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Esku artean duzun txosten hau, Sakanako Mankomunitateak, Sakanako 

Garapen Agentziak eta Sakanako Behatoki Sozio-ekonomikoaren eskariz landu 
du  SAK-IN Kontsulting kooperatibak, Cederna-Garalur eta Sakantzen Sarearen 
bultzadarekin batera. Eskerrak eman dizkiogu Sakanako Enpresarien Elkarteari, 
Nafarroako Enplegu Zerbitzuari, Altsasuko Lanbide Heziketako Zentroari eta Plan 
Estrategikoaren definizioan parte hartu duten pertsona, sindikatu, erakunde eta 
elkarte orori. 

 
Dokumentu hau, Sakanako Mankomunitateak, eta Landa 

Garapenerako Europako Nekazari Funtsak (FEADER) eta Nafar Gobernuak, 
2007-2013 Landa Garapenerako Planen markoan, finantzatu dute. 
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I. HELBURUA 

 

Dokumentu honen helburua da “SAKANA 2020 Plan Estrategikoa” 
zehazteko eratu den prozesu parte-hartzailearen emaitza erakustea. 
Dokumentuan diagnostikoen lerro nagusiak sartu dira, eta, horiekin batera, 
sektoreetako lantaldeek jarduketak finkatzeko egin dituzten proposamen 
guztiak eta jendaurreko epean jaso diren ekarpenak.  

Gogoeta prozesua abiatzeko arrazoi nagusia da Sakanan dagoen krisi 
ekonomiko larria. Horren ondorio nagusia da ibarreko langabezia tasa altua 
(%23 ingurukoa 2013ko otsailean), Nafarroako batez bestekoa baino askoz 
altuagoa, hura %19,02koa izan baitzen (2013ko 1. hiruhilekoa, EIN). 
Aurreikuspen horiekin bat datoz agente sozioekonomiko gehienak, eta 
azterketa horiek krisi sakona eta iraunkorra izanen dela erakusten digute. 

Egoerari aurre egiteko, nahitaezkoa da Sakanako gizarte osoa 
aktibatzea, guztionak izanen diren helburu batzuk adostuta. Sakanako 
egungo egoera lazgarria kontuan hartuta, helburu nagusia egungo 
lanpostuei eustea eta berriak sortzea izanen da, eta, horretarako, Sakanako 
ekoizpen egitura sendotu eta dibertsifikatu beharko da. 

Sakanako agente sozioekonomiko gehienek behin eta berriz adierazi 
dute gogoeta eta lankidetzarako dinamika egonkorrak egituratu behar 
direla egungo egoera lehengoratzeko. Honako hauek dira agente horiek: 
Udalak, Sakanako Mankomunitatea, Sakanako Enpresarien Elkartea, 
Sakantzen Sarea, sindikatuak eta alderdi politikoak. 

Egundaino, Sakanak ez du eskualdeko estrategia zehatzik izan. Horrek 
ederki zailtzen du hainbat neurri ezartzea egungo ekoizpen ehuna 
hobetzeko eta dibertsifikatzeko eta Sakanako agente sozioekonomikoen 
arteko kohesioa ahalbidetzeko. Plan Estrategiko honen helburua da gabezi 
hori betetzeko oinarriak jartzea eta eskualdeko garapenerako dinamika 
egituratu bat abiatzea, epe laburrerako eta luzerako ikuspegiak izanen 
dituena. 

Sakanako Plan Estrategikoa egin ahal izateko, agente guztien arteko 
diagnostiko bat egin behar izan da. Eskualdeko ahalmenak zein diren 
jabeturik, helburu estrategikoak eta jarduketak zehaztu dira proiektu eta 
ekimen berritzaileen inguruan lankidetza hobetzeko, ekintza horiek aukera 
emanen baitute lanpostuak sortzeko eta ekoizpen egitura hobetzeko. 
Dokumentu honetan agertzen dira joera nagusiak jasotzen dituen 
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diagnostiko laburra, sektoreen lau diagnostikoak (Eranskinean kokatuak) eta 
lau AMIA analisiak. 

Prozesu horien funtsezko elementuak komunikazioa, lankidetza, helburu 
komunak partekatzea eta agente publikoen eta pribatuen arteko 
artikulazioa dira. Hemen dagoena ez da gida-dokumentu soila, aitzitik, plana 
egin bitarteko prozesuak aukera eman du pertsonak eta agenteak 
identifikatzeko eta guztion arteko lankidetza eta gogoeta jarduketak 
bultzatzeko. Beraz, hona hemen prozesuaren emaitzak: Sakanako Behatoki 
Sozioekonomikoa; Sakanako Garapen Agentziaren eta Cederna-Garalurren 
arteko lankidetza; Plana abiatzeko eta horren jarraipena egiteko Lan 
Batzordea sortzea; eta Mankomunitatearen eta Udalen parte-hartzea. 
Agente publikoen eta pribatuen arteko lankidetza eta lerrokatze dinamikak 
ordenatzeko eta egituratzeko xedez, Gobernatze Eredu batekin osatu da 
dokumentu hau. 

Planifikazio Estrategikoa eginda eta eskualdeen garapenean arrakasta 
izan duten beste esperientzia batzuk erreferentzia hartuta, nahitaezkoa da 
hainbat baliabide jartzea, proposatutako jarduketak martxan jartzeko eta 
horien jarraipena egiteko. 

Azkenik, nabarmendu egin behar da Planaren muinean dagoen 
funtsezko helburua dela lanpostu iraunkorrak sortzeko baldintzak jartzea eta 
ahalbidetzea, betiere iraunkortasun horretarako ekonomia, gizarte eta 
ingurumeneko alderdiak kontuan hartuta. Era berean, argitu egin behar da 
Plan Estrategikoaren ildo nagusia dela ekoizpen ehuna berpiztea eta 
dibertsifikatzea eta lanpostuak sortzea. Larrialdi egoera bati erantzuten dio, 
lanpostu asko galduta langabezi tasa altua eta iraunkorra baitago gaur 
egun. Horrenbestez, Planaren muinak argi jotzen du ekoizpena eta 
ekonomia lantzera. Halere, horrek ez du esan nahi garapenaren beste 
dimentsio batzuk ahaztu eta gutxietsi direnik, aitzitik, hasierako arreta eta 
ahalegina bideratu dira garapenaren oinarri materiala birsortzera. Gainera, 
ikuspegi hori testuinguruan jarri behar da, eskualdean mota guztietako 
ekimen publiko, sozial eta pribatu asko daudelako. Izan ere, ekimen horiek 
garapenaren beste alor batzuei ere eragiten diete, besteak beste: gizarte 
bazterkeria, gizarte babesa, pobrezia, genero berdintasuna, hirugarren 
adinekoei laguntzea, ingurumena, hezkuntza, osasun laguntza, immigrazioa, 
gazteriaren dinamizazioa... 

Dokumentu honetan dagoen informazioaz gain, argibide osagarriak 
ere aurkitzen ahal dira Sakanako Garapen Agentziaren webgunean. 

www.sakanagaratzen.com 
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Eskualdea garatzeko esperientzia planifikatu eta ezarri nahi bada, 
prozesu bizia izan beharko du horrek, ekarpen guztiak jasotzeko etengabe 
irekia. Horretarako edo informazio gehiago eskatzeko, jarri harremanetan 
gurekin, mesedez, honako helbide honetan: 

garapena@sakana-mank.com 

 



SAKANA2020 PLAN ESTRATEGIKOA 
AURREKARIAK 

 

SAK-IN KONTSULTING   7 

FINANTZATZAILEAK:   

 

II. AURREKARIAK 

 

Sakanako bailara jasaten ari zen krisi ekonomiko eta sozialaren aurrean, 
2008 urtean bailarako zenbait eragilek, sortzen ari zen hondamendi 
sozioekonomikoari aurre egiteko erantzukizuna bere gain hartu zuten. 
Enpleguen galera azkar eta sakonaren ondorioz, Sakana langabezi-tasa 
altueneko eskualdeen artean kokatu zen. Egoera zail hau okertzeko zein 
egonkortzeko arriskuaz jabeturik, desadostasun guztien gainetik, eragile hauek 
elkartu egin ziren Sakanako garapen sozioekonomikoa eta bertan bizi eta lan 
egiteko eskubidea defendatzeko. 

Asmo honekin, 2011ko ekainean prozesu ireki eta anitza hasi zen, non 
eragile instituzional, politiko eta sozioekonomiko gehienek parte hartu zuten. 
Helburua, Sakanako ekoizpen sarea birsortzeko eta gizartearen ongizatea 
hobetzeko hainbat proposamenen inguruko adostasuna eraikitzea zen. Prozesu 
honen emaitza, oinarrizko diagnostiko bat eta eskualde-garapenerako 
estrategia abian jartzeko jarduera batzuk adostu ziren. Onartutako sei neurrien 
artean beharrezkotzat ikusten zen “Plan estrategiko bat egitea epe ertain eta 
luzerako, Sakanako garapenerako dauden indarguneak, ahuleziak, mehatxuak 
eta aukerak identifikatzeko eta interbentzio lerroak zehazteko (…) Komenigarria 
iruditzen zaigu plan estrategiko horretan ukitutako eragileen ekarpenak zein 
herritarrenak jasotzea.” (Diagnostiko eta jarduera ildoetarako laburpen 
txostena. Sakanako Mahaia. 2011.ko Azaroan). 

Eskaera horri erantzunez, Plan estrategiko honek Sakanako 
Mankomunitateko lehen bultzada izan du. Sakanako Garapen Agentzia, 
Cederna-Garalur eta Sakantzen Sarea elkartea izan dira bere sustatzaileak. 
Bere dinamizazioa Sak-In Kontsulting kooperatibari eskatu zitzaion. Azkenik, Plan 
egiteko proposamena eta metodologia eztabaidatuak izan ziren 2013.eko 
Maiatzean Sakanako Behatoki Sozioekonomikoan (Sakanako eragile 
instituzional, politiko eta sozioekonomikoak biltzen dituen hausnarketarako 
espazioan, hain zuzen). Behatokian metodologia adostu zen, baita landuko 
ziren lau arlo estrategikoen hautaketa. 

Dokumentu hau ondorengo atalez osaturik dago: 

I. Sakana2020 Plan estrategikoa burutzeko erabilitako metodologiaren 
laburpena. 

II. Lau sektoreetan eginiko diagnostikoen laburpena, Sakana mailako 
hainbat aldagaien joera nagusiak agertzen direlarik. Prozesu parte-
hartzailean zehar, sektore bakoitzeko egin diren diagnostiko osoak 
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eta AMIA taulak Sakanako Garapen Agentziaren web orrialdean 
kontsulta daitezke: www.sakanagaratzen.com. 

III. Ekintza plan zehaztua. Sektore bakoitzeko ardatz estrategikoak, eta 
hauei dagozkien ildo eta ekintza zehatzak. Alde batetik, eta modu 
orokorrean, garapena eta plan estrategikoa aurrera eramateko 
beharrezkoa den egitura antolatua sortzeko ekintza zehatzak, eta 
bestetik, sektore estrategiko bakoitzarenak. Atal honetan, zehatz-
mehatz, 13 ardatz estrategiko, 54 jarduera-ildo eta 152 akzio 
ezberdin biltzen dira. 

IV. Azkenik, gobernantza eredua aurkezten da. Kolaborazio erlazioetan 
oinarriturik, Plan estrategikoaren inplementazioa, jarraipena eta 
ebaluazioa egingo duen agente ezberdinen artikulazioa litzateke. 

 

http://www.sakanagaratzen.com/
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III. PLANGINTZAREN METODOLOGIA 

 

Plan Estrategikoa burutzeko sei hilabetez luzatu den prozesu honetan 
arlo ezberdinetako partaideak eta Sak-In Konsulting kooperatibaren 
dinamizatzaileak parte hartu dute. Behatokiko eragileek proposatu zituzten lan-
taldeak osotzeko pertsonak eta proposamen guztiak onartu dira. Lau 
taldeetako partaideen ezagutza eta esperientzia maila altuak prozesuaren 
kalitatea bermatzen du. Konkretuki, lau lan-taldeetan 51 pertsona parte hartu 
dute, zegozkien esparruetan adituak. Lan metodoa adostasunen eraikitze 
etengaberantz zuzendu da. Eskualde mailako, epe luzerako eta etorkizunera 
begiratzen dion ikuspegi eraikitzailea izan da gidari. 

Prozesua lau fasetan banatu da. Lehen fasean, lau lan-taldeen osaketaz 
gain, lau esparru estrategikoen egoera-analisiak landu ziren: 

• ELIKADURA: lehen sektorea eta elikagaien industria 
• INDUSTRIA: industria eta enpresa-zerbitzuak. 
• ENERGIA: basogintza, energia berriztagarriak eta eraikuntza. 
• TURISMOA: turismoaren sektorea. 

Bigarren fasean, analisi hauetan oinarrituta eta AMIA (DAFO) deituriko 
teknikaren bidez, diagnosi partekatuak eraiki ziren. Bertan, sektore bakoitzaren 
Ahuleziak, Mehatxuak, Indarguneak eta Aukerak identifikatu ziren, gaur 
egungo egoera erakusteko baliagarriak. Horretarako, lantalde bakoitzak 
lehenbiziko bilerak egin zituen Sakanako Mankomunitateak Lakuntzan duen 
egoitzan. Data hauetan egin ziren bilerak: 

• Industria eta enpresendako zerbitzuak: 2013ko ekainaren 26an. 
• Lehen sektorea eta nekazaritzako elikagaien industria: 2013ko 

uztailaren 4an. 
• Energia: 2013ko ekainaren 26an. 
• Turismoa: 2013ko uztailaren 4an. 

 



SAKANA2020 PLAN ESTRATEGIKOA 
PLANGINTZAREN METODOLOGIA 

 

SAK-IN KONTSULTING   10 

FINANTZATZAILEAK:   

D
I
S
E
I
N
U
A

ANALISIA AMIA
BISIO 

ESTRATEG.
PLANIFIKA

ZIOA
EZARPE

NA J
A
R
R
A
I 
P
E
N
A

2. fasea

1go fasea

3. fasea 4. fasea

PLANGINTZA ETA DEFINIZIOA
- Aurkezpen orokorra
-Sektoreen aukeraketa
- Partehartzaileak

NON GAUDE? NORA GOAZ? NOLA IRITSI?

DATUEN ANALISIA
-Informazio bilketa
-1go tailerra; AMIAk

BISIOA ZEHAZTU
-Helburu estrategikoak
definitu

PLANIFIKAZIOA
2. tailerra
-Estrategiak
-Helb zehatzak
-Ekintza zehatzak

 

 

Behin diagnosia bukatuta, Sakanako ikuspegi estrategikoa lantzera 
pasatu zen. Erabilitako teknika CAME (Corregir, Afrontar, Mantener, Explotar) 
analisia izan zen. Tresna honen helburua etorkizuneko bailara eredu desiratu 
bat proiektatzea da. Gaur egungo egoeratik abiatuta eta eszenatoki 
desberdinak deskribatuz, aldaketarako estrategia eta palankak identifikatu 
ziren (Ahuleziak Zuzenduz, Mehatxuei Aurre eginez, Indarrak Mantenduz eta 
Aukerak Ustiatuz). 

CAME analisiak egiteko eta jarduketa lerroak ezartzeko bilerak data 
hauetan egin ziren: 

• Industria eta enpresendako zerbitzuak: 2013ko urriaren 15ean. 
• Lehen sektorea eta nekazaritzako elikagaien industria: 2013ko 

urriaren 31n. 
• Energia: 2013ko urriaren 17an. 
• Turismoa: 2013ko urriaren 24an. 

Eszenatoki hauek konbinatu ondoren, esparru estrategiko bakoitzerako 
ardatzak, jarduera-ildoak eta ekintza zehatzak identifikatu ziren. Sak-in 
Konsulting eginbeharra izan zen ekintza hauek proposatu, taldekatu eta 
antolatzea, hausnarketa eta ekintzen azken definizioa errazteko. Jarduketak 
zehazteko bilerak data hauetan egin ziren: 

• Industria eta enpresendako zerbitzuak: 2013ko abenduaren 
10ean. 
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• Lehen sektorea eta nekazaritzako elikagaien industria: 2013ko 
azaroaren 28an. 

• Energia: 2014ko urtarrilaren 15ean. 
• Turismoa: 2013ko abenduaren 16an. 

Behin behineko dokumentuaren erredakzioaren aurretik, azken 
tailerrean, ekintza bakoitzari leheneste indize orientagarria ezarri eta 
gauzapenean inplika daitezken eragileen zerrenda definitu zitzaion. 

Hilabete hauetan zehazturiko materialak lan taldeetako partaide 
guztiekin kontrastatu dira eta egokiak iruditu zaizkien ekarpenak egiteko aukera 
izan dute. 

Bestaldetik, hilabete hauen zehar ere, egindako aurrerapenez informatu 
zaio gizarteari. Horretarako Sakanako Garapen Agentziaren web orrian 
(www.sakanagaratzen.com) eta tokiko komunikabide desberdinen bidez 
hainbat txosten argitaratu dira. 

Gainera, lantaldeen dinamika bukatuta, laburpena jasotzen duen 
dokumentu bat idatzi zen, gizartean eta erakunde, politika, sindikatu eta 
gizarte agenteen artean eztabaidatzeko. Hiru aurkezpen egin ziren beste 
hainbeste udalerritan (Altsasu, Irurtzun eta Etxarri Aranatz). 2014ko martxoaren 
24, 25 eta 26an izan ziren bilerak, eta Planaren edukia zehatz-mehatz azaldu 
zen horietan. Era berean, aste batzuetako epea ireki zen ekarpenak 
aurkezteko. Horri esker, 43 ekarpen jaso ziren idatziz, eta ahoz, berriz, ekarpen 
ugari. 

Honenbestez, Plan estrategiko honek bere hastapenetik izaera ireki, 
parte hartzailea eta gardena izan du. Lan metodologia honek parte hartze 
kolektiboko kultura ezartzen lagundu du. 
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IV. DIAGNOSTIKOA. JOERA NAGUSIAK 
 

Sakanan ikusten ahal diren joera nagusiak aurkeztuko ditugu diagnostiko 
honetan. Izan ere, demografiaren bilakaeraren, lan egoeraren eta krisiak 
ekoizpen ehunean izan duen eraginaren joera nagusiak aztertu dira. 
Bukatzeko, indargune eta aukera batzuk jaso dira, turismoari lotuak gehienbat. 

Diagnostikoak lerro adierazgarrienak besterik ez du aurkezten. Hala ere, 
dokumentu honen eranskinean sektoreen lau diagnostiko agertzen dira, alor 
hauei dagozkienak: nekazaritzako elikagaien sektorea; industria eta 
enpresendako zerbitzuak; energia; eta turismoa. 

 
1. BIZTANLERIAREN  IGOERA ETA GAZTETZEA 

2005-2013 urte bitartean, Sakanako biztanleri kopuruaren joera gorakorra 
izan da. Azken 8 urtetan, Sakanako biztanleriak 802 pertsonetan egin du gora. 
Ia udalerri gehienetan hazkundea positiboa da eta hurrengo udalerrietan 
gehien nabarmentzen da: Altsasun 236 biztanle gehiago daude, Arbizun 111, 
Lakuntzan 149 eta Irurtzunen 93. Beste aldean ordea Olazti eta Ergoiena ditugu, 
azken urtetan hauek biak izanik biztanle gehien galdu dituzten udalerriak. 

UDALERRIA BIZTANLERIAREN 
BARIAZIOA 
2005-2013 

kopuru 
absolutuan 

BIZTANLERIAREN 
BARIAZIOA 
2005-2013 

Kopuru 
erlatiboan 

ZAHARTZE 
TASA %>65 

URTE 

GAZTETZE 
TASA<%25 

URTE 

Altsasu 236 %29 %17,79 %24,44 

Arakil 90 %11 %21,97 %22,59 

Arbizu 111 %14 %19,22 %27,63 

Arruazu 8 %1 %25,00 %24,11 

Bakaiku -5 %-1 %26,76 %19,41 

Ergoiena -30 %-4 %34,60 %12,80 

Etxarri 
Aranatz 

33 %4 %17,79 %24,79 

Iraneta 8 %1 %21,88 %16,88 
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Irurtzun 93 %12 %14,57 %26,37 

Iturmendi 36 %4 %26,55 %24,57 

Lakuntza 149 %19 %15,44 %27,41 

Olazti -68 %-8 %21,34 %23,94 

Uharte Arakil 28 %3 %22,49 %20,81 

Urdiain 80 %10 %25,77 %23,67 

Ziordia 33 %4 %31,83 %18,30 

GUZTIRA 802 %100 %19,32 %24,24 

Iturria: Udaleko erroldak. Nafarroako Estatistika Institutua. Lanketa propioa. 

Biztanleria adinaren arabera banatzen duen piramidearen arabera, 
zahartze tasa altuenak (65 urtetik gorako biztanleria ) dituzten udalerriak, 
Ergoiena eta Ziordia dira, %34,60 eta %31,83 portzentajeekin hurrenez hurren. 
Aldiz, udalerri “gazteenak” Lakuntza eta Irurtzun direla esan daitezke, gaztaro 
tasa zahartze tasaren bikoitza baitute. 

Dena den, bi grafiko hauen konparazioan ikusten ahal den bezala, 
Sakanako biztanleriaren piramideek ez dute aldaketa adierazgarririk erakusten 
2003-2013 denboraldirako. Lehenik eta behin, 79 urtetik gorako biztanleen 
kopurua handitu egin da. Beraz, hemendik urte gutxira hirugarren 
adinekoendako arreta eta zaintza gizartearen erronka garrantzitsuak izanen 
dira. Baina, era berean, 0 eta 9 urte bitarteko kohorteetan biztanleria 
nabarmen igo denez, datu ona da ibarraren demografia birsortzeko. 
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Datu guztiak aztertzen hasiz gero, Sakanako zahartze tasa %19,32-an 
kokatzen da, Nafarroako Mendialdeko batez besteko tasaren azpitik (%20,37) 
alegia. 

Ez daude datu garrantzitsurik biztanleriaren sexu banaketari dagokionez. 
Emakumeak biztanleriaren %49-a da. Portzentaje hau ez da handitzen, ezta 
txikitzen ere, adin altuko populaziora iritsi arte, non emakumeak gizonezkoen 
gainetik 5 puntu aurkitzen diren. 

Sakanako zahartze indizea, hau da, 65 urtetik gorako pertsonen eta 15 
urtetik beherako pertsonen arteko portzentajea, Nafarroako batez bestekoaren 
gainetik dago. Sakana mailako tasak Nafarroakoak baino altuagoak izan 
arren, 2013 urtean Nafarroako tasen azpitik kokatzea lortu du. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SAKANA 141,3 142,8 141,2 135,9 134,6 132,4 130,9 130,8 127,8 

NAFARROA 137,5 136,7 133,6 130,5 127,5 128,3 128,3 128,3 128,3 

Iturria: Gaindegia. Lanketa propioa. 

 

 

2. LANGABEZIAREN EGOERA ETA EHUN EKONOMIKOAREN ANALISIA  

Sakanako datu sozio-ekonomiko garrantzitsuenetako bat langabezia da. 
Langabezi tasak gorantz egin du, 2008 urteko irailean langabezi tasa %9,33an 
aurkitzen zen eta handik 5 urtetara, 2013 urtean alegia, %22,62. 2006an 628 
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langabetu zeuden, eta 2013an, berriz, 1972 ziren, beraz, %214 igo zen kopuru 
hura. 

Udalerrika datuak aztertzen hasiz gero, kopuru absolutuetan langabezia 
gehien handitu diren lekuak Altsasu (566 langabetu gehiagorekin), Etxarri 
Aranatz (116) eta Irurtzun (88) dira. 

Sakanako langabetuen %51a zerbitzuen sektoreari dagokio eta %35a 
industria sektoreari. Hala eta guztiz ere, azken urte hauetan suntsitutako 
enplegu gehiena industrial sektoreari dagokio. Grafikoan ikusi dezakegun 
moduan, emaitza negatiboena duten aktibitate adarrak honakoak dira: ‘27. 
Metalurgia’ (473 enplegu suntsitu dira bertan), ‘28. Produktu metalikoen 
fabrikazioa (makinaria eta ekipoak izan ezik)’ (447 enplegu galduz), ‘45 
Eraikuntza’ (422 enplegu), ‘33. Ekipo eta tresna mediku-kirurkiko, zehaztasuneko, 
optiko eta erlojugintzako fabrikazioa’ (341 enplegu), ‘60. Lurreko garraioa (206 
enplegu), ‘51. Handizkako komertzioa’ (172 enplegu), ‘34. Motorrezko 
ibilgailuen, erremolkeen eta semierremolkeen fabrikazioa’ (152 enplegu), ‘29. 
Makinaria eta metalezko ekipoak eraikitzearen industria’ (132 enplegu), ’26. 
Metalezko mineralak ez diren beste produktu mineral batzuen fabrikazioa’ (129 
enplegu), eta ’20. Egurra eta kortxoaren industria (Altzairugintza izan ezik)’ (103 
enplegu). 

UDALERRIA GIZONAK EMAKUMEAK GUZTIRA 

  2008 2012 ^ 
kopuru 
absolutu
an  

2008 2012 ^ 
kopuru 
erlatibo
an 

2008 2012 ^ 
kopuru 
absolutu
an 

Altsasu 110 414 304 141 403 262 251 817 566 

Arakil 12 27 15 10 41 31 22 68 46 

Arbizu 9 30 21 28 45 17 37 75 38 

Arruazu 2 3 1 2 1 -1 4 4 0 

Bakaiku 1 8 7 6 9 3 7 17 10 

Ergoiena 1 7 6 5 2 -3 6 9 3 

Etxarri 
Aranatz 

24 83 59 50 107 57 74 190 116 

Irañeta 2 3 1 1 3 2 3 6 3 
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Iturria: Udaleko erroldak. Nafarroako Estatistika Institutua. Lanketa propioa. 

Hamar adar hauetako galerak gehitzen baditugu, soldatapeko enplegu 
galduak 2.577 dira. Horietatik 1.777 industriak bereganatzen ditu, hau da, %69a. 
Beraz ondorioztatu dezakegu eskualdeko krisi ekonomikoa batik bat industriala 
izan dela. 

Irurtzun 38 73 35 40 93 53 78 166 88 

Iturmendi 3 5 2 5 10 5 8 15 7 

Lakuntza 11 40 29 13 40 27 24 80 56 

Olazti 21 81 60 31 58 27 52 139 87 

Uharte- 
Arakil 

13 36 23 11 24 13 24 60 36 

Urdiain 2 14 12 10 17 7 12 31 19 

Ziordia 0 12 12 3 9 6 3 21 18 

TOTAL 249 836 587 356 862 506 605 1.698 1.093 
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Aipaturiko adarretan batez ere gertatu den galera, Sakanako ehun 
produktiboa metalgintzaren sektorean kontzentratua egoteari lotuta dago. 
Hala eta guztiz ere, lanpostu desagertze gehiena 8 enpresen itxieraren emaitza 
da, industriako diagnostikoan ikusiko dugun bezala. 

0 200 400 600 800 1000 1200 

01  Agricultura y ganaderia 
02  Selvicultura 

14  Extracción de minerales no metálicos … 
15  Industria de productos alimenticios y … 

18  Industria de la confección y de la … 
20  Industria de la madera y del corcho, … 

22  Edición, artes gráficas y reproducción … 
24  Industria química. 

25  Fabricación de productos de caucho y … 
26  Fabricación de otros productos … 

27  Metalurgia. 
28  Fabricación de productos metálicos, … 

29  Industria de la construcción de … 
31  Fabricación de maquinaria y material … 

33  Fabricación de equipo e instrumentos … 
34  Fabricación de vehículos de motor, … 

35  Fabricación de otro material de … 
36  Fabricación de muebles. Otras … 

37  Reciclaje. 
45  Construcción. 

50  Venta, mantenimiento y reparación de … 
51  Comercio al por mayor e … 

52  Comercio al por menor, excepto el … 
55  Hostelería. 

60  Transporte terrestre. Transporte por … 
63  Actividades anexas a los transportes; … 

64  Correos y telecomunicaciones. 
66  Seguros y planes de pensiones, … 

67  Actividades auxiliares a la … 
70  Actividades inmobiliarias. 

71  Alquiler de maquinaria y equipo sin … 
72  Actividades informáticas. 

73  Investigación y desarrollo. 
74  Otras actividades empresariales. 

75  Administración publica, defensa y … 
80  Educación. 

85  Actividades sanitarias y veterinarias; … 
90  Actividades de saneamiento publico. 

91  Actividades asociativas. 
92  Actividades recreativas, culturales y … 

93  Actividades diversas de servicios … 
95  Actividades de los hogares como … 

Soldatapeko kopurua industria alorren arabera 

AÑO 2008 

AÑO 2013 



SAKANA2020 PLAN ESTRATEGIKOA 
DIAGNOSTIKOA. JOERA NAGUSIAK. 

 

SAK-IN KONTSULTING   18 

FINANTZATZAILEAK:   

Langabezia sexuaren eta adinaren arabera aztertzen badugu, beheko 
koadroan agertzen den bezala, 44 urtetik gorako gizonen kasuan gertatu da 
igoerarik handiena, langabetu kopuru hori %462 gehitu baita. Horren atzetik 
datoz 25 eta 44 urte bitarteko gizonezkoen multzoa, %323ko igoera izan baitzen 
horretan, eta, jarraian, 44 urtetik gorako emakumeena (%253ko igoera). Hala 
ere, emakume gehiago daude langabezian gizonak baino: 999 emakume eta 
973 gizon. 

 

URTEA GUZTI
RA 

SEXUA ETA ADINA 
GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK 

<25 25-44 >=45 <25 25-44 >=45 
2013 1972 122 469 382 98 495 406 
2012 1711 109 438 270 79 473 342 
2011 1532 96 351 234 103 439 309 
2010 1482 112 359 229 70 433 279 
2009 1026 112 225 136 62 303 188 
2008 678 62 121 84 43 207 161 
2007 635 40 103 71 45 240 136 
2006 628 42 111 68 41 251 115 

 

Kontratazioaren bilakaerari dagokionez, beheko koadroan ikusten da 
2009-2012 bitarteko epean jaitsi egin zela eta 2010ean behea jo zuela, 2008an 
sinatutakoen aldean urte hartan ia kontratuen erdia sinatu baitzen. Hala ere, 
2013an kontratazioa suspertu egin da, eta 2006an sinatutako kontratu kopurua 
ere gainditu zen. Dena den, datu soil horrek ez digu kontratuen iraupenari eta  
motari buruzko informazio sobera ematen. 

Kontratu motari eta sexuei dagokienez kontratazioa aztertuz gero, 
gizonen kontratazioa emakumeena baino altuagoa dela ikusten da; 2007ko 
kontratu kopuruak alderatuz gero, gizonei %104 gehiago egin zizkieten 
emakumeei baino, eta 2006koak alderatuta, berriz, %34 gehiago. Krisi urteetan 
desberdintasun hori %39 eta %72 bitartekoa izan da. Hala ere, 2013an 
emakumeen kontratazioa nabarmen handitu denez, kontratuetan gizonen eta 
emakumeen artean dagoen aldea %8 jaitsi da. 

Kontratu motaren eta sexuaren arabera aztertuz gero, krisian mugarik 
gabeko kontratu kopurua jaitsi dela ikusten da. 2007an goia jo zuen, urte 
hartan mugarik gabeko kontratatu kopurua guztiaren %18 izan baitzen. 20008az 
geroztik, mugarik gabeko kontratazioa %10 baino txikiagoa izan da, eta 2013an 
behea jo zuen (%7). Gizonen eta emakumeen kontratuak kontuan hartuta, 
emakumeei mugarik gabeko kontratu gutxixeago egiten dizkiete, baina aldea 
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ez da puntu batekoa baino handiagoa izaten; 2007, 2009 eta 2010ean izan 
ezik, urte atipikoak izan baitziren horiek. 

 

URTEA GUZTIRA KONTRATU MOTA 
GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK 

HASI. 
MUG. 
GABE 

HASI. 
ALDI 

BATERAKO 

MUG. 
GABE 

BIHUR. 

HASI. 
MUG. 
GABE 

HASI. 
ALDI 

BATERAKO 

MUG. 
GABE 

BIHUR. 
2013 455 9 220 8 9 203 6 
2012 378 10 217 12 10 127 2 
2011 374 11 209 10 4 132 8 
2010 279 4 165 6 12 87 5 
2009 335 6 176 13 4 132 4 
2008 552 17 298 28 10 181 18 
2007 478 17 258 46 10 135 12 
2006 426 10 218 16 10 159 13 

 

 

 

 

 

 

3. KOMERTZIOA, KULTURA ETA TURISMOA: GARAPENERAKO 
POTENTZIALTASUNAK 

Sakanak kokapen geografiko bikaina du. Ondo komunikatuta dagoen 
eskualdea da eta hainbat bide ezberdinetatik heltzerik badago, errepidez zein 
trenez. 

Gainera, ondare arkitektoniko eta historiko aberatsa dauka, bai herritar 
bai kanpotar askorentzat ezezaguna dena. Turismo sektoreak ere ez du 
esplotatzen jakin. Bestalde, babestutako espazio natural bat dauka, Urbasa eta 
Andiako Natural Parkea, eta beste bi parke naturalez inguratua dago, Aralar 
eta Aitzkorri-Aratz Parkeez alegia. Ezin dugu ahaztu ere, bai komertzio eta bai 
turismo guneek ere, bisitariei erakartzeko ez dutela estrategia partekaturik. 
Azken finean, industria sektorerantz bideratu dutelako beraien jarduna, sektore 
turistikora beharrean. 
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Iturria: Gizarte Segurantzako Tesoreria Orokorra eta Cederna Garalur 2012-ko diagnostikoa. 
Lanketa propioa. 
 

Aurreko taulan ikus daitekeenez, zerbitzu eta komertzio nagusiak 
biztanleria gehien dituzten udalerrietan kokatzen dira, Altsasu, Etxarri Aranatz 
eta Irurtzunen hain zuzen.  
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 a osagarriak 9   1 1     1 1 5 2 1 5        

 1           1   1   1 1        
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 ta larrua.  
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16 0 2 0 1 0 4 0 3 0 0 2 1 1   
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III.  ALOR ESTRATEGIKOAK HAUTATZEKO IRIZPIDEAK 

 

Sakanako Behatoki Sozioekonomikoak 2013ko maiatzean egin zuen bileran 
zazpi alor estrategikoz osatutako zerrenda justifikatua aurkeztu zen. Helburua zen 
lau alor hautatzeko hainbat irizpide adostea, horien gaineko analisiak, gogoetak 
eta proposamenak egiten hasteko. Beraz, hona hemen zazpi alorrak: industria eta 
enpresendako zerbitzuak; turismoa; basogintza; eraikuntza eta energia 
berriztagarriak; lehen sektorea eta elikadura; hezkuntza; eta, azkenik, 
eraginkortasuna administrazio publikoetan. 

Hautaketa hori egiterakoan, lurraldearen aukerak eta indarguneak 
aprobetxatzeko beharra hartu zen kontuan, ingurunean egoten ahal diren 
ahuleziak eta mehatxuak ahaztu gabe. Gainera, egungo ekoizpen ehunaren 
ezaugarriak hartu ziren abiapuntutzat, kontuan hartuta jarduera nagusiak zer 
alorretan biltzen diren eta zer alorrek duten garatzeko eta arrakasta izateko 
aukera gehiago. 

Horien artean, Behatokiak lau alor hautatu eta multzokatu zituen, honako 
irizpide hauek kontuan hartuta: 

1. Elikaduraren sektorea: 

• Nahiz eta nekazaritzak eta abeltzaintzak beherakada sakona izan azken 
hamarkadetan, eskualdean badaude alor horietan, elikadura 
industriarekin batera diharduen enpresa multzo dibertsifikatua. 

• Krisiak eta kontsumo/aisia eredu berriek baratzen berreskuratze 
fenomenoa eragin dute. 

• Kalitatea, produktu ekologikoak eta gertuko kontsumo ereduak 
hedatzen ari dira. Honek aukerak eskaintzen ditu jarduera berriak 
sortzeko edo zabaltzeko, balio erantsia gehitzeko eta balio-kate osoa 
eskualdeari aberastasuna emateko. 

• Kalitatezko produktu dibertsifikatu eta (erdi)artisauzkoen produkzioa eta 
merkataritzatik abiatuta, turismoko jarduerekin batera, hainbat sinergia 
sor daitezke. 

 

2. Industria eta enpresa-zerbitzuak: 

• Industria eskualdeko sektore nagusia da, bai enplegu maila, bai balio 
erantsi mailan. 

• Krisiaren lehen eragina eta sakonena sektore honetan egin da. 
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• Eskualdearen lehiakortasuna eta berregituraketa industrian oinarritzea 
ezinbesteko gertatzen da, garapen lokaleko esperientziek erakusten 
baitute lurralde baten eredu produktiboaren eraldakuntza dagoeneko 
existitzen den ehun produktiboak aurkitzen dituela zutabe nagusiak. 

• Industriako enpresek garapenerako indar esanguratsuen aktibazioan 
eta artikulazioan eragile ezinbesteko eta motorrak dira, bai 
Ikerketa+Garapen+Berrikuntza prozesuetan, bai balio erantsi altuko 
jardueretaranzko bilakaeran, bai nazioarteratze prozesuetan, bai 
enpresen arteko elkarlan sareak eta praktikak eraikitzerako orduan, bai 
kudeaketa eredu eraginkorretan, bai sare produktiboaren dibertsifikazio 
prozesuetan. 

• Bezeroaren eskari eta beharrei erantzun berezituak ematen dituzten 
enpresak, produktu estandarizatuak eskaintzen dituztenak baino, lehiari 
aurre egiteko eta deslokatze indarrak galgatzeko aukera handiagoak 
dituzte. 

• Industriako enpresen lehiakortasuna kalitatezko zerbitzu osagarriak 
eskatzen ditu, bi arrazoiengatik: batetik, bezeroak gero eta 
konplexuagoa den ondasunari loturiko mantentze eta eguneratze 
zerbitzuak eskatzen dituelako, balio erantsi espezializatua sortuz; 
bestetik, enpresaren lehiakortasunerako faktore gero eta 
garrantzitsuagoak direlako enpresa-zerbitzuak, hala nola, ingeniaritza, 
marketina, kalitate kudeaketa, giza-baliabideen kudeaketa, zerbitzu 
informatikoak... Azken honek jarduera eta enplegu berriak sortzeko 
aukerak zabal ditzake eskualdean. 

 

3. Energia: 

• Energi efizientziako eraikuntza Europa Batasunak bultzatzen ari den ildo 
bat da. 2010. urtean Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 
2010/31/CE Zuzentaraua onartu zuen, eraikuntzen eraginkortasun 
energetikoari buruzkoa. Bide beretik 2012eko Irailean Europako 
Parlamentua Zuzentarau berria (2012/27/UE) onartu berri du norabide 
berdinean sakonduz. 

• Energi eraginkortasunari buruzko Zuzentarauak Administrazio Publikoak 
behartzen ditu hainbat inbertsio egitera alor honetan eta arlo pribatuan 
esparru hau gero eta gehiago kontutan hartzea. Merkatu berria 
irekitzeko aukera dago, baina horretarako ezinbestekoa da sektorearen 
eraldakuntza, berrikuntza eta heziketa profesionala. 

• Eraikuntzaren sektorearekin hasi daiteken lan ildo estrategiko bat izan 
daiteke, baina ez da mugatzen jarduera honetara. Eraginkortasun 
energetikoaren gaia zeharkakoa izango delako gizarte eta ekonomiako 
alor gehienetan. Esparru honetan hasteak, eraikuntzatik zein beste alor 
batetik (biomasa, geotermia, udaletxeak...), jarduera berriak, produktu 
eta zerbitzu egokiak eskaintzen dituzten enpresak eta 
langile/profesional kualifikatuak lortzen diren heinean, beste alor 
ezberdinetara zabaltzeko oinarria eskaini dezake. 
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• Eskualdean eraikuntzarekin loturiko enpresa eta profesional ugari dago. 

• Krisiak sakonki eragin dio sektore honi, etxebizitzen eraikuntzaren 
geldotzeak lan kargaren jaitsiera nabarmena suposatu duelako. 

• Sektoreari eskaini dakiokeen aukeretako bat energi-eraginkorrekozko 
eraikuntza izan daiteke. Beste batzuek ere egon badaude produktu 
berri eta berrikuntzaren integrazioaren bitartez, domotika adibidez. 

• Bestaldetik, basoa eskualdeak duen baliabide garrantzitsua da. 
Mankomunitateak enkargaturiko txostenak balio ekonomiko altua 
ematen dio. 

• Basoaren kudeaketak, beti ere ingurugiroa, iraunkortasuna eta turismo 
eredua kontutan izanik, lanpostuen sorrera esanguratsua eskaini dezake 
biomasa eta beste erabilera batzuekin lotzen bada. 

• Basoaren baliabideetatik abiatuta balio-kateak eraiki daitezke, 
oinarrizko baliabidearen transformazio eta merkaturatzearen bitartez. 

• Balio-kate horiek eraikitzeko eta basoari loturiko jarduera ekonomiko 
berriak sortu ahal izateko, ezinbesteko bihurtzen da egun eskualdean 
dauden enpresekin batera elkarlan esparruak sortzea. 

 

4. Turismoa: 

• Krisi ekonomikoak eragina izan du turismo joeretan, gertuko turismoa 
indartuz. 

• Turismoak enplegua eta jarduera berriak sortzeko aukerak eskaintzen 
ditu, eskualdea geografikoki ondo kokatua dagoelako, hiru parke-
naturalei atea delako, ondare prehistoriko, historiko, paisajistiko eta 
arkitektoniko interesgarria duelako. 

• Ekintzaile batzuk, gehienetan norberak bere aldetik, garatu dituzten 
zerbitzuez gain, estrategia orokor eta lan ildo zehaztu batzuen falta 
botatzen da elkarlana eta bisio partekatu bat garatu ahal izateko. 

• Estrategia orokor batek eskualde mailako planteamendua eskatzen du 
eredu adostu baten itzalean, ildo partekatuak eskainiko dituena eta 
koordinatuki baina herri bakoitzak ekimen propioak egin ahal izateko 
malgutasuna ere. 

• Turismoa gehienbat ostalaritzako zerbitzuekin lotu da, eta arlo publikotik 
egindako ekimenak bisitarien erakarpenera mugatu da hein batean, 
eta kasurik gehienetan herriko egitasmoetan gauzatua. 

• Ostalaritzari loturiko ekimenez gain, beste alorretan ekitea eskatzen du, 
hala nola, produktu turistikoen sorrera, marketina, bisitarientzat aisialdi 
zerbitzuak, berrikuntza, hezkuntza, merkataritza, artea... 
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VI. AZTERKETA: AMIA MATRIZEAK 

 

AMIA (DAFO gazteleraz) analisia tresna erabilgarria da, aukera ematen 
baitu gaur egun ekonomia sektore batek duen egoera sistematikoki eta erraz 
identifikatzeko. Horren bidez, lehiatzeko abantailak identifikatzen ahal dira, 
barneko ezaugarriak, endogenoak (berezko ahalmenak), eta kanpoko 
ezaugarriak, exogenoak (merkatuak, joerak, etab.) lotuz.  

Emaitza koadro itxurako matrize bat da, eta han funtsezko alderdiak 
laburtuta daude. Barnekoak (ahuleziak eta indarguneak) edo kanpokoak 
(mehatxuak eta aukerak) izaten ahal dira, eta, nola ez, sektoreak aurre egin 
behar die guztiei. 

Hautatu zen sektore estrategiko bakoitzarendako, lehenbiziko tailer batean 
lantaldeek egungo egoeraren azterketa egin zuten metodologia horren bidez. 
Beraz, lehenbiziko tailer horren helburua izan zen sektore bakoitzaren Ahuleziak, 
Mehatxuak, Indarguneak eta Aukerak identifikatzea, AMIA analisia egiten. 

Sak-in Kontsulting-ek abiapunturako diagnostiko bat egin zuen alor 
estrategiko bakoitzean (ERANSKINEAN daude), matrizeen elementuak 
identifikatzeko eta eztabaidatzeko. 

Jarraian azterketa horren emaitzak aurkeztuko dira, sektoreka antolatuta. 
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ELIKADURA SEKTOREA 

BARNEKO ALDERDIAK 
 

INDARRAK AHULEZIAK 

• Abeltzaintzako sektorea prestatuta 
dago.  
• Eskualdean herri-lur eta baliabide 
ugari daude.  
• Bertako arrazako azienda kopuru 
nabarmena dagoenez, aukera dago 
mendia zaintzeko eta erabiltzeko aldi 
berean. 
• Eskualdeko abeltzainek barneratu 
dute ingurumena zaindu behar dela.  
• Emakumeek eginkizun garrantzitsua 
dute ustiategietan, eta horrek 
ahalbidetzen du jarduera 
modernizatzea, hirugarren sektorera 
bultzatzea, etab.  
• Eskualdean elikagaiak ekoizteko 
jarduera aspaldikoa da, eta, gainera, 
belaunaldien arteko ordezkapena 
gertatzen da jarduera horretan 
(nekazaritzako produktuen industria).  
• Produktuak ongi kokatuta daude 
merkatuan, kalitatezko produktuak 
merkaturatzen baitira. Eskualdean 
egindako produktuek irudi ona dute. 
(sor-markak, etab). 
• Kontsumo zonaldetatik hurbil dago 
Sakana.  
• Teknologia aldetik, sektorea 
prestatuta dago, eta mekanizazio 
handia du.  

