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1. Prestakuntza saioaren aurkezpena eta partaidetza-planaren 
metodologia.

• Uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuak Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari

buruzko Foru Legearen testu bategina onetsi zuen. “Herritarren partaidetza” izeneko 7. artikuluan, 3. eta

4. apartatuetan, hain zuen, ezartzen du lurralde eta hirigintza antolamenduko tresnek herritarren

partaidetza egiazkoa eta eraginkorra izanen dutela; horretarako, herritarrentzako partaidetza-prozesu

bat erabiliko da, kontsulta-izaerakoa, tresnaren hasierako onespena baino lehen.

• Partaidetza-prozesua partaidetza-plan baten bidez eginen da, zeinak honakoak izan beharko baititu
gutxienez:

- planeamenduan interesatuta dauden gizarte-eragile eta herritarren identifikazioa.

- antolamendu-proposamen garrantzitsuenen laburpenak eta bideragarritasuna, herritarrek
errazago uler ditzaten eta errazago zabal daitezen herritarren artean. 

- zabalpenerako eta partaidetzarako metodologia eta tresnak. 

- gauzatutako partaidetza-prozesuaren konklusio baloratuak.



1. Prestakuntza saioaren aurkezpena eta partaidetza-planaren 
metodologia.

• Parte-hartze prozesua zer den:

Parte-hartze prozesua plangintza idatzi aurretik garatzen da.

Prozesu horren bidez, interesa duten eragileekin eta herritar guztiekin lan egiteko eta lankidetzan aritzeko 

gune ireki bati hasiera ematea da helburua. Horrela, proposamenak, iradokizunak, ekarpenak eta 

zalantzak jasoko dira. Herritarrek eta zuzenean inplikatutako eragileek plangintza idatzi aurreko prozesuan 

laguntzen dute eta parte hartzen dute, proposatutako plangintzari buruzko gogoetak partekatuz.

Plangintza idatzi eta izapidetu bitartean, parte-hartze arautuko beste une batzuk ere badaude.

• Eragile interesdunak :

Prozesua alderdi interesdunei zuzenduta dago batez ere:

- Iruñeko Udala eta bertako herritarrak.

- Arangurengo Udala eta bertako herritarrak.

Eta herritarrak, oro har
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1. Prestakuntza saioaren aurkezpena eta partaidetza-planaren 
metodologia.

• Prozesuaren nondik norakoak:

Prozesua hasteko, herritarrei, oro har, aurkeztu zaie proposamena NASUVINSAren webgunean, eta

NASUVINSAren webgunean sartu da dokumentazioarekin eta iradokizunen postontziarekin.

Aldi berean, ukitutako bi udalei aurkeztu zaie, dokumentazioa eta NASUVINSAren webgunerako esteka

bidalita, dokumentazioa eta postontzia erantsita, herritarrei egokien deritzoten moduan helaraz

diezaieten, prozesua ahalik eta irekiena izan dadin.

Proposamenak, iradokizunak, ekarpenak eta zalantzak bildu dira, helbide elektroniko honetan:

participacionpublica@nasuvinsa.es; helbide hori lotuta dago aurkezpena www.nasuvinsa.es webgunean

jendaurrean jartzearekin, esteka honetan: https://www.nasuvinsa.es/es/informacion-util/proceso-de-

participacion/proceso-de-participacion-psis-para-ubicacion-de-nuevas

Ekarpen guztiak aztertu eta baloratuko dira, eta ondorioak eragile guztiei helaraziko zaizkie.
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1. Prestakuntza saioaren aurkezpena eta partaidetza-planaren 
metodologia.
Herritarren partaidetza-planaren metodologia.

INFORMAZIO SAIOA 
2021eko Martxoaren 20a

- Aurkezpena.

- Erabakiak.

Partaidetzaren hasiera

Ekarpenak
Iradokizunak
Gogoetak

Herritarrentzako postontzia:
Dokumentazioa eskura dago

www.nasuvinsa.es webgunean,

2021eko otsailaren 5etik 20ra,
baita ukitutako bi udalen egoitzetan
ere. Ekarpenak bai udaletxeetan, bai
posta elektronikoz (helbidea:
participacionpublica@nasuvinsa.es),
aurkezten ahalko dira

Analisia eta itzulera

Azterketa
Gogoeta

DOKUMENTU
- Herritarren 

partaidetza-
prozesuaren konklusio 
baloratuak.

- Partaidetza-planaren 
planeamenduan 
txertatzea.

