
LURRALDEAREN ANTOLAMENDUARI ETA HIRIGINTZARI BURUZKO FORU 

LEGEAREN AURREPROIEKTUA EGITEKO ALDEZ AURREKO KONTSULTA 

PUBLIKOA 

 

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 egin da Gardentasunaren eta Gobernu 

Irekiaren Atarian argitaratzeko, Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru 

Legearen aurreproiektua egiteari buruzko aurretiazko kontsulta publikoa egiteko. 

 

A) Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak. 

 

Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina, 

uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onartua, Nafarroako Foru 

Komunitatearen esparru juridikoa da, arlo horretan indarrean dagoena. Arau horrek 

testu bakar eta sistematiko batean biltzen du 2002az geroztik onartutako foru-araudia. 

 

Ildo horretan, Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 

35/2002 Foru Legeak 10 aldaketa izan zituen, guztira, indarrean jarri zenetik, eta, 

haren irismena kontuan hartuta, nabarmentzekoak dira ekainaren 5eko 6/2009 Foru 

Legea, hirigintzaren eta etxebizitzaren arloko presako neurriei buruzkoa, eta 

martxoaren 5eko 5/2015 Foru Legea, Nafarroako hirigintza jasangarriaren, hiri-

berrikuntzaren eta hirigintza-jardueraren aldeko neurriei buruzkoa. Martxoaren 5eko 

5/2015 Foru Lege horren azken xedapenetako lehenengoak Nafarroako Gobernuari 

agindu zion Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu 

bategina egin zezala, orain arte aipatutako araudi guztia barnean hartuta. Horren 

ondorioz, gaur egun indarrean dagoen testu bategina onetsi zen. 

 

Argi dago arau-esparru hori zaharkituta geratu dela, eta merezi duela egungo 

errealitatearen berezko beharrei erantzungo dien erreforma bat egitea. Ia 20 urte igaro 

dira 35/2002 Foru Legea indarrean sartu zenetik, eta aldaketak gertatu dira gizartearen 

eskarietan eta beharretan, eta, ondorioz, horietara egokitu beharra dago. Hala, lege 

berriak XXI. mendeko gizartearen erronka handiei erantzun behar die, hala nola 

erronka demografikoari eta trantsizio energetikoari, bere eskumen-eremuko paradigma 

global berriekin bat eginez, hala nola Garapen Jasangarrirako 2030 Agendarekin eta 



Hiri Agendarekin, baina Nafarroako errealitateari erantzungo dion esparru bat 

artikulatuz. 

 

Beharrezkoa da egungo esparru juridikoa berrikusteari ekitea, Erkidegoko lurralde- 

eta hirigintza-plangintzaren sistema osoa modu globalean berrikus dezan, indarrean 

dauden lurralde- eta hirigintza-antolamenduko tresnen izaerari eta irismenari buruz 

hausnartu beharko baita; neurri zehatzak hartu beharko dira haien onarpen- eta 

berrikuspen-prozedurak sinplifikatzeko, udalerri txikien berezko beharrei arreta berezia 

eskainiz; Nafarroako lurraldearen garapen orekatu eta jasangarria lortzeko helburua 

bultzatzen duten neurriak hartu beharko dira, printzipio horrek gidatu behar baititu 

lurralde- eta hirigintza-eragina duten politika publikoak; orain arte sartu ez diren beste 

ikuspegi batzuk sartu beharko dira, hala nola paisaia eta generoa; legearen edukia 

hobeto egokitu beharko da Estatuko lurzoru-legeriara; eta, azken batean, egungo arau-

hutsuneak osatu beharko dira, eta indarreko araudiaren aplikazioan metatutako 

esperientziarekin hautemandako gabeziei eta ahuleziei erantzun beharko zaie. 

 

b) Araua onartzeko beharra eta egokitasuna. 

 

Indarrean dagoen araudia berrikustearen arrazoia da Nafarroari esparru juridiko 

eguneratu berri bat eman behar zaiola, lurralde-antolamenduaren eta hirigintzaren 

eredu berri bati erantzungo diona, hiri-garapen jasangarriaren, parte-hartzearen, 

gardentasunaren eta lurralde- eta hirigintza-jardueraren arintasunaren printzipioei 

erantzungo diena, baina baita gure erkidegoko aniztasun geografiko eta paisajistikoari 

eta ekoizpen- eta harreman-eredu berrietaranzko trantsizioan dagoen gizarte baten 

premiei ere, non landa-eremuaren eta hiri-eremuaren arteko elkarrizketak garrantzi 

berezia hartzen duen. 

