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1. UDALERRIKO LURRALDE-AZTERKETA ETA DIAGNOSTIKOA

1.1. INGURUNE FISIKOAREN AZTERKETA

Kokapena: Iruñeko  Merindadeko  udalerria,  hiriburutik  50'2  km-ra  kokatua,  Sakanako  korridorearen 
mendebaldeko  muturrean,  Urbasako mendilerroek  hegoaldera  eta  Aralarrera  iparraldera  osatzen  duten 
depresiotik  igarotzen  dena.  Tradizioz,  Nafarroako  erdigunearen  eta  penintsulako  ipar-mendebaldearen 
arteko igarobide eta funtsezko ardatza izan da, Arabarekin eta Gipuzkoarekin, zehazki.

Burunda ibaiaren ezkerraldean dago herria, 528 m-ko altitudean. Azalera, guztira, 2.680'50 Ha (26'81 km²). 
Horietatik %10'08 hiri-lurzorua edo lurzoru urbanizagarria da, eta gainerako %89'92 landa-lurzorua.

Muga  hauek  ditu:  iparraldean  Ataunekin  (Gipuzkoa),  ekialdean  Urdiainekin,  hegoaldean  Urbasa 
mendilerroarekin eta mendebaldean Olazagutiarekin.

Topografia: Burunda ibarrean dago udalerria, Ziordia, Olazagutia, Altsasu, Urdiain, Iturmendi eta Bakaikoa 
udalerrien artean, Sakana/Barranca eskualdearen mendebaldeko muturrean.
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Altitude nagusia: Bargagain gaina, 1.153'3 m hegoaldean, Urbasa mendilerroan. Beste mendi batzuk hauek 
dira: Balankalitate (984'6 m iparraldeko muturrean), Aralar, Aizkaia eta Gaztelokoaitxa mendietan (ekialdean) 
eta Altzaniako mendiak (mendebaldeko muturrean, 846 m).

Klimatologia:  Bioklimatikoki,  bailara subkantauriarra  da, Atlantiko-Mediterraneo isurialdeen banalerroaren 
hegoaldean kokatua. Klima epel euritsua da, ozeaniko subatlantikoa, eta ezaugarri hauek ditu: prezipitazio 
ugari, neguen zorroztasuna eta udako idortasun txikia.

Nafarroako  Estatistika  Institutuaren  arabera,  Altsasuko  estazio  meteorologikoko  azken  urteetako  datuak 
hauek dira:

2013                    2014                    2015                    2016                    2017                    2018  
Tenperatura maximoa (ºC) 15'60 17'96 17'03 16'61 17'41 16'37
Gutxieneko tenperatura (ºC) 6'83 8'34 7'19 7'31 7'12 8'11
Batez besteko tenperatura (ºC) 11'21 13'15 12'11 11'96 12'26 12'24
Prezipitazioak (l/m²) 1.949'72 1.237'83 1.305'55 1.301'20 1.323'04 1.492'52

Bataz besteko ebotranspirazio potentziala 660 mm-koa da.

Hidrografia eta hidrologia: Ikuspegi hidrografikotik,  Altsasuko lurraldea Arakil  ibaiak (Burunda deitzen zaio 
tarte horretan) zeharkatzen du, mendebaldetik ekialdera, eta haren adar nagusiak, Altzania ibaiak, udalerri 
horretan  elkartzen  baitira,  hirigunetik  hego-mendebaldera.  Ibai  horiez  gain,  Urbasako  eta  Aralarko 
mendietatik  jaisten  diren  erreka  ugari  daude,  hala  nola  Andrea  Galdu  Zan  eta  Buztintzakoak,  Burunda 
ibaiaren eskuinaldean eta San Martin, Uzkullu, Santa Luzia eta Txantxi erreka, ezkerraldean.

Geologia: Udal mugapea Urbasatik Aralar ingururaino hedatzen da eta bere mugapea no-ra sartzen da. 
Unitate geomofologiko hauek hartzen ditu:

▪ Hegoaldean, sinklinal esekiaren iparraldeko isurialdeak, Urbasako mendilerroak (Bargagain, 1.153'3 m), 
Goi  Kretazeoko  ezponda  tupartsua  edo  tupa-karetsua  menderatzen  du  Paleozenoko  kareharri 
dolomitikoz osatutako erlaitz subbertikalean.
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▪ Erdian,  Burunda  ibaiaren  korridorearen  hondoan,  Altzania  elkartzen  den  tokian,  mendilerrotik  eta 
ibaiarekin  batera doazen terrazetatik  jaisten diren  glaziarren  metaketa  detritikoekin  estalia.  Depositu 
horien okre-itxura oso bestelakoa da Kretazeoko tuparrien gris ilunarekin. Batez besteko altuera 500-550 
m-koa da.

▪ Iparraldean, Orzaurteko sinklinala, NO-SE norabidekoa; bertan, Goi Kretazeoko tuparriak kontserbatzen 
dira, Albiar Superior-Cenomaniense Behe delakoak (Albiense Superior-Cenomaniense Bajo) inguratzen 
du eta bertan 1.000 m (Balancal 984'6 m) ez ditu.

Biogeografia:  Biogeografikoki,  Altsasu  Eurosiberiar  Eskualdean,  Kantabriako  Probintzia  Atlantikoan, 
Kantabria-Euskaldunen sektorean, Navarro-Alavés azpisektorean dago.

Landaredi potentziala hauek osatzen dute: lizarrak, hurritzak eta harizti hezeak 600-700 m-ko altueraraino, 
eta  kota  horietatik  gorako  pagadiak.  Behealdeko  harizti  atlantikoak  eta  goiko  aldeetako  pagadiak  dira 
lurraldea populatu aurretik estaliko luketen bi baso nagusiak; oraindik ere, lur gainean oso txikiak badira ere, 
eta ondoren gaztainondoa eta basoberritzeko pinudia.
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Altsasun landaretza potentzialaren serie hauek daude:

▪ Harkaitz eta gleretako landaredi-konplexuak
▪ Pagadi harrigarriak eta azidofilo kantauriarrak
▪ Pagadi harrigarriak eta basofilo kantauriarrak
▪ Kantauriko erkameztien seriea
▪ Haritz kandudunezko harizti azidofilo kantauriarrak
▪ Haritz kandudunen sorta, Kantauriko neutrofiloak
▪ Haritz iletsuko harizti nafar-arabarren seriea
▪ Geoserie riparia kantauriarra

Atlantikoko  probintziako  zuhaitz  higrofilo  eta  hostogalkorrek,  pagoak  eta  haritzak,  lurraldearen  zatirik 
handiena estaliko lukete gizakiak suntsitu aurretik.

Flora: Altsasuko  mugapean  flora  interesgarri  ugari  aurki  daitezke.  Zerrenda  ingurumen  ondorioen 
azterlanean azaltzen da.

Fauna:  Altsasuko  udalerrian  habitatak  dibertsifikatzeak  eta  haien  altitude-kontraste  nabarmenak  fauna-
aberastasun handia ematen diote lurralde honi.

Ibaietan,  ibaiadarretan  eta  erreketan  amuarrain  arrunta,  txipa,  barbo  arrunta  eta  amabitxia  bizi  dira. 
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Anfibioen artean, igel berde arrunta, apo arrunta, antxoa-zapoa eta uhandre palmatua. Narrastien artean, 
lepoko sugea eta suge biperakara. Ur-inguruneari lotutako hegaztien espezieak hauek dira: lertxo erreala, 
basahatea, martin arrantzalea, ur-zozoa, buztanikara, txorta-belarra eta iseñor arrunta. Aipatzekoak dira, 
halaber, desmana, satitsu patiblankoa, ur-arratoia, bisoi europarra eta hudoa.

Soroetan eta, oro har, ibarraren hondoko habitat irekietan, narrastiak nabarmentzen dira (Esculapioko suge 
leuna,  Europako  suge  laua,  hegoaldeko  suge  lesa,  suge  kantauriar  musker  berdea,  lizarra,  sugandila 
harkaitza eta sugandila arrunta).  Hegaztien artean, hauek daude: miru gorria, miru gorria, belatz arrunta, 
galeperra, artaburu arrunta, alondra arrunta, zuhaitz-burrunba, buztanikara grisa, doministiku pintoa, aloi 
dortsirgorria,  birigarro  arrunta,  zozo  arrunta,  ikurrin  arrunta,  emari-kaskabeltza,  belar  arrunta,  hegazkin 
arrunta, pinudia. Ugaztun nagusiak hauek dira: armiarma arrunta, azeria, triku arrunta, sator arrunta, satorra 
eta Europako erbia.

Basoetan eta baso-inguruneetan, anfibio-espezie nabarmenenak salamandra arrunta, baso-igel gorria eta 
baso-igel  arina  dira,  eta  ibaietan  eta  erreketan  aipatutako  espezie  batzuk  ere  ikus  daitezke;  baso-
soilguneetan eta landetan, berriz,  zohikatz-sugandiak, musker berdea eta Europako suge leuna bizi dira. 
Basoko hegaztien espezieak hauek dira:  arratoi-biloa,  gabirai  europarra,  pito erreala,  pikola  pikapinoak, 
ekaiztoa, pagausoa, akelatxoa, ikazkin garrapinoak, errementari arrunta, txitxi-burruntzia, eltxitero arrunta, 
eltxitero papialboa eta txantxangorria. Ugaztun bereizgarrienak basakatua, katajineta, lepazuria, azkonarra, 
orkatza, basurdea, katagorria eta muxar grisa dira.

Landa-lurzoruaren  erabilera  nabarmenak:  baso-eremu  zabala  du,  pagadiak  (923'9  Ha)  eta  haritz 
kanduduna (344'9 Ha) dira nagusi, eta ingurumen-balio handieneko eremuak dira. Gainerakoa labore eta 
larreen artean banatzen da. Nekazaritza nagusiki zerealista da (garia, garagarra, artoa).

LANDUTAKO LURZORUAK
Guztira 2.680'5 hektareako azalera duen azaleraren %14,9 landuta dago, %9,9 ez-emankorra da eta %75'2 
basoa.

LANDU GABEKO LURZORUAK
Zuhaitzez  estalitako  azalera,  guztira,  1.670'3  hektareakoa  da,  hau  da,  baso  osoaren  %88,85  edo 
mugapearen %62,31. Lehen aipatutako pagadi eta hariztiez gain, larizio pinua edo pinus nigra (118'1 Ha) eta 
alece edo Larix sp (77'8 Ha) birpopulazioak daude. Bestalde, zuhaitzik gabeko baso-azalerek guztira 345'7 
Ha-ko azalera hartzen dute, eta larreak nabarmentzen dira, guztira 312'6 Ha-ko azalera baitute.

ESPAZIO BABESTUAK

Altsasuko mugapean, legez babestutako eremu hauek:

- ZBE:
Hegoaldeko zatia ES 2200021 “Urbasa-Andiako mendilerroa” izeneko Batasunaren Intereseko Lekuan dago, 
Zainketa  Bereziko  Eremu  deklaratu  da  eta  urriaren  8ko  228/2007  Foru  Dekretuaren  bidez  onetsitako 
Kudeaketa Plana du (2007ko azaroaren 7ko BOE, 139. zk.).

- Batasunaren intereseko habitatak:
Altsasuko  Interes  Komunitarioko  Habitaten  Inbentario  Nazionalaren  arabera,  habitat  interesgarri  hauek 
daude:

EB kodea Deskribapena
4030 Txilardi atlantikoak eta mediterraneoak
4090 Sastrakadi mediterranearrak eta oromediterraneo primarioak eta sekundarioak
9120 Pagadi atlantiko azidofiloak
9150 Pagadi xero-termofilo kaltzikolak
9240 Quercus faginea eta Quercus canariensis-eko iberiar hariztiak
92A0 Sahasti eta makaldi mediterraneoak
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- Onura publikoko mendiak:
Altsasuko udal mugapean inbentariatutako onura publikoko mendiak hauek dira:

11.336 La Barga ....................................135 Ha
11.337 Alzania ...................................1.042 Ha
11.338 San Pedro eta Basabea ..........579 Ha

- Aztarnategi arkeologikoak:
Altsasuko mugapean aztarnategi hauek daude:

▫ Aztarnategi paleontologiko garrantzitsu bat dago Orobe mendian (trenbidea).
▫ Ataboko kobako aztarnategia, Epipaleolitoko, Neolitoko eta Eneolitiko-brontzeko materialekin.
▫ Altzainako dolmenezko estazioa, lau dolmenekin Altsasuko mugapean: Balenkalitate iparraldea eta 

hegoaldea eta Muñaan I edo Larreluze eta II.
▫ Ataun-Borunda. Dolmen estazioa, trikuharriren bat Altsasun.
▫ Aratz-Altsasu. Saratxacolegui trikuharria dagoen estazioa, Saratxakoloi mendi-lepoaren hegoaldean.

- Arrisku-prozesuek eragindako lurzoruak:
Altsasun, Burunda eta Altzania ibaien aldizkako uholdeen ondorioz arriskuan dauden lurzoruak daude.
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Hiri-egitura:  Altsasu  da,  ezbairik  gabe,  hirigunea  gehien  aldatu  duen  Sakanako  tokia,  industria-
hazkundearen eta komunikabideen garapenaren ondorioz.

Historikoki,  Altsasuko  herrigune  tradizionala  Barranca-Burunda  korridoreko  beste  herri  batzuekin 
parekotasunak ditu. Gune trinkoa da, elkarri komunikatutako kale zuzenen inguruan apaindutako etxe atxikiz 
osatua, barneko plaza duten espazio ireki zabalak, inguruko beste herri  batzuekin eta eliza gune nagusi 
gisa. Hirigune historiko horrek Santa Cruz auzoa eratzen du, Jasokundeko Andre Mariaren elizaren inguruan.

Airetiko argazkia 1927-1934               

Hirigune historikoaren hasierako hazkundeak lerrokatuta garatu dira komunikazio-bideetan zehar. Altsasun, 
N-1 errepide nazionalak  (Madril-Irun)  iparraldetik  hegoaldera zeharkatzen zuen,  Iruña-Gasteiz  errepideak 
(hegoaldean) eta erdigunetik mendebaldera doan errepideak (mendebaldean) osatzen dute.

Langile  etorkinentzako  etxebizitza-premia  larriaren  ondorioz,  50-70  hedatze-urteetan,  nukleoaren 
mendebaldeko  handitze  garrantzitsuena  eratzen  joan  zen,  San  Pedro  auzoan  hasi  eta  Intxostia  aldera 
zabaldu zen, zabalgune ortogonaleko egitura ordenatuarekin.

Airetiko argazkia 1966-1971               

Ondorengo prozesua barne-espazioen betetzea eta ipar-mendebaldeko arkuko norabide-hazkundea izan 
da,  nagusiki.  Aldi  berean,  industria-  eta  zerbitzu-erabileretarako  eremuak  garatu  dira,  batez  ere  udal-
jabetzako lurretan (Ibarrea eta Ondarria) eta komunikazio-bide nagusien inguruan (Gasteiz-Iruña errepidea).
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Hirigunearen  inguruko  bizitegi-auzo  tradizionalak  daude,  Ameztia,  Zuntaipe  eta  Beikolar  bereziki. 
Sakabanatutako beste baserri-auzo batzuk Ibarrea (7 etxebizitza - 31 biztanle 1960an) eta Sorozarreta auzoa 
ziren, Orobeko haitzaren oinean, Altzania ibaiaren ezkerraldean, 1960an 5 etxebizitza - 21 biztanle baitzituen.

Eraikuntzaren  ezaugarriak:  Hirigune  tradizionalean,  eraikinak  etxebizitza  atxiki  gisa  planteatuta  daude, 
eraikin bolumen handiko etxebizitza homogeneo gisa, kanpoko harrizko hormak, bi edo lau isurkiko neurri 
nabarmeneko  estalkiak  eta  teilatu-hegal  horizontala  fatxadetan,  hiru  altueratan.  Hedapen-eremuetako 
eraikuntzak hainbat motatakoak dira (etxebizitza kolektiboak eta familia bakarreko etxebizitza atxikiak), eta ez 
dute  ezarpenerako  eta  antolamendurako  irizpide  bateraturik.  Espazio  librea  duen  familia  bakarreko 
etxebizitza bakartua ez da ohikoa hirigunean, periferian eta kanpoko auzoetan bakarrik (Ameztia, Zuntaipe, 
Beikolar). Lezalden mota horretako etxebizitzetarako proposatutako sektore bat dago.

Baserri zaharra Santa Cruz auzoko parrokia-elizaren inguruan kontzentratzen da. Bertan, hainbat solairuko 
etxe handiak  nabarmentzen dira,  zirkuluerdiko  ate handiak  eta  tamaina  txikiko  bao zuzenak dituztenak, 
batzuk blasonatuak.

Bere baserria  sakonki  berritu  du herri  osoak,  non  arkitektura  tradizionalaren  lengoaiak  behar  berrietara 
egokitzen jakin duen, nahiz eta oraindik badira harlanduzko fatxada zaharrak dituzten etxeak, erdi-puntuko 
arkuen edo dintelduen bidezko sarbideak dituztenak. Oro har, kontserbazio-egoera onean daude.

Etxe interesgarrienak Santa Cruz auzoan daude, bertako gune original eta zaharrena baita. Udaletxea ere 
nabarmentzen da,  XIX.  mendearen hasierako eraikina,  harlanduzko  fatxada,  ate dinteldua  eta  armarria 
dituena.

Historia: Altsasu oso antzinatik bizi izan zela ondoriozta daiteke, Urbasako mendilerroan, Koskobilo, Atabo 
eta  Orobeko  aztarnategietan,  Balankalitate  eta  Munaan  I  trikuharrietan  eta  Altzaniako  Saratxakoluako 
(Atatzolegi)  sektorean  aurkitutako  aztarna  ugariengatik.  Altzaniako  menditik  igarotzen  zen,  Antoninoren 
arabera, Astorgatik Bordelera doan erromatar bidetik.

Erdi  Aroan,  biztanleak  sakabanatuta  bizi  ziren  hainbat  herritan,  baina  etengabeko  gerrak,  pillajeak  eta 
erasoak zirela eta, herri batzuk abandonatu egin ziren, eta XV. mendean finkatu ziren gaur egungo herriak.

Burunda bailarako tokietako bat izan zen (Ziordia, Olazagutia, Altsasu, Urdiain, Iturmendi eta Bakaikoa), eta 
ez zen udalerri gisa bereizi 1846 arte. Bere kokalekuak bailarako buru bihurtu zuen.

Altsasun eta  Burunda haranean,  kokapen estrategikoagatik,  estatu-gerra ia guztiak gertatu dira.  1512an, 
Gaztelak Nafarroako erresuma inbaditzen du Burundatik sartuz. Konbentzioaren Gerran (1793-1795),  tropa 
frantsesek  Nafarroako  iparraldea  okupatu  zuten,  Altsasu  astinduz.  Independentzia  Gerran,  frantsesek 
Altsasua suntsitu  zuten Gasteizko guduaren ondoren (1813).  Karlistaldiak ere garrantzi  handia izan zuten 
haranean;  1834an  Zumalakarregik  zuzendu  zuen  Altsasuko  bataila.  Gerra  Zibilean,  Altsasu  berehala 
okupatu zuten Lizarrako erreketeek.

1863an trenbide-geltokia inauguratu zen, eta 1907an Alfontso xiii.ak Altsasuko lekua “Oso Ilustre Villa” bihurtu 
zuen,  hazkunde  demografiko  eta  industrial  azkarra  zehatzeko.  XX.  mendean,  eta  zehazkiago  50eko 
hamarkadan,  Altsasun  industria-garapen  handia  izan  zen,  eta  beste  eskualde  batzuetatik  etorritako 
pertsonen immigrazio-prozesu handia izan zen, batez ere Extremaduratik etorritakoena.

En 1863 se inauguró la estación del ferrocarril y en 1907 Alfonso XIII convirtió el lugar de Alsasua en “Muy 
Ilustre  Villa”,  sancionando  así  su  rápido  crecimiento  demográfico  e  industrial.  En  el  siglo  XX,  y  más 
concretamente en la década de los 50, Alsasua sufrió un importantísimo desarrollo industrial, que supuso un 
gran proceso de inmigración de personas procedentes de otras regiones, sobre todo de Extremadura.
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1.2. PAISAIAREN AZTERKETA

Espainiako Paisaien Atlasaren arabera (POT-2), Altsasu paisaia mota hauen artean dago:

▪ Euskal Herriko mendietako mendilerroak 11.16 “Aralar mendia” iparraldean, 11.15 “Urkilla eta Aizkorriko 
mendilerroak” mendebaldean eta 11.17 “Urbasa eta Andia mendilerroak” hegoaldean

▪ Kantauriko eta Pirinioetako lasterkariak 43.03 “Arakil bailara” erdialdean

Zenbait kasutan, haranaren hondoko eta hegal-erdiko belardiak aldatu egin dira, harizti eta pagoen baso 
naturalekin  goi-hegalean,  Monterreyko  pinu-birpopulazioen  ondorioz.  Horiek  nabarmen  aldatu  dituzte 
mendien kolorea  eta  egiturak,  baina ez lurralde-egitura.  Aldaketa itzulgarria  da,  formazio  horien interes 
ekonomikoaren eta abeltzaintza-jarduera uztearen araberakoa.

Eremu honetako paisaiaren elementuak dira:

▪ Larre-gandorrak, batzuetan garbiak, beste batzuetan xingolak eta iratzeak
▪ Ibar-barreneko belardiak
▪ Hegaleko larreak
▪ Malda gogorrenetako baso zatiak
▪ Hiriguneak

Paisaiaren osagaiak dira:

▪ Belardietako lurzatien arteko heskaiak
▪ Lurzatien arteko harrizko itxiturak
▪ Bordak
▪ Sakabanatutako baserriak

Aralar eta Urbasa naturako paisaiak osatzen dituzten gune geografikoak dira, giza jarduerek aldatu gabeko 
edo gutxi eragindako eremuak. Legezko babes eraginkorra duten espazioetan integratuta daude.

Haranean,  paisaia  gizatiartuta  dago,  nekazaritza-  edo  abeltzaintza-jardueren  garapenak  aldatuta,  eta 
inguruneari lotutako bizimoduei eta kulturei erantzuten dieten lurraldearen okupazio- eta erabilera-moduak 
adierazten ditu. Nekazaritza eta abeltzaintzako paisaian lehorreko laboreak eta larreak nabarmentzen dira.
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Hiri-paisaia,  biztanlegunean  eta  hiriguneetan,  kultura-paisaiaren  mugako  formulazioa  da,  gizakiak 
lurraldean duen esku-hartzearen  adierazpen muga den aldetik,  errealitate  sozial,  kultural  eta  historikoa. 
Bereziki aipatzekoa da Altsasun bide-azpiegitura handiek (autobiek eta trenbideak) paisaian duten eragina. 
Hirigunearen profila eta haren ertzetako hiri-paisaia aldatzea garrantzitsua da, eremu hori bereziki agerikoa 
delako eta pertzepzioarekiko sentikorra delako hurbilketa-bideetatik eta hiri-saihesbideetatik.

Eremu horretan  ibai-sistemak ere nabarmentzen dira  (Burunda ibaiak,  Altzania  eta  errekak),  eta  paisaia 
natural, erdinatural edo kultural ugari osatzen dituzte, jatorriaren eta ezaugarrien arabera.

POT2 ereduak paisaia naturalak identifikatzen ditu: “Urbasa-Andiako mendilerroak” eta “Aralarko harkaitzak”. 
Paisaia-balio handia eta eszena-berezitasuna dute,  eta biztanleek ikusmen-ahultasun handiko eremutzat 
eta eguneroko paisaia-erreferentetzat hartzen dituzte. Aralarantz, kareharrizko azaleratzeen profila leundu 
egiten da, arroka eta baso mosaiko batean.

Udalerriaren azalera gehiena basoek okupatzen dute, eta espezie autoktonoak, hariztiak eta pagadiak dira 
nagusi.  Lurzoruaren  okupazioak,  baso  gehienekin  eta  larre,  labore  eta  zuhaiztiz  estalitako  haranaren 
hondoak, paisaia berdea sortzen du, eragin ozeaniko nabarmena duen klimaren ezaugarria, eta ibarraren 
(hiri-jarduera, bizitegiak nahiz industria, eta azpiegitura garrantzitsuak, hala nola trenbide-lotunea, errepide-
loturak eta goi-tentsioko lineak) eta inguruko mendien arteko kontraste handia.

Udal  paisaiak  dira,  besteak  beste,  Dantzaleku  Usolarrain  eta  Basoitxi  inguruak,  San  Pedro  baselizaren 
ondoko hariztia eta Urbasako gailurra. Aipatzekoa da Urbasako Gurutzea, Bargagainen edo Tontorraundin, 
1960an eraikitako burdinazko gurutze handia.

Mendi-ibiliak edo ibilbideak daude Altsasun paisaia ikusteko:

Altsasu-Bargagain-Baso sorgindua eta Labargagain Urbasan eta Peña Sarabe - Sorginaren begia.

Ibilbide kulturala Dantzalekuko hariztia da, 700 m-ko ibilbidea duena, panelen eta silueten bidez azaldua. 
Sakanak itsasontzien eraikuntzarekin izan zuen harremana azaldu du.
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1.3. DAUDEN AZPIEGITURA ETA ZERBITZUEN AZTERKETA

Komunikazioak:  Altsasua  Nafarroaren,  Gipuzkoaren  eta  Arabaren  arteko  komunikazio-ardatza  da,  bai 
errepideena bai trenbideena, kokapen pribilegiatuarekin eta komunikazio-azpiegitura oparoekin.

Horrez  gain,  Iruñera,  Gasteizera,  Donostiara,  Madrilera,  Vigora,  Santanderrera  eta  abarretara  doazen 
autobus-geltokiak ditu. Hurbilen dauden aireportuak 55 km-ra (Iruña-Noain) eta 43 km-ra (Gasteiz-Foronda) 
daude.

Altsasu Iruñeko, Gasteizko eta Donostiako autobiek bat egiten duten gunea da (A-1 Iparraldeko autobia eta 
A-10 Sakanako autobia). Altsasuko udal mugapean dauden Foru Komunitateko beste errepide batzuk hauek 
dira:

NA-2410 Sakana
NA-1000 Altsasu - Altsasu Gipuzkoa (lehengo A-1 zatia)
NA-1001 Altsasu - Altsasu - Zegama
NA-7517 Altsasuko sarbidea (Altsasuko zeharbidea)
NA-7183 Altsasu - Urbasa
NA-7184 Altsasu - Tren geltokia.

Trenbideari  dagokionez,  Madril-Irun  eta  Irun-Bartzelona  (Zaragoza-Altsasua  tartea)  trenbide-ardatzen 
elkargunean dago gunea.

Aztertzen ari dira AHTren Kantauriko eta Mediterraneoko trenbide-korridorearen proiektu bat, Iruña-Euskal Y-
arekiko  lotura  tartean.  Altsasuko  udal  mugapea  A-10  autobiaren  hegoaldera  zeharkatzen  duen  V. 
alternatibak ukitzen du.

Bidexkei dagokienez, udalerriaren iparraldeko muturrean GR-12 edo “Euskal Herriko bidexka” dago, lehen 
etapan, Etxegarate-Lizarrusti.

Azpiegiturak: Altsasuko Udala Sakanako Mankomunitateko kide da, bai hiri hondakin solidoen zerbitzurako 
bai  Ur  Zerbitzurako.  Ura  Urdalurretik  eta  Arbara  eta  Urbasako  iturburuetatik  hornitzen  da.  Hornidura 
iturrietatik datorren ura tratatzeko,  Mankomunitateak edateko ura tratatzeko bi estazio ditu martxan: bata 
Urdalurren eta bestea Urritzan.

Altsasuko  hondakin  urak  Urdiaingo  araztegi  batera  eramaten dira.  Araztegi  hori  udal  mugape horretan 
dago. Oraindik ibaira tratatu gabeko ur-isuriak dauden arren, Udala kolektoreak egiten ari da isurketa horiek 
biltzeko, oraindik tratatu gabe daudenak, batez ere Ibarreako industrialdean.

Kaleen  zoladura,  oro  har,  egokia  da,  kale  batzuk  egoera  txarrean  daude,  batez  ere  errepide  zaharra, 
espaloirik ez duena.

Energia elektrikoa banatzeko hornidura Iberdrolak egiten du udalerriaren perimetroko transformadoreetatik, 
eta transformadore horiek ibarraren hondotik  doan goi tentsioko saretik  hornitzen dira.  Industria-enpresa 
gehienek beren transformadorea dute, eta energia tentsio ertainean jasotzen dute.

Iruña-Altsasu gasbide-lineak Ondarriako industrialdea hornitzen du, hirigunea ekialdetik inguratzen du eta 
Ibarreako industrialdean amaitzen da.

Ondoko  planoan,  Altsasuko hirigunearen  inguruko  azpiegitura  garrantzitsuenak grafiatu dira:  bide-sarea 
(kolore  horia),  trenbide-sarea (morea),  gasbidea (berdea),  araztegia  (zirkulu  gorria)  eta  abiadura handiko 
trenaren V. aukeraren trazadura, udalerrian barna igarotzean (urdina).
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1.4. MUGIKORTASUNAREN AZTERKETA

Errepideak - Aforoak:

Altsasuko sarbidea Nafarroako Foru Komunitatearen titulartasuneko errepide-sarearen bidez eginen da.

Hona hemen Altsasuko errepideetan 2018an egindako neurketen mapa.

Urdiaingo 53.  estazioan,  A-10 errepidean,  25+560 KPan, EBIa 16.797 ibilgailukoa da, eta %14,33 ibilgailu 
astunak dira. Hona hemen eguneko ordu-banaketa:

Ziordiko 54. estazioan, A-1 errepidearen gainean (392+890 KP), eguneko 22.123 ibilgailuk osatzen dute EBI; 
ibilgailu astunen %293,03 ibilgailu astunak dira, eta eguneko ordu banaketa hau dute:

LURRALDE ANTOLAKETAREN ESTRATEGIA EREDUA 14 -ORRIALDEA



ALTSASUKO UDALA / UDAL PLAN OROKORRA                                                                                                                 LAEE Aurretiko bertsioa  

Etxegarateko 55. estazioan, A-1 errepidearen gainean, 404+760 KPan, eguneko 15.490 ibilgailuko EBIa dago, 
eta %35,51 ibilgailu astunak dira. Hona hemen eguneko ordu-banaketa:

Bide-sarea:  1.  errepide  nazionalean  (Madril-Irun  eta  N-240-A,  Iruñea-Gasteiz)  egin  zen  saihesbidearen 
ondorioz, herrigunetik igarotzeko trafiko zaharra ia desagertu egin da, eta lehengo zeharbidea herriguneko 
beste kale bat bihurtu da.

Hirigunea ondo komunikatuta dago kanpoko errepideetatik (A-1 eta A-10), hegoaldetik, mendebaldetik eta 
iparraldetik.  Hala ere, hirigunetik hurbil  dagoenez,  ibilgailuen zirkulaziotik eratorritako zortasun akustikoak 
sortzen ditu.

Hirigunearen  hedapen  nagusia  ekialderantz  izanen  dela  kontuan  hartuta,  beharrezkoa  da  etorkizunean 
herriko eremu horretara sartzeko irtenbide bat planteatzea.

Altsasuko hegoaldera eta ekialdera sartzeko aukerei buruzko azterlana egin zen, aurrekontu desberdinetako 
lau proposamenekin. Horiek, era berean, Nafarroako Gobernuko Herri Lan Sailak eta RENFEk eman zituzten. 
Aukera horiek eskema honetan laburbiltzen dira:
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Trafikoaren puntu beltz gisa, Ibarreako industrialdeko sarreran, trenbidearen azpiko zubiaren ondoan, bide-
elkargune  arriskutsu  bat  dago.  Bertan,  ikuspen  gutxiko  eta  gehiegizko  trafiko-abiadurako  beste  adar 
batzuekin  gurutzatzen da,  bat  Guardia Zibilaren kuartelerantz  eta Ameztia  auzorantz  mendebaldetik  eta 
bestea A-1 errepidearen ekialdeko biribilgunerantz.

Aipatzekoa  da,  halaber,  Dantzalekuko  instalazioak,  institutua  eta  Iñigo  Aritza  ikastola  dauden  tokirako 
sarbidea. Ibilbide zirkular batean zehar egiten da, zabalera gutxiko bide asfaltatuekin, eta ia ez du bi ibilgailu 
gurutzatzeko  aukerarik  ematen.  Bidea  hobetu  beharko  litzateke,  ibilgailu  motordunentzako, 
txirrindularientzako eta oinezkoentzako irisgarritasuna egokia izan dadin.

Aipatu behar da, halaber, NA-2410 errepidearen hiri zatiaren zati batean ez dagoela espaloirik, eta horrek 
zaildu egiten du dauden enplegu eremuetara oinezkoen irisgarritasuna.

Trafikoa eta aparkalekua: Altsasuko Udalak mugikortasun azterketa bat egin zuen, diagnostikoa,  esparru 
estrategikoa eta proposamenak jasota, 2006an. LAEE honen eranskinean dago. Azterlan horren laburpen 
gisa, honako hau aipatzen da:
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MUGIKORTASUNA

Aztertutako  mugikortasun-jarraibideek  ez  dute  Altsasuko  barne-mugikortasuna  erakusten.  Altsasuko 
antzeko ezaugarriak dituzten udalerrietan, esan dezakegu barne-mugikortasuna udalerrian egiten diren 
mugimendu guztien erdia dela, eta gainera, oinezkoen mugimenduak direla nagusi.
Ibilgailu  pribatuan  egiten  diren  joan-etorriak  ugariagoak  dira  bai  kanpoko  mugikortasunean  bai 
erakarpenean.
Altsasuko biztanleek garraio publikoa erabiltzen dute herritik ateratzen direnean, batez ere lana dela eta, 
baina Altsasuko bisitariek ez dute berdin egiten.

LURRALDE-AZTERKETA

Lurraldeari erreparatuta, familia-unitateen kopurua handitu egin da, eta motorizazio-indizea asko hazi 
da.

APARKALEKUA

Zenbaketa orokorrean, nahikoa da egoiliarrentzako aparkaleku-zuzkidura, bidean plaza asko daudelako 
eta garaje asko daudelako. Hala ere, garaje horiek ez dituzte jabeek osorik erabiltzen, eta defizita dago 
eremu batzuetan, hala nola hirigunean, alde zaharrean, Zelandi kaleko iparraldean eta Geltoki auzoan.

ZIRKULAZIOA

Bide-sarean egindako zirkulazio-neurketek hiri-intentsitateak erakusten dituzte.
Istripu-tasak esan nahi du nukleoa zeharkatzen duten fluxuak “lasaitzeko” beharra dagoela.

GARRAIO PUBLIKOA

Garraio  publikoak  eginkizun  garrantzitsua  du,  bai  egoiliarrentzat,  bai  Altsasun  ikasketak  direla-eta 
Altsasun erakarritako bidaientzat; hala ere, altsasuarrek RENFE gutxi erabiltzen dute.
Oinezkoen irisgarritasuna 5-10 minutukoa da, udalerriko biztanleak kontuan hartuta.

ESPARRU ESTRATEGIKOA

Hainbat  irtenbide  proposatzen  dira  Altsasun  trafikoaren  arazoari  buruz  gero  eta  kezka  handiagoa 
dagoelako:  ibilgailu  pribatua  behar  ez  den  moduan  erabiltzea,  bide  publikoaren  beste  erabiltzaile 
batzuen  (oinezkoen  eta  txirrindularien)  segurtasunik  eza,  kaleetan  erakargarri  komertzialak  galtzea, 
bigarren  ilara,  espaloien  gainean  aparkatzea,  kale  batzuetan  gehiegizko  abiadura  edo  kutsadura 
akustikoa, eta horiek guztiak arautu beharra dago. Hauek dira estrategia horiek:

▫ Zirkulazioa lasaitzea, motorrik gabeko moduak bultzatzeko.

▫ Auto barruko joan-etorriak murriztea, batez ere ikastetxera.

▫ Autoaren alternatiba bideragarriak sustatzea.

▫ Bizilekuaren eta enpleguaren arteko harremana orekatzea eta joan-etorriak ordezkatzea.

Gaur  egun  ere  baliozkoak  dira  azterketa  honetan  proposatutako  diagnostikoa  eta  irtenbideak.  Krisi 
ekonomikoaren  garai  honetan  ez  da  hiri-garapen  garrantzitsurik  izan,  eta,  beraz,  hiri-asentamendua 
azterketa egin zen egoeraren antzekoa da. Hala ere, Udal Plan Orokor honetan mugikortasuna nabarmen 
hobetzeko  egin  beharreko  beste  proposamen  eta  jarduketekin  osatzen  da  azterlana,  eta  hori  guztia 
Hirigintzako Udal Planean garatuko da:

▫ Alde  Zaharrerako  sarbideak  hobetzea  eta  hegoaldeko  bide  aukera  berria  sortzea,  biribilgune 
berritik, trenbidearen azpiko pasabidearen ondoan.

▫ Egungo hirigunetik  hurbilago dauden sektore berrietako bide-sarea, indarrean dagoen hirigintza-
legeriak eskatzen dituen gutxieneko aparkaleku-plaza gehiago sortzeko ahalmena duena, egungo 
aparkaleku-defizita arintzeko.

▫ Autobusen trafikoa hobetzea, autobus-geltoki berria jarriz eta bide zabal eta biribiletan barrena ibiliz, 
hiri- eta eskualde-garraioa arinagoa izan dadin, barruko hiri-trafikoa oztopatu gabe eta herritarren 
erabilera hobetuz.
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1.5. ONDAREAREN AZTERKETA

Arkitektura tradizionaleko zenbait etxe daude, beren balio tipiko, artistiko eta tradizionalei eusten dietenak; 
batzuk harlanduzkoak,  arkuak edo teilatu-hegal interesgarriak dituztenak.  Vianako Printzea Erakundearen 
Ondare Arkitektonikoaren Inbentarioan jasota daude. Hiri multzo gisa, Foruen plazaren ingurua azpimarratu 
behar da. Elizaren bolumen handiak zuzentzen du eta intereseko eraikuntzek osatzen dute.

Udalerrian interes berezia duten beste eraikuntza eta elementu batzuk hauek dira:

▪ Jasokundearen parrokia. XVI mendeko eliza errenazentista, XVII mendeko erreformekin.

Jasokundearen parrokia

▪ Ermitak udal mugapean: Otadiko Kristo Santua (hilerriaren ondoan), Erkudengo Ama Birjina (Etxegarateko 
porturantz  doan  errepidean),  San  Joan  Bataiatzailea  (Zungeko  mugapean,  N-1  errepidearen  beste 
aldean,  trenbidearen  geltokiranzko  irteeran,  Altzania  ibaiaren  gainean,  eta  San  Pedro  Apostoluaren 
artean. Desagertu egin dira antzinako San Martin baselizak (homonimo despopulatuan), Santa Luzia (San 
Pedrorantz) eta Santa Barbara (Urbasarantz).

Otadiko Santo Kristo ermita San Pedro ermita
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Erkudengo Ama Birjinaren ermita San Juan ermita

▪ Urbasako  mendilerroaren  ipar-ekialdeko  hegalean,  Irubideko  errepideen  bidegurutzearen  gainean, 
Basaluce  dorrea  dago.  Berriki  zaharberritu  dute,  eta  komunikazio  telegrafikoko  sarearen  parte  zen. 
Estazio telegrafiko optikoek osatzen zuten, eta telegrafistek dorretik dorrera transmititzen zuten. 1844 eta 
1846  artean  eraiki  zuten,  Gaztela  izeneko  lerroan,  Madril  eta  Irun  lotzen  zituenean.  Nafarroan  zutik 
geratzen den bakarra da.

▪ Elizaren  aurrean  Jose  Luis  Ulibarrena  artista  nafarraren  eskultura  bat  dago,  “Alsasuko  sustraiak”, 
Altsasuko  intxaurrondo  ezagunaren  monumentua,  eta  bertan  herria  irudikatzen  duten  28  irudi  eta 
sinbolo daude.

▪ Erdi Aroko zubi bat dago Altzaniako bidean, Atayo izeneko erdi-puntuko begi bakarrekoa.

