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politikoa

Aurreikuspenak



3.323 milioi

Abiapuntuko egoera

zorra

5.187 euro biztanleko



104,4 milioi
Zor publikoaren urteko interesak

64 milioi
Itzalpeko peajearen urteko kopurua, 2030ra bitartean haziko 
dena

100 milioi
Urteko diru bilketa txikiagoa, 2014ko zerga jaitsieragatik

Abiapuntuko egoera

48 milioi
Garraioaren Hiria



30 milioi
Estatuak AHTaren aurrerakina ordaintzeari uko egin izana

29 milioi
Funtzio Publikoan ordaindu gabe dagoen aparteko paga

Abiapuntuko egoera

18,8 milioi
Nafarroako Ubidea: aurrekontu gastuaren  betebeharra 
2016an. 2048ra bitarteko konpromiso aldagarriak



12 milioi
Navarra Arena: 4,7 m. erreklamazioetan + 7 m. irekieran

4 milioi
Lizentzia informatikoak

10 milioi
Bitarteko irakasleen oporrak

Abiapuntuko egoera

1,5 milioi
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa



Abiapuntuko egoera

Egiturazko arazoak

▪ Nafarroaren ekarpena Estatuari . 591 milioi 2015ean. Aldiz, 485 milioi 
2010ean

▪ Muturreko pobrezia ren hazkunde esponentziala 2014ra arte

▪ Nafarroa, murrizketa sozial gehien dituzten autonomia erkidegoen arteko 
hirugarrena, Espainiako Gizarte Zerbitzuen Kudeatzaileen Elkarte
Independentearen arabera

▪ 2 urteko greba desgaitasunaren sektorean 

▪ %70eko hazkundea Babes Ofizialeko Etxebizitzen prezioan 2000tik, 
saltzekoetan zein alokatzekoetan



Abiapuntuko egoera

Egiturazko arazoak
▪ Etxebizitzak birgaitzeko laguntzen murrizketa eta sektorearen geldialdia

▪ Nafarroako Enplegu Zerbitzua: hitzarmen opakuak, aniztasun urria
organoetan, plantilla murrizketa

▪ Itxaron-zerrenda onartezinak osasun sistema publikoan. Azken 
legegintzaldian bikoiztu egin da lehen kontsultetarako itxaron-zerrenda eta 
Bermeei buruzko Legeak ezarritako epeetatik kanpo ebakuntza baten zain 
dauden pertsonen kopurua.

▪ Osasun arretarako eskubide unibertsala ren bermea mehatxupean

▪ Errepide sarea batere zaindu gabe

▪ Lurralde desoreka , biztanleriaren eta jardueraren kontzentrazioa
Iruñerrian.



Aldaketarako ekimen politikoa

Aldaketarako lehen ekimenak



Aldaketarako lehen ekimenak

Soldata jaitsiera
Erantzukizun osagarriak
kentzea lehendakariari eta 
Gobernuko kideei.

Aurrezpena auto 
ofizialetan
Auto ofizialen erabilera 
arautzea. 

Kontrol handiagoa 
Gobernuari
Parlamentuak Gobernua 
kontrolatzeko 
hamabosteroko osoko 
bilkurak ezartzea

Gardentasun 
handiagoa
Nafarroako Parlamentura 
igortzea Gobernuak 
asteroko saioan hartzen 
dituen Erabaki guztiak . 

Kudeaketa 
publikoaren kalitatea
Kudeaketa eta politika 
publikoen plangintza, 
metodologia eta 
ebaluazio irizpideak 
ezartzea



Aldaketarako ekimen politikoa

Eskubide sozialak



Eskubide sozialak

Errenta bermatua
Lege proiektua onetsia: 
prestazioen zenbatekoen 
hobekuntza . 
Lehentasuna: lan munduan 
sartzea, haur pobrezia, 
adinekoak eta pertsona 
zaurgarriak. 2.800 lagun 
gehiago babespean.

Mendekotasuna
Laguntzen 
bateragarritasuna 
berreskuratzea. Mendeko 
moderatuei hedatzea eta 
zerga hobekuntzak. 10.000 
onuradun gehiago.

