
 
 
 
 

44/2021 FORU AGINDUA, urriaren 26koa, Lurralde Antolamenduko, 

Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariarena, Lurralde 

Antolamendu eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen proiektua egiteko prozedura 

hasten duena. 

 

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 (2002ko abenduaren 27ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 

156. zk.) 10 aldaketa izan zituen, guztira, indarrean jarri zenetik, eta, haren irismenari 

erreparatuta, nabarmentzekoak dira Hirigintzaren eta etxebizitzaren arloko presako 

neurriei buruzko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legea eta Nafarroako hirigintza 

jasangarriaren, hiri-berrikuntzaren eta hirigintza-jardueraren aldeko neurriei buruzko 

martxoaren 5eko 5/2015 Foru Legea. 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 betegina onetsi zen. 

 

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

berezko beharrei erantzungo dien berrikuspena merezi duela. 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. 

 

Landu beharreko gaien artean, honako hauek daude, zalantzarik gabe: 

Erkidegoko lurralde- eta hirigintza-plangintzaren sistema osoa berraztertzea, indarrean 

dauden lurralde- eta hirigintza-antolamenduko tresnei buruz hausnartu beharko baita; 

haren onarpen- eta berrikuspen-prozedurak sinplifikatzeko behar diren neurriak 

hartzea; lurraldearen garapen orekatu eta jasangarria lortzeko helburua lortzen 

lagunduko duten neurriak hartzea, printzipio horrek gidatu behar baititu lurralde- eta 

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



batzuk sartzea, hala nola paisaia eta generoa; legearen edukia hobeto egokitzea 

Estatuko lurzoru-legeriara; eta, azken batean, arau-hutsuneak betetzea eta egungo 

araudiaren aplikazioan metatutako esperientziarekin hautemandako gabeziei eta 

ahuleziei erantzutea. 

 

 Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru Sektore Publiko 

Instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 132. artikuluaren eta 

Foru Legeen aurreproiektuak egiteko eta izapidetzeko jarraibideak onetsi zituen 

Nafarroako Gobernuaren 2006ko azaroaren 26ko Erabakiaren 1. jarraibidearen 

arabera, gaiaren arabera eskumena duen kontseilariari dagokio, dagokion foru 

aginduaren bidez, foru legearen aurreproiektua egiteko prozedura hastea, bai eta hura 

egiteko eta izapidetzeko ardura izango duen bere departamentuko organoa izendatzea 

ere. 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru Sektore Publiko 

Instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 132. artikuluaren 

arabera, 

 

AGINTZEN DUT: 

 

1. Hasiera ematea Nafarroako Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari 

buruzko Foru Legearen proiektua egiteko prozedurari. 

 

2. Zerbitzu Juridikoaren eta Lurralde Plangintzaren Zerbitzuari ardura ematea 

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

 

3. Foru agindu hau Zerbitzu Juridikoari eta Lurralde Plangintzako Zerbitzuari, 

Lurralde eta Paisaia Zerbitzuari eta Departamentuko Idazkaritza Nagusi Teknikoari 

helaraztea, dagozkion ondorioetarako. 

 

Iruña, urriaren 26an.  

 

LURRALDE ANTOLAMENDUKO, ETXEBIZITZAKO, PAISAIAKO ETA 

PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO KONTSEILARIA. 

José María Ayerdi Fernández de Barrena 
 

 
 

(sinadura jatorrizkoan dago) 
 