▪ Hondakin arkeologikoei dagokienez, Altsasuko mugapean aztarnategi hauek daude:

▫ Aztarnategi paleontologiko garrantzitsu bat dago Orobe mendian (trenbidea).
▫ Ataboko kobako aztarnategia, Epipaleolitoko, Neolitoko eta Eneolitiko-brontzeko materialekin.
▫ Altzainako  dolmenezko  estazioa,  Altsasuko  mugapean  lau  trikuharri  dituena:  Balenkalitate 

Iparraldea eta Hegoaldea eta Muñaan I edo Larreluze eta II.
▫ Ataun-Borunda. Trikuharriren bat duen estazioa, Altsasun.
▫ Aratz-Altsasu. Saratxacolegui trikuharria dagoen estazioa, Saratxakoloi mendi-lepoaren hegoaldean.

Ondare  ez-material  gisa,  inauterien  ospakizuna  nabarmentzen  da.  Horien  pertsonaia  garrantzitsuenak 
“momotxorroak” dira.
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1.6. AZTERKETA DEMOGRAFIKOA

Altsasuko  azken  urteetako  biztanleriaren  zifra  ofizialak,  udal  erroldaren  arabera,  sexuaren  arabera 
banakatuta, honako hauek dira:

Altsasuko populazioaren eboluzioa ondoko grafikoan adierazten da.

LURRALDE ANTOLAKETAREN ESTRATEGIA EREDUA 20 -ORRIALDEA

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

GIZONAK 3.836 3.853 3.813 3.780 3.738 3.700 3.642 3.614 3.535 3.550  3.543

EMAKUMEAK 3.691 3.648 3.642 3.597 3.617 3.581 3.559 3.510 3.476 3.487  3.461

GUZTIRA 7.527 7.501 7.455 7.377 7.355 7.281 7.201 7.124 7.011 7.037 7.004

1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986

GIZONAK 3.611 3.608 3.597 3.568 3.519 3.602 3.596 3.603 3.606 3.601

EM AKUMEAK 3.490 3.502 3.484 3.436 3.406 3.473 3.470 3.463 3.465 3.470
GUZTIRA 7.101 7.110 7.081 7.004 6.925 7.075 7.066 7.066 7.071 7.071

GIZONAK

EMAKUMEAK

GUZTIRA 7.250 7.047 5.927 3.708 3.332 3.339 2.669 2.502 2.184

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

GIZONAK 3.761 3.740 3.741 3.773 3.785 3.836 3.898 3.887 3.870 3.900 3.850 3.846

EMAKUMEAK 3.682 3.667 3.678 3.698 3.705 3.776 3.813 3.804 3.785 3.798 3.773 3.725

GUZTIRA 7.443 7.407 7.419 7.471 7.490 7.612 7.711 7.691 7.655 7.698 7.623 7.571
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Biztanleriaren bilakaera udalerriaren eta Sakanaren industrializazio-prozesuarekin lotuta egon da. Udalerriko 
biztanleria handituz joan da pixkanaka XX. mende osoan, batez ere 1960tik 1970era bitartean, % 20 inguruko 
hazkunde-tasak  izan  zirenean.  50eko  eta  70eko  urteen  artean  ia  bikoiztu  egin  zen  populazioa. 
Industrializazio  handiak,  udalerria  kokatzen  den  egoera  estrategikoarekin  batera,  langile-familia  berriak 
ekarri  ditu. Biztanleria 4.978 pertsonaz handitu zen XX. mendean, hasierako balioa hirukoiztuz.  Hala ere, 
1980tik aurrera, beherakada txikia nabari da 90eko hamarkadaren amaierara arte, baina pixka bat hazi da 
berriro. Azken urteotan behera egin du, eta gaur egun egonkortu egin da.

2018an jaiotako eta hildako kopuru bera dago (62 jaiotza eta 62 hildako). Populazioaren hazkunde natural 
edo ibarkatzailea ondoko taulan adierazten da:

Adin-taldeka, sexuaren arabera banatuta, 2019ko populazioa hau da:
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SEXUA (%) ADINA

GIZONAK EMAKUMEAK ERTAINA

7.443    0,5 50,5    49,5    43,7 51,4 14,5 6,4

ALTSASUKO 
BIZTANLEAK 

GUZTIRA

HAZKUNDE-
TASA

% ALDAKETA 
2018-2019

MENDEKOTASUN 
TASA

%
14 URTEKO 

BIZTANLERIA

% 80 URTETIK 
GORAKO 

BIZTANLEAK

0-5 159    140    299    
5-10 211    187    398    

10-15 182    202    384    
15-20 193    188    381    
20-25 179    176    355    
25-30 184    186    370    
30-35 215    178    393    
35-40 234    216    450    
40-45 303    294    597    
45-50 340    277    617    
50-55 310    299    609    
55-60 299    292    591    
60-65 296    257    553    
65-70 214    157    371    
70-75 150    179    329    
75-80 120    146    266    
80-85 100    122    222    
>85 72    186    258    

3.761    3.682    7.443    

Adina Gizonak Emakumeak Guztira

Guztira
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Piramidea biztanleria-segmentuka

Adin-piramidea

Jaioterriari  dagokionez,  INEk  2019ko  udal-erroldatik  ateratako  datuen  arabera,  Altsasuko  udalerrian 
erroldatutako  biztanleen  %333,37  (2.484)  udalerri  horretan  jaio  dira;  %55'58,  berriz,  herrialdeko  hainbat 
lekutatik  datozen  etorkinak  dira,  eta  horietatik  %28'93  (2.153)  Nafarroako  beste  udalerri  batzuetatik 
etorritakoak dira, % 26'66 (1984) beste autonomia-erkidego batzuetatik datoz, eta% 11'04 (822) Altsasura joan 
dira beste herrialde batzuetatik.
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7.443    1.156    4.841    1.446    3.761    599    2.506    656    3.682    557    2.335    790    

Guztira Gizonak Emakumeak

Guztira 0-5 urte 16-64 
urte

65 urtetik 
gora Guztira 0-5 urte 16-64 

urte
65 urtetik 

gora Guztira 0-5 urte 16-64 
urte

65 urtetik 
gora
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Atzerrian jaiotako 822 pertsonetatik, 288 biztanle (118 gizon eta 170 emakume) Amerikan jaiotakoak dira, 262 
biztanle (136 gizon eta 126 emakume) Europan jaiotakoak dira, 240 biztanle (148 gizon eta 92 emakume) 
Afrikan jaioak dira, 29 biztanle (15 gizon eta 14 emakume) Asian jaioak dira eta 3 biztanle (gizon 1 eta 2 
emakume) Ozeanian jaioak dira.

Populazioaren egituraren bilakaera. 2018arekin alderatuz gero, hau ikusiko dugu:

▪ Altsasun jaiotako biztanleak jaitsi egin dira (-6)
▪ Nafarroan jaiotako biztanleek gora egin dute (11)
▪ Espainian jaiotako biztanleek behera egin dute (-9)
▪ Beste herrialde batzuetan jaiotako biztanleek gora egin dute (40)

Eta 1996tik 2019ra bitartean alderatuz gero:

▪ Altsasun jaiotako biztanleek gora egin dute (210)
▪ Nafarroan jaiotako biztanleek behera egin dute (-120)
▪ Espainian jaiotako biztanleak jaitsi egin dira (-408)
▪ Beste herrialde batzuetan jaiotako biztanleek gora egin dute (758)

LURRALDE ANTOLAKETAREN ESTRATEGIA EREDUA 23 -ORRIALDEA



ALTSASUKO UDALA / UDAL PLAN OROKORRA                                                                                                                 LAEE Aurretiko bertsioa  

Inguruko udalerriekin alderatuta, Altsasun beste herrialde batean jaiotako biztanleen %11,04 bizi da, Olaztin 
%13,83, Iturmendin %7,44, Ziordian %5,75, Bakaikun %5,25 eta Urdiainen %5,21.

Batez  besteko  populazio-dentsitatea  278,80  biztanle/km2  da.  Hiriguneko  eremuei  dagokienez,  ondoko 
planoan ageri dira biztanle-datuak hektareako.

Aurreko guztiaren laburpen gisa, Nafarroako Estatistika Institutuak Altsasuko Udalerako argitaratutako azken 
urteotako adierazle demografikoen artean, honako hauek aipatzen dira:
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Biztanle gehienak 15 eta 64 urte bitartekoak dira. Inguruko industrializazioak aukera ematen du lan-aukera 
onak dituzten gazte taldeak mantentzeko.

Hau  zen  16  urteko  eta  hortik  gorako  biztanleen  prestakuntza-maila,  ehunekotan  eta  sexuaren  arabera 
banatuta, 2016ko urtarrilean:
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   URTEKO HAZKUNDE TASA
86_91 91_96 96_01 01_11 11_12 12_13 13_14 14_15 15-16 16-17 17-18 18-19
-0,4 0,2 0,4 -0,6 0,5 0,0 -1,3 -1,6 -0,3 -0,7 -0,2 0,5

   BIZTANLERIAZREN DENTSITATEA
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
263,8 258,4 261,3 262,6 267,2 285,6 287,0 288,0 284,0 279,5 278,8 276,8 276,4 277,7

JAIOTZA-TASA
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9,1 8,7 7,9 8,5 9,1 8,9 10,1 8,5 7,9 6,8 6,9 8,2 8,4

   HERIOTZA-TASA
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6,9 7,1 9,9 9,1 7,7 10,2 6,9 9,3 8,5 9,4 9,9 12,4 8,4

   ERDI AROA
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
35,0 37,0 39,0 39,9 40,6 42,3 42,7 42,6 43,0 43,4 43,7 44,0 44,0 43,7

   15 URTETIK BEHERAKO BIZTANLEAK
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20,7 17,8 15,1 14,8 14,1 14,7 14,9 15,0 15,1 14,9 14,5 14,3 14,6 14,5

   15-64 URTEKO BIZTANLEAK
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
68,7 69,3 69,0 68,4 68,0 67,5 67,1 67,1 66,5 66,2 66,5 66,6 66,2 66,0

   64 URTETIK GORAKO BIZTANLEAK
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10,6 13,0 15,9 16,9 17,9 17,8 18,0 17,9 18,5 18,9 19,0 19,1 19,2 19,4

   GAZTERIAREN INDIZEA . POPULAZIOA <15 / >64
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
196,4 137,3 94,7 87,7 78,9 82,6 82,6 83,7 81,6 79,0 76,0 74,7 75,8 74,8

   ZAHARTE-INDIZEA. POPULAZIOA >64 / <15
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
50,9 72,8 105,6 114,0 126,9 121,1 121,0 119,5 122,6 126,6 131,6 133,8 131,9 133,8

   MENDEKOTASUN INDIZEA. POPULAZIOA < 15 y  >64 / 15-64 AÑOS
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
45,5 44,4 44,9 46,3 47,0 48,1 49,1 49,1 50,5 51,1 50,4 50,1 51,0 51,4

Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M

8,62 8,32 8,93 15,85 14,41 17,33 29,34 30,19 28,46 10,14 10,51 9,76 12,94 15,29 10,56 23,10 21,28 24,95

Analfabetoak eta 
lehen mailako 

ikasketak osatu 
gabe

Lehen Hezkuntza
Bigarren 

Hezkuntzako lehen 
etapa eta antzekoa

Bigarren 
Hezkuntzako 

bigarren etapa, 
orientazio 

orokorrekoa

Lanbide-
orientazioko Bi 

garren Hezkuntzako 
2. etapa (Goi 

Mailako Bigarren 
Hezkuntza barne)

Goi-mailako 
hezkuntza
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1.7. JARDUERA EKONOMIKOAREN AZTERKETA

Tradizioz, nekazaritza eta abeltzaintza ziren, nahiz eta gaur egun okupatutako biztanle gehienak bigarren 
sektorekoak (eraikuntza eta manufaktura-industria)  eta hirugarren sektorekoak (garraioa,  merkataritza eta 
irakaskuntza)  diren.  Aberastasun  nagusiak  abeltzaintza,  basogintza  eta  industria  dira.  Trenbide-korapilo 
garrantzitsua eta komunikabideentzako leku estrategikoa izateak eragin zuen herri  honen garrantzia,  eta 
haren industria eta merkataritza etengabe hazi dira XIX. mendearen erdialdetik aurrera.

Mugapearen  azaleraren  ia  %70,  gutxi  gorabehera,  herrilurretakoa  da,  eta  zatirik  handiena  mendi 
egurrezkoa da eta gainerakoa larretakoa, eta neurri txikiagoan lehorreko lurra. Altsasuko Udalaren 2010eko 
herri-mendien antolamendua berrikusteko proiektua dago, 1.670'90 hektareakoa.

1999ko nekazaritza-zentsuak 2.205 hektareako azalera zuen guztira, 60 ustiategitan banatua. Nekazaritzako 
azalera erabilia (NAE) guztizkoaren %26'8 besterik ez zen betetzen, 592 Ha, eta larre iraunkorrek 556 Ha 
hartzen zituzten, batez ere udalerriko aziendari eusteko.

“Beste lur batzuk” kategoriak 1.612 Ha zituen, eta horietatik 1.524 (udalerriaren azalera osoaren %69'1) basoko 
zuhaitz-espezieak ziren (mendia), 63 alorrak, espartizalak eta sastrakak eta 25 Ha “beste azalera batzuk”.

Laborantzako lurrak (lur landuak) garrantzia galdu du mendearen azken hamarkadan larre iraunkorren alde, 
eta  LZAren  %6  besterik  ez  ziren.  1999an.  Landutako  lurren  zatirik  handiena  lehorreko  laboreak  dira, 
Nafarroako Kantaurialdekoak: patatak, artoa, babarrunak, barazkiak, etab. Azalerei dagokienez, hauek izan 
ziren labore nagusiak: bazka-laboreak (25 ha), zereala aletarako (7 ha), patata (2 ha), lekadunak aleentzat (1 
ha) eta barazkiak (1 ha). Familiako baratzeak desagertzen ari dira.

Jabetzan  edukitzeko  erregimena  ohikoa  da  nekazarien  artean.  Azalera  osoa  (1999ko  errolda),  edukitza-
erregimenaren arabera:

Jabetzan 2.205 Ha
Errentan 1.902 Ha
Apartzeria    160 Ha

2019ko nekazaritza-zentsuaren arabera, ustiategiak eta abelburu kopuru hauek daude:
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8 118 68 19 29 68 2

Ustiategiak Guztira Ugaltzaileak Zekorrak haragi-
zekorrak

Haragitarako 
behiak

Hazitarako 
haragia

Behi-azienda

1 9 6 0 0 0 2 1

Ustiategiak Guztira Gizendegia Esne-txerriak Trantsizioa Berri jartzea Emeak Hazitarakoak

Zerri

23 1.920 91 127 1.636 66

Ustiategiak Errolda osoa Arkumeak (0-4 
hilabete) Ez-ugaltzaileak Umetarako emeak Ugalketarako arrak

Ardi-azienda

9 149 6 134 9

Ustiategiak Errolda osoa Antxumeak (0-4 
hilabete) Ez-ugaltzaileak Umetarako emeak Ugalketarako arrak

Ahuntzak

11 56 1 2 4 5 22 1 0 3 18 0

Ustiategiak Errolda 
osoa

Zaldi Astoa
<6 

hilabete 6-12 h 12-36 h Hazitarakoa
Emeak 
>36 h <6 h  6-12 h 12-36 h H>36 h E>36 m

Zaldiak

2 20 0 20

Ustiategiak Guztira Oiloak Landako oiloak

Oiloak

2 40 30 10

Ustiategiak Guztira Mugimendu bertikaleko erlauntzak Erlauntza f ijista

Erlezaintza
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Industria-jarduera bere ekonomiaren oinarria da Altsasun. Aberastasun naturalen (harrizko eta marmolezko 
harrobiak, zurak) eta ekoizpen metalurgikoaren inguruan dabil. Hiru dira Altsasuko industrialdeak, horietako 
bi (Ondarria eta Ibarrea) lurzoru publikoan eta bat pribatuan (Isasia).  Beste industrialde batzuk trenbideari 
lotuta  daude,  Iruña-Gasteiz  errepide  zaharraren  ondoan.  Dermau  eta  Zangituko  beste  poligono  batzuk 
proiektatuta daude.

Atari zabaleko kareharri-harrobia ustiatzeko emakida dago, A motakoa, Atabo alderdian, 128 hektareakoa.

Udalerrian nahiko sakabanatuta egon arren, merkataritza gune zehatzetan kokatzeko joera erakusten du, 
hala nola San Juan kalean, Altzanian, Intxostia zeharbidean edo Alde Zaharrean.

Udalaren  2019ko  aurrekontua  8.048.839'21  eurokoa  zen.  Hona  hemen  azken  urteotako  aurrekontuaren 
bilakaera:

Altsasuko urteko batez besteko errenta, pertsonako, kontsumo unitateko eta etxeko, hau da, 2017rako:

2020ko otsailean Gizarte Segurantzako afiliatuak, aurreko datuekin alderatuta, ondoko taulan ageri dira:

Lan egiteko adinean dauden biztanleen bilakaera grafiko honetan ageri da:
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12.612,65    13.060,70    12.155,08    18.549,90    19.047,17    18.042,05    31.240,95    

Batez besteko errenta garbia pertsonako Batez besteko errenta garbia kontsumo unitateko

Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Batez besteko errenta 
garbia, etxeko
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Oharra: baliteke grafiko hau udalerriko lan egiteko adinean dauden biztanleen irudi fidela ez izatea, Gizarte 
Segurantzak afiliatuak udalerrika argitaratzen baititu, lantokia kontuan hartuta, eta ez langilearen egoitza.

Langabeziari buruzko datuei dagokienez,  405 langabe daude guztira; horietatik 160 gizonezkoak dira eta 
245 emakumezkoak.

Azken hilabeteotan Altsasun erregistratutako langabezia taula honetakoa da:

Langabeziak gehien eragiten dien adin-taldea 45 urtetik gorako pertsonak dira (219 langabetu, 82 gizon eta 
137 emakume); atzetik, 25 eta 44 urte artekoak daude, 141 langabeturekin (56 gizon eta 85 emakume), eta 
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7.407 49,42 55,11 43,57 57,87 60,97 54,68 14,60 9,61 20,33

Enplegu, jarduera eta langabezia tasak, udalerri eta sexuaren arabera. 2018. urtea.

Enplegu-tasak Jarduera-tasa Langabezia-tasa
2018ko biztanleria Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak
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kopururik txikiena dutenak 25 urtetik beherakoak dira, 45 langabeturekin (22 gizon eta 23 emakume).

Sektoreka, zerbitzuen sektorean dago udalerrian langabe gehien (245 pertsona), atzetik ditu industriak (95 
langabe), aurretik lanik ez zuten pertsonak (36 langabe), eraikina 23 langabe eta nekazaritza (6 langabe).

Altsasun erregistratutako langabeziaren bilakaera grafiko honetan ageri da:
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1.8. BIZITEGI ETA EKIPAMENDU BEHARREN AZTERKETA

Etxebizitzak: indarrean  dagoen  planeamenduaren  betetze-maila  ebaluatzen  duten  planoetan  eta 
informazio-  eta diagnosi-planoetan ikus daitekeenez,  unitate  txiki  asko garatu dira, baina bizitegi-sektore 
handiek ez dute beren kudeaketa osatu orubeak eskaintzeko (Zelandi, Lezalde) edo ez dira kudeatzen hasi 
(Arkangoa, Mendizal).  Exekuzioan Otadiako Santo Kristo sektorea bakarrik aipatu behar da. Beraz, garatu 
gabeko zenbait sektore geratzen dira, batez ere kudeatzeko zailtasunak direla eta, zenbait jabek interesa 
baitute bizitegitarako orubeak lortzeko. Higiezinen sustapenetan gaur egun dagoen geldialdiaren ondorioz, 
moteldu egin da egikaritze-unitateen garapen berrien ekimena, nahiz eta oraindik ere eskaria egon.

Kokalekuaren  lehentasuna  hirigune  historikoaren  ondoan  eta  ahalik  eta  hurbilen  dago.  Alde  Zaharrean 
dauden eraikinak zaharberritzea beste aukera bat da.

Beraz,  beharrezkoa  da  egungo  planeamenduarekin  ebatzi  ez  diren  bizitegitarako  eraikuntza  eskaerei 
erantzutea, kudeaketa edo araudia zaila delako.

Hona hemen Altsasuko etxebizitza-parkearen bilakaera azken urteotan:

2019an, etxebizitza hutsen eta bigarren etxebizitzen ehunekoa etxebizitza guztien% 17,3 da.

Etxebizitza Ministerioak argitaratutako 2019ko 3. hiruhilekoko datuen arabera, Altsasuko udalerriko higiezin-
transakzioen  kopurua  5  da  guztira,  2018ko  3.  hiruhilekoaren  berdina.  Transakzio  bakar  bat  ere  ez  da 
etxebizitza berriena, denak bigarren eskukoak dira.

2019ko 3. hiruhilekora arte, 26 transakzio egin dira guztira, 2018ko aldi berean baino %10,34 gutxiago (29). 
Azken urteetako bilakaera grafikoki erakusten da:

Egungo beharrei dagokienez, etxebizitza-eskaerari eta mota bakoitzari buruzko datuak emango dizkigute. 
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2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3.085 3.579 3.600 3.610 3.614 3.614 3.621 3.622 3.627 3.630

2.537 2.955 2.988 2.978 2.952 2.976 3.003 2.999 2.999 3.005

Etxebizitza parkea Altsasun, abenduaren 31n

Etxebizitza kopurua, guztira

Etxebizitza nagusiak
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Udalak 40 etxebizitzatarako orubea du Otadian. Kexa batzuen arabera, Altsasun etxebizitza alokatzea oso 
garestia da, alokairuko etxebizitzak behar dira.

Ekipamenduak: Altsasuko hiriguneko espazio libre nagusiak honako hauek dira: Foruen plaza, Udaletxeko 
plaza  eta  Iortia  plaza  alde  zaharrean,  Kultur  Etxeko  plaza  -  Frontoia  eta  Tomas  Zumalakarregi  plaza 
zabalgunean, bulebarra Zelai kalean, espazio librea San Ostintxia kalearen ondoan, eta hirigintzaren arloko 
hainbat gune (Santo Kristo kalea).

Administrazio-ekipamendu  gisa,  Udalaren  eraikina  dago  (García  Ximénez  kalea,  23),  Udalaren 
administrazio-jarduera  nagusiak  biltzen  dituena,  eta  beheko  solairuan  udaltzain  izateko lokala.  Gainera, 
bake-epaitegirako (García Ximénez kalea, 42) eta Gazteriaren Etxerako (Burunda kalea, 1) lokala ere badu.

Altsasuko kultur ekipamendua Iortia Kultur Etxean biltzen da. Bertan udal liburutegia, auditorioa, proiekzio 
aretoa eta erabilera anitzeko gela daude. Musika eta dantza eskola ere badu (Burunda kalea 1A), lantegi eta 
bileretarako gelak (Gure Etxea kultur etxea) Foruen plazan eta Txantxari udal ludoteka (García Ximénez kalea).
Zenbait gizarte kultural-gastronomiko daude.

Hauek dira kirol-instalazioak: Udalaren kirol-eskolak, Kirolaren Etxea (Erkuden kalea, 8) eta Altsasuko kirol-
elkartea (San Pedro D taldea, 16), Dantzaleku kirol-gunea, igerilekuak eta futbol-zelaia, bi udal-frontoi (Zelandi 
eta Burunda), “El Lavadero” udal-gimnasioa (García Ximénez kalea, 42) eta kiroldegia.

Hezkuntza-ekipamendu gisa, hainbat ikastetxe ditu: “Iñigo Aritza” ikastola eta “Navarro Villoslada” ikastetxe 
publikoa, lehen hezkuntzarako eta haur-hezkuntzarako; “San Miguel de Aralar I eta II” institutu publikoa; eta 
“Sagrado Corazón”  eta  “Sakana Ikastola”  ikastetxe  pribatuak.  Udal  haurtzaindegia (Txirunbulo  Udal  Haur 
Eskola) eta 0-3 urteko ikastetxe pribatua (Txioka Haur Eskola) daude.

Osasuna eta gizarte-ongizatea: Altsasun Osasun Zentro bat dago, Josefina Arregui ospitale psikogeriatrikoa 
eta  Ibarre  Multzoa  zentro  terapeutikoa;  erretiratuen  etxea  (Erkuden  kalea);  Oinarrizko  Gizarte  Zerbitzuen 
Mankomunitatea (García Ximénez kalea, 42);  Aita Barandiaran Zaharren Egoitza (C) Kaputxinoak (Av. Félix 
Arano 3); Otadiako Santo Cristo gazteen egoitza (Zelandi 91).

Erlijiosoak, Jasokundeko Andre Mariaren eliza eta Otadiako Kristo Santuaren, Erkudengo Ama Birjinaren, San 
Joan Bataiatzailearen eta San Pedro Apostoluaren ermitak.  Udal hilerria,  Otadiako Santo Kristo ermitaren 
ondoan. PPetan eliza dago. Kaputxinoak (Av. Félix Arano 3).

Beste  ekipamendu  eta  zerbitzu  batzuk  hauek  dira:  suhiltzaileen  parkea,  guardia  zibila,  posta  bulegoa 
(Zubeztia kalea 41), tanatorioa.

Oro har, ekipamendu asko daude, eta Udala kexu da behar bezala kudeatzeko dirurik ez dagoelako.

Kontsultatutako iturri hauetatik lortutako informazioa:

Nafarroako Estatistika Institutua
Auñamendi Eusko Entziklopedia
Nafarroako Entziklopedia Handia
Foro-Ciudad webgunea
Nafarroako Gobernuaren webgunea
Altsasuko Udalaren webgunea
Sakanako Mankomunitatearen webgunea
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1.9. LURRALDE DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA

Altsasuko  udalerria  Arakil  ibaia  osatzen  duten  Altzania  eta  Burunda  ibaien  elkargunean  dago.  Hauek 
osatzen  dute  terminoa:  Aralarko  mendilerroaren  iparraldean,  Urbasako  mendilerroaren  hegoaldean 
(Zainketa Bereziko Eremu gisa deklaratua) eta haranaren hondoan erdialdean. Zati hori gizatiartuta dago, 
eta  Sakanako  korridorea  zeharkatzen  duten  etxebizitza-  eta  industria-guneari  eta  bide-azpiegitura  eta 
zerbitzu-azpiegitura handiei dagokie: autobia, trenbidea, saneamendua, ura banatzeko sareak, etab.

Altsasuko udal mugapea nahiko zabala denez (26'81 km²-ko azalera), erdia baino gehiago arboladia da, eta 
pagadiak eta hariztiak dira nagusi. Gainerakoa labore eta larreen artean banatzen da.

Baliozko elementuen ingurumen- eta babes-alderdiei dagokienez, idatziko den plan berriak babes egokia 
eman beharko die bere mugapeko baliozko elementuei, hala nola paisaia-elementuei, ibaiertzei eta urpean 
gera daitezkeen eremuei, konektibitate-eremuei, kultura- edo paisaia-balioen inguruko lurzoruei, azpiegitura 
orokorretarako direnei eta ondare natural eta historiko-artistikoari.

Errepideak eta trenbideak komunikatzeko bide nagusiek bat egiten duten tokian udalerriak  duen egoera 
pribilegiatuak eta azpiegitura garrantzitsuak (gasbidea, elektrizitatea banatzeko lineak...) sortzeak bultzada 
bat  ekarri  du jarduera  ekonomikoak  ezartzeko  eta,  ondorioz,  biztanleria  eta  hirigunea  handitzeko.  Gaur 
egun, hazkunde-tasa egonkortu egin da.

Biztanleria okupatu gehiena bigarren eta hirugarren sektoreetara bideratzen da, eta sektore hori Altsasuko 
ekonomiaren oinarria da. Hiru industrialde garrantzitsu daude: Ondarria, Ibarrea eta Isasia.

Egoitza-garapena  moteldu  egin  da  azken  urteetan.  Indarrean  dagoen  planean  aurreikusitako  bizitegi-
sektore  handiak,  Otadiko Santo Kristo sektorea  izan ezik,  ez dira  erabat kudeatu (Zelandi,  Lezalde),  ezta 
garatzen  hasi  ere  (Arkangoa,  Mendizal).  Biztanleei  zerbitzu  publikoa  emateko  ekipamendu  ugari  ditu 
(administrazioa,  kultura,  kirola,  erlijioa,  hezkuntza,  osasuna  eta  gizarte  ongizatea).  Interes  arkitektoniko 
bereziko  eraikuntzak  daude  udalerrian,  eliza  eta  ermitak  nabarmenduz,  baita  arkitektura  tradizionaleko 
etxeen zenbait adibide eta zenbait aztarnategi arkeologiko ere.

Arriskuei eta afekzioei dagokienez, Altsasuko lurraldean Burunda eta Altzania ibaien aldizkako uholdeek eta 
inguruko  bide  nagusietako  (batez  ere  A-1  eta  A-10)  zirkulazio-zaratak  eragindako  afekzio  akustikoek 
eragindako arriskuak daude.

Hirigunea ondo komunikatuta dago kanpoaldeko errepideetatik hegoaldetik, mendebaldetik eta iparraldetik, 
baina zailtasun gehiago daude ibilgailuak hirigune zaharrera eta ekialdera sartzeko, hori baita herriaren hiri-
garapen nagusiaren eremua.

Kirol-  eta  hezkuntza-instalazioei  dagokienez  (Dantzalekuko  kirol-instalazioak,  BHI  institutua  eta  ikastola), 
hirigunetik 1 km ipar-ekialdera daude, gutxi gorabehera, eta isolatuta daude baso-lurzoruen inguru batean. 
Horrek zaildu egiten du bizilagunen eta erabiltzaileen mugikortasun jasangarria, eta bide zirkular bat jartzen 
du hirigunea leku horrekin  lotzeko,  ibilgailuen,  oinezkoen eta bizikletazaleen trafikoa  aldi  berean izateko 
baldintza eskasetan.

Azpimarratu beharreko beste alderdi batzuk hauek dira: aparkatzeko arazoak eta Ibarreako industrialdeko 
sarreran, trenbidearen azpiko zubiaren ondoan, bide-gurutzaketa bereziki arriskutsua egotea.
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2. INDARREAN DAGOEN PLANEAMENDUAREN EBALUAZIOA ETA BETETZE-MAILA

Hirigintza planeamendu gisa, Altsasun Udal Plan bat dago eta behin betiko onespena 2002ko 139. Aldizkari 
Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 18an.

Bizitegi-erabilerei  dagokienez,  planak  aurreikusten  zuen  lehendik  zegoen  hiri-bilbea  osatzea,  zenbait 
egikaritze-unitate mugatuz, inguruko auzo tradizionalak sendotuz (Ameztia, Zuntaipe eta Baikolar) eta lurzoru 
urbanizagarriko hainbat sektoretan (Arkangoa, Mendizal eta Sto Otadiako Kristoa) hazkundea proposatuz. 
ekialdetik, Zelandi mendebaldetik, Txunkai geltokia auzoan eta Lezalde hegoaldetik.

Udal Plana indarrean egon den bitartean, hainbat aldaketa tramitatu dira, garapeneko gai zehatz batzuk 
ebazteko.

Bizitegi-sektore handiei dagokienez, eta horiek guztiak lankidetza-sistemaren bidez kudeatzea aurreikusita 
dagoenez,  Udalak  horietako  batzuk  garatu  ditu  (1-  Zelandi,  3-  Otadiako  Santo  Cristo  eta  5-  Lezalde). 
Gainerako sektoreak (2- Arkangoa, 4- Mendizal eta 9 Txunkai) ez dira kudeatzen hasi.

Hasitako sektoreetatik, 3. sektorea Otadiako Santo Cristo bakarrik dago urbanizatuta eta gauzatzen ari da. 
Beste sektoreek oraindik ez dute tramitazioa amaitu:

▪ 1. sektorea - Zelandi: Plan Partziala izapidetu zen, eta behin betiko onarpena 2009-2-26an lortu zen (74. 
ALDIZKARI OFIZIALA, 2009-06-17koa), baina baliogabetzat jo zen Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak, 
Administrazioarekiko  Auzien  Salak,  2011ko  irailaren  29an  emandako  423/2011  epaiaren  bidez, 
bideragarritasun ekonomikorik ezagatik.

▪ 5. sektorea - Lezalde: indarrean dagoen Plan Partziala du, 2004-07-30ean behin betiko onetsia (120. 
NAO, 2004-10-6koa).
Birzatiketa  proiektua  2005-07-21ean  onetsi  zen  behin  betikoz  (106.  NAO,  2005-09-05ekoa),  baina 
epaimahaietan deuseztatu zen.
Birzatiketaren akatsak zuzentzen saiatu zen,  2007-08-02an behin betiko onartu zen Plan Partzialaren 
aldaketa  baten  bidez  (105.  NAO,  2007-08-24koa),  baina  baliogabetu  egin  zen  Nafarroako  Justizia 
Auzitegi Nagusiak 2008-09-05ean emandako 406/2008 epaiaren bidez, eta desegokitzat jo zen Plan 
Partziala aldatzea, eta hori birpartzelazio-proiektuaren bidez konpondu behar da.
Urbanizazio proiektua 2006-03-20an onetsi zen behin betikoz (54. NAO, 2006-05-05ekoa).

Sektore  horiek  aztertuta,  erabilera  berrietarako  eta  izan  daitezkeenetarako  neurri  egokiak  dituzten 
ekipamendutarako lurzatiak falta dira.  1.  sektoreak (ZELANDI)  azalera handia du,  baina eskola-  eta kirol-
erabilerak handitzeko bakarrik. OTADIAKO SANTO CRISTO 3. sektorean ikastola bat eraiki da hilerritik metro 
gutxira.  Kontuan  hartu  behar  da  hilotzen  osasun  arloan  indarra  duen  araudia,  hilerriaren  perimetroan 
eraikuntzarik gabeko zerrenda bat aurreikusten duena 50 metrotan.

5. sektorea, LEZALDE, ekialdean eta mendebaldean industrialdeek mugatzen dute, eta hegoaldean, berriz, A-
10  autobiak,  kutsadura  akustiko  eta  ingurumen-kutsadura  handiarekin.  Hirigunetik  urrun  egoteak  eta, 
ondorioz,  hornidura  eta  zerbitzuen  ondorioz,  mugikortasun-arazoak sortuko ditu,  eta  oinezkoentzako eta 
ibilgailuentzako ibilbideak biderkatuko ditu bidegurutze eta espaloi egokirik ez duen errepide zaharrean.

1. sektoreko (ZELANDI) zati handi batean, bide-ardatz handietarako (A-1) idatzitako zarata-azterketek eragiten 
dute.

Komunikabideak, dauden ekipamenduak eta zerbitzuak, 4-MENDIZAL sektorea eta 2-ARKANGOA sektorea 
dira  bizitegi-garapenetarako  auzo  hoberenak,  nahiz  eta  gehiegizko  neurriek  eta  partzela-konplexuak 
oztopatzen  dituzten.  Indarrean  dagoen  planak  Iparraldean  eremu  handiegia  hartzen  du,  zailtasun 
topografikoekin eta 30 kv-ko goi tentsioko lineak ukitutako lur batzuekin.

Indarrean dagoen diseinuak ere ez du modu estrategikoan trazatzen bidea, alde zaharreko irisgarritasuna 
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hobetzeko,  zirkulazio nagusia auzoaren erdialdetik bideratuz,  Zubeztia kalearekin lotuz.  Alde zaharrerako 
sarbidea bihurria da eta ez da nahikoa. Trenbideko biaduktuaren bidez iristen da, 3 metroko galiboarekin eta 
neurri txikiko kaleekin. Mendebaldeko eremuetan, A-1 autobiaren obra osagarriek zenbait lotune konpondu 
dituzte, baina ekialdeko ingurabidea ez da hobetu.

Hirigunetik  kanpoko  enklabeak  (Ameztia,  Zuntaipe  eta  Baikolar),  neurri  batean,  sendotuta  daude,  baina 
eragozpen arauemaile bat dute: edozein eraikuntza-jarduera geldituta dago Plan Berezi bat izapidetzen ez 
den bitartean.  Baikolarrek  nekazaritzarako  eta  abeltzaintzarako  Plan Berezia  du.  Epai  batek PE  berri  bat 
tramitatzera behartu zuen, bizitegitarako eta lankidetza bidezko kudeaketarako, eta idazten ari dira.

Industria-erabilerei dagokienez, PMk aurreikusten zuen lehendik zeuden hiru sektoreak (Ondarria, Ibarrea eta 
Isasia) finkatzea eta bi industria-sektore berri sortzea: Zangitu eta Dermau.

Hiru poligonoak ia erabat okupatuta daude eta orube batzuk eraiki gabe daude.

Sektore handiena, 6.  sektorea, “Zangitu”,  ez da garatu.  Duen tamainagatik eta Urdiainekin partekatutako 
poligonoa izateagatik, Udalak kudeaketa Nasuvinsari laga zion, eta honek geldirik dauka. Eragozpen bat du: 
Burunda  ibaian  (Arakil)  urpean  gera  daitezkeen  eremuek  eragin  nabarmena  dute.  Gaur  egungo 
poligonoetatik ere ez du ibilgailuentzako pasagunerik, ibaiaren beste aldean baitago.

7. sektorea (“Dermau”) tramitatu da eta Plan Partziala (2004-12-30ean behin betiko onetsia, 35. NAO, 2005-
03-23koa),  Birpartzelazioa (2006-11-20an behin betiko onetsia,  161.  NAO,  2006-12-18koa)  eta Urbanizazio 
Proiektua ditu. Azken horrek 2011ko abuztuaren 26tik du hasierako onespena (175. NAO, 2011-09-05ekoa), 
baina behin betiko Hala ere,  sektore horretan ez dago interes orokor  edo estrategikorik  udalerriarentzat, 
garapena eta exekuzioa justifikatzen duenik, eta gehienak jabetza partikularrekoak dira. Urbanizazio-kostuak 
ia 120 /m²-ko eragina du, eta, beraz, ez da lehiakorra beste poligono batzuekin, batez ere publikoekin.€

Bide-sareari  dagokionez,  memoria  honetako  aurreko  atalean  egin  da  diagnostikoa,  eta  atzemandako 
akatsak  identifikatu  dira,  irisgarritasun-arazoari  dagokionez,  zenbait  eremutan,  elkargune  arriskutsuetan, 
hala nola aparkaleku-gabezia eta oinezkoen eta txirrindularien trafikoa aldi berean izatea.

Araugintzari dagokionez, indarrean dagoen Udal Plana zaharkituta geratu da Nafarroan indarrean dagoen 
hirigintza-legeria  berrira,  Lurraldearen  Antolamenduari  eta  Hirigintzari  buruzko  Foru  Legearen  Testu 
Bateratura eta Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen urriaren 30eko 
7/2015 Legegintzako Errege Dekretu Estatalera egokitu edo homologatu ez delako.

Besteak  beste,  ez  du  babes-lurzoru  urbanizaezina  goragoko  mailako  lurralde-antolamenduko  tresnaren 
baten arabera bereizten duen araurik; ez da bereizten hiri-lurzoru finkatua eta finkatu gabea; eta ez dira 
bereizten antolamendu-determinazio egituratzaileak eta xehakatuak.

Era  berean,  beste  araudi  sektorial  batzuk  aldatu  egin  dira,  eta  eragina  dute  plangintzan;  esaterako, 
ingurumena  babesteari  buruzkoak  (Ingurumena  Babesteko  Esku-hartzeari  buruzko  4/2005  Foru  Legea), 
hiriguneen garapen jasangarria eta Lurralde Antolamenduko Planak (2 ZJP - Nafarroa Atlantikoa, udalerri 
honi eragiten diona) kontrolatzeko, eta udal-planek egokitu behar duten arau- eta lurralde-esparrua da.

Plana indarrean dagoen bitartean sortutako aldaketen ondorioz, ez dago erreferentziazko dokumentu orokor 
bakar bat eta kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudia kontsultatzeko dokumentu orokor bakar bat.
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3. UDALERRIAREN LURRALDE- ETA INGURUMEN-HELBURUAK.
IRAUNKORTASUN-PRINTZIPIOAK ETA UDAL- ETA FORU-INTERESEKO HELBURUAK.

