
 
 
 
 
 

 

27/2022 FORU AGINDUA, ekainaren 2koa, Lurralde Antolamenduko, 

Etxebizitza, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariarena, Nafarroan 

industrialdeak eta industria-jarduerak ezartzea arautzen duen apirilaren 5eko 84/1990 

Foru Dekretua aldatzeko prozedurari hasiera ematen diona.  

 

Apirilaren 5eko 84/1990 Foru Dekretua erreferentziazko arau-esparrua da 

lurzoru urbanizaezinean nahitaez kokatu behar diren industria-jarduera jakin batzuk 

ezartzeko, hiri-lurzorurako edo lurzoru urbanizagarrirako desegokiak direlako. Bertan, 

beren egoera bereziengatik lurzoru urbanizaezinean ezar daitezkeen industria-

jardueren zerrenda jasotzen da, bai eta horiek kokatzeko baldintzak ere, lurzoru mota 

horren kategorizazioa kontuan hartuta, besteak beste. 

 

Horrela, Foru Dekretuak Lurraldea Babesteko eta Erabiltzeko Eskualdeko 

Hirigintza Arauei buruzko apirilaren 10eko 6/1987 Foru Legearen arauzko garapena 

eratu zuen, ondoren Nafarroako Lurralde Antolamendu eta Hirigintzari buruzko 

uztailaren 4ko 10/1994 Foru Legeak indargabetu zuena. Bi legegintza-arauek, 

salbuespenen batekin, antzeko lurzoru urbanizaezinaren kategoriak bereizten zituzten 

(baso-lurzorua; nekazaritzako produktibitate handi eta ertainekoa; orokorra; dauden eta 

aurreikusita dauden azpiegiturak; biztanlegunearen ingurunea; eta abar), indarrean 

dagoen erregulazioan desagertu diren kategoriak. 

 

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 

Foru Legea onartzeak aldaketa nabarmenak ekarri zituen lurzoru urbanizaezinaren 

antolamendu arautzailean, eta kategoriak bi kategoriatara soilik murriztu ziren: babestu 

beharreko lurzoru urbanizaezina eta gorde beharreko lurzoru urbanizaezina eta, era 

berean, bereizi zitezkeen hainbat azpikategoria aurreikusi ziren (ingurumen-balioa 

duen lurzorua, ustiapen naturalerako balioa duena, kultura-balioa duena, garapen-

eredua babestea, arriskuen prebentzioari dagokiona, eta lehenagoko araudira 

bereizitako jarduerak). Araudi horrek indarrean jarraitzen du uztailaren 26ko 1/2017 

Foru Dekretuaren bidez onartutako Lurralde Antolamendu eta Hirigintzari buruzko Foru 

Legearen Testu Bateginean. 

 



 

Aurrekoarekin bat etorriz, egokia da 84/1990 Foru Dekretuan aurreikusitako 

lurzoru urbanizaezinaren kategoriak egokitzeari ekitea, gaur egun indarrean dagoen 

lurzoru urbanizaezinaren erregulazioarekiko beharrezko koherentzia lortzeko. Beraz, 

aldaketa horren helburua da, funtsean, Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari 

buruzko Foru Legearen Testu Bateginean aurreikusitako lurzoru urbanizaezinaren 

kategorietara eta azpikategorietara egokitzea, eta, ondorioz, Foru Dekretuaren 

aplikazio praktikoan agertu diren interpretazio-zalantzak zuzentzea edo saihestea. 

 

Aurrekoarekin bat etorriz, egokia da Foru Dekretuan aurreikusitako lurzoru 

urbanizaezinaren kategoriak egokitzeari ekitea. Bestalde, igarotako denbora eta foru 

dekretuan begiesten diren jarduera batzuen egokitzapen eztabaidagarria kontuan 

hartuta, bidezkoa da aipatutako industri jardueren zerrendari buruzko hausnarketa bat 

egitea, aldaketa honetan jorratuko dena. 

 

Azkenik, Foru Dekretuak jarduera horiek ezartzeko jartzen dituen baldintzetako 

batzuk malgutzeko beharra ikusi da, baldintza batzuk betez eta perimetro jakin baten 

barruan, elkarri lotutako zenbait industria-jarduera bateratzea errazteko. 

 

Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 

Foru Legearen 55. artikuluarekin eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari 

eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2004 Foru 

Legearen 132. artikuluarekin bat etorriz, 

 
 

AGINTZEN DUT: 
 

1.Hasiera eman Nafarroan industrialdeen eta industria-jardueren lurralde-

ezarpena arautzen duen apirilaren 5eko 84/1990 Foru Dekretua aldatzeko prozedurari.  

 

2. Zerbitzu Juridikoaren eta Lurralde Plangintzaren Zerbitzuari ardura ematea 

aldaketa hori egin eta izapidetzeko, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuarekin lankidetzan. 

 

3. Foru agindu hau helaraztea, behar diren ondorioetarako, Zerbitzu 

Juridikoaren eta Lurralde Plangintzaren Zerbitzuari, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuari 

eta Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiari. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

Iruñean, 2022ko ekainaren 2an. 
 

LURRALDE ANTOLAMENDUKO, ETXEBIZITZAKO, PAISAIAKO ETA 

PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO KONTSEILARIA. 

José María Ayerdi Fernández de Barrena 
 

 
 

(sinadura jatorrizkoan dago) 
 