 

Azaldutakoa ikusita, egingarritzat jotzen da une honetan foru lege aurreproiektu bat 

egiteko prozedura hastea, dokumentu honetan adierazten diren helburu eta asmoei 

erantzuteko behar diren mekanismo eta tresnez hornitzeko. 

 

c) Arauaren helburuak. 

 

Hauek dira arauaren helburuak: 

 

1) Lurralde-antolamendu efizienteagoa proiektatzea, garapen jasangarria eta 

orekatua sustatuko duena, garapen hori administrazio publikoen lurralde- eta hirigintza-

jarduera gidatzen duen printzipio orokor eta erreferente gisa eratuz. 

 

2) Gaur egungo lurralde- eta hirigintza-antolamenduko tresnak berraztertzea, 

egokitzat jotzen diren egokitzapenak sartuz eta, hala badagokio, lortu nahi diren 

beharrizan eta helburuekin bat datozen beste tresna batzuekin ordeztuz. 

 

3) Lurralde-oreka handiagoa sustatzea, tarteko udalerrien indartze funtzionaletik 

eta landa-eremuen biziberritzetik abiatuta, horretarako eskualde-plangintzaren eredua 

berrituz Nafarroako Lurralde Estrategia berri baten bidez. Estrategia horrek, bere 

izaera estrategikoari uko egin gabe, izaera arauemailea izanen du eta, beraz, loteslea 

izango da bere zehaztapenen zati handi batean, tarteko eskalan, eskualde-eremuko 



lurralde-antolamendurako tresna berriren bat aurreikusiz eta, azkenik, lurralde-

konpentsaziorako mekanismo edo tresna berriak aipatuz, ezarpen jakin batzuek 

sortutako etekinak banatzeko edo eragiten dituzten eraginengatik kontraprestazioak 

ezartzeko. 

 

4) Lehendik dagoen hirian jarduketak sustatzea, baliabideen zentzuzko erabilera 

sustatuz eta hiri-berroneratzearen eta ekonomia zirkularraren alde eginez, hirigintza-

garapen jasangarriaren oinarrizko printzipio gisa. 

 

5) Landa-kokalekuak berroneratzeko prozesuak bultzatzea eta landa-lurzoruaren 

balioen ikuspegi positiboa txertatzea, jarduera ekonomikoen euskarri izan dadin, haien 

balioak zaintzearen eta landa-komunitateen garapenaren artean beharrezkoa den 

oreka bilatuz, biztanleriaren galeraren eta landa-guneen dinamismoaren aurkako 

borrokan. 

 

6) Lurralde- eta hirigintza-antolamenduko tresnak izapidetzeko eta onartzeko 

sistema berri bat artikulatzea, arinagoa eta eraginkorragoa, egungo prozedura-

konplexutasuna gutxituko duena. Tresna horiei prozedura sinpleagoak emango zaizkie, 

ahal den neurrian izapide-epeak gehiegi ez luzatzeko. 

 

7) Hirigintza-planeamendu orokorreko tresnak udalerri txikien errealitatera 

modulatzea, haien ezaugarri bereziak kontuan hartuta, eta plangintzatik gizartearen 

despopulazioaren eta zahartzearen ondorio negatiboak arintzen laguntzea, bai eta 

aukerak sortzea ere beren etorkizun pertsonala eta profesionala Nafarroako edozein 

herritan garatu nahi duten pertsonentzat. 

 

8) Foru-araudia hobeto egokitzea lurzoruari buruzko Estatuko oinarrizko legeriak 

sartutako zehaztapenetara, eta beste sektore batzuetako arauetan jasotako xedapenak 

integratzea eta harmonizatzea, baldin eta arlo horretan eragina badute, hala nola 

ingurumen-ebaluazioari buruzko erregulazioa, edo gizon eta emakumeen arteko 

berdintasunari buruzkoa, lurralde- eta hirigintza-plangintzan genero-ikuspegia 

txertatzea eskatzen baitu. 

 

9) Hirigintza-eraldaketako jarduketen konfigurazioari argitasun handiagoa ematea, 

estatuko lurzoruaren legearekin bat datorren araubide juridikoa ezarriz. 

 

d) Bestelako aukera arautzaileak. 

 

Uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Lurralde 
Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina ordeztuko duen 
foru lege mailako arau bat onesteaz gain, ez dago bestelako aukera arautzailerik. 


