
FORU DEKRETUA       , apirilaren 5eko 84/1990 Foru Dekretua aldatzen duena, 

Nafarroan industrialde eta jarduera industrialen lurralde ezarpena arautzen duena. 

 

ATARIKO 

 

 

Nafarroan industrialdeen eta industria-jardueren lurralde-ezarpena arautzen duen 

apirilaren 5eko 84/1990 Foru Dekretuak Nafarroako eskualde-poligonoen lurralde-

plangintzarako erreferentziazko arau-esparrua eratu zuen, eta horiek kokatzeko, 

sustatzeko eta kudeatzeko zehaztapen zehatzak ezarri zituen. 

 

Era berean, jakin badakigu industria-jarduera jakin batzuen kokapena lurzoru 

urbanizaezinak izan behar duela, beren ezaugarri bereziak direla-eta, hiri-

lurzoruarentzat edo lurzoru urbanizagarriarentzat desegokiak edo desegokiak direlako. 

Foru Dekretuak zenbait baldintza aurreikusten ditu horiek ezartzeko. Ildo horretan, Foru 

Dekretuaren hitzaurreak aitortzen du industria-jarduerak daudela, eta horien kokaleku 

beharrezkoena lurzoru urbanizaezina dela. Horregatik, beharrezkotzat jotzen du 

ezartzea, horretarako, zein jarduera baimendu daitezkeen, horiek kokatzeko eta 

antolatzeko baldintzak, baldintza estetikoak, lehendik daudenak handitzeko betekizunak 

eta baimena emateko beharrezko dokumentazioa, hirigintzaren ikuspegitik soilik. 

 

Aldaketa honen xedea da lurzoru urbanizaezinean ezar daitezkeen industria-jardueren 

zerrenda egokitzea (6. artikulua), bai eta foru-dekretuak jarduera horiek ezartzeko 

ezartzen dituen baldintzetako batzuk malgutzea ere, enpresa berak garatzen dituen 

zenbait enpresa edo industria-jarduera lotu bateratzeko. 

 

Ondorioz, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu Estrategikoetako 

kontseilariak proposatuta, Nafarroako Kontseiluarekin bat etorriz, eta Nafarroako 

Gobernuak XXXXXX (e)an egindako bilkuran harturiko erabakiarekin bat, 

 

DEKRETATZEN DUT: 

 

Artikulu bakarra. Nafarroan industrialdeen eta industri jardueren lurralde ezarpena 

arautzen duen apirilaren 5eko 84/1990 Foru Dekretua aldatzea. 

 

Bat. Aldatu egiten da 6. artikulua, eta honela idatzita geratzen da: 

 

“6. artikulua. Baimen daitezkeen jarduerak. 

 

Lurralde-antolamenduaren eta hirigintzaren arloan indarrean dagoen legerian 

aurreikusitakoaren ondorioetarako, lurzoru urbanizaezinean industria-jarduera 

baimendutzat hartuko dira honako hauek: 

 

a) Landa-ingurunean kokatu beharreko jarduerak, natura-baliabideak ustiatzearekin edo 

erauztearekin eta lehen transformazioarekin lotutakoak. 

 

b) Industria- eta ekoizpen-jarduerak, hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren 

berezko erabilerei arriskua dakartenak, hala nola substantzia leherkorrak fabrikatzea 



edo manipulatzea, su-karga handia izatea edo erregaiak kantitate handitan biltegiratzea, 

baldin eta horien sektore-araudiak herriguneetatik urruntzea eskatzen badu. 

 

 

c) Materialak edo hondakinak aire zabalean uzteko azalera handiak eskatzen dituzten 

industria-jarduerak, baldin eta horiek kokatuta dauden lurzatiaren azaleraren % 20tik 

gorako eraikuntza itxia instalatu edo eraiki behar ez badute. 

 

d) Azalera eraikigarri edo urbanizagarri handiak eskatzen dituzten ekoizpen-jarduerak, 

baldin eta beren kontura ebazten badituzte horiek ezartzeko obrak eta ondorioak. 

Ondorio horietarako, azalera handiak eskatzen dituzten jardueratzat hartzen dira 

kokapenak gutxieneko dimentsio hauek eskatzen dituztenak: 

 

- Iruñerrian, 100.000 metro koadroko partzela bat eta lehen ezarpenean 

eraikitako 20.000 metro koadroko azalera. 

 

- Ribera/Erribera, Tierra Estella/Estellerria eta Zona Media/Erdialdea 

eskualdeetan, gutxienez 80.000 metro karratuko lurzatia eta lehen ezarpenean 

eraiki beharreko azalera 16.000 metro karratukoa izango da. 

 

- Nafarroako gainerako eskualdeetan, gutxienez 60.000 metro karratuko lurzatia 

eta lehen ezarpenean eraiki beharreko 12.000 metro karratuko azalera. 

 

Apartatu honetan aipatzen diren eskualdeak Nafarroako Toki Administrazioa 

Erreformatzeko otsailaren 4ko 4/2019 Foru Legeak definitzen ditu lurraldeari 

dagokionez. 

 

 

Bi. 7. artikuluko e) letra kentzen da. 

 

Hiru. Aldatu egiten da 8. artikulua, eta honela idatzita geratzen da: 

 

“8. artikulua. Lurzatiak. 

 

Jarduerak foru dekretu honetan xedatutakoaren arabera egiten diren lurzatiak zatiezinak 

izango dira, eta Jabetza Erregistroan jaso beharko da azalera osoa industria-jarduera 

baimenduari lotuta dagoela. 

 

Hala ere, salbuespen gisa, partzela berean bi enpresa edo enpresa bereko bi jarduera 

ezberdin ezartzeko baimena eman ahal izango da, baldin eta Foru Dekretu honen 6. 

artikuluan jasotako jarduerak badira”. 

 

Azken xedapen bakarra. Indarra hartzea. 

 

Foru dekretu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko 

du indarra. 

 