PLANARI APLIKATU BEHARREKO INGURUMEN- ETA ESTRATEGIA-IRIZPIDEAK ETA -HELBURUAK

Atal  honetan  sartzen  dira  prozesuan  kontuan  hartu  behar  diren  lurralde-  eta  ingurumen-helburuak, 
jasangarritasun-printzipioak  eta  udal-  eta  foru-intereseko  helburuak,  eta  planari  aplikatu  behar  zaizkion 
ingurumen- eta estrategia-helburuak eta -irizpideak.

Iraunkortasun  printzipioak  oinarrizko  legeria  aplikagarrian,  plana orientatzen  edo lotzen  duten goragoko 
mailako planeamenduetan eta eskualde, nazio edo komunitate mailan ezarritako iraunkortasun irizpideetan 
daude jasota.

Ingurumen-helburuak eta -irizpideak plangintza-prozesuaren erabakiak orientatzeko helburu- eta irizpide-
multzoa  dira,  proposatutako plangintza-alternatibak baloratzerakoan.  Helburu eta  irizpide horiek  helburu 
bakoitzerako garrantzi-gradu edo -maila bat ezartzeko moduan eta moduan ezartzen dira, planaren erabaki 
edo alternatibei lehentasuna ematerakoan batera baloratu ahal izateko.

3.1. INGURUMEN HELBURUAK, IRAUNKORTASUN PRINTZIPIOAK ETA UDAL- ETA FORU-INTERESEKO HELBURUAK

JASANGARRITASUNAREN PRINTZIPIO OROKORRAK

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen 2., 4., 5. eta 7. artikuluekin bat, printzipio 
orokorrak eta jarduketa publikorako helburuak honako hauek dira lurraldean eta hiri inguruneetan:

- Lurralde-antolamenduaren eta hirigintzaren arloko administrazio-jardueren helburua Nafarroako lurralde-
garapen jasangarria lortzea da.

-  Lurzoruaren  erabilera  eta  aprobetxamendua  arautzeko  edo  hura  erabiltzeko  jarduera  publiko  ororen 
helburuak dira:

a) Naturguneak, baliabideak eta elementuak defendatu eta babestea.
b) Nekazaritzarako,  abeltzaintzarako, basogintzarako edo beste zerbaitetarako balio duten espazioak 
zentzuz erabiltzea.
c) Natur aberastasunen eta baliabideen arrazoizko ustiapena eta aprobetxamendua ziurtatzea.
d) Nafarroako ondare historiko, kultural eta artistikoaren aberastasunak zaintzea.
e)  Hiri-ingurunearen  kalitatea  mantendu  eta  hobetzea,  lurzoruaren  erabilerak,  zuzkidura  publikoak, 
ekoizpen-, merkataritza- eta garraio-jarduerak eta antzekoak arautuz, aurrerapen ekonomiko eta sozial 
orekatua eta jasangarria sustatzeko.
f) Jarduera publiko eta pribatuak bideratzea, guztiek etxebizitza duin eta egokia izateko duten eskubidea 
eraginkorra izan dadin.
g) Garapen ekonomikoa, gizarte-kohesioa eta garapen jasangarria sustatzea, ekoizpen-jarduerak eta 
enplegu egonkorra sortzen duten jarduerak sustatuz.

- Hirigintza-antolamenduaren xedea da, lurraldearen antolamenduaren esparruan:

a)  Lurzorua  okupatzeko  eta  erabiltzeko  interes  orokorraren  arabera  eta  arrazoiz  antolatzea, 
kalifikazioaren  bidez,  bai  eta  eraikin,  eraikin  eta  instalazioen  xedea  eta  erabilera  ere, 
ekipamenduetarako eta ekipamenduetarako lurzorua zehaztu, gorde, atxiki eta babestea barne.
b) Plangintza gauzatzeko baldintzak finkatzea.
c) Lurzoruaren merkatuan esku hartzeko politika formulatzea.
d) Hirigintza-, arkitektura-, historia- eta kultura-ondarea babestea.
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e)  Hirigintza-plangintza  eta  -jarduera  guztietan  jasangarritasun-helburuak  sartzea,  hiri  trinkoaren 
eredua, lurraldearen ekoizpen-ahalmena, sistema naturalen egonkortasuna eta Nafarroako udalerrien 
ingurumen- eta hiri-kalitatea hobetzeko.
f) Ekipamenduetarako lurzorua zehaztea, gordetzea, atxikitzea eta babestea, hau da, zerbitzu publikoen 
eta erabilera kolektiboen euskarri izan behar duen lurzorua.

-  Herritarren  parte-hartzea.  Administrazio  publikoek  ahaleginak  egingo  dituzte  lurraldea  eta  hirigintza 
antolatzeko jarduera Nafarroako Foru Komunitateko gizartearen, orainaren eta etorkizunaren beharren eta 
asmoen arabera egin dadin, lurralde- eta hirigintza-garapen jasangarria sustatuz, herritarren parte-hartze 
zabalena sustatuz eta partikularren eta beren interesak defendatzeko eratutako erakundeen informazio- eta 
ekimen-eskubideak bermatuz.

INGURUMEN-HELBURUAK

Ingurumen helburu generikotzat hartzen dira ondoko legeria aplikagarrian biltzen direnak:

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina
Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen Testu Bateginaren 7/2015 LEDa
Ingurumena babesteko esku-hartzeari buruzko 4/2005 Foru Legea
Ingurumen Ebaluazioaren 21/2013 Legea
Informazioa eskuratzeko eskubideei buruzko 27/2006 Legea
42/2007 Legea, Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoa
Uraren 1/2006 Legea
Nafarroako Lurralde Estrategia (ETN)
Nafarroako Lurralde Antolamenduko Planak (LJP)
Planeamenduan eragina duten udalez gaindiko plan eta proiektu sektorialak

JASANGARRITASUN-PRINTZIPIOAK POT-ETAN

Honako hauek jotzen dira jasangarritasun-printzipiotzat, POTetan jasota daudenak (7. artikulua): Hirigintzako 
Araudiaren 79. artikulua):

a)  Tokiko  hirigintza-antolamenduak  jasangarritasun-irizpideei  jarraituko  die,  hiriguneen  hiri-garapenak 
honako  printzipio  hauek  bete  ditzan:  osagarritasuna,  hurbiltasuna,  konplexutasun  funtzionala, 
eraginkortasun energetikoa eta gizarte-kohesioa.

b)  Planeamenduko  zehaztapenek  errespetatu  egin  beharko  dituzte  intereseko  hiri-bilbeei,  eraikuntza-
tipologia  tradizionalei  eta  hiri-ehunaren  eremu  bereziei  buruz  lehendik  dauden  balioak,  eta  edukiak 
biztanleriaren ezaugarri diren inbariante formal eta materialekin bat etorriz planteatu beharko dituzte.

c) Herriguneen garapena, ahal dela, egungo hiri-bilbea osatzen duten gune eta enklabeetara bideratuko da, 
eta  ahal  den  neurrian,  ez  da  kontuan  hartuko  hiri-sarearen  garapen  hedakorra  eragiten  duten 
aurreikuspenik.

d) Beren interesagatik babestu behar diren panoramikak eta ikus-hondoak ere zaindu beharko dira.

e)  Plangintzak  beharrezko  neurriak  hartu  beharko  ditu  hiri-sarearen  eremu  guztiei  jardueraren  edukia 
emateko,  eta  gune  degradatuen  funtzionaltasuna  indartu  beharko  du.  Hala  badagokio,  suspertzea 
hondatutako eremuen erreforma integraleko prozesuetan oinarritu beharko litzateke.

f) Aintzat hartuko, errespetatuko eta balioetsiko dira pot2ak zehazten dituen kultura-paisaiak, bai eta natura- 
edo hiri-begiratokitzat hartzen diren guneak ere.

g)  Hirigintza-plangintzetan  kontuan  hartuko  dira  kutsaduraren  aurkako  prebentzioa  eta  babesa, 
kutsaduraren prebentzio eta kontrol  integratuari  buruzko 16/2002 Legearen arabera, baita argi-kutsadura 
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ere, gaueko ingurumena babesteko argiteria antolatzeko 10/2005 Foru Legearen arabera. Hala badagokio, 
horren inguruan proposamen zehatzak egitea.

h)  Eremu  urbanizagarri  berriak  sortzea  dakarten  lurralde-antolamenduko  tresnek,  bai  eta  Udal  Plan 
Orokorrek  eta  bizitegi-eremuak  eta  jarduera  ekonomiko  handiko  eremuak  edo  bide,  trenbide  edo 
ekipamendu publiko handiko garraio-azpiegitura handiak garatzen dituzten hirigintza-antolamenduko beste 
tresna batzuek ere, jarduera-eremuaren zonifikazio akustikoari dagokion mugaketa zehaztuko dute egoera 
fonikoko azterlanen bidez; eta, hala badagokio, zortasun akustikoko eremuak, indarrean dagoen legedian 
ezarritakoaren arabera. Legeria horren arabera, azpiegitura handiek zarataren mapa estrategikoak izanen 
dituzte.

i) Hirigintza-plangintzak honako hauek izango ditu aztergai: oinezkoen eta bizikletazaleen mugikortasuna, 
bide-segurtasunaren  kontzeptua  kaleak  eta  oinezkoentzako  eta  txirrindularientzako  eremu  publikoa 
diseinatzean, eta herritarrek garraio kolektiborako sarbide egokia izatea.

j) Espazio libre publikoen, ekipamendu komunitarioen eta interes publiko eta sozialeko beste zerbitzu batzuen 
kokalekua zehazteko, sistema orokor edo lokaltzat hartzen diren kontuan hartu gabe, bide-sarearekin eta 
oinezkoentzako  sarearekin  lotuta  aztertuko  dira,  irisgarritasuna  bermatzeko,  eta  Udal  Plan  Orokorraren 
hirigintza-egituran integratuko direla ziurtatzeko;  hala,  ez dira eremu marjinaletan edo hondar-guneetan 
kokatuko, eta, beraz, horien nagusitasuna eta balioa justifikatu beharko dira.

k)  Ahal  dela,  ekipamenduetarako  lurzoru-erreserbak  —bereziki,  hezkuntzakoak  eta  osasunekoak— 
ehunaren  erdiko  eremuetan  kokatuko  dira,  errazago  iristeko.  Ekipamendutarako  espazio  horiek 
planifikatzean, haien funtsezko helburua baliogabetzen duen zatikatzea saihestuko da, eta ahalegina eginen 
da zortasunik edo zailtasun topografikorik gabeko lurzoruak okupa ditzaten, haien garapena eta erabilera 
zentzuzkoa eragozten badute.

l) Biztanle-kopuru txikiko udalerrien udal-plangintzak ahaleginak egingo ditu sistema orokorretarako eta, hala 
badagokio, tokiko sistemetarako lurzoru-lagapenen erreserbak ez egiteko azalera txikia duten eremuetan, 
eta,  ondorioz,  lurzoru-erreserba  ez-jarraituak  eta  garrantzi  txikikoak  ugaritu  egingo  dira.  Horretarako,  bi 
aukera hauetako bat erabiltzea gomendatzen da:

- Komunitate-ekipamenduetarako erreserbak banaketa-eremuei atxikitako sistema orokor gisa hartzea.
-  Eremu libre  edo ekipamenduetarako  erreserbak  elkartzea,  baldin  eta,  elkarren  ondoan daudenez, 
exekuzio unitate desberdinen lagapenak batuta lor badaitezke.

3.- Tokiko plangintzak aldagai ekonomikoa hartuko du kontuan, eta, horretarako,  7/2015 LLTBak eskatzen 
duen moduan justifikatu beharko du bideragarritasuna.

UDALAREN  ETA  LURRALDEAREN  ANTOLAMENDU  ETA  ETXEBIZITZA  DEPARTAMENTUAREN  ARTEKO 
HITZARMENEAN JASOTAKO PLANA IDAZTEKO PRINTZIPIO OROKORRAK

a) Printzipio orokorrak:

Altsasuko Udal Plan Orokorrak egun indarrean dagoen planeamenduaren irizpide orokorrak eta abiaburuak 
hartu beharko ditu oinarri, lurraldearen eta hirigintzaren egungo errealitatera egokitzeko.

Udal Plan Orokorra idazteko metodologiak parte-hartze publikoaren maila egokia eta legala proposatuko du, 
Udalak etengabeko jarraipena eginez.

b) Foru-intereseko helburuak:

▪ Udal  Plan Orokorrak  LAHFLren  helburu  eta  printzipio  orokorrei  erantzungo  die,  eta,  zehazki,  helburu 
hauek izango ditu: lurraldea okupatzeko udal-estrategia eta -eredua definitzea, udalerriaren garapen 
jasangarria eta herritarren bizi-kalitatea hobetzea.
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▪ Udal Plan Orokorrak honako hauek sustatuko ditu garapen jasangarriari dagokionez: hazkunde trinkoa, 
eraginkortasun  energetikoa  hobetzeko  jarduketak,  mugikortasun  jasangarria,  irisgarritasuna  eta 
paisaiaren babesa.

▪ Nafarroako  Lurralde  Antolamenduko Plan Atlantikoan (POT-2)  ardatz estrategikoetan (natur  eta  kultur 
ondarea,  hiri  sistema  eta  azpiegiturak)  ezarritako  aurreikuspenak,  jarraibideak  eta  zehaztapenak 
errespetatu eta garatzea.

▪ Proposatutako  hirigintza  eredua  lehendik  dauden  eta  aurreikusten  diren  azpiegitura  handiekin 
koordinatzea (autobiak, trenbidea, etab.).

▪ Herriko  bide  sarea  egungo  errepideekin  (A-10,  A-1,  NA-2410  eta  NA-1000)  lotzeko  azterketa  eta 
proposamena.

▪ Proposaturiko  hirigintza  ereduak eskatzen  dituen  oinarrizko  azpiegiturak  (hornidura,  saneamendua...) 
aurreikusi eta eguneratzea, Nafarroako Gobernuaren plan zuzentzaileekin koordinatuta.

▪ Lehendik  dagoen hiri  sarea mantendu eta hobetuko dela  ziurtatzea,  bai eta  hedadura berriekin  bat 
etorriko dela ere.

▪ Bizitegitarako,  ekipamenduetarako eta  jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren  beharrak  konpontzea, 
udalerriaren egungo eta etorkizuneko eskakizun eta asmoen eta proposatutako hirigintza garapenaren 
ereduaren arabera.

▪ Etxebizitza babestuaren egungo eta etorkizuneko beharrak aztertu eta proposatzea.

▪ Biztanleen  zerbitzurako  egokiak  diren  sistema  orokorren  aurreikuspena,  bereziki  espazio  libreak  eta 
berdeguneak  eta  dotazioak,  toki  egokienetan  eta  eman  beharreko  zerbitzuarekin  bat  datozenetan 
kokatuz.

▪ Lurzoru  urbanizaezinaren  lurralde-antolamendua  planteatzea,  lurralde-kapitalaren  aprobetxamendu 
adimentsua lortzeko.

▪ Babes  Bereziko  Eremuak,  POT-2  arauan  adierazitakoak,  babesteko  lurzoru  urbanizaezinaren 
sailkapenaren barruan identifikazio, babes eta definizio grafikoa egitea. Honako hauek nabarmenduko 
dira:

▫ Ingurumen balioa:

◦ Ibai-eremua: Arakil  eta Altzania ibaien eta gainerako ibai-ibilgu txikien ibilguen eta ibaiertzen 
sistema,  eta  horiei  lotutako  sakanena  eta  urak  har  ditzakeen  eremuena,  pot-2ko  PN3 
eranskineko irizpideen arabera.

◦ Lurralde-konektibitatea; udalerriaren iparraldean dauden inguruneak.

▫ Paisaia-balioa:

◦ Paisaia  naturalak:  babesa  merezi  duten  paisaia-balioak  biltzen  dituen  espazioen  multzoa, 
udalerriaren  iparraldean  eta  hegoaldean,  Urbasarekiko  mugan.  Paisaiaren  tratamendua 
Paisaiaren  Europako  Hitzarmenean  (2000)  eta  pot-2ko  PN9  eranskinean  azaldutakoaren 
arabera eginen da.

▪ Arriskuak babesteko lurzoru urbanizaezinaren identifikazioa eta definizioa. Arakil eta Altzania ibaietako 
eta  lautada  alubialetako  uholdeak  izateko  arriskuari  dagokionez,  POT-2  errepideko  PN4  arauan 
adierazitakoa beteko da.

▪ Udal  Plan  Orokorrean  sartzen  dira,  bere  mugapen  eta  definizio  arautzailearekin  batera,  legeria 
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sektorialak jadanik babesten dituen lurzoruak, pot-2ko PN6 dokumentuan jasoak, hala nola:

▫ Ingurumen balioa: naturgune babestuak: Urbasa eta Andia mendilerroak (Zainketa Bereziko Eremua 
[ES 2200021]).

▫ Ustiapen naturalerako: onura publikoko mendiak, udalerriko mendiguneak hartzen dituztenak.

▪ Landa-lurren  kategorizazioa,  babestu  beharreko  lurzoru  urbanizaezin  gisa,  nekazaritza-,  basogintza- 
edo  abeltzaintza-balioa  eta  paisaia-,  arkeologia-,  kultura-  edo  ingurumen-balioak  kontuan  hartuta, 
Ingurumen Unitateen edo horiei lotuta ez dauden beste batzuen proposamenarekin bat etorriz, POT-2ko 
PN2 eta PN7 eranskinen arabera.

▪ Ibilbideak,  bidexkak  edo  oinezkoentzako  bideak  sartzea  natur  intereseko  landa  lurzoruan  eta/edo 
irisgarritasunerako udal sarea osa dezaketenetan, hala nola GR-12 Errutal Handia, etab.

▪ Kultur  ondareari  dagokionez.  Balioa  dela-eta  babes  berezia  behar  duen  ondare  higiezinaren 
identifikazioa, inbentarioa eta katalogoa gehituko dira, 2 POTaren PC1 eta 2. eranskinen arabera.

c) Udalaren intereseko helburuak:

▪ Plan Orokor berri  bat egitea, egungo plana indarrean sartu zenetik (hamabost urtetik gora) igaro den 
denbora  kontuan  hartuta,  eta  indarrean  dagoen  hirigintza-  eta  lurralde-antolamenduari  buruzko 
legeriara eta POT-2 “Nafarroa atlantikoa” lurralde-antolamendurako planera egokituz.

▪ Altsasuak bere eragin eremuko zentro gisa duen zeregina indartzea.

▪ Udalerriko  faktore  sozioekonomiko  nagusiak  indartzea  eta  faktore  horiek  udalerrian  izan  dezaketen 
eragina baloratzea.

▪ Lurzoru  urbanizaezineko  erabilerak  eta  eraikuntzak  arautzea,  kontuan  harturik  haien  etorkizuneko 
produkzio-  eta  paisaia-balioa,  argi  eta  garbi  definituz  baimendutako,  baimendu  eta  debekatutako 
jarduerak, bai eta lehendik dauden eraikuntzen araubide juridikoa ere.

▪ Lurzoru  urbanizaezineko  esparruen  ezaugarriak  aztertzea  eta  hiri-bilbetik  urrun  dauden  lurzoruetan 
haien sailkapena aldatzea, errealitatera egokitzeko.

▪ Babes-eremuei,  birgaitze-maila  desberdineko  eremuei  eta  Alde Zaharreko  etxebizitza-parkea berritu 
daitekeen  eremuei  eta  eraikuntza  zahar  finkatua  duten  beste  eremu  batzuei  buruzko  estrategiak 
ezartzea.

▪ Alde Zaharreko toki  horniduren (espazio libreak,  aparkalekuak,  ekipamenduak) defizita planifikatu eta 
kudeatzea, hornidura jarduketen bidez.

▪ Autoaren hiriaren eraldaketa planifikatu eta kudeatzea oinezkoen hirian.

▪ Egungo industrialdeak birgaitzeko edo berritzeko estrategiak ezartzea.

▪ Etxebizitza berriaren eta beste erabilera batzuen eskaera aztertzea udalerrian.

▪ Gunearen  hazkundea  kudeatzeko  eredu  iraunkor  eta  errealista  bat  sustatzea,  unitateen  garapena 
erraztu eta egungo hiri-bilbea osatzeko balioko duena.

▪ Katalogazioari  buruzko indarreko ordenantza eguneratu eta osatzea, hiri  ondarearen katalogo berria 
eginez, eta toki esparruan interes kulturalekotzat jotzen diren toki eta eraikuntza landatarren inbentarioa 
egitea.

▪ Planak bete behar dituen eskaeren formulazioan herritarren parte-hartzea sustatzea.
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▪ Agenda  21ek  garatutako  Tokiko  Ekintza  Planaren  indarraldia  aztertzea  eta  haren  betetze-maila  eta 
eskaeren eraldaketa baloratzea.

▪ Lurzoruaren  hirigintza-araubidea  argi  eta  garbi  zehaztea  eta  arautzea,  erraz  kudeatzeko  eta 
interpretatzeko moduko dokumentu bat lortzeko. Horretarako, araudi argiak eta zehatzak aplikatuko dira, 
bai grafikoak bai idatzizkoak, benetako itxaropenei eta udalerriaren arazo zehatzei erantzunez.

▪ Indarrean dauden eraikuntzari buruzko ordenantzak oinarritzat hartuta, eraikuntzari buruzko ordenantza 
berriak egitea, eraikuntza berriak eraikitzeko eta lehendik dauden eraikinak, bolumenak, gehieneko edo 
nahitaezko altuerak, baimendutako materialak, erabilerak eta abar birgaitzeko irizpideak argi eta garbi 
ezarrita  gera daitezen.  Ordenantza horietan Udalaren zerbitzu  teknikoek  adierazitako alderdi  guztiak 
aldatu edo sartuko dira,  indarrean dauden ordenantzetan akatsak edo hobetu  daitezkeen alderdiak 
atzeman direlako.

▪ Garatu beharreko sektore edo unitateen lehenespen argia ezartzea. Sektore edo unitate horiek jarduketa 
sistema publikoen bidez gauzatuko dira, eta ekimen pribatua bultzatuko dute gainerako sektore edo 
unitateetan.

▪ Udalerriko mugikortasun eta trafiko arazoak konpontzea.

▪ Espresuki antolamenduz kanpokotzat jotzen diren eraikinen katalogoa eta haien hirigintzako araubidea 
ezartzea.

▪ Egungo Udal Plana gauzatzean orain arte atzemandako eragozpenak aztertzea, zuzentzeko.

▪ Genero ikuspegia sartzea Udal Plan Orokorrean.

3.2. PLANARI APLIKATU BEHARREKO INGURUMEN- ETA ESTRATEGIA-IRIZPIDEAK ETA -HELBURUAK

EREDUAREN HELBURUAK

Planteatutako ereduaren azken helburua hau da: “lurralde eraginkorra (lurraldeka eraginkorra) erabiltzeko 
eredu bat garatzea, sistema naturalek (IS) eta giza sistemek (AH) elkarrekin elkarreraginean jardun dezaten, 
ingurune hurbilenean eta inguruko sistema globalean bi inguruneak hobetuko dituzten harremanen bidez”. 
Helburu hori honela banatzen da:

1) Eredua

Garapen-eredu  ireki  bat  planteatzea,  non  NSek  eta  SHek  elkarri  eragiten  dioten,  bi  inguruneen  arteko 
gatazka-egoerak saihesteko eta sinbiosi-erlazioak sortzeko, non baliabide horietako bakoitzak bestearekiko 
ekintza positiboak sortzen baititu. Eredu honen helburua da:

.  Lehendik  dagoenaren antzeko Lurralde Okupazioaren Eredua definitzea,  ez baita  garapen handirik 
behar, baizik eta egiteke dauden sektoreen antolamendua eta kudeaketa hobetzea. Horretarako, garatu 
gabeko unitateetan doikuntzak egin behar dira egungo hiri-sarea hobetzeko,  hiri-kokalekuaren ertzak 
osatzeko eta etorkizuneko garapena oztopatuko ez duten beharrezko irekierak ahalbidetzeko, egungo 
landa-gunearen paisaia mantentzeari uko egin gabe.
. Lurraldea antolatzea, erabilera desberdinak eremu egokiagoetan eta ingurunearen ezaugarriekin bat 
etorriz  ezartzeko,  inguruneak  jarduera  mota  bakoitzerako  duen  harrera-gaitasuna  kontuan  hartuta. 
82.3.1.a).
.  Ahalik  eta  ingurumen-inpaktu  txikiena  eragiten  duten  urbanizazio-oinarriak  erabiltzea,  hala  nola 
mugimendu topografiko minimoak, lur-erauzketak eta lubetak konpentsatuz; landare-lurrezko geruzak 
berreskuratzea  berdeguneak  sortzeko;  lurzoruen  zigilatzea  minimizatzea;  gainazal  gogorrak  eta 
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iragazgaitzak  murriztea,  ebapotranspirazioa  eta  infiltrazioa  ahalbidetzen  duten  eremu  bigun  eta 
iragazkorren aurrean.
Ia  lur  lauik  ez  dagoen  eremuetan,  bizitegitarako  edo  industriarako  lur-berdinketak  saihestuko  dira. 
Urbanizazioa ahal den neurrian lurrari lotu beharko zaio, eta ezponden, lurrerauzketen eta harri-lubeten 
garaiera eta neurriak mugatu beharko dira, bai eta egitura horien eta dauden bide eta bideen arteko 
gutxieneko distantziak ere (7. artikulua). 82.3.1.b POT araudia).

2) Ingurune naturala

Garapen-eredua  planteatzea,  jarduten  den  ingurune  naturaleko  ingurunerik  hurbilena  hobetzeko,  eta 
“trantsizio-espazio” bat sortzea SNaren eta SHaren artean. Horretarako, hau planteatzen da:

·  Bi  inguruneen  funtzionaltasuna  eta  interkonexioa,  lurralde-konektibitatea,  sortzen  diren  espazioen 
kalitatea eta kanpo-paisaia aldagai adierazgarri gisa aztertzea.
· Ahal den neurrian, hirigintza- eta azpiegitura-jardueretan, nekazaritza-mosaiko naturalaren paisaiak 
eta ahalmen agrologiko handiko edo ertaineko laborantza-lurrak babestea. 82.3.1.g POT araudia).

3) Giza ingurunea

Garapen-eredua  planteatzea,  jarduteko  eremu  humanizatua  hobetzeko,  ingurune  soziokultural  eta 
sozioekonomiko egokia sortuz.

Bi  inguruneen funtzionaltasuna eta  interkonexioa,  sortzen diren espazioen kalitatea eta  barneko paisaia 
aztertu beharko dira aldagai adierazgarri gisa. Horretarako, hau egin beharko da:

· Martxan dagoen proiektuaren alternatibak aztertzea, erabili gabeko eremu berriak kontsumitu aurretik, 
hiriko barneko eremuak berreskuratuz, beharrezkoak ez diren hiri-hazkunde eta -hedapena ekidinez (11. 
artikulua). 82.3.1.d POT araudia).
· Tokiko biztanleek eremu jakin batean egin beharreko kontserbazioan eta lurralde-politiketan aktiboki 
parte har dezaten sustatzea (11. artikulua). 82.3.9.c POT araudia).

4) Lurzoruaren baliabidea

Garapen-eredua  planteatzea,  “lurzoru”  baliabidearen  kontsumoa  optimizatzeko  eta  hondakin-lurzoruen 
ekoizpena murrizteko. Lurzorua oinarrizko elementua da hiri-kokalekuak garatzeko. Hiri-ereduak lurzoruaren 
erabileraren eraginkortasuna bilatuko du, hauen bidez:

· Hiri-kokalekuak planteatzea, lurzoru gutxiago erabil dezaten eta lurzorua gorde dezaten etorkizuneko 
jarduketetarako. Horretarako, SHetarako eta NSetarako erabilitako lurzorua kualitatiboki eta kuantitatiboki 
aztertu  beharko  da.  Horretarako,  hiri  eremu  trinko  eta  askotarikoak  ezarri  beharko  dira,  dentsitate 
ertainekoak eta erabilera nahasketa onekoak (7. artikulua). 82.3.1.e ZJP araudia).

· Hiri-lurzoru finkatuak eta eraikitako ondarea ahalik eta hobekien erabiltzea, eraikitako hiria berrerabiliz, 
berreskuratuz  eta  berrituz,  lurzorua  optimizatzeko,  baliabideen  erabilera  optimizatzeko  eta  hiriaren 
ondare historikoa babesteko estrategia gisa, alde zaharrak edo gainbeheran dauden auzoak birgaitzeko 
planteatuz,  alderdi  urbanizatzaileak  (erabilera  publikorako  espazioak  berreskuratzea),  arkitektonikoak 
(etxebizitzak  birgaitzea  eta  ondare  historiko-artistikoa  zaharberritzea),  eta  gizarte-arloko  erabakiak 
(biztanleria) kontuan hartuz. 82.3.7.b POT araudia).

·  Lurzoru  degradatuak  erabiltzea,  ingurumena  berreskuratzeko  eta  modu  iraunkorrean  erabiltzeko 
aukera ematen duten jarduerak ezartzeko, eta industria-erabilerek kutsatutako lurzoruak berreskuratzea, 
berriz erabiltzeko (11. artikulua). 82.3.7.a POT araudia).

Hiri-garapena,  eta  bereziki  bizitegi-garapena,  hiriguneen  barruan  eta/edo  inguruetan  egin  beharko  da, 
trinkotasun-irizpide  baten  arabera.  Printzipio  honen  aplikazioa  salbuetsiko  da  enklabe  bateko  balio 
morfologikoek eta/edo ingurumen eta paisaia balioek nolabaiteko etena justifika dezaketen kasuetan.
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5) Garraioa eta energia

Komunikazioak  hobetzeari,  eskualdeko  bideen  egitura  orokorrari  eta  beste  azpiegitura  orokor  batzuei 
buruzko  aurreikuspenak.  Bide  historikoak,  bide  berdeak  eta  intereseko  beste  ibilbide  batzuk  babestea, 
lurraldearen egituraketaren eta konektibitatearen eta mugikortasun iraunkorragoaren zerbitzura.

Garapen-eredua  planteatzea,  “Garraioa  eta  energia”  baliabidearen  kontsumoa  optimizatzeko  eta 
hondakinen edo ondorio kutsatzaileen ekoizpena minimizatzeko. Horretarako:

·  Lurzoruaren  okupazio-ereduak  garatzea,  jardueren  arteko  garraio-eskaerak  optimizatzeko  eta/edo 
garraio-eredu  eraginkorrak  planteatzeko  (mugikortasun  jasangarria  eta  lurzoruaren  erabilerekin 
integratua).

· Erabileren integrazio handiagoa bultzatzea, hurbiltasuna sortu eta garraio-eskaera murrizteko. Helburu 
hori lortzeko, hiritik gertuago dauden ereduak erabil daitezke, ibilbideak laburtzeko. Hau da, erabilera 
aniztasuna sustatu nahi da hiri proiektu guztietan, bai sortu berrietan, bai zaharberrituetan, hurbiltasun 
kontzeptua kontuan hartuta. 82.3.6.a ZJP araudia).

·  Zentzuz  trinkoak  diren  hiri-eremuen  diseinuari  lehentasuna  ematea,  garraio  publikoko  sistemak 
bideragarri egiteko adinako dentsitatearekin (11. artikulua). 82.3.6.b ZJP araudia).

· Jasangarritasun energetikoaren parametroak sartzea planeamenduaren zehaztapenetan, etxebizitzak 
eta hiri-espazioa energia aprobetxatu eta beharrak murrizteko moduan diseinatuta egon daitezen (11. 
artikulua). 82.3.4.c POT araudia).

· Zirkulazio astuneko ibilbideak planifikatzea, industrialde berriak diseinatzean inguruko biztanleei kalte 
gutxien egiten dieten bideetatik (11. artikulua). 82.3.6.d POT araudia).

·  Edozein  industria-  edo  bizitegi-garapen  berritan  kontuan  hartzea  bai  linea  elektrikoetarako  bai 
beharrezkoak diren gainerako azpiegituretarako (hornidura, saneamendua, etab.) erabilgarritasuna eta 
eraikuntza-eskakizunak. Horrela, alderdi horiek planeamenduko tresnak tramitatu baino lehen edo aldi 
berean aztertuko dira,  proposamenen bideragarritasunerako duten garrantzia  dela eta.  82.3.1.h  POT 
araudia).

·  Hirigintza-plangintza  lurraldeko  alderdi  bioklimatikoetara  egokitzea  eskala  guztietan  (eremu berrien 
lerrokaduren eta hiri-egituraren diseinuak, eraikinen orientazioa, arkitektura bioklimatiko pasiboa, etab.) 
(Art. 82.3.4.a POT araudia).

Sistematik kanpoko energiaren kontsumoa murrizten eta energia-fluxuak optimizatzen saiatuko da eredua, 
ekintza hauen bidez:

·  Energia  berriztagarrietako  instalazioak  sartzea  erraztea,  bereziki  eguzki-plakak,  bai  erabilera 
propioetarako, bai argiztapen orokorrerako, berokuntzarako edo ur bero sanitariorako, bai eta energia 
sarera sartzeko ere, eremu berrietako energia ez-berriztagarrien iturrien eragina orekatuz (17. artikulua). 
82.3.4.b POT araudia).

·Motorrik gabeko mugimenduen sare alternatiboa sortzea, oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbideek 
osatua,  hiriguneak,  auzoak  eta  ingurune  naturala  elkarrekin  lotzeko,  eta  azpiegituren  edo eraikinen 
bidez ez zatitzeko.

·  Garraio  publikoa  eta  oinezkoen  eta  bizikleten  irisgarritasun  ona  bermatzea,  hiri-garapen  berriak 
aldamenekin lotzeko, abelbideak, bidezidorrak eta bide berdeak baloratuz (11.  artikulua).  82.3.6.c POT 
araudia).

·  Hiri-jardueretarako  energia-kontsumoa  murriztuko  duten  lurzoruaren  okupazio-ereduak  garatzea, 
eraikinetarako  eta  hiri-inguruneetarako  ezarpen  bioklimatikoko  tekniken  bidez  (zelula  bioklimatikoak 
sortuz).  Helburu hori  lortzeko,  mikroklimen eta zorupearen abantailak aprobetxatzen dituzten ereduak 
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erabil  daitezke,  eraikuntzan,  elementu  urbanizatuetan  eta  energia  berriztagarrien  erabileran 
jasangarritasun-  eta  energia-aurrezpeneko irizpideak ezarriz,  argi-kutsadura  saihesteko  eta  energia-
kontsumoa murrizteko irizpideak integratuz,  emisio elektromagnetikoko jarduerak arautzeko irizpideak 
ezarriz,  eta  funtzioaniztasuna  eta  mugikortasun  jasangarria  sustatuz,  eta  landa-eremuetan  diruz 
lagundutako garraioan hainbat erabiltzaileri zerbitzua emanez (Art). 82.3.6.e POT araudia).

Ibilgailuen trafikoa planifikatzea, emisioak murrizteko irizpideen arabera, eta hiri-jardueretan zaraten gaineko 
araudia aplikatzea. Horretarako:

· Udalerriko zonifikazio akustikoa udalaren hirigintza-plangintzan sartzea, Zaratari  buruzko azaroaren 
17ko  37/2003  Legea  garatzen  duen  urriaren  19ko  1367/2007  Errege  Dekretuaren  13.  artikuluan 
ezarritakoaren arabera, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta emisio akustikoei dagokienez.

· Eremu urbanizagarri berriak sortzea dakarren lurralde- edo hirigintza-antolamenduko edozein tresnak 
urriaren  19ko  1367/2007  Errege  Dekretuaren  II.  eranskinean  ezarritako  kalitate  akustikoko  helburuak 
betetzen direla bermatu beharko du, erabilera edozein dela ere. Kontuan hartuko dira, Errege Dekretu 
honetan  ezarritako  moduan,  zarataren  mapa  estrategikoetako  zortasun  akustikoko  eremuak  (11. 
artikulua). 82.3.8.a POT araudia).

6) Ziklo hidrikoa

Garapen-eredua  planteatzea,  “Ura  eta  haren  zikloak”  baliabidearen  kontsumoaz  optimiza  dadin  eta 
hondakin edo emisio kutsatzaile gutxiago sor daitezen.

· Zaindu eta hobetu beharreko elementutzat hartzea uren kalitatea eta kantitatea, eta bereziki ibaiena. 
Lurraldearen iraunkortasuna, neurri  handi batean, giza jardueretarako eta ingurunerako ezinbestekoa 
den  baliabide  hori  egoki  erabiltzean  oinarritzen  da.  Ezinbestekoa  da  baliabidea  aurreztu  eta 
berrerabiltzeko joera izatea, bai eta jarduketak dauden baliabideetara egokitzea ere, eta, era berean, 
sortutako inpaktuak zuzentzea. (Art. 82.3.3.a POT araudia).

· Emaria murrizteko instalazioak dituzten ibaietan emari ekologikoen erregimenen aplikazioa sustatzea, 
eta eremu naturaletan dauden ibai-zatietan lan egiteari ekitea. 82.3.3.h POT araudia).

· Saneamendu-sareak eta euri-urak biltzeko sareak bereizita egitea, eta sare horiek ingurune naturalera 
zuzenean itzul daitezen sustatzea, hustubideak banatuz eta gainazalak iragazkor bihurtuz. Ekaitz-tangak 
aurreikusiko dira euri  ugari  egiten duen garaietan puntako emariak erregulatzeko,  azaleko isurketan 
aldaketa larriak eragiteko eta ur kutsatuetarako. 82.3.3.f POT araudia).

Ur-kontsumoa murrizten eta ziklo hidrikoa babesten saiatuko da eredua, honako hauen bidez:

·  Balantze hidrikoa  eta  sistemaren  birkarga-ahalmena kontuan  hartzea,  biltzeko gaitasuna handituz, 
akuiferoak betetzeko eremuak babestuz eta ahal den lekuetan euri-ura iragazteko sistema naturalak 
mantenduz.

· Euri-uren ibilbide naturala erraztuko duten urbanizazioak planteatzea, ziklo hidrikoa ez oztopatzeko, eta 
azpiegiturek eta eraikuntza-jarduerek ahalik eta lurzoru urperagarririk okupa ez dezaten (17. artikulua). 
82.3.3.c) POT araudia.

· Hornikuntza- eta arazketa-sistemak optimizatzea udal- eta udalez gaindiko eremuan, hornidura- eta 
saneamendu-sare eraginkorragoak eta galera gutxiagokoak ezarriz, sistema bereiziekin eta edateko ura 
aurrezteko sistemekin, uraren erabilera eraginkorrarekin eta berrerabilpenarekin.

7) Eraikuntzarako materialak

Garapen-eredua planteatzea, “Materialak eraikitze-prozesuan” baliabidearen kontsumoa optimizatzeko eta 
hondakin edo efektu kutsatzaile gutxiago sortzeko.
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·  Materialen  kontsumoa  murriztea,  horien  kudeaketa  egokiaren  bidez,  materialen  kontsumoa 
minimizatzen  duten  eta  ekoizpenean  ingurumen-inpaktu  txikiko  materialak  erabiltzen  dituzten 
eraikuntza-teknikak erabiliz (eraikuntza osasuntsua) eta eraikinen eraispenak egoki kudeatuz, materialak 
berrerabiltzeko.

· Hondakinak tratatu eta kudeatzeko espazioak aurreikustea, eremu publikoan hondakinak gaika biltzeko 
eta eraikuntzako hondakinak bildu eta tratatzeko guneak aurreikusiz.

8) Hondakinen kudeaketa

Garapen eredua planteatzea, hondakin edo ondorio kutsagarrien ekoizpena ahalik eta txikiena izan dadin 
eta horien kudeaketa egokia planteatu dadin.

· Hondakinen ekoizpena minimizatzea eta horien kudeaketa egokia egiten saiatzea.

·  Azpiarloetan eremuak gordetzea,  Hondakinen Planen eta/edo Nafarroako Hondakinak  Kudeatzeko 
Plan  Integratuaren,  transferentzia-eremuen,  balorizazio-aurretratamenduen  eta  abarren  arabera 
beharrezkoa den zehazteko. iraunkortasun-irizpideak aplikatuz. (Art. 80.3.5.a POT araudia).