Abeltzaintza  
 
• Batasun eskasa dago 
abeltzaintzan.  
• Sektorean lan egiteak prestigioa 
galdu du gizartean. 
• Ustiategien eta lurren titulartasuna 
(dohaintzak…) ez da transmititzen 
belaunaldiz belaunaldi.  
• Lursailek errentagarritasun txikia 
dute.  
• Landetxez kanpoko 
elementuekiko (intsumoak: pentsuak, 
gasoila,...) menpekotasun handia.  
• Administrazio Publikoek (udalek…) 
konpromiso txikia dute 
sektorearekiko.  
• Prestakuntza jaso eta instalazioa 
martxan jarri bitartean ez dago 
prestakuntza praktikorik.  
• Ez dago zuzenean saltzeko 
gunerik.  
• Ekoizleek ez dute zuzeneko 
salmentarekiko konpromisorik.  
• Dibertsifikazio baxua (produktu 
bakar bat saltzen da askotan, eta 
horrek gehiegizko mendekotasuna 
sortzen du). 
 
Nekazaritzako elikagaiak 
 
• Ez dago herriko produktuak 
saltzeko estrategiarik. “Ez dakigu guk 
egindakoak saltzen”.  
• Sinergia falta ekoizpen katean. 
Produktu kate bereko ekoizleen 
artean elkartzea.  
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KANPOKO ALDERDIAK 

 

AUKERAK MEHATXUAK 

• Industria ereduaren krisia. Aukerak 
sortzen dira, hainbat langile sektore 
horretatik kanpo gelditzen direlako.  
• Gero eta herriko produktu gehiago 
eta produktu ekologiko gehiago 
eskatzen dira. Kontzientziazio handiagoa 
dago hainbat gaitan: ekoizteko modua, 
kalitatezko produktuak produktu 
osasungarriak... Kontsumo ereduak eta 
ohiturak aldatzen ari dira.  
• Landa-turismoa. Gizarte 
postmodernoak joera du naturari, 
nekazaritzari eta abarri lotutako aisialdia 
eta turismoa gozatzeko, bizi kalitatea, 
lasaitasuna, osasuna, etab. eskaintzen 
dituelako.  
• Produktuaren dibertsifikazioa eta 
jarduerak hirugarren sektorera jotzeko 
joera, produktuen eta zerbitzuen 
eskaintza handituz.  
• Beste autonomia erkidego 
batzuetako hainbat gaztek lehen 
sektorean lan egin nahi dute.  
 

• Laguntzak jaso ahal izateko, 
instalazioak inbertsio handia 
eskatzen duenez, ekimena moteldu 
egiten da.  
• Soberazko legedia eta 
administratzaileak ez du behar 
bezalako prestakuntzarik.  
• Diru-laguntzen, laguntza teknikoen 
eta legediaren politiken bitartez, 
ekoizpen eredu okerra bultzatzen da, 
inbertsio handiak eskatzeaz gainera, 
instalazio berriak ere oztopatzen 
baititu.  
• Abeltzaintzaren sektorearen eta 
abeltzainen gaineko pertzepzio 
txarra du gizarteak. Ez da aintzat 
hartzen aziendek paisaia zaintzeko, 
mendiak garbitzeko… duten 
garrantzia.  
• Gizarteak herri-lurrak 
aprobetxatzearen gaineko 
pertzepzio negatiboa du.  
• Ustiategiaren titularrak zahartzen 
ari dira.  
• Sektorea ez da erakargarria. 
Sektorean lan egitea oso gogorra 
delako ustea dago.  
• Kanpoko input-ekiko gehiegizko 
mendekotasuna dago (pentsuak…), 
eta horien prezioaren gorabehera 
handiak gertatzen dira.  
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INDUSTRIA ETA ENPRESA-ZERBITZUAK 
 
BARNEKO ALDERDIAK 

 

INDARRAK AHULEZIAK 

• Komunikazio eta azpiegitura egokiak. 
• Herritarrak prest daude ibarrean 
mugitzeko. 
•  Biztanle-gune handietatik hurbil 
dago. 
• Bere ezaugarriengatik, A1 autobiaren 
(antzinako N1-Etxegarate) inguruan 
dagoen lurzoruak industria garatzeko 
aukera ematen ahal du. 
• Aspalditik industria asko egon da 
eskualdean, eta jarduera horren 
tradizioa antzematen da. 
• Gure inguruneko ekoizpen ehunari 
dagokionez, espezializazio erlatiboa 
dago, eta pisu esanguratsua du ondoko 
alorretan: ‘Metalurgia; burdinazko, 
altzairuzko eta ferroaleaziozko 
ekoizkinak egitea’, ‘Metalezko 
ekoizkinak egitea, makineria eta 
tresneria izan ezik’ eta ‘Zuraren eta 
kortxoaren industria, altzariak izan ezik; 
saskigintza eta espartzugintza’. Alor 
horietan aukera dago kluster dinamikak 
eta politikak eratzeko. 
• Metalurgia sektorean espezializazioa 
dago. Lankidetzan aritzeko aukerak. 
• Enpresak elkarrengandik hurbil 
daudenez eta elkar ongi ezagutzen 
dutenez, lankidetzan aritzeko aukera 
dago hainbat alorretan (proiektu 
partekatuak, finantzaketa, merkatu 
berriak bilatzea...). 
• Mikroenpresak eta industria enpresa 
txikiek (soldatapeko 50 langile baino 
gutxiago dutenak) enpresa ertainek eta 
handiek baino hobeki eutsi diote krisiari, 
ertain eta handietan lanpostu gehienak 
galdu baitira. 

• Industrialde gehienek ez dute ez 
seinalerik ez identifikaziorik, horietariko 
batzuen egiturak gaizki daude 
(asfaltatu gabeko kaleak, asfaltoa 
gaizki, lorategiak zaindu gabe...). 
• Industrialde batzuetako zerbitzuen 
azpiegituran hainbat gabezia daude 
(hodi-biltzailerik ez...). 
• Ez dago erabiltzeko moduko 
industria lurrik.  
• Pabilioi asko ez daude erabiltzeko 
moduan. 
• Industria lurra garestia da. 
• Eskualdeko garraio publikoan 
arazoak daude (Renfe). 
• Enpresek egin behar dituzten 
izapideak bideratzean toki 
administrazio batzuk ez dira azkarrak 
eta erraztasun gutxi ematen dituzte. 
Kanpotik etorritako enpresei tokikoei 
baino erraztasun handiagoak 
ematen zaizkie. 
• Industria ehunaren dibertsifikazio 
baxua, hau da, enpresa asko 
siderometalurgiaren sektorean aritzen 
dira.  
• Zerbitzuei eusteko masa kritiko 
eskasa (biztanleria urria)... 
• Sakanak irudi txarra du. Sakanaren 
irudia galdu du balioa. 
• Enpresa txikiek eta ertainek 
gaitasun txikia dute kanpoko 
merkatuetara joateko. 
• Enpresen arteko lankidetza eta 
konfiantza ahulak. 
• Berrikuntza eskasa. Enpresa 
berritzaile gutxi. 
• Enpresak sortzeko kulturarik ez. 
Barne-garapena (enpresaren 
barnean) eta elkarren arteko 
garapena (enpresa batzuen artean) 
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• Zerbitzuak gutxi garatu direnez, 
aukerak daude alor hori dibertsifikatzeko 
eta industriaren eta beste jarduera 
batzuen (zerbitzuak...) artean dagoen 
desoreka hobetzeko. 
• Pentsamolde aldaketa: lehia baztertu 
eta lankidetzan aritu. Lankidetza 
alorreko hainbat esperientzia izan dira 
(pe, Sinergroup, eta Sakana Coop.-
Lakber S.L.-Goilak S.L…). 
• Erreferente izanik, produktibitate 
maila altuak dituzten enpresak daude 
(Sakana Coop., Viscofan…). 
• Eskulan espezializatua. Belaunaldi 
berriek kualifikazioa dute. 
• Lan kultura dago. 
• Enpresak sortzeko kultura sortzen ari 
da. 
• Gizarte ekonomiaren kultura, 
kooperatibismoa... Gizarte ekonomiaren 
alorreko hainbat kooperatiba eta 
enpresa ongi kokatuta daude 
merkatuan. Hala ere, askotan ez daude 
ikusgai merkatuan. Gizarte ekonomia 
hori balioan jartzeko beharra atzematen 
da. 
• Emakumeek ez dute lana familiaren 
errentaren osagarri gisa hautematen, 
balio instrumental hutsa izanen balu 
bezala. Aitzitik, bizi ahal izateko 
baliabide gisa ikusten dute, berezko 
balioa duen jarduera gisa nolabait. 
• LHko zentroa hurbil dago. 
• LH beste ikuspegi batetik ikusten da. 
• Gune teknologikoetatik hurbil dago. 
• Pertsonak errotuta daude. 
• Erakunde publikoen artean 
komunikazio eta ohitura egokiak daude 
harremanetan eta lankidetzan aritzeko. 
• Hainbat urrats egiten ari dira 
eskualde mailako ikuspegia eta 
jarduketa barneratzeko. Adibideak: Krisi 
mahaia, Sakanako Garapen Agentzia 
sortzea. 
 

ez dira praktikan jartzen enpresetan. 
• Batzuetan, enpresarien eta 
sindikatuen arteko lan harremanak ez 
dira egokiak. 
• LHn sartu ezin diren 40 urtetik 
gorako langabetuek ez dute 
oinarrizko kualifikaziorik. 
• Enpresei gutxi interesatzen zaie 
Enpresaren Gizarte Erantzukizuna. 
• Egungo enpresen tipologiak eta 
emakumeek eta gizonek egiten ahal 
duten lan motaren gaineko baldintza 
kulturalek eragin negatiboa izan dute 
siderometalurgiaren sektoreko 
enpresetan emakumeak hara 
sartzeko orduan, betiere kontuan 
hartuta sektore hori handiena dela 
eskualdean. 
• LHk prestigio gutxi izan du 
aspalditik. 
• Ingeniari eta mekanizatuen 
alorreko ikasketadun gutxi dago. 
• Egituratze egonkorra ahula da 
LHren, garapeneko entitateen eta 
enpresen artean. LHk parte hartu 
behar du garapen estrategia eta 
proiektuetan, besteak beste: 
ekintzarako proiektuak, jarduera 
berriak eta dibertsifikazio jarduerak 
bultzatzea, arautu gabeko 
prestakuntza. 
• Batxilerreko eta LHko ikasleak 
garraiatzen dituzten bi autobus 
ateratzen dira egunero Goierrira, eta 
horrek erakusten du akatsak eta 
ahuleziak baditugula, identifikatu eta 
zuzendu beharrekoak. 
• Ez dago ibar-kultura. Gehiegizko 
txokokeria dago; udalerri bakoitzak 
bere industrialdea du, adibidez. 
• Udalerriek gehiegizko txokokeria 
erakusten dute. 
• Txokokeria eta politika direla eta, 
gizartea zatituta dago. 
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KANPOKO ALDERDIAK 

AUKERAK MEHATXUAK 

• LHrekiko ikuspegi aldaketa. 
• Europan industrialde integralak 
bultzatzen ari dira, eta bertan zerbitzu 
desberdinak elkartzen dira xede bat 
lortzeko. 
• Energia iturri fosilak garestitzen diren 
neurrian, beste iturri batzuen eskaera 
igoko da, energia berriztagarriena, 
esaterako, eta nahitaez paradigma eta 
politika energetikoak aldatuko dira. 
Berrerabileraren eta birziklatzearen 
sektorea, energia eraginkortasuna, eta 
eraginkortasuna eta enplegu berdea 
oro har parametro gisa oinarri dituzten 
produktuak garatzea indartuko dira 
etorkizun hurbilean. Hala ere, 
nabarmendu behar da gobernuen gaur 
egungo politikak ez direla bilakaera hori 
bultzatzen ari, aitzitik, alor batzuetan 
politika atzerakoiak ezartzen ari dira. 
• Aski zabalduta dagoen uste baten 
arabera, industrian hazkunderako 
aukera onena duten ekonomia 
sektoreek produktibitate altua dute, 
teknologia gehiago erabiltzen dutelako. 
Gehienbat ondokoak ditugu horien 
artean: tresneria eta gai elektrikoak 
egitea, aeronautikako eta espazioko 
eraikuntza, informatika jarduerak, I+G 
eta enpresendako aholkularitzari 
lotutako beste enpresa jarduera 
batzuen sektorea.  
• Aspaldiko industria tradizioa eta 
eskualdea garatzeko estrategietan 
eskarmentu handia dituzten beste 
eskualde batzuetatik hurbil dago. 
(egoera hori ere mehatxua izan 
daiteke). 
 

• Krisiak urte gehiago iraunen du. 
• Krisiagatik, eskualdetik kanpoko 
inbertsioak jasotzeko aukera gutxi 
dago. 
• Globalizazioak lehiakortasuna 
areagotzen du, balio erantsi gutxiko 
produktuetan batez ere. 
• Ez dago pabilioiak zaharberritzeko 
politikarik. 
• Inplikazio gutxi erakusteaz gainera, 
Nafarroako Gobernuak erraztasun 
gutxi ematen ditu enpresak ezartzeko 
eta  bereganatzeko orduan. 
• Enpresa batzuek ez dute Sakanan 
inbertitu nahi. 
• Gaur egun ez dago energia 
berriztagarrien aldeko apustu garbirik, 
eskualdean dauden industria 
eolikoaren enpresa osagarriak 
bultzatzeko. 
• Motorreko ibilgailuen sektorean 
hainbat aldaketa gertatzen ari dira, 
ibilgailu elektrikoak egiteko, 
mekanika eta elektronika gehiago 
integratzeko eta enpresa matrizeek 
hornitzaile osagarriak murrizteko. 
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ENERGIA 

 
BARNEKO ALDERDIAK 
 

AHULEZIAK INDARRAK 

• Funtsezko azpiegiturak behar dira. 
• Espiritu berritzailea behar da, enpresa 
ertain eta handietan batez ere. 
• Basoak barreiaturik daude. 
• Administrazioak ez du energia 
eraginkortasuna bultzatzen. 
• Prestakuntzarako azpiegitura behar 
da sektorean. Gabezia hori antzematen 
da bai Lanbide Heziketan, sektorean 
ekonomia jarduerak aitzinatzeko, bai 
kontsumitzaileak energia 
eraginkortasunaren alorrean duen 
prestakuntzan. 
• Gutxieneko inbertsioa behar da 
mikrosareak osatzeko. 
• Lege esparru bat behar da. 
• Ez dago etxebizitzen kontsumoari eta 
eskaerari buruzko informaziorik. Ez dago 
enpresek egindako igorpenei buruzko 
informaziorik. 
• Ez dago proiektu berdeei buruzko 
publizitaterik. 
• Biztanleria aktiboak baso-lanei 
buruzko prestakuntza eskasa du. 
• Oro har, ezkortasuna nagusi da 
proiektu berrietan inbertitu behar 
denean. 
• Gehiegizko burokrazia 
administratiboa/ Solaskide falta. 
• Sakanan energia horniketa mugaturik 
dago. 
• Sektorearen atomizazioa eta 
koordinazio eskasa/ Koordinaziorako 
erakunde bat behar da. 
• Biomasaren prezioa ez da egonkorra. 
• Talentuek alde egiten dute. 
• Energia berriztagarrien prezioak 
igotzen ari dira, administrazioak trabak 
jartzen dituelako. 
 

• Baliabide hidraulikoak ustiatzeko 
aukera dago. 
• Mankomunitateak eraginkortasuna 
du xede. 
• Eraikuntzan jardunbide egokiak 
erabiltzen dira. 
• Bide azpiegitura egokiak daude. 
• Klima egokia dago biomasa 
egiteko. 
• Industrian kultura sortzailea dago. 
• Biztanleria aktiboak prestakuntza 
ona du. 
• Industria tradizioa erroturik dago. 
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KANPOKO ALDERDIAK 
 

AUKERAK MEHATXUAK 

• • Energia ekoiztean eta banatzean, 
mikrosareak sortzean eta 
autokontsumoan aldaketak gertatzen 
ari dira. 
• Industriaren ekoizpen eredua aldatu 
da. 
• Energia berriztagarrietan garapen 
maila heldua duten teknologiak daude. 
• Etiketa berdea/ Aztarna zero. 
• Igorpenak murriztea. 
• Energia aurrezteko gaitasuna. 
• Lanpostuak sortzeko ahalmena. 
• Biomasaren eskaera igotzea.  
• Gero eta gehiago gizartea ohartzen 
da eraginkortasuna lortu eta energia 
berriztagarria kontsumitu behar dela. 

• Biomasaren prezioa ez da 
egonkorra. 
• Talentuek alde egiten dute. 
• Energia berriztagarrien prezioa igo 
da, administrazioak trabak jartzen 
dituelako. 
• Enpresa handien lehia. 
• Ez dago proiektu berriendako 
finantzaketarik. 
• Gaiaren aldekoa ez den legedia 
ezarriko dela aurreikusten da. 
Enpresa handien interesendako ona 
izanen dela aurreikusten da. 
• Aztarna berdearen irudia gutxi 
baloratzen da. 
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TURISMOA 
 
BARNEKO ALDERDIAK 
 

INDARRAK AHULEZIAK 

• Sakana iraganbidea da. 
• Hiriburuak hurbil daude: Iruñea, 
Gasteiz eta Donostia.  
• Gipuzkoako, Bizkaiko eta Iparraldeko 
kostaldea hurbil dago. 
• Ostatuak daude. 
• Baliabide naturalak. 
• Turismoan ari diren hainbat enpresa 
txiki daude. 
• Kultur baliabideak. 
 

• Sakana iraganbidea da. 
• Sakanako biztanleek autoestimu 
baxua dute turismoaren alorrean. Ez 
dago Sakana helmuga turistiko gisa 
saltzeko ohiturarik. 
• Kohesio falta. (Eskualdeko 
jardueren eta turismo eskaintzaren 
artean ez dago kohesiorik). 
• Batez bestean, turistek ez dute 
bizpahiru gau baino gehiago ematen 
Sakanan.  
• Sektorea ez da ezagutzen. 
Sakanako turismo agenteen artean 
ez dago koordinaziorik. 
• Ez dago artisautzako produktuak 
saltzeko ohiturarik.  
• Gaur egun oso jende gutxik 
barneratu du turismo pentsamoldea. 
• Ez dago orri praktikorik, Sakanako 
jarduerak, bisitatzen ahal diren lekuak 
eta abar zehazten dituenik. (bidean 
da). 
• Gaur egungo webgunea ez dago 
eguneraturik. 
• Administrazioaren irudiko, turismoa 
gastua denez etorkizunera begira ez 
da inbertsiorik egiten. 
• Errealtasun falta. Ezagutza falta.  
• Zerbitzuetan ez dago 
malgutasunik. (ordutegiak, oporrak...). 
• Egundaino aritu den turismoaren 
informazio gunea aldi baterakoa zen, 
eta ez zuen urte osoko zerbitzurik 
bermatzen.  
• Komunikazio falta. Ez dago 
komunikazio planik. (barne eta kanpo 
komunikazioa). 
• Produktu falta. 
• Ostatuetan ez dago 
prestakuntzarik. (Ostatu batzuetan ez 
dute Sakanako eskaintza ezagutzen). 
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KANPOKO ALDERDIAK 
 

AUKERAK MEHATXUAK 

• Egungo krisia aukera handia izaten 
ahal da Sakanako landa turismoa 
bultzatzeko. 
• Ibarrean museo etnografiko bat 
dago, baina gaur egun ezin da bisitatu. 
Arruazu. 
• Sakanako turismoa Mitologiari lotzeko 
aukera dago, antzinako ohitura ugari 
daudelako. 
• Gai desberdinei buruzko bisita 
gidatuak egiteko aukera dago. 
• Ohitura ugari eskualdean, oso 
errotuak. 
• Sakanako ohituren ibilbidea. 
• “Egun dagoena berregin behar da”. 
• Hainbat proiektu berri daude. 
Artisautza. 
• Produktu berriak sortzea. 
• Diru gutxirekin hainbat proiektu egiten 
ahal dira. 
• Sakana marka saltzea. 
• Ibilbideak seinaleztatzea eta horien 
mantentze lanak egitea. Horretarako, 
koordinazio gehiago egon beharko 
litzateke udalen artean lanak ez 
bikoizteagatik. Koordinazio gehiago. 
• Auzonala ederki erroturik dago. 
Seinaleak jartzeko; ohitura, festa eta 
ondarearen gaineko fondo bat 
sortzeko; eta abarrerako. 
• Herri guztien eskaintza auzolanean 
egitea. 
• Lanpostu berriak sortzea. 
• Zeharkako gaiak lantzea 
(nekazaritza-turismoa). 
 

• Erakundeek turismo planean ez 
sinestea eta behar adinako 
inbertsiorik ez egitea. 
• Ohitura gutxi dago bidaiak 
Interneten bidez planifikatzeko. 
Helmugara heltzean turistek ez dute 
liburuxka eguneraturik eskura.  
• Lan egin ezean, inorena ez den 
lurra bilakatuko da Sakana. 
• Krisia. Finantzaketa eta diru-
laguntza falta. 
• Lehia: Plazaola, Lizarraldea,.. 
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VII.  EKINTZA PLANA 

 

Atal honetan bildu dira jarduketa ardatzak, jarduketa lerroak eta ekintza 
zehatzak lau alor estrategikoentzat. Ekintza bakoitza ardatz estrategiko batean 
eta jarduketa lerro batean dago. Era berean, horren laburpen laburra, hura 
ezartzeko parte hartzen dutenak eta lehentasun bat agertzen dira. Adibide gisa 
emandako lehentasuna zehazteko, Stephen Covey-ren lehentasunen matrizea 
erabili da, han jarduketa bakoitzaren garrantzia eta premia neurtzen baitira. A 
mailan agertzen bada, goreneko lehentasuna duela adierazi nahi da, eta D 
mailan, berriz, gutxienekoa. B eta C letrek lehentasun ertainak adierazten dituzte. 

Jarduketak zazpi ataletan multzokatu dira. Lehenbizikoak, 0 ardatza 
deituak, antolakuntza egiturarako hainbat jarduketa lerro eta ekintza biltzen ditu 
eskualdearen garapenerako estrategia ezartzeko. Bigarren, hirugarren, laugarren 
eta bosgarren ataletan biltzen dira honako alor estrategiko hauen ardatz 
estrategikoak, jarduketa lerroak eta ekintzak: nekazaritzako elikagaiak; industria 
eta enpresendako zerbitzuak; energia; eta turismoa.  Azkenik, seigarren eta 
zazpigarren ataletan merkataritzaren eta hezkuntzaren jarduketa batzuk bildu 
dira. 
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0 ARDATZA: GARAPENERAKO ANTOLAKUNTZA EGITURA SORTZEA 

 

Azken urteotan, lehiakortasun eta berrikuntza politikak garatu egin dira 
testuingurua kontuan hartzen duen ikuspegi sistemiko baterantz. Horregatik, 
politika horiek ad hoc diseinatu eta ezarri behar dira, lurraldearen berezko 
ezaugarrietara egokituta. Aski nabarmena da hura: behetik gorako politikak 
(bottom-up) eta lurraldean oinarrituak (placed-based) onartuenak dira gaur 
egun. 

Ikuspegi sistemikoari dagokionez, tokiko eta eskualdeko garapen politiketan 
izan den aldaketa, hein handi batean, berrikuntza prozesua ulertzeko era 
aldatzeari lotuta dago. Berrikuntzarena, ikerkuntza, ustiatzea eta zabaltzea xede 
duen norabide bakarreko prozesu lineala izatetik prozesu interaktibo edo 
sistemikoa izatera heldu da. Han parte hartzen dute enpresaren alor guztiek 
(learning by doing), eta, era berean, bezero, hornitzaile eta beste enpresa eta 
erakunde batzuekiko interakzioan gertatzen da (learning by using y learning by 
interacting). 

Toki eta eskualde garapeneko politiken ikuspegi sistemikoak lau bektore 
edo mailatan eragiten dio tokiko gizartearen interakzioari. Horietako hiru ohikoak 
dira (eredu porterianoetan, adibidez). Lehenik eta behin, makro maila dugu, 
egonkortasunaren baldintza orokorrak bermatzea eta honako gai hauetan 
araudia egokitzea xede duena: moneta, zergak, aurrekontuak, lehiakortasuna, 
merkataritza, zuzenbidea, finantza eta ingurumena. Jarraian, mikro maila dugu, 
teknologian eta kudeaketan berrikuntza bultzatzea lantzen duena, eta, 
bukatzeko, erdiko maila, enpresak garatzeko ingurumen berritzailea sortzen 
duena, enpresen arteko lankidetza sareen bidez eta kooperazio publiko-pribatua. 
Ikuspegi sistemikoak hiru horiek lantzen ditu, nahiz eta ederki dakien tokiko 
esparrutik maniobra egiteko aukera hutsaren hurrengoa dela makro mailan, 
osagarria mikro mailan eta erabilgarritasun handikoa maila ertainekoan. Baina 
ikuspegi sistemikoak gehitzen duen osagarria meta maila da, estrategikoki 
bizkortzeko, pizteko eta ados jartzeko tokiko eragileek duten gaitasuna bultzatzea 
xede duena. 

Meta maila hori gauzatzen da asoziazionismoan eta herritarren parte-
hartzean, ekintzaileen kultura bultzatzean, indar endogenoak identifikatzean eta 
baliozkotzean, eta tokiko administrazio publikoen modernizazioan. Bat eginda, lau 
maila horiek aukera ematen dute lurraldean lehiakortasun abantaila dinamikoak 
eraikitzeko, eta, horretarako, enpresen eta erakundeen arteko harreman egokia 
behar da. Bestela esanda, erakundetze arkitektura funtzionala eta horren 
gobernatze inklusiboa funtsezko alderdiak dira lurralde bakoitzaren faktore 
berezien eta imitaezinen gainean aritzeko, besteak beste: giza kapitala; gizarte 
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sareen eta esparru instituzionalaren kalitatea, zabalpena, sakontasuna eta 
orientazioa; eta kapital sortzailea, ekintzailea eta berritzailea egotea. 

Plan Estrategiko honetako jarduketa ildoak eta ekintzak ezartzerakoan, 
nahitaez hainbat tresna eta arkitektura eraginkor bat sortu behar dira han parte 
hartzen duten eragileak bultzatu, sartu, batu eta lerrokatzeko. Eskualdeko plan 
bat garatzea prozesu malgua eta irekia da, bideratzea xede duena, Izan ere, 
parte hartzen duten eragileen konpromisoa (egungoak eta etorkizunekoak) 
erabat boluntarioa da, proiektu zehatzetan gauzatzeko modukoa. Ezaugarri 
horiek direla eta, enpresaren ohiko estrategietatik urrunduta dago, estrategia 
horietan enpresaren atal eta agenteen konpromisoa hasieratik lerrokatuta 
daudelako. Gainera, testuingurua eta jarduketa alorrak konplexuagoak dira, eta 
eragileen tipologiaren dispertsioa handiagoa da. 

Eskualdeko garatze prozesuen berezko ezaugarri horiek direla eta, 
antolakuntzarako oinarri sendoa finkatu behar da, kontuan hartutako jarduketak 
dinamizatzeko eta gauzatzeko. Zalantzarik gabe, antolakuntzarako oinarri hori da 
plan baten arrakastaren edo porrotaren gakoa, ahaztu gabe erabilitako giza eta 
finantza baliabideak eta eskualdeko eragileen parte-hartze eraginkorra.  

Beraz, helburua da izaera sistemikoa izanen duen antolakuntzarako 
arkitektura bat eraikitzea gobernatzeko, hau da: administrazio publikoek, 
enpresek, sindikatuek, hezkuntza eta gizarte entitateek eta gizarte guztiak 
funtzionatu, dinamizatu eta parte hartzeko; tresnak sortzeko eta baliabideak 
erakartzeko, kontuan hartutako jarduketak gauzatu ahal izatekoak;  horiek 
etengabe ebaluatzeko; guztion artean gogoeta estrategikoa bultzatzeko eta 
bideratzeko; lankidetza, konfiantza, elkarrekikotasuna (gizarte kapitala), 
hitzarmenak, harremanen dentsitatea (kapital interaktiboa), sortzailetasuna, 
ekiteko ahalmena, berrikuntza eta indar endogenoak pizteko eta indartzeko; eta 
sareen bidezko gizarte ikaskuntza bultzatzeko, jarduketak eta aplikazio prozesuak 
hobetzeko (policy learning).  

Halabeharrez, eraginkortasuna lortzeko, eskualdeko entitateek eta 
agenteek eratu behar dute arkitektura horren muin motorra, baina, era berean, 
muin horrek irekita egon behar du beste esparru batzuetako entitate eta 
eragileekin konpromisoak hartzeko eta parte hartzeko, gobernatzea xede duen 
maila anitzeko eskema ireki bati jarraikiz. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA JARDUKETA LERROAK: 

 

• 0 ARDATZ ESTRATEGIKOA: GARAPENERAKO ANTOLAKUNTZA EGITURA 
SORTZEA 

o L.0.1. Dinamika egituratua eta sistemikoa diseinatzea eta eraikitzea 
Sakanaren garapena bultzatzeko. 

o L.0.2. Klusterren politikak edo sektoreko foroak bultzatzea (besteak 
beste, metalgintza, metalezko produktuak, egurra, nekazaritzako 
elikagaiak, energia...). 

o L.0.3. Hezkuntza eta lan alorren arteko harremana eta lankidetza 
bultzatzea. Lanbide Heziketako zentroa bultzatzea, eskualdea 
garatzeko estrategian agente aktiboa baita. 

o L.0.4. Enpresen eta Udalen arteko arazoak konpontzeko protokolo 
bat ezartzea 

o L.0.5. Enpresen eta Udalen arteko arazoak konpontzeko protokolo 
bat ezartzea 
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JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 

LEHENTASUN 
MAILA 

1 L.0.1. Dinamika 
egituratua eta 
sistemikoa 
diseinatzea eta 
eraikitzea 
Sakanaren 
garapena 
bultzatzeko. 

1. Sakanako Behatoki 
Sozioekonomikoa bultzatzea, 
lankidetza publiko-pribatua 
eta gogoeta estrategikoa 
sustatzeko. 

Behatoki Sozioekonomikoa eratzea 
eta dinamizatzea, hura izanen 
baita Plan Estrategiko honen 
gaineko gogoeta eta ebaluazioa 
egiteko gunea Funtzionatzeko 
protokolo bat zehaztea. Biltzeko 
maiztasuna, gutxienez: urtero. 

Mankomunitatea, Udalak, 
alderdi politikoak, 
sindikatuak, AES, 
enpresariak, hezkuntza 
entitateak, gizarte 
entitateak. 

A 

2 2. Utzubar industrialdeko 
Eskualde Garapeneko Zentroa 
(Arbizu) egituratzea eta 
indartzea. 

Lankidetza esparru bat ezartzea, 
Eskualde Garapeneko Zentroko 
entitateen artean sinergiak 
bilatzeko eta alferrikako 
bikoiztasunak saihesteko.  
Lankidetza esparru horren helburu 
nagusia da Plan Estrategikoa 
dinamizatzea eta kudeatzea, 
horren jarraipena eta ebaluazioa 
egitea eta Sakanako Behatoki 
Sozioekonomikoari proposamenak 
egitea. 

AES, Sakanako Garapen 
Agentzia, Cederna 
Garalur, Sakantzen Sarea. 
(Nafarroako Gobernuko 
entitateek eta beste 
agente batzuek parte 
hartzeko irekita dago).  

A 

3 3. Prestakuntza bultzatzea 
tokiko eta eskualdeko 
garapen politika 
sistemikoetan  

Informaziorako eta 
prestakuntzarako saio irekiak egitea 
toki garapeneko politika 
sistemikoen gainean (ikuspegiak, 
tresnak, ebaluazioa, gobernatzea, 
esperientziak...). 

Eskualde Garapeneko 
Zentroa batez ere, baina 
irekita dago Behatoki 
Sozioekonomikoko parte-
hartzaileei, enpresariei eta 
gizarte osoari. 

D 
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JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 

LEHENTASUN 
MAILA 

4 L.0.2. Klusterren 
politikak edo 
sektoreko foroak 
bultzatzea (besteak 
beste, metalgintza, 
metalezko 
produktuak, egurra, 
nekazaritzako 
elikagaiak, 
energia...). 

1. Klusterren politikei eta 
enpresen artean lankidetzan 
aritzeko aukerei buruzko 
informazioa eta prestakuntza 
zabaldu. 

Informazio eta prestakuntza saioak 
egitea honako hauei buruz: 
enpresen arteko lankidetzaren 
abantailak, klusterren politikak, 
ikasketa kolektiboa...  

CDCS, eskualdeko 
enpresariak. 

D 

5 2. Foro sektorialak 
identifikatzea eta martxan 
jartzea. 

Enpresariak elkarrekin topatzeko 
foroak egitea, honako hauek 
bultzatu ahal izateko: diagnosiari 
eta proiektuei buruzko gogoeta; 
lankidetzan aritzeko zer alor eta 
proiektu egon daitezkeen; 
berrikuntza, merkaturatzea, 
nazioartera ateratzea, inter-
ekintzailetza, etab. xede duten 
proiektuetan lankidetzan aritzea; 
sektore nitxo berriak edo negozioak 
egiteko aukerak identifikatzea.  

CDCS, eskualdeko 
enpresariak, Moderna 
Fundazioa. 

D 

6 L.0.3. Hezkuntza eta 
lan alorren arteko 
harremana eta 
lankidetza 
bultzatzea. Lanbide 
Heziketako zentroa 

1. Lanbide profil eskatuenak 
identifikatzea eta horren 
prospektiba. 

Aldian behin enplegua emateari 
buruzko ikerketa txiki bat egitea, 
gehien eta gutxien eskatzen diren 
lanbide profilak identifikatuta. 

CDCS, SNE, sindikatuak, 
Lanbide Heziketako 
Zentroa (LH). 

D 
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JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 

LEHENTASUN 
MAILA 

7 bultzatzea, 
eskualdea 
garatzeko 
estrategian agente 
aktiboa baita. 
  

2. Lanbide Heziketako 
zentroaren eta eskualdeko 
ekoizpen ehunaren arteko 
lankidetza bultzatzea, 
prestakuntza ikastaroak 
egiteko eta enpresetan 
egiten diren praktikak 
bultzatzeko. Epe ertainean 
hitzarmenak proposatzen ahal 
dira LHko beste zentro 
batzuekin. 

LHko zentroa garapen 
estrategiarekin eta ekoizpen 
ehunarekin lankidetzan aritzeko eta 
inbrikatzeko planteamendu bat 
diseinatzea honako gai hauetan: 
prestakuntza-praktikak, 
ekintzailetza, inkubagailu 
industriala... 

CDCS, LH, Nafarroako 
Gobernua (Hezkuntza 
Departamentua). 

A 

8 L.0.4. Enpresen eta 
Udalen arteko 
arazoak 
konpontzeko 
protokolo bat 
ezartzea. 

1. Udalen eta Enpresarien 
Elkartearen arteko foro bat 
sortzea, enpresak 
mantentzeko eta berriak 
sortzeko protokolo bat 
zehazte aldera. 

Mankomunitatearen, Udalen eta 
enpresarien arteko foro egonkor 
bat sortzea, gai hauetarako: 
arazoak identifikatzea, eskualdean 
eta handik kanpo erakundeek 
jardunbide egokiak gauzatzea 
(Benchmarkinga) eta hobekuntza 
jarduketak enpresak mantentzeko 
eta berriak sortzeko. 

Mankomunitatea, Udalak, 
AES, enpresak. 

A 

9 L.0.5. 
Lankidetzarako 
esparru egonkorra 
ezartzea 
Nafarroako 
Gobernuaren eta 
kidetutako 
entitateen artean 
(CEIN...). 

1. Plan Estrategikoa 
erakundeei (Parlamentua, 
Nafarroako Gobernua) eta 
erakunde autonomoei (CEIN, 
Moderna Fundazioa, 
NASUVINSA, Nafarroako 
Enplegu Zerbitzua...) 
aurkeztea. 

Informazio txanda bat egitea Plan 
Estrategikoa aurkezteko, 
eskualdeko egoera sozio-
ekonomikoaren larritasunaren 
gainean sentiberatzeko eta 
laguntza eskatzea hura ezartzeko. 

CDCS. Mankomunitatea. 
Udalak. Nafarroako 
Parlamentuko 
Lehendakaritza eta 
Parlamentuko taldeak. 
Nafarroako Gobernua. 
CEIN, Moderna 
Fundazioa, NASUVINSA, 
Nafarroako Enplegu 
Zerbitzua… 

A 
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JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 

LEHENTASUN 
MAILA 

10 2. Lankidetzarako eta 
finantzaketarako esparruak 
identifikatzea, Plan 
Estrategikoa gauzatzeko. 

Plan hau ezartzeko lankidetza 
esparruak identifikatzea. Kontuan 
hartu behar da tokiko erakundeek 
ez dutela baliabiderik eta ez dutela 
transferentziarik jasotzen 
ekonomiaren garapena 
bultzatzeko, erakunde eskudunak 
Foru Administrazioak baitira. 
Horregatik, lankidetzarako 
esparruak ezarri behar dira honako 
hauek baliatuz: programak, 
hitzarmenak edo eskualderako 
garapen plan espezifiko bat. 

CDCS. Mankomunitatea. 
Udalak. Nafarroako 
Parlamentuko 
Lehendakaritza eta 
Parlamentuko taldeak. 
Nafarroako Gobernua. 
CEIN, Moderna 
Fundazioa, NASUVINSA, 
Nafarroako Enplegu 
Zerbitzua… 

A 
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ELIKADURA SEKTOREA 

 

Azken hamarkadetan kontsumo portaeratan eta kontsumo ohituretan 
aldaketak ematen ari dira, krisi ekonomikoari eta aurreko mendeko industria 
egituraren krisiari esker areagotu direnak. Fase berri batera pausua eman da, 
industria osteko etapa deritzona, non landa, elikagai eta lehengai ekoizle hutsa 
izatetik, kalitatera eta naturara lotutako produktuen ekoizle izatera pasa den 
(Gonzalez Fernández eta Camarero 1999) 1. Testuinguru honetan, industria 
garaian kontsumo ondasunei egotzitako baloreak, hala nola, hurbiltasuna, 
erosotasuna, azkartasuna,beste balore hauengatik ordezkatuak izan dira: 
kalitatea, naturarekiko lotura, ekologia … Gertakari honek, aldi berean, 
gizartea nekazaritza landara hurbiltzea dakar, kontsumo eta aisialdi ohitura 
berriek krisian dagoen sektoreari berreskuratze aukera bat emanez. Aldi 
berean, landa eremuen despopulatze arazoari eta lur sailen uzteari aurre 
egiteko aukera ematen du. Joera honek, lehen sektorean edo elikaduraren 
sektorean aktibitatea sortzea edo hedatzea ahalbidetzen du, gainera bertako 
produktuei balio erantsia emanez eta eskualdean aberastasuna sortuz. 

Testuinguru honetan, landa eremuko politikak eta garapen ereduak 
beste alderdi eta dimentsio ezberdinez osatuak daude (Cebrián 2003) 2. Beste 
alderdi batzuen artean, tokian tokiko ekoizten sistemak onartzen dira, epe 
luzerako ekonomia sostenguko bermetzat. Ekoizpen sistema hauen erabilerak, 
non errekurtso propioei balioa erantsia ematen zaien, lehiakortasunean 
abantaila bat ematen du eta gainera produktua eskualdera lotuta geratzen 
da. Honela, produktuak dibertsifikatzeko ahalmenak eta aukerak sortzen dira, 
produktuei balio erantsi handiagoa emanez, lurraldeari aberastasun 
handiagoa ekarriz eta kontsumo portaera berriei egokitutako aktibitate 
ekonomiko berriak edo daudenak handitzeko aukera emanez. 

Hurrengo PAC 2014-2020ari dagokionez, plan honen helburua 
nekazaritza jasangarriagoa eta lehiakorragoa lortzea da, jakien ekoizpen 
bideragarri baten bitartez, baliabide naturalen kudeaketa jasangarri baten 
bitartez eta klima eta lurralde garapen orekatua lortzeko arauak ezarriz. 

Europako Batzordeak proposatutako araudietan hainbat aldiz aipatzen 
da nekazaritza ekologikoa. Proposatutako zuzeneko ordainketetan, eta 
zehazki, berdea edo “greening” deritzon laguntzetan (ordainketa osoaren 
%30a proposatu da) ekoizpen ekologikoa duten lursailek laguntza hau beste 
inongo baldintzarik gabe jaso ahalko dute. 

Beste alde batetik, proposatutako FEADER erregelamenduan, 
nekazaritza ekologikorako neurri zehatza agertzen da, gainontzeko landa-
inguruneko neurriez aparte. Nekazaritza ekologikoa neurri independentetzat 
nabarmentzeak, malgutasun handiagoa ematen die gaur egungo neurri 
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zurrunei eta sektorearen benetako beharrak asetzeko lagungarria izango da. 
Gainera, Batzordeak  salmentarako kanal motzak eta hurbiltasuna sustatzeko 
neurriak ere hartu ditu. 

Azken hamarkadatan abeltzaintza eta nekazaritzako jarduerek 
beherakada bat jasan izan duten arren, eskualdean ustiapen kopuru 
adierazgarri bat egoteak sektoreari buruzko ezagutza garrantzitsu bat 
suposatzen du. Orokorrean, bertako ustiapen gehienak familia-ustiategiak dira 
(%80-a baino gehiago “famili enpresak” dira), eta jabea pertsona fisikoa da. 
Baina esan beharra dago, beste eskualdeetan gertatzen den modura, 
sektorea zaharkitua dagoela eta jabegoaren gehiena gizonezkoa dela. 
Ustiategien %50-a baino gehiago 55 urtetik gorako jabeak kudeatzen du, kasu 
hauen erdietan jabea 65 urtetik gorakoa delarik. Beste alde batetik, 
emakumeek ustiapenen herenen jabegoa dute. 

Elikaduraren Industriari dagokionez, Sakanan hainbat jarduera 
garrantzitsu daude. Industria gehiena Arbizu, Arakil, Altsasu eta Olaztin 
lokalizatua dago. Eskualdean produktu hauek ekoizteko tradizio handia dago, 
baina diagnostikoan agertu diren ahulezien arabera, salmentarako estrategia 
bateratu baten edo indibidual baten falta ematen da. 

Plan Estrategikoaren prozesuan zehar, Sakana baliabide naturalez eta 
merkatuan ondo kokatutako produktuez osatutako bailara dela azpimarratu 
da, produktuen kalitateari dagokionez. Gainera, produktu elaboratuen irudi 
ona eta kontsumo eremuen hurbiltasuna gehituz, tokian tokiko produkzioan 
apustu egin daitekeela ondorioztatu da, honek aktibitate ekonomiko berriak sor 
ditzakeelako edo daudenak handitu. 

 

 

 

 

 

 

1 González Fernández, M. y Camarero, L.A. (1999): "Reflexiones sobre el desarrollo rural: las 
tramoyas de la Postmodernidad". En Política y Sociedad n°31.  
2 Cebrian, A. (2003): “Génesis, método y territorio del desarrollo rural con enfoque local”. 
Papeles de Geografía nº 38. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA JARDUKETA LERROAK: 

 

• 1. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ABELTEGIAK USTIATZE EREDU IRAUNKOR 
BATERANTZ ZUZENTZEA, EKONOMIA, GIZARTE ETA INGURUMENARI 
DAGOKIENEZ 

o L.1.1. Abeltzainen arteko topaguneak bultzatzea. 
o L.1.2. Produktuaren dibertsifikazioan eta eraldatze zikloetan 

laguntzea. 
o L.1.3. Abeltegien titularren gaitasuna eta prestakuntza garatzea. 
o L.1.4. Merkataritza eta turismoa elkarri lotzea 

 
• 2. ARDATZ ESTRATEGIKOA: BALIABIDE PUBLIKOAK KUDEATZEA 

o L.2.1. Herri-lurrak Kudeatzeko Plana sortzea, intsumoekiko 
mendekotasuna murrizten laguntzeko eta instalazio berriak 
bultzatzeko. 

o L.2.2. Jabetza publikoko lurrak optimizatzea eta balioztatzea. 
o L.2.3. Eraldatzea eta salmenta xede dituzten azpiegiturak 

optimizatzea eta balioztatzea 
o L.2.4. Belaunaldi erreleboa eta emakumearen txertaketa erraztu. 

 
• 3. ARDATZ ESTRATEGIKOA:  TOKIKO ELIKADURA SISTEMAK BULTZATZEA 

o L.3.1.   Kontsumitzaileen kontzientzia eta prestakuntza handitzea, 
tokiko produktuak, kalitatekoak, ekologikoak... kontsumitzeak 
dakartzan onuren gainean (gizartean sektorearen irudia 
hobetzea). 

o L.3.2. Sakanan egindako produktuak sustatzea. 
o L.3.3. Merkaturatzeari eta marketinari laguntzea, ekoizle txikiek 

egindakoei batez ere. 
o L.3.4: Ekoizleen arteko topaguneak bultzatzea. 
o L.3.5. Merkataritza jarduera turismo jarduerari lotzea. 
o L.3.6. Nekazaritza ekologikoa bultzatzea. 