Desgaitasuna
Desgaitasun zentroak 
kudeatzeko kontratu berri 
bat. 23 postu gehiago, 
langileen hitzarmena 
betetzea, langile ratio 
handiagoak. 
Sindikatuekin akordioa, 2 
urteko greba eta gero.

Gizarte Larrialdia
Bikoiztu egin da laguntza 
etxegabetzeen 
prebentziorako, txirotasun 
energetikorako, osasun eta 
elikagaien oinarrizko 
premietarako... Txirotasun 
energetikoaren kontrako 
hiru hitzarmen

Etxebizitza legea
Alokairu prezioen 
jaitsiera (%8-%15).
Laguntza gehiago 
birgaitzeko. Alokairu 
parkea 1.600 
etxebizitzatan handitzeko 
plana. Etxegabetzeen 
aurkako protokolo .

Enplegu babestua
Langabetuei, 
gizarteratzeko errentaren 
hartzaileei eta gazteei 
zuzendua. 5 milioi 
gehiago . 1.027 kontratutik 
2.385era.



Gizarte politikak

NEZ – Nafar Lansare
Plantilla handitzea enplegu 
bulegoetan. Lansareren 
estatutu berriak: aniztasun 
handiagoa. Gardentasun
handiagoa kudeaketan. 2,5 
milioiko hazkundea
enpleguko inbertsio eta 
programetan.

Lanerako 
prestakuntza
Baliabideen %13,6ko 
hazkundea langabetu eta 
okupatuen laneko 
prestakuntzarako. 

Lankidetza
%33 hazi da 
Garapenerako 
Lankidetzarako laguntzei 
bideraturiko aurrekontua.

Gizarte Zerbitzuak
Baliabideen %9,6ko 
hazkundea Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuetan.

Behatoki berria
Errealitate Sozialaren 
behatokiaren sorrera .

Haurrak eta familia
Baliabideen %15eko 
hazkundea . Haurrendako 
57 postu berri gehiago. 
113 harrera-familia berri. 
500 ordu gehiago 
orientaziorako eta 
bitartekaritzarako.



Aldaketarako ekimen politikoa

Osasuna



Osasuna

Eskubide unibertsala
Osasun arretaren 
unibertsaltasuna 
pertsona ororentzat 
bermatua Nafarroan bizi 
diren lehen egunetik.

Osasun sexuala
Dekretu berria, 
bermatzeko hezkuntza 
afektibo-sexuala eta 
haurdunaldien etetea
egiten dela sare publikoan. 

Haurrak
Txerto gehiago
(pneumokokoaren 
aurkakoa). Jaioberrietan 
metabolopatien 
antzematea zabaltzea. 
Obesitatearen aurkako 
plan pilotua.

Minbiziaren 
prebentzioa
Koloneko minbiziaren 
programaren bigarren 
fasea ezartzea. Beste 
80.000 pertsona sartu 
dira.  

Itxaron-zerrendak
%16,5 paziente gutxiago
1. kontsultako itxaron-
zerrendan eta %17 
paziente gutxiago
Bermeei buruzko legeak 
ezartzen dituen epeetatik 
kanpo ebakuntza baten 
zain.

Kronikoak
Eri kroniko eta 
pluripatologikoendako 
zabaltzea arreta plana . 
108.000 nafar herritarri 
eragiten dio. Jada hasia 
dago Oinarrizko 15 
Osasun Eskualdetan.



Osasuna

Larrialdien 
hobekuntza
Plantilla handiagoa (11 
profesional), ekipamendu 
gehiago , triajeko 
bosgarren postua, 
familiendako 
informaziogunea, 
antolamendu hobekuntzak.

Osasun arloko 
garraioa
Osasun arloko Garraioaren 
Mahaiaren eraketa. 
Bizitzaren autobusa 
finantzatzea.

Ospitaleguneko
sukaldeak
Nafarroako 
Ospitaleguneko sukaldeak 
2017an partzialki sektore 
publikora itzultzeko
erabakia hartua.

