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Nafarroako mendia: 83.343 

biztanle 

Nafarroako biztanle 

guztien % 12,6 

% 53,6 

gizonak                                                           

% 46,4 

emakumeak 

420 biztanle-

gune 

Despopulazio handia eta 

muturrekoa izateko arriskuan 

dauden eremuak 

Nafarroako mendiaren 

azalera: 4823,8 Km2 

% 1,3 biztanleria-galera 

2013-2021 urteen artean 



EKONOMIA
Nafarroako Mendialdean biztanleria 

aktibo osoaren %6,9 langabezian dago 

(3.629 pertsona), 2021ean Nafarroa 

osoan erregistratutakoa baino hiru puntu 

gutxiago. 

Kontratazioari dagokionez, 2021ean 

38.942 kontratu egin ziren guztira 

Nafarroako Mendialdean, eta 

nabarmentzekoa da lurralde osoan 

emakumeen kontratazioa gizonena baino 

pixka bat handiagoa izan dela (gehien bat 

zerbitzuen sektorean). 

Hala ere, kontratazioaren behin-

behinekotasunari eusten zaio, bai gizonen 

kasuan, bai emakumeen kasuan, eta 

iraupen mugatuko kontratuak dira nagusi 

lurralde guztietan. 

Gainera, Nafarroako Mendialdean 

gizonen kontratazioak %24,2 jaitsi dira 

2021ean 2017arekin alderatuta. Guztira, 

ia 500 kontratu gutxiago izan dira 2017 

eta 2021 artean. 

 

COVID-19 pandemiaren eragin 

negatiboan, pertsonen enpleguan eta 

kontratazioan dezelerazioa ekarri zuena. 

Era berean, emakumeen kontratazioa 

%10,6 jaitsi da. Erabilitako irizpidearen 

arabera, Nafarroako Mendialdeko 

biztanleria aktiboaren guztizko kopurua 

54.463 pertsonakoa da, biztanleria 

osoaren %52,6. 

5040 enpresek dute egoitza soziala 

Nafarroako Mendialdean. Horietatik % 

11,96 industria-sektorekoak dira, % 

51,29 zerbitzu-sektorekoak, % 21,25 

merkataritza-sektorekoak eta % 15,49 

merkataritza-sektorekoak. 

Nafarroako mendiko biztanleen batez 

besteko soldata garbia 27.098,75€-koa 

da. 

Hala ere, %23,75eko soldata-arrakala 

dago, gizonak 30.000 €-tik gora baitaude 

eta emakumeak 23.000 €-tik gora.

Jarraian, Gizarte Segurantzako afiliazioei buruzko irudi bat partekatzen da, motaren 

arabera: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

% Araubide 

orokorra %46

%R.G.S.E. 

Nekazaritza 

%2
%R.G.S.E. 

Etxea %7

%R.E.T. 

Autonomoak 

%45

Gizarte Segurantzako afiliazioak motaren arabera



LEHEN SEKTOREA: NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA BASOGINTZA 

 

Nafarroan, 2.081 ustiategik baino gehiagok jasotzen dituzte laguntzak, muga naturalak, 

mendi-eremuak eta eremu behartsuenak dituzten eremuetan kokatuta daudenek, 

nekazaritzako lurrak erabiltzen jarraitzeko, naturagunea kontserbatzeko eta nekazaritza 

iraunkorreko sistemak mantentzeko eta sustatzeko. 

 

Nafarroako Mendialdean 4250 

nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategi 

baino gehiago daude, inputen prezioaren 

igoerak larriagotutako krisi sakonetik 

pasatzen ari ez direnak. Gainera, 

ustiategiko batez besteko nekazaritza-

azalera 44,89 hektareakoa da, eta 

ekoizpen ekologikoko 30.000 hektarea 

baino gehiago ere badaude. 

Nafarroako ekoizpen ekologikoko 

operadoreen % 7 inguru mendian daude, 

eta horietatik % 60 inguruk produktuak 

eraldatzen dituzte. Hauek dira Nafarroako 

Mendiko operadoreek eraldatutako 

produktu nagusiak: txahal- eta zaldi-

haragia, arrautzak, gazta, eztia, patea eta 

patata. 