• 4. ARDATZ ESTRATEGIKOA: PRESTAKUNTZA GARATZEA EDO BERARIAZKO 
PRESTAKUNTZA JARDUKETAK 

o L.4.1. Prestakuntza alorreko entitateekin lankidetza etengabea. 
o L.4.2. Ekintzaile berriendako berariazko prestakuntza. 
o L.4.3. Prestakuntza jarduerak edo etengabeko prestakuntza 

planak garatzea. 
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ELIKADURA, 1. ARDATZA: ABELTEGIAK USTIATZE EREDU IRAUNKOR BATERANTZ ZUZENTZEA, EKONOMIA, GIZARTE ETA INGURUMENARI 
DAGOKIENEZ 

  JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 
LEHENTASUN 

MAILA 
1 L.1.1. Abeltzainen 

arteko topaguneak 
bultzatzea. 

1. Abeltzainen eta/edo 
ekoizleen arteko foro bat 
sortzea. 

Abeltzainen arteko lankidetza 
guneak bultzatzeko beharra 
planteatzen da, sinergiak sortzeko 
eta informazioa partekatzeko 
bidea baita.  

Mankomunitatea, SGA, 
Cederna, abeltzainen 
elkarteak, sindikatuak. 

A 

2 2. Beste eskualde batzuetan 
izandako esperientzien 
gaineko jardunaldiak egitea. 

Informazio jardunaldiak egiteko 
aukera, Sakanako lehen sektorea 
bultzatzeko. 

Mankomunitatea, SGA, 
Cederna, kontsumitzaileen 
eta/edo ekoizleen 
elkarteak,  beste eskualde 
batzuekin lankidetzan. 

C 

3 L.1.2. Produktuaren 
dibertsifikazioan eta 
eraldatze zikloetan 
laguntzea. 

1. Produktuak merkaturatzeko 
eta marketina egiteko 
zentro/plataforma bat 
sortzea. 

Tamaina txikiko abeltegiak edo 
sortu berriak bultzatzea, baldin eta 
bere kabuz zenbait jarduera 
egiterik ez badute: merkaturatzea, 
marketina egitea...  

Mankomunitatea, SGA, 
Cederna, abeltzainen 
elkarteak, sindikatuak 

B 
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  JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 
LEHENTASUN 

MAILA 
4 2. Ekonekazaritza 

ekoizpenean aholkularitza 
eta sustatze figura bat 
sortzea. 

Aholkularitza eta laguntza figura 
bat sortzea, dibertsifikazio edo 
eraldatze prozesuan lagunduko 
duena, edo, bestela, produktua 
ekoizpen ekologikorantz 
bideratzea, inbertsiorako laguntzak 
bilatzea, etab. 

Mankomunitatea, SGA, 
Cederna, abeltzainen 
elkarteak, sindikatuak. 

C 

5   3. Abeltegiendako eraldatze 
kanalak bultzatzea. 

Eztabaida sortu da, 
errentagarritasuna, balio erantsia 
eta enplegua sortzea hobetzeko 
bidea produktua eraldatzetik 
pasatzen ote den argitzeko. 

Mankomunitatea, SGA, 
Cederna, abeltzainen 
elkarteak, sindikatuak. 

A 

6   4. Sakanako abeltegi tipoen 
diagnostiko sozioekonomikoa. 

Analisi edo diagnostiko bat eginen 
da, Sakanako abeltegi tipoen 
errentagarriak ote diren argitzeko. 
Informazio horrekin honako hauek 
egiten ahalko dira: aholkularitza 
estrategiak diseinatzea, hainbat 
estrategia publiko eta lanpostuak 
sortzeko aukerak baloratzea. 

Mankomunitatea, SGA, 
Cederna, abeltzainen 
elkarteak, sindikatuak 
INTIA. 

A 

7   5. Gaur egungo azpiegiturak 
aprobetxatzea (publikoak eta 
pribatuak). 

Gaur egungo azpiegiturak 
aprobetxatzea (publikoak eta 
pribatuak), identifikatzea eta 
horien erabilera onena bultzatzea. 

Mankomunitatea, SGA, 
Cederna, AES, udalak, 
abeltzainen foroa, 
elkarteak, etab. 

C 
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  JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 
LEHENTASUN 

MAILA 
8 L.1.3. Abeltegien 

titularren gaitasuna 
eta prestakuntza 
garatzea. 

1. 
Jardunaldiak/ikastaroak/enpl
egu tailerrak dinamizatzea, 
abeltegien kudeaketan. 

Jardunaldi horien helburua da 
titularrek —edo etorkizuneko 
titularrek— kudeatzeko duten 
gaitasuna hobetzea (adibidez: 
ustiategietako titular zaharkituen 
seme-alabak). Labur esanda, 
sektorea profesionalizatzea. 

Mankomunitatea, SGA, 
Cederna, AES, udalak, 
abeltzainen foroa, 
elkarteak, etab. 

C 

9 2. Mota askotako produktuak 
eskaintzeko prestakuntza. 

Berariazko produktu eta zerbitzuen 
gaineko prestakuntza jardunaldiak 
antolatzea, beren produktu sorta 
handitzeko aukera izan dezaten. 

Mankomunitatea, SGA, 
Cederna, AES, udalak, 
abeltzainen foroa, 
elkarteak, etab. 

C 

10 L.1.4. Merkataritza eta 
turismoa elkarri lotzea. 

1. Turismoari zuzendutako 
produktuak eta zerbitzuak 
ekoiztuz jarduerak 
dibertsifikatzea. 

Aisialdiko jarduera berriak 
garatzea, nekazaritzari eta landa 
turismori lotuak. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, eskualdeko 
ekoizleen eta ostalarien 
elkarteak. 

A 
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  JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 
LEHENTASUN 

MAILA 
11 2. Turismo asoziazioekin, 

jatetxeekin eta saltokiekin, 
besteak beste, sinergiak 
sortzea. 

Turismo eskaintza sortak, bisita 
gidatuak etab sortzea. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, eskualdeko 
ekoizleen eta ostalarien 
elkarteak. 

A 

 

ELIKADURA, 2. ARDATZA: BALIABIDE PUBLIKOAK KUDEATZEA 

 

  JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK LEHENTASUN 
MAILA 

12 L.2.1. Herri-lurrak 
Kudeatzeko Plana 
sortzea, intsumoekiko 
mendekotasuna 
murrizten laguntzeko 
eta instalazio berriak 
bultzatzeko. 

1. Herri-lurrak arautzeko 
ordenantza bakarra sortzea 
edo, bestela, irizpideak 
bateratzea. 

Jabari publikoko lurraldeetan 
araudi bakarra izatea udal 
bakoitzarendako. 

Mankomunitatea, udalak, 
SGA, abeltzainen foroa. 

C 

13 2. Herrietan Abeltzainen 
Batzarrak sortzeko ahalegina. 

Batzar horiek sortzeko ahalegina, 
lurren kudeaketan parte hartzeko. 

Mankomunitatea, udalak, 
SGA, abeltzainen foroa. 

B 

14 3. Herri-lurrak kudeatzeko 
plan bat egitea. 

Basoak eta herri-lurrak kudeatzeko 
plan bat egitea, lurraren beharrak 
eta Plan Estrategiko honen lerro 
estrategikoak kontuan hartuko 
dituena. 

Mankomunitatea, udalak, 
SGA, abeltzainen foroa. 

A 
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  JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK LEHENTASUN 
MAILA 

15 4. Instalazio berriendako 
laguntza plana egitea. 

Instalazio berriendako laguntza 
plan bat egitea (prestakuntza...), 
eskubideen eta betebeharren 
prozedura bat izanen duena. 

Mankomunitatea, udalak, 
SGA, abeltzainen foroa. 

A 

16 5. Herri-lurren gaur egungo 
erabileraren gaineko azterlan 
bat egitea. 

Herri-lurren gaur egungo 
erabileraren eta kudeaketa 
ereduen gaineko azterlan bat 
egitea. 

Mankomunitatea, udalak, 
SGA. 

A 

17 6. Beste eskualde batzuetako 
herri-lurrak kudeatzeko 
esperientziak ezagutzeko. 

Gai horretan beste eskualde 
batzuek izan dituzten esperientziak 
hurbiltzea, hitzaldiak, tailerrak, 
prestakuntza, etab baliatuz. 

Mankomunitatea, udalak, 
SGA, abeltzainen foroa. 

C 

18 L.2.2.  
Jabetza publikoko 
lurrak optimizatzea 
eta balioztatzea. 

1. Herri-lurren sustapen 
publikorako programa bat 
sortzea. 

Helburua da hainbat irizpide 
finkatzea, aldi berean lurrak 
zaintzeko eta bide juridiko 
zehatzen bidez (erabileraren 
lagapena, etab.) lur horiek 
balioztatzeko. Asmoa da ustiategi, 
lehenbiziko instalazio, ekoizpen 
ekologiko eta abarren kopurua 
igotzea. 

Mankomunitatea, udalak, 
SGA, abeltzainen foroa. 

A 
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  JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK LEHENTASUN 
MAILA 

19 L.2.3.  
Eraldatzea eta 
salmenta xede 
dituzten azpiegiturak 
optimizatzea eta 
balioztatzea 

1. Gaur egungo azpiegiturak 
aprobetxatzea 

Gaur egungo azpiegiturak 
aprobetxatzea (publikoak...), 
horiek identifikatzea eta erabilera 
optimoa sustatzea, sektorea 
bultzatzeko. 

Mankomunitatea, SGA, 
Cederna, AES, udalak, 
abeltzainen foroa, 
asoziazioak, etab. 

D 

20 L.2.4. Belaunaldi 
aldaketa bultzatzea 
eta emakumea 
sektorean sartzea. 

1. Gazteak eta emakumeak 
sektorean sartzeko neurriak 
hartzea 

Neurri sorta bat egitea, sektorean 
belaunaldi aldaketa bultzatzeko. 
Ustiategietan emakumea titular 
gisa sartzeko neurriak hartzea. 

Mankomunitatea, Udalak, 
Kontseiluak, SGZ. 

A 

      
 

ELIKADURA, 3. ARDATZA:  TOKIKO ELIKADURA SISTEMAK BULTZATZEA 

 

  JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 
LEHENTASUN 

MAILA 
21 L.3.1.   

Kontsumitzaileen 
kontzientzia eta 
prestakuntza 
handitzea, tokiko 
produktuak, 

1. Udalendako informazio 
jardunaldiak, aziendek 
mendia zaintzeko duten 
garrantziari buruzkoak. 

Mendien garbiketan eta paisaiak 
mantentzeak aziendek duten 
garrantziari buruzko jardunaldiak. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, ekoizleen eta 
abeltzainen asoziazioak. 

C 
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  JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 
LEHENTASUN 

MAILA 
22 kalitatekoak, 

ekologikoak... 
kontsumitzeak 
dakartzan onuren 
gainean (gizartean 
sektorearen irudia 
hobetzea). 

2. Sektorearen intentsitatea 
eta horrek sortzen duen 
jarduera ezagutaraztea. 

Erakusketak eta azokak 
antolatzea, eskualdean sektoreak 
duen jarduera maila 
ezagutarazteko. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, ekoizleen eta 
abeltzainen asoziazioak. 

D 

23 3. Tokiko ekonomiak duen 
garrantziaren berri emateko 
jardunaldiak. 

Tokiko eskaintza eta eskaria, 
kontsumitzaileak eta produktuak 
hurbiltzeko jardunaldiak. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, udaletxeak, 
ekoizleen eta abeltzainen 
asoziazioak. 

C 

24 4. Txikizkako merkataritzaren 
prestakuntza honako gai 
hauetan: ekoizpen 
ekologikoa, bertako arrazak, 
ekoizpen sistema 
tradizionalak. 

Jatetxeekin bertako produktuen 
ezaugarrien gaineko jardunaldiak. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, ekoizleen eta 
abeltzainen asoziazioak. 

C 

25 5. Gizarteari azaltzea 
sektoreak ahalmen handia 
duela eskualdea garatzeko 
eta lanpostuak sortzeko. 

Sor daitezkeen lanpostuei buruzko 
azterlana egitea, baita nekazal 
azienden kudeaketa eredu 
ezberdinen azterlana. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, ekoizleen 
asoziazioak. 

A 
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  JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 
LEHENTASUN 

MAILA 
26 6. Tokiko administrazioari 

elikagaien erosketa publikoa 
azaltzea eta horri buruzko 
prestakuntza ematea. 

Administrazioari bertako 
produktuak kontsumitzearen 
garrantzia azaldu, diru publikoak 
bertan aktibitate ekonomikoa sor 
dezan. Esaterako: eskualdeko 
enpresei jantoki, catering eta 
abarren zerbitzuak esleitzea eta 
festetan tokiko produktuak 
erostea. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, ekoizleen 
asoziazioak. 

D 

27 L.3.2. Sakanan 
egindako produktuak 
sustatzea. 

1. Produktuaren marka edo 
irudi bat zehaztea, lurraldeari 
lotua. 

Sakanan egindako produktuen 
marka edo irudi bat zehazteak 
aukera ematen du kontsumitzaileei 
hura agerraraztea eta 
homogeneizatzea. Helburua da 
Sakanako produktuen zer irudi 
bultzatu nahi den zehaztea. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, ekoizleen 
elkarteak. 

A 

28 2. Sakanan egindako 
erakusgai sorta bat egitea. 

Erakusgarri sorta baten bidez, 
ekoizpen produktu eta prozesu 
sorta zabaltzea. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, ekoizleen 
elkarteak. 

A 
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  JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 
LEHENTASUN 

MAILA 
29 3. Sakanan egindako 

produktuak sustatzea. 
Gastronomia ferietara joatea eta 
bertan produktu eginak eta 
artisautzakoak erakustea eta 
sustatzea. Saltzaile, harakin eta 
abarrekin elkartzea. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, ekoizleen 
elkarteak. 

B 

30 4. Bertako produktua, 
kalitatekoa, ekologikoa, etab. 
beste batzuetatik bereizteko 
eta nabarmentzeko 
estrategia bat sortzea. 

Industrializatuago dauden beste 
produktu batzuetatik bereizita 
kalitatezko produktuak eta 
produktu ekologikoak ekoiztegatik 
nabarmendu nahi duten ekoizleei 
laguntzea. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, ekoizleen 
elkarteak. 

A 

31 L.3.3. Merkaturatzeari 
eta marketinari 
laguntzea, ekoizle 
txikiek egindakoei 
batez ere. 

1. Produktuak merkaturatzeko 
eta marketina egiteko 
zentroa plataforma bat 
sortzea. 

Tamaina txikiko abeltegiei eta 
abeltegi berriei laguntzea, baldin 
eta haiek bakarrik ezin badute 
jarduera batzuk egin: 
merkaturatzea, marketina, etab. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, ekoizleen 
elkarteak. 

A 
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  JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 
LEHENTASUN 

MAILA 
32 2. Merkaturatzea xede duten 

tresnak erabiltzeko 
aholkularitza edo 
prestakuntza jardunaldiak. 

Merkaturatzea xede duten tresnak 
erabiltzeko aholkularitza edo 
prestakuntza jardunaldiak, 
merkaturatzeko bide motzak, 
zuzeneko salmenta, on line 
bidezko salmenta, etab. 
bultzatzeko aukera eman dezaten. 

SGA, CEDERNA, udalak, 
AES. 

B 

33 3. Eskuz egindako produktuak 
sustatzeko eta 
merkaturatzeko laguntzak 
identifikatzea. 

Artisautza alorreko enpresen 
sustapena eta merkaturatzea 
xede dituzten laguntzak 
identifikatzea. 

Cederna, SGA. C 

34 4. Feriak, gastronomia 
jardunaldiak, dastaketak eta 
zuzeneko salmentarako 
esparruak sustatzea. 

Salmentarako esparruetan eta 
tokiko ferietan tokiko produktuak 
eta ekoizleak bultzatzea eta 
sustatzea. Produktuak eta 
ekoizleak ezagutarazteko aukera 
ematen duten jardunaldiak eta 
dastaketak egitea. 

Ekoizleak, udalak, SGA. B 
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  JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 
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MAILA 
35 L.3.4: Ekoizleen arteko 

topaguneak 
bultzatzea. 

1. Produktua eraldatzeko eta 
merkaturatzeko foro bat 
bultzatzea, ekoizpen 
kateetan sinergiak sortzeko. 

Sinergiak bultzatzea, inbertsioetan, 
erosketetan, kanpo eta barne 
zerbitzuetan eta abarretan 
kooperatibak eratuz. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, ekoizleen 
elkarteak. 

A 

36 L.3.5. Merkataritza 
jarduera turismo 
jarduerari lotzea. 

1. Jarduerak dibertsifikatzea, 
turismoari zuzendutako 
produktuak ekoiztuz eta 
zerbitzuak eskainiz. 

Aisialdiko jarduera berriak 
garatzea, nekazaritzari eta landa-
turismoari lotuak. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, eskualdeko 
ekoizleen eta ostalarien 
elkarteak. 

A 

37 2. Turismo elkarte, jatetxe, 
denda eta abarrekin 
sinergiak. 
  

Turismo, bisita gidatu eta abarren 
sortak egitea. 

SGA, Mankomunitatea, 
Cederna, eskualdeko 
ekoizleen eta ostalarien 
elkarteak. 

A 
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38 L.3.6. Nekazaritza 

ekologikoa 
bultzatzea. 
 

 

 

 

  

1. Nekazaritza ekologikoaren 
ekoizpenean aholkularitza 
eta laguntza figura bat 
sortzea. 

Aholkularitza eta laguntza figura 
bat sortzea, dibertsifikazio edo 
eraldatze prozesuari laguntzeko 
edo, bestela, produktua 
birbideratzea ekoizpen 
ekologikora, inbertsiorako 
laguntzak bilatzera, eta abarrera. 

Mankomunitatea, SGA, 
Cederna, abeltzaintzen 
elkarteak, sindikatuak. 

C 

39 2. Ekoizpen ekologikoaren 
gaineko kontzientzia hartzea. 

Produktu ekologikoen gaineko 
sentsibilizazio kanpainak. 

Mankomunitatea, SGA, 
Cederna, abeltzaintzen 
elkarteak, sindikatuak 

C 

40 3. Tokiko administrazioetan 
eta elkarguneetan (tabernak, 
elkarteak...) kontsumo 
ekologikoa bultzatzea. 

Herri festa, taberna, elkarte eta 
abarrean tokiko produktu 
ekologikoak erostea bultzatzea 
eta horren publizitatea egitea. 

Udalak, kontzejuak, SGA, 
gizon eta emakume 
ekoizleen elkarteak. 

B 
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ELIKADURA, 4. ARDATZA: PRESTAKUNTZA GARATZEA EDO BERARIAZKO PRESTAKUNTZA JARDUKETAK 

 

  JARDUERA LERROAK JARDUKETAK DESKRIPZIO LABURRA PARTE-HARTZAILEAK 
LEHENTASUN 

MAILA 
41 L.4.1. Prestakuntza 

alorreko entitateekin 
lankidetza 
etengabea. 

1. Unibertsitateekin eta 
ikerketa zentroekin 
lankidetzan aritzea. 

Proiektuetarako lankidetza. SGA, Mankomunitatea 
Cederna, udalak. 

C 

42 2. LHko eskualdeko ikasleak 
identifikatzea eta laguntzea 
instalazio berriendako. 

Modulu horiek bukatu dituzten 
gazteen gaineko datu base 
eguneratua egitea. 

SGA, Mankomunitatea 
Cederna, udalak. 

C 

43 3. Ikastetxeetan lehen 
sektorea bultzatzea. 

Helburua da lehen sektorea 
bultzatzea, profesionalizatzeko 
beste aukera bat baita. 

SGA, Mankomunitatea 
Cederna, udalak. 

B 

44 L.4.2. Ekintzaile 
berriendako 
berariazko 
prestakuntza. 

1. Ekintzailetza eta ekoizpen 
zentroetan instalatzea 
bultzatzea. 

Sektoreko ekintzailetzaren gaineko 
ikastaroak, tailerrak... 

SGA, Mankomunitatea 
Cederna, udalak. 

A 

45 2. Instalazio berrietarako 
Laguntza Plana egitea. 

Instalazio berrien Laguntza Plan 
bat egitea (prestakuntza...), 
eskubide eta betebeharren 
prozedura bat duena. 

Mankomunitatea udalak 
SGA, nekazarien foroa. 

A 
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MAILA 
46 3. Instalazioa egin baino 

lehen ustiategien gaineko 
prestakuntza edo esperientzia 
praktikoa ahalbidetzea. 

Abeltzaintza ustiategi batean 
jardun baino lehen prestakuntza 
praktikoko programa. 

SGA, Mankomunitatea 
Cederna, udalak, 
abeltzainen elkarteak. 

C 

47 L.4.3. Prestakuntza 
jarduerak edo 
etengabeko 
prestakuntza planak 
garatzea. 

1. Ekoizleendako 
prestakuntza, beren 
jardueren kudeaketaren 
alorretan. 
  

Hainbat alorretan gaitzea: 
merkaturatzeko estrategiak, 
ustiatzea, marketina, kostuak, 
etab. 

Cederna, AES, 
Mankomunitatea SGA, 
sindikatuak, intia. 

A 

48 2. Ekoizleak eredu 
agroekologikoetan 
prestatzea. 

Nekazaritza ekologikoaren 
gaineko formakuntza 
nekazarientzat. 

Cederna, AES, 
Mankomunitatea SGA, 
sindikatuak, intia, CPAEN. 

A 
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INDUSTRIA  

Azken hamarkadetan, sektore industrialak izugarrizko eraldaketa jasan 
du. Liberalizazioaren gorakada etengabea eta fordismoaren agortzea 
testuingurutzat hartuta, lehiakortasun-arauak transformazio sakonak bizi izan 
ditu. Horren erakusle dira, esate baterako, ondasun merkatuen nazioartekotze 
handiagoa; diferentziazioan, kalitatean eta ondasunaren bizitza zikloaren 
laburtzean oinarrituriko lehiaren areagotzea; teknologian, antolaketan eta 
komertzializazioan berrikuntza sistemiko eta iraunkorra; produkzio eta lanaren 
antolaketa paradigma berriak; eskala geografikoen birformulazioa, non 
erregioak, garapenerako subjektu bezala,garrantzitsuagoak bilakatzen diren; 
eta aktibo ukaezinen (kapital kreatiboa, kapital soziala, erakunde kapitala, 
harreman kapitala, ikasteko ahalmena…) balorizazioa. Nahiz eta industria 
alorreko aktibitate guztiek forma eta intentsitate ezberdinarekin jasan eragin 
horiek, faktore eraldatzaile hauek Sakanako ehun produktiboan eragina izan 
badute. 

Sektore industrialaren diagnostikotik hurrengo ondorioak atera daitezke: 
lehenik eta behin, 2008-2013 urte bitartean Sakanak 2.075 soldatapeko enplegu 
galdu zituen. Enplegu hauen %69-ren suntsiketa sektore industrialari dagokio. 
Batik bat, ‘Metalurgia’, ‘Metalezko ekoizkinak egitea, makinaria eta 
ekipamenduak izan ezik’, ‘Eraikuntza’ eta ‘Medikuntza-kirurgiako, doitasun 
handiko, optikako eta erlojugintzako tresneria’ alorretan. 

Beste alde batetik, enpresen tamaina aztertzen hasita, industrian 
suntsitutako enpleguaren %82,86a, 2008-an 50 soldatapekotik gora zituzten 19 
enpresetan elkartzen da. Mikroenpresak eta enpresa txikiek ibilera hobeago 
bat erakutsi dute. Izan ere, 8 enpresen itxierek (Fiberblade-Gamesa, Arfe, 
Dinescon, GN Electrodomésticos, Isphording, Recind SA., Hesan eta Inasa), 
1.153 enpleguren desagerpena sortu dute, hau da, enpresa handi eta ertainen 
artean %72-ko enplegu suntsiketa. Beste modu batera esanda, Sakanako 
langabeziaren gorakadaren gakoa 8 enpresa hauen itxieran errotzen da. 

Bestetik, nahiz eta krisi honek industriari izugarrizko inpaktua eragin dion, 
ehun produktiboak bere izaera industriala izaten mantentzen du, 2013-an %57-
ren soldatapeko langileak industrial sektoreari zegozkiolarik. Portzentaje hau, 
industriak Nafarroan (%29,55), Gipuzkoan (%26,18) eta Bizkaian (%18,85) duen 
pisuaren goitik aurkitzen da. 

Bestalde, industria ehunak enpresa handien falta dauka. 11 enpresa 
ertain daude (50-249 langile tartean), 50 enpresa txiki (11 eta 50 artean) eta 97 
mikroenpresa (10 langile baiño gutxiago). 

Azkenik, hiru aktibitate adar industriako aglomerazio gisa identifikatu 
daitezke (potentzial kluster gisa): ‘Metalurgia; burdina, altzairua eta ferro-
aleazioaren fabrikazioa.’ ‘Produktu metalikoen fabrikazioa (makinaria eta 
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ekipoak izan ezik)’; ‘Egurra eta kortxoaren industria (Altzairugintza izan ezik)’; 
saskigintza eta  

Industria eta Enpresendako Zerbitzuen lan taldetik, eskualdeko enpresa 
industrialen arteko indar guneak azpimarratu dira. Dagoeneko sorturik dauden 
enpresek beraien posizionamendua hobetu beharra ere ikusi da eta arlo 
ezberdinetan ekintzailetasuna sustatzeko premia azaldu da. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA JARDUKETA LERROAK: 

 

• 1. ARDATZ ESTRATEGIKOA: INDUSTRIA ENPRESEN KOKAPEN ESTRATEGIKOA 
HOBETZEA 

o L.1.1. Enpresei bidea erraztea beren kokapena hobetzeko tresnak 
eskura izan dezaten. 

o L.1.2. Berrikuntza bultzatzea. 
o L.1.3. Giza baliabideen kudeaketa hobetzea. 
o L.1.4. Kooperazioa bultzatzea eta enpresen arteko artikulazioa 

hobetzea. 
 

• 2. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPRESA BERRIAK SORTZEKO EKIMENAK 
BULTZATZEA 

o L.2.1. Enpresak sortzeko ekimenak bultzatzea. 
o L.2.2. Kudeaketa proaktiboa inbertsioak erakartzeko. 

 
• 3. ARDATZ ESTRATEGIKOA: AZPIEGITURAK HOBETZEA 

o L.3.1. Industria lurzoruaren eskaintza hobetzea. 
o L.3.2. Informatika sareetarako sarbidea hobetzea 
o L.3.3. Hezkuntza alorreko hobekuntzak. 

 
• 4. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ESKUALDEAREN IRUDI POSITIBOA ETA 

ERAKARGARRIA ERAIKITZEA 
o L.4.1. Eskualdea eta lehiatzeko bertan dauden abantailak 

sustatzea. 
o L.4.2. Eskualdeko dinamikak bultzatzea eta indartzea. 
o L.4.3. Beste eskualde eta garapen agentzia batzuekin 

harremanak bultzatzea. 
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EKINTZAK 

 

INDUSTRIA, 1. ARDATZ ESTRATEGIKOA: INDUSTRIA ENPRESEN KOKAPEN ESTRATEGIKOA HOBETZEA 

 JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK LEHENTASUN 
MAILA 

1 L.1.1. Enpresei 
bidea erraztea 
beren kokapena 
hobetzeko tresnak 
eskura izan 
dezaten. 

1. Honako alor hauetan 
enpresek dituzten beharrak 
ezagutzea: enpresa 
kudeatzea, giza baliabideak, 
berrikuntza eta teknologia 
aldatzea, merkaturatzea, 
finantzatzea, nazioartera 
ateratzea... 

Enpresendako galdera sorta bat 
egitea enpresaren kudeaketaren 
alor desberdinetan zer behar 
duten identifikatzeko. 

AES, ADS, Cederna, 
eskualdeko enpresariak, 
Moderna Fundazioa. 

D 

2 2. Enpresei bidea erraztea, 
enpresa operatiba hobetzeko 
tresnak eskura ditzaten. 

Egungo laguntza publiko eta 
pribatuei buruko informazio 
saioak: lehiakortasuna bultzatzeko 
laguntzak; eztabaidarako eta 
bateratze lanetarako enpresa 
foroak; eskualde, estatu eta 
Europa mailako finantzaketa 
lerroak 

AES, ADS, Cederna, 
eskualdeko enpresariak, 
Moderna Fundazioa, CEIN, 
SNE. 

B 

3 3. Produktibitate industriala 
hobetzeko tresnei eta teknikei 
eta aurkitutako beharrei 
buruzko prestakuntza 
bultzatzea (jardunaldiak, 
ikastaroak...). 

Informazio eta dibulgazio saioak 
egitea honako gai hauei buruz: 
planifikazio estrategikoa, 
enpresaren bikaintasuna, 
kudeaketa, prozesuen 
berringeniaritza, enpresei 
aplikatutako IKT, berrikuntza 

AES, ADS, Cederna, 
eskualdeko enpresariak, 
Moderna Fundazioa, CEIN, 
SNE. 

D 
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 JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK LEHENTASUN 
MAILA 

sistemak, ingurumena kudeatzeko 
sistemak.  

4 4. Nazioarteratzea eta beste 
herrialde batzuetan 
merkataritza misioak 
bultzatzea. 

Enpresarien merkataritza misioak 
egitea, erakundeen laguntzaz. 
Lankidetza eta nazioarteratze 
programetan eskualdeko 
enpresen parte-hartzea 
bultzatzea. 

AES, ADS, Cederna, 
eskualdeko enpresariak, 
Moderna Fundazioa. 

D 

5 5. Plan espezifiko bat egitea, 
mikroenpresak eta enpresa 
txikiak estrategikoki koka 
daitezen. 

Ardatz estrategiko honen aurreko 
eta ondoko neurriak 
mikroenpresen eta enpresa txikien 
berezitasunetara egokitzea, 
eskualdeko industriaren ekoizpen 
ehunean oso erroturik baitaude. 

AES, ADS, Cederna, 
eskualdeko enpresariak, 
Moderna Fundazioa, CEIN, 
SNE. 

D 

6 L.1.2. Berrikuntza 
bultzatzea. 

1. Katalogo bat egitea, 
industria enpresen eta 
eskualdeko zerbitzu 
gehigarrien gaitasunak eta 
baliabide teknologikoak 
jasotzen dituena.  

Gaitasunak eta baliabide 
teknologikoak identifikatzea eta 
katalogo bat egitea, eskualdeko 
industriaren gaitasunak egunean 
jasoko dituena. Katalogoak 
eskualdeko enpresei sinergiak 
identifikatzea eta lankidetzan 
aritzeko aukeren berri izatea 
ahalbidetuko die, eta Nafarroako 
Gobernuari, berriz, katalogoa 
egunean izatea. 

AES, ADS, Cederna, 
eskualdeko enpresariak, 
Moderna Fundazioa, NUP 
eta beste unibertsitate 
batzuk. 

A 

7 2. Behatoki teknologiko bat 
sortzea enpresei eta 
ekintzaileei laguntzeko. 

Behaketa teknologikoko lanak 
sistematikoki egitea, alor 
zehatzetan informazio iturriak 

AES, ADS, Cederna, 
eskualdeko enpresariak, 
Moderna Fundazioa, NUP 

D 
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kudeatuz (publikoak zein 
pribatuak), geroago informazio 
erabilgarri bilakatzeko 
enpresendako eta ekintzaile 
berriendako. Eskura dauden 
tresnen artean honako hauek 
ditugu: patente zorroaren 
ebaluazioak, I+G+B proiektuak 
hierarkizatzeko eta horien 
jarraipena egiteko aukera 
ematen dutenak; mapa 
teknologikoak I+G+Bren lerroek 
jarraitu beharreko bideak 
marrazteko; teknologia, enpresa, 
I+G+B erakunde, aditu eta 
abarrek egindako alerta 
automatizatuak; behaketa 
teknologikoko buletinak. 

eta beste unibertsitate 
batzuk. 

8 3. I+G+Bren eta hura 
bultzatzeko dauden tresnen 
garrantziaren gaineko 
sentiberatze jardunaldiak. 

Aldian behin jardunaldiak egitea 
berrikuntza lehiakortasun faktore 
gisa hartzeak duen garrantziaren 
gainean. Kasu errealak ekarriko 
dira, beren garrantzia erakutsi 
ahal izateko. 

CDCS, eskualdeko 
enpresariak, Moderna 
Fundazioa. 

D 
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9 4. Eskualdeko enpresak 
bultzatzea, eskualde, estatu 
eta Europako I+G+B 
ekimenetan sar daitezen. 

Hainbat jarduera egitea, 
eskualdeko enpresek I+G+Bko 
proiektuak egin ditzaten 
(teknologia alorrekoak, baina, era 
berean, enpresa izaerakoak, 
zerbitzu edo negozio ereduetan, 
marketina...), Open Innovation 
ikuspegitik beste entitate 
batzuekin batera lankidetzan. 

CDCS, eskualdeko 
enpresariak, Moderna 
Fundazioa, NUP eta beste 
unibertsitate batzuk. 

D 

10 5. Prospekzio eta merkaturatze 
jarduerak bultzatzea: azokak, 
berrikuntza alorreko eskualde 
sistemetako agenteekiko 
harremanak, bulego 
komertzialak... 

Open Innovation ikuspegiak 
apustua egiten du berezko 
trebetasun berritzaileetan 
informazioak eta kanpoko 
gaitasunak integratzearen eta 
erabiltzearen alde, gero eta 
dibertsifikatuago dagoen mundu 
batean, eta gero eta 
konplexuago eta barreiatuago 
dauden teknologiak erabilita. 
Beraz, ikuspegi horretatik kanpoko 
agenteekiko harremanak eta 
jakintzaren transmisioa bultzatu 
behar dira. Agente horiek leku 
askotan egoten ahal dira: azoka 
komertzialak, unibertsitateak, 
parke edo zentro teknologikoak, 
enbaxadetako bulego 
komertzialak... 

CDCS, eskualdeko 
enpresariak, Moderna 
Fundazioa, NUP eta beste 
unibertsitate batzuk. 

D 
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11 6. Eskualdean teknologia 
oinarri duten enpresak 
ezartzea bultzatzea. 

Babes handieneko segmentu 
enpresariala denez, teknologia 
oinarri duten enpresak jartzeko 
erraztasunak eman behar dira. 

CDCS, eskualdeko 
enpresariak, CEIN, NUP eta 
beste unibertsitate batzuk. 

A 

12 L.1.3. Giza 
baliabideen 
kudeaketa 
hobetzea. 

1. Kualifikazio teknikoan, 
profesionalean eta kudeaketa 
enpresarialean dauden 
beharrak identifikatzea 

Enpresendako galdera sorta bat 
egitea enpresaren kudeaketaren 
alor desberdinetan zer behar 
duten identifikatzeko. 

AES, ADS, Cederna, 
eskualdeko enpresariak, 
Moderna Fundazioa. 

D 

13 2. Antzemandako beharretan 
prestakuntza bultzatzea. 

Prestakuntza saioak egitea 
operatiba enpresariala 
hobetzeko. 

AES, ADS, Cederna, 
eskualdeko enpresariak, 
Moderna Fundazioa. 

D 

14 3. Sindikatuen eta enpresarien 
artean eztabaida foro bat 
sortzea, lan harremanen 
kalitatea hobetzeko. 

Sindikatuen eta enpresarien 
arteko topaketa eta eztabaida 
esparru bat sortzea, lan 
harremanetako hobekuntzak 
identifikatzeko. 

AES, sindikatuak, 
eskualdeko enpresariak. 
Halakorik eskatuz gero, 
administrazio publikoak ere 
egon litezke. 

A 

15 4. Korporazioen Gizarte 
Erantzukizuna enpresetan 
zabaltzea bultzatzea. 

Korporazioen Gizarte 
Erantzukizuneko protokoloak 
ezartzeak hainbat ezaugarri, 
abantaila eta eredu ditu. Horien 
gaineko prestakuntza saioak 
egitea. 

CDCS, enpresariak, 
sindikatuak. 

D 
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16 5. Kontratazioetan eta 
enpresetan berdintasun 
planak bultzatzea. 

Enpresetan berdintasun planak 
bultzatzea, “2007ko Berdintasun 
Legea” betetzeko, eta hainbat 
politika eta ekintza ezartzea, 
erakundeetan emakumeak 
erakartzeko, bertaratzeko 
eta/edo sustatzeko, dagoen 
talentua gal ez dadin. 

CDCS, SNE, enpresariak, 
sindikatuak. 

D 

17 6. Etengabe eguneratuko den 
datu base bat sortzea, maila 
teknikoetan eta 
unibertsitatean dauden 
eskualdeko ikasleak jasoko 
dituena. 

Eskualdeko ikasleen ibilbide 
akademikoari jarraitzeko datu 
base bat sortzea ikastetxeekin 
batera. 

CDCS, ikastetxeak, SNE. A 

18 7. Eskualdeko enpresetan 
ikasleen praktikak bultzatzea. 

Plan bat sortzea eskualdeko 
ikasleek eskualdean bertan 
praktikak egin ditzaten (bekak ere 
izan daitezke).  

CDCS, ikastetxeak, 
sindikatuak, SNE. 

D 

19 L.1.4. Kooperazioa 
bultzatzea eta 
enpresen arteko 
artikulazioa 
hobetzea. 

1. Klusterren politikei eta 
enpresen artean lankidetzan 
aritzeko aukerei buruzko 
informazioa eta prestakuntza 
zabaltzea. (I.1.2.1. berdin) 

Informazio eta prestakuntza 
saioak egitea honako hauei 
buruz: enpresen arteko 
lankidetzaren abantailak, 
klusterren politikak, ikasketa 
kolektiboa...  

CDCS, eskualdeko 
enpresariak. 

D 
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20 2. Foro sektorialak 
identifikatzea eta martxan 
jartzea. (I.1.2.2. berdin) 

Enpresariak elkarrekin topatzeko 
foroak egitea, honako hauek 
bultzatu ahal izateko: diagnosiari 
eta proiektuei buruzko gogoeta; 
lankidetzan aritzeko egon 
daitezkeen alorrak eta proiektuak; 
berrikuntza, merkaturatzea, 
nazioartera ateratzea, inter-
ekintzailetza, etab. xede dituzten 
proiektuetan lankidetzan aritzea; 
sektore nitxo berriak edo 
negozioak egiteko aukerak 
identifikatzea.  

CDCS, eskualdeko 
enpresariak, Moderna 
Fundazioa. 

D 

21 3. Kooperazio proiektuak 
bultzatzea. 

Enpresen arteko lankidetza 
proiektuak bultzatzea. 

CDCS, eskualdeko 
enpresariak, Moderna 
Fundazioa. 

C 

22 4. Kooperatibak eta lan 
sozietateak biltzen dituen foro 
bat sortzea, gizarte ekonomia 
bultzatzeko eta sinergiak 
bilatzeko. 

Topaketa esparru bat sortzea 
gizarte ekonomia bultzatzeko eta 
kooperatiben eta lan sozietateen 
arteko sinergiak bilatzeko. Izan 
ere, garrantzi handia du 
lurraldearekiko konpromisoa eta 
enpresak ixtea ez diren bestelako 
formula batzuk bultzatzeko. 

CDCS, kooperatibak eta 
lan enpresak, ANEL. 

C 
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23 5. Industriari lotutako 
zerbitzuak garatzeko egon 
daitezkeen beharrak eta 
aukerak identifikatzea 
(logistika zerbitzuak...). 

Industriari lotutako zerbitzuek gero 
eta garrantzi handiagoa dute 
balio erantsia sortzeko eta indar 
deslokalizatzaileak geldiarazteko. 
Horregatik, interesgarria da 
galdera sorta bat sortzea 
industriari lotutako zerbitzuen 
beharrak identifikatzeko eta 
eskualdean dauden enpresetatik 
edo sortu berrietatik zerbitzu horiez 
hornitzeko aukerak identifikatzeko. 

CDCS, eskualdeko 
enpresariak. 

D 

24 6. Enpresen arteko artikulazioa 
eta tokiko enpresen beharrak 
eta ematen ahal dituzten 
zerbitzuak hobetzeko aukerak 
aztertzea eta identifikatzea, 
eskualdeko enpresa ertainekin 
eta handiekin hitz eginez. 

Lurralde lehiakortasunaren 
gakoetako bat da gune batean 
kokatutako enpresen arteko 
harreman komertzial eta 
teknologikoen dentsitatea eta 
sakontasuna (izan ere, Michael 
Porter-en lurralde 
lehiakortasunaren diamantearen 
erpinetako bat da). Horregatik, 
hain zuzen, egokia da eskualdeko 
enpresek jakitea eskualdeko 
ekoizpen ehunean zer gaitasun 
eta produktu/zerbitzu garatzen 
diren, merkataritza egituratzeko 
eta lankidetza estrategikoa 
egiteko aukerak identifikatze 
aldera.  

CDCS, eskualdeko 
enpresariak, Moderna 
Fundazioa. 

A 
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25 L.2.1. Enpresak sortzeko 
ekimenak bultzatzea. 

1. Jarduketa 
koordinatua 
diseinatzea 
ekintzailetzan 
agenteak 
sentiberatzeko, eta 
hura bultzatzeko. 

Ekintza sorta bat egitea 
(jardunaldiak, ekintzaileen feria, 
prestakuntzarako jarduerak 
zentroetan...) etorkizuneko 
ekintzaileak sentiberatzeko eta 
motibatzeko. Ekintzaile berriak 
prestatzeko tresnak bultzatzea. 
Laguntzei eta laguntza tresnei 
buruzko informazioa 
zentralizatzea (bideragarritasun 
planak, negozio plana, diru-
laguntzak, finantzazioa, merkatu 
azterketak...) Helburua da 
Cederna, Sakantzen Sarea, 
Nafarroako Enplegu Zerbitzua eta 
LHko Zentroa egiten ari diren 
ekintzak osatzea eta horien 
eraginkortasuna hobetzea. 

ADS, Cederna, Sakantzen 
Sarea, SNE, FP, CEIN. 

A 
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26 2. Barne- eta inter-
ekintzailetzako 
metodologiei 
buruzko 
prestakuntza 
enpresendako. 

Ahalmenei eta barne- eta inter-
ekintzailetzako metodologiei 
buruzko jardunaldiak egitea 
eskualdeko enpresendako. 

CDCS, eskualdeko enpresariak, 
CEIN. 

D 

27 3. Negozioa 
egiteko aukera 
berriak hautatzeko 
tailerrak. 

Negozioa egiteko aukera berriak 
edo merkatu nitxo berriak 
hautatzeko tailerrak egitea 
enpresariendako zein ekintzaile 
berriendako. 

CDCS, eskualdeko enpresariak, 
CEIN. 

A 

28 4. Enpresa haztegi 
edo inkubagailu 
bat sortzea. 

Utzubar industrialdean zerbitzuen 
proiektuetarako enpresa haztegi 
edo inkubagailu bat sortzea, 
Sakanako Garapen Zentroan. 
Aholkularitzarako lekua eta 
laguntza zerbitzuak emanen ditu, 
diruz lagunduak. Nabarmendu 
behar da lekua baino gehiago 
azpiegitura mota horretan 
zerbitzu kualifikatua funtsezkoena 
dela, inkubagailuko 
dinamizatzaileek eta aholkulariek 
emana. Bilakaera nolakoa den 
kontuan hartuta, eta leku gutxi 
dagoenez, beste leku egokiago 
batean zabaltzea proposatzen 
ahal da Epe ertainean, beste 
baldintza batzuk behar dituzten 

CDCS, eskualdeko enpresariak, 
LH, CEIN. 

A 
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industria enpresen haztegi bat 
sortzeko aukera planteatzen ahal 
da. Kasu horretan hainbat 
aukera aztertzen ahal dira, LHko 
Zentroak eta enpresa 
boluntarioek ekintzaile berriei 
beren instalazioak erabiltzeko 
baimena eman dezaten 
(erabiltzen ez dituztenean). 
Egungo enpresek ekintzaile 
berriendako tutorizatze 
programei jarraipena ematea 
(Cederna-Garalurren Laguntza 
Programa). 

29 5. Inkubagailu 
kooperatiboa 
sotzea. 

Inkubagailu kooperatiboaren 
proiektua, Sakantzen Sareak 
proposatua, martxan jartzea. 
Tresna juridikoa da azkar 
merkaturatzeko eta eraketa 
kostuak murrizteko. 

ADS, Cederna, Sakantzen 
Sarea, ANEL, CEIN. 

A 



SAKANA2020 PLAN ESTRATEGIKOA 
EKINTZA PLANA. INDUSTRIA 

 

SAK-IN KONTSULTING   74 

FINANTZATZAILEAK:   

 JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK LEHENTASUN 
MAILA 

30 6. HUB edo co-
working gune bat 
sortzea, ideiak 
garatzeko. 

Lankidetza gune bat sortzea, 
ideiak lankidetzan garatzeko. 
Zerbitzu enpresen 
inkubagailuaren gune osagarri 
gisa jartzen ahal da Utzubarren. 
Dinamizazio zerbitzuak behar 
ditu. Ekintzaileen alorrean ari 
diren hainbat agentek bultzatzen 
ahal dute. 

CDCS, CEIN. C 

31 7. Lankidetzarako 
dinamikak martxan 
jartzea ekintzaile 
berrien eta lanean 
ari diren edo 
erretiratuta 
dauden 
enpresarien 
artean. 

Kezkak, esperientziak eta jakintza 
transmititzeko jardunaldiak 
egitea, ekintzaile berrien eta 
lanean ari diren edo erretiratuta 
dauden enpresarien arteko 
harremanak sortzeko. Berriki 
antzeko esperientzia egin da, 
Sortzen izenekoa eta UGGASAk 
bultzatua. Emaitza onak izan ditu.  

CDCS, eskualdeko enpresariak, 
CEIN. 

B 

32 8. Udalek 
ekintzaileen 
jarduna bultzatzen 
duten neurriak 
identifikatzea eta 
martxan jartzea. 

Udaletan eztabaidarako 
proposamen bat egitea, toki 
administrazioen eskumena diren 
gaietan ekintzaileen jardunari 
laguntzeko eta bultzatzeko 
neurriei buruz. 