·  Eraikuntza-  eta  eraispen-hondakinen  kudeaketa  aurreikustea,  birziklatze-instalazioei  lotutako 
hondakindegi kontrolatuak instalatuz (11. artikulua). 82.3.5.b POT araudia).

·  Hiriguneetatik  kanpo  isurketa  gune  kontrolatugabeak  ugaritzea  saihestea.  Nafarroako  Hondakinak 
Kudeatzeko  Plan  Integratuak  aurreikusten  duenarekin  bat,  kontrolatutako  hondakin  inerteen 
isurketaguneak kokatzea baloratuko da, udalerrien beharretarako. 82.3.5.c POT araudia).

EREDUAREN OSAGAIEN HELBURUAK

Proposatutako ereduaren osagaien helburua hau da: “Ereduaren hiru osagaien helburuak (ingurumenekoak, 
soziokulturalak eta sozioekonomikoak) integratzeko gai den lurralde- eta hiri-eredua garatzea”.

1) Ingurumen-helburuak

1.1. Balio naturalak

Balio  naturalak,  biodibertsitatea  eta  arriskuen  aurreko  segurtasuna  zaintzea  eta  hobetzea  bermatzea, 
erabilerak esleitzerakoan SN eta SHen artean integratzeko aukerak eta gaitasuna kontuan hartuta.

Natur  baliabideen ekoizle  gisa dituen balioak zaindu eta indartzea, eraikuntzako jarduera desegokietatik 
babestuz,  eta  lurraldearen  paisaia  eta  turismo  erakargarritasuna  sustatzea,  bizi-kalitatea  hobetu  eta 
garapen ekonomikorako baliabide baitira.

Balio  ekologiko  edo  hauskortasun  handieneko  eremuak  babestu  eta  zaintzea,  bai  hiriguneen  barruan 
(ibaiak, hiriko zuhaiztiak, zuhaitzak, malda handiko eremuak, etab.). planeamenduaren xede den gainerako 
eremuan bezala, beharrezkoa denean dibertsitate biologikoari eusteko esku hartuz. Espezie inbaditzaileak, 
lehiatzaileak  edo izurriteen  eta  bakterio-  eta  birus-eritasunen  bektoreak  sartzea  saihestea.  82.3.2.a  POT 
araudia).

Babestutako elementuen babes espezifikoa baloratzea (lehentasunezko eta intereseko habitatak,  ibai  eta 
hezeguneak, intereseko ibilbideak, altxonbideak...). Babes helburuarekin bat datorren araudia zehaztuko da, 
lurzoru urbanizaezinean nahi den babes mailarekin bateraezinak diren jardueren ezarpena mugatzeko.

Planeamenduaren  ondorioz  babestutako  eremuen  eta  berdeguneen  artean  jarraitutasun  ekologikoa 
bultzatzea, natur guneak ez zatitzeko, korridore edo eraztun berdeen bidez lotuz eta dauden ur-ibilguetan 
eta horien ertzetan oinarrituz, besteak beste (11. artikulua). 82.3.2.b POT araudia).
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Natur  gune  babestuen  ondoko  eremuetan  berdeguneak  diseinatzea,  aurreikus  daitezkeen  eragin 
negatiboak arintzeko eginkizunekin (babes perimetroa) (11. artikulua). 82.3.2.c POT araudia).

Ingurumen-inpaktu negatiboak konpentsatzeko neurriak proposatzea, neurri zuzentzaileak betetzea nahikoa 
ez den kasuetan (11. artikulua). 82.3.9.a POT araudia).

1.2. Biodibertsitatea

Dibertsitate biologikoa eta habitat naturalak kontserbatzea eta hobetzea, hiri-garapenarekin bateraezinak 
direnak zainduz eta/edo naturguneak hiri-sarean integratuz,  natura babesteko sistemak  ezarriz  eta  hiri-
ingurunearen eta natur ingurunearen arteko oreka bilatuz.

Nafarroako  biodibertsitate-moten  natur  ondarearen  iraunkortasuna  mantendu  eta  hobetzea,  paisaia 
naturalak eta antropikoak, ekosistemak eta habitat naturalak, erdinaturalak eta hirikoak homogeneizatu eta 
zatitu ez daitezen (7. artikulua). 82.3.2.d POT araudia).

Nafarroako paisaiaren aniztasun, ordena eta harmonia handia zaintzea, baloratu behar den ingurunearen 
elementu  bizi  eta  dinamiko  gisa  onartuz,  haren  erreferente  eta  funtsezko  balioak  ez  galtzeko  moduan, 
bereziki giza jardueraren ondorioz hondatzearen edo desagertzearen aurrean sentikorrenak direnak, baina 
Nafarroako eskualdeen garapen jasangarria arriskuan jarri gabe (11. artikulua). 82.3.2.e POT araudia).

Ekosistemen konektibitateari eustea azpiegitura lineal handien diseinuan (7. artikulua). 82.3.2.g POT araudia).

Lurraldean, bertako elementuetan (lurreko eta uretako fauna), paisaian eta inguruan egiten diren jardueretan 
(lehen sektorea, aisia eta turismoa...)  izaten diren gorabeherei  buruzko neurri  zuzentzaileak proposatzea. 
82.3.2.h POT araudia).

Haien funtzionaltasuna bermatzen duten fauna-pasabide nagusiak identifikatzea. Asmoa da dauden eta 
proiektatutako fauna-pasaguneek korridore  ekologikoekin  edo naturguneekin  lotura izatea,  hiri-matrizean 
edo azpiegitura berrietan sartu gabe (7. artikulua). 82.3.2.i ZJP araudia).

Natura-  eta  paisaia-ondarea,  bere  aberastasun,  aniztasun  eta  naturaltasunarekin,  Nafarroako  baliabide 
baliotsuenetakotzat hartzea. 82.3.2.f POT araudia).

1.3. Landa ingurunea

Landa-ingurunearen  iraupena,  oreka  bat  bilatuz  garapen ekonomikoaren,  ekosisteman duen paperaren 
(lehengaien  hornidura,  ingurunearen  kontserbazioa...)  eta  ingurumen-  eta  paisaia-kalitatearen  baldintza 
egokien artean: hiri-landa-natur oreka.

2) Helburu soziokulturalak

2.1. Gizarte-kohesioa

Gizarte-kohesioa  eta  herritarren  parte-hartzea  mantendu edo indartzeko estrategiak diseinatzea,  herritar 
guztiek  erabakiak  hartzeko  aukera izan dezaten (guztientzako hiria,  jatorriaren,  arrazaren,  adinaren edo 
sexuaren araberako bereizkeriarik gabe eta herritarrek parte hartzeko mekanismoak dituena: hiri bidezkoa, 
solidarioa eta demokratikoa).

Gizarte-kohesioa, tipologien eskaintza askotarikoa, etxebizitza libre eta babestuak eta jabetza- eta alokairu-
araubideko etxebizitzak batera izatea abiapuntu hartuta.

2.2.- Lehendik dauden hiri-espazioak

Lehendik dauden hiri-espazioak hobetzea, haien balioak zainduz eta bizikidetzarako egokiak diren eta bizi-
kalitatea hobetzen duten beste espazio batzuk sortuz.
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Inguruaren  oinarrizko  ezaugarriak  errespetatzen  dituzten  eredu  arkitektonikoak  erabiltzen  saiatzea, 
eraikitako elementuak paisaian integratzeko.  Irizpideak ezarriko dira Lurzoru Urbanizaezinaren barrenean 
edozein motatako eraikuntzak paisaiarekin eta erabilera tradizionalekin bateragarri  izateko moduan ezar 
daitezen. 82.3.1.c POT araudia).

Ingurumena  babesteko  udal  ordenantzak  onestea:  zaratak  eta  bibrazioak  kontrolatzea,  berdeguneak 
erabiltzea, animaliak edukitzea, eraikitzeko baldintzak, argi kutsadura, eguzki plakak erabiltzea, etab. (Art. 
82.3.9.b POT araudia).

2.3. Etxebizitza

Etxebizitza  duina  izatea  ingurune  iraunkor  batean,  hiriak  habitat  gisa  duen  oinarrizko  izaera  indartuz, 
etxebizitza oinarrizko eskubide gisa bermatuz, kokapen, kopuru, irisgarritasun, kalitate eta prezio baldintza 
egokietan.

Bizitegitarako lurzoruaren, jarduera ekonomikoen eta zuzkiduren eskaria aztertzea, bereziki babes publikoko 
erregimeneko etxebizitzaren beharra.

2.4. Hiri-espazioak

Behar diren ekipamendu edo espazio libre publikoak lortzeko beharrezkoak diren sistema orokor eta lokalak 
aurreikustea, eta agindutako zerbitzua emateko lekurik egokienetan planteatzea.

Hiri-jarduerak sortzea, hiri-espazio integratuen,  ederren,  askotarikoen,  irekien eta elementu naturalen eta 
natura babesteko sistemen (hiri irekia, ederra, komunitarioa eta ingurumenarekin lotua) sare batek osatzen 
duen espazio publikoa oinarri hartuta.

Ezagutu daitezkeen mugak definitzea eta hiri  eta herrien ertza proiektatzea, bai perspektibari dagokionez, 
bai erabilerari dagokionez, espazio mugagabe bihur ez dadin (7. artikulua). 82.3.1.f POT araudia).

2.5. Eraikuntza jasangarria

Eraikuntza  jasangarria  sustatzea,  eraikuntzak  oro  har  (eraikinak,  egiturak,  urbanizazioa…)  eragindako 
baliabide eta hondakinen balantzean eragin negatiboa murriztuz: hiri ekologiko eta osasungarria.

Etxe, eraikin edo eraikin bakoitzean ura aurrezteko eta berrerabiltzeko aukera ematen duten instalazioak 
proiektatzea (ur gutxi kontsumitzen duten osasun-instalazioak,  ura hurrengo erabileretarako birzirkulatzea 
ahalbidetuko duten kondukzio-sareak diseinatzea,  adibidez,  zisternetarako garbiketa- eta garbiketa-urak, 
etab.).  ),  baita lorezaintza autoktonoa edo ura aurrezten duena diseinatzeko irizpideak ere (11.  artikulua). 
82.3.3.g POT araudia).

2.6. Hiri eremu seguruak

Arrisku naturalak eta teknologikoak babestuko dituzten hiri-ereduak ezartzea, lurzorua okupatzeak (urpean 
gera daitezkeen eremuak, ezegonkortasuna, herritarren segurtasunik eza...)  eta arrisku-jarduerak (suteak, 
ihesak...) (hiri segurua) sor ditzakeen arriskuak saihesteko.

2.7. Garapenaren kontrola

Lurzoruaren garapena kontrolatzera bideratutako kudeaketa publiko aktiboa garatzea, jasangarritasunaren 
helburuak  lortzeko,  gizarte-kohesioa  barne,  eta  Garapena  Kontrolatzeko  Sistema  bat  ezartzea, 
jasangarritasunaren helburuak lortzea bermatzeko.

3) Helburu sozioekonomikoak

Asmoa  da  Altsasuko  udalerriaren  berezko  beharretara  egokitutako  planeamendu-tresna  bat  egitea, 
eguneratua, arina, eraginkorra eta eraginkorra, Udal Plana indarrean jarri ondoren izapidetutako plangintza-
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dokumentu asko ikusita. Dokumentu horiek dokumentu bakar batean bildu edo bildu behar dituzte aplikatu 
beharreko araudi guztiak,  eta  lurzoru  mota bakoitzerako kontzeptu  eta  irizpide homogeneoak argitu eta 
bateratu behar dituzte.

3.1. Jasangarritasunaren kostuak bere gain hartzea

Jasangarritasunaren  kostuak  hiria  sortzeko  eta  kudeatzeko  prozesuetan  barneratzea  (ekonomia 
ekologikoaren printzipio arau-emaileei jarraituz).

3.2. Jasangarritasunaren eraginkortasun ekonomikoa

Jasangarritasunaren eraginkortasun ekonomikoa handitzea, “iraunkortasun handiena” eta “eraginkortasun 
ekonomiko handiena” bateratzeko gai diren prozesuak sortuz.

3.3. Garatzeko aukerak

Merkatua  aztertzea,  merkatuak  garapen  iraunkorreko  prozesuak  bultzatzeko  sortzen  dituen  garapen-
aukerak aprobetxatzeko.

Autobiako  sarbideen  inguruan  eratutako  espazioan  garapen  ekonomikorako  sortzen  diren  aukerak 
aprobetxatzea.

3.4. Lurzoru degradatuak

Lurzoru degradatuen berariazko problematika kontuan hartzea, lurzoru horiek berreskuratzeko aukera izan 
dadin, lurzoru horiek ingurune iraunkor bihurtzeko aukera ematen duten merkatu-aktiboak dituzten jarduerak 
ezarriz.

3.5. Garapena egituratzea

Lurzoruaren erabilerak eta mugikortasuna modu integratuan planifikatzea, jarduera ekonomikoko sektoreen 
artean sinergiak sortzeko.

Udalerrien arteko hirigintza-plangintza eta -kudeaketa koordinatzea, jarduera ekonomikoen artean udalez 
gaindiko sinergiak sortzeko.

Udalerrian dauden garapen-eskaerak eta etorkizunerako aukerak aztertu eta kuantifikatzea.

Aurreikus  daitekeen  etxebizitza-eskaera  eta  beste  erabilera  batzuk  behar  bezala  zehaztea,  tipologiak 
malgutasunez dibertsifikatuz.
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4. UDALERRIA GARATZEKO ESTRATEGIAK, HAZKUNDE EREDUA ETA ANTOLAMENDU ALTERNATIBAK, 
ALDE ONAK ETA TXARRAK ADIERAZIZ, ETA EREDUAREN EKONOMIA, SOZIAL ETA INGURUMENKOA 

JUSTIFIKATUZ

Udalerrian eraikuntza garatzeko estrategiak bi ardatzetan oinarritzen dira:

▪ 2 POTaren determinazioak 5 estrategietan.
▪ Bizitegitarako hiri-kokaleku bereziaren eta industria-kokaleku garrantzitsuaren ezaugarriak, etorkizunean 

ekonomia garatzeko aukera gisa.

Lurzoru urbanizaezina Lurraldearen Antolamenduko Ereduaren emaitza izanen da. Hiri-lurzoruaren eredua 
indarrean  dagoen  Planean  aurreikusitakotik  abiatzen  da,  eta,  planteamendu  oker  batzuk  egin  arren, 
hazkunde handiko eremuak planteatzen ditu eremu egokietan.

Kapitulu  honetan,  kontuan  hartutako  alternatibak  planteatzen  dira,  printzipioz  bideragarriak  direnak,  eta 
“irizpide  anitzeko”  tekniken  bidezko  ebaluazioa  egiten  zaie,  prozesuan  aldagai  kopuru  esanguratsu  bat 
sartzea ahalbidetzen dutenak, aukerarik egokiena aukeratzeko.  Horretarako,  hainbat faktore hartzen dira 
kontuan:  herritarren parte-hartze prozesua,  udal  ordezkariekin egindako lanaren ondorioak eta jarraipen 
batzordea.

Abenduaren  9ko  21/2013  Legeak,  ingurumen-ebaluazioari  buruzkoak,  plan  edo  programaren  zentzuzko 
alternatibak  identifikatu,  deskribatu  eta  ebaluatzera  behartzen  du,  2001/42/EE  Zuzentarauan  eskatzen 
denaren ildotik. Aukera kontzeptua askotan aipatzen da legean, zehazki:

18. eta 29. artikulua: Hasierako agiri estrategikoan proposatutako plan edo programaren irismenari eta 
edukiari buruzko informazioa jasoko da, bai eta arrazoizko, teknika eta ingurumen aldetik bideragarriak 
diren alternatibei buruzkoa ere.
artikulua.  Ingurumen-azterketa  estrategikoak  planak  edo  programak  ingurumenean  izan  ditzakeen 
ondorio garrantzitsuak ebaluatuko ditu, bai eta plan edo programaren helburuak eta aplikazio-eremu 
geografikoa kontuan hartzen dituzten arrazoizko alternatibak ere, teknikoki eta ingurumenari dagokionez 
bideragarriak.
26. artikulua, publizitatea. Aipatutako dokumentazioan, aukeratutako alternatiba zergatik aukeratu den 
azaldu behar da, kontuan hartutako alternatibei dagokienez.
35. artikulua. Ingurumen eraginaren azterlanak aztertutako alternatiba nagusien azalpena bilduko du, 
zero hautabidea edo proiektua ez egitea barne.
IV. eranskina. Ingurumen-azterketa estrategikoan, kontuan hartutako alternatibak hautatzeko arrazoien 
laburpena eta ebaluazioa egiteko moduaren deskribapena jasoko dira.

Legearen testuinguruan, alternatibak honela ulertu behar dira: “plan edo programaren helburuak lortzeko 
modu desberdinak”. Eskakizun hori legearen helburuen testuinguruan interpretatu behar da, hau da, planak 
eta programak prestatzean eta onartu aurretik kontuan hartuko direla bermatzea. Legeak ez ditu bereizten 
plan-  edo  programa-proiektuaren  ebaluazio-baldintzak  eta  alternatibenak:  funtsezkoa  da  plan  edo 
programaren  eta  alternatiben  balizko  ondorio  esanguratsuak  identifikatu,  deskribatu  eta  ebaluatzea, 
konparazioa egin ahal izateko moduan.

Plangintza-taldeak alternatibak planteatu behar ditu,  plana edo programa egiteko prozesuaren zati gisa. 
9/2006 Legeak eskatzen du “arrazoizkoak, teknikoak eta ingurumenaren aldetik bideragarriak” izatea. Hau 
da,  hautatzen  diren  alternatibek  errealistak  izan  behar  dute.  Bestalde,  erabakiak  hartzeko  prozesuaren 
hasieratik planteatu behar dira alternatibak. Hala, 9/2006 Legeak berariaz eskatzen du “helburuak” eta “plan 
edo programaren lurralde-eremua” kontuan hartzen dituzten alternatibak garatzea.

Ordezko  estrategia  horiek  dira  LAEEek  lurraldea  okupatzeko  ezartzen  duen  eredua  definitzeko  oinarria. 
Horretarako, hautabide horiek ebaluatu egin behar dira, hartutako ereduaren gainean erabakiak hartzeko 
prozesuan  dituzten  abantailak  eta  eragozpenak  aztertuz.  Gainera,  ebaluazio  horrek  jasangarritasun-
irizpideei  jarraitu  behar die,  eta  gizarte-,  ingurumen-  eta  ekonomia-jasangarritasunaren aldagaiak  sartu 
behar ditu.
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Hautaturiko  alternatibei  dagokienez,  I.  eranskinean  aipatzen  den  informazioa  eman  behar  da.  Horren 
barruan  sartzen  da,  adibidez,  ingurumenaren  egungo  egoerak  izan  dezakeen  bilakaerari  buruzko 
informazioa, aplikatzen ez bada.

0 hautabidea “plan edo programa hori  ez egitea” da. Alde horretatik,  kontuan hartu behar da gertaera 
horrek “bat bera ere ez zegoen plan edo programa bat ez sartzea” esan nahi duela, edo beste plan edo 
programa  bat  ez  ezartzea  beste  batzuk  zeuden  eremuan,  non  0  aukera  “dagoen  planarekin  edo 
programarekin jarraitzea” izango bailitzateke, “berri bat prestatzea” aukerarekin kontrajarrita.

Alternatibak  ebaluatzeko  modu bat  planteatutako  alternatibei  aurre  egitea  izan daiteke,  erreferentziazko 
dokumentuan  adierazitako  ingurumen-helburuen  eta  jasangarritasun-printzipioen  adierazleekin. 
Aukeratutako  metodoa  edozein  dela  ere,  legeak  eskatzen  du  ingurumen-iraunkortasunari  buruzko 
txostenean “aurreikusitako alternatibak hautatzeko arrazoien laburpena eta ebaluazioa egiteko moduaren 
deskribapena” aurkeztea.

Garrantzitsua da nabarmentzea ingurumen-ebaluazioaren helburua ez dela erabakitzea zer aukera hautatu 
behar den plan edo programarako, hori plangintza-taldearen berezko zeregina baita, baizik eta alternatiba 
bakoitzaren ingurumen-ondorioei  buruzko  informazioa  ematea,  eta,  hala,  erabaki-prozesua gardenagoa 
izatea.

Ebaluazioari begira, ondorio askoz okerragoak izango lituzketen hautabideak berariaz hautatzea, planaren 
edo programaren proiektua sustatzeko, ez litzateke egokia izango, gainera, organo sustatzailearen lege- eta 
geografia-jurisdikzioan sartzeko.

14.  artikuluak  eskatzen  du  ingurumen-organoaren,  eragindako  administrazio  publikoen,  publikoaren  eta 
kontsultatutako estatu kideen eskura jarriko den laburpen-adierazpenean “onartutako plana edo programa 
aukeratzeko arrazoiak, kontuan hartutako alternatibei dagokienez” sartzea.

Nafarroan, halaber, ingurumena babesteko esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legeak 
32.2. artikuluan arautzen du haren aplikazioak ingurumenean izan ditzakeen ondorioak identifikatzea eta 
ebaluatzea,  bai  eta  ingurumen-irizpideen  arabera  ebaluatutako  alternatibak  ere,  ingurumen-ondorioen 
azterlanean.

4.1. ALTERNATIBAK AUKERATZEA

Arestian aipatu den moduan, planteatu beharreko alternatibek “arrazoizkoak, teknikoak eta ingurumenaren 
aldetik  bideragarriak”  izan  behar  dute,  eta  kontuan  izan  behar  dituzte  “helburuak”  eta  “plan  edo 
programaren lurralde-eremua”.

Horregatik,  eta aurreko irizpideak kontuan hartuta, baztertu egin behar dira egungo gunearen hazkunde 
trinkotik urruntzen diren alternatibak, hala nola auzo ez-jarraituak edo erdigunetik oso urrun daudenak, lehen 
aipatutako helburuak (batez ere, foru- eta udal-helburuak eta iraunkortasun-irizpideak) ez partekatzeagatik.

Azaldutako arrazoi guztiengatik, 4 aukera hautatu dira, 0 aukeraz gain (hori ere ebaluatuko da). Hauek dira:

1. aukera - Garatzen ari diren edo garatu gabeko hiri-espazioak berrantolatzea
2. aukera - Iparraldeko hiri-hazkundea errepidearen muga Institutua
3. aukera - Ipar-ekialdeko hiri-hazkundea, Uzkullu errekaren mugan
4. aukera - Hiri-hazkunde mugatua

2., 3. eta 4. aukerak egungo hirigunetik ekialdera garatzen dira, onartzen baita hori dela Altsasuko zabaltze-
eremu geografiko egokiena. Mendebaldean ez da hazkunderik proposatu, A-1 errepidearen beste aldean 
kokatuko liratekeelako, eta oztopo bat izango bailitzateke hiriaren jarraitutasunerako eta mugikortasunerako. 
Beste  aukera  bat  Beikolar  hiri-continuum  batean  sartu  arte  haztea  litzateke,  baina  baztertu  egin  da, 
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zortasunek eragindako eremuak baitira: A-1 zarata, erreka, goi-tentsioko linea elektrikoak, etab.

Lau aukera horiek alderdi komunak dituzte, hala nola lehendik mugatuta dauden unitateetako esku-hartzeak, 
sortu  diren  kudeaketa-arazoak  konpontzeko,  egungo  hiri-sarea  hobetzeko  edo  etorkizuneko  garapena 
oztopatuko ez duten beharrezko irekierak ahalbidetzeko.

Ondoren,  aukeratutako  alternatiba bakoitza  deskribatzen da,  eta,  ondoren,  kualitatiboki  ebaluatzen dira, 
planean  ezarritako  ingurumen-helburuak  eta  jasangarritasun-printzipioak  oinarri  hartuta,  lurraldearen 
okupazio-eredua  erabakitzeko  eta  zehazteko.  Azkenean,  industria-erabileretarako  eta  kanpoko  bide-
komunikazioak hobetzeko aukeren ebaluazioa egiten da.

ZERO AUKERA

Arestian azaldu den moduan, 0. aukera honela definitzen da: beste plan edo programa bat lehendik zegoen 
eremu batean ez ezartzea, hau da, indarrean dagoen planarekin jarraitzea.

Altsasuko Udalak, hirigintzako planeamenduko figura gisa, Udal Plan bat du. Behin betiko onespena 2002ko 
139. Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 18an.

Planak lehendik zegoen hiri-bilbea osatzea aurreikusten zuen, hainbat egikaritze-unitate mugatuz, inguruko 
auzo tradizionalak sendotuz (Ameztia, Zuntaipe eta Baikolar) eta lurzoru urbanizagarriko hainbat sektoretan 
hazkundea proposatuz:  Arkangoa,  Mendizal  eta  Sto.  Otadiako Kristoa ekialdetik,  Zelandi  mendebaldetik, 
Txunkai geltokia auzoan eta Lezalde hegoaldetik.

Udal Plana indarrean egon den bitartean, hainbat aldaketa izapidetu dira, zenbait garapen-arazo puntual 
konpontzeko, eta hainbat bizitegi-sektoreren kudeaketari ekin zaio: 1- Zelandi, 3- Otadiako Santo Cristo eta 5- 
Lezalde. Gainerako sektoreak (2- Arkangoa, 4- Mendizal  eta 9 Txunkai)  ez dira kudeatzen hasi.  Hasitako 
sektoreetatik, 3. sektorea (“Santo Cristo de Otadia”) bakarrik dago urbanizatuta eta gauzatzen ari da. Beste 
sektoreek oraindik ez dute tramitazioa amaitu:

Planaren araubideko eragozpen edo gabezia nabarmenenak hauek dira:

▪ Kudeaketa problematika, oro har lankidetza sistemak ezartzen duena, Udalaren kudeaketa ahalmena 
gainditzen duena. Garatzen ari diren sektore gehienak epaitegiko auziengatik geldituta daude.

▪ Sektore mugatu oso zabalak (Arkangoa eta Mendizal,  636 eta 200 etxebizitzarekin,  hurrenez hurren), 
etxebizitza-eskaerari erantzuteko gehiegizko neurriak dituztenak.

▪ Antolamendu eta  mugapen akatsak zenbait  eremutan,  lurzatiei  eta  ondoko hiri  lurzoru  finkatuarekin 
bide-loturei dagokienez egokitzapen argirik gabe.

▪ Muga akustikoek eta urak har ditzakeen eremuek eragindako sektoreak, proposatutakoak edo garatze-
bidean daudenak.

▪ Espazio libreetarako, berdegune publikoetarako eta lurzoru urbanizagarriko sektoreetarako lur-eskasia.

▪ Irisgarritasun eskasa nukleoaren ekialdeko zona batzuetan.

▪ Ameztia,  Zuntaipe  eta  Beikolar  auzoetako  edozein  jarduketa  geldiaraztea,  Plan  Berezi  baten 
tramitazioarekin arautzen ez den bitartean.

1. AUKERA - GARATZEN ARI DIREN EDO GARATU GABEKO ESPAZIOAK BERRANTOLATZEA

Aukera  horretan,  hazkunde  oso  mugatua  proposatzen  da,  egikaritze-unitate  murriztuekin,  hainbat 
kokagunetan, egungo hirigunetik hurbilago, sarbide bereiziak dituztenak, horietako bat edo batzuk denboran 
sor  daitekeen  eskariaren  arabera  garatzeko  aukera  ematen  dutenak.  Indarrean  dagoen  planean 
aurreikusitako eremuak dira, baina tamainaz murriztu eta berrantolatu egiten dira. Eremu horien azalera, 
gutxi  gorabehera,  250.000  m²-koa  da,  1.000  bat  etxebizitzatarako,  gutxi  gorabehera  40  etxeb./Ha-ko 
dentsitatea kontuan hartuta.
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Aukera  horren  bideragarritasuna  argia  da,  garatu  ez  diren  unitateen  kudeaketa-baldintzak  hobetu  nahi 
baititu batez ere.

2. AUKERA - IPARRALDEKO HIRI-HAZKUNDEA - ERREPIDEAREN MUGA - INSTITUTUA

Aukera horretan, Altsasuko hirigunea iparralderantz garatzea proposatzen da, kirol-instalazioak (Dantzaleku 
futbol-zelaia eta igerilekuak), institutua eta Iñigo Aritza ikastola dauden tokia egungo gunearekin integratzea 
ahalbidetuko duena, eta hiri-continuum bat sortuko duena. Muga instalazio  horietara sartzeko bi  bideek 
osatuko lukete.

Ondoriozko  espazioak  (planoan  laranjaz  grafiatuak)  bizitegitarako  lurzoru  urbanizagarri  gisa  sailkatuko 
lirateke. Adierazitako gutxi gorabeherako azalera 325.000 m² da. Aurreikusitako etxebizitza kopurua 1.300 
etxebizitzakoa izango litzateke, gutxi gorabehera 40 etxeb./Ha-ko dentsitatea kontuan hartuta.

Espazio libre eta dotazioetarako lagapenak,  ahal  dela,  egungo kirol  eta eskola  ekipamenduen inguruan 
kokatuko lirateke.

Aukera hori ekonomikoki bideragarria da hiri-garapen partzialak ahalbidetzeko erreserba gisako merkatu-
egoera  normal  batean;  izan  ere,  topografia,  orientazioa,  hirigunearekin  eta  iparraldeko  guneekin  duen 
integrazioa eta oinarrizko hirigintza-zerbitzu irisgarriak direla-eta, bizitegi-lurzoruak kokatzeko gaitasun ezin 
hobea dute; izan ere, eredu hori osatzeko lortzen diren lurzoru urbanizagarrien urbanizazio-kargak ohikoak 
dira  sektore  horietan,  bizitegi-dentsitate  egokituekin  eta  gutxieneko  estandarrekin,  zuzkiduretarako  eta 
berdeguneetarako.

3. AUKERA - IPAR-EKIALDEKO HIRI HAZKUNDEA UZKULLU ERREKAREN MUGAN

Aukera  honetan  hirigunearen  ekialdetik  hiri  garapena  proposatzen  da,  Uzkullu  errekak  iparraldetik  eta 
trenbideak hegoaldetik dituen muga natural eta baldintzatzaileetaraino.

Ondoriozko  espazioak  (planoan  laranjaz  grafiatuak)  bizitegitarako  lurzoru  urbanizagarri  gisa  sailkatuko 
lirateke. Adierazitako gutxi gorabeherako azalera 590.000 m² da. Aurreikusitako etxebizitza kopurua 2.360 
etxebizitzakoa izango litzateke, 40 etxebizitza/ha inguruko dentsitatea kontuan hartuta.

Aukera  hori  ekonomikoki  bideragarria  da  hiri-garapen  partzialak  egin  ahal  izateko  erreserba-egoeran 
dagoen  merkatu-egoera  arruntean;  izan  ere,  oso  egokia  da  bizitegi-lurzoruak  kokatzeko,  topografia, 
orientazioa, egungo hiri-lurzoruarekin duen jarraitutasuna eta oinarrizko hirigintza-zerbitzu irisgarriak direla-
eta.  Izan ere,  eredu hori  osatzeko sortzen diren lurzoru urbanizagarrien urbanizazio-kargak ohikoak dira 
sektore  horietan,  bizitegi-dentsitate  arrazoizkoekin  eta  indarrean dauden gutxieneko  zuzkiduretarako  eta 
berdeguneetarako estandarrekin.

4. AUKERA - HIRI-HAZKUNDE MUGATUA

Aukera horretan, hiri-hazkunde edukia proposatzen da, goi-tentsioko lineak dakarren hesira iritsi gabe eta 
ertz-bide batek mugatuta, noranzko batean zein bestean ahalik eta ibilgailu-komunikazio txikiena izateko. 
Hiri-lurzoruaren  ondoan  dauden  hedapen-eremuak  dira,  eta  ezaugarri  egokiak  dituzte  kokapenari, 
topografiari, orientazioari eta abarri dagokienez.

Ondoriozko  espazioak  (planoan  laranjaz  grafiatuak)  bizitegitarako  lurzoru  urbanizagarri  gisa  sailkatuko 
lirateke.  Adierazitako gutxi  gorabeherako azalera 215.000 m² da. Aurreikusitako etxebizitza kopurua 860 
etxebizitzakoa izango litzateke, gutxi gorabehera 40 etxebizitza/ha-ko dentsitatea kontuan hartuta.

Aukera hori ekonomikoki bideragarria da hiri-garapen partzialak ahalbidetzeko erreserba gisako merkatu-
egoera normalean,  bizitegitarako lurzoruak hartzeko gaitasun egokia duelako,  topografia  leuna duelako, 
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orientazio  ona duelako,  egungo hiri-lurzoruekin  eta distantzia  txikira  irits  daitezkeen oinarrizko hirigintza-
zerbitzuekin  jarraitzen  duelako.  Izan  ere,  eredu  hori  osatzeko  sortzen  diren  lurzoru  urbanizagarrien 
urbanizazio-kargak  ohikoak  dira  sektore  horietan,  bizitegi-dentsitate  egokituekin  eta  gutxieneko 
estandarrekin, zuzkiduretarako eta berdeguneetarako.

4.2. ALTERNATIBEN EBALUAZIOA

Arestian deskribatutako alternatibak modu globalean ebaluatzen dira, planteatutako helburuei dagokienez, 
plangintzarako erreferentzia diren gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-iraunkortasunerako irizpideen arabera 
eta herritarren informazio- eta partaidetza-fasearen emaitzaren arabera, eta erabakiak hartzeko prozesuan 
dituzten abantailak eta eragozpenak aztertzen dira, eredu jakin bat hautatu aurretik.

Alternatibak ebaluatu eta baloratzeko prozedura kualitatiboa da. Ingurumen- eta estrategia-irizpideen eta 
-helburuen  oinarrizko  lau  aldagai  ebaluatzen  dira,  eredua  ebaluatzen  duen  1.  aldagaia  eta  ereduaren 
osagaiak ebaluatzen dituzten 2., 3. eta 4. aldagaiak, hau da, ingurumen-osagaia, osagai soziokulturala eta 
osagai sozioekonomikoa.

0. aukerari dagokionez, esan behar da, gainera, kontraesankorra dela egungo planeamenduari eustea, hau 
da, zaharkituta geratu den Udal Plana, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen 
Testu Bategina (LAHFL) Nafarroan indarrean dagoen hirigintzako legeria berrira egokitu edo homologatu ez 
delako. Ez du babesteko lurzoru urbanizaezina eta gorde beharrekoa bereizten dituen araurik, hiri-lurzoru 
finkatua  eta  finkatu  gabea,  egiturazko  antolamenduko  determinazioak  xehakatuetatik,  etab.  Era  berean, 
beste  araudi  sektorial  batzuk  aldatu  egin  dira,  eta  eragina  dute  plangintzan;  esaterako,  ingurumena 
babesteari  buruzkoak  (Ingurumena  Babesteko  Esku-hartzeari  buruzko  4/2005  Foru  Legea),  hiriguneen 
garapen jasangarria eta Lurralde Antolamenduko Planak (2 ZJP - Nafarroa Atlantikoa, udalerri honi eragiten 
diona)  kontrolatzeko,  eta  udal-planek  egokitu  behar  duten  arau-  eta  lurralde-esparrua  da.  Beraz, 
beharrezkoa  da  Altsasun  hirigintza  plangintzarako  tresna  egokia  izatea,  LAHFLko  Udal  Plan  Orokorra 
izenekoa.

0. aukera hori, gainera, Foru Aldundiaren eta Udalaren interesekoak diren helburuen kontra doa, hain zuzen 
ere  plana aldatu  eta  egokitzeko  Udalak  eta  Nafarroako  Gobernuak  sinatutako  lankidetza  hitzarmenean 
jasotakoaren kontra.

1.  aldagaiari  (eredua)  dagokionez,  ez  da  “lurzorua”  baliabidearen,  “energia”  baliabidearen  eta  “ura” 
baliabidearen kontsumo txikiena duen alternatiba, baina giza inguruneak gutxien planteatzen duena da, 
hutsuneak  baititu  espazioetan  (poligonoen  arteko  deskonexioa,  oinezkoentzako  eta  ibilgailuentzako 
konexiorik  eza,  espazio libre eta ekipamendu interesgarririk  eza).  Ez  dira aipatzen hondakinak eraiki  eta 
kudeatzeko materialen alderdiak, izan ere, edozein eredutan egoki kudea daiteke eraikuntzako materialen 
baliabidea eta eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpen eta kudeaketa egokia.

2.  aldagaian (Ereduaren ingurumen-osagaia),  adierazi  behar da aukera horrek bermatzen duela gutxien 
natur balioak,  dibertsitate biologikoa eta landa-ingurunea zaintzea eta hobetzea; izan ere,  egungo udal-
plangintza zaharkituta dago, eta ez ditu jasotzen goragoko mailako legeriatik eratortzen diren ingurumen-
babeseko alderdiak. Horrez gain, sektore-sailek haiek babesteko egiten duten esku-hartzean konfiantza du, 
eta ez ditu konpontzen uholde-arriskuak edo kutsadura akustikoa.

3. aldagaian - Ereduaren osagai soziokulturalean, ez dira helburuak betetzen; izan ere, plangintza aldatzen 
ez denez, gizarte-kohesiorako estrategiak ez dira planetik bertatik sortzen, zuzkidura- edo espazio libreen 
gabeziak  arintzeko  espazioak  sortzea,  bizi-kalitatea  hobetzea,  etxebizitza  publikoa  planteatzea,  edo 
asentamenduaren ertzak hobetzea eta definitzea.

4. aldagaian - Ereduaren osagai sozioekonomikoa, ez dira kontuan hartzen, 1991z geroztik dagoen plana 
baita, eta ez baititu baloratzen eraginkortasun ekonomikoaren alderdiak edo garatzeko aukerak.

1.  aukerari  dagokionez,  funtsean,  indarrean dagoen plana da, hirigintzako lege-esparru berrira egokitua. 
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Bideragarritasun-egoera  zailean  dauden  sektoreak  berrantolatu  dira,  eta  dimentsio  murriztuko  zenbait 
unitate  sortu  dira,  kudeaketa  errazagoa  izan  dadin.  Plan  murriztailea  da,  eta  ez  du  planteatzen 
espantsiorako lurzoru-erreserbarik etorkizunean hirigunea handitzeko; beraz, indarraldi mugatuko plana da.

2.  aukerak,  hiriguneko  hedapen  naturaleko  zonan  hazkundea  planteatzen  duen  arren  eta  kirol-  eta 
hezkuntza-gune  isolatuak  hiri-bilbearekin  jarraituta  integratzen  dituen  arren,  eragin  garrantzitsuak  ditu, 
eremua  gurutzatzen  dutenak,  hala  nola  Uzkullu  erreka,  goi-tentsioko  linea  eta  Iruña-Altsasu  gasbidea. 
Horiek  antolamendu  baldintzatuko  duten  zortasunak  eta  mugak  sortzen  dituzte,  eta  sektorearen 
urbanizazioari dagozkion kargekin batera.

3.  aukerak  badu  eragozpen  bat:  oso  zabala  da,  bere  mugek  (errekak  eta  trenak)  inguruko  erabilerak 
baldintzatzen  dituzte,  goi-tentsioko  lineak  eta  Iruña-Altsasu  gasbideak  ere  eragiten  diote,  eta,  gainera, 
topografia ez da leuna eremu osoan, errekatik hurbilen dagoen zerrendan bat-batean jaisten baita.

4. aukera lur zerrenda lauenean dago, haren mugak ez du goi-tentsioko linea eta gasbidea gainditzen, eta 
irtenbide  bat  ematen dio  herriko  ekialdeko  sarbideari,  bere  esparruan  integratuz.  Epe  urrunago batean 
irauteko  asmoa  du,  malguagoa  da,  eta  aukera  ematen  du  etorkizuneko  egoitza-eskaerari  erantzuteko 
hainbat kokalekutan. Kokaleku horien lehentasuna eta egokitasuna gaur egun zehazten zailak diren hainbat 
faktoreren mende dago.