 

Abeltzaintzako ustiategiei dagokienez, 2612 ustiategi daude mendialdean, hurrengo 

grafikoan banatuta. Gainera, nekazaritzako eskulana ustiategi bakoitzeko pertsona bat 

baino gutxiagokoa da (0,9), eta ustiategien titulartasunak 55 urtetik gorako gizonaren profila 

du. Ustiategien titular diren emakumeak guztizkoaren % 26,9 baino ez dira; Sakanan dute 

presentzia gutxien, eta Malerreka-Bertizarana-Bortzirietan. Ustiategiei dagokienez, 

gehienak ardiak eta ahuntzak (1434) eta behiak (1016) dira, ondoren txerriak (395) eta 

etxeko hegaztien ustiategi gutxiago (50). 

 

INDUSTRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZUAK 

 

Jardueren kopuruak ematen dizkigun EJSNen arabera (2021), baina ez enpresa horien 

tamainak, ezta lurraldean duten pisu ekonomikoak ere, Sakana, Malerreka-Bertizarana-

Bortziriak eta Baztan-Zugarramurdi-Urdazubi/Urdax dira gehien dutenak, eta jarduera 

gutxien dituen agentzia Erronkari-Zaraitzu da. 

 

Sektoreen eta agentzien araberako jardueren banaketa aztertuz gero, ikusten da, termino 

absolutuetan, industria, merkataritza, garraio eta ostalaritzako enpresa gehienak Sakanan 

daudela. 
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AZPIEGITURAK ETA 

ZERBITZUAK  
Etxebizitzari dagokionez, Nafarroako 

mendialdean 47.800 etxebizitza daude 

guztira, eta horietatik % 69,04 etxebizitza 

nagusia dira (33.003). 

Etxebizitza nagusien ehunekoa hiriburutik 

gertuen dauden eskualdeekin bat dator, 

eta alderantziz. 

Cederna Garalur lurralde osoko osasun-

hornidurei dagokienez, lehen mailako 

arretako 115 zentro daude guztira. 

Gainera, hirugarren adinekoentzako 

egoitzak (12), zentro psikiatrikoak (1), 

emakumeentzako arreta-zentroak (1) eta 

farmazia ugari (71) daude. 

Ikastetxeei dagokienez, Nafarroako 

Mendialdeak 127 ditu, batez ere Haur eta 

Lehen Hezkuntzan  (% 51,96), Haur 

Eskolan ( % 22,83), Musika Eskoletan ( % 

12,59) eta Bigarren Hezkuntzan (%7,87). 

Ikastetxeen % 84 titulartasun publikokoak 

dira.  

  

 “Oro har, landa-eremuetan kezka dago 

eskola unitarioak ixteagatik eta udalerri 

batzuen egoera delikatuagatik; izan ere, 

udalerri horiek zailtasun handiak dituzte 

beren udalerrian kokatutako eskolei 

lotutako kostua beren gain hartzeko, eta, 

gainera, beste udalerri batzuetako ikasle 

asko hartzen dituzte”. Kultura-zentroak 

(86) museoetan (% 25), liburutegietan (% 

22) eta kultura-etxeetan (% 15) daude. 

Azken urteotan, aurrerapenak egin dira 

lurreko komunikazio-bideetan, eta hobetu 

egin dira mendi-lurraldeko hainbat 

eremuren konexioak, bide lasterretatik 

iristen baitira horietara, hala nola A21 edo 

A15 errepideetatik. Hala ere, 

eskualdeetako hirigune txikien arteko 

komunikazioak gabeziak ditu, eta hobetu 

egin daiteke. Norberaren ibilgailurik ez 

duten biztanleentzako osasun-garraio 

kolektiboko zerbitzu gisa identifikatzen 

dira beharrak. 