CDCS, udalak, 
mankomunitatea. 

A 

33 9. Etengabe 
eguneratuko den 
datu base bat 
sortzea, maila 
teknikoetan eta 

Eskualdeko ikasleen ibilbide 
akademikoari jarraitzeko datu 
base bat sortzea ikastetxeekin 
batera. 

CDCS, ikastetxeak, SNE. D 



SAKANA2020 PLAN ESTRATEGIKOA 
EKINTZA PLANA. INDUSTRIA 

 

SAK-IN KONTSULTING   75 

FINANTZATZAILEAK:   

 JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK LEHENTASUN 
MAILA 

unibertsitatean 
dauden 
eskualdeko 
ikasleak jasoko 
dituena. (I.2.3.6. 
berdin) 

34 10. Ekintzaile 
berriendako 
finantzaketa 
bilatzen laguntzea. 

Aholkularitza, informazioa eta 
laguntza, ekintzaile berriendako 
finantzaketa bilatzeko. 
Eskualdeko finantza entitateekiko 
hitzarmena, ekintzaileen jardunari 
lagundu eta bultza dezaten. 
Business Angels-ak bilatzea. 

CDCS, finantza entitateak. A 

35 L.2.2. Kudeaketa proaktiboa 
inbertsioak erakartzeko. 
  

1. Enpresak 
erakartzeko plan 
bat egitea, toki 
eta foru 
erakundeen eta 
beste agenteen 
arteko lankidetza 
abiapuntu harturik. 
(I.1.5., I.4. eta I.5. 
jarduketa lerroei 
lotuta dago 
puntua) 

Enpresak erakartzeko plan bat 
lankidetzan egitea Sakanako 
Garapen Zentroaren, Nafarroako 
Gobernuaren eta toki 
administrazioen artean. 

CDCS, Nafarroako Gobernua, 
CEIN, udalak. 

A 
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36 2. Eskualdean 
teknologia oinarri 
duten enpresak 
ezartzeko urratsak 
bultzatzea. (I.2.2.6. 
berdin) 

Babes handieneko segmentu 
enpresariala denez, teknologia 
oinarri duten enpresak jartzeko 
erraztasunak eman behar dira. 

CDCS, eskualdeko enpresariak, 
CEIN. 

D 

 

 

 

INDUSTRIA, 3. ARDATZ ESTRATEGIKOA: AZPIEGITURAK HOBETZEA 

 JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK LEHENTASUN 
MAILA 

37 L.3.1. Industria lurzoruaren 
eskaintza hobetzea. 
  
  

1. Industrialdeen 
egoerari eta 
okupazioari buruzko 
azterketa bat 
egitea; eta 
lurzoruen, industria 
orubeen, eta 
abarren 
kalifikazioaren 
inbentarioa egitea. 

Industrialdeen egoerari eta 
okupazioari eta zaharberritzeko 
aukerei buruzko azterketa bat 
egitea. Helburua da pabilioi eta 
bulegoen gaur egungo 
eskaintza ezagutzea. 

Udalak, NASUVINSA. A 

38 2. Industrialdeak 
eta industria 
pabilioiak 

Industria lurzoruaren eskaintza 
hobetzeko aukerak 
identifikatzea eta industrialdeak 

Udalak, NASUVINSA. D 
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hobetzeko eta 
zaharberritzeko 
jarduketak. 

zaharberritzeko eta egokitzeko 
plan bat martxan jartzea. 

39 3. Udal guztien eta 
NASUVINSAren 
artean hitzarmenak 
adosteko lan 
egitea, industria 
lurzorua 
eskaintzeko eta 
kudeatzeko. 

Udalek osatutako topagune bat 
sortzea, egon daitezkeen 
sinergiak eta elkarren arteko 
jarduketak identifikatzeko, 
industria lurzoruaren eskaintzari 
eta kudeaketari dagokienez. 

Udalak, Mankomunitatea, 
NASUVINSA. 

B 

40 4. Pabilioiak 
eskaintzeko 
paradigma 
aldatzea eta eredu 
frantsesa, 
benetako eskaerei 
azkar erantzutekoa, 
ezartzea. Epe 
ertainean, 
okupazio mailaren 
eta egoera 
ekonomikoaren 
arabera, azterketa 
bat egitea balio 
erantsi altuko 
industrialde eta 
zerbitzugune bat 
sortzeko aukerari 

Lurzoruaren eskaintza gaur 
egungo benetako eskaera 
asetzeko aski den ere, lurzorua 
beti izatea funtsezko baldintza 
da industria berriak finkatzeko. 
Horregatik, eskualdeko udalek, 
lurzorua zertan den aztertzeaz 
gain, etorkizunera begira lurzoru 
industrialaren eskaintza egokia 
proiektatu beharko lukete modu 
koordinatuan. Hala ere, lurzorua 
eta industria pabilioiak 
eskaintzeko politika eredu 
desberdinak daude. Gure ustez, 
erantzun azkarreko eredu 
egokiagoa da, harik eta egiazko 
eskaera egon arte ez baitu 
hirigintza integraleko inbertsiorik 

Udalak, NASUVINSA B 
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buruz. Izaera 
integrala izanda, 
zerbitzu elkartuak 
eskainiko ditu, balio 
turistiko baxua 
eman beharrean. 

egiten, Frantzian bezala. Alor 
honetan eta epe ertainean —
egoeraren eta eskaintzen den 
pabilioi kopuruaren arabera—, 
komenigarria izanen litzateke 
eskualdeko industrialde integral 
bat sortzeko azterketa bat 
egitea, paisaian inpaktu gutxi 
izanen duen leku batean 
kokatua. Plan estrategikoan 
aipatu den aukeretako bat da 
Ulaiar inguruan jartzea, N-1 
errepidean. 
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41 L.3.2. Informatika 
sareetarako sarbidea 
hobetzea 

1. Interneten zuntz 
optikora edo 
banda zabalera 
sartzeko aukera 
erraztea. 

Eskualdean banda zabaleko 
estaldura bermatu beharko 
litzateke, sare ultra-azkarretarako 
sarbideak eta guzti. 

Mankomunitatea, 
Udalak, , 
Nafarroako 
Gobernua 

D 

42 L.3.3. Hezkuntza alorreko 
hobekuntzak. 
  

1. Ikasleak beste 
eskualde 
batzuetara zergatik 
joaten diren 
aztertzea.  

Egunero, bi autobus, Sakanako 
ikaslez beteta, Goierriko 
Batxilergoko eta Lanbide 
Heziketako ikastetxeetara joaten 
dira. Horren arrazoiaz gain, gure 
eskualdean zer hobekuntza ere 
egin daitekeen aztertu behar da. 

Mankomunitatea, 
ikastetxeak. 

B 

43 2. Ikastetxeen foro 
bat sortzea, alor 
horretan egin 
daitezkeen 
hobekuntzak 
sartzeko eta 
eskualdeko 
garapen 
estrategiarekin 
lankidetzan aritzeko 
aukerak 
identifikatzeko. 

Ikastetxeek osatutako topagune 
bat sortzea; egon daitezkeen 
sinergiak, hobekuntzak eta 
eskualdea garatzeko estrategian 
lankidetzarako aukerak 
identifikatzea 

CDCS, 
Mankomunitatea, 
ikastetxeak. 

D 
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44 L.4.1. Eskualdea eta 

lehiatzeko bertan 
dauden abantailak 
sustatzea. 
  
  
  

1. Eskualdeko 
enpresen katalogo 
industrial bat eta 
ekoizpen, teknika 
eta teknologia 
alorreko gaitasunen 
mapa bat egitea.  

Industrien eta zerbitzuen katalogo 
bat egitea enpresendako, I.2. 
jarduketaren galdera sortan 
bildutako informazioa abiapuntu 
hartuta.2.1. Katalogo hori 
eskualdeko enpresei emanen zaie, 
sinergiak eta lankidetzan aritzeko 
aukerak identifikatzeko. Era 
berean, Nafarroako Gobernuari 
emanen zaio Nafarroako Industrien 
Katalogoa egunean jar dezan.  

CDCS, eskualdeko 
enpresariak. 

A 

45 2. Marketin plan bat 
diseinatzea eta 
ezartzea, 
eskualdearen 
indarguneak eta 
aukerak zabaltzeko. 

Marketin plan bat egitea, hainbat 
alorretan eskualdeak dituen 
indarguneak eta aukerak argi ager 
eta zabal daitezen.  

CDCS, 
Mankomunitatea, 
Udalak, Nafarroako 
Gobernua. 

A 

46 3. “Sakana” kalitate 
zigilua edo marka 
sustatzea. 

“Sakana” irudi partekatua eta/edo 
kalitate zigilua edo marka 
dinamizatzea, eskualdeko 
agenteek eta Nafarroako 
Gobernuak barneratua, mota 
desberdinetako sustapen planetan 
hura sartzeko eta bultzatzeko. 

CDCS, 
Mankomunitatea, 
Udalak, eskualdeko 
enpresariak, 
Nafarroako 
Gobernua. 

D 
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47 4. Merkataritza 

misioak atzerrira 
bidaltzea, 
eskualdeko 
enpresak eta 
gaitasunak 
sustatzeko, 

Eskualdea bultzatzeko xedez egin 
diren antzeko esperientzietatik 
ikastea (Goierri, Tolosaldea…), gaia 
behar bezala planteatzeko. Egon 
daitezkeen helmugak nazioartera 
atera diren eskualdeko enpresekin 
batera  aztertzea eta helburuak 
zehaztea. Merkataritza xede duen 
bisita hori diseinatzea eta egitea. 

CDCS, eskualdeko 
enpresariak, 
Moderna 
Fundazioa. 

D 

48 L.4.2. Eskualdeko 
dinamikak bultzatzea eta 
indartzea. 
  

1. Alor guztietan 
eskualdeko 
lankidetzarako 
dinamikak 
bultzatzea 
(erakundeak, 
enpresak, kultura, 
kirola...), 
eskualdearen 
identitatea 
indartzeko, eta 
barnean 
eskualdeko 
agenteen 
indarguneak eta 
jarduketa 
positiboak 
bultzatzea 
(enpresak, 
erakundeak, 
garapen 

Eskualdearen identitatea 
indartzeak biderkatu egiten du 
jokaera proaktiboa, bai 
ekintzaileen zereginean, bai gizarte 
erantzukizunean. Eskualdeko 
esparrua hartuta hainbat alorretan 
(erakundeak, enpresak, kultura, 
kirolak, gizartea...) lankidetza 
bideratzen duten dinamikak —
mota guztietakoak— bultzatu 
behar dira  Bestalde, eskualdearen 
konfiantza eta autoestimua 
handitzeko xedez, indarguneak eta 
aktoreen jarduketa positiboak eta 
arrakastatsuak bultzatu behar dira 
barnean. Aktore hauek enpresak, 
erakundeak, garapen agenteak, 
eta abar izaten ahal dira. 

Mankomunitatea, 
Udalak, CDCS, 
eskualdeko 
enpresariak. 

A 
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agenteak...). 

49 2. Toki 
administrazioaren 
alorrean, eskualde 
mailako lankidetza 
abiapuntu hartuta 
lortzen ahal diren 
sinergiak 
identifikatzea. 

Eskualdeko toki entitateen artean 
lankidetza alorrak identifikatzeko 
eta sinergiak sortzeko azterketa bat 
egitea. Geroago, azterketa 
horretan jasotzen diren jarduketa 
lerroak martxan jartzea. 

Mankomunitatea, 
udalak. 

C 

50 L.4.3. Beste eskualde eta 
garapen agentzia 
batzuekin harremanak 
bultzatzea. 

 

1. Beste eskualde 
eta garapen 
entitate batzuekin 
harremanak 
bultzatzea, 
esperientziak 
trukatzeko eta 
etorkizuneko 
lankidetzak 
abiatzeko. 

Beste eskualde eta garapen 
entitate batzuekin harremanak 
bultzatzea, lehendik finkatutako 
esperientzien trukea abiapuntu 
hartuta etorkizunean egon 
daitezkeen lankidetzak 
egituratzeko. 

CDCS, 
Mankomunitatea. 

D 
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ENERGIA 

 

Mundu mailako arazo energetikoak eta ingurumen arazoak, 
erabilgarritasun mugatuko erregai fosilen eta planetaren berotegi efektuko 
gasen adierazgarri dira.  

Gero eta eskualde gehiago dira energia kontsumoan aurrezten ari 
direnak eta energia berriztagarrien presentzia osatzen duten sistema 
energetikoa gero eta handiagoa dutenak. Bi erronka hauek, aldaketa 
klimatikoa sortzen duten berotegi efektuko gasen murrizketa lortzeko balio 
izango dute. 

Horregatik, politika energetikoak energiaren zentzuzko erabilera 
sustatzera bideratu behar dira, baita efizientzia energetikoa bultzatu eta 
energia berriztagarriak sustatzera ere. Proposamen hauek, gako estrategiko 
moduan hartu ezkero, bertako ekonomiarentzat eta ingurumenarentzat 
onuragarriak izan daitezke, faktura energetikoa murrizten delako eta 
horrekin, gizartearen intentsitate energetikoa ere jaisten delako. Beste alde 
batetik, erregai fosilek sortzen duten kutsadura emisioa gutxituko 
litzatekelako. 

Horrela, arlo energetikoan garatu beharreko tokiko estrategia, 
energiaren aurrezpena, efizientzia energetikoa eta energia berriztagarriak 
gailentzera bideratuko litzateke. Batik bat, ingurumenarekiko onuragarriak 
izango zitezkeelako eta horrela antolatu ezkero tokiko ekonomian sortuko 
luken eragin positiboa izugarria izango litzatekeelako. 

Errealitate honen aurrean, sektore energetikoa enplegu berriak sortzeko 
eta aktibitate enpresarial berriak sortzeko sektore bideragarria dela 
gogoangarri daiteke. Gainera beste hainbat sektoretan eraldaketa sortuz, 
hala nola, industria eta eraikuntza batik bat, energia berriztagarriak sortzera 
eta efizientzia energetikoarekin harremana eduki lezaketen aktibitateak 
sortzera bideratu litzateke. 

Nafarroari dagokionez, baliabide berriztagarri askorik gabeko 
erkidegoa zen. 1996-an onartutako lehen Plan Energetikoarekin, energia 
berriztagarrien erkidego aitzindari bihurtu nahi zuen eta trantsizio horrek 
ekartzen zituen aukera berriak aprobetxatzen saiatu zen.  

Nafarroako Plan Energetikoak “horizonte 2020”, 2020 urterako 
Nafarroaren eredu energetikoa zein izango den definitzen du eta hori 
lortzeko, lan ildo eta neurriak proposatzen dira. Nazio mailako helburuekin 
lerrokatuta egon behar dute, eta hauek aldi berean lerrokatuta Europar 
helburu  20-20-20 sortarekin:  
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• Energia berriztagarrien %20 kuota, energia azken kontsumo 
gordinean.  

• 2020 urtean %20 kontsumo murrizketa oinarrizko energian.  
• 2020 urtean %20 murrizketa berotegi-efektuko gasen aireaketan.  

Helburu nagusia energiaren produkzio, eraldaketa eta kontsumo 
ekarpenak, Nafarroako iraunkortasunera maximizatzea da. Arlo sozial, 
ekonomiko eta ingurumenekoan zehazki. 

Sakanan gero eta pertsona, ekintzaile eta enpresa gehiago dira 
sektore honetan lanean hasi edota beraien enpresak, energiaren 
sektorerantz eraldaketa bat jasan dutenak. Energia berriztagarrien sektoreari 
dagokionez, negozio aukera berriak identifikatu dira eta eskualdeko 
baliabide energetikoen bideragarritasuna aztertzea proposatu da. Plan 
Estrategikoan nabarmendu da, energia berriztagarriak Sakanako garapen 
sozio-ekonomikoan eragin handia izan dezaketela. 

Azkenik, aipatzea 2.Ardatz Estrategikoa (Industria enpresen kokapen 
estrategikoa hobetzea), industria eta enpresendako zerbitzuen sektorearekin 
batera garatuko dela.  
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA JARDUKETA LERROAK: 

 

• 1. ARDATZ ESTRATEGIKOA: INDUSTRIA ENPRESEN KOKAPEN ESTRATEGIKOA 
HOBETZEA ( INDUSTRIAKO 1GO ARDATZAREKIN PARTEKATUA) 
 

• 2. ARDATZ ESTRATEGIKOA: PROIEKTU BERDE ETA PROIEKTU ENPRESARIAL 
ENERGETIKOEN SUSTAPENA ETA SORKUNTZA. 
 

o L.2.1. Ekintzailetasuna sustatu. L.2.2. Proiektu berde eta proiektu 
enpresarial energetikoen sustapena eta sorkuntza. 

o L.2.2. Proiektu berde eta proiektu enpresarial energetikoen 
sustapena eta sorkuntza. 

o L.2.3. Inbertsioak erakartzeko kudeaketa pro-aktiboa. 
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EKINTZAK 

 

ENERGIA, 1GO ARDATZ ESTRATEGIKOA: INDUSTRIA ENPRESEN KOKAPEN ESTRATEGIKOA HOBETZEA ( INDUSTRIAKO 1GO ARDATZAREKIN 
PARTEKATUA) 

 

ENERGIA, 2. ARDATZ ESTRATEGIKOA: PROIEKTU BERDE ETA PROIEKTU ENPRESARIAL ENERGETIKOEN SUSTAPENA ETA SORKUNTZA. 

  JARDUERA 
LERROAK 

EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK LEHENTASUN 
MAILA 

25 L.2.1. 
Ekintzailetasuna 
sustatu 

1. Inplikatuta dauden 
eragileen artean 
ekintzailetasun berdea 
sentsibilizatu, lagundu eta 
sustatuko duten akzioen 
diseinua egin. 
  

Ekintzaile izan daitezkeenei 
sentsibilizatu eta motibatzeko 
akzioak (jardunaldiak, ekintzaile 
azokak, formazio saioak...)  
egitea. Ekintzaile berrientzat 
formazio erremintak sustatu. 
Laguntzen duten inguruko 
erreminten informazioa 
zentralizatu (merkatu ikerketak, 
bideragarritasun planak, negozio 
planak, subentzioak, 
finantziazioa, merkatu 
azterketak...). 

Sakanako Garapen 
Agentzia, Cederna Garalur, 
Sakantzen Sarea, LH, 
Nafarroako Enplegu 
Zerbitzua, CEIN, CENER. 

C 

26 2. Proiektu enpresarial 
energetikoetan negozio 
aukera berrien 
aukeraketarako tailerrak 
eman. 

Proiektu enpresarial berdeak 
garatzen ari diren enpresari zein 
ekintzailerentzat, negozio aukera 
berrien aukeraketarako tailerrak 
eskaintzea. 

Sakanako Garapen Gunea, 
eskualdeko enpresariak, 
CEIN, CENER. 

C 
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27 3. Enpresa haztegi edo 
inkubagailu bat sortzea 

Utzubar industrialdean zerbitzuen 
proiektuetarako enpresa haztegi 
edo inkubagailu bat sortzea, 
Sakanako Garapen Zentroan. 
Aholkularitzarako lekua eta 
laguntza zerbitzuak emanen ditu, 
diruz lagunduak. Nabarmendu 
behar da lekua baino gehiago 
azpiegitura mota horretan 
zerbitzu kualifikatua funtsezkoena 
dela, inkubagailuko 
dinamizatzaileek eta aholkulariek 
emana. Bilakaera nolakoa den 
kontuan hartuta, eta leku gutxi 
dagoenez, beste leku egokiago 
batean zabaltzea proposatzen 
ahal da Epe ertainean, beste 
baldintza batzuk behar dituzten 
industria enpresen haztegi bat 
sortzeko aukera planteatzen ahal 
da. Kasu horretan hainbat 
aukera aztertzen ahal dira, LHko 
Zentroak eta enpresa 
boluntarioek ekintzaile berriei 
beren instalazioak erabiltzeko 
baimena eman dezaten 
(erabiltzen ez dituztenean). 
Egungo enpresek ekintzaile 
berriendako tutorizatze 
programei jarraipena ematea 
(Cederna-Garalurren Laguntza 

Sakanako Garapen Gunea, 
eskualdeko enpresariak, LH, 
CEIN, CENER. 

D 
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Programa). 

28 4. Inkubagailu kooperatiboa 
sortzea. 

Inkubagailu kooperatiboaren 
proiektua, Sakantzen Sareak 
proposatua, martxan jartzea. 
Tresna juridikoa da azkar 
merkaturatzeko eta eraketa 
kostuak murrizteko. 

Sakanako Garapen Gunea, 
CEIN, CENER. 

A 

29 5. HUB edo co-working gune 
bat sortzea, ideiak garatzeko. 

Lankidetza gune bat sortzea, 
ideiak lankidetzan garatzeko. 
Zerbitzu enpresen 
inkubagailuaren gune osagarri 
gisa jartzen ahal da Utzubarren. 
Dinamizazio zerbitzuak behar 
ditu. Ekintzaileen alorrean ari 
diren hainbat agentek bultzatzen 
ahal dute. 

Sakanako Garapen Gunea, 
CEIN, eskualdeko 
enpresariak. 

D 

30 6. Lankidetzarako dinamikak 
martxan jartzea ekintzaile 
berrien eta lanean ari diren 
edo erretiratuta dauden 
enpresarien artean. 

Kezkak, esperientziak eta jakintza 
transmititzeko jardunaldiak 
egitea, ekintzaile berrien eta 
lanean ari diren edo erretiratuta 
dauden enpresarien arteko 
harremanak sortzeko. Berriki 
antzeko esperientzia egin da, 
Sortzen izenekoa eta UGGASAk 
bultzatua. Emaitza onak izan 
ditu.  

 Sakanako Garapen 
Agentzia, Cederna Garalur, 
Sakantzen Sarea, LH, 
Nafarroako Enplegu 
Zerbitzua, CEIN, CENER. 

C 

31 7. Ekintzaile berriendako 
finantzaketa bilatzen 
laguntzea. 

Aholkularitza, informazioa eta 
laguntza, ekintzaile berriendako 
finantzaketa bilatzeko. 

Sakanako Garapen Gunea, 
entitate finantzarioak. 

A 
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Eskualdeko finantza entitateekiko 
hitzarmena, ekintzaileen 
jardunari lagundu eta bultza 
dezaten. Business Angels-ak 
bilatzea. 

32 L.2.2. Proiektu 
berde eta proiektu 
enpresarial 
energetikoen 
sustapena eta 
sorkuntza. 

1. Administrazio publikoaren 
inplikazioa sendotu eta 
sistematizatu, proiektu 
berdeak sustatu eta sortzeko. 

Proiektu enpresarial 
energetikoen eta proiektu 
berdeen sustapena eta 
sorkuntza sustatu, batez ere 
administrazio publikoen 
babesarekin. Eragile pribatu eta 
administrazio publikoen arteko 
erlazioak sortu. 

Sakanako Garapen Gunea, 
Nafarroako Gobernua, 
Udalak, CENER. 

A 

33 2. Energiaren ekoizpenean 
eta efizientzia energetikoaren 
azken kontsumitzaileengan 
formazio sustatu. 

Efizientzia energetikoaren eta 
etxean zein industrian ongi 
erabiltzearen garrantzia lantzeko, 
tailer eta formazio saioak sortzea 
azken kontsumitzailea 
sentsibilizatu, kontzientziatu eta 
hezitzeko. 

Sakanako Garapen Gunea, 
Nafarroako Gobernua, 
Udalak, CENER. 

A 

34 3. Sakanako baliabide 
energetikoen 
bideragarritasuna aztertu.                    

Sakanako baliabide 
energetikoen azterketa bat egin 
eta energiaren ekoizpenerako 
bideragarritasuna aztertu.  

Sakanako Garapen Gunea, 
Nafarroako Gobernua, 
Udalak. 

A 

35 4. Energia berriztagarrien 
erabilera eta kudeaketa 
energetiko eraginkor baten 
onurak sustatzeko, hedaketa 
sozialerako kanpainak sortu 
elkarren arteko erlazioak 
landuz. 

Energia berriztagarriak 
erabiltzearen garrantzia eta 
kudeaketa energetiko eraginkor 
batek dituen abantailen 
inguruan sentsibilizatu eta 
kontzientziatzeko, kanpaina 
informatibo eta komunikatibo 

Sakanako Garapen Gunea, 
Nafarroako Gobernua, 
Udalak, CENER. 

D 
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bat sortzea, etxe zein industria 
mailan. 

36 5. Mikro sareen sustapena eta 
sorkuntza maila publiko zein 
pribatuan. 

Mikro sareen potentzialtasuna 
baloratzeko ikerketa bat egin, 
auto gestiorako baliabide gisa. 
Som Energía eta Goiener 
esperientzien ikerketa bat egin. 

Sakanako Garapen Gunea, 
Nafarroako Gobernua, 
Udalak, CENER. 

D 

37 6.Energiaren ekoizpenerako 
biomasaren erabilera 
sustatzeko akzioak sortzea. 

Eskaera aktibatzeko akzioak 
sortzea. Proiektu piloto bat 
sortzea, energiaren 
ekoizpenerako biomasaren 
erabileraren onberatasuna 
bezero potentzialei 
erakusarazteko. 

Sakanako Garapen Gunea, 
Nafarroako Gobernua, 
Udalak, CENER. 

A 

38 7. Eraikuntza sektorearen eta 
industria produktiboaren 
ehunaren birsorkuntza balio 
gehigarri altuko sektore 
energetikora. 

Sakanako eraikuntza enpresa 
eta enpresa industrialen 
ezagutzaren analisi bat egitea, 
sektore energetikoan zein balio 
altuko negozio eredu berrien 
sorkuntzan hauen 
potentzialtasuna ikusteko. 
Sektore energetikoan eta balio 
altuko kualifikazioetan pertsonak 
prestatu. Helburua, enpresa 
industrialak sektore energetikora 
bideratuta produktu berriak 

Sakanako Garapen Gunea, 
Nafarroako Gobernua, 
Udalak, CENER. 

A 
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sortzeko aukera duten enpresak 
eta eraikuntzan lan egin duten 
pertsonak prestatu eta aukera 
berriak sortzea da. 

39 8 Zerbitzu energetikoak 
eskainiko dituen eskualdeko 
enpresa bat sortzea. 

Eskualde mailan zerbitzu 
energetikoak eskainiko dituen 
enpresa bat sortzea, etxe eta 
industria mailan energia 
berriztagarriak erabili nahi 
dituenarentzat finantziazioa 
erraztuz. Lehenengo pausua, 
inbertsioa handirik beharko ez 
lukeen proiektu piloto bat sortzea 
izango litzateke. 

Energia alorreko 
enpresariak, azken 
kontsumitzaileak, 
Mankomunitate, Nafarroako 
Gobernua. 

A 

40 L.2.3. Inbertsioak 
erakartzeko 
kudeaketa pro-
aktiboa. 

1. Erakunde lokalen, foralen 
eta beste eragile batzuen 
arteko kolaborazioan 
oinarrituta, enpresak 
erakartzeko plan bat egitea. 

Sakanako Garapen Agentzia, 
Nafarroako Gobernua eta 
bertako administrazioak 
elkarrekin, enpresak erakartzeko 
plan bat egitea. 

Sakanako Garapen Gunea, 
Nafarroako Gobernua, 
Udalak, CENER, CEIN. 

A 
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TURISMOA 

 

Sektore turistikoa eta aisialdi eskaintza garapen iraunkor batean 
murgilduta dago eta eskaera turistikoak sakoneko eraldaketa jasan du. 
Oporretako ohituren eta lehentasunen joera berriak  antzeman direlako. 

Europako joeren arabera kalitatezko eskaintza turistiko jasangarri baten 
aldeko apustua egin beharra dago. Batez ere, ingurune  aniztasuna eta kultur 
aberastasuna azpimarratuz. 

Honela, turismo politikak korronte berri hauetara egokitzea komeni da. 
Jasangarritasuna kontuan hartuta, tokiko kultura eta ohiturak sustatzen dituen 
eskaintza eta ingurugiro ondarea eta kulturala mantenduko duen eskaintza 
turistikoa bultzatu beharra dauka. 

Plan honetan eta ekintza lerroetan nabarmenduko den moduan, 
Sakana igarobide puntua da eta ondorioz, ezaugarri historiko eta kultural 
anitzak dauzka. Zentzu honetan, Europatik iradokitzen zaigunari jarraiki, 
“Europako ibilbide kulturalak” omen dira eskaintza turistiko kultural anitza 
sustatzeko abiapuntua. Ibilbide kultural hauek ezagutzeke dagoen indargune 
turistikoa daukate. 

Eredu jasangarri, etiko eta sozialak ere badira. Jakiturian, ondarean eta 
tokiko erabilpenean oinarrituta daudelako eta aldi berean hain ezagunak ez 
diren tokiak sustatzen dituztelako. 

Turismoa, Sakanako tokiko garapenerako tresna izateaz gain, bailarako 
dinamizazio kulturala ere ahalbideratuko du. Parte hartu duten eragile guztiek 
bat egiten dute turismo arduratsua sustatu beharra dagoela: Ez masifikatua eta 
errespetuan eta gure ondare kultural eta naturalen balioan oinarritutako 
turismoa. Bailaran aberastasuna sortuko duen turismoa. 

Turismo sektorearen diagnostikoaren lehen hurbilpenaren ondorioak 
hauek izan dira: 

• Sakanako bailarak ondare kultural eta natural aberatsa dauka eta 
hiri garrantzitsuen gertukotasuna dela eta bailara igarobide bezala 
ezagutzen da. 

• Turismoko eragileen artean ezagutza eta kohesio falta dagoela 
antzematen da. Alde batetik, bailarako ekintzak eta eskaintza 
turistikoaren artean ez dago kohesiorik eta bestetik, eragileen 
artean ez dago inolako koordinaziorik. 

• Turismo ohituaren gabezia. Sakanako jendartearen aldetik 
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ezagutza falta  eta ulertezintasuna nabaria da Turismoaren aukeren 
inguruan (aukera sozialak, ekonomikoak eta kulturalak). 

Bailarako turismo eragileek urteak daramatzate lanean, baina hala ere, 
prozesu osoan zehar gehien errepikatu den ahulezia koordinazio falta dagoela 
izan da. Horregatik, Plan Estrategikoa egiteak eragileen arteko elkar-ekintza 
ahalbideratu du eta aldi berean, koordinaziorako mahai baten premia 
dagoela ikustarazi da. 

Plan estrategikoaren prozesuak, sektorearen egituraketaren beharra 
ikusteko aukera eman du. Horretarako, turismoko eragilez eta eragile sozial eta 
instituzionalez osatutako koordinazio mahai baten premia dagoela ikustaraztea 
ahalbideratu du. 

Azkenik, eragile ezberdinen inplikazio eta parte hartzeak, lan 
metodologia parte hartzaile eta kolektiboaren ezarpenean lagundu du. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA JARDUKETA LERROAK: 

 

• 1. ARDATZ ESTRATEGIKOA: HELMUGAREN KUDEAKETA 
o L.1.1. Kudeaketarako oinarrien sorrera.  
o L.1.2. Eskualde arteko elkarlana. 
o  L.1.3. Informazio turistikoa. 
o L.1.4. Seinaleztapena. 
o L.1.5. Iraunkortasun soziala. 
o  L.1.6. Lehiakortasunaren hobekuntza. 

 
• 2. ARDATZ ESTRATEGIKOA: HELMUGAREN DINAMIZAZIOA 

o L.2.1. Azpiegitura turistikoen sorkuntza eta balioztatzea. 
o L.2.2. Dinamizazio kulturala. 
o L.2.3. Produkto turistikoak sortu. 
o L.2.4. Pakete turistikoak sortu. 
o L.2.5. Egonaldi gomendioak. 
o L.2.6. Turismo mikologikoa. 

 
• 3. ARDATZ ESTRATEGIKOA: SALMENTA ETA PROMOZIOA 

o L.3.1. Oinarriak. 
o L.3.2. Irudi korporatiboa. 
o L.3.3. On-line promozioa. 
o  L.3.4. Off-line promozioa. 
o  L.3.5. Bestelako promozio ekintzak. 
o L.3.6. Eskualde irudiaren kudeaketa. 
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EKINTZAK 

 

TURISMOA, 1. ARDATZ ESTRATEGIKOA: HELMUGAREN KUDEAKETA 

 JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 
LEHENTASUN 

MAILA 
1 L.1.1. 

Kudeaketarako 
oinarrien sorrera.  
  
  
  
  
 

 

1. Arlo publiko eta 
pribatuaren arteko 
koordinazio mahai baten 
zehaztapena eta abiatzea. 

Turismo sektorearen kohesioa landu, 
azpi sektoreen mahaia eratuz 
(landetxe, kanpin, gida, abentura 
kirolak,...) edo bestelako elkarte bat 
eratuz. 

Eragile pribatuak, Sakanako 
Garapen Agentzia, 
Cederna-Garalur. 

B 

2 2. Turismoko eragile pribatuen 
arteko elkarlan dinamika 
abian jartzea. 

Sektoreko ekimen pribatu guztiak 
elkartuko dituen ekimena abian 
jartzea, ostatu lekutatik hasi eta 
bestelako jardueretara. 

Eragile pribatuak, Sakanako 
Garapen Agentzia, 
Cedena-Garalur. 

B 

3 3. Eragile pribatuen arteko 
elkar ezagutza hobetu eta 
elkarrekintza sustatu. 

Eragile pribatuen arteko elkar 
ezagupena sustatu jardunaldi 
ezberdinak antolatuaz. 

Eragile pribatuak eta 
turismo koordinazio mahaia. 

C 

4 4. Baliabide turistikoen 
inbentarioa egin. 

Baliabide kultural eta naturalez 
gain, turismo  zerbitzuen inbentario 
zehatza egin. Horretarako, inkesta 
zehatzak bideratu eragile pribatu 
bakoitzari. 

Eragile pribatuak, kultur 
eragileak, Udalak, 
Sakanako Garapen 
Agentzia eta Cederna-
Garalur. 

B 
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5 5. Turismo teknikariaren figura 
sortzea. 

Turismoaz arduratuko den 
teknikariaren figura sortzea, bere 
haserako betebeharrak proiektu 
turistiko-kulturalak identifikatu eta 
prestatu, eta sektorea dinamizatu 
eta koordinatzea izango lirateke. 

Sakanako Mankomunitatea 
eta Sakanako Garapen 
Agentzia. 

B 

6 L.1.2. Eskualde 
arteko elkarlana. 

1. Sinergiak sortu inguruko 
eskualdeetako turismo 
kudeatzaileekin. 

Harreman sarea eratu inguruko 
eskualdetako turismo 
kudeatzaileekin (Plazaola,Irantzuko 
lurrak, Goitur eta Aguraingo 
kuadrila) eta elkarlanerako 
ekimenak identifikatu eta aurrera 
eraman. 
 

Inguruko Turismo 
kudeatzaileak, Sakanako 
Garapen Agentzia eta 
Cederna-Garalur. 

B 

7 L.1.3. Informazio 
turistikoa. 
  

1. Komunikazio plana egin. Komunikazio plana osatu. 
Eskualdeko turismo irudi jakin bat 
zabaltzeko komunikabideekin izan 
beharreko komunikazio guztiak 
zehazteko balioko digun plangintza 
eratu. 
 

Sakanako 
Mankomunitatea, Turismo 
Koordinazio mahaia, eragile 
pribatuak, Cederna-Garalur 
eta Sakanako Garapen 
Agentzia. 

B 

8 2. Turismo informazio guneen 
programa sortu. 

Orain arteko informazio guneez 
gain, turismoari loturiko informazio 
emango duten establezimenduen 
sarea (ostatu, denda,...) osatu. 
Turismo teknikariaren 
koordinaziopean, informazio 
turístikoa emateaz gain, informazioa 
ere jaso dezaten (inkestak,...).  
Sarearen barruan formakuntza sartu 
beharko litzateke. 

Sakanako 
Mankomunitatea, 
Koordinazio mahaia, eragile 
pribatuak, Sakanako 
Garapen Agentzia,  
Cederna-Garalur eta 
Nafarroako Gobernuko 
turismo saila. 

A 



SAKANA2020 PLAN ESTRATEGIKOA 
EKINTZA PLANA. TURISMOA 

 

SAK-IN KONTSULTING   97 

FINANTZATZAILEAK:   

 
9 L.1.4. 

Seinaleztapena. 
1. Interes kulturala eta 
naturala duten guneen 
seinaleztapen azterketa. 

Egun seinaleztatuta dauden 
guneen azterketa eta inbentarioan 
ezarri diren beste elementuen 
seinaleztatzea bideratu. 
 

Sakanako Garapen 
Agentzia, kultur eragileak, 
Udalak, Nafarroako 
Gobernuko turismo saila, 
Cederna-Garalur. 

C 

10 L.1.5. Iraunkortasun 
soziala. 
  

1. Beste sektoreekin sinergiak 
sortu. 

Elkarlanerako aukerak eman 
ditzaketen eragileekin harremanak 
izan eta iraunkortasunari loturiko 
ekimenen aukerak identifikatu 
(laborantza, sukaldaritza, 
komertzioa,...) 
 

SakanakoGarapen 
Agentzia, Turismo 
Koordinazio mahaia, 
Belardi, Komertzianteen 
elkartea, eragile pribatuak, 
Cederna-Garalur. 

C 

11 2. Sakanako kultur 
koordinazio mahaia eratu. 

Eskualde mailako ikuspuntua landuz 
Jendartearen kultur ekintzailetza 
sustatu, Sakanako ekimen kulturalak 
koordinatu. 

Kultur eragileak , Udalak, 
Koordinazio mahaia, 
Sakanako Garapen 
Agentzia eta Cederna-
Garalur. 
 

C 

12 3. Egungo ekitaldi kulturalen 
indartzea eta Sakana irudian 
txertatzea. 

Egungo kultur ekitaldiak (Arbizuko 
lore eguna, Etxarri Aranatz eta 
Altsasuko mikologia ekimenak, 
Artzai eguna, Txistor eguna,abere 
feriak,…) eskualde irudi baten pean 
landu eta eragile berrien 
inplikazioaz ekitaldi hauek indartu. 
 

Eragile kulturalak, Udalak, 
Turismo eta kultur 
Koordinazio mahaiak, 
jendarteko ekimenak, 
Sakanako Garapen 
Agentzia eta Cederna-
Garalur. 

B 

13 4. Ondarearen identifikazioa 
eta balorean jartzea. 

Ondarea balioan jartzeko 
helburuarekin, ondare material eta 
inmaterialaren ezagutza funtsa 
definitu eta abian jarri.  

Eragile kulturalak, udalak, 
Turismo eta kultur 
koordinazio mahaia, 
jendarte ekimenak, 

C 
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 Sakanako Garapen 
Agentzia eta Cederna-
Garalur. 
 

14 

L.1.6. 
Lehiakortasunaren 
hobekuntza. 
  
  

1. Kalitatezko estandarren 
sustapena. 

Kalitate estandarren sustapena eta 
lortzeko bidean laguntza. 
 

Sakanako Garapen 
Agentzia, Koordinazio 
mahaia eta Cederna-
Garalur. 

C 

15 

2. Sektorearen formaziorako 
ekimenak sustatu. 

Sektorearen lehiakortasuna 
hobetzeko Plangintza Formatiboa 
osatzea. Edukiak planifikatzeaz 
gain, horiek aurrera eramateko 
instituzio eta eragileekin akordioak 
landu. Formazioaren bidez, 
kalitatearen hobekuntza eta 
zerbitzuen dibertsifikazioa handitzea 
lirateke helburuak. 
 

Sakanako Garapen 
Agentzia, Koordinazio 
mahaia eta Cederna-
Garalur. 

B 

16 

3 Praktika onak eta turismo 
kalitate ziurtagiriak sustatu 

Eredu onen berri eman eta praktika 
horiek sustatu. Eskualdearen kalitate 
ziurtagiriak izatea sustatu aztertu.  
 

Sakanako Garapen 
Agentzia, Cederna-Garalur, 
Turismo koordinazio 
mahaia. 

D 
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TURISMOA, 2. ARDATZ ESTRATEGIKOA: HELMUGAREN DINAMIZAZIOA 

 

 JARDUERA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 
LEHENTASUN 

MAILA 
17 L.2.1. Azpiegitura 

turistikoen sorkuntza 
eta balioztatzea. 
  
  
  

1. Astorga-Bordele erromatar 
galtzadaren balioztatzea 
(Baskoien ibilbidea). 

Astorga-Bordele galtzada 
erromatarra eta Done Jakue bide 
zaharraren seinaleztapen eta 
balioztatzea. Iruña eta Arabar 
lautada lotuz, Erromatarren garaitik 
Erdi Arorainoko tartea interpretatuko 
luke.(Aracelli-Altxamendu 
Bagaudak-Erromanikoa) 

Sakanako Garapen 
Agentzia, Turismo eta kultur 
koordinazio mahaiak, 
Cederna-Garalur, Lautada 
turismo, Plazaola, Iruñerriko 
udalak,  eragile turistikoak, 
eragile kulturalak eta 
jendarteko ekimenak. 

B 

18 2."Oihanetik itsasora" ibilbide 
interpretatiboa sortzea. 

Dantzalekun, basoen kudeaketa 
itsastiarra interpretatuko duen 
ibilbidea sortu eta balioan jarri. San 
Juan baleontziaren berreraikitze 
proiektuaren baitan kokatzen da eta 
Sakanako beste baso batzuekin 
batera landuko litzateke. 

Sakanako Garapen 
Agentzia, Turismo eta Kultur 
koordinazio mahaiak, 
Cederna-Garalur, 
Donostia2016, Albaola, 
Zerain, eragile kulturalak, 
jendarte ekimenak.                                      

D 

19 3. Sakana Plazaolaren Natur 
Bidean sartzea. 

Plazaolaren Natur Bidean sartzeko 
planifikazioa, Irurtzundik eta Arakildik 
sartzeko bidea baita. Plazaolaren 
Partzuergoarekin gaia lantzea 
eskualdeen arteko lankidetzaren 
barnean. Horrek ematen dituen 
aukera guztiak aztertzea, Eurovelo 
sarea, adibidez.  

SGA, turismoa eta kultura 
koordinatzeko mahaiak, 
Cederna Garalur, 
Plazaolaren Partzuergoa. 

A 
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20 4. Ibilbideen sistematizazio 
eta promozioa. 

Egungo ibilbideen sistematizazioa 
(oinez, btt eta zaldiz) eta promozioa. 
Interesgune kultural edo naturalak 
balioan jartzeko ibilbide berrien 
ezartzea aztertuko da. 

Sakanako garapen 
Agentzia,  Udalak, 
Cederna-Garalur eta 
ekimen pribatuak. 

B 

21 5. Turismo eta aisialdi 
azpiegitura berriei babesa. 

Ondarearen balioztatzean eta 
zaintzan oinarrituriko ekimen 
pribatuko turismo eta aisia 
azpiegitura berrien identifikazioa, 
segizioa eta babesa (hala nola, 
Zamartzeko museoa, Albi Gazta edo 
Forjas Bruneko interpretazio-
zentroak…) 

Ekimen pribatuak, 
Sakanako Garapen 
Agentzia, Cederna-Garalur, 
Udalak. 

C 

22  6. Ibilbide ornitologikoak 
sustatzea. 

Ibilbide ornitologikoak identifikatzea 
eta sustatzea. 

Gizarte ekimena eta 
ekimen pribatua, SGA, 
Cederna Garalur. 

C 

23 7.”Enneco, Haritzaren 
memoria” egitasmoari 
babesa eta zerbitzu osagarri 
zein sinergien sortzea. 

“Enneco” interpretazio zentroari 
babesa, eta erakargarritasun 
turistikorako potentzial altua dela 
eta, ondarea balioztatzeko beste 
egitasmo batzuekin eta zerbitzu 
osagarriekin sinergiak bilatu, 
inpaktuak biderkatu eta bailara 
osora zabaldu daitezen. 

Nafarroa Bizirik fundazioa, 
Etxarri-Aranazko udaletxea, 
Mankomunitatea, 
Sakanako Garapen 
Agentzia, Cederna-Garalur, 
Sakantzen Sarea. 

A 

24 L.2.2. Dinamizazio 
kulturala. 
  
  

1. Ekimen kulturalen sustapen 
eta koordinazioa. 

Kultura mahaiaren bidez, 
erakargarritasun turistikoa izan 
dezaketen ekimen kultural berrien 
identifikazioa, promozioa eta 
koordinazioa: ikastaroak, 

Turismo eta kultur 
koordinazio mahaiak, 
eragile kulturalak, jendarte 
ekimenak, udalak, 
Sakanako Garapen 

C 
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jardunaldiak, bisita gidatuak... Era 
berean, turismoa xede duten kirol 
jarduerak sustatzea eta zabaltzea, 
Mankomunitateko teknikariekin 
koordinazioa.  
 

Agentzia. 

25 2. Egungo ekitaldi kulturalen 
indartzea eta koordinazioa. 

Egungo ekitaldien promozio eta 
koordinazioa (mikologi astea, 
feriak,...) beti ere eskualde ikuspuntu 
batetik. 
 

Turismo eta kultur 
koordinazio mahaiak, 
eragile kulturalak, jendarte 
ekimenak, udalak, 
Sakanako Garapen 
Agentzia. 

B 

26 3. Ondarearen balioztatzea. Ondarearen identifikazioa, 
balioztatzea eta produkto turistikoen 
bidez ezagutzera ematea. 
 

Turismo eta kultur 
koordinazio mahaiak, 
eragile kulturalak, jendarte 
ekimenak, udalak, 
Sakanako Garapen 
Agentzia. 

