
aldez aurretik Pirinioetako mahaiak beharrezkotzat jo behar duelako. 
 
Nolanahi ere, bi bide baloratzen dira: 
 
a) Aplikazio berri bat garatzea. 
b) Lehendik dauden aplikazioak erabiltzea, haien erabilera sustatuz. 

 
Lehenengo kasuan, aplikazio bat hasieratik egitearen kostua aldatu egiten da, hornitu nahi 
dugun konplexutasunaren arabera. 
 

 APP bat egiteko aurrekontu orokorra kontsultatu da – eduki bereizigabea –. Eredu sinpleak 
4.200 euroko balioa du, eta konplexutasun handiko batek 22.200 eurokoa. 

 
 Gainera, hainbat aplikazioren kostuak xehatzen dituzten hainbat blog kontsultatu ondoren, 

prezioen gorabeherak handiak direla ikus daiteke, oinarrizkoenak 1.000 euro ingurukoak 
baitira, eta aplikazioak konplexuak dira, 30.000 euro ingurukoak. 

 
 Garraio publikoaren arloan, azterketa oso zehatz batean APPa garatzeko azken kostua 

23,807.01 eurokoa dela aipatzen da. Egia da hiri handi "adimentsuarentzat"
1
 pentsatuta 

dagoela eta 2015. urteari egiten diola erreferentzia; beraz, gure kasuan, kostuak zenbateko 
horretatik behera geratuko lirateke. 

 

 Horrekin batera, 14.000 euro inguruko kostua izan zuen 2013. urte inguruan Nafarroako 
Erribera aldean egindako antzeko aplikazio batek. 

 
 Aurreko guztitik, gure jarduketaren gutxi gorabeherako kostua 4.000 eta 12.000 euro 

artekoa da, garatu nahi dugun aplikazio motaren arabera. Hala ere, 15.000 eurotik behera 
geratuko dela uste dugu. 

 

Bigarren kasuan, lehendik zeuden aplikazioez baliatzean, arestian aipatutako kostuak 
desagertu egiten dira. Gehienez ere, bizilagunei tresna horiek erabiltzeko prestakuntza 
emateak dakarren kostuaz hitz egin genezake: BlaBlaCar adibide argia da partekatutako 
autoari dagokionez. 
 

                                                           
1
 BOUSO OTERO, R. "HIRI ADIMENDUNETARAKO GARRAIO PUBLIKOEKIN LOTUTAKO ZERBITZUEN 

APLIKAZIOA GARATZEA", BARTZELONAKO INFORMATIKA FAKULTATEA (FIB), 2015. 
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TURISMO-DINAMIZATZAILEA 

Kasu honetan, finantzaketa Zuzendaritza Nagusiak Cederna-Garalur elkartearekin 
sinatutako hitzarmen baten bidez egiten da. Hitzarmen horren bidez, gehienez 52.000 
euroko kreditua ematen da. 

 
Cederna-Garalurrek zuzenean kontratatuko ditu langileak dinamizazio-lanetarako eta 
horretarako garrantzitsuak diren beste batzuetarako. 
 
PIRINIOETAKO MARKA 

Atal honetan deskribatutako jarduerak ez dira behar bezain zehatzak, gutxi gorabeherako 
aurrekontu bat egin ahal izateko. Epe ertainean horien edukia zehatzago ezagutzeko zain 
geratzen gara. 

 
TURISMOAK GAINEZKA EGITEN DUEN EREMUETAN ESKU HARTZEA 

Atal honetan deskribatutako jarduerak ez dira behar bezain zehatzak, gutxi gorabeherako 

aurrekontu bat egin ahal izateko. Epe ertainean horien edukia zehatzago ezagutzeko zain 

geratzen gara. 

BANDA ZABALAREN HEDAPENA PIRINIOETAN 

Atal honetan, guk, sail gisa, ez dugu inbertsio bat egingo, baizik eta, hasiera batean, 
udalerrietako udalek ordainduko dute. Ez dago laguntza izendunik. Nafarroako Gobernuak 
175.000 euroko diru-laguntza eman du. 
 