Proposatutako alternatibek eragindako inpaktuak identifikatzeari  dagokionez,  faktore hauek aztertu behar 
dira:

▪ Atmosfera, hidrologia eta lurzoruak. Lurzoruaren kontsumo handieneko alternatibek eragiten dute, noski, 
inpaktu handiena airearen kalitateari,  soinu-erosotasunari,  kutsadura akustikoari  eta uraren kalitateari 
dagokienez, baina eragin txikia dute. Eragin handienetik txikienera, 3 - 2 - 0 - 4 - 1 alternatibak izango 
lirateke.

▪ Gune  babestuak,  fauna,  flora  eta  landaretza.  Aukera  bakar  batek  ere  ez  du  planteatzen  lurzoru 
babesturik,  ez  habitatik  edo  intereseko  espezierik  okupatzea,  lehorreko  belarki-laboreetarako  lurrak 
baitira,  egungo hirigunearen  periferian,  eta,  beraz,  ez  da  ingurumen-inpaktu  adierazgarririk  ikusten. 
Agian, 2. eta 3. aukerek izango dute eragin handiena, Uzkullu errekaren inguruan garatuko baitira; izan 
ere,  nahiz  eta  haren  antolamendua  errespetatuko  litzatekeen,  zalantzarik  gabe,  esku-hartze 
urbanizatzailea izango litzateke ingurune natural sentikorragoan.

▪ Paisaia.  Nahiz  eta,  hasiera  batean,  hazkunde  mugatuena  aurreikusten  duten  alternatibak  (0  -  1 
alternatibak)  izango liratekeen paisaiaren kalitateari  gutxien eragiten diotenak,  horrek ez du nahitaez 
izan  behar  urbanizazio  berriek  irizpide  hauek  betetzen  badituzte:  trinkotasuna,  kokatzen  diren 
ingurunera egokitzeko irizpideak eta mugarri natural adierazgarrienak balioesteko irizpideak.

▪ Ingurune sozioekonomikoa. Biztanleriarentzat eta enpleguarentzat, hiri-hazkunde handiena (2 - 3 - 4 - 0 
aukerak)  1.  aukera  baino  positiboagoa  litzateke,  biztanleria  herrian  finkatzen  baitu,  lan-lekuak  eta 
bizitokiak eskainita.  Herritarren ongizateari  dagokionez,  edozein aukeratan du eragina, irisgarritasun- 
eta mugikortasun-arazoak konpontzen badira.

▪ Azpiegiturak eta  zerbitzuak.  Bizitegi-hazkundeek eragindako inpaktua positiboa izango litzateke;  izan 
ere, printzipioz,  urbanizazioa,  oinarrizko zerbitzuen sareak eta gaur egun daudenak osatzen dituzten 
zuzkiduretarako lurzoruak lortzea hobetuko lirateke.

▪ Ondare historiko-artistikoa.  Alternatiba bakar batek ere ez du ukituko aztarna arkeologikoak dituzten 
lurzoruak, ez eta ondare arkitektoniko edo artistikoa ere.

4.3.- ONDORIOAK. EREDUA AUKERATZEA

Alternatibek  sortutako  inpaktuen  azterketaren  ondorio  gisa,  adierazten  da  ingurumenaren  ikuspegitik  ez 
dagoela alde nabarmenik, nahiz eta eragin txikiena dutenak 1. eta 4. alternatibak izango liratekeen, batez 
ere kontsumitutako lurzoruaren kantitateagatik. Ikuspegi sozioekonomikotik, ordea, ez litzateke hain positiboa 
izango 1. aukera. Nolanahi ere, aurreikus daitezkeen ukipenak txikiak dira, LAEEek kontuan hartzen, babesten 
eta zaintzen baititu ingurumen-balioa duten lurzoruak eta gainerako balio-lurzoruak.
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Era  berean,  aurretiazko  parte-hartze  publikoa  ikusirik,  non  hauteman  baita  nolabaiteko  eskaera  ebatzi 
gabea edo indarrean dagoen planeamenduarekin asebete dena, eta kontuan izanik etorkizunean garatuko 
diren hiru alternatibetatik 4. alternatibak ebatziko duela ondoen lehendik dagoen bilbearekin eta ekialdeko 
eremurako  bide-sarbideekin  duen  lotura,  ondorioztatu  da  azken  hori  dela  onuragarriena  inpaktuen 
ebaluazioari dagokionez.

Horregatik  guztiagatik,  aukeratutako  eredua  4.  aukeran  oinarritzen  da,  Planari  aplika  dakizkiokeen 
ingurumeneko eta estrategiako irizpide eta helburu orokorretara gehiago egokitzen dela uste baita.

4.4. EREDUAREN IRAUNKORTASUN EKONOMIKOA, SOZIALA ETA INGURUMENEKOA

Udal  Ogasunarentzako  ebaluazio  ekonomiko-finantzarioa  eta  iraunkortasun  azterlana  Hirigintzako  Udal 
Planaren agirian sartuko dira.

Hala  ere,  aurreratu  daiteke  proposatutako  antolamendu-ereduak  ekonomia-,  gizarte-  eta  ingurumen-
jasangarritasuna bermatzen duela, arrazoi hauengatik:

▪ Udal  Planak  bultzatzen  dituen  jarduketa  bakarrak  sistema  orokorrak  eskuratzeari  eta  urbanizatzeari 
dagozkionak  izanen  dira.  Udal  Plan  Orokor  honetan  ahalik  eta  gehien  murriztuko  dira  eta  lurzoru 
urbanizagarriko sektoreei atxikiko zaizkie.

▪ Jarduketa sistema, oro har, konpentsaziokoa izanen da, ekimen partikularrekoa, indarra duen planean 
(lankidetza) ez bezala, eta horrek Udalari gastua aurreratzeko edozein aurreikuspen eragozten dio.

▪ Urbanizazio irizpideak mantentze lan gutxiko sistemetan oinarritzen dira, Udalaren kostua txikiagoa izan 
dadin.

▪ Gizarte  iraunkortasuna  bermatzen  da  proposatzen  den  hirigintza  ereduarekin,  egungo  ereduaren 
jarraipena baita, lurralde-, ekipamendu- eta industria-ereduen arteko koexistentzia ahalbidetu baitu.

▪ Zerbitzuetarako  sarbidea  unibertsala  eta  bidezkoa  da,  eta  proposatzen  den  planarekin  baldintza 
beretan jarraituko da.

Ingurumen-iraunkortasunari  dagokionez,  dokumentu  honetan  hasierako  ingurumen-dokumentu 
estrategikoa  sartu  da.  UHPren  fasean  behin  betiko  Ingurumen  ondorioen  azterlana  prestatuko  da, 
Lurraldearen Antolamenduari  eta  Hirigintzari  buruzko Foru  Legearen Testu  Bateginaren 58.5.b)  artikuluak 
arautzen duen moduan.

4.5. JARDUERA EKONOMIKOAK ERABILTZEKO ALTERNATIBAK

Industria-erabilerei dagokienez, PMk aurreikusten zuen lehendik zeuden hiru sektoreak (Ondarria, Ibarrea eta 
Isasia) finkatzea eta bi industria-sektore berri sortzea: Zangitu eta Dermau.

Hiru poligonoak ia erabat okupatuta daude eta orube batzuk eraiki gabe daude.

Sektore  handiena,  6.  sektorea,  “Zangitu”,  ez da garatu.  Bere tamainagatik  eta  Urdiainekin  partekatutako 
poligonoa izateagatik, kudeaketa Nasuvinsari laga zitzaion. UPS bat tramitatu zen eta ondoren indarrik gabe 
utzi zen.

7. sektorea, “Dermau”, tramitatu da, eta plan partziala, birzatiketa eta hasiera batean onetsitako urbanizazio 
proiektua ditu.
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Zangitu sektorearen zatirik handiena Burunda ibaiaren urpean gera daitekeen eremuak ukitzen du; beraz, 
Udal Plan Orokor berri honetan, lur horien landa-izaerari eusteko prebentzio-neurritzat hartzen da, nahiz eta 
ibaia urez betetzen ez den eremuan jarduera ekonomikoak ezartzeko aukerako eremu gisa erabil daitekeen.

Dermau  sektorerako,  birzatitutako  poligonoa  izanik,  antolamendua  hobetzeko  eta  urbanizazio  kostuak 
murrizteko aukera aztertuko da, eragina hain handia izan ez dadin.

Jarduera  ekonomikoetarako  erreserba-eremu  handi  gisa,  Zangitu  ordez,  Kapitansoro  eremua  jartzea 
proposatzen da, iparraldean, autobiaren eta N-1 errepide zaharraren artean, Erkudengo Andre Mariaren 
ermitaren inguruan. Erabilera horretarako baldintza onak dituen eremua da, bide ardatz nagusietatik ongi 
komunikatua.  Poligono  berri  horri  esker,  enpresa  berriak  erakarri  ahal  izango  lirateke  Altsasura, 
eskualdearen buru izaten jarrai dezan, eta puntu garrantzitsu bat eskualdean eta Iruña-Gasteizardatzean.

4.6. MUGIKORTASUN IRAUNKORRA

Nukleo  trinkoaren  eredu  hautatuak,  a  priori,  murriztu  egiten  ditu  biztanleen  desplazamendu  beharrak, 
hirigintza  planeamenduaren  helburuetako  bat  baita,  garraio  publikoaren  erabilera  eta  eraginkortasuna 
sustatzearekin batera.

Hirigintza Planaren dokumentuak garraioaren araberako garapen estrategiak sustatuko ditu, hala nola:

▪ Hiri  azpiegituretako  inbertsioetan  lehentasuna  emanen  zaio  garraio  publikoko  sistemak  ezarri  eta 
hobetzeari.

▪ Bide publikoak  urbanizatzeko eta diseinatzeko irizpideak erabiliko dira,  garraio publikoa eta motorrik 
gabeko garraiobideak bultzatzeko, bereziki oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbideak.

▪ Disuasio-aparkalekuak sustatuko dira hiri-periferian, garraio publikorako sarbidearekin.

▪ Hirigintzako  plangintza  garraioaren  plangintzarekin  koordinatuko  da.  Sektoreen  garapenak  ekar 
ditzakeen biztanleria- eta merkantzia-mugimenduak modu iraunkorrean kudeatzeko bideragarritasuna 
ebaluatuko  da,  eta  garraio  publikoaren  aukerak,  bide-sarearen  ahalmena  eta  funtzionaltasuna  eta 
garraiobide alternatiboak aztertuko dira.

Bide alternatibak

A-1 autobia eta Sakanako A-10 autobia eta haren lotuneak direla eta, egoera berri bat sortu da Altsasuko 
herrigunerako sarbide tradizionalei dagokienez. Egoera berria dela eta, beharrezkoa da sarbide berri bat 
ezartzea herriaren hegoaldetik,  hirigunerako sarrera hobetu eta hirigintza planeamenduan aurreikusitako 
garapen berriei irtenbidea emateko.

Nafarroako Gobernuko Herri Lan Sailarekin sinatutako hitzarmenaren bidez, Udalak alternatiben azterlan bat 
enkargatu zuen, honako hauek proposatuz:

▪ A alternatiba: trenbidearen azpiko igarobidea hobetzea. García Ximénez kalean, biribilgunearekin eta 
kalearekiko paralelo doan bidearekin, hirigunera sarbide berriak egiteko.

▪ B alternatiba: sarbide berriak NA-240 A errepide zaharretik Alde Zaharrera.

▪ C alternatiba: sarbide berriak NA-240 A errepide zaharretik ekialderantz, Ondarriako industrialdetik, bi 
aukerarekin, bigarrena autobiaren irteerako biribilgunetik.

Aukera horien planoa LAEE honen informazio- eta diagnostiko-fasean sartu da.

Hala ere, azterketa horren ondorioek trenazpiko pasabidea hobetzea gomendatu zuten.  García Ximénez 
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kalean eta C-2 aukeran sarbide nagusi gisa, Departamentuarekin A alternatiba aukeratu zen.

SERTECNA, S.A.ri agindu zitzaion proiektua garatzeko. Trenbidearen azpitik bi pasabide eraikitzeko behar den 
gastu garrantzitsua aztertu zuen. biribilgune berria egiteko, 4 m-ko galiborik ere izan gabe. Hori dela eta, D 
aukera berri  bat  proposatu zen,  askoz merkeagoa, trenbideekiko paralelo dauden bi  bide berriei  eusten 
diena;  izan  ere,  abantaila  handia  da  herrirako  sarbideak  hobetzeko  eta  hiri-bilbeari  iragazkortasuna 
emateko, baina biribilgunearen tamaina txikitzen du, eta beheko aldean eta iparraldean geratzen da.

LAEE honetan, SERTECNAren azterlanaren ondorioak partekatzen dira, eta D alternatiba hori ekonomikoagoa 
da, ez baitu eraginik Trenbideko bidean. eta ez dira azpiko pasabide berriak eraikitzen eta, gainera, alboko 
bideak eraikitzearen ondorioz funtzionamendua iragazkorra izatea ahalbidetzen du.

Hala ere,  irtenbide partziala  da ibilgailu  arinentzat,  galibo txikia  dutelako.  Horregatik,  modu osagarrian, 
Altsasuko  ekialdeko  hirigintza-garapen  handiarentzat  sortutako  trafiko-mota  ororentzat  irtenbide  bat 
proposatu beharko litzatekeela uste da, aurreikusitako hirigintza-antolamenduari egokitutako C alternatiban 
oinarritutako irtenbide batekin.
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5. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO UDAL EREDUA.
ANTOLAMENDU TRESNETARA EGOKITZEKO JUSTIFIKAZIOA INDARREAN DAGOEN LURRALDEA

Estrategia alternatiboak ebaluatu eta haien abantailak eta desabantailak aztertu ondoren, hartutako ereduari 
buruzko erabakia hartu da. Kasu honetan, lehen aztertutako 4. aukeran oinarritzen da.

Ondoren, lurralde-egitura antolatzeko proposamenetan, lurraldea okupatzeko eredua zehazten da, lurralde-
osagaiak  (eremu  espazialak  eta  lurralde-azpiegitura  nagusiak)  definitzen  dira,  eta  kontuan  hartzen  dira 
ingurumenean  duen  eragina  aztertzetik  eta  sistemako  elkarreragin  nagusiak,  eta  hiri-antolamendurako 
proposamenetan, antolamendu egituratzailearen eskema batekin (lurzoruaren sailkapena eta kalifikazioa, 
aurreikus  daitekeen  hiri-bilakaeraren  eta  proposatutako  ereduaren  justifikazioa),  eta  gune  zehatz 
bakoitzerako kontuan hartzen den edo berrerabiltzen ahal den espazioa.

1. LURRALDE EREDUA

Lurralde-garapenaren eredua honela definitzen da: hainbat lurralde-sektore espazialek osatutako oinarrizko 
osagaiak,  LAEEen  antolamendua  lotzen  duten  lurralde-azpiegitura  edo  -sistemak,  ereduaren  oinarrizko 
baldintzak eta atzemandako arazoak. Gaur egun dagoenaren oso bestelakoa da, funtsean baliozkotzat jo 
baita.

Oro har, lurraldearen egitura organiko eta funtsezkoari eusten zaio. Egitura hori hirigune batek osatzen du, 
eta gaur egungo eta etorkizuneko beharretara egokitutako hazkunde ordenatu eta orekatuak aurreikusten 
dira. Hala, Barrancako korridorean duen kokapen estrategikoagatik,  etxebizitza-lurzoruaren eta industria-
lurzoruaren  poltsa  handia  du,  gaur  egun  dauden  komunikazio-  eta  zerbitzu-sarearekin,  hobetuak  eta 
zabalduak, hazkunde-aurreikuspenetara egokituak.

1.1. EREDUAREN LURRALDE-OSAGAIAK

Hauek dira ereduaren lurralde-osagaiak:

a) Iparraldean dagoen lurraldeko espazio-sektorea, Aralar mendiko hegoaldeko mendiek osatua, nagusiki 
pagadiz  estaliak,  eta  kota  baxuagoko  hariztiak.  Garrantzi  Komunitarioko  Lekua  da,  ES  2200020  “Aralar 
Mendia”  izenekoa,  Espazio  Kontserbazioko  Eremu  deklaratua  eta  abenduaren  29ko  117/2014  Foru 
Dekretuaren bidez onartutako Kudeaketa Plana duena (NAO, 16. zk., 2015/01/26koa). Bertan daude herriko 
aztarnategi arkeologiko nagusiak, eta Aralarko San Migel monasterioaren buru da.

b) Hegoaldean dagoen lurralde-sektore espaziala, Urbasa mendilerroaren iparraldeko hegalak osatua. ES 
2200021 “Urbasa-Andia mendilerroa” izeneko Batasunaren Intereseko Lekua da, Zainketa Bereziko Eremu 
deklaratua eta urriaren 8ko 228/2007 Foru Dekretuaren bidez onartutako Kudeaketa Plana duena (2007ko 
azaroaren 7ko ALDIZKARI OFIZIALA, 139. zk.).

c) Haranaren hondoko erdiko espazio-sektorea. Funtsean, lehorreko lurzoru landuek osatzen dute, eta bertan 
kokatzen dira Burunda eta Altzania ibaien eta azpiegitura nagusien (errepideak, trenbideak, linea elektrikoak, 
ur-,  saneamendu-  eta  gas-hodiak,  etab.)  elkargunean  dauden  bizitegitarako  eta  industriarako  hiri-
asentamendua eta urbanizagarria. ).

1.2. EREDUAREN LURRALDE-AZPIEGITURAK EDO -SISTEMAK

Hauek dira ereduaren azpiegiturak edo lurralde-sistemak:

a) Nafarroako errepide-sarea: A-1 iparraldeko autobia, A-10 sakaneko autobia, Barranca NA-2410 errepidea, 
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Altsasu/Altsasu-Lte NA-1000 errepidea. Gipuzkoa (lehengo A-1 zatia), NA-1010 Altsasu-Zegama errepidea eta 
NA-7183 Altsasu-Urbasa errepidea.

b)  Madril-Irun  eta  Irun-Bartzelona  trenbideak  (Zaragoza-Altsasua  tartea).  AHTren  Kantauri  Itsasoko  eta 
Mediterraneoko trenbide-korridorearen proiektua aztertzen ari dira, Iruña - Euskal Y-arekiko lotura tartean. bi 
aukera  daude:  H  alternatiba  (c2)  nukleoaren  iparraldean  eta  V  alternatiba  hegoaldean  (c3).  Interes 
Orokorreko Trenbide Sarea osatzen duten trenbide-azpiegiturek okupatutako lurrak trenbide-sistema orokor 
gisa kalifikatuko dira.

c) Udalaren bidexka, landabide eta oinezkoen sarea. Udalerriaren iparraldeko muturrean GR-12 edo “Euskal 
Herriko bidexka” dago, Etxegarate-Lizarrusti lehen etapan. Landa bideen sarea mugikortasun iraunkorreko 
alternatiba  gisa  planteatuko  da,  landa,  oinezkoen,  bizikleten  eta  abarren  joan-etorrietarako.  UEUk 
landalurreko sare bat egituratuko du hirigunearen inguruan oinezkoak ibiltzeko.

d)  Ur-hornidurako,  saneamenduko,  elektrifikazioko,  gasbideko  eta  telekomunikazioetako  oinarrizko 
zerbitzuetarako dauden edo aurreikusten diren azpiegiturak.

1.3.- EREDUAREN OINARRIZKO BALDINTZATZAILEAK ETA DAUDEN ARAZO NAGUSIAK

a) Natura aldetik balioa duten espazioetan lurraldea babestea: ZEC Urbasa eta Andia, eta Aralar mendia, 
“Urbasa-Andiako  mendilerroak”  eta  “Aralarko  harkaitzak”  natura-paisaiarekin.  Konektibitate  ekologikoa, 
lurraldeko konektibitatea eta konektibitaterako puntu kritikoak: lurraldeko konektibitatea Aralar mendian. Ibai 
sistema.

b)  Urpean  gera  daitezkeen  Burunda  eta  Altzania  ibaietako  eremutzat  hartzea,  bereziki  ingurune 
urbanizatuetan arriskuak sortzen dituztenak, ur-ibilguak eta gune endorreikoak barne.

c) Dauden eta aurreikusten diren lurralde-azpiegiturak babestea.

2. HIRI EREDUA

Hiri-garapenaren  eredua  hainbat  lurralde-sektore  espazialek,  LAEEen  antolamendua  definitzen  duten 
sistema orokorrek edo aurreikuspenek eta ereduaren oinarrizko lehentasunek osatzen dituzten oinarrizko 
osagaietatik abiatuta definitzen da.

Oro har, hiri- eta landa-antolamendurako proposamen bat egin da, egungo planeamenduaren gabezien 
ebazpenean eta indarrean dauden araudi berrietan oinarritua.

Batez ere, egungo hiri-bilbea finkatzea proposatzen da. Hiri-lurzoru urbanizatuak definitzen du hiri-bilbea, 
eta  nukleoan  hasitako  bilbea  osatzen  du,  nukleoa  modu  harmonikoan  eta  kongruentean  garatzeko, 
interstizio-espazioak  edo ertzeko espazioak planteatutako beharren arabera betez,  eta bizitegi-hazkunde 
mugatu  batekin,  gunearen  ondoan  garatua.  Jarraitutasun  funtzionala  sortzen  da,  egungo  eskaerarako 
lurzorua prestatzeko beharragatik justifikatua. Epe laburragorako handitzeak egungo hiri lurzoruaren ondoko 
zenbait  eremutan  kokatzen  dira,  hala  nola  indarrean  dagoen  planeamenduan  berrantolatu  beharreko 
zonetan eta exekuzio unitate  murriztuekin.  Epe luzeagorako bizitegi-hedapenerako eremua gaur egungo 
hirigunearen ekialdean proiektatzen da, hori baita Altsasuko eremu geografiko egokiena.

Industria-eremuei edo jarduera ekonomikoei dagokienez, industria-jarduera udalerriko eragile ekonomikoa 
dela onartzen da, eskualdearen buru delako eta eskualdean eta Iruña-Gasteizardatzean garrantzia duelako.

Lehendik dauden industrialdeak finkatzen dira (Ondarria, Ibarrea eta Isasia). Dermauko poligonoa birzatituta 
dagoenez, antolamendua hobetzeko eta urbanizazio kostuak murrizteko aukera aztertuko da, eragina hain 
handia izan ez dadin.
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Zangituko eskualde sektorea baztertu egin da, Nafarroako Gobernuak uko egin diolako eta Burunda ibaian 
uholdeak izateko arriskua duen eremuan dagoelako. Ibaiaren uholdeek ukitzen ez duten eremuan, jarduera 
ekonomikoak ezartzeko aukera eremu bat planteatzen da.

Jarduera ekonomikoetarako aukera eremurako beste eremu zehatz bat, kasu honetan hirugarren sektorekoa 
edo ostalaritzakoa,  antzinako okindegiaren eremua da, A-1 errepidearen iparraldeko lotunearen ondoan, 
Zelandi alderdian.

Jarduera ekonomikoetarako erreserba-eremu handi gisa, Kapitansoro eremua proposatzen da, terminoaren 
iparraldean, autobiaren eta N-1 errepide zaharraren artean, Erkudengo N.A. ermitaren inguruan. Erabilera 
horretarako baldintza onak dituen eremua da, bide ardatz nagusietatik ongi komunikatua.

2.1. HIRI EREDUAREN OSAGAIAK

Hauek dira hiri-ereduaren osagaiak:

a)  Hirigune  historikoak  osatutako  hiri-eremu  espaziala,  elkarri  komunikatutako  kale  zuzenen  inguruan 
apaindutako etxe atxikiek osatua, Jasokundeko elizaren inguruan barneko plaza duten espazio ireki zabalak.

b) Hiriko espazio-sektore bat, bizitegi-erabilera nagusirako gune tradizionalaren zabalguneak osatua. N-1 
komunikazio-bideen  eta  geltokiko  errepidearen  ondoan  dago (jatorrizko  gunearen  iparraldean  eta  ipar-
mendebaldean)  eta  jatorrizko  gunearen  mendebaldean.  San  Pedro  auzoan  hasi  eta  Intxostia  aldera 
zabaltzen da, zabalgune ortogonaleko egitura ordenatuarekin.

c) Hirigunearen inguruko auzoetako bizitegitarako hiri-sektore espazialak: Estación auzoa, Ameztia, Zuntaipe, 
Beikolar  eta  Ventas-Lezalde,  Iruña-Gasteiz  errepidearen  lotunearen  ondoan,  eta  eskola-  eta  kirol-
erabilerarako zuzkidura-enklabea Dantzalekun.

d)  Hiri-sektore  espazial  industrialak  eremu  periferikoetan:  Ibarrea  ipar-mendebaldean,  Ondarria  hego-
ekialdean, Isasia hego-mendebaldean, Iruña-Gasteiz errepide zaharraren ondoan eta Dermau hegoaldean, 
eta trenbide-erabilerako eremuak hari lotutako lurretan.

2.2.- HIRI EREDUAREN SISTEMA OROKORRAK

- Bide-sistema orokorra

Lehendik dagoen eta aurreikusten den hiriguneko bide-sistema orokorrak elementu hauek ditu:

a) Hiriko kale-izendegi nagusia:

a1- Bide-sare nagusia, NA-7517 Altsasuko sarbidea (Altsasuko zeharbidea) eta NA-7184 Altsasu/Altsasua 
- Tren geltokia.

a2- Hiri-bilbea osatzen duten bide nagusiak,  bai  bizitegi-gunekoak,  bai  industrialdekoak:  Zelandi/Gª 
Ximénez  kalea  (ipar-hego ardatza),  San  Juan kalea  eta  Ibarrea  eta  Isasia-Ameztia  industrialdeetara 
sartzeko geltokia kalea, Idertzagain-Auzobide-Altzania kalea eta Zelai txiki kalea zabalgunean, Erburua 
eta San Pedro kaleak.

a3- Hedapen-eremuetako bide berriak (Zelandi ipar-mendebaldean, Arkangoa ekialdean eta Lezalde-
Dermau hegoaldean). Horien eta egungo bideen arteko loturak orientazio gisa adierazten dira eskema 
egituratzailearen planoetan.  Gunearen bide sisteman esku hartzeak sarea hobetzen,  dibertsifikatzen, 
egituratzen eta hierarkizatzen lagunduko du.

a4- Aipamen berezia merezi dute egungo bide-sareko esku-hartze batzuek:
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▫ Hirigunerako sarbide berria hegoaldetik, trenbidearen azpiko pasabidea hobetuta. García Ximénez 
kalean,  biribilgunearekin  eta  trenbidearekiko  paralelo  doan  bidearekin,  mendebaldeko  (Altzania 
kalea) eta ekialdeko (Amandrea kalea) alboetan.

▫ Altsasuko ekialdeko sarbide berria,  NA-240 A bide zaharretik,  Ondarria  industrialdetik,  ibaitik  eta 
trenbidetik pasabideak behar dituena. A-1 autobiaren iparraldeko lotuneraino lotuko luke, handitzeko 
bizitegi-bilbe berrian integratutako trazadura batekin.

▫ Proposamena,  biribilgunea  eginez  eta  trazatua  zuzenduz,  Ibarreako  industrialdeko  sarreran, 
trenbidearen  azpiko  zubiaren  ondoan,  bide-elkargune  arriskutsua  eraberritzeko.  Bertan,  ikuspen 
gutxiko  eta gehiegizko trafiko-abiadura duten beste adar batzuekin  gurutzatzen da, bat  Guardia 
Zibilaren  kuartelerantz  eta  Ameztia  auzorantz  mendebaldetik  eta  bestea  A-1  errepideko 
biribilgunerantz ekialdetik.

b) Oinezkoentzako sistema egituratzailea. Ibairako bide edo ibilbide interesgarriak, bizikleta bideak eta udal 
ibilbideetarainoko ibilbideak. Espazio libreen sare bat sortzeko eta horietara guztietara oinezkoen sarbidea 
ahalbidetzeko,  proposamenak auzo guztien eta erdigunearen arteko oinezkoentzako loturak aurreikusten 
ditu.

Hiri-lurzoruetara  eta  zeharbidera  sartzeko  errepide-zatietan  ibilgailuen  abiadura  murrizteko  neurri 
eraginkorrak  baloratuko  dira,  bai  eta  aipatutako  zeharbideetan  oinezkoentzako  ibilbideak  hobetzeko 
proposamenak ere, hirikoak izan daitezen eta oinezkoa babestuta egon dadin.

Bereziki bi jarduketa aipatu behar dira:

▫ Dantzalekuko,  institutuko eta Iñigo Aritza ikastolako kirol-instalazioak dauden tokira  iristeko bidea 
hobetzea; izan ere, ibilbide zirkular baten bidez egiten da, zabalera txikiko bide asfaltatuekin, eta ia 
bi  ibilgailu  gurutzatzeko  aukera  ematen  du,  ibilgailu  motordunentzako,  txirrindularientzako  eta 
oinezkoentzako irisgarritasun egokia bermatzeko.
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▫ NA-2410 errepidearen hiri tartea berritzea, espaloiak jartzeko, gaur egun ez baitu espaloirik eta gaur 
egun dauden enplegu eremuetara oinezkoen sarbidea oztopatzen baitu.

Ibilgailuen  aparkalekuari  dagokionez,  mugikortasunari  buruzko  azterlanean  jasotako  jarduketa  eta 
gomendioez gain, planeamenduak proposamen batzuk egin ditu gaur egun dagoen plaza falta arintzeko:

▫ Egungo gunetik gertuen dauden bizitegi sektore berrietan (Zelandi, Arkangoa plaza eta Otadia 2), 
indarrean  dagoen  planeamenduak  eskatzen  dituenak  baino  plaza  gehiago  planteatuko  dira. 
Egoitza-partzelen barrualderako eskatzen den modulua mantentzen bada ere (1'5 plaza etxebizitza 
kolektibo  bakoitzeko  edo  2  plaza  familia  bakarreko  etxebizitza  bakoitzeko,  gutxi  gorabehera), 
zabalera handiko bideak diseinatuko dira,  espazio publikoan aparkatzeko behar den gutxieneko 
kopurua  baino  handiagoa  izan  dadin,  hau  da,  etxebizitza  kolektibo  bakoitzeko  1'5  plaza  eta 
etxebizitza familiabakarreko eremuetan handiagoa.

▫ Aparkaleku-aurreikuspen horrek kontzentrazio handiagoa izango du gaur egun defizit larria dagoen 
tokietan, hala nola Lanbide Heziketako Institutuaren atzeko aldean.

▫ Eskualdeko autobus-garraioaren kasu partikularrerako, autobusentzako aparkaleku bat eta autobus-
geltoki berri bat jartzea proposatzen da, kanpoko sareekin hobeto komunikatzen den puntu batean, 
hiriko barneko bide-zirkulazioa ahalik eta gutxien oztopatzeko.

- Espazio libre publikoen sistema orokorra

Lehendik dagoen eta aurreikusten den hiriguneko espazio libre publikoen sistema orokorrak elementu hauek 
ditu:

a) Lehendik dauden espazio libre publikoak:

- Foruen plaza, Udaletxeko plaza eta Iortia plaza alde zaharrean
- Espazio libreak Zelai kalean, San Juan kalean eta García Ximénez kalean
- Zumalakarregi plaza
- Berdeguneak eta espazio libreak hedapen-eremuetan (frontoia-Iortia kultura-etxea plaza, Idertzagain 
kalea, Nafarroa kalea, Erkuden/La Paz kalea, Intxaurrondo kalea, Otadia)

b) Proposatutako espazio libre publikoak:
Berdeguneak Dantzaleku Kirol Institutu-Gunean
Ibarrea industrialdeko ibai eremuko berdeguneak
Espazio  libreak,  oinezkoenak  eta  berdeguneak  hiri  eremuetan  (Ameztia,  Zuntaipe)  eta  hedapen 
sektoreak,  zuhaitz  hesiak  errepideen  ondoan  (Zelandi,  Dermau  eta  Lezalde)  eta  oinezkoentzako 
bulebarrak Arkangoan eta hilerriaren inguruan.
Arakil ibaiaren meandroko ibai parkea, Zangitu inguruan

- Ekipamenduen sistema orokorra

Lehendik dagoen eta aurreikusten den hiriguneko ekipamendu publikoen sistema orokorrak elementu hauek 
ditu:

a) Egiturazkoak diren ekipamenduak:

- Udaletxeko eraikina
- Konstantino Salinas osasun-zentroa
- Aita Barandiaran zahar etxea
- Erretiratuen elkartea - Gazteriaren Etxea - Musika eta Dantza Eskola
- Zelandi ikastetxea
- Sakanako LH LH ikastetxea
- Altsasu BHI
- Udalaren haur-eskola
- Dantzaleku kirol gunea
- Burunda pilotalekua
- Iortia kultur etxea
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- Gizarte-etxea
- Mankomunitatearen eraikina
- Suhiltzaile Saila-Foruzaingoa
- Jasokundeko Andre Mariaren parrokia
- Hilerria

b) Proposatutako ekipamendu publikoak:

Hiri-garapen berrien ondoriozko sektore edo unitate bakoitzean nahitaezko lagapenetatik eratortzen diren 
zuzkidurak proposatzen ditu proposamenak. Horiek ekipamendu publikoen multzoan sartu ahal izango dira, 
biztanleria  osoaren  zerbitzurako.  Antolamendu  xehakatua  definitzen  duen  hirigintza-dokumentuan 
zehaztuko dira, irizpide honekin:  antolamendu osoarekin bat datozen lekuetan kokatuko dira, agindutako 
helbururako erabilgarriak izan daitezen, eta hondakin-eremuetan eta eremu marjinaletan pilatu ez daitezen. 
Osasun Zentroa handitzea da lehentasunezko dotazioa.  Aparkalekuen defizita ere konponduko da, LHko 
ikastetxearen ingurua nabarmenduz.

- Uraren zikloaren azpiegiturak

Ur zerbitzua Sakanako Mankomunitateak kudeatzen du.

Ur-hornidura  Urdalurreko  urtegitik  eta  Arbara  eta  Urbasako  iturburuetatik  dator.  Ura  erregulazio-  eta 
edangarri  bihurtzeko  biltontzietatik  igaro  ondoren  banatzen  da.  Biltegi  horietatik  grabitatearen  bidez 
hornitzen dira lurpeko sare mailatua duten kontsumo-puntuak.

Baldintza normaletan, uste da baliabide nahikoa dagoela plan honetan proposatutako garapenetarako, eta 
kalitatea bermatuta dagoela.

Hondakin  uren  bilketa  hustubide  batera  bideratzen  da  eta  Urdiainekin  batera  doan  araztegi  batera 
eramaten dira. Araztegi hori udal mugape horretan dago eta NILSAk kudeatzen du, Arakil ibaira isuri aurretik.

Uraren  zikloaren  elementu  egituratzaileak,  ur-bilketa,  ur-biltegia,  hodi  nagusia,  hodi  igorle  nagusiak, 
araztegia eta isurketagunea, beren ezaugarri nagusiekin, berariaz identifikatuko dira UHPn, aurreikusitako 
gehieneko edukierarako egin beharreko jarduerak adieraziz.

- Babes publikoko etxebizitza

Indarrean dagoen legerian eskatutakoa beteko da, hau da, bizitegitarako ahalmen berriaren %50, indarrean 
dagoen planeamenduari dagokionez, babes publikoko etxebizitzak eraikitzeko erabiliko da, baina murrizketa 
eskatu ahal izango da, behar bezala justifikatzen bada. UHP fasean justifikatu eta zehaztuko dira.

2.3. HIRI-EREDUAREN OINARRIZKO LEHENTASUNAK

Lehentasunezko kudeaketa sistema konpentsazioa izanen da, interes orokorra duten unitateetan izan ezik. 
Hirigintza-arloko  udal-jarduerak,  garatze-fasean  dauden  sektoreak  amaitzeaz  gain,  Udalak  etxebizitza 
babestuak sustatzeko jabetzat edo interes orokorrarekin parte hartzen duen egikaritze-unitateen kudeaketa 
gidatzera bideratuko dira, dagoen eskaria beteko duten orubeak izateko. Halaber, lurrak erosi eta udalerriak 
ez dituen ekipamenduak egingo dira, ibilgailuentzako aparkalekuak jarriko dira, egoera txarrean dauden 
sareak berrituko dira eta bideak eta espazio publikoak berriz urbanizatu edo hobetuko dira, lehen aipatutako 
irisgarritasun-arazoak saihesteko, ukitutako erakundeekin batera (Nafarroako Gobernua eta ADIF).

Ez  dago  lehentasun  ordenarik  ekipamendu  berrietarako  edo  bide  sistema  berrirako  sistema  orokorren 
garapenean, beste erakunde batzuekin batera egiten diren jarduketen menpe dagoelako.

Hiri-lurzoru finkatuaren eremu osoan beharrezkoak diren barne-birsorkuntzako mekanismoak garatuko dira, 
eraikuntza-birgaitzea,  hiri-birsorkuntza  eta  hiri-berrikuntza  arautzeko  eta  sustatzeko,  aplikatzekoa  den 
legeriaren arabera.
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3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO TRESNA INDARDUNETARA EGOKITZEKO JUSTIFIKAZIOA

Altsasun eragina duten udalez gaindiko planeamenduak honako hauek dira:

ETN NAFARROAKO LURRALDE ESTRATEGIA 2005-07-4
POT POT 2 NAFARROA ATLANTIKOA 2011-07-21
PSIS JARDUERA EKONOMIKOEN ALORRA. ANTIGUO FESAL 1988-11-9
PSIS NAFARROAKO IBAIEN SANEAMENDURAKO PLAN ZUZENTZAILEA 1989-08-14
PSIS IRURTZUN-ALTSASUKO AUTOBIA (SAKANA) 1990-08-29
PSIS IRUÑEKO GASBIDEA-ALTSASU 1992-01-15
PSIS N-1 AUTOBIA (ALTSASU-ETXEGARATE TARTEA) 1988-10-28
PSIS 33 kv-ko LINEA ELEKTRIKOA, ZIRKUITU BIKOITZA, ALTSASU-ETXARRI ARANATZ 2005-01-31
PSIS URDIAIN-ALTSASUKO JARDUERA EKONOMIKOEN EREMUA 2008-06-18 (*)
PUPSIS URDIAIN-ALTSASUKO JARDUERA EKONOMIKOEN EREMUA 2010-12-22 (*)

* Azken bi horiek indarrik gabe utzi dira Lurraldearen Antolamendu, Mugikortasun eta Etxebizitza zuzendari 
nagusiak irailaren 19an emandako 203/2012 Ebazpenaren bidez.

Altsasuko  Udal  Plan Orokorrerako  onartutako  ereduan ez  da kontraesanik  ikusten  udalez  gaindiko  plan 
horien aurreikuspenekin. Udal planeamendu honetarako loteslea den pot-2ari dagokionez, haren betetze-
mailaren azterketa erantsi da.

Bestalde,  UHPrekin  batera  aurkeztu  behar  den  Jasangarritasun  Ekonomikoaren  Txosten-memorian 
justifikatuko da "ekoizpen-erabileretarako lurzorua nahikoa eta egokia dela", 2/2008 Errege Dekretuaren 15.4 
artikuluaren arabera.

POT-2 TALDEAK ONARTUTAKO LURRALDE-GARAPENAREN EREDUAREKIKO KOHERENTZIA

Hartu  den  lurralde-eredua  bat  dator  Altsasu/Altsasuko  udalerriari  dagokion  Nafarroako  Lurralde 
Antolamenduko Plan Atlantikoan (POT-2) ezarritako jarraibideekin,  eta, bereziki,  zein azpieremutan (09.3 - 
“Sakana Mendebaldea”, Altsasuko, Olaztiko eta Olaztiko udalerriak biltzen dituena).

▪ Altsasu ate gunea eta eskualdeko gune egituratzailea da, industrializazio-leku aitzindaria, Gipuzkoa eta 
Arabarekin duen korapilo-egoeragatik.

▪ Industria-sektoreko biztanleria-hazkundearen erritmo motela eta enplegua mantsoari  eusteko helburu 
nagusiarekin  bat  egiten  du,  ibilgailuen  komunikazio  egokiek  eta  Altsasun  bertan  geltokia  duen 
trenbideak  lagunduta;  ibilgailuen  mugikortasuna  murriztea,  zerbitzuak  eta  ekipamenduak  indartuz; 
energia-azpiegituren,  telekomunikazioen  eta  sarearen  sistema  indartzea;  industria-espezializazioko 
sistema eta eremu logistikoen aukera indartzea.