1 2 3- Ekarpenen azterketa

- Iruzkinak

- Ekarpenen konklusioak
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2. Lurralde testuingurua eta aurrekariak

Eremu zentrala

Aztertu dira Barne Zuzendaritza Nagusiaren hainbat egoitzaren egoera eta

premiak, besteak beste, foruzain etxearenak eta suhiltzaile etxearenak.

Besteak beste, ondorioztatu da antzemandako akatsei erantzuteko

beharrezko neurriak hartu behar direla, eta bereziki premiazkoa dela Iruñeko

foruzain etxea bere eginkizunetarako egokiak diren instalazio berrietara

eramatea, Barne Zuzendaritza Nagusiaren baitan Segurtasuna eta Larrialdiak

Koordinatzeko Zentroa sortuz.

.

Helburua da Aranguren ibarrean Segurtasuna eta

Larrialdiak Koordinatzeko Zentroa ezartzea, udalEz

gaindiko zuzkidura izaerarekin, eta Iruñeko foruzain

etxea Aranguren ibarrera lekualdatzea.

Horretarako, beharrezkoa da bi eremuak aldatu

eta beste antolamendu bat ezartzea, Udalez

gaindiko Plan Sektorialaren figuraren bidez (

LAHFLTBren 42. artikuluan eta hurrengoetan

arautua).
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2. Lurralde testuingurua eta aurrekariak.
Lurralde antolamenduko tresnak - 2. LAP 

Lurralde antolamenduko tresnak Uztailaren 26ko 1/2017

Legegintzako Foru Dekretuak Nafarroako Foru Komunitateko

lurralde antolamenduko tresnak definitzen ditu 28. artikuluan:

- Nafarroako Lurralde Estrategia (NLE)

- Lurralde antolamenduko planak (LAP)

- Lurralde ekintzako plan zuzentzaileak (LEPZ)

- Udalez gaindiko plan eta proiektu sektorialak 
(UPS/UPRS)

• Nafarroako Gobernuaren bulegoak Arangurenen kokatuko 
dira.

• Lekualdatu beharreko lehen bulegoa foruzain etxea izanen 
da, Iruñean dagoena.

• Bi udalerriak 3. LAP-Eremu zentralean daude.



1
0

2. Lurralde testuingurua eta aurrekariak.
Lurralde antolamenduko tresnak - 2. LAP

LAP-Eremu zentrala izeneko Nafarroako lurralde antolamenduko plana maiatzaren 16ko 45/2011 Foru

Dekretuaren bidez onetsi, eta 2011ko 145. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, uztailaren

21ekoan. Plan hori 2014an eguneratu, eta 2014ko 229. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,

azaroaren 21ekoan. Planean Barne Zuzendaritza Nagusiaren bulegorako proposatzen zen kokapena

hausnartu zen, eta kokapen hori egokitzat jo zuen.

Hiri-sistema antolatzeko estrategia - Iruñeko Metropoli Eremua



1
1

2. Lurralde testuingurua eta aurrekariak.
Kokapen berria aukeratzeko irizpideak.

Behin betiko kokapena aukeratzeko, balizko alternatiba batzuk aztertu dira. Haren egokitasuna baloratzen

da, irizpide batzuk betetzen diren ala ez kontuan hartuta. Hauexek dira irizpide garrantzitsuenak:

1-Aukeratzeko lehen irizpidea da lurzoruak Iruñerrian egotea.

2- Iruñerriko ingurabide azkarrekin konektatzeko aukera handia. Kontuan hartuta Nafarroako

foruzain etxe nagusiak eta gainerako bulegoek gauzatzen dituzten eginkizunak Foru Komunitateko

hiriburuaren jarduketa-eremutik harantzago doazela, eskualde osora zabaltzen baitira, garrantzitsua

da kokapenetik sarbide azkarra izatea Iruñerriko ingurabide azkarretara.

3- Lurzoru libre nahiko egotea. Gutxienez 105.000 bat m2-ko azalera behar da, etorkizunean

handitzeko aukera izateko.

4-Lurzoruek malda txikia izan behar dute, bai jarduketaren garapenaren ondoriozko ingurumen eta

paisaia inpaktua murrizteko, bai garapenaren kostua gutxitzeko.
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2. Contexto territorial y antecedentes.
Criterios de elección de nueva ubicación.

5- Beste hiri eremu batzuekin konektatzeko aukera handia, halako moduan non eremu horietara

heltzen ahalko baita garraio publikoz, oinez eta bizikletaz, bat etorriz indarra duen lurralde eta

hirigintza legediak sustatzen duen mugikortasun jasangarriarekin.