Nolanahi ere, aste honetan enpresekin eta udalekin bilerak egiteko zain gaude, alderdi 
horiek hobeto zehazteko. 

 
PIRINIOETARAKO LAN-POLTSA SORTZEA  

Atal honetan deskribatutako jarduerak ez dira behar bezain zehatzak, gutxi gorabeherako 

aurrekontu bat egin ahal izateko. Epe ertainean horien edukia zehatzago ezagutzeko zain 

geratzen gara. 

AUTONOMOENTZAKO LAGUNTZA 

Atal honetan deskribatutako jarduerak ez dira behar bezain zehatzak, gutxi gorabeherako 
aurrekontu bat egin ahal izateko. Epe ertainean horien edukia zehatzago ezagutzeko zain 
geratzen gara. 
 
ARIBE 

Gauzatu beharreko jarduketen deskribapenaren zain. 

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA 

Atal honetan deskribatutako jarduerak ez dira behar bezain zehatzak, gutxi gorabeherako 

aurrekontu bat egin ahal izateko. Epe ertainean horien edukia zehatzago ezagutzeko zain 

geratzen gara. 
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LEHEN SEKTOREKO BELAUNALDI-ERRELEBOKO PROIEKTU PILOTUA 

Atal honetan deskribatutako jarduerak ez dira behar bezain zehatzak, gutxi gorabeherako 
aurrekontu bat egin ahal izateko. Epe ertainean horien edukia zehatzago ezagutzeko zain 
geratzen gara. 
 
ADINEKOEN PLANA 

Atal honetan egin beharreko jarduketek 14.000 euroko diru-laguntza jaso dute une 
honetan (BEZa barne). Zenbateko horrek gorabehera txiki bat izan dezakeen arren, kostua 
14.000 euro ingurukoa izango dela uste dugu. 
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7.4 GIZARTE BERRIKUNTZAKO PLANEKO JARDUERAK 

 

 

Hezkuntza eta prestakuntza: landa-eskola hezkuntza-berrikuntzarako 

eta prestakuntza-kalitaterako laborategi gisa balioestea. 

 

Lurraldean partekatutako mugigarritasunerako aukerak jaso eta 

eskuratu ahal izateko plataforma bat sortzea. 

 

Abandonatutako eta gutxiegi erabilitako lurrak eta mendiak 

berreskuratzeko eskualde-dispositiboa, landa-eremuetan enplegu-

aukerak sortzeko. 

 

Bizigarritasunarekin lotutako datuak biltzen dituen plataforma eta 

lehendik dagoen parkea berraktibatzea, lankidetzako coliving eta 

belaunaldien arteko cohouzing ikuspegiarekin. 

 

Erresilientzia-eskualdeak. Gaitasunak, baliabideak eta aukerak 

mapeatzea diagnostiko parte-hartzaileko tailerren bidez. 

 

Landa-eremuetan eta herri espezializatuetan mendekotasuna 

artatzeko zerbitzuak ematen dituzten gizarte-enpresak sortzea 

sustatzea eta bultzatzea. 

 

Ekonomia berriak eta berrikuntza soziala: inpaktu sozialeko bonuen 

sistema martxan jartzea. 

 

Landa-eremuetako udalek gobernantza indartzeko esperientziak 

trukatzeko Europako programetan parte har dezaten sustatzeko 

egitasmoa. 

 

Enpresa-eredu sozial eta iraunkor berriak ezartzen laguntzea, landa-

eremuetan banda zabaleko Internetera sartzeko zailtasunei aurre 

egiteko. 

 

Nafarroa helmuga slow adimentsua. Nafarroan esperientzien turismoa 

jasangarria sustatzea tokiko komunitatearekin, produktuaren 

protagonista gisa 

 

Landa-ingurunetan espazio publikoak lagatzea kultura-/kirol-zentro 

auto-antolatuak sortzeko 

 

Landa-eremuko energia-komunitate eskuragarriak eta ez kutsagarriak 

sor daitezen bultzatzea. 

 

Landa-eremuetan ekintzailetzako eta gizarte-berrikuntzako 

ekosistemak sortzea 
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