 

Banda zabalaren hedapenari dagokionez, 

nabarmentzekoa da %57,1ek 300 Mbps-

ko abiadura duela, %32,2k 100 MBps 

duela eta % 10,6k 0-100 Mbps-ko banda 

zabaleko abiadura duela. Sakana da 

banda zabalaren hedapen onena duen 

agentzia, bere lurraldearen % 98,6k 

300mBps-ko abiadura baitu. Aldiz, Erro-

Aezkoa-Esteribar (% 26,9) edo Erronkari-

Zaraitzu (%18,2) dira abiadura baxuko 

ehuneko handiena dutenak. 

Hurrengo taulan, Nafarroako Mendialdeak dituen enpresa-azpiegiturak jasotzen dira 

 Industrialdeak Establezimenduak Enpresak Azalera m. 

Nafarroako 

mendia 
35 463 852 3.509.607 

 



Turismo zerbitzuak 

Nafarroako Mendialdean hainbat azpiegitura turistiko daude, turismoari eta bisitariei 

zerbitzua ematen dietenak. Guztira, 1070 ostatu daude, eta landetxeak ( % 46,7) eta landa-

turismoko apartamentuak ( % 32,5) dira nagusi. 

Hala ere, horien banaketa desberdina da mendiko agentzietan, grafikoan ikus daitekeen 

bezala: 

 

 

Trakzio-gaitasunaren indizea 

Trakziorako Gaitasunaren Indizea (TMI) Nafarroako udalerri guztietan egiten da, 

zentralitatearen, erakargarritasunaren, lehiakortasunaren, lurraldearen egituratzearen eta 

harremanak sortzeko gaitasunaren arabera, ondoren izaera traktore handiena dutenak 

hautatu eta kategorizatzeko. 0 eta 55 arteko balioa du. 

Mendiko agentzien udalerri nagusiak erakusten dira, trakzio-gaitasunaren arabera 

ordenatuta: 

23,27

15,7 15,05 14,49
12,62

6,26 5,42 4,58
2,62

0

5

10

15

20

%Ostatuak eta Errestaurazioa agentziaren bidez, guztizkoaren gainean

29 28 28

23
21

18 17 16 16 16 16 16
14 14

12
10 10 9

0

5

10

15

20

25

30
TRAKZIO-GAITASUNA



ONDAREA ETA 

INGURUMENA
Natura-ondarea 

“Nafarroako Mendiaren aberastasun naturala bertako baliabide garrantzitsuenetako bat da. 

Pirinioak, bere tontor, mendi eta haranekin, bere formazio karstikoekin, basoekin, oihanekin, 

arroilekin eta sakanekin, erakargarriak dira inguruko biztanleentzat eta turismorako eta, oro 

har, naturako, aisialdiko eta kiroleko jardueretarako”. 

Natura 2000 Sarea Europar Batasunak 

kontserbazioaren arloan egindako 

apusturik handiena da: Natura 2000 

Europako baliabide naturalak 

biodibertsitatearen etengabeko galeraren 

aurrean babesteko beharraren aurrean 

sortu zen, habitat eta espezie europarren 

dibertsitatea adierazten duten guneen 

sare bat sortuz. 

Natura 2000 Sarean sartutako 

Nafarroako Mendiaren azalera 

174.253,18 da Hektareak. 

 

Nafarroako Explorora Sarea, espazio 

natural, berezi eta ibilbide publikoen 70 

kudeatzaile baino gehiago biltzen dituen 

elkartea da.

Kultura ondarea 

“Nafarroako Mendia aberatsa da kultura-ondarean, eta hainbat garaitako estiloen 

erakusgarriak daude. Monumentu megalitikoak, erromatar aztarnategi arkeologikoak edo 

erromaniko, gotiko eta barrokoko arkitektura-laginak”. 

 

Gainera, euskara interes kulturaleko ondasuna da, eta Nafarroako mendia horren sorleku 

da. Mendialdeko udalerri guztiak eremu euskaldunean edo mistoan daude. Biztanleriaren 

% 70,82 eremu euskaldunean dago. 