Osasun estrategia
Osasunerako 
Departamentuarteko 
Kontseiluaren sorrera, 
politika guztietan osasun 
estrategia garatzeko.

Enplegu eskaintza
319 lanpostuko Lan 
Eskaintza Publikoa onartua 
osasuneko 
profesionalendako.

Tutera eta Lizarra
Tuterako Reina Sofía eta 
Lizarrako García 
Orcoyeneko 
laborategietako jarduera 
eta langileak mantentzea. 



Osasuna

Partaidetza
Herritarrek lehen aldiz
hartu dute parte batzorde 
teknikoetan: diabetesa, 
fibromialgia, minbizia, kalte 
zerebrala. 

Errezeta elektronikoa
Nafarroa Errezeta 
Elektronikoaren Erkidego 
interoperable gisa 
ziurtatzea.

Baliabide gehiago
Zainketa aringarrien 
programaren estaldura 
zabaltzea . Etxeko 
ospitalizazioa 

Hobekuntzak 
zerbitzuetan
Instalazio berriak 
endoskopietarako, 
eguneko ospitalerako, 
hematologiarako.



Aldaketarako ekimen politikoa

Hezkuntza



Hezkuntza

IIPren ebaluazioa
Ingelesez Ikasteko 
Programa berrikusi eta 
hobetzea. Bigarren 
Hezkuntzara iragateko 
lehen araudia .

25eko ikasgela 
Ikasleen ratioak berriz 
ere 25era itzultzea Haur 
eta Lehen Hezkuntzan, 66 
irakasle gehiago 
kontratatuta.

1. LEPa 5 urtean
200 maisu-maistra 
lanpostu deitu dira, 
espezialitateka. 
Azterketak euskaraz eta 
gaztelaniaz egiteko
aukera.

Bitarteko irakasleei 
ordaintzea
Bitarteko irakasleen 
finikitoak, oporrak barne 
direla , ordaintzen hasi 
dira.  

Ikastetxe berriak
Ikastetxe berrien 
proiektuak abian jarri dira 
Buztintxuri, Castejón eta 
Biurdanan.

D ereduaren 
zabalpena
Nafarroa guztian bi 
hizkuntza berekietan
eskolatzeko eskubidea 
gauzatu da : euskaraz eta 
gaztelaniaz.



Hezkuntza

Sarriguren
Sarrigurengo ikastetxe 
publikoa bi ikastetxetan 
banatzea, Eguesibarko 
eskola erkidegoaren 
borondateari jarraikiz. 
Gune eta proiektuak 
elkarbanatuko dituzte.

Azpiegiturak 
hobetzea
Erronkari, Larraintzar, 
Iturrama, Uharteko BHI, 
Burlatako II, Abartzuza, 
Mutiloa… udalendako 
laguntzak.



Aldaketarako ekimen politikoa

Garapen ekonomikoa



Garapen ekonomikoa

Finantzaketa lortzeko 
bideak hobetzea
Enpresa txiki eta ertainei, 
ekintzaileei eta autonomoei 
zuzendua. Hitzarmenak 
Elkargi, Sonagar eta 
Oinarrirekin, arriskuak 
elkarbanatzeko.

Inbertsio industrialak
Bitartekaritza eta 
laguntza instituzionala 
Nafarroako inbertsio 
industrial handietan

Eskualde mailako 
estrategiak
Hitzarmena Sakanarekin. 
Lankidetza Lizarrerriko 
Planean. Bertatik 
bertarako azterketa:
Erribera, Pirinioa, Baztan-
Bidasoa, Erdialdea, 
Zangoza, Pirinioaurrea, 
Lekunberri…

Tuterako portu 
lehorra
Tuterako itsas plataforma 
multimodala abian jartzea, 
Bilboko portuari lotuta.

Laguntzak
40 milioi inbertsiorako, 
lehiakortasunerako, 
berrikuntzarako, laneko 
arriskuak prebenitzeko, 
merkataritzarako eta 
turismorako laguntzetan. 
Klusterrendako 
laguntzak lehen aldiz.