▪ Lurralde-garapenaren  eredua  bat  dator  pot-ak  finkatutako  jarraibideekin,  eta  ekoizpen-sektorea 
bultzatzen  du,  lehen  sektorea  ahaztu  gabe.  Eremuak  eremu  logistikoetarako  duen  aukera  kontuan 
hartzen  da.  Etxebizitza  babestuak  sustatzeko  beharrei  erantzungo  zaie.  Garapenak bat  etorriko  dira 
eskualde mailako herrigunearen definizioarekin, ekipamendu egokiekin.

▪ Paisaiaren aldagaia kontuan hartuko da hirigintzako antolamenduan:

▫ Irizpide estetikoak hartuko dira hiri paisaia bere hiri mugarri garrantzitsuenetan babesteko.

▫ Hiri eszenaren ezaugarri diren inbariante tipologiko, material eta ehundurei eutsiko zaie.

▫ Ingurune hurbileko perspektibak identifikatuko dira, eta ikus-ihesak bermatuko dira. Horiek, barneko 
hiri-paisaian  hondoak  eta  ikusizko  gertaera  naturalak  txertatzeaz  gain,  kokalekuaren  tamaina 
mugatua eta lurraldean nola txertatzen diren erakusten dute.

▫ Barne  berrikuntzarako  ekintzak  proposatuko  dira,  paisaia  lehengoratzeko  eraginak  kendu  edo 
murrizteko, bereziki babes berezia behar duten arkitektura eta esparruetatik hurbil.
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▫ Arreta  berezia  jarriko  da  homogeneotasun  materialean  eta  jarraipen  bolumetrikoan,  urrutiko 
pertzepzioarekin,  kokalekuaren  hiri  profilaren  ikuspegi  panoramikoarekin  eta  hurbileko 
pertzepzioarekin lotuta.

▪ Kultur, arkitektura eta hiri ondarea balioesten da, POTean aipatzen den bezala:

▫ Interes  arkeologikoko  eremua:  Aralarko  eremu  osoa  eta  haranaren  hondoko  aztarnategi 
erromatarren eremua (bide erromatarra)

▫ Intereseko kultur ibilbideak. Bide historikoak: Bide Erromatarrak

▫ Ibilbide kulturalak. Interes arkitektonikoko ibilbideak: komunikazio heliografikoko dorreak

▫ Natur ingurunearen elementu bereziak, ermitak eta herri-arkitektura

▪ Iraunkortasun printzipioak  aplikatzea,  honako hauek sustatuz:  bioklimatismoa,  lurzoruaren arrazoizko 
erabilera,  hiriaren eta  arkitekturaren zaharberritzea,  ondarea berrerabiltzea,  hiriguneak  kualifikatzeko 
barne-erreformak eta dauden ehun eta bilbeen akabera. Mugikortasun iraunkorrari dagokionez, garraio 
publikoa hobetzea proposatzen du.

▪ Hirigintza-antolamenduan  esku  hartzea,  printzipio  orokorrei  jarraituz:  trinkotasuna,  eraginkortasun 
energetikoa, konplexutasun funtzionala eta gizarte-kohesioa. Bizitegitarako hiri-garapena barrualdean 
gertatzen da, kokalekuaren aurreko ehuna bukatuz,  eta nukleoaren hurbileko periferian,  trinkotasun-
irizpide  baten  arabera,  eta  haren  garapena baldintzatzen  duten  elementu  eta  existentzia  naturalak 
kontuan hartuz, eta tokiko baldintza geoklimatikoak baloratuz (topografia, eguzkitzea, uholdeak izateko 
arriskua, etab.). Arrazoizko segida bati jarraituz haztea, erdigunetik periferiara, hiri-ehunaren garapen 
hedakorra eragiten duten aurreikuspenak alde batera utzita.

▪ Hiriguneko bide-sisteman esku hartzea, sarea dibertsifikatzen, egituratzen eta hierarkizatzen eta bide-
segurtasuna  hobetzen  laguntzeko.  Oinarrizko  komunikazio  sistema  mantenduko  da,  A-1  eta  A-10 
autobiek osatzen duten eskualdeaz gaindiko komunikazio bide nagusiarekin.

▪ Intereseko hiri-bilbeei,  eraikuntza-tipologia tradizionalei  eta hiri-sareko eremu bereziei  buruz lehendik 
dauden balioak errespetatzea, eta haien edukiak populazio-gunearen ezaugarri diren inbariante formal 
eta  materialekin  bat  etorriz  planteatzea.  Babestu  beharreko  panoramikak  eta  ikusmen-hondoak 
gordetzea. Gune degradatuak suspertzeko neurriak ezarriko dira.

▪ Espazio libreen sistema orokorra osatzen duten eta ehuna egituratzen edo garapen berriekin artikulatzen 
laguntzen  duten  eremu  libreak  erreserbatzea,  bide-sarearekin  eta  oinezkoentzako  sarearekin  lotuta 
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aztertuz,  irisgarritasuna  bermatzeko,  eta  Udal  Plan Orokorraren  hirigintza-egituran  integratuz,  eremu 
marjinaletan  edo  hondakin-eremuetan  ez  kokatzeko.  Era  berean,  ekipamenduetarako  erreserbak 
ehunaren erdiko eremuetan kokatuko dira, irisgarritasun errazagoa izan dadin; zatikatzea saihestuko da, 
funtsezko  helburua  baliogabetzen  baitu.  POTaren  aurreikuspenak  kokatzeko  behar  adina  leku 
aurreikusiko  da:  Osasun  Zentroa  handitzea,  etxerik  gabeko  pertsonentzako  ostatu  alternatiborako 
zentroa,  Eguneko  Laguntza  Zentroa  mendekotasuna dutenentzat,  ikastetxeak handitzea  eta  Helduen 
Zentro  bat  sortzea,  Dantza  Zentroa,  “trenbidea  eta  industrializazioa”  museo-gunea  eta  eskualdeko 
liburutegia.

▪ UHPak  kontuan  hartuko  ditu  POTak  adierazten  dituen  lurzoru  babestuak,  sektoreko  legeriari,  babes 
bereziko eremuei eta arrisku naturalei dagozkienak.
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BESTE UDAL-PLAN BATZUEKIKO KOORDINAZIOA

Bere egoeragatik, Altsasuko Plan Orokorra ondoko udalerrien planekin koordinatu beharko da, batez ere 
ibarraren inguruan dauden udalerriekin, Olazti eta Urdiain, alegia. Azken udalerri horrekin, aztertzen ari den 
eskualdeko jarduera eremuaren baterako jarduketa eremua adostu beharko da.
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6. ANTOLAMENDU EGITURATZAILEAREN ESKEMA ETA PROPOSATUTAKO EREDUAREN KUANTIFIKAZIOA

1. LURZORU URBANIZAEZINAREN ANTOLAMENDU EGITURATZAILEA

LAEEen,  lurzoru  urbanizaezineko  udal  antolamenduaren  elementu  erabakigarritzat  jotzen  diren  alderdiak 
hauek dira:

1.1. BABES-LURZORUAK

- Sektore-legeriaren edo antolamendu-tresnen bidez

Honako  hauek  dira  babes  lurzoruak,  legeria  sektorialen  batean  sartuta  egoteagatik  edo  urbanizazio 
prozesutik kanpo egoteagatik lurraldearen antolamenduko tresnen bidez:

a) Ingurumen aldetik balioa duen lurzorua - Zainketa Bereziko Eremuak (KBE): ES 2200021 “Urbasa-Andia 
mendilerroa”

b) Ustiapen naturalerako balioa duen lurzorua – Onura publikoko mendiak

c) Balio kulturaleko lurzorua - Aztarnategi arkeologikoak

- Arrisku naturalengatik

Arriskugarritzat jotzen dira uholde motel zein azkarrek (ibaiak eta sakanak) eragindako arrisku-lurzoruak eta 
lur-mugimenduek eragindako arriskuak:

a) Urpean gera daitezkeen eremuak Altzania eta Arakil ibaien uholdeak izateko arriskua

b) Aralar mendiko erreketan arriskua egon daitekeen eremuak, uholde-izaera handiagoa dutelako

Suteek  eragindako  arriskuei  dagokienez,  Altsasu  arrisku  ertaineko  eremuan  dago.  U.B.  fasean,  irizpide 
egokiak aplikatuko dira arboladien inguruko lurretan eraikuntzak ezartzea saihesteko.

- Lurralde-ereduaren arabera

Lurraldea  antolatzeko  beste  tresna  batzuen  barruan  egoteagatik  urbanizazio-prozesutik  kanpo  geratzen 
diren babes-lurzoruak, kasu honetan 2. LJPan jasotako lurzoruak, honako hauek dira:

a) Ingurumen-balioa duen lurzorua - Lurralde-konektibitatea, Aralar mendian

b)  Ingurumen-balioa  duen  lurzorua  –  Ibai-eremua,  hezeguneak  eta  ibilgu  eta  ibaiertzen  sistema. 
Ubideak sartzen dira,  bai  jarraituak bai  etenak,  baita zortasun eremua ere,  urtarrilaren 11ko  9/2008 
Errege Dekretuaren arabera.

c) Paisaia-balioa duen lurzorua - Paisaia naturalak: Urbasa-Andiako itxiturak eta Aralarko harkaitzak.

d)  Azpiegituretarako lurzorua:  lehendik  dauden errepideak (A-1  autobia Iparraldean eta A-10 autobia 
Sakanan,  NA-2410  Sakan,  NA-1000  Altsasua-Lte.  Gipuzkoa,  NA-1001  Altsasua-Zegama,  NA-7517 
Altsasuko  sarbidea,  NA-7183  Altsasu-Urbasa  eta  NA-7184  Altsasu-Tren  geltokia)  eta  trenbide-sarea 
(Madril-Irun eta Zaragoza-Altsasua lineak).
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1.2. ZAINDU BEHARREKO LURZORUAK

Gorde beharreko lurzoruen kategorizazioa 2. LJPan zehaztutako ingurumen-unitateetatik abiatuta zehaztuko 
da, eta Altsasuko udalerrian dauden eta ingurumenaren,  paisaiaren,  nekazaritzaren,  abeltzaintzaren eta 
kulturaren aldetik zaindu behar diren intereseko elementuei balioa emango zaie.

Gainera,  udalerriko azpiegitura guztiak (bide sarea, erretenak,  sareak,  etab.)  zaindu beharreko lurzoruak 
dira. ), jarduera berezietarako lurzorua (hilerria) eta garapen eredua babesteko lurzorua.

Udalaren intereseko paisaia ere sartuko da, kultura- eta paisaia-balioa duen lurzoru gisa, eta informazioaren 
eta herritarren parte-hartzearen fasean identifikatutako guneak baloratuko dira: Dantzaleku Usolarrain eta 
Basoitxi inguruak, San Pedro ermitaren ondoko hariztia eta Urbasako gailurra.

1.3.- BALIO NATURALA DUTEN HABITATAK

Altsasun interes komunitarioko habitat hauek daude:

EB kodea Deskribapena
4030 Txilardi atlantikoak eta mediterraneoak
4090 Sastrakadi mediterranearrak eta oromediterraneo primarioak eta sekundarioak
9120 Pagadi atlantiko azidofiloak
9150 Pagadi xero-termofilo kaltzikolak
9240 Quercus faginea eta Quercus canariensis-eko iberiar hariztiak
92A0 Sahasti eta makaldi mediterraneoak

Habitatei  buruzko  Zuzentarauaren  eranskinetan  ageri  diren  Europar  Batasunaren  intereseko  habitatak 
Europar Batasunaren kontserbazio helburua dira.

1.4. IBAI-SISTEMA

Sare  hidrografikoa  Burunda  (Arakil)  eta  Altzania  ibaiek  eta  Aralar  eta  Urbasa  mendietatik  jaisten  diren 
ibaiadarrek edo errekek osatzen dute, hala nola Andrea Galdu Zan eta Buztintzakoak,  Burunda ibaiaren 
eskuinaldean eta San Martin, Uzkullu, Santa Luzia eta Txantxi errekak ezkerraldean.

Alderdi  hidrologikoetan  egituratzailetzat  jotzen  dira,  eta  horietarako  planeamenduak  bere  eginkizuna 
bermatuko du, izaera ekologikoa murriztu gabe. Uholde-arriskuak kontuan hartuko dira.

Sakanak  eta  errekak  beren  eginkizun  hidrauliko  eta  ekologikoetan  sartzen  dira,  arriskuen  prebentzioa, 
korronteen jarraipen naturala eta korridore ekologikoak direla bermatuz.

1.5. ONURA PUBLIKOKO MENDIAK

Altsasuko  udal  mugapean,  Nafarroako  Onura  Publikoko  Mendien  katalogoan  honako  hauek  daude 
inbentariatuta:

11.336 La Barga ................................................ 135 Ha
11.337 Alzania ................................................... 1.042 Ha
11.338 San Pedro eta Basabea ....................... 579 Ha
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2. HIRI LURZORUAREN ANTOLAMENDU EGITURATZAILEA

Hiri  lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko antolamenduaren elementu  egituratzaileak grafikoki  adierazten 
dira dokumentu honi erantsitako ANTOLAMENDU EGITURATZAILEAREN ESKEMA planoan.

2.1. BIZITEGIAK

Bizitegitarako hiri-ereduak,  oro har,  honako hauek finkatzea proposatzen du:  egungo bizitegi-parkea eta 
egiten ari diren sektoreak (Beikolar), hiri-enklabeen (Ameztia, Zuntaipe) definizio xehatua, hiri-espazio hutsak 
garatu gabeko sektoreetan berrantolatzea (Zelandi), antolamendu xehakatua duten unitateetan esku-hartzea 
(Lezalde, Venta Zelai), hiri-lurzoru finkatuaren ondoko unitate finkatu batzuk mugatzea, hiri-lurzoruan

Hala ere,  ez du esan nahi Udal Plan Orokorraren indarraldian planifikatutako lurzoru osoa garatu behar 
denik.  Lurzoru  urbanizagarri  gisa  sailkatuko  da  Altsasuko  etxebizitza-beharren  azterlanaren  arabera 
komenigarritzat jotzen den azalera, eta kontuan hartuko dituena, gainera, lehendik dagoen sarea osatzeko 
helburua,  egungo  planaren  antolamendu-  eta  zuzkidura-gabeziak  konpontzeko  helburua,  hirigintza-
dokumentu bat egiteko asmoa duen eta Altsasuko kokaleku estrategikoa Industria-korridorean une zailean 
egotearen arrazoia izan den hirigintza-dokumentu bat egiteko helburua.

UHPk justifikatuko ditu bizitegi-proposamenaren eta, bereziki, babes publikoko erregimenaren (VPO) neurriak 
eta ezaugarriak, LAHFLn xedatutakoa betez.

2.2.- JARDUERA EKONOMIKOAK

Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren berariazko aurreikuspena da lehendik dauden poligonoak finkatzea 
(Ibarrea, Ondarria, Isasia eta Iruñetik Gasteizerako errepide zaharraren ertza), ahal den neurrian Dermauko 
sektore birpartzelatuan esku hartzea, antolamendua hobetzeko eta urbanizazioaren eragina murrizteko, eta 
eremu  estrategiko  handi  bat  erreserbatzea  jarduera  ekonomikoetarako  Kapitansoro  alderdian  eta 
Zangozako orube-eremuan.

2.3. BEHARREZKO AZPIEGITURAK ETA EKIPAMENDUAK

UEUk bilduko ditu uraren zikloaren elementu egituratzaileak, ur-bilketa, biltegiak, hodi nagusia, hodi igorle 
nagusiak,  araztegia eta isurketagunea, beren ezaugarri  nagusiekin.  Garapen berriek sortutako hornidura 
beharrak  identifikatuko  ditu.  Energia-sarearen,  gas-sarearen,  hondakin-sarearen  eta  telekomunikazio-
sarearen egitura-eskemak ere jasoko ditu.

Halaber, dotazioen erreserbak zehaztuko dira, LAHFLk ezarritako gutxienekoak betez.

2.4. AZALEREN LABURPENA

Hona hemen,  gutxi  gorabehera eta  orientabide  gisa,  Altsasuko hirigintza antolamenduan azaltzen diren 
erabilera orokor bakoitzaren azaleren datuak:

Bizitegitarako erabilera orokorra - finkatua edo garatzen ari dena .... 870.000 m²
Bizitegi-erabilera orokorra - Berrantolatu beharreko eremuak ............ 270.000 m²
Bizitegi-hedapenerako eremuak ............................................................. 216.500 m²
Industriako erabilera orokorra - finkatua edo garatzekoa .................... 770.000 m²
Industriako erabilera orokorra - Berrantolatu beharreko eremuak ..... 91.200 m²
Jarduera ekonomikoaren aukera eremuak:
         Kapitansoro ....................................................................................... 613.000 m²
         Zangitu .............................................................................................. (zehaztu gabe)
         Okindegia (hirugarren sektorekoa edo ostalaritzakoa) ................ 11.000 m²
Lurzoru urbanizaezina .............................................................................. (gainerakoa)
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7. HIRI PLANGINTZAN GENERO IKUSPEGIA SARTZEAREN JUSTIFIKAZIOA

SARRERA

Azken  urteotan,  genero  berdintasunaren  arloko  bilakaera  positiboa  izan  da,  Nafarroako  Estatistika 
Institutuaren datuen arabera Genero Berdintasunaren Indizea kontuan hartzen bada behintzat.  Nafarroak 
69'2ko IIG bat du 2015. urtean, Espainiakoak baino handiagoa (68'3), eta ue-28ko 9. lekuan egongo litzateke, 
66'2ko  batezbestekoa  duena.  Hala  ere,  emaitzak  nabarmendu  egiten  du berdintasunaren  helbururantz 
egiten duen moteltasuna eta eremu batzuetan izandako atzerakada, taula honetan adierazten den moduan:

Udalaren hirigintza-plangintzak gizarte-harremanen oinarri materialak ezartzen ditu, lurzoruaren eta haren 
erabileren forma eta banaketa zehazten dituen heinean, gizarte-taldeen berdintasuna errazten edo zailtzen 
duten erabakiak hartzen ditu, eta beharrizan komunei erantzun kolektiboak sortzeko aukera ere ematen du, 
eta  herritarren  eguneroko  bizitza  baldintzatzen  duten  alderdiak  zehazten  eta  arautzen  ditu,  hala  nola, 
honako hauek: mugikortasun-eredua, espazioa, espazioa eta abar.

Hirigintza klasikoak hasiera-hasieratik sustatu zuen gizarte produktibista bat garatzea, errentek eta generoak 
erabat bereizia, non kontuan hartzen zen herritar tipoa, oro har, gizon osasuntsua, motorduna, baliabide 
ekonomikoekin  eta  familia-ardurarik  gabea  baitzen.  Hiritar  mota  horrentzat  diseinatutako  hiriak,  ordea, 
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zailtasunak  sortzen  ditu  ezaugarri  horiek  ez  dituzten  pertsonen  eguneroko  bizitza  garatzeko;  herritar 
gehienak  dira  (haurrak,  gazteak,  adineko  pertsonak…).  Eredu  horren  ondorio  argi  bat  da  gure  hirietan 
haurrek gero eta autonomia gutxiago dutela, gutxiago mugitzen direla eta distantzia laburragoetara. Horrek 
eragina du pertsona gisa garatzen denean, bizi diren ingurunearekin duten harremanean, bai eta pertsona 
horiek zaintzeaz arduratzen diren pertsonen bizitzan ere, gaur egun oraindik ere emakumeak baitira.

Udal  Plan  Orokorra  idaztea  edo  berrikustea  une  egokia  da  udalerriaren  bilakaera  pentsatzeko  orduan 
hartzen diren bizitza, antolaketa, hazkundea eta lehentasunak ulertzeko beste modu bat sartzeko.

Hori dela eta, Udal Plan Orokorrak neurriak proposatuko ditu, Altsasuko biztanleetatik lortutako informaziotik 
abiatuta,  identifikatutako  arazo  zehatzei  eta  parte  hartzeko  prozesu  baten  bidez  egindako  hobekuntza-
proposamenei erantzuteko.

Genero-ikuspegia aplikatzeak bermatzen du proposatutako esku-hartzeen beharren eta ondorioen ikuspegi 
zabalagoa sartzea hirigintza tradizionalean baino; izan ere, hirigintza tradizionalean bizi den eta leku batean 
bizi den jendea kontsultatzean oinarritzen da.que vive y habita un lugar.

Hiri inklusiboa da bertan bizi diren pertsona guztien beharrei erantzuten diena, haien generoa, mugikortasun 
maila,  baliabide  ekonomikoak  edo  egunean  zehar  egiten  dituzten  jarduerak  edozein  direla  ere.  Hiri 
motorizatuaren  aurrean,  etsai  eta  segurua  ez  den  hiria  da.  Hiri  horrek  erraztu  egiten  du  biztanleen 
sozializazioa eta topaketa, eta eguneroko bizitzan eragina duten alderdi guztien erabakietan parte hartzeko 
aukera ematen du. Eta, era berean, eguneroko bizitzari balioa ematen dion eta edozein pertsonak egunean 
zehar  egiten  dituen  jarduera  guztiak  garatzen  laguntzen  duen  hiria  da,  produkzio-lanaren  gehiegizko 
balioespenaren  eta  egungo  hiriko  ibilgailuen  zirkulazioaren  gehiegizko  protagonismoaren  aurrean.  Hiri 
inklusiboak, beraz, genero-ikuspegia hartzen du bere baitan, eta herritar guztiak, haien beharrak eta nahiak 
kontuan  hartuta  planifikatzen  du,  eta  erabakiak  batera  hartzea  errazten  du,  komunitatekoa  izatearen 
sentimenduaren oinarri gisa.

LEGE ESPARRUA

Apirilaren 4ko  17/2019 Foru  Legeak,  Emakumeen eta  Gizonen  arteko Berdintasunari  buruzkoak,  lurralde-
antolamenduari eta hirigintzari buruzko zenbait politika ezartzen ditu, eta horiek kontuan hartu behar dira 
hirigintza-tresnak egiteko. Politika horiek, aipatu foru legearen 55. artikuluan ezarriak, honako hauek dira:

▪ Nafarroako  Foru  Komunitateko  botere  publikoek  behar  diren  neurriak  hartuko  dituzte  lurralde-
antolamendu,  ingurumen,  etxebizitza  eta  hirigintza-planeamenduko  politikek  genero-ikuspegia 
txertatzen dutela bermatzeko, eta politika horien diseinuan eta exekuzioan emakumeen parte-hartzea 
sustatuko  dute.  Era  berean,  politika  horiek  kontuan  hartu  beharko  dituzte  emakumeen  eta  gizonen 
beharrak,  bai  ekoizpenari  bai  ugalketari  dagokienez,  eta  aukera  emanen  dute  hiriko  zerbitzu  eta 
azpiegiturak berdintasunez eskuratzeko.

▪ Hirigintza-espazioak eta -plangintzak diseinatzean, alderdi hauek hartuko dira kontuan, besteak beste: 
argiztapena,  oinezkoentzako  bideen  luzera,  autobus  edo  garajeko  geralekutik  dagoen  distantzia, 
sarbide motak, plaza eta lorategien konfigurazioa eta antzekoak. Horiek guztiak emakumeen aurkako 
indarkeriarik gabeko bizitzarako gune seguruak sustatuko dituzte.

▪ Administrazio publikoek genero-ikuspegia txertatuko dute klima-aldaketa arintzeko eta klima-aldaketara 
egokitzeko estrategiak ikertzen,  aztertzen, diseinatzen eta abian jartzen, bai eta erabaki politikoak eta 
teknikoak hartzen ere, fenomeno horrek gure ingurunean nahiz beste lurralde batzuetan dituen eraginak 
ikusarazteko.

HELBURUAK

Jarraian,  Hirigintzak generoaren ikuspegitik  dituen berariazko helburuak eta horiek Udal Plan Orokorrean 
sartzeko interesa xehatzen dira:

▪ Sistema  patriarkaletik  jasotako  desorekari  aurre  egitea.  Desoreka  hori  gizon  eta  emakumeei  rol 
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desberdinak esleitzean oinarritzen da, boterearen eta ordezkaritzaren balorazio eta eskuragarritasun 
desberdinarekin,  gizarte  bidezkoago  eta  berdintasunezkoago  baten  aldeko  lan-estrategia  gisa. 
Garrantzitsua  da  onartzea  desberdintasun  bat  kontuan  hartzen  ez  denean  jarrera  hegemonikoa 
indartzen ari dela eta, beraz, botere handieneko taldea indartzen ari dela.

▪ Hiri-ondasunetarako  sarbidea  berrorekatzea,  planeamendua  ondasun  urri  baten  (lurzoruaren) 
birbanaketa-politika  ere  baita,  eta  kontuan  izan  behar  du  emakumeek  errenta,  etxebizitza, 
mugikortasuna, enplegua edo denbora librea eskuratzeko aukera prekarioagoa edo mugatua dutela.

▪ Ugalketa lanari balioa ematea produkzio lanaren gainbalorazioaren aurrean. Zaintza-lanak ikusaraztea, 
gizarte patriarkalak ikusezin bihurtuta,  ez baitie inolako baliorik ematen, baina bizitza mantentzearen 
funtsa baitira; eta haien garapena baldintza ezin hobeetan bermatzea.

▪ Azken hamarkadetako lehentasunei  buelta  ematea eta  erdigunean bizitzari  eustea errentagarritasun 
ekonomikoaren nagusitasunaren aurrean.

▪ “Herritar  tipoaren”  gizarte  patriarkalaren  eredu androzentrikoa  gainditzea  eta  gizartea osatzen  duen 
konplexutasuna ezagutzea, eta haurren, gazteen, adinekoen, ezgaitasunak dituzten pertsonen eta, oro 
har, mendekotasuna duten eta ahulen diren taldeen interesekiko sentikorra izatea.

▪ Emakumeak  hiri-ingurunearen  eguneroko  erabileran  adituak  diren  erabiltzaile  gisa  onartzea,  egiten 
dituzten lan ugarien ondorioz eta nagusiki beren ardurapean dauden mendeko kolektiboen bozeramaile 
gisa jarduteagatik.  Gaur  egun ere,  emakumeek  asko  erabiltzen  dituzte  haurrak  eta  mendekotasuna 
duten pertsonak zaindu eta artatzeko lanak. Horregatik, lehen eskutik ezagutzen dituzte kolektibo horien 
egoera  eta  zailtasunak,  eta  funtsezko  solaskide  bihurtzen  dituzte  beren  beharrei  planeamenduaren 
bidez erantzun ahal izateko.

▪ Eremu publikora  berdintasunezko sarbidea bermatzea,  edozein  komunitatetan pertsona desberdinen 
arteko  topagunea.  Horretarako,  funtsezkoa  da  segurtasunaren  premisa  integratzea  hiri-inguruneen 
sorreran eta diseinuan. Segurtasun eta mugikortasun eza oztopo larria da hirian genero berdintasuna 
lortzeko, pertsonek beren komunitateetan herritar gisa parte hartzeko duten eskubidea mugatzen baitu.

▪ Ekipamendu publikoak bultzatu eta sustatzea, oro  har,  baina, bereziki,  etxetik  ateratzen diren etxeko 
lanen erantzukizuna edo gauzatzea  beren  gain  hartzen  dutenak,  emakumeak  lan-mundura  sartzea 
errazteko eta bermatzeko. Ekipamenduak mimatzea, eta, gainera, zerbitzu-edukiontzitzat hartzea, kaleko 
jardueraren eta bizitzaren eragile gisa.

▪ Mugikortasun jasangarria sustatzea, oinez,  bizikletaz eta garraio publikoz egiten diren joan-etorrietan 
oinarritua, pertsona guztien eskura dagoen hurbiltasuna eta autonomia lehenetsiz (ibilgailu pribatuaren 
mendekotasuna saihestuz).

HERRITARREN PARTE-HARTZEA

Genero-ikuspegia txertatzeko, funtsezkoa da leku bakoitzeko herritarrekin lan egitea, udalerriko errealitatea, 
bertako arazoak eta indarguneak ezagutzen aditua, eta, gainera, bera biziko da. Informazio hori biltzea da 
Udal Plan Orokorraren idazketan garatzen den parte-hartze prozesuaren fasearen helburua. Fase horretan, 
gogoeta  egiten  da  arestian  aipatutako  alderdiei  buruz,  parte-hartzaileei  beren  eguneroko  bizitzaren 
garapenari eta bizi-kalitatearen kontzeptuari eragiten dieten hiri-faktoreen ikuspegi berri bat emateko. Hori 
guztia, generotik abiatuta, biztanleen bizitzan funtsezko eragina duen prozesu bati ekarpena egiteko asmoz, 
guztiontzat gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren alde zeharka lan egiteko, hiri inklusiboagoak 
definituz.

Udaleko berdintasun-teknikarekin batera, dei egingo zaie profil desberdineko hainbat emakumeri (helduak, 
gazteak, seme-alabak dituzten amak...) hirigintza-arazoei buruz duten ikuspegia emango duen herritar-talde 
bat osatzeko, beren iradokizunak jaso ditzaten.

Parte-hartze fasean arazo hauek atzeman dira:
Eremu ilunak daude, eremu batzuetan argi halogenoak led bihurtu direlako.
Argiztapenik ez Zelandiko aparkalekuan.
Giro arriskutsua Zumalakarregi  kalearen inguruan,  kalitate gutxiko etxe zaharrak,  marginaltasuna,  droga 
trapitxeoa, istiluak eta abar dituena.
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Herriaren  amaieran  arriskutsuak  izan  daitezkeen  eremuak,  adibidez  igerilekuetarako  bidearen  ondoan, 
batez ere gauez, eta trenbidearen azpiko pasabideetan (geltokitik Ameztia auzora).
Enpleguari dagokionez, industria-jarduerek ez dute ia emakume-lanik sortzen.

PROPOSAMENAK

Udal  Plan Orokorraren  fase guztietan eta  Hirigintzako  Udal  Planean zehaztutako  hirigintza-antolamendu 
xehatuan, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan bi sexuen arteko aukera-berdintasunari dagokionez:

▪ Interesak, alderdi askotan, desberdinak dira generoaren arabera; hirietako mugikortasunean, gizonak 
gehiago erabiltzen du autoa, eta emakumeek garraio publikoa edo oinezkoen joan-etorriak.

▪ Datuak eta inkestak sexuaren eta adin-tartearen arabera banatuko dira.

▪ Garrantzitsua da hizkuntzaren erabilera ez-sexista eta genero-adierazleak.

▪ Bileretarako  eta  parte  hartzeko  prozesuetarako  deialdien  ordutegiak:  ordutegi  aukera,  ludoteka-
haurtzaindegi zerbitzua aldi horietan emateko aukerarekin; arratsaldeko 7etan, Udalean bilerak egiteko 
ohiko ordua, emakume asko ezin dira etorri, familia arreta dela-eta.

▪ Bilerak foro murriztuarekin: emakumeek, foro zabaletan, atzera egiten dute hitz egitera.

▪ Segurtasun  eta  irisgarritasun  unibertsala  bezalako  alderdiak  kontuan  hartuta  diseinatutako  espazio 
publikoak:

▫ Itzalak eta ikuspen falta direla eta, etxeetatik hurbil zuhaitz handiak saihestea.

▫ Gauez kaleetako argiak hobetzea, eremu ilunak saihesteko.

▫ Kontuz ibili urmaelekin eta haurrentzako elementu zikinekin.

▫ Espaloien irisgarritasuna, mailak, desnibelak eta tamainak nabarmen baloratzea.

▫ Eraikin zaharrak zaharberritzea auzo degradatuetan, ghettoak saihesteko.

▪ Askotariko etxebizitza-tipologien eskaintza, eskaerari erantzuteko. Emakumeen erosteko ahalmena ez da 
familia bakarreko etxebizitzetarako.

▪ Baimendutako erabilerak eta jarduerak dibertsifikatzea, batez ere emakumeei lana eskaintzeko.

▪ Interesgarria  litzateke emakumeak publikoki  aintzat  hartzea (P.:  adibidez,  kaleen izenean:  normalean 
gizonezkoak dira).

Hirigintzaren genero-ikuspegia kontuan hartu da LAEE izapidetzeko orduan:

▪ Lurraldearen azterketa eta diagnostikoan, herritarren partaidetzako jardunaldien aktetan eta inkestetan 
emandako datuak, ahal den neurrian, sexuaren eta adin-tarteen arabera bereizi dira.

▪ Hitzezko testu eta komunikazioetan, akatsik edo omisiorik ezean, hizkera ez-sexista eta inklusiboa erabili 
da.

▪ Herritarrek parte hartzeko fasean, emakumeen beharrei  erantzun zaie,  bileretarako deialdia ordutegi 
egokituenetan antolatu da, bertaratu ahal izateko, eta hainbat profiletako emakumeei ahotsa eman zaie, 
beren  ikuspuntutik  hirigintzako  problematikari  buruzko  iritzia  eman  dezaten,  beren  irtenbideak 
antolamendu-proposamenetan jaso ditzaten.

▪ Dokumentu horrek  ez du hirigintza-antolamenduaren diseinu xehakatua egiten,  baina, hala ere,  oso 
arriskutsuak  ez  diren  zenbait  puntu  aurkitu  dira,  hala  nola  aparkalekuetatik  kanpoaldera  dagoen 
distantziagatik edo trenbidearen azpitik igarotzeagatik gaueko arriskua.
Komunikazio-bide  nagusi  batzuen  urbanizazioan  ere  akatsak  aurkitu  dira,  hala  nola,  kirol-
instalazioetarako  sarbideak-institutu-ikastola,  estua  eta  oinezkoentzako  babes-espaloirik  gabea,  edo 
errepide zaharra hegoaldean, oinezkoentzako espaloirik gabe. Hori guztia diagnosian adierazten da, 
eta Udal Plan Orokorra garatzeko dokumentuetan konpontzea planteatuko da.
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8. MEMORIA HISTORIKOAREN LEGEA BETETZEAREN JUSTIFIKAZIOA

Memoria Historikoari buruzko 52/2007 Legearen arabera, mapa bat egiten ari dira Gerra Zibilean bortizki 
desagertutako pertsonen aztarnak edo ondorengo errepresio politikoa aurkitu diren lursailak jasotzeko.

Nafarroako  Memoria  Historikoaren  Lekuei  buruzko  abenduaren  26ko  29/2018  Foru  Legearen  xedea  da 
Nafarroako  memoria  historikoko  lekuen  adierazpena,  babesa,  kontserbazioa  eta  hedapena  arautzea, 
memoria transmititzeko espazio gisa balio dezaten eta bakearen eta bizikidetzaren kultura sustatzen lagun 
dezaten, tolerantziaren eta giza eskubideen errespetuaren balioetatik abiatuta.

Altsasuko udalerriari dagokionez, HOBIAK, OROIMENAREN LEKUAK ETA Nafarroako Gobernuaren BESTE LEKU 
BATZUK bisorea kontsultatu da. Hobi horiek hilobiak izan zirela fisikoki  edo lekukotasunez jasota dagoen 
lekuak dira, hobietako kokalekuetatik hurbil dauden eremuetan hirigintza-garapenik ez egiteko. Hobi bakarra 
dago, ondoko mapan adierazten den kokalekuaren arabera:

Altsasuko hobiaren kasuan, hobi prospektatua da (Aranzadi Zientzi Elkarteak azterketa bat egin zuen 2000. 
urtean  georradarraren  bidez  hobi  horren  egoera  zehatza  aurkitzeko,  eta  zehaztu  zuen  oso  zaila  dela, 
errepidearen azpian duen sakontasunagatik eta kokapenagatik, hondakinak berreskuratzeko lanak egitea). 
Fusilatuak lurperatzeko leku klandestino gisa erabiltzen zen. Ez dakigu zenbat biktima izan diren guztira. Hala 
ere, San Asension (Errioxa) jaiotako eta Altsasun bizi den CNTko bazkide sutegi baten identitatea ezaguna da. 
Altsasun atxilotu zuten 1936-09-14an eta hil egin zuten gau horretan bertan.

Bere kokapenagatik, N-I errepidearen trazadura zaharrean (gaur egungo NA-1000) eta hirigunetik urrun, ez 
du gatazkarik sortzen Udal Plan Orokor honetan planteatutako hirigintza garapenerako proposamenekin.

Beste alde batetik, 2016. urtean egindako sinbolo frankisten erroldaren arabera (Nafarroako Gobernuaren 
Akordioa, 2016ko azaroaren 30ekoa), Altsasuko udalerrian ez dira geratzen memoria historikoari buruzko 
legeria betetzeko kendu edo ordeztu behar diren ikurrak, eskulturak edo kale-izenak.
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9. MERKATARITZA-ANTOLAMENDUKO PLANA

LEGE ESPARRUA

Nafarroako merkataritza arautzen duen uztailaren 12ko 17/2001  Foru  Legearen 18.  artikuluak,  “Udal  Plan 
Orokorrak” izenekoak, honako hau ezartzen du:

“1.  Udal  Plan Orokorrak,  merkataritza-erabileraren antolamenduan,  Lurraldearen Antolamenduari  eta  
Hirigintzari  buruzko  abenduaren  20ko  35/2002  Foru  Legeaz  gain,  foru  lege  honetan  eta  Lurralde  
Antolamenduko Planetan ezarritako printzipio eta irizpideetara egokitu beharko dira.

2. Udal Planeamendu Orokorrak, merkataritzako erabileraren ondorioetarako, determinazio hauek bildu 
beharko ditu:

a) Erabilera hauetara ondoen egokitzen diren hiri-lurzoruak eta lurzoru urbanizagarriak mugatzea:

◦ Merkataritza orokorra eta

◦ Merkataritza-gune  handietarako  berariazko  merkataritza  (2.500  m²-tik  gorako  azalera  
erabilgarria duten establezimenduak).

Mugaketa hori Nafarroako Merkataritza arautzen duen uztailaren 12ko 17/2001 Foru Legearen 16, 17  
eta 19.6 artikuluetan jasotako printzipio eta irizpideen arabera eginen da.

b) Etxebizitza kolektiboko eraikinen etxabeetan gutxieneko merkataritza-zuzkidura 3 m²-koa izango da  
etxebizitzako, eta zuzkidura horretan ezin izango da baimendu beren ezaugarriengatik UPSa behar  
duten establezimendurik.

c)  Merkataritza  erakartzeko  eta  antolatzeko  plana.  Hiriguneetako  eta  dentsitate  handiko  bizitegi-
guneetako merkataritza-guneak txukuntzeko eta hiriak hobetzeko neurriak izango ditu.”

DIAGNOSIA

LAEE honetako lurralde-diagnostikoaren atalean eta herritarrek parte hartzeko fasean, Cederna-Garalurrekin 
eta  Altsasuko  Merkatarien  Elkartearekin  gaikako  bilerak  eginez,  herri  horretako  merkataritza-jarduera 
aztertzen da. Ondorio hauek atera daitezke:

▪ Altsasu jarduera ekonomikoetarako eta, bereziki, merkataritzarako erakargunea da eskualde mailan.

▪ Udalerrian nahiko sakabanatuta egon arren, merkataritza gune zehatzetan kokatzeko joera erakusten 
du, hala nola San Juan kalean, Altzanian, Intxostia zeharbidean edo Alde Zaharrean. Tamaina handiko 
jarduera batzuk daude periferian (supermerkatua, bazarra).

▪ Apustu etxeetarako lizentziak bertan behera utzi dira, Udal Plan Orokorrean arautzeko.

▪ Nahikoa diru dago, baina azken egunetan lokalak ixteko joera dago, ez dago erreleburik, lokal huts asko 
daude.

▪ Saltoki  txikien arazo nagusia gertuko aparkalekurik eza da. Altsasuko barne-mugikortasunari  buruzko 
azterketa bat egin du Cederna-Garalurrek,  trafikoari  eta aparkalekuari  buruzkoa, eta mugikortasunari 
buruzko diagnostikoa eta proposamenak egin ditu. Azterketa hori LAEEen memoria honen eranskin gisa 
jaso da.