Ingurumena 

• Nafarroako Mendialdean 2030 Agendako 12 Tokiko Ekintza Plan prestatu dira, 

lurraldean banatutako hainbat herri barne. Plan horien helburua ingurumenaren, 

gizartearen eta ekonomiaren iraunkortasuna sustatzea da, epe ertain eta luzerako 

estrategia partaidetu baten bidez. 

• Gainera, 78 udalerrik eta 32 udalerrik sinatu dute Alkatetzen Ituna (klima-aldaketa 

eta energia-pobrezia arintzeko eta horretara egokitzeko Europako ekimena). 

• Gainera, Cederna Garalur enpresaren energia-zerbitzuak hainbat energia-proiektu 

egiten ditu hainbat eremutan, batez ere biomasan, plaka fotovoltaikoetan eta 

aerotermian. 



2. PARTE-HARTZE 

PROZESUA 
 

Nafarroako Mendiaren Garapen Parte-hartzailerako Estrategia ezartzeak balio erantsia 

ematen dio lurraldeak maila guztietan izan duen bilakaera espontaneoari. Horretarako, 

azterketa eta hausnarketa kolektiboa egiten da ingurune sozioekonomikoari buruz, ezar 

daitezkeen helburu eta jomugei buruz eta gara daitezkeen estrategiei buruz, eta, horrela, 

bilakaera horrek nahi den zentzuan eragiteko aukera ematen da. 

 

HELBURUAK  

 

 

Helburu orokorra: Mendiaren egoerari buruzko hausnarketa kolektiboa egitea, 

diagnostikoaren emaitza nagusiak zonalde desberdinetako biztanleekin kontrastatuz, eta 

diagnostiko horri erantzun beharko lioketen parte-hartzaileen ustez egin beharreko ekintzak 

ezagutzea. 

Helburu espezifikoa 1: 

Erakundeko teknikariek 

sektore bakoitzerako 

sortutako AMIAk 

kontrastatzea, 

mugatutako eremu 

bakoitzaren ekarpenak 

jasotzea eta 

hautemandako lurralde-

premiei lehentasuna 

ematea. 

 

Helburu espezifikoa 2: 

Lurraldearen premiei eta 

erronkei egindako 

proposamenak jasotzea, 

eta identifikatutako 

sektore bakoitzeko 

funtsezko eragileekin 

alderatzea eta 

lehenestea. 

 

Helburu espezifikoa 3: 

Herritarrak inplikatzea 

eta, bereziki, lurraldeko 

herrietako eragile 

nagusien multzoari 

prozesu osoan, baita 

prozesu horren 

gardentasuna 

ziurtatzeari dagokionez 

ere. 

Zeharkako helburuak: Generoaren, ingurumen- eta demografia-iraunkortasunaren, 

berrikuntzaren, ezagutzaren transferentziaren, digitalizazioaren eta belaunaldien arteko 

ikuspegiaren ikuspegiak txertatzea, prozesu osoan zehar. 

 

 



METODOLOGIA 

 

Helburu horretarako, parte-hartze prozesua metodologikoki bi espazioren bidez egin da: 

Lurralde Mahaiak eta Mahai Sektorialak. 

Lurralde Mahaiei esker, parte hartzeko 

espazio bat sortu da, herritar guztientzat 

irekia. Lau egin ziren, mendiko hainbat 

eremutan banatuta (Baztan-Bidasoa, 

Sakana-Mendialdea, Pirinioak, Zangoza 

eskualdea eta Pirinio aurrekoa). Parte-

hartzea ireki zenez, mahaietarako 

metodologia bat jarri zen, bertaratuen 

kopuruari egokitua. 

 

Mahai Sektorialek aukera eman dute 

sektore espezifikoei buruzko informazio 

oso zehatza lortzeko, diagnostiko-fasean 

egindako aurretiazko AMIAren 

kontrastearen bidez, eta, era berean, 

CAME logikan oinarritutako 

proposamenak bilduz, Estrategia 

definitzeko ekintza-lehentasunak 

zehazten zituztenak. 