B 

27 L.2.3. Produkto 
turistikoak sortu. 

1. Ondarearen inguruko 
produktu turistikoak sortzea 
eta daudenak sakanan 
integratzea. 

Ondarean oinarrituriko produktu 
turistikoak sortzea: Bidea, 
komunikazioa (Baskoien ibilbidea, 
mandazainen ibilbidea, Ferrokarrila 
Altsasun,…)  Portuak (Urbasa-Aralar, 
Larreak, Artzantza, Aralarko 
hartza,…)Basoak, tradiziozko 
erabilera multifuntzionala (egurra: 
eraikuntza, untzigintza/abereak: 
txistorra) 
 

Eragile pribatuak, Turismo 
koordinazio 
mahaia,Sakanako 
Garapen Agentzia, 
Cederna-Garalur, Naf. 
Gobernuko turismo saila.  

C 
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28 L.2.4. Pakete 
turistikoak sortu. 

1. Pakete turistikoen 
dinamizazioa. 

Inbentarioaren bidez identifikatutako 
elementu interesgarriekin pakete 
turistikoak gauzatu: estrukturatu eta 
bidai agentzien bidez bere 
komertzializazioa erraztu. 

Eragile pribatuak, Turismo 
koordinazio 
mahaia,Sakanako 
Garapen Agentzia, 
Cederna-Garalur. 

D 

29 L.2.5. Egonaldi 
gomendioak. 

1. Luzapen ezberdineko 
egonaldi planak sortu. 

1,2,3 egunetarako edo aste 
baterako egonaldien 
proposamenak eskaini, betiere 
inguruko eskualdeetako turismo 
kudeatzaileekin  
elkarlanean(Aguraingo kuadrila, 
Irantzuko lurrak, Goitur eta Plazaola) . 
Kotxez 40 minutuko ibilbidean 
dagoena promozionatuz. 

Eragile pribatuak, Turismo 
koordinazio 
mahaia,Sakanako 
Garapen Agentzia, 
Cederna-Garalur. 

D 

30 L.2.6. Turismo 
mikologikoa. 

1. Eskualdeko potentzial 
mikologikoaren erabilera 
turistikoa aztertzea. 

Bilketa;  Gida zerbitzuak ezartzea 
aztertu. Gaur egun antolatzen diren 
ikastaro eta jardunaldien promozioa 
aztertu (sustatzaileekin adostu) 
Gastronomia; Sasoiko eskaintza 
gastronomikoa inbentariatu eta 
promozionatu. Jatetxeekin, eskaintza 
hobetzea aztertu.  
Iraunkortasuna. Udal eta gizarte 
erakundeekin batera gaur egungo 
erabilera eta praktiken inguruko 
hausnarketa abiatu eta proposamen 
ezberdinak landu. 

Eragile pribatuak, Turismo 
koordinazio 
mahaia,Sakanako 
Garapen Agentzia, 
Cederna-Garalur. 

D 
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TURISMOA, 3. ARDATZ ESTRATEGIKOA: SALMENTA ETA PROMOZIOA 

 JARDUKETA LERROAK EKINTZAK DESKRIPZIOA PARTE-HARTZAILEAK 
LEHENTASUN 

MAILA 
31 L.3.1. Oinarriak. 

  
  
  

1.Irudien oinarrizko biltegia 
sortu. 

Sakanako interesguneen irudi 
biltegia sortzea, gune horien 
ezagutza zabaltzea litzateke 
helburua. 
 

Turismo eta kultur 
koordinazio mahaiak, 
Jendarte ekimena, 
Sakanako Garapen 
Agentzia, Udalak. 

D 

32 2.Bidai agentzien 
interesatuen datu basea. 

Pakete turistikoen salmenta lantzeko 
Bidai agentzien datu basea sortu. 
 

Turismo koordinazio 
mahaia, Sakanako 
Garapen agentzia, Eragile 
pribatuak. 

D 

33 3.Komunikabideen datu 
basea. 

Komunikabide mota ezberdinen 
datu basea sortu (web, blog, 
komunikabide tradizionalak,…). 
Horren bidez, Sakanaren irudia landu 
eta komunikazio plana bideratzea 
erraztuko da. 
 

Turismo koordinazio 
mahaia, Sakanako 
Garapen agentzia, Eragile 
pribatuak,  

A 

34 4.Bidai agentziekin akordioak 
sinatu. 

Bidai agentziekin harremana egin 
eta akordioak lortu bi helbururekin: 
Pakete turistikoen salmenta eta 
Sakana helmuga turistico bezala 
promozionatzea. 
 

Turismo koordinazio 
mahaia, Sakanako 
Garapen agentzia, Eragile 
pribatuak. 

C 
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35 L.3.2. Irudi 
korporatiboa. 

1.Sakana ikuspuntu turistiko-
kultural batetik irudikatuko 
duen logotipoa sortu. 

Erakargarritasun turistikoa izan 
dezaketen elementuak bilduko 
dituen (ekimen kultural, turistiko,...) 
logo eta irudia sortu. 

Turismo koordinazio 
mahaia, Sakanako 
Garapen Agentzia, Eragile 
pribatuak. 

B 

36 L.3.3. On-line 
promozioa. 
  

1. On-line estrategia 
komunikatiboa osatu. 

On line estrategia komunikatiboa 
diseinatu eta ezarri. 

Turismo koordinazio 
mahaia, Sakanako 
Garapen agentzia, Eragile 
pribatuak. 

B 

37 2.Komunikazio tresnez 
hornitu. 

Sakana promozionatzeko 
Komunikazio tresnak abian jarri (web, 
sareak,…). 

Turismo koordinazio 
mahaia, Sakanako 
Garapen agentzia, Eragile 
pribatuak. 

B 

38 L.3.4. Off-line 
promozioa. 
  

1.Carteleria, plano eta 
bestelako elementuak sortu. 

Informazio turistiko orokorrerako 
elementuak sortu. 

Garapen agentzia, Eragile 
pribatuak. 

B 

39 2. Turismorako "Orri praktikoa" 
osatu. 

Sakanako ekimen turistiko guztien 
berri emango duen orrialde praktiko 
bat sortu. 

Turismo koordinazio 
mahaia. 

A 

40 L.3.5. Bestelako 
promozio ekintzak. 
  
  
  

1. Merchandaisinga sortu. Eskualdeko artista eta artisauekin 
harremanetan jarri, estrategia 
orokorrari loturiko irudiak eta 
elementuak orogarri moduan 
saltzeko.Salmentarako guneak eta 
bideak ere aztertuko dira. 
 

Eragile pribatuak, 
Sakanako Garapen 
agentzia, Komertzianteen 
elkartea. 

C 

41 2.Interes turistikoa izan 
dezaketen berriak sortu. 

Sakanaren helmuga irudia 
indartzeko, eskualdeko kultur ekimen 
eta ohituren inguruko berriak sortu.  
 

Turismo koordinazio 
mahaia. 

C 

42 3.Turismo azoketara joan. Turismo azoketara joatearen 
potentzialtasuna aztertu. 

Turismo koordinazio 
mahaia. 

B 
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43 4. Sakanaren ezagutza 
zabaltzeko, bisitak antolatu. 

Bidai agentzia, komunikabideak 
(prentsa, blogak,...) bai eta 
bestelako elkarte eta eragileekin 
bidaiak antolatu sakanan zehar, 
eskualdearen irudia zabalduz eta 
sareen bidez irudia landuz. 
 

Turismo koordinazio 
mahaia, eragile pribatuak. 

C 

44 L.3.6. Eskualde 
irudiaren kudeaketa. 

1. Eskualde irudiaren 
kudeaketarako lantaldea 
eratu. 

Bidai gida, web orri, informazio 
portal, sare sozial eta bestelako 
informazio zabalkunderako 
euskarritan Sakanaren irudia eta 
eskaintzaren inguruko informazioa 
aztertu, kudeatu eta hobetzeko 
lantaldea eratu. 

Turismo koordinazio 
mahaia, Eragile pribatuak. 

C 
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MERKATARITZA 

 

Eskualdeko merkataritza aski barreiatuta dagoen arren, zerbitzu eta 
saltoki nagusiak herri handienetan daude, besteak beste: Altsasu, Etxarri 
Aranatz eta Irurtzun 

Oro har, eskualdeko merkataritza joera berrietara egokitzen saiatu da 
pixkanaka, eta kalitatezko denda ugari daude. 

Bestalde, Sakanak hiriburu batzuekin, Iruñearekin eta Gasteizekin, 
besteak beste, komunikatzeko dituen aukera handiak kontuan hartuta, 
ibarreko dendek merkataritza zentro handiekin lehiatu behar dute nahitaez. 

2000. urtean Altsasuko Dendarien Elkartea eratu zen udalerriko 
merkataritza bultzatzeko eta dinamizatzeko xedez. Elkarteak Altsasuko 30 bat 
denda biltzen ditu. 

Sakanako Plan Estrategikoan merkataritza zeharka landu da, eta 4 
sektoretan hartu da kontuan. Era berean, nekazaritako elikagaien sektorearekin 
eta turismoarekin erakutsi du interakzio potentzial handiena. Turismoa aukera 
handia da txikizkako merkataritzaren zati handi batendako, zenbat eta bisitari 
gehiago egonda, orduan eta saltzeko ahalmen handiagoa baitu sektoreak. 
Batez ere bestelako produktu batzuk dituzten dendetan gertatzen da hori 
(artisautza, artisautzako elikagaiak...), nekazaritzako elikagaien sektorearekin 
bat aritzen direnez, aukera zabalak baitituzte.  

Guztira, 14 jarduketa identifikatu dira, 9 jarduketa lerrotan bereizita. 
Horietako 10 nekazaritzako elikagaien sektorekoak dira, eta gainerako lauak, 
berriz, turismokoak.   

Merkataritzari dagokionez, nekazaritzako elikagaien sektoreko 14 
jarduketak 3. ardatzekoak dira: Tokiko elikadura sistemak bultzatzea. Bestalde, 
merkataritzari dagokionez, turismoaren sektoreko 4 jarduketetatik 2 1. 
ardatzekoak dira: Helmuga kudeatzea. Beste 2 jarduketa, berriz, 3. ardatzekoak 
dira: Merkaturatzea eta sustatzea 

Hona hemen, beraz, jarduketa plana, 14 jarduketa dituena:
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JARDUKETA PLANA 

JARDUKETA LERROAK JARDUKETAK DESKRIPZIO LABURRA PARTE-HARTZAILEAK 

 
NEKAZARITZAKO ELIKAGAIAK-MERKATARITZA 
 
L.3.1.   Kontsumitzaileak 
jabetzea eta prestatzea, 
tokiko produktuak, 
kalitatezkoak, ekologikoak, 
etab. kontsumitzeak 
dakartzan onuren berri izan 
dezaten (gizartean 
sektorearen irudia 
hobetzea). 

3. Tokiko ekonomiaren 
garrantziaz jabetzeko 
jardunaldiak. 

Hainbat jardunaldi egitea 
kontsumitzaileak hurbileko produktuetara 
gerturatzeko eta eskualdean eskaintza 
eta eskaera hurbiltzeko. 

Sakanako Garapen Zentroa (SGZ), 
Sakanako Garapen Agentzia (SGA), 
Sakanako Mankomunitatea, Cederna 
Garalur,  Sakantzen Sarea, udalak, 
ekoizleen eta abeltzainen elkarteak. 

4. Txikizkako 
merkataritzaren 
prestakuntza: ekoizpen 
ekologikoa, bertako 
arrazak, ohiko ekoizpen 
eta egintza sistemak. 

Tokiko produktuen bestelako ezaugarrien 
gaineko jardunaldiak egitea eskualdeko 
jatetxeen jabeendako eta 
sukaldariendako. 

SGZ,  SGA,  Sakanako Mankomunitatea, 
Cederna Garalur,  ekoizleen eta 
abeltzainen elkarteak. 

L.3.2. Sakanan egindako 
produktuak sustatzea. 
 

1. Lurraldeari lotutako 
produktuen marka edo 
irudi bat finkatzea. 

Sakanan egindako produktuen marka 
edo irudi bat finkatzeak aukera ematen 
du kontsumitzaileen aurrean irudia  
homogeneizatzeko eta nabarmenago 
erakusteko. Helburua da Sakanako 
produktuen zer irudi bultzatu nahi den 
finkatzea.  

SGZ, SGA, Sakanako Mankomunitatea, 
Cederna Garalur, ekoizleen elkarteak. 

2. Sakanan egindako 
produktu  sorta 
adierazgarri bat egitea. 

Produktu eta ekoizpen prozesu sorta 
adierazgarri bat eginen da. 

SGZ, SGA, Sakanako Mankomunitatea, 
Cederna Garalur, ekoizleen elkarteak. 
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3. Sakanan egindako 
produktuak sustatzea. 

Gastronomia ferietara joatea eta aurretik 
egindako produktuak, artisautzako 
produktuak, etab. sustatzea. 
Merkatariekin, harakinekin eta abarrekin 
elkartzea. 

SGZ, SGA, Sakanako Mankomunitatea, 
Cederna Garalur, ekoizleen elkarteak. 

L.3.3. Merkaturatzea eta 
marketina bultzatzea batez 
ere ekoizle txiki eta ertainei. 

2. Aholkularitza edo 
prestakuntza 
jardunaldiak, 
merkaturatzeko tresnak 
erabil daitezen. 

Aholkularitza edo prestakuntza 
jardunaldiak, merkaturatzeko tresnak 
erabil daitezen. Helburua da honako 
hauek bultzatzea: merkaturatzeko bide 
motzak, zuzeneko salmenta, on line, 
etab. 

SGZ, SGA, Cederna Garalur, Sakantzen 
Sarea, udalak, Sakanako Enpresarien 
Elkartea. 

3. Artisautzako 
produktuak bultzatzeko 
eta merkaturatzeko 
laguntzak identifikatzea. 

Artisautzako enpresak bultzatzeko eta 
merkaturatzeko laguntzak identifikatzea. 

SGZ,  Cederna Garalur,  SGA. 

4. Feriak, gastronomia 
jardunaldiak, dastaketak 
eta zuzeneko 
salmentarako esparruak 
bultzatzea. 

Salmenta esparruetan eta tokiko ferietan 
eskualdeko produktuak eta ekoizleak 
bultzatzea eta sustatzea. Jardunaldiak 
edota dastaketak egitea, produktua eta 
ekoizleak sustatzeko. 

Ekoizleak, udalak,  SGA,  SGZ. 

L.3.5. Merkataritza eta 
turismoa lotzea. 
 

2. Sinergiak turismo 
elkarteekin, jatetxeekin, 
saltokiekin eta abarrekin. 
 

Sinergiak eta enpresen arteko lankidetza 
bultzatzea lehen sektoreko ustiategien, 
turismoaren eta jatetxeen artean; 
elkarren arteko eskaintzak sortzera 
begira. (turismo sortak egitea, bisita 
gidatuak, etab.) 
 

SGZ, SGA, Sakanako Mankomunitatea, 
Cederna Garalur, eskualdeko ekoizleen 
eta ostalarien elkarteak eta turismo 
enpresak. 

L.3.6: Nekazaritza 
ekologikoa bultzatzea. 
 

2. Ekoizpen 
ekologikoaren garrantziaz 
sentiberatzea. 

Ekoizpen mota horren gainean 
sentiberatzeko jardunaldiak antolatzea, 
ekoizpen ekologikoa gero eta gehiago 
eskatzen baita. 

SGZ, SGA, Sakanako Mankomunitatea, 
Cederna Garalur, abeltzainen elkarteak, 
sindikatuak. 
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TURISMOA-MERKATARITZA 
 

 

L.1.3. Turismo informazioa. 2. Turismo informazio 
guneen programa 
sortzea 

Orain arte zeuden informazio guneez 
gainera, establezimendu sare bat 
(ostatuak, dendak) osatzea proposatzen 
da, turismo teknikariak koordinatuta urte 
osoan turismo informazioa emateko (eta 
turismo informazioa jasotzeko: inkestak...). 
Prestakuntza ere barne egonen da. 

Sakanako Mankomunitatea, Turismoa 
Koordinatzeko Mahaia, agente 
pribatuak, SGA,  Cederna Garalur eta 
Nafarroako Gobernuko Turismo Atala. 

L.1.5. Gizarte 
iraunkortasuna. 

1. Beste sektore batzuekin 
sinergiak sortzea. 

 Harremanak eta lankidetzako ekimenak 
nekazaritza, jatetxe, merkataritza eta 
abarreko ekimenekin, gizarte eta 
ngurumeneko iraunkortasunaren irudian 
oinarrituak. 

 SGA, Turismoa Koordinatzeko Mahaia, 
Belardi, Merkatarien Elkartea, agente 
pribatuak, Cederna Garalur. 

L.3.2. Irudi korporatiboa 
sortzea. 

1. Turismoaren eta 
kulturaren alorrean 
Sakana irudikatzen duen 
logo bat sortzea. 
 

Logoa eta irudia sortzea, turismo 
erakarmena duten alderdi guztiak 
identifikatzekoa (turismo eta kultur 
ekimenak...) 

Turismoa Koordinatzeko Mahaia,  SGA, 
ekimen pribatua. 
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L.3.5. Sustatzea xede duten 
beste ekintza batzuk 

1. Merchandaisinga 
sortzea. 

Artista artisauekin harremanetan hastea 
negozioaren ideia aurkezteko. Helburua 
da produktu edo oroigarri itxurako ikur 
bat sortzea, turistendako oroigarria 
izateaz gain, haien sorterrietan Sakanako 
oroigarria ere izan dadin, iragarki iraunkor 
gisa. Jarraian, merkaturatzeko bideak 
aztertuko dira eskualdeko merkatariekin 
lankidetzan. 

Ekimen pribatua,  SGA, merkatariek 
elkartea. 
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Altsasu, Etxarri Aranatz eta Lakuntzako merkatariei Sakanako Plan 
Estrategikoa aurkeztu ondoren, honako proposamen hauek egin ziren: 

• Altsasuko Dendarien Elkartea Sakanako denda guztiei zabaltzea: 
Helburua da, alde batetik, indarrak batzea eta jarduketa 
estrategikoa eta koordinatua garatzea, herritarrak gizartearen eta 
ekonomiaren alorrean eskualdeko merkataritzak duen garrantziaz 
jabe daitezen, eta, bestetik, eskualdeko merkataritzaren 
dinamismoa eta lehiakortasuna handitzea. 

• Sakanako saltokien katalogo bat sortzea: Eskualdeko saltoki 
guztien katalogo off line eta on line bat sortzea, Sakanan dagoen 
eskaintzaren berri izateko. 

Horrez gain, merkatarien ustez, eskualdean garraio publikoa hobetzen bada, 
Sakanako merkataritza eta egituraketa bizkortuko dira neurri berean. 
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HEZKUNTZA 

 

Hezkuntza da pertsonak eta gizarteak aitzinatzeko eta garatzeko gehien 
eragiten duen alderdietako bat. Jakintza ekartzeaz gain, hezkuntzak kultura, 
espiritua, balioak eta gizaki gisa errotuen dugun guztia ere aberasten ditu. 

Zentzu guzietan hezkuntza behar-beharrezkoa da: gizartearen ongizatea 
eta hazkuntza hobetzeko; herritarren kultur baldintzak hobetzeko; gizarteen 
harremanak indartzen duten herritarren balio laikoak indartzeko; ekonomia eta 
gizarte desberdintasunak murrizteko; demokrazia aitzinatzeko eta zuzenbide 
estatua bizkortzeko; pertsonen gizarte mugikortasuna bultzatzeko; gazteen 
aukerak zabaltzeko; zientzia, teknologia eta berrikuntza bultzatzeko; eta 
enplegu maila hobeak lortzeko, besteak beste. 

Garapena lortzeko, hezkuntza garrantzitsua izan da beti, baina aldaketa 
sakonak bizi dituen egungo munduan are garrantzitsuagoa da, hein batean 
aldaketa horiek gertatu baitira, alde batetik, zientziaren aurrerapen azkarren 
eta horren aplikazioen eraginez eta, beste alde batetik, informazioaren 
komunikabideen eta teknologien eskutik. 

Gaur egun Sakanak hezkuntza eskaintza zabala du, 9 herritan banatuta. 
Hona hemen, zehazki jarrita:  

 0-3 urte 4-12 urte Derrigorrezko 
Bigarren 

Hezkuntza 

Batxilergoa L.H. 

Olazti  1    

Altsasu 1 3 3 1 1 

Urdiain  1    

Iturmendi  1    

Etxarri 
Aranatz 

1 2 1   

Arbizu 1 2    

Lakuntza  1    

Uharte Arakil 1 1    
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Irurtzun  1 1   

Guztira 4 13 5 1 1 

 

Sakanako Plangintza Estrategikoan, merkataritzan bezala, hezkuntza 
zeharka lan egin da, eta jorratutako 4 sektoreak hartu dira kontuan. Horrez 
gain, erabakigarria da garapenerako antolakuntzaren egitura eratzea. 
Lehentasunezkoa da hezkuntza sistemak modu aktiboan parte hartzea, jakintza 
eta ekoizpenerako ekimen berriak sortzen baititu.  

 

Hezkuntza sistemaren eta Sakanako Plan Estrategikoaren arteko 
interakzioa honako hauetan antolatzen da batez ere: iraunkortasunaren 
balioez jabetzea (gizartea, ingurumena eta ekonomia) eta ekoizpen 
sistemarekin lankidetzan aritzea. Nekazaritzako elikagaien sektoreak eta 
turismoak gure kultur eta natur ondarearen balioa gehitzeko oinarri izan behar 
dutenez, potentzial handia dute gizarte iraunkortasunaren balioetan hezteko.   

21 jarduketa dira guztira, 11 jarduketa lerrotan banatuta. Horietako 3 0 
ardatzekoak dira, 7 nekazaritzako elikagaien sektorekoak, 8 industriaren 
sektorekoak, eta beste hiruak energiaren sektorekoak.   

Arestian aipatutako jarduketei dagokienez, horietako 3 0 ardatzekoak 
dira: Garapenerako antolakuntzaren egitura eratzea. Hezkuntzari dagokienez, 
Nekazaritzako elikagaien sektoreko jarduketak 4 dira, eta 3. ardatzekoak dira: 
Tokiko elikadura sistemak bultzatzea, eta beste 3 jarduketa 4. ardatzekoak dira: 
Prestakuntza edo prestakuntza jarduketak garatzea. Bestalde, industriaren 
sektoreko 8 jarduketak binaka antolatu dira ardatz bakoitzean. Azkenik, 
energiaren sektoreari dagozkion 3 jarduketak 2. ardatzean sailkatu dira: Energia 
alorreko enpresa proiektu berriak eta proiektu berdeak bultzatzea eta sortzea. 

Hona hemen, beraz, jarduketa plana, 21 jarduketak barne dituena: 
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JARDUKETA PLANA 

JARDUKETA LERROAK JARDUKETAK DESKRIPZIO LABURRA PARTE-HARTZAILEAK 

 
0. ARDATZA: GARAPENERAKO ANTOLAKUNTZAREN EGITURA ERATZEA-HEZKUNTZA. 

L.0.1. Sakanaren garapena 
bultzatzeko dinamika 
egituratua eta sistemikoa 
diseinatzea eta eraikitzea. 

3. Tokiko eta eskualdeko 
garapenerako politika 
sistemikoetan 
prestakuntza bultzatzea. 

Tokiko garapeneko politika sistemikoei buruzko 
informazio eta prestakuntza saioak egitea 
(ikuspegiak, ebaluazio tresnak, gobernatzea, 
esperientziak...) 

Sakanako Garapen Zentroa (SGZ), 
baina Behatoki Sozioekonomikoan 
parte hartzen duten agenteei, 
enpresariei eta gizarte osoari irekia. 

L.1.3. Hezkuntzaren eta 
lanaren alorren arteko 
harremana eta lankidetza 
bultzatzea. Lanbide 
Heziketako zentroa 
bultzatzea, eskualdea 
garatzeko estrategian 
agente aktiboa baita. 
  

1. Lanbide profil 
eskatuenak identifikatzea 
eta horren prospektiba. 

Aldian behin enplegua lortzeko aukerei 
buruzko ikerketa txiki bat egitea, gehien eta 
gutxien eskatzen diren lanbide profilak 
identifikatuta. 

SGZ, Nafarroako Enplegu Zerbitzua 
(NEZ), sindikatuak, Lanbide 
Heziketako Zentroa (LH). 

2. Lanbide Heziketako 
zentroaren eta 
eskualdeko ekoizpen 
ehunaren arteko 
lankidetza bultzatzea, 
prestakuntza ikastaroak 
egiteko eta enpresan 
egiten diren praktikak 
bultzatzeko. Epe 
ertainean hitzarmenak 
sinatzen ahal dira LHko 
beste ikastetxe batzuekin. 

LHko ikastetxea ekoizpen ehunarekin 
lankidetzan aritzeko eta inbrikatzeko 
planteamendu bat diseinatzea honako gai 
hauetan: prestakuntza-praktikak, ekintzailetza, 
industria inkubagailua... 

SGZ, LH, Nafarroako Gobernua 
(Hezkuntza Departamendua). 
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NEKAZARITZAKO ELIKAGAIAK-HEZKUNTZA 

 

L.3.1.   Kontsumitzaileak 
sentiberatzea eta 
prestatzea, tokiko 
produktuak (kalitatezkoak, 
ekologikoak) kontsumitzeak 
dakartzan onuren berri izan 
dezaten (gizartean 
sektorearen irudia 
hobetzea). 

1. Udalendako informazio 
jardunaldiak, mendia 
zaintzeko aziendek duten 
garrantziaren gainekoak. 

Informazio jardunaldiak egitea, mendia 
zaintzeko aziendek duten garrantziaren 
gainekoak. 

Sakanako Garapen Zentroa (SGZ), 
Sakanako Garapen Agentzia (SGA), 
Sakanako Mankomunitatea, 
Cederna Garalur, ekoizleen eta 
abeltzainen elkarteak. 

2. Sektorearen 
intentsitatea eta horren 
jarduera ekonomikoa 
ezagutaraztea, eta 
sektore horrek 
garapenerako eta 
enplegua sortzeko duen 
ahalmenaren gainean 
sentiberatzea. 

Erakusketak eta feriak antolatzea, eskualdean 
sektoreak duen jarduera maila 
ezagutarazteko. 

SGZ, SGA, Sakanako 
Mankomunitatea, Cederna Garalur, 
ekoizleen eta abeltzainen elkarteak. 

3. Tokiko ekonomiaren 
garrantziaz jabetzeko 
jardunaldiak. 

Hainbat jardunaldi egitea kontsumitzaileak 
hurbileko produktuetara gerturatzeko eta 
eskualdean eskaintza eta eskaera hurbiltzeko. 

SGZ, SGA, Sakanako 
Mankomunitatea, Cederna Garalur,  
Sakantzen Sarea, udalak, ekoizleen 
eta abeltzainen elkarteak. 

L.3.6. Nekazaritza 
ekologikoa bultzatzea. 

2. Ekoizpen 
ekologikoaren garrantziaz 
sentiberatzea. 

Ekoizpen mota horren gainean sentiberatzeko 
jardunaldiak, eskaera gero eta handiagoa 
baita. 

SGZ, SGA, Sakanako 
Mankomunitatea, Cederna Garalur, 
abeltzainen elkarteak, sindikatuak. 

L.4.1. Etengabeko 
lankidetza prestakuntza 
alorreko entitateekin. 

1. Unibertsitateekin eta 
ikerketa zentroekin 
lankidetza. 

Unibertsitateekin eta ikerketa zentroekin 
lankidetzan aritzea proiektuak martxan 
jartzeko. 

SGZ, SGA, Sakanako 
Mankomunitatea, Cederna Garalur, 
udalak. 
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2. Eskualdeko LHko 
ikasleak identifikatzea eta 
laguntzea instalazio 
berrietarako. 

Eguneratua egonen den datu base bat 
egitea, modulu horietatik atera diren gazteen 
gainekoa. 

SGZ, SGA, Sakanako 
Mankomunitatea, Cederna Garalur, 
udalak. 

3. Ikastetxeetan lehen 
sektorea bultzatzea. 

Lehen sektorea bultzatzea, gazteak 
profesionalizatzeko aukera izan dadin. 

SGZ, SGA, Sakanako 
Mankomunitatea, Cederna Garalur, 
udalak, ikastetxeak. 

 
INDUSTRIA-HEZKUNTZA 
 

 

L.1.3. Giza baliabideen 
kudeaketa hobetzea. 

6. Etengabe eguneratuko 
den datu base bat 
sortzea, maila 
teknikoetan eta 
unibertsitatean dauden 
eskualdeko ikasleak 
jasoko dituena. 

Eskualdeko ikasleen ikasketa ibilbidearen 
arraipena egiteko datu base bat sortzea 
kastetxeen laguntzaz. 

SGZ, ikastetxeak, Nafarroako Enplegu 
Zerbitzua. 

7. Eskualdeko enpresetan 
ikasleen praktikak 
bultzatzea. 

Plan bat sortzea eskualdeko ikasleek 
eskualdean bertan praktikak egin ditzaten 
(bekak ere izan daitezke).  

SGZ, ikastetxeak, sindikatuak  
Nafarroako Enplegu Zerbitzua. 
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L.2.1. Ekintzailetza 
bultzatzea. 
 
 

1. Jarduketa koordinatua 
diseinatzea agenteen 
artean, sentiberatzea, 
sustatzea eta enpresak 
sortzea xede duten 
ekimenei laguntzeko 

Ekintza sorta bat egitea (jardunaldiak, 
ekintzaileen feria, prestakuntzarako jarduerak 
zentroetan...) etorkizuneko ekintzaileak 
sentiberatzeko eta motibatzeko. Ekintzaile 
berriak prestatzeko tresnak bultzatzea. 
Laguntzei eta horien tresnei buruzko 
informazioa sortzea (bideragarritasun planak, 
negozio plana, diru-laguntzak, finantzazioa, 
merkatu azterketak...) Helburua da Cederna, 
Sakantzen Sarea, Nafarroako Enplegu 
Zerbitzua eta LHko Zentroa egiten ari diren 
ekintzak osatzea eta horien eraginkortasuna 
hobetzea. 

SGA, Cederna Garalur, Sakantzen 
Sarea,  Nafarroako Enplegu 
Zerbitzua , LH, CEIN. 

9. Etengabe eguneratuko 
den datu base bat 
sortzea, maila 
teknikoetan eta 
unibertsitatean dauden 
eskualdeko ikasleak 
jasoko dituena. (I.2.3.6. 
berdin) 

Eskualdeko ikasleen ikasketa ibilbidearen 
jarraipena egiteko datu base bat egitea 
ikastetxeen laguntzaz. 

SGZ, ikastetxeak, Nafarroako 
Enplegu Zerbitzua. 

L.3.3. Hezkuntza alorreko 
hobekuntzak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ikasleak beste 
eskualde batzuetara 
zergatik joaten diren 
ikertzea. 

Sakanako ikasleak Goierriko ikastetxeetara 
(Batxilergoa eta LH) eramaten dituzten bi 
autobus egunero joaten direnez, hori zergatik 
gertatzen diren jakiteko azterketa bat egitea, 
gure eskualdeko hezkuntza sarea hobetzen 
ahal izateko. 

Sakanako Mankomunitatea, 
ikastetxeak. 

2. Ikastetxeen foro bat 
sortzea, alor horretan 
egin daitezkeen 
hobekuntzak sartzeko eta 
eskualdeko garapen 

Ikastetxeek osatutako topagune bat sortzea; 
egon daitezkeen sinergiak, hobekuntzak eta 
eskualdea garatzeko estrategian lankidetzan 
aritzeko aukerak identifikatzea 

SGZ, Sakanako Mankomunitatea, 
ikastetxeak. 
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estrategiarekin 
lankidetzan aritzeko 
aukerak identifikatzeko. 

L.4.2. Eskualdeko dinamikak 
bultzatzea eta indartzea 

1. Alor guztietan 
eskualdeko 
lankidetzarako dinamikak 
bultzatzea (erakundeak, 
enpresak, kultura, 
kirola...), eskualdearen 
identitatea indartzeko, 
eta barnean eskualdeko 
agenteen indarguneak 
eta jarduketa positiboak 
bultzatzea (enpresak, 
erakundeak, garapen 
agenteak...). 

Eskualdearen identitatea indartzeak biderkatu 
egiten du jokaera proaktiboa, bai ekintzaileen 
zereginean, bai gizarte erantzukizunean. 
Eskualdeko esparrua hartuta hainbat alorretan 
(erakundeak, enpresak, kultura, kirolak, 
gizartea...) lankidetza bideratzen duten 
dinamikak —mota guztietakoak— bultzatu 
behar dira  Bestalde, eskualdearen konfiantza 
eta autoestimua handitzeko asmoz, 
indarguneak eta aktoreen jarduketa 
positiboak eta arrakastatsuak bultzatu behar 
dira barnean. Aktore hauek enpresak, 
erakundeak, garapen agenteak eta abar 
izaten ahal dira. 

Sakanako Mankomunitatea, 
udalak, SGZ, eskualdeko 
enpresariak. 

I.4.3. Beste eskualde eta 
garapen agentzia 
batzuekin harremanak 
bultzatzea. 

1. Beste eskualde eta 
garapen entitateekin 
harremanak bultzatzea 
esperientziak trukatzeko 
eta lankidetzan aritu ahal 
izateko. 

Beste eskualde eta garapen entitate batzuekin 
harremanak bultzatzea, dagoeneko finkatuta 
dauden esperientziak ikasteko, esperientziak 
trukatzeko eta etorkizunean egon daitezkeen 
lankidetzak egituratzeko. 

SGZ, Sakanako Mankomunitatea. 

 
ENERGIA-HEZKUNTZA 
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L.2.2. Energia alorreko 
enpresa proiektu berriak 
eta proiektu berdeak 
bultzatzea eta sortzea. 
 

2. Energiaren 
ekoizpenean eta 
eraginkortasunean 
bukaerako 
kontsumitzailearen 
prestakuntza sustatzea 

Tailerrak eta prestakuntza ikastaroak sortzea 
bukaerako kontsumitzailea eta gizartea 
sentiberatzeko, kontzientzia hartzeko eta 
prestatzeko, energia eraginkortasunaren 
garrantziaz eta horren erabilera egokiaz 
etxean zein industrian. 

SGZ, Nafarroako Gobernua, udalak, 
CENER. 

4. Gizarte zabalpeneko 
kanpainak sortzeko 
interakzioak bultzatzea, 
energia berriztagarrien 
onurak eta energia 
kudeaketa 
eraginkorraren 
abantailak 
nabarmentzeko 

Informazio eta komunikazio kanpaina bat 
sortzea energia berriztagarriak erabiltzeak 
dakartzan onuren garrantziak eta etxean eta 
industrian energia kudeaketa eraginkorrak 
eskaintzen dituen abantailak nabarmentzeko 

SGZ, Nafarroako Gobernua, udalak, 
CENER. 

6. Energia ekoizteko 
biomasa erabiltzea 
bultzatzeko jarduketak 
sortzea. 

Eskaera bizkortzeko jarduketak Proiektu pilotu 
bat sortzea, egon daitezkeen bezeroek jakin 
dezaten energia ekoizteko biomasa 
erabiltzeak onura ugari dakartzala. 

SGZ, Nafarroako Gobernua, udalak, 
CENER. 

 
TURISMOA-HEZKUNTZA 

 

L.1.5. Turismo jardueraren 
gizarte iraunkortasuna 

2. Sakanako kultura 
koordinatzeko mahaia 
sortzea. 

Gizarte ekimena piztea eta Sakanako kultur  
agendak eta jarduerak egituratzea eta 
koordinatzea, horien guztien multzoak zentzua 
izan dezan. 

Kultur agenteak, udalak, turismoa 
koordinatzeko mahia, SGA eta 
Cederna Garalur. 
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3. Egungo kultur 
ekitaldiak bultzatzea eta 
Sakana markaren 
barnean sartzea. 

Egungo kultur ekitaldiak (Arbizuko Lore Eguna, 
Etxarri Aranatz-Altsasuko Mikologia 
Jardunaldiak, Artzain Eguna, Txistor Eguna, 
azienden feriak...) eskualdearen irudi baten 
barnean sartzea eta bultzatzea horietan 
agente eta ekimen berriak sartuta. 

Kultur agenteak, udalak, kultura eta 
turismoa koordinatzeko mahaiak, 
herri ekimenak, SGA eta  Cederna 
Garalur. 

 
4. Ondare baliabideak 
identifikatzea eta balioan 
jartzea. 

Ondarea ezagutarazteko fondo bat 
(materiala eta immateriala) definitzea eta 
martxan jartzea, gero balioan jartzeko. 

Kultur agenteak, udalak, kultura eta 
turismoa koordinatzeko mahaiak, 
herri ekimenak, SGA eta Cederna 
Garalur. 
 

L.2.2. Kultur dinamizazioa. 1. Kultur jarduerak 
bultzatzea eta 
koordinatzea.  

Kultura mahaiaren bidez kultur jarduera berriak 
identifikatu, bultzatu eta koordinatzea, turismo 
erakartzeko ekintzak izan daitezen: ikastaroak, 
jardunaldiak, bisita gidatuak...  

Turismoa eta kultura koordinatzeko 
mahaiak, kultur agenteak, herri 
ekimenak, udalak eta SGA. 

 2. Egungo ekitaldiak 
bultzatzea eta 
egituratzea. 

 Egungo ekitaldiak koordinatzea eta 
bultzatzea (mikologia astea, feriak..), 
eskualdearen ikuspegia izanda. 

Turismoa eta kultura koordinatzeko 
mahaiak, kultur agenteak, herri 
ekimenak, udalak eta SGA. 

 3. Ondarea balioan 
jartzea. 

Produktu turistikoak sortzea ahalbidetzen 
duten ondareko elementuak identifikatzea eta 
balioan jartzea. 

Turismoa eta kultura koordinatzeko 
mahaiak, kultur agenteak, herri 
ekimenak, udalak eta SGA. 
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VIII. SAKANA-2020 PLAN ESTRATEGIKOAREN INPLEMENTAZIORAKO    
GOBERNANTZA EREDUA 

 

AURRETIKO KONTSIDERAZIOAK: 

• Sakana 2020 Plan Estrategikoa (SPE hemendik aurrera) bailarako 
instituzio, eragile sozio-ekonomiko, pertsona jakitunak eta gizarteak 
osotasunean parte hartu duen hausnarketa prozesu baten emaitza izan 
da. 
 

• SPE-k, ondorengo urtetan inplementatu behar diren lau esparru 
estrategikoetako ekintza lerroak zehazten ditu. Aurrera eramandako 
ekintza eta eskarmentuan lortutako ezagutzen ebaluazioak, SPE hau 
modu malgu batean birmoldatzea baimentzen duen hausnarketa aldi  
bat (bi edo hiru urtetik behin) sortu behar du; bai esparru estrategiko 
berri batzuen eransketen bitartez, bai ekintza lerroen aldaketaz. 
 

• SPE-ren inplementazioak hainbat baldintza uztartzea eskatzen du: 
bertako, eskualdeko eta foru instituzioen inplikazioa; finantza eta giza 
baliabidez hornidura; SPE-ren inguruan eragile sozio-ekonomikoen 
elkarketa; indar endogenoen bizkortze eta sendotzea; hainbat eragile 
mota eta gizarteari orokorrean irekitako gobernantza eredu bat; eta 
erdigunean, modu egoki batean aspektu hauek eta gehienbat SPE-k 
zehazten dituen ekintzak dinamizatuko dituen gune eraginkor bat. 
 

• Gobernantza eredua edo artikulazioa SPE-ren inplementazioa eta lehen 
aipatutako baldintzen sorrerara bideratua egon behar da: euskarri 
instituzionala, parte hartze zabala, adostasuna, eraginkortasuna eta 
birmoldatze  aldiroko hausnarketa bilatzera. 

GOBERNANTZA EREDUA: 

Ondorengo gobernantza ereduan eragile eta funtzioen lokairua lau 
mailetan finkatzen da: maila instituzionala, maila operatibo ebaluatze maila 
eta hausnarketa maila. 

I) Maila instituzionala: 

Maila anitzetako gobernantza marko bat ezartzen da eta bertan hiru 
eragile mota daude: Udal eta kontzeju erakundeak (bai instituzio karguak bai 
udaleko langileak); Mankomunitatea (bai instituzio karguak bai profesionalak); 
foru erakundeak (Nafar Gobernua, bere kontseilariak eta menpeko 
organismoak, Foru Parlamentua) parte hartzen dute. SPE-a inplementatu, 
finantziazioa eskatu eta programa zehatzetarako laguntza eskatzen duen 
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heinean, Ministeritza Nagusia eta Europa erakundeak bezalako beste maila 
instituzionalak uztartuko dira. 

Mankomunitateari eta Udalei, SPE-a eta Urteko Plangintzak onartu eta 
maiztasun batekin  berregokitzea dagozkie; Plangintza honen (Sakanako 
Garapen Agentzia eta Cederna Garalur) eta programen bultzatzailea 
eragileak oinarrizko baliabidez hornitzea dagozkie; beste maila instituzionalekin 
elkarrizketa; beraien parte hartzea beharrezkoa den SPE-ren ekintzetan 
inplementatzea; ekintza osagarriak proposatu; Sakanako Behatoki Sozio-
ekonomiko eta Lan Batzordea bezalako hausnarketa eta ebaluazio eratzaileak 
martxan jartzea. Oinarrizko finantza eta giza baliabideen hornitzea goi mailako 
(foru, estatu eta Europa) beste iturriz osatuta egon behar da. Komenigarria 
ikusten da Udal bakoitzak eta Mankomunitateak gai hauetarako arduradun 
bat izendatzea. 

 II  Maila ekintzailea 

SPE-ren inplementazioaren erdigunea, Sakanako Garapen Agentzia eta 
Cederna Garalurrek osatzen duten dinamizazio operatiborako gunearen 
ardura da. Gune dinamizatzaile honek ohizko eta informazio eta transmisio 
maila handituz eramango duen funtzionamendu egonkor bat eramango du. Bi 
erakunde hauek, bikoizketak saihestu, sinergiak sortu eta eraginkortasuna 
hobetuko dituen funtzioen banaketa definitu beharko du. PSE-n ezartzen den 
ekintza bakoitza, lehen momentutik elkarrekin landu behar da, nahiz eta 
eraginkortasunari begira  batzuetan ekintzen banatzea erabaki. Ekintza 
bakoitzaren garapen informazioaren fluxua iraunkorra izango da. 

Gune dinamizatzaile honen funtzionamendua, ekintza bakoitzaren 
berezitasunaren arabera zabalduko da; SPE-ren beste eragile 
partehartzaileekin elkarlanak sortzeko; besteak beste Sakanako Enpresari 
Elkartea (AES), Nafarroako Lan Zerbitzua (SNE), Lanbide Heziketa Zentroa (LH)), 
Gizarte Zerbitzuak eta  Sakantzen Sarea. 

Utzubar Garapen Zentroaren (Arbizu) martxan jartzeak, sinergiak sortu 
eta parte-hartzaileen elkarlanaren areagotzea bilatu behar du. Lehen 
momentutik, I.1.1.2.ekintza “Eskualdeko Garapen Zentroan kokatuta dauden 
erakundeen arteko elkarlan marko bat sortu,sinergiak bilatu eta beharrezkoak 
ez diren bikoizketak gutxitzea ezartzen duen marko kolaboratzaile bat sortu. 
Kolaborazio marko honen helburu nagusia Plan Estrategiko hau dinamizatu, 
kudeatu, jarraipena  egitea eta Sakanako Behatoki Sozioekonomikoari eta 
beste erakundeei proposamenak egitea” izan behar da behar da. 

Gune eragile honen ardura izango da , foroak sortzea (irakaskuntza, 
merkataritza, sozio ekonomia, nekazaritza elikadura, turismoa…), mahaiak 
(Udalak-enpresariak, sindikatuak-enpresariak…) edo klusterrek (energia…) 
eskatzen duten SPE-ren ekintzak inplementatze , dinamizatzea eta jarraipena 
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egitea.  Kudeaketa eta ebaluazioa errazteko, Urteko Plangintzen bidez 
hedatuko da. Urteko Plangintza hauek, Gune Dinamizatzaileak, Lan 
batzordearekin batera, landuak izango dira eta Mankomunitate/Behatoki 
Sozioekonomikoarengatik onartuak izango dira. 

Sakanako Garapen Agentzia eta Cederna-Garalurrez osatuko duten 
Dinamizazio Gune eragilearen funtzioak hauek dira: beste eragile batzuen 
lankidetzarekin SPE-n agertzen diren ekintzak inplementatzea, finantza 
baliabide osagarriak lortzeko; eta Mankomunitatea eta Udalalekin 
elkarbanatuz, maila anitzeko elkarrizketak mantentzea; SPE-ren bilakaeraz 
Mankomunitatea, Udalak eta Behatoki Sozioekonomikoa informatzea;  
Mankomunitateak zehazten dituen orientabideak aurrera eramatea. 

III) Ebaluazio maila 

Dinamizazio guneak SPE-ren inplementazioaren aldirako ebaluazio 
egingo ditu. Horretarako urtean bitan edo hirutan bilduko den Lan Batzorde 
bat osatuko du. 

Lan Batzordea,(Sakanako Garapen Agentzia, Cederna-Garalur, AES, 
SNE, FP, Sakantzen…), SPE taldeko lau taldetako ordezkariak (bi pertsona talde 
bakoitzeko eta SPE –ren dinamizatzaileak) , eta udaletako eta 
Mankomunitateko ordezkarien eragilez osatuta egongo da. Etorkizunean, beste 
eremu estrategiko eta ekintza lerro batzuk finkatzen diren heinean, beraien 
ebaluazioa hobetzea baimentzen duen beste eragile batzuk integratuko dira. 
Lan Batzorde honek, Cederna-Garalur-ek Landa Garapenerako Programaren 
itzalean bultzatzen duen gobernantza parte-hartzailerako “Laning-G: 
entitateen arteko lankidetza” programaren laguntza jasoko du. 