Altsasuko herrigunean dauden merkataritza-jardueren kokapenaren planoa erantsi dugu.
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Udalerriko merkataritza,  oro har,  joera berrietara pixkanaka egokitzen saiatu da, kalitatezko saltoki  ugari 
baitaude. Hala ere,  Altsasuko merkataritza neurri  batean gutxietsita dago, udalerriak Iruñea edo Gasteiz 
bezalako  hiriburuekin  komunikatzeko  aukera  handiak  dituelako,  ezin  baita  lehiatu  merkataritza-gune 
handiekin edo merkataritza oso espezializatuarekin.

Duela  urte  batzuk,  Altsasuko  Merkatarien  Elkartea  sortu  zen,  udalerriko  bizitza  komertziala  sustatu  eta 
dinamizatzeko. Elkarteak merkataritza-establezimenduen %80 inguru biltzen ditu. Garatu dituzten jarduerak, 
funtsean,  sustapen  izaerakoak  dira,  Altsasuko  merkataritza  erakargarritasuna  indartzeko:  Udaberri-Uda 
kanpainak, Zozketak, Gabonetako Kanpaina...

Nafarroako  merkataritza  egoeraren  diagnostikoaren  arabera,  Turismo  eta  Merkataritza  Zuzendaritza 
Nagusiak prestatua, Nafarroako txikizkako merkataritzaren arazo nagusiak hauek izanen lirateke:

▪ Merkataritza-gune handien ezarpena
▪ Merkataritza-lokal oso handien alokairua
▪ Administrazioaren laguntza ekonomiko gutxi
▪ Finantziazio-iturriak eskuratzeko zailtasuna
▪ Merkataritzaren tokiko garapenerako hiri-ingurunea (aparkalekua...)

HELBURUAK

Merkataritza sustatzeko planaren helburu estrategiko nagusiak hauek dira:

▪ Nafarroako Merkataritza Sektorearen Gobernantza Publikoa bultzatzea, merkataritza-sektoreari eragiten 
dioten  erabakiak  hartzeko  eraginkortasunaren  testuinguruan.  Horrek  Turismo  eta  Merkataritza 
Zuzendaritza  Nagusia,  Nafarroako  Gobernuko  beste  sail  batzuk  (Lurralde  Antolamendua  edo  Toki 
Administrazioa) eta udalak berak inplikatzen ditu.

▪ Nafarroako  merkataritza  sektorean  enpresen  arteko  lankidetza  sustatzea.  Elkartegintza,  tokikoa, 
eskualdekoa edo sektorekoa, enpresa-tresna nagusietako bat da eskualde edo sektore bat garatzeko. 
Funtsezkoa  da elkartegintza  sustatzea,  lankidetza  publiko-pribatuko  formulak  arautzea  eta  garatzea, 
landa-merkataritza sendotzeko eta merkataritza Nafarroako turismoarekin eta artisautzarekin osatzeko 
formulak sustatzeko lankidetza-itunak sustatzea.
Nafarroako ETE komertzialaren lehiakortasun- eta teknologia-garapenean aurrera egitea. Nafarroaren 
hurbileko  txikizkako  merkataritzaren  zati  batek  lehiakortasun-defizita  duenez,  beharrezkoa  da 
merkataritzaren  lehiakortasun-  eta  berrikuntza-gaitasuna  handitzea  eremu  eta  sektore  guztietan, 
negozioen  kudeaketa  eta  irudia  hobetzeko  ekintzen  bidez,  informazioaren  eta  komunikazioaren 
teknologiak  negozioaren  kudeaketan  txertatuz,  merkataritza-azpisektoreen  prestakuntza-beharren 
araberako  prestakuntza  espezifikoa  eta  espezializatua  emanez,  eta  salmentari  eta  sorkuntzari  balio 
erantsia emango dion kalitatezko kultura ezarriz.

▪ Merkataritza sektorean berrikuntza eta ekimena sustatzea. Krisi  ekonomiko eta finantzarioak,  besteak 
beste,  lanpostuak  galtzea  ekarri  du,  baita  negozioak  ixtea  ere,  biztanleen  kontsumo-gaitasuna 
murriztearen ondorioz. Beraz, bi aldagai daude: lokal ez-aktibo asko eta enpresa jarduera bati ekitea 
edo berriro ekitea erabaki duten pertsonak, askotan arrakasta eskasa izan dutenak. Beraz, lurraldearen 
merkataritza-egitura  indartu  nahi  da,  merkataritza-ekimena  erraztuz,  negozio-ideien  orientazio  eta 
bankuekin,  jasangarritasun  ekonomikoaren  irizpideekin,  eta  interes  berezia  eskainiz  gaur  egun 
jarduerarik ez duten lokalak okupatzeari, negozioa sortzeko ahalmen handiagoa duten eremuetan.

ERAKARPEN PLANA - PROPOSAMENAK

Altsasun merkataritza bultzatzeko jarduketak bat etorriko dira, betiere, Nafarroako Gobernuak garatu duen 
“Nafarroako Hurbileko Txikizkako Merkataritza Sustatzeko 2018-2020 Planarekin”.
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Plan horren ondorioak bat datoz egin beharreko jarduketei dagokienez:

▪ Tokiko  merkataritzan  eta  merkataritza  tradizionalean  teknologia  berriak  sustatzea,  merkataritza 
elektronikoaren aukerez baliatzeko.

▪ Tokiko erakundeekin eta merkatarien elkarteekin lankidetzan, hiriguneetan merkataritza suspertzeko eta 
garatzeko  planak eta  familientzako  aisiarako  guneak abian jartzea  sustatzea,  merkataritza-eremuak 
herritarrentzat erakargarri izango den hiri-zentro gisa sendotzeko.

▪ Berariazko azterketa behar izan dezaketen proiektu berezietan izan ezik, azalera handiak irekitzearen 
kontrako jarrera agertzen da.

▪ Ordezko  kontsumo-formulak  sustatzea,  hala  nola  bidezko  merkataritza,  birziklatze-produktuak, 
partekatutako ondasun eta zerbitzuak eta tokiko ekoizpen-ondasunak.

▪ Banaketa-zirkuitu  laburrak  ezartzea  edo  ekoizleak  zuzenean  kontsumitzaileari  saltzea  ahalbidetuko 
duten formula alternatiboak.

Ondoren, Altsasuko Udalak merkataritza bultzatzeko neurri batzuk eta enpresen lehiakortasuna hobetzeko 
beste batzuk proposatzen dira:

▪ Udalak udalerriko txikizkako merkataritzari dagokionez betetzen duen eginkizuna. Arreta berezia jarriko 
da ondoko puntu hauetan:

▫ Sektorearen erregulazioa (irekiera berrien araubidea, kalez kaleko merkataritza, etab.)
▫ Merkataritzako zinegotzigoa izatea
▫ Merkataritza-plangintzako  tresnak  garatzea,  hala  nola  plan  estrategikoak,  merkataritza-

dinamizazioko planak, etab.
▫ Udalak udalerriko txikizkako merkataritzari ematen dizkion laguntza edo ekintzak.
▫ Herrian merkataritza sortzeko interesa duten ekintzaileei aholkuak ematea.

▪ Hirigintza arloko proposamenak:

▫ Barne-merkataritza  erakargarria  izan  dadin,  irisgarritasuna  ezinbestekoa  da.  Bai  dendentzat  bai 
bezeroentzat, hurbileko aparkalekua funtsezko baliabidea da. Horregatik, ezinbestekoa da inguruan 
aparkatzeko toki nahikoak izatea.

▫ Bideen urbanizazioa, oinezkoentzako ibilbideak, hiri altzariak eta abar hobetzea.
▫ Zaharberritze ordenantza, eraikuntza parkea hobetzeko eta egoera txarrean edo erortzeko zorian 

dauden eraikinak murrizteko, bai alde zaharrean bai zabalgunean.
▫ Saltoki  handiak.  Nahiz  eta  Altsasun  ezin  den  mugatu,  Altsasun  hori  ezartzeko  aukerak  aukera-

jarduketen bidez etorriko lirateke,  zehaztu  gabe, eta horretarako,  Udalaren berariazko onespena 
beharko  litzateke.  Udalak  zehatz-mehatz  ezarriko  lituzkeen  irizpideak  aplikatuko  lituzke,  betiere 
interes  orokorragatik,  proiektuak  hiri-ingurunean  eta  hiri-ingurunean  duen  eraginari,  lurraldeen 
arteko orekari, ingurumen-eraginari, bide-sarearen azterketari eta abarri dagokienez.

▫ Administrazio tramiteak, tramiteei erantzuteko epeak eta tasak murriztea.

▪ Inguruko  erakargarritasun  turistikoa  sustatzea,  hala  nola  Urbasa  eta  Aralarrerako  ibilbideak  eta 
Dantzaleku-San Pedro ermitaren inguruko hariztia.

▪ Merkataritza sektorearen sustapena:

▫ Merkatarien Elkarteak txikizkako eta hurbileko merkataritzan kontsumoa sustatzeko eta bezero eta 
kontsumitzaileen leialtasuna bultzatzeko antolatzen dituen ekintzei laguntzen jarraitzea.

▫ Merkataritza  txikiaren  eta  kontsumoaren  irudia  indartzeko  kanpaina  instituzionalak  diseinatu  eta 
egitea, bereziki bertako produktuen kontsumoa sustatuz.
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▪ Sektoreko prestakuntza  hobetzea,  lehiakortasuna handitzeko  tresna gisa,  bai  langileei  bai  langabeei 
zuzenduta.

▪ Belaunaldien  arteko  erreleboa  eta  saltokien  eskualdaketa  eraginkorrak  diren  merkataritza-ehunaren 
mantentze- eta jarraipen-modalitateak dira; beraz, berariazko jarduketen bidez lagundu behar dira, hala 
nola:

▫ Kasu horietarako berariazko laguntzak
▫ Modalitate horien erabilera gaitu eta bultzatzeko prestakuntza jarduerak diseinatu eta abian jartzea

▪ IKTak.  Beharrezkoa da sektorean erabilera areagotzeko laguntzak  bermatu eta  indartzea,  salmentak 
mantendu eta handitzeko eta kontsumitzaile berrien ohituretara egokitzeko.

▪ Landa-dendetan negozio-eredu berriak sustatzea, egoiliar, turista eta erromesentzat.

▪ Bezeroak hautemandako balio-proposamen bat sortzen nabarmen laguntzen duten jarduerak: denda 
kudeatzen  duen  pertsona  profesionalizatzea,  erosketa  erraztea  (itxaron-denborak,  ordaintzeko 
bitartekoak,  etiketatze  argia,  informazioa  eta  prezio  ikusgarriak  azkartzea,  negozioaren  barruan 
erosketa-ibilbideak  ezartzea,  etab.).  eta  eskainitako  produktuari  balioa  ematea  (on  line  eta  off  line 
informazioa, negozioaren barruko eta kanpoko ikusizko elementuak, produktua eskaintzen den formatua 
eta denda kokatzen den formatua, produktuaren beraren argia, etab.)

HIRIGINTZAKO ARAUDIA

Ez  da  berariazko  mugapenik  egiten  merkataritzako  erabilerarako,  jarduera  horiek  bateragarriak  baitira 
Hirigintzako Udal Planeko dagokion ordenantzan arautzen diren baldintzekin,  bai  bizitegitarako erabilera 
nagusian, bai industriakoan.

Maila estrategikoan, une jakin batean sor daitezkeen dotazio, zerbitzu, merkataritza eta hirugarren sektoreko 
jarduera estrategikoetarako aukera eremu batzuk planteatu dira:

▪ Kapitansoroko  eremua,  terminoaren  iparraldean,  autobiaren  eta  lehengo  N-1  errepidearen  artean, 
Erkudengo N.S. ermitaren inguruan, jarduera ekonomikoetarako erreserba-eremu handi gisa. Erabilera 
horretarako baldintza onak dituen eremua da, bide ardatz nagusietatik ongi komunikatua.

▪ Zangituko enklabea, ibaiak gainezka egiteko arriskurik ez duen eremuan.
▪ Okindegi zaharraren orubea, Zelandi alderdian, hirugarren sektoreko edo ostalaritzako erabileretarako.

LAEE honen ondoren idatziko den UHPak beharrezkoak diren hirigintza-zehaztapenak izango ditu, etxebizitza 
kolektibo  berrien  eraikinen  etxabeetan  eskatzen  den  gutxieneko  merkataritza-zuzkidura  (3  m²  /  etxeb.) 
beteko  dela  bermatzeko.  Determinazio  hori  antolamendu  xehakatua  (Plan  Partziala)  definitzen  duen 
garapeneko hirigintza planeamenduan zehaztuko da.

Gaur  egun,  bizitegi-tipologia  honetarako,  UHP  hau  baino  lehenagoko  planeamendutik  eratorritako 
egikaritze-unitate birpartzelatuen eta urbanizatuen ondoriozko orube batzuk daude, eta horiek ezin dira lotu 
hasieran esleitutakoa ez den beste erabilera jakin batekin.

UHPren  hirigintza-araudian  eta  ordenantzetan  zehaztuko  den  erregulazioa  malgua  izango  da,  halako 
moldez  non  hirigintzako  oztoporik  ez  baitago  lehendik  dauden  edo  aurreikusten  diren  bizitegi-eraikin 
gehienak merkataritzarako erabili  ahal  izateko,  ahal  dela beheko solairuetan,  arrazoizkotzat  jotzen diren 
mugekin.

UHPren ordenantza horietan, hirigunea edertzeko neurriak sartuko dira, bai eraikuntzari bai urbanizazioari 
dagozkionak,  eta  bereziki  zaindu  behar  diren  eraikin  katalogatuetan,  hiri-ingurunearen  nortasuna  eta 
erakargarritasuna mantentzeko.
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1 ERANSKINA - HERRITARREN PARTAIDETZARAKO PLANA

(Altsasuko Udalak onartutako Udal Plan Orokorra egiteko Herritarren Partaidetzarako Plana)

1- SARRERA – LEGE-ESPARRUA

Herritarren  parte-hartzea  sustatzea  betebehar  bat  da,  esparru  juridikoan  onartutako  eskubide  gisa,  eta 
behar bat gure gobernuentzat. Hala, azken urteotan, testuinguru politiko eta sozial konplexu batean sortu da, 
eta gizarte-erronkek,  herritarrentzako politika  publikoak ez ezik,  politika horien diseinuan eta ezarpenean 
gizartearen inplikazio aktiboa ere eskatzen dute.

Horrela, herritarren parte-hartzea sistema demokratikoaren funtsezko pieza da. Parte-hartzerik gabe ezin da 
demokraziarik  egon.  Eskubide  horren  erabileraren  bilakaerak  erakusten  digu parte-hartzea  beharrezkoa 
dela gure gizarte konplexuetan, non kulturartekotasunaren, iraunkortasunaren, integrazioaren eta kohesio 
sozialaren erronkak guztien parte-hartze eta erantzunkidetasun handiagoa lortzeko bakarrik izango baitira 
posible.Toki-administrazioak herritarrengandik gertuen daudenak dira, eta Espainiako hiri askotako udalak 
herritarren parte-hartzea bultzatzen, sustatzen eta berritzen ari dira, gobernuaren ekintza on bat herritarrak 
beren hirien orainari eta etorkizunari eragiten dieten proiektuetan inplikatzea dela sinetsita.

UHPren testuinguruan, parte-hartzeak herritarren artean dauden ikuspegi guztien ekarpenak egiteko aukera 
ematen du. Lurzoruaren eta hirigintzaren legeek herritarren parte-hartzearen printzipioa defendatu ohi dute 
hirigintza-antolamenduan;  beraz,  printzipio  hori  formulatu,  izapidetu,  onartu  eta  gauzatu  egin  behar  da, 
pertsona fisiko eta juridikoen ekarpenak erraztuz. Honela herritar guztiek honako eskubideak dituzte:
 

a) Plangintza izapidetzeko, egikaritzeko eta hirigintza-diziplinako prozeduretan interesdun gisa agertzea, 
legitimazio berezirik egiaztatu beharrik gabe. 

b) Herri-administrazioen artxiboetan dagoen dokumentazioa eskuratzea eta kopiak egitea .Administrazio 
publiko bakoitzak zehazten duen moduan eginen da ,legeetan ezarritako mugak errespetatuz.

c) Administrazio-bidean eta auzibidean, legitimazio berezirik  behar izan gabe, egoki  diren ekintzak 
egitea,  herri-administrazioei  eta  subjektu  pribatuei  hirigintza-legeria  eta  antolamendua  bete  dezatela 
eskatzeko.

Parte-hartze  hori  bultzatzeko,  eta  informazio  publikoaren  printzipioaren  arabera,  indarrean  dagoen 
plangintzako  dokumentazio  guztia  publikoa  da;  beraz,  administrazio  publiko  eskudunek  planen  edizio 
eguneratuak  egin eta  mantendu beharko dituzte,  eta herritarren eskura  jarri.  Plangintzako dokumentuak 
izapidetzean, udalek haien edukiak, proiektuak eta aurreikuspenak jendaurrean jartzen saiatu behar dute. 
Horrela informaziorako tresna egokiak erabiliko dira egungo egoera eta haren zehaztapenek aurreikusten 
duten etorkizuneko irudia adierazteko. 

Egiturazko  antolamenduko  plangintzaren  edozein  figura  formulatzen,  aldatzen  edo  berrikusten  hasteko 
,udal-akordio  ororekin  batera,  herritarrek  parte  hartzeko  programa  bat  egon  behar  da.  Udalerriaren 
ezaugarrien  arabera,  herritarrek  eta  elkarteek  hura  egiteko  prozesuan  parte  hartzeko  eskubidea  izan 
dezaten, behar adina helburu, estrategia eta mekanismo ezarriko dira. Mekanismo horien artean honako 
hauek egon daitezke:

a)  Jendearentzat  zabalik  dauden bilerak,  planaren  edukia  azaltzeko,  bereziki  hiria  eraikitzeko  erabaki 
estrategikoak eta espedientea izapidetzean aurkeztu daitezkeen alternatibak azaltzeko.

b)  Dibulgazio-materiala;  hirigintza-tresnetarako  legez  eskatzen  diren  dokumentuekin  batera  prestatu 
beharko da, errazago zabaldu eta uler dadin.

Herritarren  parte-hartzea,  batetik  hiriaren  diseinuari  buruzko  erabakiak  hartzeko  banakako  ekarpenari 
dagokionez  interpretatzen  da,  eta,  bestetik,  gardentasunaren  mesedetan  hirigintza-informazio  osoa 
eskuratzeko askatasunari dagokio. Izan ere, herritarren parte-hartzeak alderdi positibo asko dakartza:
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▫ Gure gizarteen kalitate demokratikoa indartzen du
▫ Herritarrak politika publikoetan sartzea bultzatzen du
▫ Udal kudeaketa moderno eta garden baten aldeko apustua da
▫ Hiriak eraldatzeko eta aldatzeko prozesuan herritarrak erantzukide egiten ditu, ikuspegi estrategiko 

eta solidario batetik
▫ Hiriaren diseinu-politiketan gardentasun eta legitimitate maila handiagoak lortzen ditu 
▫ Ikuspegi partikularretatik harago doazen ideia eta proposamen kolektibo berriak sortzea errazten du.

Azken  batean,  herritarren  parte-hartzea  gizarte-esperientziaren  ezagutza  eta  ezagutza  tekniko-
administratiboa  biltzen  dituen  planteamendu  zibiko  baten  emaitza  da.  Parte-hartzeak  planeamenduan 
akatsak egiteko probabilitatea murrizten du.

Nafarroan,  informazio  eta  parte-hartze  publikoari  buruzko  eskubide  horiek  Gardentasunari  eta  Gobernu 
Irekiari  buruzko  ekainaren  21eko  11/2012  Foru  Legean  (2012-06-28ko  NAO,  125  zk.)  eta  Lurralde 
Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu Bateginaren 7. artikuluan agertzen dira.

2-  PARTE-HARTZE PROZESUAREN DISEINU OROKORRA

0 Fasea. Parte-hartze Plana diseinatzea.

▫ Parte-hartzearen aurre-diagnostikoa.
▫ Helburuak.
▫ Eskema orokorra eta ekintzen sekuentziak.
▫ Kronograma.
▫ Ebaluazio eta jarraipen sistema.

1. Fasea. Parte-hartzearen diagnostikoa.

▫ Abiapuntua: egungo egoera.
▫ Interesa duten pertsonak eta kolektiboak.
▫ Udal mailako parte-hartze prozesuak.
▫ Biztanleriaren oinarrizko interesak eta beharrak.
▫ Populazioaren tipologia (hirikoa/landakoa edo dentsitate/sakabanatze)
▫ Udalerriaren tamaina
▫ Gatazkako arlo edo alderdi posibleak

2. Fasea. Udal ereduaren definizioa.

Informazio  eta  deliberazio/parte-hartze konbinatuko metodologien bidez,  udalerria  norantz  doan eta 
herritarrek etorkizunerako zein eredu nahiago duten bilatzen da. Horrela lortutako ikuspegi orokorrak 
plangintza  zehazteko  balioko  du.  Azken  emaitza  ondorioen  dokumentua  da,  biztanleriaren 
gehiengoaren sentimendua islatzen duena, eta erredakzio-taldeari emango zaiona.

3. Fasea. Jendaurreko informazioa. Alegazioak LAEE ( Lurralde Antolaketaren Estrategia Eredua)

4. Fasea. UHPren azterketa xehea.

UHPren hasierako onespena eman aurretik,  informazio-prozesu bat egin beharko da, biztanleekin eta 
tokiko  erakundeekin  kontsulta-parte-hartze  prozesua.  Horretarako,  partaidetza-taldeak  UHPren 
hasierako bertsioarekin aldez aurreko dokumentu bat egin beharko du.  Herritarrentzako lan-tresna izan 
behar  duenez,  dokumentu  erraza  eta  ulergarria  izango  da  eta  ez  dokumentu  tekniko  hutsa.  Fase 
horretan UHP balorazioaren dokumentu laburtua lortuko da, eta plangintza-taldeari emango zaio, plana 
idaztean kontuan har dezan.

5. Fasea. Jendaurreko informazioa. UHPri alegazioak.

6. Fasea. Azken itzulketa.
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Udalak alegazioak ebatzi eta behin behineko onarpena eman ondoren egin beharko da. Informazio-
izaera izango du. UPOren emaitza eta ekarpenak nola integratu eta kontuan hartu diren  parte hartzen 
duten herritarrei aurkeztuko zaie, bai eta jendaurreko informazio-aldian jasotako alegazioen ebazpena 
ere. Plangintzan sartu ez diren gaiak modu arrazoituan azalduko dira. Amaierako dokumentu bat egingo 
da prozesuaren informazioarekin.

3- DISEINU OROKORRA HOBETZEA, OSATZEA ETA GARATZEA

Parte hartzeko prozesuaren funtsezko eta oinarrizko alderdietako bat da prozesua gauzatzen den esparrua 
argi eta garbi definitzea. Horretarako, hona hemen ezinbestekoak:

▪ UHP bat zer den hizkera erraz batez azaltzea, zer ondorio dituen herritarrengan eta udalerriarengan, eta 
Planak berak zein tresna dituen herritarren itxaropenei, kezkei edota iradokizunei erantzuteko. 

▪ Abiapuntuko egoera identifikatzea. Udalerriaren diseinua eta antolamendua lehendik dagoen errealitate 
batetik  abiatzen  da  eta  herriaren  egitura  marraztu  eta  taxutu  duten  erabaki  eta  testuinguru  sozio-
ekonomikoen ondorio da.

▪ Erabakietan  esku  hartzen  duten  lege-baldintza,  lurralde-baldintza,  udalaz  gaindiko  eta  sektore-
baldintzatzak zehaztea.

Parte-hartze Plana diseinatzeko, zenbait irizpide eta berezitasun hartzen dira kontuan:

Hirigintza-tresna mota

Udal Plan Orokorra denez, irismena udalerri osoa da, eta, beraz, esfortzua eta intentsitatea maximoa da.  Bi 
fase sekuentzial ditu argi eta garbi definituak: LAEE (Lurralde Antolaketaren Estrategia Eredua) eta UHP (Udal 
Hirigintza Plana).

Udalerriaren ezaugarriak

Biztanleriaren  tamaina  ertain-altua  (7.407  biztanle  2018an).  Bide-  eta  trenbide-komunikazioen  korapilo 
garrantzitsu eta zenbait industria-gunerekin batera.

HPPren helburuak( Herritarren Partaidetzaren Plana)

Informazio-Helburuak  (informazioaren  hedapenari  buruzko  arazo  espezifikoak  ezagutzea)  eta  Helburu 
Prospektiboak (kezkak, iradokizunak eta ekarpenak jasotzea eta bideratzea helburu dutenak) lortuko dira.

HPP planak, UHPa egiterakoan,  laburbilduz, helburu hauek izango ditu,:

▪ Informazio  garrantzitsua  eskuragarri  jartzea  UHP  egiteko  prozeduran,  bai  eta  UHParen  denbora-
prozesuan eta garapen orokorrean ere.

▪ Kudeaketa publikoaren gardentasuna erraztea eta parte-hartze publikoko prozesuei erabilgarritasuna 
eta edukia ematea.

▪ Parte hartzeko eskubidea eta eskubide hori baliatzeko modua arrazoitu eta jakinaraztea.

▪ Prozeduraren hasierako faseetan oharrak, alegazioak eta iruzkinak aurkezteko eskubidea aitortzea, bai 
eta horiek behatzeko,  erantzuteko eta,  hala badagokio,  partzialki  edo osorik  onartzeko edo ukatzeko 
eskubidea ere.

▪ Interesa duten pertsona, talde eta erakundeei buruzko informazio erabilgarria lortzea.

▪ Altsasuri  aniztasun  aldetik  dagozkion  balioak  identifikatzea:  aniztasun  naturala,  landatarra,  hirikoa, 
turistikoa, ekonomikoa eta soziala .

▪ Oro har, herritarrek, teknikariek, udal-ordezkariek eta gizarte-eragileek partekatzen duten UHPren behin 
betiko testua lortzea.
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Abiapuntuko egoera

Beharrezkoa da abiapuntuko egoerari azterketa egitea . Orain arteko hirigintza-erabakiak nola hartu diren 
eta dokumentu berria izapidetzean zer ekarriko duen lan egiteko modu berriak. Dagoen 2002ko Udal Plana 
eta hainbat aldaketa herritarren parte-hartze prozesurik gabe tramitatuak izan ziren.

Herritarren parte-hartzea errazteko tresnak

Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetarako Sailak egin dituen gidak kontuan hartuko dira, eta esteka 
honetan kontsulta daitezke:

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/difusion

LAEEen fasean, eztabaida-parte-hartzea bereziki garrantzitsua da herriaren ikuspegi estrategikoa definitzeko; 
UHP fasean, berriz, plangintzaren alderdi zehatzei buruzko kontsulta-metodologiak egokiagoak dira, bai eta 
informazio-tresnak ere, ondoren alegazioak aurkeztea errazteko.

Kronograma

HPPren garapenaren denbora-sekuentzia  adieraziko  du,  bai  eta UHPren izapidetzeak berekin  dakartzan 
ekintza multzoen lotura ere.

Genero-ikuspegia eta berdintasuna herritarren parte-hartzean

Genero-ikuspegia  txertatzeko,  toki  zehatz  bakoitzeko  herritarrekin  lan  egitea  funtsezkoa  da,  udalerriko 
errealitatea, arazoak eta indarguneak ezagutzen baitituzte, eta, gainera, haiek izango baitira bertan biziko 
direnak.  Informazio  hori  jasotzea  Udal  Plan   idazketan  garatzen  den  parte-hartze  prozesuaren  faseko 
helburu bat da. Bertan, parte-hartzaileei beren eguneroko bizitzan eragina duten hiri-faktoreen ikuspegi berri 
bat bultzatu eta bizi-kalitatearen kontzeptuari  buruzko gogoeta egiten da. Hiri  inklusiboagoak definitzeko, 
generoaren ikuspegitik , gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren alde zeharka lan egiteko beharra 
dago, biztanleen bizitzan funtsezko eragina duen prozesuari ekarpena egiteko asmoz.

UPOa idazteko prozesuan zehar, eta parte-hartze publikoari buruzko proposamen gisa, kontuan hartuko dira 
bi sexuen arteko berdintasun-aukerei buruzko alderdi espezifiko hauek:

▪ Interesak, alderdi askotan, desberdinak dira generoaren arabera; mugikortasunari dagokionez, oro har, 
hirietan gizonezkoek autoa gehiago erabiltzen dute;  emakumeek,  aldiz,  garraio publikoan edo oinez 
gehiago mugitzen dira.

▪ Hizkuntzaren erabilera ez-sexista  eta genero-adierazleak garrantzizkoak dira.  Oro har,  UHP idaztean 
eta, bereziki,  jendaurrean agertzean sortzen den dokumentazio, publizitate, irudi edo material orotan, 
hizkuntzaren erabilera ez-sexista erabiliko da, emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo 
sexista  saihestuz  eta  berdintasunaren,  presentzia  orekatuaren,  erantzunkidetasunaren  eta  rol  eta 
genero-identitate aniztasunaren balioak dituen irudia sustatuz.

▪ Bileretarako  deialdien  ordutegiak  eta  parte  hartzeko  prozesuak:  ordutegien  aniztasuna,  ludoteka-
haurtzaindegia  egotea;  arratsaldeko  7etan  udaletxeetan  bilerak  egiteko  ohiko  ordua  da;  emakume 
askok ezin dute bertara joan familia-arreta dela-eta.

▪ Foro txikiko bilerak: emakumeak foro zabaletan gutxiago hitz egiten dute.

▪ Interesgarria litzateke emakumeei aitortza publikoa ematea (kale gehienek gizonezkoen izena dute).

▪ Garrantzitsua da, halaber, prozesu horietan parte hartu ohi ez duten kolektiboen iritzia ezagutzea, hala 
nola  gazteak,  adinekoak,  dibertsitate  funtzionala  dutenak,  gutxiengo  etnikoak,  etab.  Hori  dela  eta, 
programako ekintzak (inkestak, bilerak, etab.) parte hartzeko aukera izan dezaten egingo dira.
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4- PLANGINTZAN INTERESA DUTEN GIZARTE-ERAGILEAK ETA HERRITARRAK IDENTIFIKATZEA

HPP honek, zentzu zabalean, plangintzan interesa izan dezaketen eragileen identifikazioa jasotzen du.

Erakunde  mailan,  Altsasuko  Udala  eta  Nafarroako  Gobernua  dira  plana  gehien  bultzatzen  duten 
erakundeak; bata kontratatzailea delako eta bestea behin betiko dokumentua onartzen duelako. Hori dela 
eta, behar bezala burutzeko, Jarraipen Batzordea osatu dute plangintza-tresna izapidetzen hasi direnetik.

Oro  har,  pertsona  guztiek  dute  interesa,  interes  jakin  bat  egiaztatu  beharrik  gabe,  Gardentasunari  eta 
Gobernu Irekiari buruzko ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legearen 21. artikuluan eta III. tituluan ezarritakoaren 
arabera.

Ekainaren 21eko 11/2012 Legeak, Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzkoak, 21. artikuluan eta III. tituluan 
xedatzen duenaren arabera, "… pertsona guztiek dute interesa, interes jakin bat egiaztatzeko betebeharrik 
gabe …"; beraz, partaidetzan interesa duten herritarrak UHPren eremuko biztanle guztiak dira. Hala ere, 
beharrezkoa  da  udalerriko  eragile  nagusien  aldez  aurreko  ikuspegia  izatea,  parte-hartze  prozesua 
egituratzeko helburuarekin. Alderdi interesdunen identifikazioak udalaren errealitatearen isla izan behar du, 
eta  ahalik  eta  aniztasun  handiena  jaso  behar  du:  eragile  instituzionalak  (Udala),  eragile  ekonomikoak 
(bizitegi-sektorea, industria-sektorea, nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-sektorea, merkataritza- eta 
zerbitzu-sektorea),  gizarte-eragileak  eta  kolektiboak  (auzo-elkarteak,  gazte-elkarteak,  emakume-elkarteak, 
erretirodunak,  Apymak,  kultura-erakundeak,  peñak...)  eta  pertsona  interesdunak  (herritarrak,  oro  har, 
lursailen jabeak).

Bestalde,  lurraldeko  eragileak  egon  daitezke  interesatuta,  hala  nola  mankomunitateak,  beste  ordezkari 
politiko batzuk eta era guztietako elkarteak.

Planak  aurretik  identifikatu  dituen  eragileak  programatutako  kontsulta-prozesuan  zuzenean  parte  har 
dezaten animatzen ditu.

5- METODOLOGIA. ZABALTZEKO ETA PARTE HARTZEKO TRESNAK - PARTE-HARTZEA ZUZENTZEKO BIDEAK

Udal Plan Orokorrean herritarren parte-hartzea antolatzeko hainbat bide egongo dira:
- Jendaurreko informazioa
- Udalaren hedapen kanalak: Udalaren webgunea, bandoak, informazio panelak
- Udaleko lantaldeak

Jendaurreko informazioa

Jendaurreko informazioaren izapideak dira legean berariaz araututa dauden parte-hartze publikorako bide 
bakarrak,  bai  eta  tradizionalki  herritarrek  hirigintza-plangintzako  dokumentuak  idazteko edo berrikusteko 
prozesuetan ekarpenak egin ahal izateko balio izan dutenak ere.

Aurreikusitako  lehen  jendaurreko  erakusketa  Lurralde  Antolaketaren  Estrategia  Eredua  (LAEE)  ereduaren 
aurretiazko bertsioaren dokumentuarena izango da. Une horretan, interesa duten herritarrek, elkarteek eta 
erakundeek  iradokizunak  eta  alternatibak  aurkeztu  ahal  izango dizkiote  Udal  Hirigintza  Planak  geroago 
garatu behar dituen antolamendurako irizpide,  helburu,  alternatiba eta proposamen orokorrak definitzen 
dituen dokumentuari, bai eta dagokion Ingurumen-Eraginaren aurretiazko azterketari ere. Jendaurreko lehen 
erakustaldi horretan, dokumentuak, gainera, ukitutako erakundeei, Mankomunitateari eta arloan eskumena 
duten Nafarroako Gobernuko organoei igortzen zaizkie.

Aurreikusitako  bigarren  informazio  publikoa  UPOren  hasierako  onarpeneko  dokumentuarena  da,  non 
plangintza-soluzioen behin betiko kontraste soziala gertatu behar den, alegazioak egitean zehaztuko dena. 
Interesdunei  irekita  egoteaz  gain,  kontsultak  egingo  zaizkie  sektore-eskumenak  dituzten  administrazio 
publikoei eta eraginpeko erakundeei, Mankomunitateari eta abarri.

Hala ere, Planari buruzko erabakiak hartu aurretik, hainbat ekintza egingo dira, planaren edukiak Altsasuko 
herritarren artean zabaltzea sustatzeko eta haien parte-hartzea bultzatzeko, ekarpenak, iritziak, alternatibak 
eta iradokizunak eginez.
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Udalaren hedapen kanalak: Udalaren webgunea, bandoak, informazio-panelak

Altsasuko Udalaren eta  bertako herritarren arteko komunikazio  bide nagusiak  izango dira.  Haren bidez, 
udal-erakundeak herritarrentzako eta bisitarientzako baliagarria izan daitekeen era guztietako informazioa 
zabaldu ahal izango du:

▫ Hiriarentzat interesgarriak diren gaiei buruzko albisteak
▫ Udalerrian  etorkizun  hurbilerako  aurreikusita  dauden  ekitaldi  kultural,  sozial,  kirol  eta  abarren 

agenda
▫ Kanpaina edo plan espezifikoei buruzko informazioa
▫ Beste udal- edo autonomia-webgune interesgarri batzuetarako estekak
▫ On-line zerbitzuak
▫ Udal izapideei buruzko informazioa
▫ Udal- eta administrazio-antolamendua
▫ Udal-instalazioak:  administratiboak,  kiroletakoak,  kulturalak,  hezkuntzakoak,  turistikoak,  gizarte-

zerbitzuetakoak, berdeguneak, hiri-zerbitzuak, etab.
▫ Udal direktorioa: Udaleko telefonoak eta helbideak

Plan  Orokorraren  berrikuspen-prozesuan  zehar  HPPk  ere  baliabide  hori  erabili  nahi  du  informazioa 
zabaltzeko, eta, horretarako, Udalaren orrialdearen barruan ,esteka bat duen gunea gehitzea proposatu da, 
Plan Orokorra berrikusteko prozesuak irauten duen bitartean.

Lan taldea eta Udal Batzordea

UPOren jarraipena egiteko Altsasun garatutako herritarren partaidetzarako eredua Udaleko lantaldeak edo 
batzordeak  egindako  ekarpenekin  osatuko  da,  bai  eta  kolektiboekiko  harremanekin  ere.  Herritarren 
partaidetzarako kontsulta-organo  bat  izango da,  erakundeen  eta  herritarren  parte-hartzea sustatzen eta 
bideratzen  duena  udal-eskumeneko  gai  publikoetan.  Honela  herritarrek  bizitza  publikoan  inplikazio 
handiagoa  izateko  jarrera  bultzatuko  da.  Udalarentzako  informazio-iturria  da,  udal-zerbitzuen 
funtzionamenduari buruzkoa.

Udaleko lantalde hori  aldizka bilduko da, eta Udal Plan Orokorraren edukiekin zerikusia duten gaiak ere 
jorratuko ditu. Horregatik, Udal Plan Orokorra berrikusteko prozesuan ,Partaidetzarako Programak herritarren 
parte hartze aktiboa proposatuko du haien ekarpen  baliotsuak egin dezaten.

Talde  hori  malgua  izango  da,  eta,  nolanahi  ere,  Udalak  Gardentasunari  eta  Gobernu  Irekiari  buruzko 
ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legea aplikatuz xedatzen duena beteko da. Lege horrek herritarren parte-
hartzerako  eta  lankidetzarako  mekanismoak  arautzen  ditu,  eta  hainbat  tresna  sortzen  ditu,  hala  nola 
Herritarren  Partaidetzarako  eta  Lankidetzarako  Erregistroa,  "Gobernu  Irekiaren"  ataria,  Kontsulta-Foroak, 
Herritarren Zerrendak edo Herritarren Epaimahaiak.

6.- METODOLOGIA - HERRITARREK PARTE HARTZEKO PROGRAMAREN EKINTZAK

Honetako  ekintzak  zehazteko  herritarren  partaidetzarako  programak,  Nafarroako  Gobernuko  Herritarren 
Partaidetzarako  eta  Arretarako  Zerbitzua  prestatzen  ari  den  "Lurraldearen  Antolamendurako  eta 
Plangintzarako Tresnen parte-hartze prozesuetarako Gida eta Jarraibide Teknikoa”-ren zirriborroko irizpideak 
kontuan hartuko ditu.

Konplexutasun  handiko  partaidetza-plana  da  (1C),  3.000  eta  10.000  biztanle  bitarteko  udalerri  soila, 
nolabaiteko  hirigintza-gatazka  duena,  indarrean  dagoen  planaren  berrikuspena,  araudi  berrietara 
eguneratzea helburu duena eta udalerriaren egungo hirigintza-eredua edo egitura nabarmen aldatu nahi ez 
duena.

Indarrean  dagoen  Planaren  berrikuspenean  herritarrek  parte  hartzeko  prozesua  ekintza  multzo  baten 
inguruan egituratzen da. Ekintza horiek Udal Plan Orokorraren tramitazioa osatzen duten faseetan txertatzen 
dira:
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1. Informazioa, diagnostikoa
2. Alternatibak eta aurretiazko LAEE
3. LAEE onartzea
4. Hasierako UHP bertsioa
5. UHP agiria jendaurrean jartzea
6. Behin-behineko Onarpena
7. Behin betiko Onarpena

Eta, aldi berean, hiru kanal bereizten dira:

a. Jendaurreko informazioa
b. Udalaren hedapen kanalak: Udalaren webgunea, bandoak, informazio panelak
c. Udaleko lantaldea

Hiru kanalak fase bakoitzarekin gurutzatzean HPPren ekintzak lortzen dira.