Espezializazio 
adimenduna
Adostasuna eragileekin.
Lehentasunezko 6 alor : 
automobilgintza eta 
mekatronika, elikadura 
katea, energia 
berriztagarriak, osasuna, 
turismoa eta sormenaren 
industriak.



Garapen ekonomikoa

Energia plana
Nafarroarendako eredu 
energetiko berri bat 
zehazten duen 2030 
Energia Plana aurkeztua.

Ekintzailetzari 
bultzada
12 Start Up berritzaileri 
laguntza . Orizont eta 
Nuevo Impulso 
Emprendedor programen 
edizio berriak.

Turismo hobiak 
dinamizatzea
Osasun eta kongresu 
turismoan lankidetza 
publiko-pribatua . 6,1 
milioi Ederbiderako. 
Zinemaren bidea. 
Erromanikoaren bidea 
(Geocatching-a).

Belateko tunelak
Hainbat urtetarako 
konpromisoa 
jarduketetarako: 7 milloi 
baino gehiago 2016 eta 
2018 bitartean.

Kontsumoa eta 
merkataritza
"Denda txikiak pertsona 
handiak" kanpaina. 
Kontsumitzaileak 
informatzeko bulegoen 
sarea Erribera guztira 
hedatzea.

Pertsonen garraioa
Informaziorako eta 
kontrolerako sistema 
modernizatzeko proiektua 
eta txartel bakarra 
ezartzeko hitzarmena 
mankomunitatearekin.



Garapen ekonomikoa

Aditech-en
birdefinizioa
Aditech korporazio 
teknologikoaren 
birdefinizioa eta 
egituraren gutxiagotzea , 
enpresa eta ezagutzako 
eragileak bat etorrita.

Lankidetza 
eragileekin
Hainbat hitzarmen 
NUPekin, Nafarroako 
Unibertsitatearekin, 
Enpresari Gazteen 
Elkartearekin, Nafarrroako 
Emakume Enpresari eta 
Zuzendarien Elkartearekin, 
NBFrekin, Iberdrolarekin, 
lurraldearen lehiakortasuna 
hobetzeko.



Aldaketarako ekimen politikoa

Herritarrekiko eta erakundeekiko
harremanak



Herritarrekiko eta erakundeekiko harremanak

Bruselako 
ordezkaritza
EBko foroetan parte 
hartzea . Informazio 
ekintzak Bruselan, 
Iruñean, Tuteran. Arku 
Atlantikoko batzarra 
Iruñean.

Euroeskualdea eta 
lankidetza
Euskadi-Akitania-Nafarroa
euroeskualdera itzultzea . 
Bitariko hitzarmenak Pirinio 
Atlantikoekin eta 
Akitaniarekin.

EAErekiko 
harremanak
Harremanen 
normalizazioa lankidetza 
politika publiko guztietara 
hedatzen duen protokolo 
berri baten bidez.

Herritarren parte-
hartzea
Urte honetan herritarren 30 
parte-hartze prozesu 
baino gehiago planifikatu 
dira, horien artean, Parte-
hartzea Bultzatzeko Plana.

Euskarari prestigioa 
ematea
Laguntzak 
berreskuratzea , irudi 
elebidunari eta erabilera 
instituzionalari bultzada 
ematea. Plan estrategikoa 
hastea.

Ikus-entzunezko 
politika
Irratien espedientea 
ebaztea, Euskalerria 
Irratiari lizentzia esleituz.
EITB hedatzeko 
hitzarmena sinatzea eta 
LTD bidez hedatzeko 
plana.



Herritarrekiko eta erakundeekiko harremanak

Biktimentzako arreta
Bana-banako arreta
programak terrorismoaren 
biktimendako eta 
aitorpenik izan ez duten 
biktimendako. Laguntzen 
deialdia.

Memoria historikoa
Gobernuaren lidergoa eraildako 
pertsonen gorpuak lurpetik 
ateratzean . 100.000 euroko 
zuzkidura. Sinbologia 
kentzea . Errepresaliatuen 
aintzatespena.