Lan batzordearen funtzioak jarraipena  eta ekintzen ebaluazioa egiteaz 
gain, ekintzen inplementazioaren inguruko aholkularitza ematea eta 
Mankomunitateari Udalei eta Sakanako behatoki sozioekonomikoari ebaluazio 
txostenak igortzea  izango da. 

IV) Hausnarketa maila 

Hausnarketa maila, zeharkako kezka izango da aurretik aipatutako 
eragileen artean. Hausnarketa instituzio eta Sakanako Behatoki 
sozioekonomikoaren markoan egikarituko da. 

Behatokia honako eragilez osatuta egongo da:  Udaletako eta 
Mankomunitateko ordezkari instituzionalak, alderdi politikoak, sindikatuak, 
enpresetako ordezkariak, hezkuntzako eragileak, gizarte zerbitzuak, Nafarroako 
enplegu zerbitzua eta elkarte sozioekonomikoak. Biltzeko maiztasuna urterokoa 
izango da. 
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Behatokiaren funtzioak honakoak izango dira: Sakanako garapen 
sozioekonomikoaren inguruko hausnarketak egitea, SPEaren abiaraztearen 
ebaluazioa egitea, ekintza lerroen moldaketa edo berrien proposamena 
egitea eta instituzioei txostenak eta proposamenak luzatzea.  
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IX. EBALUAZIORAKO ADIERAZLE OROKORRAK 

 

Jarduketa lerroen eta Plan Estrategikoko jarduketen jarraipena 
egiterakoan komenigarria da adierazle zenbagarri eta neurgarri multzo bat 
erabiltzea, emaitzen eta hartutako neurrien eraginkortasunaren berri izan 
dezagun. 

Oraindik ere, sobera goiz da jarduketa lerro bakoitzarendako adierazle 
espezifiko multzo bat ezartzeko, honako hauek ezagutzen ez ditugulako: eskura 
ditugun baliabideak, jarduketen eginkizun zehatza eta parte-hartzaile 
publikoek zein pribatuek zehaztu beharko dituzten egiazko lehentasunak. 
Gainera, eskualdeko garapen plan guztiak bezala, gurea gomendio sorta bat 
denez, plana gauzatzeko bidea da mota guztietako parte-hartzaile asko 
borondatez lerrokatzea. Horregatik, hain zuzen, adierazle espezifikoak unean 
bertan zehaztea gomendatzen da, eta urteko planenetan adostutakoari 
jarraikiz, gainera. 

Hala ere, adierazle orokorren koadro bat proposatzen da, eskualdeko 
bilakaera sozioekonomikoa ebaluatu ahal izateko. Aldagaien 
eskuragarritasunaren araberako hautaketa egin da. Izan ere, adierazle horiek 
hainbat erregistro administratibo eta estatistikotan daude. 

Hona hemen, beraz, jarraipen orokorra egin ahal izateko koadro bat, 
urtero egin beharko litzatekeena. 
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JARRAIPEN OROKORRERAKO JARRAIPEN KOADROA 
ESPARRUA: ADIERAZLEA: ITURRIA: 
ADIERAZLE OROKORRAK 
 Udalerri bakoitzaren biztanleria. Nafarroako Estatistika Institutua. 

Eskualdearen BPGa Nafarroarekiko. Nafarroako Estatistika Institutuak egin behar 
du, eskualdeko datuak oinarri hartuta. 

Soldatapeko enplegua, jarduera esparruen arabera. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra. 
Langabezia, sexu, adin, ekonomia sektore eta lanbide egoeraren 
arabera erregistratua. 

Nafarroako Enplegu Zerbitzua. 

Kontratazioa; mota, sexu eta ekonomia sektorearen arabera. Nafarroako Enplegu Zerbitzua. 
ELIKADURA SEKTOREA 
 Lehen sektoreari eta nekazaritzako industriari lotutako enplegua Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra. 

Jarri diren transformazioko enpresen kopurua. Udalak, Sakanako Garapen Agentzia eta 
Cederna-Garalur. 

Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi kopurua. Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentua. 

INDUSTRIA ETA ENERGIA 
 Industriari lotutako enplegua, jarduketa esparruen arabera. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra. 

Jarritako industria enpresa berrien kopurua, jarduketa esparruen 
arabera; eta sortutako enplegua. 

Udalak, Sakanako Garapen Agentzia eta 
Cederna-Garalur. 

Ekintzaileek abiatutako proiektu berrien kopurua, eta parte-
hartzaile kopurua sexuaren eta adinaren arabera. 

Udalak, Sakanako Garapen Agentzia eta 
Cederna-Garalur. 

Eskualdeko enpresen I+G+b alorreko proiektu kopurua Industria egituraren gaineko inkestak 
abiapuntu hartuta egin beharko da. 
Sakanako Garapen Agentzia, Cederna-
Garalur eta Sakanako Enpresarien Elkartea. 

TURISMOA 
 Turismo jarduerei lotutako enplegua. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra. 

Eskualdean ostatu hartzeko dauden lekuak. Nafarroako Estatistika Institutua. 
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Eskualdean eta monumentuetan izan den bisitari kopurua. Turismoko argibideetarako bulegoak eta 
monumentuak. Turismo Departamentua. 

Turismoari eta merkataritzari lotutako enpresa berrien kopurua. Udalak, Sakanako Garapen Agentzia eta 
Cederna-Garalur  

Turismo sustapeneko kanpaina kopurua. Udalak, Sakanako Garapen Agentzia eta 
Cederna-Garalur. 
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1. SARRERA 

Sakanako lehen sektorearen eta nekazaritzako elikagaien industriaren 
diagnostiko honen helburua da sektorearen lehenbiziko hurbilpena edo 
argazkia egitea. Gure asmoa da lan dokumentua izatea, abiapuntuaren 
egoera sakonago analizatzeko sortua. Hainbat alderdi kualitatibo jasoko ditu, 
geroko bileretan ildo estrategikoak ezartzeko eta horiek lortzeko ekintzak 
antolatzeko. 

Horretarako, hiru ataletan zatitu dugu dokumentua, eta lehenbizikoan 
analizatzen dira eskualdeko lehen sektorea eta nekazaritzako elikagaien 
sektorea. 2009. eta 2012. urteetan Estatistikako Institutu Nazionalak eta Landa 
Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuak 
egindako Nekazaritza Errolden datuak eta Lurralde Aberastasunaren Zerbitzuko 
datu baseak oinarri hartuta, azienda ustiategien hainbat alderdi analizatu 
ditugu: kopurua, titulartasuna, tamaina, etab. Era berean, ibarreko landa 
azaleraren laburpena egin dugu.  

Bigarren atalean, sektoreari eragiten dioten lurralde plan edo politika 
nagusiak jaso ditugu laburki.  

Azkenik, hirugarren atalean joera nagusiak bildu ditugu, beste eskualde 
batzuen estrategiak eta prentsan agertuak oinarri hartuta. Era berean, jarduera 
adar batzuk jaso ditugu, etorkizunean prospekzio handienak eta egungo 
merkatuaren arabera hazkunde ahalmen handiena dituztenak. 

2. LEHEN SEKTOREAREN ANALISI KUANTITATIBOA 
 

2.1. AZIENDA USTIATEGIEN ANALISIA, SEKTOREAREN ARABERA 

Nafarroako Gobernuaren Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentuak 2012an egin zuen nekazaritza erroldako 
datuen arabera, Ipar-mendebaldeko Nafarroako I. eskualdean 3.628 azienda 
ustiategi daude guztira, horietako 546 Sakanan.  

1. taulan agertzen den bezala, ardi-sektorea nabarmentzen da, 204 
ustiategi baititu, 24.581 buru guztira. Altsasu, Arakil, Ergoiena, Etxarri eta Uharte 
Arakilen kokatzen dira batez ere. 

Behi-sektorean, Arakilek ditu buru eta ustiategi gehien. Era berean, 
ondokoak nabarmentzen dira: Etxarri Aranatz (15 ustiategi), Uharte Arakil (12) 
eta Irañeta (3 ustiategi eta 440 buru). Zaldi-aziendei dagokienez, Etxarri 
Aranatz, Altsasu eta Arakil nabarmentzen dira.  
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Txerri-sektorea Arakilen eta Irañetan dago gehienbat. 1. taulan ez dagoen 
arren, berdin gertatzen da hegazti-sektorearekin eta untxien hazkuntzarekin. 
Arakilen, Etxarrin eta Arbizun kokatzen dira, hurrenez hurren. 

1. TAULA. Ustiategi kopurua eta errolda, udalen eta azienda motaren arabera 

 

 

Iturria: 2012ko Nekazaritza Errolda Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko 
Departamentua. Egileak berak egina. 

Grafikoetan adierazitako datuak, 

1. GRAFIKOA. Ustiategi kopurua, udalen eta azienda motaren arabera 

 

2. GRAFIKOA. Abelburu kopurua, udalen eta azienda motaren arabera. 

 

Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo
Ovino 32 2226 23 2238 16 3398 1 324 2 408 21 3347 33 4319 2 74
Vacuno 11 205 19 2754 1 1 2 175 3 33 15 1094 3 440
Caprino 13 104 6 54 4 96 5 58 6 41 13 103
Equino 17 77 22 387 4 39 1 1 4 17 13 146 25 362 5 182
Porcino 2 4 4 18562 1 5 5 2022 1 7367

ETXARRI- IRAÑETA                       ERGOIENA                      ALTSASU          ARAKIL                        ARBIZU                        ARRUAZU                       BAKAIKU                       

T. explo T. censo
Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo

Ovino 7 190 8 193 14 1072 15 1018 13 4439 15 1170 2 165 204 24581
Vacuno 1 35 2 49 3 312 4 128 12 616 4 171 2 247 82 6260
Caprino 3 135 2 25 4 273 9 104 3 78 6 113 2 48 76 1232
Equino 8 61 6 42 12 296 10 46 7 162 9 33 4 142 147 1993
Porcino 2 3 2 2275 3 13 25 30264

IRURTZUN                      ITURMENDI                     LAKUNTZA                      OLAZTI/OLAZA UHARTE-ARAKIL                 URDIAIN                       ZIORDIA                       
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 Iturria: 2012ko Nekazaritza Errolda Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko 
Departamentua. Egileak berak egina. 

2.2. USTIATEGIEN TAMAINA 

Azienda ustiategien tamaina analizatzeko, Erabilitako Nekazaritza Azalera 
aztertu dugu ustiategi bakoitzean. Horrela, ustiategi motaren araberako 
azienda ustiategi kopuruek, Erabilitako Nekazaritza Azalera (ENA) tarteen 
arabera, erakusten dute behi-sektorean 1 eta 50 ha arteko ustiategi asko 
daudela, eta, bestalde, ENA handieneko ustiategiak dituen sektore bakarra 
dela hura.  

Ardi-sektoreari dagokionez, 1 ha-tik beherako ENA duten ustiategi asko 
daudela nabarmendu behar da. Era berean, ustiategi gehienak 1 eta 10 ha 
bitartekoak dira. 

2. TAULA. Ustiategi kopurua, ENA azalera tarteen arabera 

   <1 ha 01-10 ha 10-50 ha 50-100 ha  >100 ha 
Hegaztiak 3 17 5 2 0 
Behiak 8 22 22 14 8 
Ahuntzak 4 21 5 1 0 
Untxi amak  2 4 0 0 0 
Zaldiak  10 37 11 7 3 
Ardiak 19 70 19 19 3 
Txerriak 6 6 2 1 0 
Iturria: 2009ko Nekazaritza Errolda, Estatistikako Institutu Nazionala. Egileak berak egina. 

Jarraian, abelburu kopurua analizatuko dugu, lehen erabilitako ENA 
tarteen arabera. Horrela ikusten ahal dugu behi-azienden unitate gehienak 10 
eta 50 arteko ENA eta 100 ha-tik gorako azalera dituzten ustiategietan 
daudela. Berdin gertatzen da ardi-sektorearekin 1 eta 10 ha bitarteko eta 10 
eta 50 ha bitarteko tarteetan kontzentratuta daude, ustiategi kopuruarekin 
gertatzen den bezala.  

3. TAULA. Abelburu kopurua, ENA azalera tarteen arabera 

   <1 ha 01-10 ha 10-50 ha 50-100 ha  >100 ha 
Hegaztiak 263060 291 134 29 0 
Behiak 498 184 1847 1755 1774 
Ahuntzak 42 663 341 14 0 
Ahuntz emeak 1203 4 1 0 0 
Zaldiak 111 258 463 397 193 
Ardiak 2676 3884 7060 9545 561 
Txerriak 12883 3969 22208 1 0 
Iturria: 2009ko Nekazaritza Errolda, Estatistikako Institutu Nazionala. Egileak berak egina. 

Ahutz- eta zaldi-sektoreei dagokienez, abelburu gehienak 50 ha-tik 
beherako ENA duten ustiategietan daude.  
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Bi taulak alderatzen baditugu (horretarako, proportzioen grafiko bat egin 
dugu taula bakoitzarendako), sektore bakoitzeko abelburuak zenbat 
ustiategitan banatzen diren aztertzen ahal dugu. 

 Modu horretan, behi-sektoreari dagokionez, abelburuen %50 baino 
gehiago (eskuineko grafikoaren sektore morea eta urdin argia) 50 ha-tik gorako 
ustiategietan daude (ezkerreko grafikoaren sektore morea eta urdin argia), eta 
Sakanako ustiategi guztien %17 dira, gutxi gorabehera. Analisi bera egiten ahal 
da gainerako sektoreetan. 

 

 Ahuntz-sektorean abelburu gehienak 1 eta 10 ha bitarteko ENA 
azalera duten ustiategietan daude. 

 

 Ardi-aziendetarako, lehenbiziko grafikoan ikusten dugu ustiategi 
gehienek 1 eta 10 ha bitarteko ENA azalera dutela. Hala ere, abelburu 
gehienak 10 eta 100 ha bitarteko ENA duten ustiategietan daude. 
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2.3. LANGILEAK 

Gaur egun, Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren 2013ko urtarrileko datuen 
arabera, Sakanako nekazaritzan eta abeltzaintzan daude eskualdeko lanpostu 
guztien %2. Hurrengo taulan ikusten ahal den bezala, Gizarte Segurantzako 
Erregimen Orokorrean 145 langile daude alta emanda, nekazaritza epigrafeko 
jardueretan Oro har, enpresetan, merkataritza sozietateetan edo Eraldatzeko 
Nekazaritza Sozietateetan (SAT) ari dira. 

JARDUERA  Langile kopurua 
0141 Behi-aziendak ustiatu eta esnea ekoiztea 18 
0240 Basogintzarendako laguntza zerbitzuak 1 
0111 Zereal (arroza izan ezik), lekadun eta olio-hazien 
laborantza 1 
0113 Ortuari, sustrai eta tuberkuluen laborantza 1 
0145 Ardi- eta ahuntz-aziendak ustiatzea                                                                                   6 
0146 Txerri-aziendak ustiatzea 2 
0147 Hegazti-hazkuntza 114 
0220 Egurra ustiatzea 2 
GUZTIRA 145 
Iturria: Nafarroako Enplegu Zerbitzua. 2013ko urtarrileko datuak. 

Ez dugu behar adinako daturik Sakanako zenbat langile Nekazaritzako 
Erregimen Berezian kidetuta dauden jakiteko, baina Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Orokorraren datuen arabera, 2011n honela banatzen ziren Ipar-
mendebaldeko I. eskualdean erregimen orokorrean, autonomoan, etxekoan 
eta nekazaritzakoan kidetuta zeuden langileak: 

 GIZARTE SEGURANTZAN KIDETUTAKO LANGILEAK 

  Orokorra Autonomoak 
Etxeko 

langileak 
Nekazaritzako 

langileak Guztira 
Ipar-
mendebaldeko 
eremua 14466 5744 296 169 20675 

 Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza. Egileak berak egina. 

Hala eta guztiz ere, Sakanako pertsona fisikoak titular dituzten 
ustiategietan sortutako lana, NLUetan neurtua (Nekazaritzako Lan Unitateak, 1 
NLU=1.920 ordu urtean, lanaldi oso gisa hartuta), honela banatzen da: 
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Lan denboraren 
portzentajea 

Lan urte 
baten ¼ 
baino 
gutxiago 

1/4 eta ½ 
artean 

1/2 eta ¾ 
artean 

3/4 eta ia 
oso bat 
artean 

Urte 
osoa 

Udala NLU kopurua 
Altsasu 1,492 0,701  1,6 11 
Arakil 2,144 1,385 1,096 2,468 12 
Arbizu 0,506 0,438 0,526 1,587 3 
Arruazu 0,104 0,701       
Bakaiku 0,308 0,749   2 
Ergoiena 0,742 1,004 1,184 1,701 9 
Etxarri Aranatz 1,662 2,638 3,011 2,406 13 
Irañeta 0,012     0,802 5 
Irurtzun 0,273  0,701  1 
Iturmendi 0,374 0,578 1,052 1,666   
Lakuntza 0,423 0,399 1,205 0,802 5 
Olazti 0,253 0,473   1,744 7 
Uharte Arakil 0,99 1,582 0,596 1,675 7 
Urdiain 1,105 0,876 1,14 0,789 5 
GUZTIRA 10,388 11,524 10,511 17,24 80 
Iturria: 2009ko Nekazaritza Errolda. Egileak berak egina. 

 

2.4. USTIATEGIEN TITULARTASUNA 

2009ko Nekazaritza Erroldaren datuen arabera, Sakanako ustiategien 
izaera juridikoa hurrengo taulan agertzen den bezala banatzen da. Argi eta 
garbi agertzen da ustiategi gehienen titularrak pertsona fisikoak direla. 

 

4. TAULA. Ustiategien izaera juridikoa, udalen eta sektoreen arabera 

               Iturria: 2009ko Nekazaritza Errolda, Estatistikako Institutu Nazionala. Egileak berak egina. 

 

Personalidad jurídica
Tipo de ganadería Bovinos Ovinos Caprinos Equinos Porcinos Aves ConejasBovinosOvinos EquinosPorcinosAves Bovinos Ovinos Equinos Bovinos Ovinos Equinos Porcinos Conejas
Altsasu/Alsasua 10 16 4 4 1 5 1 1
Arakil 10 12 2 10 2 2 1 1 3 4 1 3 1
Arbizu 9 3 2 1 1 1 1 1
Arruazu 1 1 1
Bakaiku 2 2 2
Ergoiena 2 14 2 8 1 3 1 2
Etxarri-Aranatz 9 22 2 16 2 3 1 1 1 2 1
Irañeta 4 2 1
Irurtzun 1 3 1 4 1
Iturmendi 2 5 2 1
Lakuntza 3 7 3 5 1 2 1
Olazti/Olazagutía 4 6 4 5 1 1
Uharte-Arakil 8 10 3 3 2 3 1 3 2
Urdiain 1 10 4 2 3 1 1 1 1
Ziordia 1 1 1 1 1 1 1
Totales 57 118 31 64 10 26 5 1 3 1 4 1 8 2 1 8 7 2 1 1

Sociedad cooperativa Otras condiciones jurídicasPersona física Sociedad mercantil
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Gainera, nekazaritza familiako jarduera gisa agertzen da. Ondoko taulan 
agertzen den bezala, ustiategien %80,60 familiarrak dira, eta NLU guztien 
%50,49 dira. 

 

 Ustiategiak NLU 
  kop. % kop. % 
Familiarra 295 80,60% 195,592 52,49% 
Ez-
familiarra 71 19,40% 177,016 47,51% 
GUZTIRA 366 100,00% 372,608 100,00% 
Iturria: 2009ko Nekazaritza Errolda. Egileak berak egina. 

2.5. TITULARREN ADINA 

Jarraian, pertsona fisiko batek kudeatutako ustiategien titularren datu 
demografikoak aztertuko ditugu. Grafikoan ikusten den bezala, ustiategien 
gizon titularren portzentajea emakumeena halako hiru da. Beraz, gizonezkoena 
da oro sektorea. Ez da berdin gertatzen familiako kide batek ustiategia 
kudeatzen badu. Kasu horretan emakume gehiago aritzen dira gizonak baino.  

Adinari dagokionez, titular-kudeatzaileen %50 baino gehiagok (%75 ere 
gainditzen du emakumeen kasuan) 55 urte baino gehiago ditu, eta titularren 
portzentaje handiak 65 urte gainditzen du. Hala ere, 25 eta 34 urteen arteko 
gizon gazte kopuru txiki bat nabarmendu behar da. 

3. GRAFIKOA. Titularraren adina eta sexua, ustiategiaren kudeaketa motaren 
arabera. 

 

                       Iturria: 2009ko Nekazaritza Errolda, Estatistikako Institutu Nazionala. Egileak berak egina. 

2.6. LANDA-LURZORUAREN KARAKTERIZAZIOA 

Ibarraren landa-azalerak 29.606,83 hektarea ditu, horietatik 28.818,11 
partzela gisa aitortuta daude, eta 786,72 hektarea bideak, ibaiak, etab. dira.  
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Azalera osoa 32.301 partzela eta azpipartzelatan zatituta dago. 6.153 
titular daude. Datu hauek ondoko taulan daude. 

5. TAULA. Sakanako landa azalera. 

SAKANAKO LANDA-AZALERA   
LANDA-AZALERA GUZTIRA (HA) 29.606,83  
PARTZELEN LANDA-AZALERA (HA)  28.818,11  
BIDE, IBAI ETA ABARREN LANDA-AZALERA 
(HA) 786,72  
LANDA-PARTZELA KOPURUA 12.732,00  
LANDA-AZPIPARTZELA KOPURUA 19.569,00  
TITULAR KOP. 6.153,00  

               Iturria: Lurralde Aberastasunaren Zerbitzua 2012ko katastroaren taulak. 

 

Ondoko taulan agertzen da ibarraren azalera fiskala labore motaren 
arabera, lurzoru pribatuan zein herri-lurretan.  

 6. TAULA. Laboreen eta titulartasunaren araberako azalera (ha) 

LABOREEN ETA TITULARTASUNAREN ARABERAKO AZALERA 
FISKALA   

HEKTAREAK PRIBATUA % 
HERRI-
LURRAK % GUZTIRA % 

Baratzea 5,57 0,08% 0,07 0,00% 5,64 0,02% 
Sail ureztatuko 
laborantza 71,31 0,97% 0 0,00% 71,31 0,25% 
Sail ureztatuko 
fruta-arbolak 1,69 0,02% 0 0,00% 1,69 0,01% 
Lehorreko 
laborantza 2.284,71 31,10% 100,61 0,47% 2.385,32 8,31% 
Lehorreko fruta-
arbolak 56,16 0,76% 1,99 0,01% 58,15 0,20% 
Sagastiak 7,7 0,10% 1,58 0,01% 9,28 0,03% 
Arbendolondoak 0,85 0,01% 0 0,00% 0,85 0,00% 
Intxaurrondoak 2,04 0,03% 0 0,00% 2,04 0,01% 
Larreak 3.219,11 43,82% 345,28 1,62% 3.564,39 12,42% 
Bazkalekuak 519,75 7,07% 2.650,18 12,41% 3.169,93 11,05% 
Iratze sailak 0 0,00% 7,1 0,03% 7,1 0,02% 
Ibar-basoak 6,31 0,09% 4,26 0,02% 10,57 0,04% 
Lertxundiak 90,61 1,23% 21,99 0,10% 112,6 0,39% 
Pinudiak 47,12 0,64% 1.010,48 4,73% 1.057,60 3,69% 
Pagadiak 152,86 2,08% 10.621,30 49,75% 10.774,16 37,54% 
Hariztiak 270,23 3,68% 3.534,63 16,55% 3.804,86 13,26% 
Artadiak 3,21 0,04% 358,06 1,68% 361,27 1,26% 
Gaztainadiak 6,26 0,09% 233,82 1,10% 240,08 0,84% 
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Zuhaitz 
desberdinak 141,33 1,92% 1.739,49 8,15% 1.880,82 6,55% 
Zuhaixkak 44,59 0,61% 226,38 1,06% 270,97 0,94% 
Beste erabilera 
batzuk 415,21 5,65% 493,88 2,31% 909,09 3,17% 

GUZTIRA 7.346,62 100,00% 21.351,10 100,00% 28.697,72 100,00% 
Iturria: Lurralde Aberastasunaren Zerbitzua, 2012ko katastroaren taulak. Egileak berak egina. 

Sakanan baso-zorua, pagadia eta hariztia nagusi dira (%60,80), baita 
larreak eta bazkalekuak ere (%23,47). Horrela, nekazaritzak azaleraren %31 gutxi 
gorabehera hartzen du, larreak, bazkalekuak eta lehorreko laboreak gehituta. 

Tarteen arabera banatuta, landa-partzelen tamainak erakusten digu 
partzelen %30 —pribatuak zein herri-lurrak— 1000 m2 baino gutxiago dituztela.  
Partzela pribatuei dagokienez, zenbat eta tamaina handiagoa izan, orduan 
eta txikiagoa da partzelen kopurua, hala ere, ez da berdin gertatzen herri-
lurretan. Azken horiek bitan banatzen dira: partzela txikiak, (horien ia %45 2000 
m2 baino txikiagoak dira) eta partzela handiak, 5 ha-tik gorakoak (herri-
partzelen %20 baino gehiago dira). 

7. TAULA. Sakanako landa-partzelak, partzela pribatuak eta herri-partzelak 
(kopurua) 

LANDA-PARTZELA KOP. TAMAINAREN ARABERA 

TARTEAK: 
PRIBAT

UA % 
HERRI-

LURRAK % 
GUZT
IRA 

% 
GUZTIR

A 
1.000 m2 baino 

txikiagoa 3.451 %29,88 353 %29,92 3.804 %29,88 

1.001 - 2.000 m2 1.783 %15,44 143 %12,12 1.926 %15,13 

2.001 - 5.000 m2 2.559 %22,16 154 %13,05 2.713 %21,31 
5.001 m2 - 1 Ha 1.706 %14,77 114 %9,66 1.820 %14,30 
1 Has - 2 Has 1.289 %11,16 87 %7,37 1.376 %10,81 
2 Ha - 5 Ha 647 %5,60 89 %7,54 736 %5,78 
5 Ha baino gehiago 114 %0,99 240 20,34 354 %2,78 

GUZTIRA 11.549 
%100,0

0 1.180 
%100,0

0 
12.72

9 
%100,0

0 
Iturria: Lurralde Aberastasunaren Zerbitzua, 2012ko katastroaren taulak. Egileak berak 

egina. 

 

 Herri-lurrak kudeatzea 

Gaur egun ez dago daturik baso partzelak edo azalerak nola kudeatzen 
diren jakin ahal izateko. Baina garbi dago Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 
6/1990 Foru Legeak toki entitateei ematen dien eskumena dela hura. Izan ere, 
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aipatutako legearen bigarren atalak arautzen ditu. Interesgarria iruditu zaigu bi 
kontu laburtzea: legeak toki eskumen hura nola arautzen duen eta toki 
entitateendako zer aprobetxamendu mota ezartzen dituen. 

Lehenik eta behin, ondasun horiek zer onuradunek erabili ahalko dituzten 
xedatzen du, eta, era berean, toki entitatea zein den zehazten du, kasu 
honetan udalak, entitate eskudunak baitira ekoizpena, hobekuntza eta 
aprobetxamendu onena zaintzeko 

Hurrengo ataletan, esleitzeko erregimen desberdinak dituzten herri-lurren 4 
aprobetxamenduak bereizten ditu.  

1. Laborantzako herri-lurren aprobetxamenduak: Laborantzako partzelak 
esleitzeko hiru modalitate daude, 

a) Lehentasuna duten herritarrendako aprobetxamenduak: Diru-sarrera 
zehatzak dituzten familia unitateak, zuzeneko laborantzarako.  

b) Herritarrendako esleipen zuzeneko aprobetxamenduak: Zuzenki 
esleitzen da, baldin eta a) prozeduraren bidez ezin bada egin, eta partzelak 
soberan badaude zuzenki esleitzen zaie herritarrei 

c) Enkante publikoaren bidezko esleipena edo toki entitateak egindako 
ustiatze zuzena: aurreko esleipen prozeduretatik soberan gelditzen diren 
partzelen kasuan. 

2. Herri-lurretako larreen aprobetxamendua, eta horiek esleitzeko hiru 
modu daude: 

a) Herritarrendako esleipen zuzenaren bidez 

b) Antzinako ohiturari jarraikiz. 

(Legeak esaten du Udal ordenantza egin behar dela, tokiko ohituraren 
arabera esleipen zuzena arautzeko. 

c) Enkante publikoaren bidezko esleipena eginez: prozedura hori ezartzen 
du aurreko esleipen moduetatik soberan dauden partzeletarako. 

3.  Zur eta egur aprobetxamenduak: 

Legeak bi aprobetxamendu mota bereizten ditu, eta prozedura 
desberdinak xedatzen ditu, lotearen arabera. 

 a) Herritarrendako egur aprobetxamenduak etxerako: ohituraren 
arabera esleitzen da 
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 b) Oihaneko loteen aprobetxamendua: Ondoko prozeduren bidez 
egiten ahal da:  

 - Herritarrendako zuzenean: legeak xedatzen ditu betebeharrak 

 - Enkante publikoa: orokorra 

 - Zuzenean besterentzea: Betebehar batzuk betetzen dituztenean 

4. Beste aprobetxamendu batzuk: Zinegetikoak, etab. 

2.7.  EDUKITZA ERREGIMENA 

Lurra edukitzeko erregimenari dagokionez, ustiategi gehienek jabetzako 
lurrak landatzen dituzte, eta %15ek baizik ez dituzte alokatuta, nahiz eta 
alokatutakoa nekazaritzan erabilitako azaleraren %50 baino gehiago izan.  

8. TAULA. Edukitza erregimena 

 Ustiategiak Azalera 
  kop. % ha % 
Titularraren 
jabetza 269 82,26% 3661,75 43,84% 
Alokatuta 52 15,90% 4198,81 50,27% 
Partzuergoa 6 1,83% 491,54 5,89% 
GUZTIRA 327 100% 8352,1 100,00% 

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala, 2009ko nekazaritza errolda. Egileak berak egina 

 

3. NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN INDUSTRIA 

Sakanako nekazaritzako elikagaien industriak 145 langile ditu, Gizarte 
Segurantzaren Erregimen Orokorrean alta emanda. Beraz, horietako gehienak 
Quesos La vasco Navarra SA enpresakoak (1053. epigrafea: Gaztak egitea) eta 
Panificadora Amaya-koak (1070. epigrafea: Ogia egitea) dira. Nabarmendu 
behar da Arbizun gehienbat kokatutako beste enpresa mota bat, haragi 
produktuak egiten dituena, besteak beste: Arbizu SA, Laket Artesanos eta 
Agotzaina. 

Jarduera  Langileak 

1011 Haragia prozesatzea eta kontserbatzea 1 

1013 Haragi eta hegazti produktuak egitea 5 

1053 Gaztak egitea 35 

1071 Eguneko ogia eta okintzako eta pastelgintzako 
36 
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produktuak egitea 

1089 Beste inon sailkatuta ez dauden beste elikagai 
batzuk egitea 38 

1091 Baserriko abereentzako elikagaiak egitea                                                                                     30 

Guztira 145 

 

Oro har, esaten ahal da nekazaritzako elikagaien industria ez dagoela 
garatuta eskualdean. Hala ere, ustiategi estentsibo batzuk ere badaude, 
ardiaren esnekiak batez ere transformatzen dituztenak (Unanu, Urdiain, Arbizu, 
Etxarri, Arruazu, Uharte Arakil eta beste herri batzuetako gaztandegiak, 
gehienak familiarrak), edo, bestela, behi esnea transformatzen aritzen direnak, 
Etxarriko JEINGENEKOA, besteak beste.  

Bestalde, txerri- eta hegazti-sektorea dugu. Lehen ikusi dugun bezala, 
intentsifikatuta dago, eta Arakilen eta Etxarrin dago. Era berean, Arakilgo behi-
azienden ustiapena nabarmendu behar da. 

 

4. ESKUALDEAN ERAGINA IZANEN DUTEN PLANAK ETA POLITIKAK 

4.1. NAFARROAKO LURRALDE ESTRATEGIA ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO 
PLANAK (LAP) 

2001. eta 2005. urteen artean, Nasuvinsak (Navarra de suelo y vivienda 
S.A.) Nafarroako Lurralde Estrategia idatzi zuen, eta, 2005ean, Nafarroako 
Parlamentuak eman zion oniritzia. Integrazioa eta oreka kontuan hartuta, 
eskualdeak garatzeko proposamen bat egin zen estrategia horretan, Europako 
Lurralde Estrategiaren garapen espazialaren printzipioak ezarriz.  

Lurralde estrategiak koordinaziorako tresna gisa aurkezten ditu, eta hiru 
estrategia handi oinarri dituen eredu bat planteatzen du, lurralde ereduak 
oinarri izan beharko lituzketen zuzentarau eta helburu batzuetan banatuta. 

Hartara, honela interpretatzen du Nafarroa... 

-Lurralde lehiakorra da: giza kokalekuen sistema, ekonomia jardueren 
eremuak eta lurraldean izan behar duten garapena antolatzeko estrategia.  

-Erraz heltzen ahal den lurraldea da, ongi komunikatua: Nafarroako 
lurraldea egituratzeko estrategia. 
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-Lurraldearen kultura berria: kalitatea, oreka eta ingurumenaren 
iraunkortasuna. Ingurune fisikoa eta natura eta kultura baliabideak antolatzeko 
estrategia. 

Horiek izanen dira, hain zuzen ere, Lurraldea Antolatzeko hurrengo Planen 
oinarriak.  

Lurraldea Garatzeko Ereduak eskualdeko lurralde garapena modu 
integralean planteatzen du Nafarroarendako, eta berdina da Lurraldearen 
Antolamenduko 5 Planetan (beste hainbeste azpieskualdetan banatzen du 
komunitatea). Azpieskualdearen estrategiari dagokionez, lau ardatz 
estrategikotan laburtuta dago azpieskualde bakoitzerako: 

Natura eta Kultura Ondarea Antolatzeko Estrategia. Natura, kultura eta 
paisaia ondareari dagokionez, Lurraldearen Antolamenduko Planen 
estrategiak garatzen ditu, eta gaien araberako eranskin batzuetan egituratuta 
dago. Han, irizpideak garatzeaz gainera, babes eta zaintza lurzoruetarako 
fitxak ere agertzen dira. 

Hiri Sistema Antolatzeko estrategia. Etorkizuneko hiri sistema garatzen du, 
bere elementuak identifikatu eta ondokoen gaineko estrategia zehatzak 
proposatzen ditu: etxebizitzen hazkundea, ekipamenduak eta hornidurak, eta 
ekonomia eta ekoizpen jarduera. 

 

Komunikazioak, garraioa eta azpiegiturak antolatzeko estrategia. 
Ondokoei dagozkien estrategiak garatzen ditu: garraio eta komunikabide 
sistema; telekomunikazioak; eta energiaren, uraren eta hondakinen 
azpiegiturak. 

Sakana Nafarroa Atlantikoa 2. LAPen dago, Nafarroako ipar-
mendebaldeko beste eskualde batzuekin batera.  

4.2.  2012KO MODERNA PLANA 

Moderna Plana (Nafarroako Garapen Ekonomikoaren Eredua) 
eskualdeen plan estrategikoa da, Nafarroako Gobernuak eta gizarte agente 
batzuek bultzatua. Nafarroako aukeren gaineko gogoeta estrategikoa du 
oinarri, eta ikuspegi estrategikoa ezartzen du, gogoeta horren arabera eta 
ondoko jarduketa planen arabera etorkizunean Nafarroak nolakoa izan 
beharko lukeen zehazteko. Hau da, Moderna Planak 3 ardatz zehazten ditu, 
hurrengo urteetan Nafarroaren garapen ekonomikoaren oinarria finkatzeko. Era 
berean, zuhaitz gisako honako hezurdura hau du. Beraz, apustuaren xede dien 
hiru “adar” nagusiak honako hauek dira: 
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Osasunaren ekonomia: osasun zerbitzuak, biomedikuntza, tresna 
medikoak... 

Talentuaren ekonomia: Enpresa zerbitzuak; jakintza heztea eta sortzea; 
eta mekatronika. 

Ekonomia berdea: eraikuntza iraunkorra, ingurumena eta hondakinak, 
ibilgailu iraunkorra, energia berriztagarriak, turismo iraunkorra eta nekazaritzako 
elikagaien industria. 

Hiru ardatz horien inguruan, kluster batzuk daude (geografikoki hurbil 
dauden enpresak dira, sektore espezifiko baten barnean, eta elkarri lotuta 
daude jardunbide komun eta osagarrien bidez. M. Porter), ekonomia 
dinamizatzeko gune gisa. 

Kluster horiei zeharkako alderdi batzuk gehitzen zaizkie, Nafarroako 
enpresa sektore guztiei halabeharrez eta funtsean eragiten dietenak: 
hezkuntza, talentua, giza kapitala, sortzailetasuna, I+G+B, nazioartekotzea... 

4.3.  NAFARROAKO LANDA GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA 

Programan egoera sozioekonomikoari buruzko diagnostiko xehatua 
egiten da, eta, jarraian, jarduketa plan bat dago, ardatz batzuetan hartutako 
neurriak dituena: 

Nekazaritza eta basogintza sektorearen lehiakortasuna igotzea. Horren 
helburua da sektorearen lehiakortasuna garatzea, eta, horretarako, besteak 
beste, ustiategien jarduera bultzatu, modernizatu eta dibertsifikatzen da, eta 
belaunaldiz belaunaldiko transmisioa ahalbidetzen da. 

Ingurumena eta landa ingurunea hobetzea. Egungo ustiategiak 
hobetzeko neurriak planteatzen dira, kudeaketa eraginkorra eta iraunkorra 
bultzatzeko jardunbideak sartzeko. Ingurunearen zentzuzko erabilera bultzatzen 
da, ingurumenari kalte egiten ahal dioten jarduera intentsiboetatik babestuz. 

Landa eremuetan bizi kalitatea eta landa ekonomia dibertsifikatzea. 
Ardatz horren helburua da lanpostuak sortzea eta landa eremuak hazteko 
baldintza egokiak zabaltzea. Hainbat neurri proposatzen dira prestakuntza eta 
kualifikazioa bultzatzeko eta landa eremuak belaunaldi berriendako gune 
erakargarriak izateko. Lehentasuna da prestakuntza, informazioa eta enpresari 
izaerako jarduketak talde ahulenei zuzentzea: gazteak, emakumeak eta 
adineko langileak, besteak beste. 

Leader proiektuak. 

4.5. NPB 2014-2020 
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2013ko martxoaren 13an, Europako Parlamentuak Nekazaritzako Politika 
Bateratuaren erreforma onetsi zuen, 2014. eta 2020. urteen artean ezarriko 
dena. Bertan, laguntzen banaketa zuzena eta ingurumenarekiko jardunbide 
iraunkorrak defendatzen dira. 

Nekazaritzako Politika Bateratuaren erreforma osatzen duten legegintzako 
lau proposamenek ondoko gaiak jorratzen dituzte: nekazaritzei egin beharreko 
zuzeneko ordainketak; merkatuaren antolamendu bateratua (MAB bakarra); 
landa garapena; eta araudi horizontal bat, nekazaritzako politikaren 
finantzaketa, kudeaketa eta jarraipenari buruzkoa. 

Europar Batasunak nekazal dirulaguntzen %30a ingurumenarekiko 
onuragarriak diren 3 nekazal ekintza sustatzera bideratu nahi ditu: laboreak 
txandatzea, bazkaleku iraunkorrak mantentzea eta “interes ekologikoko 
guneak” sortzea, nekazaritzako azaleraren %7an gutxienez. 

Adibidez, ondoko hauek ez lituzkete laboreak txandatu beharko: 10 
hektareetatik beherako ustiategiak; zuhaitz landaketa iraunkorrak (olibondoak 
edo fruta-arbolak, adibidez); eta ur laboreak (arroza, adibidez). Gainera, 10 
eta 30 hektarea bitarteko landaketetan bi labore txandatu ahalko dira, eta 30 
hektareetatik gorakoetan, berriz, 3 labore. Oro har, Batzordeak proposatzen 
zuen 3 hektareatik gorako landaketetan 3 labore nahitaez txandatzeko 
beharra ezartzea. Batzordearen proposamenean ez bezala, zuhaixkak ere 
bazkaleku iraunkor gisa hartuko lirateke. 

Nekazaritzako Politika Bateratu berria ezarri eta lehenbiziko urtean, 10 
hektareatik gorako ustiategietako lurren %3 “interes ekologikoko gunea” izan 
beharko da. 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, landatzen ahal diren lurraldeen 
%5 hartu beharko dute horiek, eta 2017ko martxoan Batzordeak ikerketa bat 
aurkeztu beharko du adierazle hori %7ra igotzea bideragarria den jakiteko. 

Gazteak nekazaritzara erakartzeko, Euroganberak diru-laguntzen %25 
gehiago proposatzen du nekazari gazteentzat (40 urte arte), 100 hektarea 
baino gutxiago badituzte. 

5. ETORKIZUNEKO JOERAK 
 

5.1. MERKATUA 

Kontsumo ohiturak 

Azken hamarkadetan hainbat aldaketa hasi dira, bai 
kontsumitzaileengan, bai kontsumo ohituretan antzemanak. Gure gizartean, bizi 
kalitatea gero eta gehiago baloratzen da, eta ingurumenarekiko gero eta 
kontzientzia handiagoa hartzen ari da.  
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Gainera, egungo egoera ekonomikoak ageriak jarri du iraunkortasunaren 
erronka, hau da, enpresa eta giza jarduerak alor guztietan epe luzera 
aitzinatzeko aukera.  

Gero eta enpresa gehiagok negozioak egiteko aukera gisa ikusten dute 
iraunkortasuna, aukera ematen baitu ekoizpen katearen kostuak murrizteko 
eta, aldi berean, merkatu berriak garatzeko, kontsumitzaile konbentzituagoen 
eskaria lortuz. 

Elena Sorianoren irudiko (Deloitte enpresako Gobernu Korporatibo eta 
Iraunkortasun alorreko kidea), hala gertatzen da: herritarrok ingurumena eta 
iraunkortasuna gero eta gehiago hartzen ditugu kontuan baina, aldi berean, 
kontsumitzaileek prezioari eta kalitateari erreparatuta jarraitzen dute 
erabakitzen, ingurumenean gertatzen den inpaktua eta izan beharreko etika 
bigarren mailan utzita. 

Inkesten arabera, nahiz eta inkestatuen %95ek produktu berdeak erosteko 
nahia azaldu, %22 baizik ez du noiz edo noiz halakorik erosi.  

Nekazaritza ekologikoa  

Nafarroan, nekazaritza ekologikoak 27 milioi euroko salmenta izan zuen 
iaz, hau da, aurreko urtean baino %22 gehiago. Era berean, Nafarroan lehen 
sektoreak guztira 25.661 lanpostu sortu bazituen, ekologikoak, berriz, %11, hots, 
lanaldi osoan edo partzialean 2.698 lanpostu. Beraz, nekazaritza ekologikoak ez 
du lanposturik galtzen, aitzitik, lanpostu berriak sortzen ditu, eta, gainera, 
egoerari eutsita hazten ari da gaur egun. Iturria: Juan Angel Monreal, prentsa 
artikulua. 

Elikaduraren sektore ekologikoak oraindik ere merkatu kuota txikia izan 
arren, hazteko aukera handia dago, Francisco Roblesen irudiko (Produktu 
Ekologikoak dituzten Espainiako Enpresen Federazioko burua), kontsumitzaileen 
harrera onarengatik batez ere. Izan ere, gehiago ordaintzeko prest daude 
osasungarriagoak eta nutritiboagoak diren elikagaiak erosteko.  

Tokian tokiko produktuek garrantzia handia dute, gainerako produktu 
freskoena bezainbestekoa, kalitate handiagoa eskaintzen baitute. Era berean, 
elikadura osasungarria izateko, sasoiko produktu gehiago kontsumitzen dira. 
Sasoiko elikagaiak hobeak dira, ikuspegi asko kontuan hartuta: elikadura, 
ekonomia, ekologia eta gastronomia. Sasoikoek elikagai gehiago dituzte, 
baldintza onenetan landuta egoteaz gainera, kontserbazio prozesuak ere asko 
murriztu edo, bestela, batere behar ez baitute. 

Era berean, nabarmendu egin behar da tokian tokiko produktu 
ekologikoen balio erantsia, kontsumitzailearen beharra ase ez ezik, beste irudi 
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bat ere islatzen baitute: bizimodu osasungarria, ingurumenari laguntzea, 
bertako kontsumoa bultzatzea... 

Zuzeneko salmenta 

Merkaturatze bide motzak merkatu berri gisa hasi dira nekazaritzako 
elikagaien sektorean. Gainera, Nekazaritza ministroa eta Europako Batzordea 
hainbat oinarri finkatzen ari dira estatuko legediak eta etorkizuneko 
Nekazaritzako Politika Komunak horren garapena ahalbidera dadin. 

Berariazko legedia behar-beharrezkoa bada, teknologia berrien 
garapena are funtsezkoagoa izan da bide motzak nonahi zabaltzeko. Azken 
urteotan salmenta zuzeneko hamarnaka plataforma on line ugaldu dira, eta 
funtsezkoak dira nekazariak bitartekariak saihesteko eta 
kontsumitzailearengana zuzenki heltzeko. 