6- Kokapen berriak gunerako sarbide kontrolatua ahalbidetuko du administrazio bulego guztiak

multzokatuta; horrez gain, haren autonomia bermatuko du, inguruneko beste jarduera batzuetatik
aldenduta.



Aukeratzeko aipatu diren irizpideak oinarri hartuta,

Aranguren udalerrian kokatzeko aukera jo da

egokientzat:

-Iruñerrian dago, Iruñeko erdigunetik hurbil.

-ibilgailuentzako eta oinezkoentzako sarbide onak
ditu, baita garraio publikoa ere.

- lurzoruaren titulartasuna udalarena da gehienbat.
Horrek erosketa erraztuko du, eta eskualdaketa-balio

egokia finkatuko du.

- kokapenak etorkizunean handitzea ahalbidetzen
du.

-inguruko orografiak malda nahiko txikiak ditu. Horri

esker, errazagoa da eremua urbanizatzea eta, aldi

berean, leku egokia da etorkizuneko esparruaren

segurtasunari begira.

2. Lurralde testuingurua eta aurrekariak.
Kokapen berria aukeratzea. Aranguren
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Halaber, proposatutako kokapen hori aukeratu da Iruñerria garatzeko aukerak baloratu ondoren, honako 
irizpide hauek oinarri hartuta:

- jasangarritasuna

-funtsezko interferentziarik eza bizitegi eremuak aurreikus ditzakeen eskualdeko plangintzarekin.

- Iruñerria osoaren eta haren komunikazio ardatzen jarraitutasuna, eskualdearen barnekoa.

- las conexiones y continuidad del proyecto con grandes infraestructuras viarias. 

Aukeratutako kokapenari dagokionez:

- Ingurubideak bereizten duen “Mutiloartea” sektorearen inguruan dago.

- Iruñerritik hurbil dago, eta ongi komunikatuta dago harekin (izan ere, hari ematen dio zerbitzua), 

baita hiriburuaren erdigunearekin ere, bai oinezkoentzat, bai ibilgailuentzat. 

2. Lurralde testuingurua eta aurrekariak.
Kokapen berria aukeratzea. Lurralde eta jasangarritasun irizpideak
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3. Jarduketaren deskribapena

Iruñeko bulegoak. 1. fasea: foruzain etxea 
lekualdatzea

Kokapen berria Arangurenen
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Jarduketaren deskribapena
Iruñeko lurzatiak. 

Esparruak Iruñeko 3 lurzati ukitzen ditu. 

- Azalera, guztira: 15.918,79 m2 

- Hiru lurzatiak Nafarroako Foru Komunitatearenak dira.

3.
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Jarduketaren deskribapena.
Estado actual de la edificaciones de Beloso, Pamplona . 
Belosoko (Iruña) eraikinen egungo egoera.    

3.
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Oraingo egoera:

- Espazioa ez da egokia 
erabilerarako.

- Instalazioen egoera txarra.



Jarduketaren deskribapena.
Iruñeko Udal Plana.

Indarrean den Iruñeko UDAL PLANaren arabera, lurzatiak Beloso-IX. Unitate Integratuko Z-7 eremuan

daude, eta BIZITEGI KOLEKTIBORAKO ERABILERA OROKORRA dute.

3.
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Jarduketaren deskribapena.
Iruñeko Udal Plana. Hiri-ingurunea

Iruñeko Udal Planak aurreikusitakoaren arabera, aukera dago lurzatiek bizitegi erabilera berria hartzeko,

baldin eta egungo administrazio bulegoak lekualdatzen badira. Dena den, aldi berean bermatu behar da

eremu horretan beste ekipamendu publiko bat izanen dela, jarduketa eremuaren beraren beharrekin bat

datorrena.

3.

19

Iruñeko jarduerarako bizitegi-erabilerako garapen bat proposatzen da, gehienez ere eraikitako 27.000 m2

inguruko bizitegi-eraikigarritasunarekin eta zuzkidura-erabilerarako lurzoru-erreserba batekin, ezabatzen

dena konpentsatzeko, antolatutako eremuaren behar berrietara egokituz.

Hiru lurzatiek bizitegi kolektibotarako erabilera argia

dute, lehendik dauden bizitegi blokeekin bat etorrita.

Horrela, fatxada sortuko da Sarrigurengo errepidearen

kaleari begira, eta, ondorioz, haren hirigintza eredua

aldatu beharko da bizitegi erabilerara egokitzeko,

horixe baita indarreko Plan Orokorraren oinarrizko

unitatearen erabilera nagusia.