Berdintasuna
Nafarroako 
Berdintasunerako 
Institutua 
berreskuratzea . 
Laguntzak ematea
emakume eta lesbiana, 
gay, bisexual eta 
transgenero elkarteei.

Genero indarkeria
Emakumeen aurkako 
indarkeriaren biktimei 
arreta integrala emateko 
bi ekipo berri sortzeko 
azken tramitazioa: Tafalla 
eta Iruña-Iparraldea. 
Genero indarkeriari 
buruzko legearen ekintza 
plana bukatua.



Aldaketarako ekimen politikoa

Landa Garapena, Ingurumena eta
Toki Administrazioa



Landa Garapena, Ingurumena eta Toki 
Administrazioa

Finantzaketa 
handiagoa 
udalendako
KPI hazkundea + %2 toki 
entitateen gastu arrunten 
finantzaketan. Osotara, 4 
milioi gehiago

Tokiko inbertsioen 
desblokeoa
2009ko inbertsio plana 
desblokeatu eta bizkortu 
da. 2017-2018 aldirako 
legearen zirriborroa 
diseinatua.

Konpentsazioak
1,1 milioi 48 udalendako
tasa bidez hobariak 
emateko partikularrei eta 
enpresei uholdeengatik, 
eta salbuespenak egiteko 
ondasun higiezinen eta 
jarduera ekonomikoen 
gaineko zergetan 
kooperatiba eta fundazioei.

2014-20 Landa 
Garapenerako Plana 
2014-20 Landa 
Garapenerako Plana 
onetsia, aldi horretarako 
320 miloi euroko
aurrekontuarekin.

Nekazaritzako 
Politika Bateratuko 
ordainketak
NPBko laguntzetako 100 
milioi baino gehiago 
ordainduak. Nafarroa 
lehen erkidegoa da 
aurrerakina ordaintzeari 
eta egindako ordainketaren 
ehunekoari dagokionez.

Tokiko erreforma
Nafarroako toki 
administrazioaren 
erreforma eta 
berrantolamendurako
prozesua abian jartzea.



Landa Garapena, Ingurumena eta Toki 
Administrazioa

Basogintza sektorea
2,35 milioiko laguntzak
ordainduta 2015ean eta 
2016koak deituta (2,35 
milioi). Toki entitateen eta 
eragile pribatuen
ekimenei zuzenduak.

CANASAren 
tarifetako igoera 
murriztea
Akordioa negoziatu da
ureztatzaileekin eta 
CANASArekin, aurreko 
Gobernuak adosturiko 
tarifen igoera murrizteko.

Hondakin plana
Nafarroako Hondakinak 
Prebenitzeko eta 
Kudeatzeko Plan 
Integratuaren parte-hartze 
fasea bukatua. Abuztuan, 
jendaurrean jarriko da.

Klima aldaketa
Nafarroan klima 
aldaketaren ibilbide orria
zehazteko prozesua abian 
jarri da.

Natura 2000 Sarea
BILak kudeatzeko planak 
bultzatzea. 4 Zainketa 
Eremu Berezi izendatu dira 
eta horien kudeaketa 
planak onetsi.

Ebroko Foroa
Ebroko Foroa sortu da 
kalteturiko udalekin, 
uholdeen eraginak 
minimizatzen 
ahalegintzeko.



Landa Garapena, Ingurumena eta Toki 
Administrazioa

Esako urtegiaren 
handitzea
Jarrera politiko berria.
Nafarroak kudeaketa iraunkorra 
defendatzen du, eta 2015-2021 
Plan Hidrologikoaren aurka dago. 
Nafarroak Esako Lanen 
Batzordean parte hartzea eta 
handitzearen ordezko aukeren 
gaineko eztabaida irekitzea 
eskatu du.

Udaletako hirigintza 
planak
Udaletako hirigintza planak 
dinamizatzea . 10 plan orokor 
eta lurralde antolamendurako 4 
estrategia onetsi dira eta beste 
12ren tramitazioa berraktibatu 
da.