Prozesuan parte hartzea bermatzeko Mahaiak zabaltzeko hainbat bide erabili dira: Cederna 

Garalurren Sare Sozialak, Udalei gonbidapena (posta elektroniko bidez), Whatsapp bidezko 

Deialdia/Gogorarazpena, Cederna Garalrurren Prentsa Oharrak eta Webgunea 

 

 PARTE-HARTZE PROZESUAREN EMAITZAK 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 pertsonek parte hartu dute 

lurralde-mahaietan, 50 gizonek 

eta 31 emakumek. 

Zortzi mahai sektorial egin dira. 

 

Lau lurralde-mahai egin dira:. 

Baztan-Bidasoa, Sakana-

Mendialdea. Zangozako 

eskualdea. 

 

61 pertsonek hartu dute parte 

mahai sektorialetan: 42 

emakume eta 19 gizon. 



3. HAUTEMANDAKO 

PREMIAK 
TURISMOA, MERKATARITZA ETA ZERBITZUEN SEKTOREA 

1. Lurraldeko turismo-eskaintza koordinatu, berritzaile eta profesionalizatu baten garapena 

sustatzea. 

2. Lurraldean turisten eta bisitarien bolumena, egonaldiaren iraupena eta eskualdean egiten 

duten batez besteko gastua handitzea. 

3. Biztanleentzat irisgarria, iraunkorra, espezializatua eta kalitatezkoa den tokiko merkataritza 

izatea. 

4. Tokiko erosketa bultzatzea: lurraldeko biztanleek eta establezimenduek tokiko merkataritzan 

erostea. 

5. Berrikuntza-prozesuak babestea sektoreko enpresetan eta erakundeetan. 

6. Kultura-ondarearen elementu ukiezinak sortzen, birsortzen, interpretatzen eta balioan jartzen 

laguntzen duten proiektuei laguntzea. 

7. Tokiko enpresa-sarearen lan- eta koordinazio-formula berriak sustatzea, baldin eta lurraldearen 

eraginkortasunak, txikia denez, elkarteak sortzea ahalbidetzen ez badu. 

8. Hurbileko zerbitzuen tokiko sustapena eta hedapena sustatzea, lurraldeko sektore profesionala 

ikusarazteko. 

                       

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREA 

9. Nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategiak dibertsifikatzen laguntzea. 

10. Zirkuitu Laburraren garapena bultzatzea eta laguntzea. 

11. Nekazaritza-sektorearen profesionalizazioa bultzatzea. Prestakuntza benetako beharretara 

egokitzea. 

12. Nekazaritzako elikagaien industria eraldatzailearen garapena bultzatzea. 

13. Arraza eta barietate autoktonoak kontserbatzen eta garatzen laguntzea. 

14. Lehen sektoreko, energiako eta basogintzako I+G+B prozesuak babestea. 

15. Produktuen kalitatea hobetzeko jarduerak bultzatzea. 

16. Erabiltzen ez diren lurrak aprobetxatzea. 

17. Ekoizpen ekologikoa bultzatzea eta babestea. 

18. Beste sektore batzuekin sinergiak eta aliantza estrategikoak sortzen lagunduko duten 

proiektuak sustatzea: gastronomia, turismoa, merkataritza, artisautza, etab. 

19. Lurraldean azpiegitura berdea hobetzen eta ezartzen laguntzen duten proiektuei laguntzea. 

20. Ingurumen-kalteberatasuna, arrisku ekologikoa eta, oro har, klima-aldaketaren ondorioei aurre 

egiteko balio duten proiektuak bultzatzea. 

21. Berrikuntza-prozesuak babestea sektoreko enpresetan eta erakundeetan. 

 

ENPLEGUA, EKINTZAILETZA, ENPRESEN SENDOTZEA, INDUSTRIA ETA ZERBITZUAK 

22.  Lurraldean enpresak sortzen laguntzea. 

23. Lurraldeko enpresen sendotzea, modernizazioa eta dibertsifikazioa sustatzea. 

24. Enpresetan berrikuntza bultzatzea eta ezagutza zentro teknologikoetatik enpresetara 

transferitzea. 

