
ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA, NAFARROAN INDUSTRIALDEAK ETA INDUSTRIA-

JARDUERAK EZARTZEA ARAUTZEN DUEN APIRILAREN 5EKO 84/1990 FORU DEKRETUA 

ALDATZEN DUEN FORU DEKRETUAREN PROIEKTUA EGITEKO. 

 
 
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko 

martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 133 artikuluak hauxe ezartzen du: “1. Lege aurreproiektu bat 
edo erregelamendu proiektu bat prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat sustatzen ahalko da lege 
aurreproiektuetarako, eta hori sustatu beharko da erregelamendu proiektuetarako, Nafarroako Gobernu 
Irekiaren Atariaren bitartez; eta bertan jasoko da zer iritzi duten datorren arauaren eraginpean gerta 
litezkeen subjektu eta ordezkaritasun handieneko erakundeek puntu hauei buruz: 

 
a) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak. 
b) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den. 
c) Arauaren helburuak. 
d) Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak)”. 
 
Aurrekoa betetzeko, dokumentu hau egiten da Gardentasunaren eta Gobernu Irekiaren Atarian 

argitaratzeko, aldez aurreko kontsulta publikoa gauzatzeko Nafarroan industrialdeak eta industria-
jarduerak ezartzea arautzen duen apirilaren 5eko 84/1990 Foru Dekretua aldatzen duen foru dekretuaren 
proiektua egiteari buruz. 

 
a) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak. 

 
Apirilaren 5eko 84/1990 Foru Dekretua da industria-jarduera jakin batzuk ezartzeko indarrean dagoen 

esparru juridikoa, baldin eta jarduera horiek lurzoru urbanizaezinean kokatu behar badira, lurzoru 
hiritarrerako edo urbanizagarrirako desegokiak direlako. Foru dekretu honek jarduera horiek baimentzeko 
baldintzak arautzen ditu, eta, horretarako, honako hauek ezartzen ditu: baimendu daitezkeen jarduerak, 
jarduera horiek kokatzeko eta antolatzeko baldintzak, jarduera horien baldintza estetikoak, lehendik 
daudenak zabaltzeko betekizunak eta jarduera horiek baimendu ahal izateko behar den dokumentazioa, 
hirigintzaren ikuspegitik soilik. Hori guztia, Lurraldea babesteko eta erabiltzeko Eskualdeko Hirigintza 
Arauei buruzko apirilaren 10eko 6/1987 Foru Legea garatzeko, zeina Nafarroako Lurralde Antolamendu 
eta Hirigintzari buruzko uztailaren 4ko 10/1994 Foru Legeak indargabetu baitzuen. 

 
Ildo horretan, foru dekretuak, industria-jarduera horiek har ditzaketen lurzoruak arautzeko, goian 

aipatutako foru legeek aurreikusten zituzten lurzoru urbanizaezinaren kategoriak aipatzen ditu. Hala ere, 
lurzoru-kategoria horiek desagertu egin ziren Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko 
abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legea indarrean sartu zenean – Eta indarrean dagoen Lurraldearen 
Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu Bateginean mantentzen dira –, zeinak 
lurzoru urbanizaezinaren kategoriak soilik bi kategoriatara murriztu baitzituen: babesa eta babesa, eta, era 
berean, azpikategoria batzuk aurreikusten dira, eta horietan bana zitezkeen, baina neurri handi batean ez 
datoz bat aurreko foru-legeetan aurreikusitako kategoriekin, eta, beraz, 84/1990 Foru Dekretuan 
adierazitakoekin. 

 
Horregatik guztiagatik, egiaztatu da 84/1990 Foru Dekretuaren edukia egokitu egin behar dela, 

lurzoru urbanizaezinaren kategorietara eta azpikategorietara hobeto egokitzeko, eta, horrela, argitu egin 
behar dira Foru Dekretuaren aplikazio praktikoan agertu diren interpretazio-zalantzak. 
 

Bestalde, urteen joanak agerian utzi du Foru Dekretuan jasotako jarduera batzuk bateratzea zaila 
dela, eta horregatik berriz aztertu nahi da. 

 



Azkenik, foru dekretuak jarduera horiek ezartzeko ezartzen dituen baldintza batzuetan aldaketak 
egitea komeni den aztertuko da, egoera jakin batzuetan, perimetro mugatu baten barruan, elkarri lotutako 
hainbat industria-jarduera batera egotea ahalbidetzeko. 

 
b) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den. 

 
Indarrean dagoen Foru Dekretuaren aldaketa puntuala arlo horretan indarrean dagoen araudia modu 

egokiagoan harmonizatzeko beharrak eragin du. Araudi hori, funtsean, Nafarroan industrialdeak eta 
industria-jarduerak lurraldean ezartzea arautzen duen apirilaren 5eko 84/1990 Foru Dekretuak eta 
Lurralde Antolamendurako Legearen Testu Bateginak osatzen dute, horiek behar bezala interpretatzea 
eta aplikatzea zailtzen duten zenbait desadostasun agerian geratu baitira. 

 
Azaldutakoa ikusita, egingarritzat jotzen da une honetan apirilaren 5eko 84/1990 Foru Dekretua 

aldatuko duen Foru Dekretuaren proiektua egiteko prozedura hastea, dokumentu honetan adierazten 
diren helburuei erantzuteko. 

 
c) Arauaren helburuak.  
 
Hauek dira arauaren helburuak: 
 

 84/1990 Foru Dekretuaren 6. artikulua aldatzea, baimendu daitezkeen industri jardueren 
zerrendari buruzkoa. 

 

 84/1990 Foru Dekretuaren 7. artikulua aldatzea, kokaleku-baldintzak eta lurzoru 
urbanizaezinaren araubidera egokitzeko, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko 
Foru Legearen Testu Bateginean aurreikusitakoaren arabera. 

 

 84/1990 Foru Dekretuaren 8. artikulua aldatzea, elkarri lotutako zenbait industria-jarduera 

elkartzeko baldintzak arautzeko.  

 

d) Aukeran dauden beste konponbide batzuk  
 
Uste da ez dagoela foru dekretu mailako arau baten onesteaz bestelako aukera arauemailerik; 

Nafarroan industrialdeen eta industria-jardueren lurralde-ezarpena arautzen duen apirilaren 5eko 84/1990 
Foru Dekretua aldatuko du Foru Dekretu berrriak.  

 