Europar Batasuneko 
proiektuak.
Nekazaritza berrikuntzako , 
errentagarritasuna hobetzeko 
eta lehiakortasunerako 11 
proiektu (INTIA). Baliabide 
naturalen kudeaketarako eta 
bioaniztasuna zaintzeko 8 
proiektu (GAN).

Konponbidea 
institutuko bideari
1,37 miloiko diru-
laguntza Tuterako Huertas
Mayores-eko bidea 
egokitzeko, Camino del 
Rape bidea eta N-121-C 
bitartean. 



Aldaketarako ekimen politikoa

Kultura, Kirola eta Gazteria



Kultura, Kirola eta Gazteria

Orkestrarendako 
Konponbidea
Nafarroako Orkestra 
Sinfonikoa Baluarte 
Fundazioan sartzea, 
horrela bermatuz 
jarraipena eta 
bideragarritasun 
ekonomikoa.

Uharteko Zentroaren 
zuzendaritza berria
Uharteko Arte Garaikideko 
Zentroa lau emakumek 
zuzenduko dute, 
kolektiboki. Nafarroako 
artisten eta zentroko 
dinamizazioaren aldeko 
apustua.

Liburutegia 
berreskuratzea
Hitzarmena sinatu da 
Iruñearekin San Frantzisko 
liburutegiaren kudeaketa 
publikoa 
berreskuratzeko .

Sormenaren industria 
sustatzea
Kulturaren parte-hartzea 
Eskualdeko Plan 
Estrategikoa ren batzorde 
publikoan eta plataforma 
estrategikoan eta RIS3 
planteamenduan. 
Sormenaren industria 
bertan sartzea.

Kulturako Ekintza 
Plana
Kulturako 2016-2019 
Ekintza Plana zehazteko 
prozesu parte-hartzailea
abian jartzea.

Sareko lana
Kultura lankidetza
PAUErekin (NOS-
Orchestra Pau-Pays de 
Bearn). Planetarioaren 
lankidetza Pic du Midi-
rekin eta Montsec-eko 
(Lleida) behatokiarekin.



Kultura, Kirola eta Gazteria

Navarra Arena
Mantentze kostuen 
murrizketa (%36). Laneko 
mahaia eratzea. 
Merkatuko aurretiazko 
kontsulta deitua. 

NUPeko instalazioen 
erabilera
NUPeko instalazioen 
erabilerarako akordioa, 
arazoak konpontzen 
dituena batez ere 
errugbiari eta saskibaloiari 
dagokienez.

Kirolaren Etxea
Kirolaren Etxea 
federazioek doan 
erabiltzeko lagapena 
administratiboki 
formalizatzea.

Bela eta Natura 
kanpainak
2016an, Nafarroako 
Kirolaren eta Gazteriaren 
Institutuak aurrekontua 
berreskuratu du bela eta 
natura eskola-kanpainak 
gauzatzeko.

Emakumeen kirola
Nafarroan emakumeen 
kirolak duen egoeraren 
gaineko azterketa hasia. 
Nafarroako Kirolaren 
Kontseiluan berariazko 
batzordeak sortzea .

Gazteria
2017-19 Nafarroako 
Gazteriaren II. Planerako 
prozesu parte-hartzailea. 
3.000 inkesta baino 
gehiago.
Diru-laguntzak 
bereskuratzea toki 
entitateendako, gazteen 
mugikortasunerako.  
Nafarroako Gazteriaren 
Kontseilurako egoitza.



Aldaketarako ekimen politikoa

Lehendakaritza, Funtzio Publikoa, Barnea
eta Justizia



Lehendakaritza, Funtzio Publikoa, Barnea eta Justizia

Nafarroako Jauregia
Nafarroako Jauregiaren 
erabilerak legeztatzea eta 
eraikina eta ingurunea 
birgaitzea.

LEPak desblokeatzea
Estatuak errekurritutako 
2013-2015eko LEPak 
desblokeatu egin dira eta 
Administrazio Erroan 100 
lanpostuko LEP bat deitu 
da.

Funtzio Publikoa
1993 Funtzio Publikoaren 
estatutua erreformatzeko
lantaldea eratua.