25. Lurraldeko enpresen lehiakortasuna hobetzea bultzatzea. 



26. Industria-lurzoruaren eskaintza beharretara egokitzeko ekintzak garatzea. 

27. Tokiko enplegu-ekimenak bultzatzea, erabiltzen ez diren edo gutxiegi erabiltzen diren tokiko 

baliabide publikoei balioa emanez. 

28. Enpresentzako zerbitzu-jarduerak garatzen laguntzea. 

29. Dibertsifikazioa bultzatzea. 

30. Ekintzailetzari laguntzea. 

31. Emakumeen eta egoera ahulean dauden beste kolektibo batzuen (gazteak, 45 urtetik 

gorakoak, iraupen luzeko langabeak, errenta bermatua jasotzen dutenak, etab.) enplegu 

egonkorra eta kalitatezkoa sortzen laguntzea. Prekarietatea eta lan-behin-behinekotasuna 

murrizten lagunduko dutenak. 

32. Elkartegintza eta enpresa-lankidetza garatzea eta hedatzea. 

33. Lurraldeko behar eta gabezia sozialei erantzungo dieten enpresa- eta ekintzailetza-proiektuak 

sustatzea: hurbileko zerbitzuak, pertsonen zaintza, mendekotasuna, zahartzea, etab. 

34. Lurraldeko artisautza eta lanbide tradizionalen berreskurapena eta balorizazioa bultzatzea. 

 

NATURA-ONDAREA ETA NATURA-GUNEEN KUDEAKETA. BASOGINTZA ETA ENERGIA 

35. Inguruko natura-ondarea berreskuratzen, mantentzen eta balioztatzen laguntzea. 

36. Tokiko baliabideen aprobetxamendua, bereziki naturari lotutakoak, turismorako eta 

lurraldearen erabileretarako. 

37. Mendien aprobetxamendua modu ordenatu, errentagarri eta iraunkorrean bultzatzea: 

mikologia, energia berriztagarriak, larreak, egurra eta beste baliabide batzuk. 

38. Energia berriztagarrien garapena, sentsibilizazioa eta kontzientziazioa, eta energia aurrezteko 

eta eraginkortasunez erabiltzeko jarduerak sustatzea eta bultzatzea. 

 

ONDAREA, KULTURA ETA EUSKARA 

39.  Kultura- eta kultura-ondarearen interpretazio-industriak bultzatzea. 

40. Kultura- eta natura-ondarea dinamizatzeko proiektu berritzaileak babestea. 

41. Hizkuntza-aniztasuna babesten duten proiektuak sustatzea. 

 

BIZI-KALITATEA: KOMUNIKAZIOAK, AZPIEGITURAK, TELEKOMUNIKAZIOAK, ZERBITZU    

PUBLIKOAK, GIZARTERATZEA, BERDINTASUNA. 

42. Etxebizitza eskuratzea eta birgaitzea erraztea, biztanleria errotzea errazteko. 

43. Lurraldeko gune guztietan banda zabaleko estaldurarako sarbidea erraztea. 

44. Etxeetan eta enpresetan IKTen erabileraren ezarpena zabaltzea. 

45. Eskualde barruko eta eskualde barruko garraio-irtenbideak izatea, gabeziak konpontzeko. 

46. Lurraldearen behar espezifikoetara egokitutako zerbitzu publikoak garatzea, ezaugarri 

espezifikoak kontuan hartuta: biztanleria zahartua, biztanleriaren sakabanatzea, komunikazio 

eskasak, biztanleriaren egonkortasunaren hazkundea, etab. 

47. Proiektuetan genero-ikuspegiaren garapena eta integrazioa sustatzea. 

48. Lurraldean gizarteratzea, bizi-kalitatea hobetzea eta pobrezia gutxitzea sustatzen duten 

ekimenak bultzatzea. 

49. Kultura eta aisialdi-eskaintza egokia izatea biztanleentzat, adin-talde guztientzat eta 

sexuarentzat, batez ere gazteentzat, benetako premiei erantzuteko eta landa-eremuetan 

errotzea errazteko. 

50. Biztanleriaren zahartze aktiboa eta osasungarria bultzatzen duten programak eta proiektuak 

babestea. 