Jarduketaren deskribapena.
Nafarroako Etxebizitza Plana  2018-2028.

Bizitegi izaera horrekin bat etorrita, NAFARROAKO GOBERNUAK aitortzen du lurzati horiek erabili nahi dituela

ETXEBIZITZA PLANAREN HELBURUAK betetzeko, halako moduan non etxebizitza babestuen eskaintza

handituko den, eskaera sozialari erantzuteko, indarreko Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko

Legean ezarritako erreserben arabera.

3.
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Jarduketaren deskribapena.
Iruñearen inguruko eremuaren azterketa.

Beraz, aztertutako eremuan 285.000 m2 inguru daude. Gaur egun berdegune handiek, ekipamenduek eta zuzkidurek 
azalera horren %95 baino gehiago okupatzen dute. Horrela, eremu horretan oinezko asko dabiltza, eta, hortaz, eremu 
hori ez-segurutzat edo arriskutsutzat jo daiteke.

3.
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285.000 BAT M2-KO AZALERA 

- Blokeko bizitegi kolektibotarako erabilerak 
9.500 m2 hartzen ditu gaur egun. 

- Zuzkidura publiko batek (egungo foruzain 
etxea) 16.000 m2 hartzen ditu.

- Beste 72.000 m2 zuzkiduretarako eta zerbitzu 
pribatuetarako erabiltzen dira (apaiztegia, 
zahar etxea, “Liceo Monjardín” ikastetxe 
itundua eta gasolindegia).

- Espazio libreek eta berdeguneek 125.000 m2 
inguru hartzen dituzte, eta horiei gehitu behar 
zaizkie Mendillorriko beste berdegune 
zuhaizdun handi batzuk. 

Azterketaren eremua

Belosoren inguruko eremuak bizitegi kolektiborako dentsitate txikiko erabilera du.



Jarduketaren deskribapena.
Iruñearen inguruko eremuaren azterketa.

• Oinezkoentzako eta txirrindularientzako bide segurua sortzeko, honako hauek egin behar dira:

1. Erabilerak dibertsifikatu, zuzkidura lurzorua murriztuta eta bizitegi lurzorua handituta.

2. Eremuan biztanleria dentsitatea handitu, halako moduan non komunikazio ardatzek bizitegi eremu
batzuk zeharkatuko dituzten, egungo biztanleria dentsitatea baino handiagoa dutenak. Horrela,
zirkulazio fluxu handiagoak sortuko dira.

3.

22

- Belosoren inguruko eremuak bizitegi 
kolektiborako dentsitate txikiko erabilera 
du. 

- Mugikortasun arazo bat dago, segurtasun 
txikia baitago lehendik dauden bizitegi 
erabilerako eremuen eta Iruñeko 
erdigunearen eta bigarren Zabalgunearen 
artean. 
Mugikortasun ez-seguru hori sortzen da, 
batez ere, Erripagañako UPSetik eta Beloso 
eremutik Iruñeko erdigunera. 

Horregatik, oinezkoentzako eta 
txirrindularientzako bide seguru bat ezarri 
beharra baloratzen da, lehendik dauden 
bizitegi eremu horietara jarraitutasuna emanen 
diena eta eremuak Zabalgunearekin eta 
Iruñeko erdigunearekin lotuko dituenak. 

:

Nuevo corredor seguro



MUTILVA

BADOSTAIN

EKINTZAREN 
EREMUA

Jarduketaren deskribapena 
Aranguren. Bulego berrien kokapena.

3.
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Segurtasuna eta Larrialdiak 

Koordinatzeko Zentro berria:

- Azalera: 110.000 m2

–Erabilera: zuzkidura erabilera 

publikoa

- 1. garapen fasea: 51,000m2

Nafarroako Gobernuaren bulegoak faseka lekualdatuko dira, haien bideragarritasunaren arabera, halako moduan

non “Segurtasuna eta Larrialdiak Koordinatzeko Zentro” bat sortuko den, baterako lana erraztuko duena eta

erantzun eraginkorragoa emanen duena.

Jarduketaren lehen faserako kostu hauek zenbatesten dira: jarduketa nagusien artean, Aranguren ibarrean lurzorua

erostea eta urbanizatzea, bi udal-mugarteetan plangintza idaztea, Iruñeko lurzatiak egokitzea eta garapenaren

kudeaketa, 84 €/ m2-koak; bizitegitarako lurzatiek sortutako diru-sarrerak, berriz, 200 €/ m2-tik gorakoak dira. Hala,

garapena bideragarria da.



4.Gogoetak eta ekarpenak.

Ekarpenak
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