Larrialdiak
Suhiltzaileen zerbitzuak 
oinarrizko bizi-euskarriko 
baliabide berri bat
eskuratu du eta Iruñerriko 
iparraldean larrialdien 
erantzuna hobetu da. 
Hitzarmena 7 udalekin.

Herritarren 
Segurtasuna
Foruzaingoaren eta 
udaltzaingoen arteko 
koordinazio hitzarmenak 
eta partekaturiko 
informazio sistema. 
Gomazko pilotak 
erabiltzeari uztea. 
Lankidetza protokoloa 
Eusko Jaurlaritzarekin.

Gardentasuna
Gobernu Irekia bultzatzea 
eta zabaltzea. Legea 
aldatzea eta 
Gardentasunaren 
Kontseilua sortzea.



Lehendakaritza, Funtzio Publikoa, Barnea eta Justizia

Baliabideen 
optimizazioa
140.000 euroko 
aurrezpena urtean Navarra 
Arenan eta Segurtasun 
Eskolan zaintza pribatua 
ordezkatuta .

Justizia
Familia, adingabe eta 
auzitegiko 
medikuntzaren 
institutuetako lantaldeak 
indartu dira . Delituaren 
Biktimei Laguntza 
Emateko Bulegoa Justizia 
Jauregira lekualdatzea.

Segurtasun 
informatikoa
Bigarren datu zentro bat
administrazioak zaintzen 
duen informazioaren 
segurtasuna areagotzeko. 
Banda zabaleko plana
prestatze prozesuan

Suhiltzaile lanpostu 
gehiago
Suhiltzaileen LEPa 
zabaltzea funtzionarioen 
araubideko 10 lanpostutik 
30era.

Foru Zuzenbide 
Zibilaren Kontseilu 
Aholkularia
Nafarroako Foru Berria
berrikusi eta eguneratzea
halburu duen Foru
Zuzenbide Zibilaren
Kontseilu Aholkulariaren
kideak berritu dira.



Aldaketarako ekimen politikoa

Ogasuna



Ogasuna

Zerga erreforma
Politika ekitatiboagoa eta 
progresiboagoa onetsi da 
Nafarroako herritarren 
premiei erantzuteko.

Iruzurraren aurkako 
borroka
Iruzurraren aurkako 
batzordearen sorrera. 
Lehenbiziko urratsak 2016-
2019 planerako. 
Giza baliabide gehiago
LEParen bidez: 22 
lanpostu.

Aurrekontuak
Lehen aurrekontuak hiru 
urtean . Izaera sozial 
markatua. Lehentasunak: 
gizarte politikak, osasuna, 
hezkuntza.

Zenbait urtetarako 
esparru ekonomikoa
Finantzak programatzeko
eta aurrekontu 
diziplinarako tresna. 
Gastuaren aurreikuspena 
eta kudeaketaren 
ebaluazioa.

Kaudimena
S&P-k Nafarroako rating-
a maila gorenean 
mantentzen du eta hori 
egiten du azpimarratuz, 
gainera, Ogasuneko eta 
Finantza Politikako 
Departamentuaren 
kaudimena eta lan ona.

Zorraren negoziazioa
Zorraren finantzaketa 
baldintza historikoetan : 
494 milioi 10 urtera eta 
%1,59ko interes tasarekin. 
Nafarroak 20 milioi euro 
aurreztuko ditu denbora 
tarte horretan.



Ogasuna

Osasuna futbol kluba 
Osasuna futbol klubaren 
gaineko legea garatzea 
zorra kobratzeko, 
auditoretzarako, 
bideragarritasun 
planerako, Kontrol 
ekonomikoko batzordea
sortzea eta klubean 
ogasuneko ordezkari bat 
izendatzea .   

Hitzarmena
2013-14ko finantza 
fluxuak likidatzeko
akordioa. Nafarroa-Estatua 
azpibatzorde tekniko bat
sortzea Estatuari egin 
beharreko ekarpen 
ekonomikoa eta BEZaren 
eta Zerga Berezien 
doikuntza kalkulatzeko.



