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NAFARROA
Lurraldefitxa

NASUVINSAREN ZERBITZUKARTA

ETXEBIZITZA

• Etxebizitza babestuen sustapena, saldu
edo alokatzeko.

• BOEen eskatzaileen zentsua, saldu edo
alokatzeko.

• Etxebizitzen alokairu soziala zerbitzuaren
kudeaketarako laguntza.

• Pisu hutsen Alokairu Poltsa.
• Bizigarritasunzedulak eskuratzeko

izapideak.
• Etxebizitzetarako lurzoruaren sustapena.

HIRIBERRONERATZEA ETA BIRGAIZTEA

• Aholkularitza eta laguntzen kudeaketak
etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko.

• Aholkularitza eta laguntza bizilagunen eta
jabeen elkarteei berritze energetikorako.

• Aholkularitza hiriberroneratzeko
proiektuetan, auzo edo kontzeju mailan.

• Landa inguruneko etxeen birgaiztea
bermatzea, sustatzaile publiko zein
pribatuentzako.

• Alokairura zuzendutako eraikinak
birgaizteko sustatzaileentzako laguntza.

INDUSTRIALURZORUA

• Industrialurzoruaren sustatzeko eta
urbanizatzeko laguntza.

• Jarduera ekonomiko eremuetan ezartzeko
kudeaketen aholkularitza.

• Lursail eta nabe erabilgarriei buruzko
informazioa ematea.

LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

• Lurralde antolamendua, hirigintza eta
paisaiari buruzko aholkularitza.

• Tokiko entitateei laguntza tekniko ematea.

LURSAREA, NAFARROAKO LURRALDEAREN
ETA JASANGARRITASUNAREN AGENTZIA

• Nararroako Lurralde Behatokia:
Nafarroako Gizarte Politikarako Kontseiluari
sostengu teknikoa ematea, eta lurralde
erakusleak kalkulatzea (SIOTN).

• Lurraldearen Garapen Jasangarria
dinamizatzea ekintazen bitartez: Nafarroa
Ezagutu Sarea (bideak eta naturguneak);
KlimaAldaketaren IbilbideOrriari sustengua
(Klina eta Life NAdapta); Jarduera Ekonomiko
Eremuen Katalogoa (indusLAND),Tokiko
Ekintza Taldearekin elkarlanean.

• Mugikortasuna, Garraio eta Logistika
politikari sustengua ematea.

Kredituak:
Mapak eta maketazioa: LursareaNASUVINSA.
Argazkia: Enrique Domíngueza.
Ikonoak: Ocha, Freepick eta Smashicons, Flaticon
ekoak.
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Iturriak: Nastat Nafarroako Estatistika Erakundea, Nafarroako Katastroa, IDENA
Nafarroako Datu Espazialen Azpiegitura, Nafarroako Gobernua (Landa
Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentua, Herri Lan
Zuzendaritza Nagusia eta Turismo eta Merkataritza Zuzendaritza Nagusia),
IndusLANd, LursareaNASUVINSA.

LURRALDEAN, ZENBAKIAK KONTUAN HARTZEN DIRA Biztanleriaren banaketa eta bilakaera, eskualdeen ara
bera (2017)

50 urtetik gorako etxebizitzen parkea, eskualdeen ara
bera (2017)

Biztanleria landuna, sektore ekonomiko bakoitzean,
eskualdeen arabera (2017)

Ekipamenduak (hezkuntza, osasuna, kultura etxeak, kirola)
eta industrialdeak, eskualdeen arabera (2017)672

epediente
etxebizitzak birgaitzeko

(2017)

enpresa
(2017)

38.413
enplegua lurraldean

(2017)

267.908

BPG per capita
(2017)

30.825,3 €
errenta familiako

(2016)

32.281,9 €

etxebizitza (2017)

etxebizitza 50 urtetik
gorakoak (2017)

315.590

102.585

3.698
migraziosaldoa

(2016)

137,1 m2

superficie media
de la vivienda (2017)

dentsitate handiena
Barañáin / Barañain (2017)

14,470,5 bizt./km2

0,64 bizt./km2

dentsitate txikiena
Castillonuevo (2017)

55.910

7.039 ibilgailu astun/eguna
(aforoa AP15 errepidean,

Noainen) (2017)

ibilgailu/eguna

langabezia tasa
%11,77

enpleguen
hazkundea

(20052017)

%4,19

%27,37
erretirodunak

laneko adinean dauden
100 pertsonako

(2016)

pobreziaren arriskua
(2015)

%23,17

5.331.227
bidaia autobusez

(2017)

585
etxebizitza Nasuvinsaren

Alokairu Poltsan
(2018)

ostatu turistiko
erregistraturik

(2017)

1.954

Demografia

Etxebizitza

Familiak

Ekonomia

Lurraldea

17 bizt.
udalerri txikiena

(Castillonuevo) (2017)

udalerri handiena
(Pamplona / IIruña)

197.138 bizt.

169
naturgune babestu

hazkunde begetatiboa
(2016)

167 bizt.

107,64 m2

%32,34

etxebizitzaren
batez besteko azalera (2017)

familia bakarreko etxebizitzak

35.732 langabetu
16 eta 65 urte bitarteko tartean

(2017)

eskualdeko %25,62 (2016)

Lurraldefitxek erakusten dute, datu berrien eta mapen bidez, Nafarroaren aniztasuna. Emandako informazioa gai
hauen inguruan egituratzen da: demografia, etxebizitza, ekonomia, familiak eta lurraldea.

Nafarroako Lurralde Estrategiaren arabera, erakundeek eginkizun egituratzailea izan behar dute lurraldeak eta bertan
bizi diren pertsonekiko. Beharrezkoa da, hortaz, Nafarroako toki administrazioa berrantolatzea (NLE, 22. jarraibidea).
Egun, Nafarroako Gobernuak erreforma honi ekin dio, Foru Lege Aurreproiektu berriaren bitartez. Nafarroa aniztasun
lurraldea da ikuspuntu social, kultural, natural eta paisajistikotik... Nafarroako gizarteak, bere populazioa eta erakunde
publikoak zein pribatuak integratuta, aniztasun honetaz jabetu behar da garapen iraunkorraren eta lurralde kohesioaren
aldeko ekintzak bultzatzeko .