Bide mota hori, gainera, aukera ezin hobea da tokiko produktuek balio 
handiagoa har dezaten. 

 

5.2. PRODUKTUA DIBERTSIFIKATZEA 

Nekazaritza-turismoa 

Besteak beste, benetakotasuna, natura, bizi kalitatea eta artisautza 
produktuak dira turismo produktuen kontsumitzaile profil berriak eskatzen dituen 
balioak. Turismo masiboa eta turismo eskaintzaren diseinu artifiziala bazterrean 
uzten ditu kontsumitzaile mota horrek, eta, turismo esperientziari dagokionez, 
asko eskatzen du. Turista horren asmoa da kultur esperientzia bat gozatzea, 
lurraldeko kulturatik datozen balioekin bateragarria. 

Joera horrek ondorio batzuk ditu, besteak beste:  

− Opor mota horretan eskaintzen diren produktuak gero eta 
sofistikatuagoak dira.  

−  Gero eta “eko-tasa” gehiago ezartzen zaizkio turismoari.  

− Gero eta informazio gehiago eskatzen da eskainitako produktuen 
iraunkortasunari eta ingurumeneko errespetuari buruz,  ingurumenari zuzenki 
lotua dagoen turismoan zein garatzen bidean ari diren gainerako formetan. 
Hain zuzen ere, bidaiariek gero eta kontzientzia handiagoa dute, eta 
ingurumena errespetatu eta babesten duten zerbitzuak eskatzen dituzte gero 
eta gehiago. 

Era berean, oso garrantzitsuak dira turismo sektorearen eta lehen 
sektorearen artean sortzen ahal diren sinergiak. 
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 Ekosmetikoa 

Nekazariek merkatu nitxo berria aurkitzen ahal dute kosmetika 
ekologikoan, lehengaien hornitzaileak izaten ahal direlako. Besteak beste, 
nekazaritzako bio izaerako elikagai hondakin batzuk ditugu horien artean, 
kontsumitzaileen interesa pizten duen sektore horretan asko erabiltzen ahal 
baitira. 

Hainbat hondakin —mahatsaren, artoaren, fruten edo laboreen 
sektorearen azalak, adibidez— oso erabilgarriak izaten ahal dira gai 
organikoen negozio lerro horretan.  

Esne-gazur osoari balioa ematea 

Gazta ekoiztean, esnea gatzatzen denean sortzen da esne-gazura, 
kaseina eta koipea bereizi ondoren. Gai organikoa denez, hondakin 
kutsatzailea izaten ahal da, behar bezala kudeatzen ez bada bederen. 

Helburua izanen litzateke, esne-gazura hondakin gisa tratatzea eta 
elikaduraren katean sartzea, negozioa egiteko aukera berria izaten ahal baita 
gaztagintzan eta elikagaien ekoizpenean. 

Asmoa da produktu berri horiek —esnekiak, zopak, edariak…— funtzio 
berriak izatea eta kontsumitzaileen osasuna bizkortzea. 

Gaur egun gaztandegi txikiek eta ertainek ez dute behar diren tresnak 
esne-gazura kudeatzeko eta balioa emateko. Horregatik, hain zuzen ere, 
proiektua oso baliagarria izaten ahal zaie esne-gazurak irtenbide iraunkorra 
izan dezan. Era berean, ingurumeneko legedia aiseago bete eta isurketetatik 
eratorritako kostuak murrizten ahal dituzte. 

5.3. NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN INDUSTRIAREN BILAKAERA 

Elikagaien merkatuen eta kontsumo ohituren bilakaera funtsezko alderdia 
da, nekazaritzako elikagaien industriari eragiten baitio.  

Hiru kontzeptu nabarmendu behar dira, oinarrizkoak baitira: erosotasuna, 
osasuna eta trazabilitatea/kalitatea. 

Gaur egungo merkatuan, osasuntsu jatea, produktu dietetikoak, eta gisa 
horretako balioak gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari dira. 

 Azkenik, beste alderdi bat, industriarendako oso garrantzitsua eta 
nahitaezkoa: elikagaien katearen kontrola. Hitz batek markatuko du 
sektorearen etorkizuna: TRAZABILITATEA. Industriak kate osoa kontrolatu behar 
du, jatorritik (lehengaien eta osagaien kalitateak eta jatorriak) kontsumitzailera 
heldu arte. 
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Nekazaritzako elikagaien enpresek —enpresa txiki eta ertainak batez ere, 
alderdi horretan defizitarioagoak baitira— jardueraren kudeaketa integraleko 
prozesuak sartu behar dituzte ezinbestean: ekoizpena, logistika, banaketa, 
etab.  

Oro har, bukaerako kontsumorako produktuak ekoizten dituen 
nekazaritzaren industriak aukera handiagoa du balio erantsia sortzeko. 
Horregatik, hain zuzen ere, ekoizpen mota horrek nekazaritzako elikagaien 
enpresen helburua izan behar du. Eskualdeak lehengai onak baditu, 
lankidetzako estrategia batek balio erantsia ekarriko dio, eskualdeko 
nekazaritzako elikagaien sektorean geldituko dena. 
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1. SARRERA 

Diagnostiko labur honen bidez aztertuko da Sakanako industriako 
ekoizpen ehuna eta enpresendako zerbitzuen sektorea zertan diren, argazki 
zehatza eginez. Horretarako, Administrazioaren informazio iturriak hartu ditugu 
oinarri: Enpresen Direktorio Zentrala (Estatistikako Institutu Nazionalarena) eta 
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra, besteak beste. 

Diagnostikoa oinarria izanen da ondoko alderdien gaineko analisi 
sakonago bat egiteko: ekoizpen ehunaren ezaugarriak eta egoera, barneko 
egituratze maila, enpresa txikien eta ertainen zailtasunak, berrikuntzak 
ezartzeko ahaleginak, eta merkatuan egin beharreko kokapena baldintzatzen 
duten beste gako batzuk. Labur esanda, argazki hau oinarria izanen da 
Sakanako industriaren eta enpresendako zerbitzuen gaineko AMIA (Aukerak, 
Mehatxuak, Indarguneak eta Ahuleziak) analisi bat egiteko, xede horretarako 
eratu den lantaldean. Geroago, eta AMIA analisia abiapuntu hartuta, jarduera 
ildo estrategikoak eta ekintza zehatzak identifikatuko dira, Sakanako Plan 
Estrategikoan proposatuko direnak. 

2. KRISIAK SAKANAKO EKOIZPEN EHUNEAN IZAN DUEN INPAKTUA 

Krisi ekonomikoaren azken 5 urteotan, soldatako enpleguak izan duen 
bilakaeraren balantzea eginda, 2.075 lanpostu galdu dira Sakanan. 1. 
grafikoan agertzen den bezala, hona hemen emaitza okerrena izan duten 
jarduera alorrak: '27. Metalurgia' (473 lanpostu galdu dira), '28. Metalezko 
ekoizkinak egitea, makineria eta ekipamenduak izan ezik' (447 lanpostu galdu 
dira), '45. Eraikuntza' (422 lanpostu), '33. Medikuntza-kirurgiako, doitasun 
handiko, optikako eta erlojugintzako tresneria' (341 lanpostu), '60. Lehorreko 
garraioa' (206 lanpostu), '51. Handizkako merkataritza' (172 lanpostu), '34. 
Ibilgailu motordunak, atoiak eta erdiatoiak egitea (152 lanpostu), '29. 
Makineriaren eta mekanikazko tresneriaren industria' (132 lanpostu) , '26. 
Metalezkoak ez diren bestelako mea-ekoizkinak egitea' (129 lanpostu) y '20. 
Zuraren eta kortxoaren industria, altzariak izan ezik' (103 lanpostu). Jarduerako 
hamar alor horiek izan duten galerak gehitzen baditugu, soldatako 2.577 
lanpostu galdu dira, eta horietatik 1.777 industriakoak dira, hau da, %69. Beraz, 
krisi ekonomikoa industriala izan da batez ere. 
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IIturria: DIRCE, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra. Egileak berak egina.
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01  Agricultura y ganaderia 
02  Selvicultura 

14  Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 
15  Industria de productos alimenticios y bebidas. 

18  Industria de la confección y de la peletería. 
20  Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y … 

22  Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 
24  Industria química. 

25  Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 
26  Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 

27  Metalurgia. 
28  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 

29  Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. 
31  Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 

33  Fabricación de equipo e instrumentos medico-quirúrgicos, de … 
34  Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 

35  Fabricación de otro material de transporte. 
36  Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. 

37  Reciclaje. 
45  Construcción. 

50  Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, … 
51  Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de … 

52  Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, … 
55  Hostelería. 

60  Transporte terrestre. Transporte por tubería. 
63  Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de … 

64  Correos y telecomunicaciones. 
66  Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. 

67  Actividades auxiliares a la intermediación financiera. 
70  Actividades inmobiliarias. 

71  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales … 
72  Actividades informáticas. 

73  Investigación y desarrollo. 
74  Otras actividades empresariales. 

75  Administración publica, defensa y seguridad social obligatoria. 
80  Educación. 

85  Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 
90  Actividades de saneamiento publico. 

91  Actividades asociativas. 
92  Actividades recreativas, culturales y deportivas. 

93  Actividades diversas de servicios personales. 
95  Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 

Gráfico Nº 1: Número de asalariados por ramas de actividad 

AÑO 2008 

AÑO 2013 
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Portzentajeetan emanda, honako hauek dira soldatako enplegu gehien 
galdu dituzten jarduera esanguratsuen alorrak:  '33. Medikuntza-kirurgiako, 
doitasun handiko, optikako eta erlojugintzako tresneria egitea' alorrak 
lanpostuen %100 galdu du, alor horretan aritzen zen Fiberblade (Gamesa) 
enpresa desagertu zelako; '60. Lehorreko garraioak' lanpostuen %72 galdu du 
2008az geroztik; '45. Eraikuntzak' %63,7; '51. Handizkako merkataritzak' %58,5; '27. 
Metalurgiak' %48; '28. Metalezko ekoizkinak egitea, makineria eta 
ekipamenduak izan ezik' alorrak %39,4; eta, azkenik, '29. Makineriaren eta 
mekanikazko tresneriaren industria' soldatako enpleguen %37,5 galdu du. 

Enpresa kopuruaren bilakaerari dagokionez, 2. grafikoan agertzen den 
bezala, enpresa gehien galdu duten jarduera alorrak honako hauek dira: '45. 
Eraikuntzak', 2008an baino 67 enpresa gutxiago izanik, horren enpresa 
ehunaren %55,37 galdu baita, eta '60. Lehorreko garraioak', 40 enpresa 
gutxiago izanik, horren enpresa ehunaren %68,97 galdu baita. Industrian '28. 
Metalezko ekoizkinak egitea, makineria eta ekipamenduak izan ezik' alorraren 
galera bereziki nabarmena da, 16 enpresa desagertuta alor horren enpresa 
ehunaren %26,23 galdu baita. 

Halere, hainbat zehaztapen egin behar dira erabilitako informazio 
iturrien gainean. Lehenik eta behin, Estatistikako Institutu Nazionalaren Enpresen 
Direktorio Zentralak eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak urteko 
urtarrilaren 1ean dauden soldatako pertsonen datuak besterik ez dituzte 
jasotzen, norberaren konturako langileenak edo autonomoenak bazterrean 
utzitan. Horregatik, hain zuzen ere, jarduera alor batzuetan enplegua gutxietsia 
dago: ostalaritzan edo handizkako merkataritzan, besteak beste. Alderdi horrek 
eragin zuzena du enpresa kopuruaren bilakaeraren gaineko analisian, kasu 
batzuetan enpresak soldatako langilerik gabe jarraitzen baitu, lan autonomoa 
oso zabalduta dauden alorretan batez ere: eraikuntzan eta lurreko garraioan, 
besteak beste. Bigarrenik, sailkatzeko irizpideak aldatu egiten dira denboran 
zehar, eta lehen kontuan hartzen ez zen informazioa jasotzen da gaur egun, 
besteak beste: ’95. Etxeko langileak dituzten etxebizitzak’ eta administrazio 
publikoetako langileak. Era berean, ez dira ahaztu behar zenbatzean gertatzen 
diren akatsak. Zenbatzeko irizpideetan gertatzen diren gorabehera horiek 
gutxitzeko, industriako enpresetan banan-banan kontrastatu dugu informazioa, 
ematen duten administrazio iturrien artean. Hori dela eta, akats batzuk zuzendu 
dira, eta, bestalde, bi iturrietan datu gehienak bat datozela ondorioztatu da. 
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Iturria: DIRCE, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra. Egileak berak egina. 

0 20 40 60 80 100 120 140 

01  Agricultura y ganaderia 
02  Selvicultura 

14  Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 
15  Industria de productos alimenticios y bebidas. 

18  Industria de la confección y de la peletería. 
20  Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y … 

22  Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 
24  Industria química. 

25  Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 
26  Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 

27  Metalurgia. 
28  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 

29  Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. 
31  Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 

33  Fabricación de equipo e instrumentos medico-quirúrgicos, de … 
34  Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 

35  Fabricación de otro material de transporte. 
36  Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. 

37  Reciclaje. 
45  Construcción. 

50  Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, … 
51  Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto … 

52  Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de … 
55  Hostelería. 

60  Transporte terrestre. Transporte por tubería. 
63  Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de … 

64  Correos y telecomunicaciones. 
66  Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social … 

67  Actividades auxiliares a la intermediación financiera. 
70  Actividades inmobiliarias. 

71  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos … 
72  Actividades informáticas. 

73  Investigación y desarrollo. 
74  Otras actividades empresariales. 

75  Administración publica, defensa y seguridad social obligatoria. 
80  Educación. 

85  Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 
90  Actividades de saneamiento publico. 

91  Actividades asociativas. 
92  Actividades recreativas, culturales y deportivas. 

93  Actividades diversas de servicios personales. 

Gráfico Nº 2: Número de empresas por rama de actividad 

AÑO 2008 

AÑO 2013 



SAKANA2020 PLAN ESTRATEGIKOA 
ERANSKINAK. DIAGNOSTIKOA: INDUSTRIA 

SAK-IN KONTSULTING   154 

FINANTZATZAILEAK:   

 

Enpresa ertain eta handiekin gertatutakoa zehatzago eta sakonago 
aztertzen badugu, 1. koadroan agertzen den bezala, ondorio interesgarriak 
ateratzen ahal ditugu. Lehenik eta behin, 2008an 22 enpresak soldatako 50 
langile baino gehiago zituzten, 2013an, berriz, 11k, besterik ez. Bigarrenik, 22 
enpresa horietan 1.714 lanpostu galdu dira, hau da, Sakana galdu diren 
lanpostu guztien %61,63. Hirugarrenik, zerrenda horretan industria alorreko 19 
enpresak soilik kontuan hartzen baditugu, industria osoan galdu diren 
lanpostuen %82,86 galdu dira enpresa horietan. 

 

1. KOADROA. 

SOLDATAKO 50 LANGILE BAINO GEHIAGO DITUZTEN ENPRESAK 
Enpresaren izena Udalerria CNAE93 2008 2013 ALD. 

SUMINISTROS Y SERVICIOS UNIFICADOS DE 
CARROCERIA SL 

Altsasu 3420 290 226 -64 

HYDRO ALUMINIUM INASA Irurtzun 2742 261 16 -245 

IBERICA DE SUSPENSIONES SL Altsasu 3430 224 127 -97 

ARTICULOS DE FERRETERIA SA ARFE Altsasu 2875 208 0 -208 

FIBERBLADE NORTE SA Altsasu 3320 200 0 -341 

SAPA PROFILES NAVARRA S.L. Irurtzun 2742 175 112 -63 

INDUSTRIAS LANEKO SAL Uharte Arakil 2874 168 93 -75 

DINESCON PREFABRICADOS SL Ziordia 2663 154 0 -154 

MAGOTTEAUX NAVARRA SA Urdiain 2752 146 129 -17 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. Olazti 2651 177 137 -40 

SAKANA S COOP Lakuntza 2751 107 74 -33 

GN ELECTRODOMESTICOS SL Irurtzun 5143 106 0 -106 

ISPHORDING HISPANIA SA Altsasu 2913 99 0 -99 

ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA SA Lakuntza 2752 85 98 13 

APOYOS METALICOS SA Olazti 2811 85 88 3 

KATAFORESIS RECIND SA Altsasu 2851 83 0 -83 

GH GUERRA MANUTENCION GUEMA SA Bakaiku 2922 80 66 -14 

INDUSTRIAL BARRANQUESA SA Lakuntza 2710 74 44 -30 

ENCOFRADOS Y CONSTRUCCIONES HESAN SL Altsasu 4521 58 0 -58 

ALDAKIN SL Altsasu 3162 53 37 -16 

FUNDACION ARFE-FELIPE LECEA Altsasu 8511 52 49 -3 

LACUNZA CALOR DE VIDA SAL Altsasu 2972 52 68 16 
      
Iturria: DIRCE, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra. Egileak berak egina. 
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Beste ikuspegi batetik, enpresa ertain eta handiek (49 langile baino 
gehiago dituztenak) industriako enpleguaren %64 hartzen zuten krisiaren 
hasieran, eta bost urte geroago, berriz, %52, hau da, 12 puntu galdu zituzten. 
Beste modu batez esanda, industria alorreko enpresa txikiek (50 langile baino 
gutxiago dituztenak) hobeki heldu diote enpleguari, balantze garbian 329 
lanpostu galdu baitituzte, %21,24, alegia. Enpresa ertain eta handiek, berriz, 
1.406 lanpostu galdu dituzte, hots, 2008an zuten langileen %51,67. 

Azkenik, nabarmendu beharra dago 7 enpresa itxi ondoren (8 izaten 
ahal dira, oraindik ere ez baitakigu Inasarekin zer gertatuk oden), hau da, 
Fiberblade-Gamesa, Arfe, Dinescon, GN Electrodomésticos, Isphording, Recind 
SA eta Hesan, 908 lanpostu galdu direla (1.153 Inasa kontuan hartzen badugu), 
hau da, enpresa ertain eta handietan galdutako lanpostuen %57 (%72 Inasa 
barne hartuta). Bestela esanda, Sakanan lanpostu asko galdu dira 7 edo 8 
enpresa horiek itxi direlako. 
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3. INDUSTRIA EHUNAREN ANALISIA 

Industriako ekoizpen ehunari dagokionez, 2. koadroan jasotzen diren 
datu berrienek erakusten digute 2013. urtearen hasieran 148 enpresa zeudela, 
eta guztira 2.581 langile zituztela. Beraz, soldatako langileen %57 industrian 
aritzen da. Nabarmendu behar da portzentaje hori Nafarroan industriak duen 
lanpostuen portzentajea (%29,55) baino askoz handiagoa dela. Era berean, 
Gipuzkoakoa (%26,18) edo Bizkaikoa (%18,85) baino dezente handiagoa da. 

2. KOADROA. 

Jarduera alorrak Enpresa 
kop. 

Langile 
kop. 

Enpresa 
% 

Langile % Batez 
besteko 
tamaina 

10 Elikagaien industria 20 151 13,51 5,85 7,6 
16 Zuraren eta kortxoaren 
industria, altzariak izan ezik; 
saskigintza eta espartzugintza 

12 93 
8,11 3,60 7,8 

20 Industria kimikoa 3 17 2,03 0,66 5,7 
22 Kautxuzko gaiak eta 
plastiko gaiak egitea 3 57 2,03 2,21 19,0 

23 Metalezkoak ez diren 
hainbat mea-ekoizkinak egitea 5 184 3,38 7,13 36,8 

24 Metalurgia; burdinazko, 
altzairuzko eta ferroaleaziozko 
ekoizkinak egitea 

19 682 
12,84 26,42 35,9 

25 Metalezko ekoizkinak 
egitea, makineria eta tresneria 
izan ezik 

46 603 
31,08 23,36 13,1 

26 Informatika, elektronika eta 
optikako produktuak egitea  1 29 0,68 1,12 29,0 

27 Tresneria eta gai 
elektrikoak egitea 2 84 1,35 3,25 42,0 

28 Makineria eta tresneria 
egitea (beste inon ez 
sailkatua) 

13 182 
8,78 7,05 14,0 

29  9 388 6,08 15,03 43,1 
30 Garraioko bestelako gaiak 
egitea 2 4 1,35 0,15 2,0 

31 Altzarigintza 3 17 2,03 0,66 5,7 
33 Tresneria eta 
ekipamenduak konpontzea eta 
instalatzea 

6 32 
4,05 1,24 5,3 

38 Hondakinak biltzea, 
tratatzea eta deuseztatzea 4 58 2,70 2,25 14,5 

Guztira 148 2.581 100 100 17,4 

Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra, 2013. Egileak berak egina. 

 

3. grafikoan agertzen da industriaren ekoizpen egitura, eta jarduera 
alorren arabera aztertzen badugu, ondoko alorrak nabarmentzen direla ikusten 
ahal dugu: ‘24 Burdinazko, altzairuzko eta ferroaleaziozko oinarrizko ekoizkinak 
egitea’ (industriako lanpostuen %26,42), ‘25 Metalezko ekoizkinak egitea, 
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makineria eta ekipamenduak izan ezik’ (%23,36), eta ‘29 Ibilgailu motordunak, 
atoiak eta erdiatoiak egitea’ (%15,03). Horien atzetik bi ditugu, eta lanpostuen 
%7 baino gehixeago dute biek: ‘23 Metalezkoak ez diren bestelako mea-
ekoizkinak egitea’ eta ‘28 Makineria eta tresneria fabrikatzea (beste inon ez 
sailkatua)’. Bost alor horiek industriako lanpostuen %79 hartzen dute. Enpresa 
kopuruaren arabera, arestian aipatutakoez gainera, ‘10 Elikagaien industria’ 
ere nabarmentzen da, 20 enpresa dituelako. 

Azken zutabean, alor bakoitzeko enpresen batez besteko tamaina 
kalkulatu da, soldatako lanpostuen eta enpresa kopuruaren arteko zatiketa 
eginez. Datuen arabera, enpresa bakoitzak 17 langile ditu batez bestean. 
Goialdean ‘29 Ibilgailu motordunak, atoiak eta erdiatoiak egitea’ alorra 
nabarmentzen da, batez bestean enpresa bakoitzak 17 langile dituelako.  Hala 
ere, batez besteko kalkulu hori okerra da Sunsundegui, S.A. enpresaren 
ondorioz. 3. grafikoan argi eta garbi ikusten ahal da hori. Horren atzetik honako 
hauek ditugu: ‘27 Tresneria eta gai elektrikoak egitea’ (42 langile); ‘23 
Metalezkoak ez diren bestelako mea-ekoizkinak egitea’ (37 langile); ‘24 
Burdinazko, altzairuzko eta ferroaleaziozko oinarrizko ekoizkinak egitea’ (36 
langile); ‘26 Informatika, elektronika eta optikako produktuak egitea’ (29 langile 
batez bestean); eta ‘22 Kautxuzko gaiak eta plastiko gaiak fabrikatzea’ (19 
langile). Gainerako alorrek batez besteko 17 langile horiek baino gutxiago 
dituzte enpresa bakoitzeko. 

Industriaren alorrak langile tarteen arabera aztertzen baditugu, 3. 
koadroan agertzen den bezala, eta Europako Batzordearen 2003/361/CE 
Gomendioa aintzat hartuta, 2013an enpresa handirik ez dagoela ohartuko 
gara (249 langile baino gehiago dituztenak), bai, ordea, 11 enpresa ertain (50 
eta 249 langileren artekoak), 50 enpresa txiki (10 eta 50 langileren artekoak) eta 
97 mikroenpresa (10 langile baino gutxiago dituztenak). 

Enpresa ertainak nabarmentzen dira ‘24 Burdinazko, altzairuzko eta 
ferroaleaziozko oinarrizko ekoizkinak egitea’ alorrean, 5 aritzen baitira jarduera 
horretan. Enpresa txikiak ondoko alorretan nabarmentzen dira: ‘25 Metalezko 
ekoizkinak egitea, makineria eta tresneria izan ezik’, ‘24. Metalurgia’ eta ‘10 
Elikagaien industria’. Azkenik, mikroenpresak ondoko alorretan nabarmentzen 
dira: ‘25 Metalezko ekoizkinak egitea, makineria eta tresneria izan ezik’, ‘10 
Elikagaien industria’ eta ‘28 Makineria eta tresneria fabrikatzea (beste inon ez 
sailkatua)’. 
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Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra Egileak berak egina. 

10 Industria de la 
alimentación; 5,85 

16 Industria de la madera 
y del corcho excepto 
muebles; cestería y 

espartería; 3,60 20 Industria química; 0,66 

22 Fabricación de productos de 
caucho y plásticos; 2,21 

23 Fabricación de otros 
productos de minerales 

no metálicos; 7,13 

24 Metalurgia; fabricación de 
productos de hierro, acero y 

ferroaleaciones; 26,42 

25 Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria 

y equipo; 23,36 

26 Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y 

ópticos ; 1,12 

27 Fabricación de material y 
equipo eléctrico; 3,25 

28 Fabricación de maquinaria y 
equipo n.c.o.p.; 7,05 

29 Fabricación de 
vehículos de motos, 

remolques y 
semirremolques; 15,03 

30 Fabricación de otro 
material de transporte; 

0,15 

31 Fabricación de muebles; 
0,66 

33 Reparación e 
instalación de 
maquinaria y 
equipo; 1,24 

38 Recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos; 2,25 

Gráfico Nº 3: % empleo por ramas 2013 
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3. KOADROA. 

Jarduera alorrak 1-2 
LANG: 

3-5 
LANG. 

6-9 
LANG. 

10-19 
LANG. 

20-49 
LANG. 

50-99 
LANG. 

100-249 
LANG. 

>250 
LANG. 

Alorra 
guztira 

10 Elikagaien industria 8 5 2 3 2 0 0 0 20 
16 Zuraren eta kortxoaren industria, altzariak izan ezik; saskigintza eta 
espartzugintza 4 1 3 3 1 0 0 0 12 

20 Industria kimikoa 1 0 2 0 0 0 0 0 3 
22 Kautxuzko gaiak eta plastiko gaiak egitea 0 1 0 1 1 0 0 0 3 
23 Metalezkoak ez diren hainbat mea-ekoizkinak egitea 0 1 1 1 1 0 1 0 5 
24 Metalurgia; burdinazko, altzairuzko eta ferroaleaziozko ekoizkinak 
egitea 3 3 1 3 4 3 2 0 19 

25 Metalezko ekoizkinak egitea, makineria eta tresneria izan ezik 9 13 5 7 11 1 0 0 46 
26 Informatika, elektronika eta optikako produktuak egitea  0 0 0 0 1 0 0 0 1 
27 Tresneria eta gai elektrikoak egitea 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
28 Makineria eta tresneria egitea (beste inon ez sailkatua) 3 3 3 1 2 1 0 0 13 
29  2 3 1 1 0 0 2 0 9 
30 Garraioko bestelako gaiak egitea 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
31 Altzarigintza 2 0 0 1 0 0 0 0 3 
33 Tresneria eta ekipamenduak konpontzea eta instalatzea 2 1 2 1 0 0 0 0 6 
38 Hondakinak biltzea, tratatzea eta deuseztatzea 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

Guztira 36 31 20 27 23 6 5 0 148 
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4. grafikoan jarduera alor bakoitzean dauden lanpostuak agertzen dira, 
enpresa tamainaren tarteen arabera multzokatuta. Irudi horrek ikuspegi hobea 
ematen digu, ondoko egoera ikusteko aukera ematen baitigu: mikroenpresa 
asko dauden arren, lanpostu gehienak enpresa ertain eta txikietan daude. 
Mikroenpresak establezimenduen %65 diren arren, industriako langileen %12,32 
besterik ez dute hartzen. Enpresa ertainek soldatako langileen %40,48 hartzen 
dute, eta enpresa ertainek, berriz, %47,19. 

Arestian esan dugun bezala, ‘29 Ibilgailu motordunak, atoiak eta 
erdiatoiak egitea’ eta ‘23 Metalurgia; burdinazko, altzairuzko eta 
ferroaleaziozko ekoizkinak egitea’ alorrek desoreka handia erakusten dute, 
enpresa bakar batek ia jarduera osoa hartzen baitu, Sunsundegui eta 
Cementos Portland enpresek, besteak beste. Beraz, nahiz eta eskualdeko 
industria egituran pisu esanguratsua izan, ezin da esan sektoreetan enpresak 
multzokatzen direnik, hau da, kluster bat osatzen ahal duten antzeko enpresak 
ez dira multzokatzen.  

Bestalde, ‘24 Metalurgia; burdinazko, altzairuzko eta ferroaleaziozko 
ekoizkinak egitea’ eta ‘25 Metalezko ekoizkinak egitea, makineria eta tresneria 
izan ezik’ alorretan multzokatze zantzuak eta egitura orekatua antzematen dira, 
tamaina desberdinetako enpresak txertatzen direlako: mikroa, txikia eta 
ertaina. Aipatutakoena bezain nabarmena ez bada ere, antzeko egitura 
ikusten da ‘28 Makineria eta tresneria fabrikatzea (beste inon ez sailkatua) ’ eta 
‘10 Elikagaien industria’ alorretan. 
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Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra Egileak berak egina. 

0 100 200 300 400 500 600 700 

10 Industria de la alimentación 

16 Industria de la madera y del corcho excepto muebles; cestería y … 

20 Industria química 

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 

23 Fabricación de otros productos de minerales no metálicos 

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y … 

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos  

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 

29 Fabricación de vehículos de motos, remolques y semirremolques 

30 Fabricación de otro material de transporte 

31 Fabricación de muebles 

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos 

Gráfico Nº 4: Trabajadores por tramos de empleo y ramas 2013 
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3.1. Klusterrak identifikatzea. 

Azken bi hamarkada hauetan ‘kluster’ kontzeptua garrantzi handia 
hartzen ari da, eskualdeetako ekonomia garatzeko politikak analizatzeko eta 
ezartzeko. Michael Porterrek sortu zuen kontzeptua, eta, horren arabera, 
klusterra da elkarren arteko lotura duten enpresa espezializatuen eta erakunde 
kidetuen kontzentrazio geografikoa, jarduera eta interes komunak eta 
osagarriak dituztelako.  

Talde edo multzo horiek garrantzitsuak dira interakzio dinamika berezia 
dutelako. Izan ere, analisi askoren arabera, interakzioaren bidez kanpo 
eraginak eta elkarrengandik jasotako onurak sortzen ahal dira, besteak beste: 
produktibitatea eta eraginkortasuna handitzea, transakzio kostuak murriztea, 
ikasketa azkartzea eta ezagutza zabaltzea. 

Klusterra oso zabalduta dagoela argi dago. Europan bakarrik, 17 
naziotako estatuek klusterrei eta eskualdeetako programei laguntzen diete 69 
programaren bidez gutxienez. Politika programa mota horien bidez, Europako 
Klusterren Behatokiak (www.clusterobservatory.eu) 1000 kluster erakunde baino 
gehiago sartu ditu bere katalogoan. 

Eskualdeak garatzeko estrategien diseinatzaileen ohiko jarduera da 
indarra duten enpresen multzoak identifikatzea, klusterraren dinamika 
positiboak ahalbidetzeko eta bultzatzeko. 

Eskualdeetako klusterrak identifikatzerakoan ondokoak erabili ohi dira: 
espezializazio adierazleak eta jarduera alorren pisua administrazio multzo 
handiago batean. Analisia egiteko, establezimendu edo langile kopurua 
erabiltzen ahal dira aldagai gisa. Guk bigarren aldagaia erabili dugu, 
eskualdearen arabera alor batek duen pisua eta espezializazio indizea 
zorrotzago neurtzen ahal direlakoan. 

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emandako informazioa 
oinarri hartuta, adierazle batzuk sortu ditugu, eta horien emaitzak 4. koadroan 
agertzen dira. Hona hemen adierazle horiek: 

• I.E. edo Eskualdeko Industriaren Egitura: Indizea kalkulatzeko, 
industria alorreko langile kopuruaren eta eskualdeko industriako 
langile guztien kopuruaren arteko zatiketa egin behar da. 

• ESP1 edo Hego Euskal Herriko Espezializazio Indizea. Eskualdean 
jarduera bat neurritik gora (>120) edo behera (<80) noraino 
dagoen islatua neurtzen du. Indize hori kalkulatzeko ondoko bien 
arteko zatiketa egin behar da: eskualdean alorrak dituen 
langileen portzentajea zati erreferentzia gune batean alor 

http://www.clusterobservatory.eu/
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berberak dituen langileen portzentajea. Kasu horretan, 
hautatutako gunea da Hego Euskal Herriko lau eskualdeen 
eremua. 

• ESP2 edo Nafarroaren Espezializazio Indizea. Aurreko espezializazio 
indizearen antzekoa da, baina erreferentzia gunea da 
Nafarroako industriak duen langile kopurua. 

• PCsN edo alor batek eskualde batean dituen langileak alor berak 
Nafarroan dituen langileen gainean. Indizeak neurtzen du 
Nafarroako enpresetako soldatako langileak noraino ari diren 
lanean Sakanan. 

Adierazle horiek aukera ematen digute interesgarriak izaten ahal diren 
jarduera espezifikoen multzokatzeak identifikatzeko. Hona hemen hautaketa 
horretarako erabili diren irizpideak: 

• 125etik gorako ESP1 edo ESP2, hau da, pisuari dagokionez, 
erreferentzia den ekoizpen egiturarena (EHE edo Nafarroa) baino 
%25 handiagoa duten jarduera alorrak. 

• 5etik gorako PCsN, hau da, alor batek Nafarroan hartzen duen 
enpleguaren %5 baino gehiago Sakanan kokatzen da. Esan 
behar da Nafarroako industriaren enpleguaren %4,63 Sakanan 
kokatzen dela. 

Bi iragazki horiek aplikatutakoan, ikusten da Sakanako industriak 
jardueraren lau alorretan multzokatzen direla nabarmenki: 

•  ‘24 Metalurgia; burdinazko, altzairuzko eta ferroaleaziozko 
ekoizkinak egitea’ alorrak 200 edo 300dik gorako espezializazio 
indizeak ditu, eta alor horretako enpleguaren %16 hartzen du 
Nafarroan. 

•  ‘25 Metalezko ekoizkinak egitea, makineria eta tresneria izan ezik’ 
alorrak 200dik gorako espezializazio indizea du, eta Nafarroako 
enpleguaren %11,51 hartzen du. 

• ‘16 Zuraren eta kortxoaren industria, altzariak izan ezik; saskigintza 
eta espartzugintza’ alorrak 200dik gorako espezializazio indizeak 
ditu, eta Nafarroako enpleguaren %10,38 hartzen du. 
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4. KOADROA 

JARDUERA ALORRAK ENPR. 
KOP 

E.I. ESP1 ESP2 PCsN 

10 Elikagaien industria 20 5,85 63,28 31,73 1,47 
11 Edariak egitea  0,00 0,00 0,00 0,00 
13 Ehunen industria  0,00 0,00 0,00 0,00 
14 Jantziak egitea  0,00 0,00 0,00 0,00 
15 Larruaren eta oinetakoen industria  0,00 0,00 0,00 0,00 
16 Zuraren eta kortxoaren industria, 
altzariak izan ezik; saskigintza eta 
espartzugintza 

12 3,60 241,14 224,33 10,38 

17 Paperaren industria  0,00 0,00 0,00 0,00 
18 Arte grafikoak eta euskarri 
grabatuak erreproduzitzea 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Koke-lantegiak eta petrolioa fintzea  0,00 0,00 0,00 0,00 
20 Industria kimikoa 3 0,66 24,86 29,90 1,38 
21 Farmazia gaiak egitea  0,00 0,00 0,00 0,00 
22 Kautxuzko gaiak eta plastiko gaiak 
egitea 

3 2,21 31,92 38,18 1,77 

23 Metalezkoak ez diren hainbat mea-
ekoizkin egitea                                                                             

5 7,13 239,62 215,08 9,95 

24 Metalurgia; burdinazko, altzairuzko 
eta ferroaleaziozko ekoizkinak egitea 

19 26,42 242,77 351,38 16,26 

25 Metalezko ekoizkinak egitea, 
makineria eta tresneria izan ezik 

46 23,36 120,62 248,72 11,51 

26 Informatika, elektronika eta 
optikako produktuak egitea  

1 1,12 80,69 94,11 4,35 

27 Tresneria eta gai elektrikoak egitea 2 3,25 79,50 99,86 4,62 
28 Makineria eta tresneria egitea 
(beste inon ez sailkatua) 

13 7,05 76,06 87,51 4,05 

29 Ibilgailu motordunak, atoiak eta 
erdiatoiak egitea 

9 15,03 141,35 73,68 3,41 

30 Garraioko bestelako gaiak egitea 2 0,15 4,25 65,99 3,05 

31 Altzarigintza 3 0,66 45,73 41,85 1,94 
32 Bestelako manufaktura industriak  0,00 0,00 0,00 0,00 
33 Tresneria eta ekipamenduak 
konpontzea eta instalatzea 

6 1,24 52,67 47,53 2,20 

35 Energia elektrikoa, gasa, lurruna 
eta aire girotua hornitzea 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 Ura hartu, araztu eta banatzea  0,00 0,00 0,00 0,00 

37 Hondakin urak biltzea eta tratatzea  0,00 0,00 0,00 0,00 

38 Hondakinak biltzea, tratatzea eta 
deuseztatzea 

4 2,25 96,59 119,62 5,53 

39 Deskontaminatze jarduerak eta 
hondakinak kudeatzeko bestelako 
zerbitzuak 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

GUZTIRA 148 100,00   4,63 
Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra Egileak berak egina. 



SAKANA2020 PLAN ESTRATEGIKOA 
ERANSKINAK. DIAGNOSTIKOA: INDUSTRIA 

 

SAK-IN KONTSULTING   165 

FINANTZATZAILEAK:   

 

• ‘23 Metalezkoak ez diren hainbat mea-ekoizkin egitea’ alorrak 
200dik gorako espezializazio indizeak ditu, eta alor horretako 
enpleguaren %9,95 hartzen du Nafarroan. Hala ere, esan behar 
da alor horretan enpresa bakar batek, Cementos Portland-ek, 
hartzen duela ia enplegu osoa. Hori dela eta, ez dago 
multzokatzerik, ezta klusterrik ere. 

Azken oharra ‘38 Hondakinak biltzea, tratatzea eta deuseztatzea’ 
alorraren gainean eginen dugu. Nafarroako industria egiturari dagokionez, 
119ko espezializazio indizea du, baina enpleguaren %5 baino gehiago hartzen 
du Nafarroan. Garatzeko potentzial esanguratsua izaten ahal du alor horrek. 
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4. ENPRESENDAKO ZERBIZUEN GAINEKO ANALISIA 

Enpresendako zerbitzuak gero eta integratuago daude industria 
jardueran. Dibertsifikatze altua izanik, zabaltzeko aukera handia dute, eta 
inpaktu berezia dute industria lehiakortasunean eta enpresa txiki eta ertainen 
lehiakortasunak aldeko ingurunea izan dezan. Izan ere, enpresendako 
zerbitzuak berrikuntza zabaltzeko tresna nabarmenak dira, horren bost 
esparruetan: teknologia, antolakuntza, estrategia, merkataritza eta operatiboa. 

5. KOADROA. 

Jarduera alorra Enpresa kop. 
(Giz.Seg. 

2013) 

Enpresa kop. 
(I.E.N. 2011) 

Soldatakoak 
(Giz.Seg. 2013) 

62 Programazioa, aholkularitza eta 
informatikari lotutako bestelako 
jarduerak 

1 2 4 

65 Aseguruak, berraseguruak eta 
pentsio fondoak, nahitaezko gizarte 
segurantza izan ezik           

3  5 

66 Finantza zerbitzuen eta aseguruen 
laguntza jarduerak 

1 13 2 

68 Onibar jarduerak 1 29 1 

69 Lege eta kontabilitate jarduerak 5 9 15 

70 Egoitza nagusien jarduerak; enpresa 
kudeaketako aholkularitza jarduerak 

1 7 2 

71 Arkitekturako eta ingeniaritzako 
zerbitzu teknikoak; saio eta analisi 
teknikoak 

3 29 8 

72 Ikerketa eta garapena  3  

73 Publizitatea eta merkatu ikerketak  1  

74 Bestelako jarduera profesional, 
zientifiko eta teknikoak. 

 14  

77 Alokairu jarduerak  7  

82 Bulegoko administrazio jarduerak 
eta enpresendako bestelako laguntza 
jarduerak 

 4  

Guztira 15 118 37 
Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra. Cederna (2012): “Revisión Diagnóstico y 
Prioridades PDL Montaña de Navarra. Diagnóstico territorial. Sakana” 

 

5. koadroan hainbat informazio jasotzen da industria enpresei tarteko 
inputak ematen ahal dizkieten zerbitzu enpresen kopuruaren gainean. Bi 
administrazio iturri ditugu; alde batetik Gizarte Segurantzaren Diruzaintza 
Orokorrak emandako datuak. Datu horiek mugatuta daude, soldatako 
pertsonak hartzen dituzten enpresak besterik ez baititu jasotzen, horregatik, hain 
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zuzen ere, langile autonomoen enpresak ezin dira aztertu. Hori dela eta, 
informazioa osatzeko, enpresa kopuruaren gaineko datuak jarri ditugu, 
Nafarroako Estatistika Institutuak emanak. 

Koadro berean ikusten ahal dugu enpresei zerbitzuak ematen dizkieten 
118 mikroenpresa zeudela 2011n. Ondoko alorrak nabarmentzen dira: ‘71 
Arkitekturako eta ingeniaritzako zerbitzu teknikoak; saio eta analisi teknikoak’ 
eta ‘68 Onibar jarduerak’, 29 establezimendu dituztelako. Era berean aipatu 
behar da ‘74 Bestelako jarduera profesional, zientifiko eta teknikoak’ alorra, 14 
establezimendu dituelako. Han kokatzen dira diseinu espezializatuko jarduerak, 
argazkilaritza jarduerak, itzulpen eta interpretazio jarduerak eta beste batzuk. 

Kokapenari dagokionez, balio erantsi handieneko zerbitzu enpresak eta 
berrikuntza eginkizunei lotuak —teknologikoa edo ez— hirien barnealdean 
egon ohi dira gehienetan. Gure eskualdean, 5. koadroan agertzen diren 
enpresa gehienak Altsasun daude, eta horietariko gutxi batzuk, berriz, 
Irurtzunen. Dena den, litekeena da bezeroek zerbitzu horietariko asko eskatzea 
Iruñean edo beste hiri batzuetan kokatzen diren enpresei, ahalmen handiagoa 
baitute. 
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1. SARRERA 

Diagnostiko labur honen helburua da Sakanako energia sektorearen 
merkatua eta joera globalak zertan diren erakustea, nolabaiteko argazki 
xehea eginez.  Horretarako, sektoreari buruzko hainbat ikerketa eta 
Administrazioaren informazio iturriak hartu ditugu oinarri: Estatistikako Institutu 
Nazionalaren Direktorio Zentrala eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza 
Orokorra, besteak beste. 

Labur esanda, argazki hau oinarria izanen da energia sektoreari 
buruzko AMIA (Aukerak, Mehatxuak, Indarguneak eta Ahuleziak) analisi bat 
egiteko, xede horretarako eratu den lantaldean. Geroago, eta AMIA 
analisia abiapuntu hartuta, jarduteko ildo estrategikoak eta ekintza zehatzak 
identifikatuko dira, Plan Estrategikoan proposatzekoak. 

2. KRISIAK SAKANAKO EKOIZPEN EHUNEAN IZANDAKO INPAKTUA ETA 
ENERGIA SEKTOREAREN AHALMENA  
 

Soldatapeko enpleguak izan duen bilakaeraren balantzea eginda, krisi 
ekonomikoaren azken 5 urteotan 2075 lanpostu galdu dira Sakanan, N1 
grafikoan ikusten ahal den bezala. 

Halere, hainbat zehaztapen egin behar dira erabilitako informazio 
iturrien gainean Lehenik eta behin, Estatistikako Institutu Nazionalaren 
Enpresen Direktorio Zentralak eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza 
Orokorrak urteko urtarrilaren 1ean dauden langileen datuak besterik ez 
dituzte jasotzen, norberaren konturako langileenak edo autonomoenak 
bazterrean utzita. Horregatik, jarduera adar batzuetan enplegua gutxietsia 
dago. 

Portzentajeetan emanda, lanpostu gehienak galdu dituen jarduera 
esanguratsuen adarra 33.a izan da: “Medikuntza eta kirurgia, doitasun, 
optika eta erlojugintza ekipamenduak eta tresnak” adarrean lanpostuen 
%100 galdu dira, Fiberblade (Gamesa) enpresa desagertu baita. Izan ere, 
jarduera horretan aritzen zen enpresa hori, nahiz eta energia sektorean 
kokatzen ahal dugun. 
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Iturria: DIRCE, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra. Egileak berak egina.

0 200 400 600 800 1000 1200 

01  Agricultura y ganaderia 
02  Selvicultura 

14  Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 
15  Industria de productos alimenticios y bebidas. 

18  Industria de la confección y de la peletería. 
20  Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y … 

22  Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 
24  Industria química. 

25  Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 
26  Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 

27  Metalurgia. 
28  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 

29  Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. 
31  Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 

33  Fabricación de equipo e instrumentos medico-quirúrgicos, de … 
34  Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 

35  Fabricación de otro material de transporte. 
36  Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. 

37  Reciclaje. 
45  Construcción. 

50  Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, … 
51  Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de … 

52  Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, … 
55  Hostelería. 

60  Transporte terrestre. Transporte por tubería. 
63  Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de … 

64  Correos y telecomunicaciones. 
66  Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. 

67  Actividades auxiliares a la intermediación financiera. 
70  Actividades inmobiliarias. 

71  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales … 
72  Actividades informáticas. 