Adierazleak



Aldaketarako ekimen politikoa

Adierazleak: 2015eko uztailaren eta 2016ko uztailaren arteko erka keta

▪ Gizarte Segurantzako afiliazio kopurua : 257.797tik 265.163ra (+7.366) 
2015eko ekaina-2016ko ekaina

▪ Nafar Lansarean izena emana duten pertsonen kopurua: 42.911tik 39.658ra 
(-3.253) 2015eko ekaina-2016ko ekaina

▪ BPG: %3,1eko hazkundea 2016ko 1. hiruhilekoan, 2015eko 1. hiruhilekoarekin 
alderatuz

▪ Nafarroan dauden enpresen kopurua: 36.734tik 37.983ra (+%3,4) 2015eko 
urtarrila-2016ko urtarrila

▪ Enpresa Konfiantza Adierazle Harmonizatua : 127tik 134ra (+7) 2014ko 3. 
hiruhilekotik 2016ko 2. hiruhilekora

▪ Muturreko pobrezian dagoen biztanle kopurua : 44.276tik 35.146ra (-9.130)
2014-2015 urteen erkaketa



Aldaketarako ekimen politikoa

Adierazleak: 2015eko uztailaren eta 2016ko uztailaren arteko erka keta

▪ 1. kontsultarako itxaron-zerrendan dagoen paziente kopurua: 45.987tik 
38.386ra (-%16,5)

▪ Ebakuntza baten zain dagoen paziente kopurua (legeak ezarritako epeetatik 
kanpo): 846tik 703ra (-%17)

▪ Parlamentuarekiko harremanak: 1.370 espedientetik 1.682 espedientera 
(+322) Legegintzaldiko lehen urteko erkaketa

▪ Gobernuari egindako parlamentu kontrola: 213 ahozko galdera eta 
jabelduratik 520ra (+307) Legegintzaldiko lehen urteko erkaketa

▪ Ikasleen ratioak Haur eta Lehen Hezkuntzan : 27tik 25 ikaslera ikasgelako (-2)



Aurten aurreikusitako 
ekimenak



7 foru lege

Aurten aurreikusitako ekimenak

1. Osasunaren Foru Legea (oinarrizko adostasuna)
2. Gizarteratzeari eta Errenta Bermatuari buruzko Legea
3. Kontratu Publikoei buruzko Foru Legea
4. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Legea
5. Jokoaren gaineko Zergari buruzko Foru Legea
6. 2017-2018 aldirako Tokiko Inbertsioen Planari buruzko Foru Legea
7. Tributuei buruzko Foru Lege Orokorra aldatzea



Bestelako ekimenak

Aurten aurreikusitako ekimenak

1. Landa eremuan Oinarrizko osasun laguntzaren eredua berrikustea
2. Nafarroan diren benetako ur premiak ezagutzea eta etorkizuneko jarduketak planifikatzea
3. Osasuneko karpeta pertsonala garatzea
4. Iruñeko aireportua optimizatzeko ikerketa
5. Navarra Arenaren kudeaketaren gaineko proposamenak
6. Miguel Induráin Fundazioa fundazio publiko bihurtzea
7. Jarduera fisikoa sustatzeko plana
8. Toki entitateekin batera bakea eta bizikidetza sustatzeko programa
9. Nafarroan banku publikoa ezartzeko interesari eta posibilitateari buruzko ikerketa



Bestelako ekimenak

Aurten aurreikusitako ekimenak

Plangintza estrategikoa ondoko alorretan:
▪Gazteria
▪Herritarren parte-hartzea
▪Europako ekintza
▪Gizarte ekonomia
▪Osasun publikoa
▪Enplegua
▪Gizarte ekonomia

▪Gizarteratzea
▪Etxebizitza
▪Haurrak, Nerabeak eta Familia

▪Industrializazioa
▪Zientzia eta teknologia
▪Nazioartekotzea
▪Ekintzailetza 
▪Turismoa 
▪Merkataritza
▪Banda zabala
▪Kultura ekintza
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