51. Erronka demografikoaren ondorioz egoera ahulenean dauden herrientzako aukera-

berdintasuna, biztanleria errotzen eta lurraldera erakartzen lagunduko duten ekimenak eta 

proiektuak bultzatuz. 

52. Kultura- eta natura-ondareari lotutako proiektuak sustatzea, lurralde-oreka lortzen laguntzeko: 

biztanleriaren errotzea, gizarte-kohesioa, kultura-nortasuna, kidetasun-sentimendua. 



4. EKINTZA PLANA 
Nafarroako Mendialdeko partaidetzazko toki-garapeneko estrategiaren ekintza-plana 

funtsezko bi premisatan oinarrituta egin da: parte hartzeko prozesuan jasotako beharrak eta 

ekintzak islatzea, estrategiara egokituz, eta dauden helburu eta planetara egokitzea. 

 

Horregatik, ekintza-planaren ardatzak 5 Leader erronkei dagozkie, eta, era berean, ardatz 

bakoitzean hedatutako ekintza-ildoak eta ekintzak bat datoz Garapen Iraunkorreko 

Helburuekin, PEPAC premiekin eta partaidetza-prozesutik sortutako tokiko beharrekin. 

 

Jarraian, ekintza-plana aurkezten da. Fitxa bakoitzaren izenburuak ardatzei dagozkie (adib., 

1.), ezkerreko zutabeari ekintza-lerroei (adib., 1.1) eta eskuineko zutabeari, hedatutako 

ekintzei (adib., 1.1.1). 

1. Enplegua eta jarduera ekonomikoa sortzea eta sendotzea. 

1.1 Nekazaritzako 

elikagaien 

sektorearen 

garapena eta 

iraunkortasuna 

bultzatzea 
 

1.1.1 Lurraldeari lotutako nekazaritzako elikagaien ekoizpena eta eraldaketa 

bultzatzea, eta kanal laburren bidez merkaturatzea. 

1.1.2 Biodibertsitatea eta nekazaritza eta abeltzaintza agroekologikorako 

eta/edo ekologikorako trantsizioa sustatzea. 

1.1.3 Erabilera kolektiboko espazioak sortzea eta bultzatzea, eraldaketa, 

biltegiratzea eta merkaturatzea errazteko. 

1.1.4 Hurbileko produktua ikusaraztea eta sentsibilizatzea, produktu 

iraunkorra eta kalitatezkoa den aldetik. 

 

1.2 Turismo 

iraunkorra, 

hurbileko 

merkataritza eta 

ostalaritza 

sustatzea 

1.2.1 Hurbileko merkataritza eta ostalaritza bultzatzea. 

1.2.2 Turismo iraunkorra eta dibertsifikazioa eta berrikuntza sustatzea 

turismoaren eskaintzan. 

1.2.3 Turismo-produktuak sortzeko lankidetza eta laguntza. 

1.3 Enpresa-

garapena, 

azpiegitura 

ekonomikoak, 

tokiko enplegua 

eta ekintzailetza 

bultzatzea 

1.3.1 Tokiko enplegua sustatzeko azpiegiturak, ekipamenduak eta 

berrikuntza-zentroak aztertzea eta abian jartzea. 

1.3.2 Jarduera ekonomikoak dibertsifikatzeko ekintzak abian jartzea. 

1.3.3 Pertsonen zaintzarekin lotutako enpresa-proiektuak aztertzea eta 

abian jartzea. 

1.3.4 Lurraldeko jarduera ekonomiko berritzaileen prestakuntza, orientazioa 

eta aholkularitza. 

1.3.5 Belaunaldien arteko erreleboa eta dauden negozioen eskualdaketak 

sustatzea. 

1.3.6 Enpresak sortzea eta ekintzailetzari laguntzea. 

1.3.7 Enpresa-asoziazionismoa sustatzea. 

  

 

 

 

 

 

 

 



2. Baliabide naturalen erabilera eraginkorra  

2.1 Baliabide 

naturalen 

aprobetxamendua 

bultzatzea energia 

berriztagarrietara 

igarotzeko 

2.1.1 Energia berriztagarriei eta autokontsumoari buruzko sentsibilizazioa, 

aholkularitza eta prestakuntza. 