73  Investigación y desarrollo. 
74  Otras actividades empresariales. 

75  Administración publica, defensa y seguridad social obligatoria. 
80  Educación. 

85  Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 
90  Actividades de saneamiento publico. 

91  Actividades asociativas. 
92  Actividades recreativas, culturales y deportivas. 

93  Actividades diversas de servicios personales. 
95  Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 

Gráfico Nº 1: Número de asalariados por ramas de actividad 

AÑO 2008 

AÑO 2013 
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Enpresa ertain eta handiekin gertatutakoa zehatzago eta sakonago 
aztertzen badugu, 1. koadroan agertzen den bezala, ondorio interesgarriak 
ateratzen ahal ditugu. Lehenik eta behin, 2008an 22 enpresak 50 langile 
baino gehiago zituzten, 2013an, berriz, 11k, besterik ez. Bigarrenik, 22 enpresa 
horietan 1.714 lanpostu galdu dira, hau da, Sakanan galdutako lanpostu 
guztien %61,63.  

Beste ikuspegi batetik, enpresa ertain eta handiek (49 langile baino 
gehiago dituztenak) industriako enpleguaren %67 hartzen zuten krisiaren 
hasieran, eta 5 urte geroago %48, hau da, 19 puntu galdu zituzten. Beste 
modu batez esanda, industria alorreko enpresa txikiek (50 langile baino 
gutxiago dituztenak) hobeki heldu diote enpleguari, balantze garbian 188 
lanpostu galdu baitituzte, %13,35, alegia. Enpresa ertain eta handiek, berriz, 
1.547 lanpostu galdu dituzte, hots, 2008an zuten langileen %54. 

Errealitate kezkagarri hura ikusita, energiarena sektore bideragarria 
izaten ahal da lanpostuak sortzeko, ekonomia jarduera berriak sortu eta 
zigortutako sektoreak berregituratzen ari baitira energia berriztagarriak 
sortzea eta energia eraginkortasuna xede dituzten jardueretara. 
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1. KOADROA 

50 LANGILE BAINO GEHIAGO DITUZTEN ENPRESAK 
Enpresaren izena Udala CNAE93 2008 2013 ALDAK. 
FIBERBLADE NORTE SA Altsasu 3320 341 0 -341 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 
UNIFICADOS DE CARROCERIA SL 

Altsasu 3420 290 226 -64 

HYDRO ALUMINIUM INASA Irurtzun 2742 261 16 -245 
IBERICA DE SUSPENSIONES SL Altsasu 3430 224 127 -97 
ARTICULOS DE FERRETERIA SA ARFE Altsasu 2875 208 0 -208 
SAPA PROFILES NAVARRA S.L. Irurtzun 2742 175 112 -63 
INDUSTRIAS LANEKO SAL Uharte Arakil 2874 168 93 -75 
DINESCON PREFABRICADOS SL Ziordi 2663 154 0 -154 
MAGOTTEAUX NAVARRA SA Urdiain 2752 146 129 -17 
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, 
S.A. 

Olazti 2651 177 137 -40 

SAKANA S COOP Lakuntza 2751 107 74 -33 
GN ELECTRODOMESTICOS SL Irurtzun 5143 106 0 -106 
ISPHORDING HISPANIA SA Altsasu 2913 99 0 -99 
ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA 
SA 

Lakuntza 2752 85 98 13 

APOYOS METALICOS SA Olazti 2811 85 88 3 
KATAFORESIS RECIND SA Altsasu 2851 83 0 -83 
GH GUERRA MANUTENCION GUEMA 
SA 

Bakaiku 2922 80 66 -14 

INDUSTRIAL BARRANQUESA SA Lakuntza 2710 74 44 -30 
ENCOFRADOS Y CONSTRUCCIONES 
HESAN SL 

Altsasu 4521 58 0 -58 

ALDAKIN SL Altsasu 3162 53 37 -16 
FUNDACION ARFE-FELIPE LECEA Altsasu 8511 52 49 -3 
LACUNZA CALOR DE VIDA SAL Altsasu 2972 52 68 16 

Iturria: DIRCE, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra. Egileak berak egina. 

 

Zehazki esanda, krisiaren ondorio negatiboenak jasan dituen 
sektoreetako bat ondokoei lotutakoa da: `45. Eraikuntza´, `27. Metalurgia´ 
eta `28. Metalezko ekoizkinak egitea, makineria eta ekipamenduak izan 
ezik´. Azpisektore horiek guztiek behar adinako jakintza izan lezakete energia 
sektorera birmoldatzeko. Eraikuntza energia eraginkortasunerantz bidera 
daiteke, eta gainerakoek makineria eta materialak egin ditzakete energia 
berriztagarriak sortzen aritzen diren enpresendako. 

Era berean, aholkularitza zerbitzuetan aritzen diren enpresek behar 
bezalako ahalmena izan lezakete beren zerbitzuak energia 
eraginkortasunera bideratzeko, industrian zein alor publikoan eta pribatuan. 
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Energia berriztagarriak sortzeari dagokionez, energia hauek duten 
aldeko alderdietako bat da lanpostuak sortzeko duten ahalmena, eta 
gehienbat deszentralizatua gainera. Hau da, energia berriztagarriak 
ezartzen diren lurraldean zabaltzen da, eta, horrela, energia eta industria 
garapenen arteko elkarrizketa konstruktiboa sortzen da.  Besteak beste, 
Europako Batzordeak horrela adierazi du (Altener)(IPTS). 

Energia berriztagarriak garatzeko, ahalegin ekonomiko nabaria eta 
borondate politiko garbia behar dira. Ahalegin eta borondate horiek 
eskatzeko justifikazioak ikuspegi desberdinetatik bizi dituzte gizarteak eta 
bertako agenteek. Arrazoi zabalduenak energia erabilpenetatik etorritako 
ingurumeneko gaiak dira, eta, horien artean, klima aldaketa da 
lehenbizikoa.  

Baina, era berean, sostengua ere lortu behar dela gero eta 
kontzienteago da gizartea, eta, hidrokarburoen egungo eskaintza ugari eta 
merkea etorkizunean mugatzen ahal denez, arazoari aiseago egiten ahal 
zaio aurre.  

Energia eraginkortasunaren azpisektoreari dagokionez, esan behar da, 
betidanik energiaren kontsumoak ekonomia hazkundearen joerari jarraitu 
diola zentzu berean. Hau da, BPG (Barne Produktu Gordina) haziz gero, 
energiaren kontsumoa hein berean handitzen zen. Nafarroak hazkunde 
ekonomiko handia izan du, eta, ondorioz, energiaren kontsumoa azkar hazi 
da azken hamarkada hauetan. Gainera, Nafarroaren kontsumo maila 
(energia intentsitatean adierazita) oso goian dago Europakoaren aldean. 
Energia kontsumoari ekarpen handiena egin dioten sektoreak garraioarena 
eta etxeko erabilpenarena dira. Industriaren energia erabilpena, berriz, 
murriztu egin da portzentajeetan. 

Hala ere, 2004. eta 2005. urtetik aurrera, energia kontsumoaren eta 
Nafarroako hazkunde ekonomikoaren arteko deslotura bat antzematen da 
(3. grafikoa). Energia aurrezteko egindako apustua emaitzak izaten hasi da 
ondokoei esker: berrikuntza; teknologiaren garapena; eta produktu batzuk 
ordezkatzea, eraginkorragoak diren beste batzuk jarrita. Nafarroak bat egin 
du energia eraginkorrago erabiltzeko prozesuarekin. Izan ere, Europako 
beste herrialde batzuek duela bi hamarkada abiatu zuten prozesu hura. 

Kontsumoaren eta ekoizpenaren arteko deslotura berri ona den arren, 
kontsumo absolutuak hazten jarraitu zuen 2008ra arte, azken urteotako 
hazkunde ekonomikoaren erritmo altuaren ondorioz. 

Ildo horretatik, Nafarroa ez da salbuespena, Europar Batasunean ere 
bai. Hain zuzen ere, egungo joerak kontuan hartuta, kalkulatu da energia 
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kontsumo absolutua %10 handituko dela 2020ra arte. Epe luzera begira, 
hazkunde ekonomikoak energia eskaera handiagoa sortzen du 
eraginkortasuna hobetuta aurrezten dena baino. 

3. GRAFIKOA 
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3. INDUSTRIA EHUNAREN ANALISIA 
 

3.1. SAKANA 

Sakanako energia sektorearen ekoizpen ehuna aztertzeko egon den 
zailtasunik handiena izan da datu kuantitatibo zein kualitatibo fidagarrien 
falta. 

Hala ere, jarduera berriak sortzean, enpresariek energia sektorea 
hautatzen dutela antzeman da. 

• Beriaín Azpia, S.L. (Arbizuko Kanping Ekologikoa) 
• Orleghy Renovables, S.L. 

Era berean, antzematen da enpresariak sektore horri lotutako jarduerak 
sartzeko prest daudela gaur egun martxan ari diren enpresa finkatuetan, 
negozioak egiteko aukera gisa: 

 •Naparpellet (pelleta egiten du). 

 •Lacunza Kalor Group, S.A.L. (egur, ezpal eta pelleterako galdarak 
egiten ditu). 

 •Sakana, S. COOP. (aerosorgailuak). 

Sektore honen esparruan hasieran sortu eta gaur egun finkatuta 
dauden enpresak ere kontuan hartu behar ditugu: 

 •Biohaus Goierri, S.L. (eraikuntzarako material ekologikoa). 

 •Esip Energía Solar, S.L. (energia berriztagarriak). 

 •Eseki, S.A.L. (eraginkortasun energetikoa). 

 

3.2. NAFARROA 
 

Gaur egun, Nafarroan 80 enpresa inguru ari dira energia berriztagarrien 
sektorean, eta Nafarroako BPGren %5 hartzen dute. Zifra hori agertzen da 
sektore horri lotutako lanpostuetan. 2002. eta 2008. urteen artean energia 
berriztagarrien sektorean 1.500 langile izatetik ia 5.000 izatera heldu da, eta 
eskualdeko biztanleria aktiboaren %1,6 da. Enpresa horiek eraikuntzan eta 
energia instalazioen mantentze lanetan aritzeaz gainera, beste jarduera 
batzuetan ere lan egiten dute: ikerkuntza; teknologia berriztagarriak 
garatzea eta esportatzea; eta atzerrian ekoizpen instalazioak kudeatzea.   
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Energia berriztagarrien alorrean, ekoizpen sektorearen garapenak ere 
hainbat aukera baditu landa ingurunean, herrietan inbertsioak eginez eta 
tokiko lanpostuak sortuz (instalazioen mantentze lanak egiten edo biomasa 
ekoizten, adibidez) Gainera, Nafarroako Gobernua bultzatzen ari da 
funtsezko guneak edo energia berriztagarriaren klusterrak sortzea. 2. mapan 
garbi agertzen da sektoreko enpresak Nafarroako gune zehatzetan biltzen 
direla. 

2. mapa:  Energia  sektoreko enpresen banaketa 

  
Iturria: Estatuaren Diruzaintza.  

 

NAFARROAKO ENERGIA SEKTOREAREN ERREALITATEA ETA AHALMENA 

 

Gizartea trantsizio sakon baten atarian dago, XX. mendean ohiko 
energia baliabideak gero eta urriagoak baitira: erregai fosilak. Gero eta 
gehiago, eskualdeak apustua egiten ari dira kontsumoa aurreztearen eta 
iturri berriztagarri gehiago izanen dituen energia sistema baten alde. Bi 
erronka horiek, gainera, klima aldaketaren aurka egiten lagunduko dute, 
ohiko energia baliabideek sortzen dituzten berotegi efektuko gasak murriztuz 

Nafarroak ez du energia baliabide berriztaezinik, baina joan den 
mendeko 90. hamarkadako urteetatik eskualde aurrendaria izan da energia 
berriztagarrietan, eta saiatzen da trantsizio horrek dakartzan aukera 
ekonomiko handiak aprobetxatzen. 

Número de empresas de 
energía renovable 

        1 

      5 

   10 
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Testu honetan laburki deskribatzen da Nafarroako energiaren 
trantsizioa zertan den, eta batez ere lurraldearen antolakuntzak noraino 
baldintzatzen ahal duen trantsizio hori. 

Nafarroako energia berriztagarriaren ekoizpena 

1996an lehenbiziko Energia Plana abiatu zenetik, Nafarroak energia 
berriztagarrien aldeko apustu garbia egin du. Hona hemen emaitza: 2007ko 
datuen arabera, Nafarroan sortutako energiaren %46,4 iturri 
berriztagarrietatik zetorren, Espainiako batez bestekoa (%19, 2006an) eta 
EBkoa (%14, 2005ean) baino askoz ere gehiago. Gainera, Nafarroak 
kontsumitzen duena baino elektrizitate gehiago sortzen duenez, 
kontsumitzen duen elektrizitatearen portzentajea —energia berriztagarrietatik 
etorria— are altuagoa da: %63. 

Energia berriztagarrietatik datorren elektrizitate ekoizpen gehiena 
sektore eolikotik dator (%75). Beste erkidego batzuetan ez bezala, sektore 
hidraulikoak kopuru urria ekoizten du (%16), eta eguzki energiatik datorren 
elektrizitatea ekoizten hasi da. 

Elektrizitatea ekoizteari dagokionez, egoera ona den arren, kontuan 
hartu behar da elektrizitateak energia kontsumo osoaren zati txiki bat 
besterik ez dela. Kontsumo osoa kontuan hartzen badugu, Nafarroaren 
autohornikuntza maila %13 besterik ez da. Energiaren %87 inportatu egiten 
da, petrolioa eta gas naturala batez ere. 

Hala eta guztiz ere, energia berriztagarriek hazkunde handiko 
perspektiba dute, hainbat alderdiren arabera betiere: teknologiaren 
garapena, inbertitzeko ahalmena, neurri fiskalak eta prezioen egokitasuna. 

 

Energia berriztagarriek ekoiztutako elektrizitatearen bilakaera Nafarroan 
(1995 - 2007) 
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Energia eolikoa Nafarroan 

1996tik aurrera, energia eolikoa sakonki errotu da Nafarroan. 2008an, 
Nafarroak hogeita hamar bat parke zituen, 1.181 errota guztira, eta 971 MW 
sortzen zituzten. Handikeriarik gabe, Nafarroaren paisaian energia eolikoa 
nagusi da. 

Halere, errotak zonalde batzuetan multzokatu behar izan dituzte, 
potentzial eolikoak eta tokiko paisaiaren ezaugarriak eta ingurumena 
nolakoak diren. Haize abiadura altueneko zonaldeak Erdialdeko mendi 
gainetan eta Pirinioaurreko ibarretan daude. Zonalde horietako askotan ezin 
da errotarik eraiki, ingurumeneko babesaren gaineko araudiengatik, besteak 
beste: fauna mehatxatuaren guneak (eremu babestuak), natur eremuak 
(Urbasa, Bardea, Pirinioak, Aralar), abelbideak, 5 hektareatik beherako baso 
autoktonoak. Gainera, foru araudiak xedatzen du parkeek herriguneetatik 
urrun egon behar dutela, erroten hegalek gizakiari eragiten diotelako 
(125/1996 Foru Dekretua). 

Arrazoi horiengatik, Nafarroako Gobernuak jakinarazi du parke eoliko 
berriak eraikitzeko leku egokiak agortzen ari direla. Era berean, aurrerapen 
teknologikoak kontuan hartu behar dira, potentzia handiagokoak jartzen ari 
baitira. Gaur egun, 5 MW-ko haize-sorgailuak jartzeko aukera aintzat hartzen 
ari da, kontuan hartuta Nafarroan potentzia handiena duen errota 3 MW-



SAKANA2020 PLAN ESTRATEGIKOA 
ERANSKINAK. DIAGNOSTIKOA: ENERGIA 

 

SAK-IN KONTSULTING   179 

FINANTZATZAILEAK:   

koa dela. Beraz, hona hemen galdera: horren ondorioz, errota kopurua 
murriztuko da edo, bestela, ekoizteko ahalmena handituko da? 

Teknologia horren beste aukera bat izaten ahal da turbina eoliko txikiak 
eta isolatuak jartzea, eskala txikian eta norbanakoaren kontsumoa asetzeko. 
Teknologia horrek eragina izaten ahal du lurraldean.  

Eguzki-energia. 

Energia eolikoaren aldean, eguzki-energia hasiberria da. Arrazoia 
garbia da: sortzen duten energia kontuan hartuta, eguzki-instalazioak oso 
garestiak dira. 

Hala ere, aurrerapen teknologikoei eta laguntza finantzarioari esker, 
eguzki-teknologia ekoizpen iturri garrantzitsua izaten hasi da 2008az geroztik. 
Nafarroan, 156 MW-ko potentzia zegoen instalatua 2008an, hau da, 
Nafarroako potentzia eolikoaren %17. Ia ahalmen hori guztia 2007. eta 2008. 
urteetan instalatu zen, teknologia fotovoltaikoa oinarri harturik erabat. 

Zentral fotovoltaikoak jartzen dira eguzkiaren argiaren intentsitatea 
zenbatekoa den kontuan hartuta. Urtean eguzki-irradiazio orokorrak 
potentzial altuagoa du Erriberan Nafarroa Atlantikoan baino (1600 eta 1150 
kW/m2, hurrenez hurren). Beraz,  Zonalde Atlantikoko instalazioek askoz ere 
denbora gehiago behar dute amortizatzeko.  

Etorkizunera begira, eguzki-energiak hazkunderako perspektiba ona du, 
nahiz eta sarera botatako kWh fotovoltaiko bakoitzarengatik emandako 
prima murriztu zuten 2008an (1578/2008 Errege Dekretua). Espero da 
garapen teknologikoari esker instalazio handietan egindako inbertsioak 
errentagarriak izatea. Ondorioz, Nafarroako herri askok garatzeko aukera 
izanen dute. Bestalde, etxebizitzetan eguzki-energia hartzeko produktu sorta 
zabala dagoenez, energia aurrezteko irtenbide berriak egoten ahal dira. 
Hala ere, gaur egun sistema horiek muga nabariak dituzte, etxebizitza 
energia hornitzailea izateko eta sare elektrikoarekin behar bezalako lotura 
izateko. 

Biomasa 

Energia berriztagarriak hasi zirenetik, biomasak eginkizun nabarmena 
izan zuen iturri berriztagarrietatik energia lortzeko. Biomasan produktu eta 
lehengai berriztagarri asko sartzen dira (ekilorea, koltza, egurra, lastoa), 
hainbat helburutarako energia iturri gisa erabiliak: biodiesela, eraikinendako 
berogailua eta zentral elektrikoendako erregaia. 

Gaur egun, Nafarroan biomasatik elektrizitatea sortzeko unitate batzuk 
daude (Zangozakoa, lastoa erabiltzen duena; Caparrosokoa, biodiesela 
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egiten duena; eta Agoizkoa, bigarren belaunaldiko bioerregaien zentral 
pilotua). Bakoitza garapen egoera desberdinetan dago.  

Badirudi bigarren belaunaldiko bioerregaiak erabiltzeko trantsizioa 
bultzatzen ari dela. Olio naturala erabili beharrean, landare produktuen 
zelulosa baliatzen da. Prozesu horrek energia errendimendu handiago izatea 
espero da, horri esker azalera gutxiago beharko litzatekeelako energia 
kopuru bera ekoizteko. Azpiegitura horiek, alde batetik, kokapen 
estrategikoa behar dute lehengaia non dagoen kontuan hartuta, bestalde, 
instalazioek garraio elektrikoko azpiegitura indartsu batetik hurbil egon behar 
dute.  

Bestalde, garatze bidean dagoen merkatu bat dugu, energia sortzeari 
lotutako material, produktu eta makinen alorrean (berogailua batez ere), 
etxebizitzan erabiltzeko. Sektore horrek irtenbide berriak ekartzen ahal ditu 
energia aurrezteko eta energia merkeagoa ekoizteko.  

1. MAPA: Biomasa ahalmena eta bioerregaia erabiltzen duten 
instalazioak  

 

Iturriak: Ingurumen Departamentua. Laboreen eta aprobetxamenduen 2007ko mapa, egileak 

 Eremu babestua 

 Egungo sail ureztatuak edo aurreikusitakoak  

 Basoen azalera 
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berak egina. 

Nafarroako energia hidraulikoa eta ibaiak 

Energia hidraulikoarena antzinako sektorea da energia 
berriztagarrietan, eta, nola edo hala, Espainiako beste erkidego batzuetan 
Nafarroan baino errotuagoa dago.   

Nafarroako energia planak aurreikusten du mikrozentral elektrikoen 
kopurua handituko dela. Ziur aski, datozen urteetan zentral mota hori 
eraikitzeko leku egoki asko daude, baina, erabakia egin baino lehen, ibaien 
tarte bakoitzean egon beharreko balio hidrologikoak ebaluatu behar dira.  
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4. EGUNGO JOEREN AZKERKETA 

ENERGIA ERAGINKORTASUNA 

Energia eraginkortasunari dagokionez, Europar Batasunak hainbat 
helburu planteatzen ditu, 20-20-20 sortan biltzen ahal direnak: 

• Energia berriztagarrien kuotaren %20, bukaerako energia 
kontsumo gordinean (eta garraioaren %10 bukaerako energia 
kontsumoan).  

• 2020an lehen mailako energia kontsumoaren %20 murriztea 
(aurreikuspen guztiak kontuan hartuta). 

• 2020an berotegi efektuko gasen igorpenen %20 murriztea 
(aurreikuspen guztiak kontuan hartuta).  

Ildo beretik, Nafarroako Gobernuak hainbat energia helburu kualitatibo 
sartu ditu Nafarroako Energia Planean, ondokoak lortze aldera: ekoizpena 
ahalik eta gehiena handitzea; energiaren eraldaketa eta kontsumoa; eta 
gizartea, ekonomia eta ingurumen alorretan Nafarroako iraunkortasunari 
laguntzea. 

• Energia kontsumo iraunkorra bultzatzea, kontsumitzen ez dena 
energia berriztagarriena dela kontuan harturik, energia 
baliabideak balioan jarriz eta energia kontsumoaren goranzko 
joera inbertituz. Eraginkortasun handiago horrek dirua aurreztuko 
du, eskualdearen lehiakortasuna handitzeko eta ekonomia 
hazteko.  

• Energiaren zentzuzko kudeaketan aurrera jotzea, eskaera 
(kontsumoa) eskaintzari (ekoizpena) egokitzeko. Izan ere, horrek 
abantaila handiak ekartzen ahal ditu iturri berriztagarriak 
sisteman sartzeko eta energia ekoizteko beharrak murrizteko. Era 
horretan, energia sistema iraunkorragoa, lehiakorragoa eta 
seguruagoa izanen dugu.  

• Energia berriztagarriaren ekoizpena bultzatzea, lehiakorragoa 
den iturri guztietatik sortua. Horrela, gero eta gehiagotan tokian 
tokiko energia baliabideek eginkizun nabarmena izanen dute 
eskualdeko energia mota guztietan.  

 

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 
 

Bigarrenekoz, 2009an AEBk eta Europak ahalmena handitu zuten iturri 
berriztagarrietatik datorren energia ekoizteko (eolikoa eta eguzkikoa, 
besteak beste), ohiko iturrien aldean (ikatza, gasa eta energia nuklearra). 
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Hala diote bederen Nazio Batuen Ingurumenerako Programak eta XXI. 
Menderako Energia Berriztagarriaren Politika Sareak egindako txosten 
batzuek.  

Energia berriztagarriak Europako ahalmen berriaren %60 dira eta 
AEBkoaren %50 baino gehiago.  Adituen ustez, oro har munduak ahalmen 
gehiago izanen du iturri berriztagarrietatik etorritako elektrizitatez hornitzeko 
ohiko iturrietatik baino. 

Txosten horien arabera, funtsezko energia garbian (energia berriztagarri 
berriak, bioerregaiak eta energia eraginkortasuna) egindako inbertsioa %7 
murriztu zen 2009an, eta 162 milioi dolar erregistratu ziren. Azpisektore 
askotan inbertitutako baliabide kopurua nabarmen murriztu zen, eguzki-
energiarena eskala handian (zerbitzu publikoen enpresa) eta bioerregaiena 
barne. Hala ere, inoiz baino gehiago inbertitu zen energia eolikoan. Ura 
berotzeko eguzki-berogailuetan egindako gastua eta teilatuetako eguzki-
energia fotovoltaikoa instalatzeko kostu guztiak sartzen badira, inbertsio osoa 
igo zen 2009an, ekonomiaren joera ez bezala.  

2009an energia berriztagarriko iturriek hartu zuten: 

• Munduan energia (elektrizitatea) ekoizteko dagoen ahalmenaren 
%25 (iturri guztien 4,800 gigavatiotik (GW) 1,230 GW, ikatza, gasa eta 
energia nuklearra barnean sartuta) 

• Munduko energia ekoizpenaren %18.  

• Instalatutako energia ahalmen berriaren %60, eta %50 baino 
gehiago AEBn. 2014an edo 2015ean munduak, oro har, %50era edo 
gehiagora heldu beharko luke instalatutako energia ahalmen 
berrian. 

 

2005etik 2009ra, biak barne, energia eolikoaren ahalmena hazteko 
batez besteko tasa %27 izan zen urtean; eguzkiko ur beroarena %21; 
etanolaren ekoizpena %20; eta biodieselarena %51. Elektrizitatea sortzeko 
eta berogailuek funtzionatzeko, biomasaren eta geotermiaren erabilpena 
ere nabarmen igo zen. 

Gaur egun, Europa batez ere pairatzen ari den krisiak eragin die 
kontinente zaharrean energia berriztagarrietan egin diren inbertsio publikoei 
eta, ondorioz, sektoreari. Hala ere, garatze bidean ari diren herrialde 
batzuek, Txinak, besteak beste, finantzaketa publikoa zein pribatua sartu 
dituzte sektore horretan, nabarmenki bizkortuta. 
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1. SARRERA 

Sakanak ondare kultural eta natural aberatsa eta anitza dauka, eta 
gainera ondare hau lurralde osoan zehar sakabanatuta aurkitzen da; hau 
dela eta, zenbait ondare balioak dituzten lurraldeko kokaleku guztietan 
garatu daiteke jarduera turistikoa, ondorioz  lurralde garapenerako eta 
landa ingurunearen dinamizaziorako tresna interesgarria da. 

Turismo esperientzia integral zehatz bat eskeintzeko, turista batek 
esperientzia baten kontsumoaren bidez asetu nahi dituen beharrak eta  eta 
bereizgarri garrantzitsuenak ezagutzea beharrezkoa da. Turistak 
erakargarriagoak diren lekuetan konzentratzen dira eta emaitza 
ekonomikoak ematen dituzten tradiziozko itxurak, kulturalak eta 
ingurugirokoak konbinatzearen garrantzia geroz eta handiagoa da. 

Egin berri diren ikerketa batzuk zenbait ideia argi uzten dituzte; bikotea 
lagunik gustokoena dela, erabiltzaileak informatu eta interneten bidez 
erreserba egin nahi duela eta azkenik prezioa erabakiorra dela . 

Gaur egungo turistak, leku zehatz  horretan egin, sentitu eta bizi nahi 
duenaren arabera aukeratzen du bere helmuga. Gaur egun aukeraketa 
hau esperientzien bilaketa, norbanakoak modu pertsonalean nahasten 
dituzten gertaeretan oinarritzen da. 

Gaur egungo krisiak zenbait produktuen kontsumoa geldiarazi du, 
baina beste batzuena handiagotu ditu. Matthias Hartman-ek zioen “ 
Jendeak  ez dio uko egin nahi bidai bat edo edozein  produktu emozional 
bat kontsumitzeari “.Gakoa , landa turismoa, ekoturismoa, kultura, 
natura....produktuak benetazko esperientzia “emozionalak” bihurtzean 
dago. 

Azken lau urtetan gau emate kopurua, egonaldi eta orokorrean 
kontsumo turistiko beherakada nabarmena ikusten ari gara eta epe 
laburrean ez da uste egoera hobetuko denik. 

 

Argi izan behar dugu, landa turismoaren arazoa osotasunean, ez da 
egoeraren araberakoa, egiturazkoa baizik. Argi dago, egoerak epe zehatz 
bat izango duela, baina aurrera joan ala,lehengoko egoerara bueltatuko 
da, sektorea lernatuago egon arren, honengatik momentu honetan lan egin 
ahal eta egin beharko litzateke. 
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1.1 SAKANA IRAGANA ETA ORAINA 

 

Eredu ekonomikoak eta kulturalak gizakiaren eta inguruak hornitu 
dizkigun baliabideen kudeaketaren erlazioaren ondorioa dira. Sakanan 
kultura eta ekonomia hiru elementu nagusiren gainean eraiki da  basoak, 
larreak eta bideak. 

 

Etorkizuneko garapen eredua, elementu hauetan oinarritu behar da 
baina gaur egungo ikuspuntutik birplanteatuta. Planteamendu honek 
energiaz ( biomasa ), bioeraikuntzaz     ( egurra), elikaduraz, turismoaz,....hitz 
egiten errazten digu. 

Bestalde, Sakanako orografiak inguruko lurretarako lotura bide natural 
bihurtzea ekarri digu. Honek, ingurune hurbilarekin eta munduarekin 
harremanak izatea erraztu digu. Erromatarren garaiko Astorga-Burdeos 
galtzadatik hasita, jende eta merkantzien joan etorria jarraia izan da, eta 
honek garaian garaiko ezagutza eta tendentzien ezagupena izatea erraztu 
digu. Komunikazio honek, bide hauek, merkatari eta mandozain bihurtu 
gaituzte...munduan barrena ibili gara, baina sustraiak Sakanan sendo izanik. 

Hiru kontzeptu hauek, egun sakanako sare produktiboren  gehiengoa 
zuzenean edo zeharka biltzen dute.  

 

 

Onttoak 

Historia 

Kultura 

Paisaia 
Egurra 

Suegurra 

Gazta 
Txistorra 
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2. NAFARROA 

2.1 TURISTAK NAFARROAN 

Nafarrora iristen den turista fluxu handiena EAE- ekoa (%17) da, 
Nafarroa bertakoa (%15)-a jarraituz , gainera geure Nafarroako eta EAE-eko 
menpekotasun handia erakusten dugu (%65) landa turismoan eta (%65) 
kanpinetan. Halaere, honek gure bailararen kokapen pribilegiatua 
adierazten digu, Nafarroa bisitatzen dutenen sarrera nagusia delako. 

Merkatuaren helburuen analisiarekin jarraituz, estatu mailan Katalunia 
eta Madril nabarmentzen dira proportzio berean (%12) . Estatuko beste 
herrialdetatik (%23). 

Europar Batasunetik (%15) turista bertaratzen dira, Frantzia 
nabarmenduz eta urrutiago Alemania, Bretania Handia eta Italia. Honek 
gure potentzial merkatua gertukoa dela adierazten digu. 
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2.2 GAU EMATEAK ETA BATEZBESTEKO GASTUA 

 

Gau ematei dagokionez, batezbesteko egonaldia 2,24 egunekoa da. ( 
Beste ikerketak diotenez 5,2 koa). Nafarroan turista bakoitzaren eguneko 
batezbesteko gastua jatorriaren araberakoa da; estatuko bidaiari baten 
eguneko gastuaren batezbestekoa 29e-takoa den bitartean atzerriko turista 
batek eguneko 115 € gastatzen ditu. 

 

2.3. SEKTORE TURISTIKOA 

 

Nafarroan nuertutakosektorearen pisu ekonomikoa BPG-ean , %5 eta % 
6 tartean dago, populazio aktiboaren inkestak %14-ko enplegu tasa 
zerbitzuetan eta populazio aktiboaren %8 adierazten  duen bitartean. 

Landa turismoa, krisiarekin ahuldu da eta gaur egungo egoerari 
irtenbidea aurkitzeko leundu behar diren zenbait arazo estrukturalak 
azaleratu dira. 

1.Landa turismo bidaiari eta kontsumitzaileek egonaldi motzak eta 
gertukoak aukeratzen dituzte eta askok azken aldiko errerbei itxoiten diete 
eta eman den igoera eskas hori prezioen jetxiera orokorrari zor zaio. 
Urtarokotasuna oso nabarmena da, zubi garrantzitsuenak, Aste Santua, 
Eguberriak eta udaren inguruan ematen dira gehienbat kostaldean. 
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2.Atzerritar bisitariak landa turismoan beste sgmentu batzuen azpitik 
dago(%9,73). Gure negozioen jabeek hizkuntzen ezjakintasunagatik eta 
baita ere internazional promozio eskasarengatik dela uste da. 

3.Estatuan ez dago landa turismoaren inguruko legegintza 
homgeneizaziork eta honek gaur egungo nahaste-borrastea suposatzen du 
eta erabiltzaileari ikuspen egokia oztopatzen dio. 

Gaur egungo gehiegizko eskaintza ezinezkoa da bidaiariek  xurgatzea, 
lehia gehikuntza honek proposamen berriak eskatzen ditu. Aisialdi aukera 
anitzak proposatu behar dira ostatuari osagarri izango zaizkion proposamen 
integralak eginez. Landa turismoak eskeini dezaken ingurugiro, etnografikoa 
eta kultural proposamen magikoa. 

 

3. SAKANA 

3.1. ONDAREA, GARAPENAREN MOTORRA 

 

Ondare kulturala eta naturala, funtsezko baliabide endogenoa da 
bertako garapenerako. Horregatik Ondare Kulturalaren giza dimentsioa, 
kulturala eta ekonomikoari balio erantsia eman behar zaio,honek gizarteari 
eta lurraldeari suposatzen dion garapen eta hobekuntza soziala sustatuz. 

Ondarearen sustapenak ondokohau sortu dezake: 

• Populazioaren dinamizazioa eta indartzea. 
• Erakarpen turistikoa 
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3.2. ONDAREA ETA TURISMOA SAKANAN 

 

Ondarean oinarritutako ikuspegi turistiko batek, turismoak lurraldeko 
ekonomian zeharka ekintza bat bezala eragin dezan,  aukera emango digu. 
Gure erakarpen turistikoa, gure kulturan,gure paisaian aurkitzen bada, hor 
sartuko dira nekazaritza, artisautza…. Beti egin duguna eta egiten dakiguna. 

Guzti honengatik turismoa lau zutabe funtsezkotan oinarritu behar da: 

• Gastronomia 
• Kultura 
• Natura 
• Aisia-Kirola 

 

 

 

Nahiz eta turismoaren garrantzi sozioekonomikoaren garrantzia onartu, 
Sakanan oraindik lortu beharreko zerbait dugu.Nahiz eta ahalegin handiak 
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egin zentzu horretan ezinezkoa izan da beharrezkoa den  jarraitutasun eta 
ardurarekin lantzea. Garapen agentzia 2013. 

 

Zonaldearen sustapenari dagokionez, ez dago ekintza turistikoa 
sustatzen duen eragilerik, sustapen estrategia aldatu da eta bi bulego eduki 
beharrean saiakera egingo da ( ostalariak, komertzioak....) informazioa izan 
dezaten; ostatuak, ekintzak.... Garrantzitsua da diagnostiko desberdinetan 
ahultasun bat seinalatu dela, dinamizazio lana egingo duen pertsona 
espezializatua. 

 

Lehiakideak 

 

Gure eskaintza turistikoarengatik Estatuko ipar aldeko beste lurralde 
batzukin konparatzen gaituzte: EAE (%23), Asturias (%14), Galizia (%9), Errioxa 
(%8) eta Kantabria (%8). 

Kontuan hartzeko beste datu bat gure bailararen kokapen geografikoa 
da, 3 milioi inguruko merkatu potentzialaren mugakide garela. 

EUSKAL – HERRIKO TURISMOA ETXARRIKO BULEGOAN (PERTSONA KOPURUA – 
PROBINTZIKA) 

 

 

NAZIOARTEKO ETA ATZERRIKO TURISMOA ETXARRIKO BULEGOAN  

(PERTSONA KOPURUA – URTEKA) 
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3.3. ESKAINTZA TURISTIKOA 

 

Eskaintza  turistikoa, bisitariei kontsumo zuzenerako eskaintzen zaizkien 
ondasun ,zerbitzu , azpiaegitura eta balibide guztien bilduma da. Hau dena 
osagarri askoren parte hartze anitz batekin lortutako arrakastaren arabera 
integratuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oinarrizko eskaintza turistikoa: 
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1-Albergue 
2-Apartamentos 
3-Camping 
4-Casas rurales 
5-Hostal 
6-Hostal restaurante 

7-Hotel 
8-Apartamento 
9-Hotel rural 
10-Pensión 
11-Restaurante 
12-Cafeteria 

 

Bestelako eskaintza turistikoa 

Ostalaritzaz gain, turismo kontsumo barruan zenbait ekintza osagarri 
aurkitzen ahal dira, eskaintza turisktiko integral bat osatuz. 

 

 

MUNICIPIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Altsasu 1 1    3 4    9  18 

Arakil   5  6       2  13 

Arbizu    1 1  1   1  4  8 

Arruazu     1       1  2 

Bakaiku    1  1       2 

Ergoiena   2  2         4 

Etxarri-
Aranatz   1 1       6  7 

Irañeta     4         4 

Irurtzun       1   3 2  6 

Iturmendi   2  1         3 

Lakuntza  1  2       1  4 

Olazti/Olaz
agutía    1 2   1   1 4  9 

Uharte-
Arakil   1         5  6 

Urdiain   1  2       1  4 

Ziordia    1       1  2 

SAKANA 1 13 3 24 0 5 6 0 1 4 36  93 
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3.4. GARRAIOA 

 

Helmuga turistikoa erdiesteko baliabidea da eta helmugan bertan 
mugitzeko ere, turismoaren gehikuntzak garraioaren garapena erraztu du 
eta eskaerak era berean garapen hau indartu du eta kalitatearen 
hobekuntza ere. 

Baliabide bat edo besteren aukeraketa zenbait faktoreen baitan 
dago; adibidez, egin beharreko distantzia, bidaiatzeko dakazun denbora, 
erosotasuna, segurtasuna, batezbesteko prezioak, gutxi gorabeherako 
distantziak bere eraginkortasuna gehiengoa dela. 

Sakanara iristeko nagusiki hiru modu daude: 

-Autoa ( Gehiengo eraginkortasuna 1000 km-raino). Autoak nazio 
turismoa sustatzen du, bideberriz ardatz bat dugu Gipuzkoatik, Arabatik edo 
Iruñatik.Badirudi bidaiarien sarrera nagusia dela. 

-Autobusa ( Gehiengo eraginkortasuna 1000 km-raino).Iruñatik lotura 
ona dago. Gasteiztik, Bilbotik edo Donostiatik bidaiatzeko. 

-Trena ( Gehiengo eraginkortasuna 200 eta 500 km tartekoa). Badago 
trenbideko lotura erdiko eta distantzia luzekoa. 

Distantzia luzekoa: Egunero bi Alvia bi norantzatan Bartzelonarekin 
lotzen dute.Galiziara ere posible da zeharkako ibilbidea Arco camino de 
Santiago deitutako trenaren bidez. 

Erdiko distantzia: Renfearen DE-ak Gasteiz eta Irun Donostiako bidean 
egunean 3 bidai bi norantzatan. Nafarroako beste gainerako puntuetara 
Erdiko Distantzia loturak  posible dira Errioxa eta Aragoira ere. Geraldiak 
Altsasun, Etxarri Aranatzen Uharte Arakilen eta Irurtzunen. 

Lotura estrategiko hau abantaila lehiakorra izan daiteke bidaiariak 
jasotzen dituzten beste lurraldeen aurrean. 
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4. JOERAK 

 

Turismo eta aise sektorea garapen etengabea jasaten ari da. Eskakizun 
turistikoak zaletasun eta opor ohituretan transformakuntza sakonak jasan ditu 
joera berri batzuei bidea emanez. Azterketa honen dokumentazio fasean  
behatu diren joeren artean, aipamen bat: 

• Zaletasunak dibertsifikatuak azaltzen dira eta gehienbat  
baliabide kultural, naturarekin, osasunarekin lotuta e.a. eta 
modu aktiboago batekin kultur maila altua eta gastatzeko 
gaitasun handiagoko segmentuen artean. 

• Kultur maila handiagoak eta turismoan esperientzia batek, 
kalitate handiagoko produktuetarako eskakizunera bideratzen 
dute eta ingurugiro  eta jasangarritasunak begirune handia 
hartzen dute. 

• Urtean zehar oporrak banatzeak, bidai kopurua gehituz eta 
beraien iraupena murrizteko joera eta honen ondorioz 
tradiziozko udako oporrei eskaintzen zaien denbora murriztuz. 

• Teknologia berriak ohitura berriak sortu dituzte. 
• Halaber, turista bera da bere bidaiaren esperientziaren sortzaile. 
• Turistak helmugarekin interaktuatzeko lotura emozional bat 

eskatzen du. 

 
5. AURRETIKO DIAGNOSIAK 

 

2001 ean Sakanan sektore turistikoaren Diagnosi bat egin zen Ekintza 
Global baten Plangintzaren definiziorako ( Cederna ). Ordutik aurrera, 
zenbait eragile turistiko, bai bakarka edo Sakanako Mankomunitatearekin 
batera eta aurten Garapen Agentziarekin batera gaiaren inguruko zenbait 
hausnarketa egin ditu. 

Hau esanda, 2014-2024 Sakanako Plan Estrategikoren diagnosia, 
hausnarketa hauetan oinarrituko da. 
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AHULTASUNAK MEHATXUAK 

-Tradiziorek ez > pentsamolderik ez > 
udaleen inplikazio gabezia. 

-Marka/erreferentzia gabezia. 

-Koordinaziorik gabeko ekintzak >produktu 
gabezia. 

-Kordinazio falta > gidaritza gabezia. 

-Turismoaren ikuspegi  murriztua, zeharkako 
trataera gabezia. 

-Sakana igarobide eskualdea. 

-Koordinazio falta/ Estrategia falta. 

-Zerbitzuaren kalitate eskasa > 
profesionalizazioa. 

-Komunikazio plangintza falta. 

-Eguneratu gabeko Web a. 

-Erreferentzi puntu baten falta. 

-Formazio falta. 

-Sasoiko turista. 

-Krisia > finanziazio falta /Diru laguntzak 

-Lehia : Lizarra/ Plazaola. 

 

INDARGUNEAK AUKERAK 

-Heltzeko erraztasuna. 

-Baliabide naturalak. 

-Baliabide kulturalak 

-Hotelak egotea herri txikietan ere. 

-Kokapen geografiko egokia 

 

-Gertuko turismoa ( krisia) 

-Dena egiteke dago. 

-Zeharkako beste gai batzuk landu 
(nekazaritza, artisautza...) 

-Produktu berrien sorrera. 

-Enplegu berrien sorrera. 
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PARTE-HARTZAILEAK 
 

 

Plana egiteko prozesuan pertsona askok hartu dute parte. Nork bere alor 
estrategikoan duen eskarmentua eta jakintza kontuan hartuta hautatu dira. 
Guztioi zinez eskertzen diegu jarduketa lerroak eta ekintzak zehaztean ahalegin 
handia egin izana. Etorkizunean lan hori Sakana garatzeko bidea izanen 
delakoan gaude. 

 

 

LEHEN SEKTOREA ETA ELIKADURA-INDUSTRIA 

• Aberri Barandalla 

• Ainara Goikoetxea 

• Gorka Unamuno 

• Aritz Ganboa 

• Julian Martiarena 

• Juan Manuel Garro 

• Iker Manterola 

• Ioana Ijurko (dinamizadora) 

• Garazi Retegi (dinamizatzailea) 

• Irene Checa (dinamizatzailea) 
 

 

INDUSTRIA SEKTOREA 

• Xabier Ezquer 

• Juan Cruz Bengoetxea 

• Jose Julian Gartziandia 

• Gaizka Uharte 

• Javier Baztarrika 

• Esteban Zeberio 

• Jesus Mari Mendinueta 

• Unai Uhalde 

• Patxi Leiza 
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• Uxune Beristain 

• Francis Bergera 

• Ignacio Urbitarte 

• Susana Mendinueta 

• Miguel Angel Jorge Palacios 

• Iker Manterola 

• Cristina Irisarri 

• Joseba Garmendia (dinamizatzailea) 
 

 

ENERGIA SEKTOREA 

• Igor Erbiti 

• Arkaitz Santesteban 

• Ivan Azanza 

• Patxi Lakuntza 

• Mikel Santamaria 

• Erkuden Mazkiaran 

• Jon Igoa 

• Antton Zelaia 

• Aitor Karasatorre 

• Carlos Gomez de Segura 

• Pedro Jose Diez de Ulzurrun 

• Jose Miguel Ganboa 

• Mikel Etxeberria Mindegia 

• Juan Garciandía 

• Javier Flores 

• Nerea Saizar (dinamizatzailea) 

• Jon Etxeberria (dinamizatzailea) 
 

TURISMO SEKTOREA 

• Fernando Etxauri 

• Amagoia Betelu 

• Alfonso Alnui 

• Kitz Mendiola 



SAKANA2020 PLAN ESTRATEGIKOA 
ERANSKINAK. PARTE-HARTZAILEEN ZERRENDA. 

 

SAK-IN KONTSULTING   199 

FINANTZATZAILEAK:   

• Josu Ostiza 

• Susana Sureda 

• Daniel Torrente 

• Lukas Petriati 

• Arantza Bengoetxea 

• Isabel Elizalde 

• Iker Manterola 

• Floren Vicente Imaz 

• Oihana Gallo (dinamizatzailea) 

• Imanol Salinas (dinamizatzailea) 
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