2.1.2 Energia-komunitateak eta eskari-agregatzaileak bultzatzea. 

2.1.3 Biomasa eta beste energia berriztagarri batzuk aprobetxatzeko 

proiektuak ikertzea, garatzea eta abiaraztea. 

2.1.4 Eraikin publikoetako energia berriztagarrien azpiegiturak. 

2.2 Lurraldeko 

baliabide naturalen 

kudeaketa eta 

erabilera  

2.2.1 Baso-kudeaketa iraunkorra eta horren ondoriozko baliabideen 

aprobetxamendua. 

2.2.2 Ur-baliabideen kudeaketa iraunkorra. 

2.2.3 Hondakinen kudeaketa eraginkor berritzailea. 

2.2.4 Artzaintza aktiboa sustatzea, ingurunea kontserbatzeko tresna gisa. 

Herri-lurren kudeaketa iraunkorra. 

 

3. Kultura-, historia-, arkitektura- eta ingurumen-ondarea  

3.1 Ingurumen-

ondarearen 

balorizazioa  

 

3.1.1 Ingurumen-ondareari balioa ematea. 

3.1.2 Naturaguneen kudeaketa eta aprobetxamendu jasangarria 

3.1.3 Ingurumen-hezkuntza eta/edo herritarrek ingurumen-ondarea 

kontserbatzen eta hobetzen parte hartzea. 

3.2 Lurraldearen 

eta bere kulturaren 

balorizazioa  

3.2.1 Kultura, historia- eta arkitektura-ondarearen balioa nabarmentzea 

3.2.2 Gizarte eta kultura-asoziazionismoa sustatzea eta elkartzeko sareak 

sortzea. 

3.2.3 Lurraldeari lotutako ezagutzen belaunaldien arteko transmisioa 

bultzatzea. 

3.2.4 Euskararen ezagutza eta erabilera balioestea eta bultzatzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Zerbitzu publikoak hobetzea, genero-berdintasuna eta gizartera  

4.1 

Mugikortasuna 

erraztea  

 

4.1.1. Pertsonentzat eta salgaientzat mugikortasun-aukerak aztertzea eta abian 

jartzea. 

4.1.2 Azken miliako logistika-azpiegituren sustapena 

4.2 

Etxebizitzarako 

irisgarritasuna  

4.2.1 Egungo gizarte-eskaerei lotutako etxebizitza-eredu alternatiboak 

sustatzea. 

4.2.2 Etxebizitzaren eskaria eta eskaintza lotuko dituzten ekintzen 

sentsibilizazioa eta abian jartzea bultzatzea. 

4.2.3 Pertsonei etxebizitza eskuratzen laguntzea. 

4.3 Azpiegitura 

eta zerbitzu 

publikoak 

bultzatzea  

 

4.3.1. Azpiegitura eta ekipamendu berritzaileak sustatzea, kontziliazioa eta bizi-

kalitatea bermatzeko. 

4.3.2 Zahartze aktiboa eta adinekoei eta mendekoei arreta emateko eredu 

alternatiboak bultzatzea. 

4.3.3 Baliabide digitaletarako sarbidea erraztea. 

4.3.4 Gizarte- eta kultura-dinamizazioa. Erabilera anitzeko espazio publikoak. 

4.4 Kolektibo 

kalteberen 

gizarteratzea eta 

genero-

berdintasuna 

bultzatzea  

4.4.1 Egoera ahulean dauden kolektiboen laneratzea eta gizarteratzea 

sustatzea. 

4.4.2 Egoera ahulean edo gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonen 

mugikortasuna bermatzea. 

4.4.3 Genero-berdintasunaren arloan prestakuntza, sentsibilizazioa eta 

kontzientziazioa bultzatzea. 

4.4.4. Emakumeen enplegagarritasuna eta garapen profesionala bultzatzea. 

 