6.1. Aurretiko azterlanak. Informazioa. Diagnostikoa

Hainbat alderdiri buruzko informazioa bilduko da, hala nola:

1. Natura- eta kultura-ondarea. Paisaia
2. Herria eta bizilekua
3. Ekipamenduak, zuzkidurak eta azpiegiturak
4. Jarduera ekonomikoa
5. Mugikortasuna eta irisgarritasuna

Fase hau modu errazean egingo da, hainbat iturriren bilaketa dokumentala udal taldearekin eta Planaren 
jarraipen batzordearekin uztartuz (Nafarroako Gobernua, Udala, webgunea, beste iturri batzuk...)

6.2. Aurretiko diagnosia eta LAEE

LAEE idazteko eta plangintzaren aurrerapena egiteko ,fase honetan, UHParen egitura orokorra eta organikoa 
definituko duten ildo nagusiak osatuko dira. Antolamenduaren irizpide, helburu, alternatiba eta proposamen 
orokorrak ezartzea du helburu. Berebiziko garrantzia duen fasea da, bertan forma emango baitzaio UHPa 
osatuko duen hirigintza antolamenduari.

Fase  hau  garrantzitsuena  da  parte-hartze  publikoari  dagokionez,  udalerriaren  eredua  definitzen  baitu; 
horregatik,  eztabaida piztu nahi da, iritzi  desberdinak parekatu eta hirigintza-eredu ahalik eta adostuena 
bultzatzeko.

Zalantzarik  gabe,  herritarren  parte-hartzearen  faserik  biziena  izango  da  Plan  Orokorraren  hirigintza-
ereduaren definizioan; izan ere, Altsasuko Udalak antolamendu-alternatibak dituen proposamen bat jarri du 
mahai gainean, eta proposamen horren gainean kokatu eta eztabaidatu behar da.

LAEE egin aurretik , iradokizunak jasotzeko, indarrean dagoen plangintza baloratu eta hainbat aukera aztertu 
behar dira. 2. fase honetarako Partaidetza Programaren ekintzak, honako hauek izango lirateke:

a2.  Herritarrei  irekitako  parte-hartze  kolektiboko  bileretara  deituko  zaie,  partaidetza-  eta  plangintza-
taldea bertan dela. Planaren faseak, egungo egoera eta antolamendurako egon daitezkeen alternatibak 
azalduko dira. Altsasun indarrean dagoen planaren ezaugarriak direla eta, kudeaketan problematika 
desberdinak dituzten sektore ugarirekin parte hartzeko saioak egingo dira,sektore eta auzo periferiko 
esanguratsuenen arabera ; besteak beste:

▫ 1 Sektorea Zelandi
▫ Arkangoa - Mendizal sektoreak
▫ 5 Sektorea Lezalde
▫ 7 Sektorea Dermau
▫ Venta Zelai 2 
▫ Ameztia auzoa
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▫ Zuntaipe auzoa

Zerrenda hori  orientagarritzat  jotzen da, eta hainbat bilera bilkura bakar batean bil  daitezke, ordena 
alda daiteke edo zerrenda hori  murriztu edo zabaltzea komeni den baloratu daiteke. Halaber, bilera 
partikularrak  egin  ahal  izango  dira  eremuko  interesdunekin,  baldin  eta  garrantzitsutzat  jotzen  bada 
alternatibak planteatzeko.

b2. Kaltetutako bizilagunei eta adierazitako taldeei aurreikusitako bileretara dei egingo zaie udalaren 
ohiko hedapen-bideak erabiliz.

c2.  Fase  honetan,  sektore  ekonomikoan  esanguratsuentzat  jotzen  diren  kolektiboekin  elkarrizketak 
egingo dira,  egungo egoerari  buruzko informazioa eta faseko ekarpenak biltzeko.  Hauek dira parte-
hartzearen hasierako faseko kolektiboak:

▫ AES Sakanako Enpresaburuen Agentzia
▫ Altsasuko Merkatarien Elkartea
▫ Cederna Garalur
▫ GARAPEN, garapenerako agentzia

6.3. LAEE onartzea

LAEEren aurretiazko dokumentu bat idatziko da, informazio eta diagnosi laburrekin, plangintzaren helburu 
orokorrekin eta antolamendurako alternatibekin. Aurreko faseko emaitza parte-hartze publikoaren ondorioen 
dokumentu batean irauliko da, eta LAEEren atariko bertsioaren testuan jasoko da. Edukian kontuan hartu 
beharko  da.  Hautatutako  ereduak  biztanleriaren  gehiengoaren  sentimendua  kontuan  hartuko  du.  Eredu 
kohesionatua eta definitua izango da, ahalik eta gai gutxien irekita uzteko.

Hauek dira Partaidetza Programaren 3. faseko ekintzak:

a3.  LAEEren  atariko  bertsioa  jendaurrean  jartzea.  Arauzko  jendaurreko  aldian  Planaren  erakusketa 
iraunkorrerako,  udalaren lokal  bat  prestatuko  da.  Azalpena nagusiki  grafikoa  izango  da,  koloretako 
planoak  erabiliko  dira  proposatutako  eredua  errazago  ulertzeko,  eta  hizkera  ahalik  eta  errazena 
aukeratuko da.

Gainera,  publiko  orokorrari  irekitako  Aurrerapenaren  aurkezpen  publiko  bat  egingo  da,  Altsasuko 
biztanleen artean LAEEren edukia zabaltzeko, oinarrizko ildoekin, irizpideekin, helburuekin, alternatibekin 
eta  hautatutako  ereduarekin  .  Ondoren,  bertaratutakoen  artean  galderak,  zalantzak  eta  eztabaida 
sustatuko dira.

Kasu esanguratsuetarako beharrezkotzat jotzen bada, banan-banan hartuko da arreta.

Jendaurreko erakusketa herritar guztiei zuzenduta egongo da; hau da, edozein herritarrek adierazi ahal 
izango  du garatutako  irtenbideekiko  adostasuna  edo desadostasuna.  Behar  bezala  iragarriko  dute, 
ahalik eta jende gehien joatea errazteko. Legedian ezarritako gutxieneko epea hilabetekoa da.

b3. LAEE atariko bertsioa udal-hedapeneko kanaletan aurkeztea. Interesdunen eskura jarriko da LAEE 
atariko  bertsioaren  kopia  oso  bat,  bere  testu  eta  planoekin,  kontsultatu  eta  formatu  eskuragarrian 
deskarga dezaten (pdf). Posta helbide bat jarriko da herritarrek euren iradokizunak erredakzio taldeari 
bidali ahal izateko.

c3. LAEE atariko bertsioa, irizpideak eta hartutako erabakiak udal-lantaldearen aurrean aurkeztea.

6.4. UPOren hasierako bertsioa

Fase  honetan,  Udal  Hirigintza  Planaren  dokumentu  osoa  idatziko  da.  Aurrerapenean  eta  LAEEn 
proposatutako  eredua  oinarri  hartuta,  Udalak  onartzen  dituen  irizpide  eta  helburuetan  zehaztutako 
jendaurreko  erakustaldiaren,  parte-hartze  instituzional  eta  hiritarraren  izapidearen  ondorioz  onartutako 
aldaketa, proposamen eta iradokizunekin jasoko da. Beraz, barne-laneko fase bat da, kontraste publikokoa 
baino gehiago, eta, beraz, onartutako irizpide eta helburuen hedapenean oinarrituko dira HPPren ekintzak, 
lurraldearen antolamenduaren eta hirigintzaren arloko legeriak aldarrikatzen duen gardentasun-politikaren 
barruan.
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Hala ere, eta dokumentu bakoitzaren hasierako onarpenaren aurretik , UPOren hasierako bertsio dibulgatibo 
edota  grafiko  sinplifikatu  bat  idatziko  da,  haren  alderdirik  esanguratsuenekin.  Hasierako  onarpenaren 
aurretik hedatuko da, eta informazio-, kontsulta- eta partaidetza-prozesu bat egingo da herritarrekin eta toki-
erakundeekin, alderdiak berrikusteko helburuarekin. Egin daitezken aldaketak aztertzeko aukera emango da 
ondorengo ekintzen bidez:

a4. Bilera kolektibo bat antolatuko da,  planeamenduko eta parte hartzeko taldeekin batera. UHPren 
hasierako bertsioaren dokumentua azalduko da, plangintzako gai nagusiak aztertzeko.

b4. UHPren hasierako bertsioaren aurkezpena eta azalpena udal-hedapeneko kanaletan jarriko  da. 
Plangintzak interesa duen gizarte eragile eta herritarren proposamenak eta ekarpenak jasotzeko epea 
zabalduko  da.  Dokumentua  interesdunen  eskura  egongo  da,  formatu  eskuragarrian  deskargatzeko 
(pdf). Posta elektronikoko helbide bat prestatuko da, herritarrek UPOren alderdi esanguratsuenei buruz 
duten  iritzia  adierazteko  aukera  izan  dezaten.  Parte  hartze  foroan,  agiriaren  proposamen  nagusiei 
buruzko eztabaida gaiak zabalduko dituzte, herritarrek beren iritzia adieraz dezaten.

c4. Fase honetan,ekarpenak jasotzeko asmoarekin,  Udalak beharrezkotzat  jotzen dituen kolektiboekin 
elkarrizketak egingo ditu 

6.5. Hasieran onetsitako UPO dokumentua jendaurrean jartzea

Aurreko faseko emaitza parte-hartze publikoaren ondorioen dokumentu batean irauliko da, eta hori UHParen 
testu izapidegarrian jasoko da. Hasierako onespena emateko UHParen dokumentuari gehituko zaio.

Hirigintza-legerian aurreikusitako jendaurreko bigarren aldi honek aurreko faseetako emaitzetatik abiatuta 
hartutako plangintza-irtenbideen behin betiko kontraste soziala egiteko balio du.

Parte-hartze  publikoa  ondo  bideratu  bada  fase  horietan,  ez  litzateke  udal-planaren  funtsezko  alderdiei 
buruzko eztabaida handiko aldia  izan behar,  une hori  iristean amaituta  eta  finkatuta  geratu  behar  izan 
baitute. Fase honetako parte-hartze publikoaren ardatza alegazioak egitea izango da, LAEEn jada finkatuta 
dauden ildo nagusiak xehetasunez azaltzeko moduari buruz soilik.

Horregatik, fase honetako herritarren parte-hartzea, alde batetik, UHP dokumentuaren edukiak zabaltzera 
eta  herritar  guztiei  azaltzera  bideratu  behar  da;  horrela,  guztiek  ulertu  ahal  izango  dute  dokumentuak 
hiriaren errealitate fisikoan izango duen irismena eta ondorioak. Bertan herritarren interesentzat kaltegarri 
jotzen diren Planeko alderdiei buruzko alegazioak egiteko aukera ere izango da. 

Hauek dira 5. fase honetarako Partaidetza Programaren ekintzak:

a5. Hasieran onetsitako UPO jendaurrean jartzea. Nahitaezko aldian, udal-lokal bat gaituko da Planaren 
erakusketa iraunkorrerako. Hemen planaren eduki osoa egotea komeni da (planoak ez ezik, araudia, 
ordenantzak eta abar ere bai), aurkezten diren alegazioek osagai juridiko garrantzitsua baitute.

Jendaurreko  erakustaldian  zehar,  erredakzio-taldea  gaitutako  udalaren  lokaletara  joango  da,  aldez 
aurretik horretarako ezartzen diren egunetan, herritarrek eskatzen dituzten gaiei erantzuteko. Jendeari 
arreta emango zaio oro har, Planaren edukia zabaltzeko ez ezik, administrazio-izapideei, epeei, egiteke 
dauden faseei eta abarri buruzko aholkuak emateko ere.

b5.  UHParen aurkezpena eta  azalpena udal-hedapeneko  kanaletan.  Interesdunen  eskura  jarriko  da 
UHParen kopia osoa kontsultatzeko eta deskargatzeko formatu irisgarrian (pdf). Posta helbide bat jarriko 
da herritarrek euren alegazioak erredakzio taldeari bidali ahal izateko.

c5. UPOren aurkezpena eta azalpena udaleko lan-taldeari .

6.6. Behin-behineko onarpenerako agiria

Behin-behineko onarpena eman aurretik eta Udalak alegazioak ebatzi ondoren, parte-hartze prozesuaren 
azken fasea egingo da: AZKEN ITZULKETA. Informazioari dagokionez, parte hartu duten herritarrei lanaren 
eta  UHParen  emaitza  aurkeztuko  zaie,   nola  integratu  diren  eta  nola  kontuan  hartu  diren  parte-hartze 
prozesuan egindako ekarpenak, bai eta jendaurreko informazioaren aldian jasotako alegazioen ebazpenak 
ere. Era arrazoituan azaldu behar dira sartu diren gaiak eta plangintzan sartu ez direnak. Azken dokumentu 
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bat egingo da prozesuaren emaitzei buruzko informazioarekin.

Udalak,  jendaurreko  informazioaren  ondorioak  ikusita,  UPOren  behin-behineko  onarpena  egingo  du, 
onartutako alegazioetatik datozen aldaketekin. Halaber, Nafarroako Gobernuko organo eskudunari igorriko 
zaio, nahitaezko txostena egin dezan.

Fase hori nagusiki administratiboa izango da, eta tarte txikia izango du herritarrek parte hartzeko, salbu eta 
hasieran  onetsitako  dokumentuan  egindako  aldaketak  funtsezkoak  badira  eta  jendaurrean  jarri  behar 
badira.  Horrenbestez,  jendaurrean  jartzeko  aurreko  faseari  ekingo  zaio  berriro,  bai  eta  alegazioak 
aurkezteko aldi berriari ere, lehen azaldu dugun bezala.

6. fase honetarako Partaidetza Programaren ekintzen ardatza behin-behinean onartutako Plan Orokorraren 
dokumentua zabaltzea da:

a6. Ez dago jendaurreko erakusketarik aurreikusita

b6. Azken itzulketa-dokumentuaren izapidetze- eta argitaratze-egoerari buruzko informazioa, udalaren 
hedapen-kanaletan.

Era berean, interesdunen eskura jarriko da UHP dokumentuaren azken bertsioaren kopia bat, planari 
alegazioak egiteko fasetik eta txosten sektorialetatik eratorritako zuzenketekin,  kontsultatu eta formatu 
eskuragarrian deskargatzeko (pdf).

c6. Udaleko lan taldeak ez du parte hartuko

6.7. Behin betiko onarpena

Beste izapidetze eta barne-lan fase bat da. Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioaren behin betiko 
txostena eta Nafarroako Gobernuko hirigintza departamentuaren txostena eman eta gero izapide horien 
ondoriozko  aldaketa  egokiak  egingo  dira  Udal  Plan  Orokorraren  dokumentuan.  Honela  behin  betiko 
onartuko dira Ingurumen Intzidentziaren Deklarazioa eta Udal Plan Orokorra.

Hauek dira 7. fase honetarako Partaidetza Programaren ekintzak:

a7. Ez dago jendaurreko erakusketarik aurreikusita

b7. UPOren dokumentu osoa argitaratzea, kontsultatu eta deskargatzeko aukera. Iraunkorki, Udal Plan 
Orokorraren dokumentuaren azken bertsioaren kopia bat jarriko da interesdunen eskura (dokumentazio 
idatzia eta grafikoa), kontsultatu eta formatu eskuragarrian deskargatzeko prest(pdf).

c7. Udaleko lan taldeak ez du parte hartuko

7.-  HERRITARREN  ZABALKUNDEA  ETA  ULERMENA  ERRAZTEKO  ANTOLAMENDU-PROPOSAMEN 
GARRANTZITSUENEN LABURPENAK.

Herritarren  zabalkundea  eta  ulermena  errazteko  Plan  Orokorraren  tramitazioa  osatzen  duten  faseetako 
bakoitzean, dokumentu osoaz gain, antolamendu-proposamen garrantzitsuenak biltzen dituzten laburpen-
dokumentuak egingo dira. Hitzezko azalpen egokia ere gehituko da, taldean edo banaka.

Hori guztia HPPren ekintzen aurreko atalean zehaztu da, eta honela laburbiltzen da:

-INFORMAZIOA,  DIAGNOSIA,  ANTOLAMENDU-ALTERNATIBAK  ETA  LAEE.  Informazioa  eta  diagnostikoa 
laburbiltzen dituen proposamena, plangintzaren helburu orokorrak, irizpideak, alternatibak, hautatutako 
eredua, planaren antolamendua oinarrizko ildoekin eta ingurumen-eraginaren atariko azterlana.
-UHP. bertsio sinplifikatua, hasierako onarpena baino lehen kontsultatzeko.
-UHP TESTUA, IZAPIDETZEKO. Udal Hirigintza Planaren dokumentu osoa,  memoria,  araudia,  planoak, 
ordenantzak, ingurumenaren gaineko eraginaren azterketa eta eranskinak dituena.
- BEHIN-BEHINEKO ONARPENA. Planari alegazioak egiteko fasearen ondoriozko zuzenketak.
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8.- BIDERAGARRITASUN ETA IRAUNKORTASUN EKONOMIKOAREN MEMORIA

Lurralde- eta hiri-garapenaren jasangarritasunaren ebaluazioari, kontrolari eta jarraipenari buruz indarrean 
dagoen  legeriaren  arabera,  Udal  Hirigintza  Planak  behar  duen  ingurumen-ebaluazioaz  gain,  nahitaez 
ebaluazio ekonomikoa beharko du.

 UHP fasean hirigintza-antolamendu xehatuaren ondoriozko jarduketak kuantifikatzen eta zehazten dira, eta 
fase horretan egingo da jasangarritasun ekonomikoari  buruzko Memoria-Txosten bat,  Lurzoruari  eta Hiri 
Birgaitzeari  buruzko  Legearen  testu  bateginaren  22.4  artikuluarekin  bat  etorriz.  Txosten  horretan, 
jarduketaren  eragina  haztatuko  da,  bereziki,  beharrezko  azpiegiturak  ezarri  eta  mantentzeak edo abian 
jartzeak  ogasun  publikoetan  daukan  eragina.  Ondoriozko  zerbitzuak  ematea,  bai  eta  erabileretarako 
lurzoruaren egokitzapena ere aztertuko da.

Aurreko  faseetan  garapen  iraunkorraren  printzipioa  betetzen  dela  justifikatuko  da,  hau  da,  hirien 
hazkundean  desordena  edo  sakabanaketa  saihestea  helburu  duen  mekanismoa  jarraitu  dela. 
Eraginkortasun  eza  saihestu  behar  da,  hiri-jarduketek  sortutako  azpiegiturak  ezartzeak  eta  mantentzeak 
edota zerbitzu gehitzeak  kostu ekonomiko handiak dakartzalako.

9.- GARATUTAKO PARTE-HARTZE PROZESUAREN ONDORIO BALORATUAK

Parte-hartze plana prozesu bizia da, eta UHP idazteko faseetan zehar igarotzen da, behin betiko onarpena 
lortu  arte.  Gardentasunaren  helburuarekin  eta  programan  zehar  herritarrek  egindako  ekarpenak 
dokumentatzeko  asmoz,  UHPren  eta  HPPren  ekintza-programaren  tramitazioa  osatzen  duten  fase 
bakoitzaren amaieran partaidetza-prozesu horren laburpen-txosten bat osatuko da. Egindako ekintzekin eta 
baloratutako ondorioekin, txostena udal-planaren ondorengo dokumentuetan txertatzeko erabiliko da, hala 
badagokio.
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2 ERANSKINA - LAEEen FASEAN GIZARTEK PARTE HARTZEKO PROZESUAREN ONDORIOAK

1. eranskinean jasotako Herritarren Partaidetzarako Plana (APB) Altsasuko Udalak onartu zuen, Hirigintzako 
Foru Plan Orokorrari hasierako onarpena eman aurretik herritarrek parte hartzeko prozesu aholku-emailea 
zehazteko, eta Lurraldearen Antolamenduari eta Programek ingurumenean duten eraginaren ebaluazioari 
buruzko 9/2006 Legea betetzeko, Hirigintzako 11/2012 Foru Legearen testua.

PPC horrek hainbat ekintza programatzen zituen LAEEerako, eta horiek betetzen joan dira. Herritarrek Plan 
Orokorraren hirigintza  ereduaren definizioan parte  hartzeko faserik  biziena da. Horregatik,  jende guztiari 
zuzendu zaio erakusketa publikoa, herritar interesdun orok bere adostasuna edo desadostasuna adieraz 
dezakeelakoan.

LAEE faserako ekintzen artean, parte hartzeko saioak egin dira hirigintzako arazo bereziak dituzten kolektibo 
eta eremu zehatzekin.

Geroago  sor  daitezkeen  aferetarako,  oraindik  ere  ekarpenak  egiteko  faseak  daude,  eta  Udalak  onetsi 
aurretik LAEE jendaurrean jartzeko fasea da berehalakoena.

1. PARTE HARTZEKO SAIOAK

Idoia  Legarreta,  Antonio  Alegría  eta  José  Joaquín  Equiza  erredaktore-taldea  osatzen  duten  arkitektoek, 
alkateak,  idazkariak  eta  udalbatzako  kideren  batek  lagunduta,  bilerak  egin  dituzte  hainbat  hirigintza-
esparrutako kolektibo eta interesatuekin 2020ko lehen seihilekoan, indarrean dagoen planaren diagnosiak, 
Hirigintzako Udal Plan berriaren hirigintzako alternatibak eta plan berrian ahal den neurrian integratzeko 
iradokizunak azalduz.

Altsasun indarrean dagoen planaren ezaugarriak direla eta, kudeaketan arazoak dituzten sektore asko ari 
dira gauzatzen. Parte hartzeko saioak sektoreka eta inguruko auzo esanguratsuenetan egin dira, besteak 
beste:

▫ 1 Sektorea Zelandi
▫ Arkangoa - Mendizal sektoreak
▫ 5 Sektorea Lezalde
▫ 7 Sektorea Dermau
▫ Zelai Benta 2
▫ Ameztia auzoa
▫ Zuntaipe auzoa

Ez da egokitzat  jotzen Beikolarko jabeei deitzea, gaur egun Plan Berezi  bat tramitatzen ari baita, sektore 
horretarako partaidetza plan berezi bat aurreikusita duena.

Hasierako fasean aipatu ziren kolektiboak hauek dira:

▫ AES Sakanako Enpresaburuen Agentzia

▫ Altsasuko Merkatarien Elkartea

▫ Cederna Garalur

▫ GARAPEN garapenerako agentzia

Taldeekin bilerak Udaletxeko areto batean egin ziren eta sektoreetako jabe eta interesdunekin bilerak Iortia 
kultur zentroan egin ziren,  Udalak egokien jotzen duen orduan, eta ordu eta erdi inguru iraun dute. Saio 
bakoitzaren amaieran, banan-banan erantzun zitzaion eskatzen zuenari. Ondoren, parte hartzeko prozesu 
horren ondorioak laburbildu dira jardunaldi bakoitzerako.
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14-2-2020 - CEDERNA GARALUR

Cederna Garalur enpresak parte hartu zuen Susana Mendinueta, industriaren eta merkataritzaren esparruan 
garapen ekonomikoa bultzatzen duen enpresa.
Mugikortasun Azterketa bat aurkeztu zuen, LAEE honen eranskin gisa doana, Agenda 21en esparruan egina. 
Bertan, aparkalekurik ez izatearen arazo errepikakorra antzematen da. Horretarako, azterlan horrek hainbat 
jarduketa  proposatzen  zituen,  hala  nola  aparkaleku-plazak  irabazteko  noranzko  bakarreko  kaleak, 
aparkalekua  hirigunean,  Zumalakarregi  plazaren  ondoko  aparkalekua,  LHko  zentroaren  atzean...  Bide 
garrantzitsua  Otadiatik  igerilekuetara  eta  San  Pedro  ermitaraino.  Suhiltzaileetatik  herriaren  erdigunera 
espaloia zabaltzeko beharra. Alde Zaharrera mugitzeko eta bertara iristeko premia estrategikoa: institutuen 
arteko bidea hobetzea, galtzada bikoitzarekin eta oinezkoentzako espaloiarekin.
Beste gai batzuk ere jorratu ziren:
▫ Merkataritzako hornidura: Altsasuak behar adinako hornidura duela adierazten du.
▫ Kaputxinoak: aterpetxea desagertu egingo da eta, beraz, aukeran dauden erabilerak hartu beharko 

lirateke kontuan: ekipamendu pribatua, zaharren egoitza, merkataritza edo ostalaritza zerbitzuak... 
Bizitegitarako erabilera baztertzen da, urak har dezakeen eremua baita.

▫ Industrialdeak:  Kapitansororen  aldeko  apustua;  Isasiaren  kudeaketa  aldatzea  mantentze 
publikorako.

▫ Urpetzeko arriskua: Urpean gelditzeko Arriskuari buruzko 2001eko Plana eguneratzeko beharra.

14-2-2020 - GARAPEN

Sakanako  Mankomunitatearen  menpeko  Sakanako  garapen agentziak  parte  hartu  zuen  Iker  Manterola. 
Garapen ekonomikoan aritzen da,  batez ere garapen ekonomiko industrialean.  Sakanako industrialdeen 
lehen inbentarioa egin dute, egungo egoeraren diagnostiko batekin:
▫ Ibarrea: saneamendurik gabeko poligonoa. Udala faseka ari da egiten.
▫ Isasia: herriko argirik ez. Udalak PP aldatuko du kontserbazio gastuak publikoak izan daitezen.
▫ Jarduera askok irekitzeko lizentziarik gabe funtzionatzen dute.
▫ Poligono berrirako, Nasuvinsak bideragarritasun azterlana egitea.
▫ Ontzi  hutsen  arazoa.  Kostu  gehigarriak  dituzte  lurzorua  deskontaminatu  eta  erabilera  berrira 

egokitzeko eraisteagatik.
▫ Ontzia birmoldatzeko proiektua itxi zen, baina ez zuen aurrera egin.

21-2-2020 - ALTSASUKO MERKATARIEN ELKARTEA

Altsasu/Altsasuko Merkatarien Elkarteak Cristina eta Vanessa joan ziren,  ehungintzaren eta ostalaritzaren 
merkataritzaren ordezkari, hurrenez hurren.
Altsasuko merkataritzaren egungo egoera aztertu zuten:
▫ Arazo nagusia da hirigunean ez dagoela aparkalekurik merkataritza-gunetik hurbil, San Juan kalean 

eta haren inguruan. Udalak egin diren behin-behineko jarduketen berri eman du: osasun-zentroaren 
ondoko aparkalekua, La Paz-Erkuden kaleko aparkalekua, orubeko aparkalekua eta alde zaharreko 
aparkalekua.

▫ Altsasun arazo orokorra dute gune guztietan: merkataritza gutxituz doa. Lokalak ixteko joera dago. 
Ez dago erreleburik ez ekimenik. Lokal huts asko daude. Taberna eta ostalaritzako jarduerek bere 
horretan diraute.

▫ Konstelazioetan bilakaera dago. Lehen Goierritik Altsasuko dendetara etortzen ziren, orain ez dute 
gora egiten eta kontrako egoera gertatzen da, Altsasutik Beasainera jaisten dira aisialdirako, etab.

▫ Zelandiren merkataritza-jarduera bat kokatzeko aukera dela eta,  ez dute egokitzat  jotzen barne-
merkataritzarako. Hobea litzateke ostalaritzarako edo aisialdirako. Altsasun erakarpen-guneren bat 
behar du.

▫ Erakargarri turistikoak bultzatu beharko lirateke, hala nola arrain-haztegien iparraldeko hariztia.
▫ Genero-ikuspegiari  dagokionez,  merkataritzan  emakume  asko  dago.  Ostalaritzan  ez  hainbeste, 

jabetzaren jabe gehienak gizonezkoak dira, baina enpleguan ez. Eremu degradatuetan eraikinak 
birsortzea  eta  kaleetako  argiak  hobetzea  proposatzen  dute,  eremu  ilunak  eta  ghettoen,  droga-
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trapitxearen, istiluen eta abarren ondorioz arriskutsuak izan daitezkeen eremuak saihesteko. gaueko 
kaleetan ibiltzeko beldurra saihesteko.

21-2-2020 - SAKANAKO EMPRESABURUEN AGENTZIA

Javier Arteche izan zen AESren izenean.
Gaur egungo egoera Altsasuko enpresen ikuspuntutik aztertu zen:
▪ Ingurunearekiko kezka da: errepideak, zerbitzuak, azpiegiturak.
▪ Altsasuko Egoeraren Azterketari buruz 2015. urtean egindako GLL lan-dokumentua aurkeztu dute. Bertan, 

diru-sarrerei,  enpleguari  eta  emaitzei  dagokienez  bilakaera  negatiboa  izan  dela  antzematen  da, 
industria-sarea  %20  itxi  da,  urtean  1.638  lanpostu  sortzen  baititu,  eta  jarraitutasun-arazoak  ditu, 
enpresen %61 kontularitza-galeren egoeran baitago.

▪ Altsasuko enpresa-sareak adostutako azterlan eta proposamenak egin dituzte, izaera estrategikokoak, 
Sakanako eskualdeko hiriburu eta erakargune posizioa berreskuratzeko. Hauek dira neurri nagusiak:
▫ Industrialdeak konpontzea, egoera txarrean eta industria berriak ezartzeko batere erakargarritasunik 

gabe.  Enpresek  argien  hobekuntzari,  zoladurari,  espaloiei,  saneamenduari,  berdeguneen 
mantentzeari eta Internet hobetzeari buruz gehien eskatzen dituzten akatsak biltzen dituen idazkia 
erantsi dute.

▫ Komunikazio telematikoak hobetzea (zuntz optikoa), ezinbestekoa enpresa-jarduera garatzeko.
▫ Hornidura elektrikoa hobetzea, gaur egun enpresen lehiakortasunari kalte egiten dioten mozketak 

saihesteko.
▫ Altsasuko udalerriaren irudia hobetzea.
▫ Enpresak  erakartzeko  plana,  bai  industriaren  sektorekoa,  bai  zerbitzuen  sektorekoa  eta 

merkataritzakoa.
▫ Lanbide Heziketako Eskola sustatzea, gazteak erakartzeko gune gisa.
▫ Altsasun gazte eta prestatuak finkatzeko ekimenak.
▫ Altsasun etengabeko eta lanerako prestakuntza sustatu eta ematea.
▫ Kualifikazio handiko pertsonak erakartzea.
▫ Altsasuko hiriburutzaren interesak eskualdeko eta foru organoen aurrean defendatzea.
▫ Ezaugarri  komunak dituzten beste udalerri  batzuekin  harremanak izatea (eskualdeen buruak)  eta 

jarrera komunak hartzea lurralde-garapen orekatua lortzeko.
▪ Ez  da  hain  lehentasunezkoa  poligono  berriak  sortzea  (ez  dago  orubeen  arazorik,  lurzoru  industrial 

erabilgarria dago), daudenak hobetzea baizik.
▪ Industria-lurzorua  asko  merkatu  da,  eskaintza  handia  dago  eta  ez  da  saltzen,  eskatzaileak  (adib. 

gipuzkoarrak, lurrik ez dutenak).
▪ Garrantzitsua da jarduera dibertsifikatzea, batez ere emakumeei lana eskaintzeko. Dauden jarduerek ez 

dute ia emakumerik ematen.
▪ Tituludun kualifikatuen falta hauteman da (goi mailako LH, ziklo gehiago).
▪ Proposatutako poligono berriei dagokienez, Zangitu trenbideari lotutako enpresaren baterako aukeratzat 

hartzen dute, Kapitansoro kokaleku egokia da, Dermau txikia.
▪ Ibarriako industrialdeak arazo bat du: trenbidearen azpiko pasabidetik sartzea.

2020-2-21 - BERDINTASUNERAKO TEKNIKARIA

Idoia  Udaleko berdintasun-teknikariak  parte  hartu  zuen,  eta  herritarren  parte-hartzean genero-ikuspegia 
ezartzeko jarraibideak eman zituen:
▪ Hizkera inklusibo ez-sexista, sexuaren eta parte hartzeko jardunaldien ordutegiaren arabera bereizitako 

datuak.
▪ Profil  desberdineko  emakume  adierazgarriak  (helduak,  gazteak,  seme-alabak  dituzten  amak...) 

hautatzea, beren ikuspegia emango duen herritar-talde bat osatzeko.
▪ Emakumeen erosteko ahalmena ez da familia bakarreko etxebizitzetarako.

2020-2-28KO PARTE-HARTZE SAIOA - AMEZTIA AUZOA

12 lagun bertaratu ziren (emakume bat) gehi erredakzio taldea, idazkaria eta alkatea.
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Indarra duen Udal Planaren hirigintza arazoak aipatu dira: dentsitate handia, lankidetza sistema, edozein 
jarduketa geldiarazten duen Plan Bereziaren beharra.
Bertaratuek beren arazoak eta beharrak azaldu dituzte:
▫ Esparru  bereko  egoera  desberdinak  nahastea:  etxebizitzak  dituzten  jabeak,  eraiki  nahi  dituzten 

orubeen jabeak eta eraiki nahi ez dituzten lurzatien jabeak.
▫ Arazo larriena da batzuek obra egin nahi dutela eta ezin dutela.
▫ Unitate  txikiagoak  eta  konpentsazio  bidezkoak  planteatzea,  dentsitate  txikiko  etxebizitzen 

tipologiarekin, gutxieneko lurzati handienarekin (orain 300 m²-koa da) eta etxebizitza isolatuarekin.
▫ Mugikortasun arazoa: edozertarako autoa erabili behar da. Kale estua, norabide bakarrekoa.
▫ Ez da espazio publikorik edo aparkalekurik falta, bai kaleko argiteria publikoa.
▫ Premia  partikularrak  eta  herrilurretako  lurzatiketa  konpontzea,  sarbide  mugatuekin,  eta  handitze 

batzuk baimentzea.

2020-2-28KO PARTE-HARTZE SAIOA - ZUNTAIPE AUZOA

7 pertsona bertaratu dira (emakume bat) gehi erredakzio taldea, idazkaria eta alkatea.
Indarrean dagoen Udal Planaren hirigintza arazoak aipatu dira, Ameztiaren antzekoa, edozein jarduketa 
egin aurretik Plan Berezia tramitatu beharrari dagokionez. Ekialdean, N-1 eta autobiaren artean, triangelua 
ezin da garatu trafiko-zaratagatik.
Bertaratuek beren arazoak eta beharrak azaldu dituzte:
▫ Ezin da ezer eraiki planarekin, ez dute handitzerik uzten.
▫ Hiru industria-jarduera daude martxan, eta ez dago gatazkarik industrien eta etxebizitzen artean.
▫ Zubiraino espaloia  egin den arren,  Udalak ahaztutako auzoa da, ez du argiterian eta zolaketan 

inbertitu.
▫ Espazio publikoren bat lortu beharko litzateke.
▫ Martinsagasti  auzoaren  gaia  ere  aipatu  zen,  iparralderago,  lurzoru  urbanizaezinean,  erabilera 

bateragarrien arazoarekin.

2020-3-6KO PARTE-HARTZE SAIOA - DERMAU

9 lagun bertaratu ziren, horietatik 4 emakumeak, gehi erredakzio taldea, idazkaria eta alkatea.
Egungo planeamenduaren egoera azaldu da. Industriarako sektorea, Plan Partziala eta Birzatiketa onetsi eta 
eskrituratuak dituena. Urbanizazio proiektua hasiera batean onetsita dago, behin betiko onarpenaren zain.
Oso sektore garestia da, eta 120 /m²-ko eragina du; poligono publikoetan (Olazti),  ordea, prezioa 50-60€  

/m² da.€
Egoera horren alternatibak hauek dira:
▫ Hasitako prozesuarekin jarraitu
▫ Hasierara  atzera  eramatea  eta  berriz  diseinatzea,  lurzoru  urbanizaezinera  itzultzea  ere  baztertu 

gabe
▫ Bitarteko konponbidea: diseinua eta urbanizazioa doitzea kostuak murrizteko

Bertaratuek beren arazoak eta beharrak azaldu dituzte:
▫ Industria-erabilerak  eta  bizitegi-erabilerak  nahastea  Lezalderen  mugan,  bereizketarik  gabe,  eta, 

beraz, ezin da saldu aurrealde horretan etxebizitzak egin ahal izateko.
▫ Lurzati  industriala  bidearen  beste  aldera  bizitegi  bihurtzeko  aukera,  kamioiak  maniobratzeko 

arazoak sortzen dituelako.
▫ Jabe gehienak sektore horretako garapenaren aurka daude. Bere garaian industrialaritzat geratzeko 

eskatu zuten, baina garatu gabe, eta aukera hoberenerako utzi zuten.
▫ Merkataritza edo hirugarren sektoreko beste erabilera batzuetara irekitzea.

Beste  kontu  bat  Iberdrolak  lurperatu  nahi  duen  goi-tentsioko  linea  izan  zen,  Dermau  zeharkatuz. 
Garrantzitsua da trazadura berriz aztertzea, sortzen duen zortasunak sektorea birdiseinatzeko proposamen 
batzuk eragotz baititzake.

2020-3-6KO PARTE-HARTZE SAIOA - ZELANDI

Pertsona bakar bat agertu zen, jabe baten ordezkari gisa. Lurzoruaren %80 sustatzaileen esku dago.
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Bizitegi sektore bat da, eta plan partziala baliogabetzat jo zen, bideragarritasun ekonomikorik ez zuelako. 
Horri gehitu behar zaio autobiak sortutako zortasun akustikoko eremuak bete-betean eragiten diola.
Bertaratutakoak sektorearen arazoak eta egungo egoera azaldu zituen:
▫ Bideragarritasun ekonomikoaren azterketa kostu irrealekin egin zen (etxebizitzen salmenta-balioa: 

260.000 ).€
▫ Inork nahi ez zituen orubeak ziren, dotazioen artean.
▫ Unitate  txikiagoak  eskatzen  dituzte,  bankuek  etxebizitzak  eraikitzeko  baino  ez  baitigute  ematen 

finantziazioa. Beheko aldean jarri, etxebizitzetarako.
▫ Urbanizazio-kostuak murriztea (inguruko bidea, etab.)
▫ Jabeak adierazi du Plan Partziala baliogabetuta dagoela, Udalak ez zuelako ondo egin, ez jabeen 

jarduerarik ezagatik; beraz, ez lukete aprobetxamendua galdu behar. Eremua eta erabilera orokorra 
mantentzea.

▫ Zelandi Intxostiaren jarraipena da eta etxebizitzek salmenta ona izango lukete. Otadia hasieran ez 
zen saltzen; gero, urbanizazioa ondo geratzen zela ikusita, saldu egin dira.

▫ Babes ofizialeko etxebizitzak ez dira saltzen prezioa etxebizitza librearen antzekoa delako, horrek ez 
baitu  mugarik.  Beste  aukera  bat  erosteko  aukera  duten  alokairuko  etxebizitzak  sustatzea  da, 
maileguaren kudeaketak errazten dituelako.

▫ Tipologiei  dagokienez,  hobe  bloke  txikiagoak,  zolatutako  espazio  libreak  eta  tamaina  mugatua, 
hobeto erabiltzeko.

2020-6-22KO PARTE-HARTZE SAIOA - LEZALDE

Martxoaren  13rako  programatuta  egon  arren,  atzeratu  egin  zen,  Covid-19ren  pandemiak  ezarritako 
konfinamendu-egoeragatik. Osasun arloko alarma-egoeran egoteagatik, ez da parte-hartzaileen banakako 
kontrolik egiten. 26 pertsonak parte hartzen dute, eta horietatik 13 emakumeak dira.
Indarra duen planeamenduaren egoera eta tramiteak azaldu dira, plan partziala eta urbanizazio proiektua 
onetsita eta birzatiketa baliogabe deklaratuta. Aukera posibleak planteatzen dira.
Bertaratuek beren arazoak eta beharrak azaldu dituzte:
▪ Aurka  daudenak  ez  daude  Lezalderen  garapenaren  aurka,  diseinatu  den  planeamenduaren  aurka 

baizik.
▪ Faseka garatzea proposatzen dute, tamaina handiko poligonoa izanik.
▪ Hauek dira Plan Partzialaren kritikak:
▫ Gehiegizko eremua eta faserik ez
▫ Garestia, gehiegizko bideekin
▫ Industrialdearen hurbiltasuna
▫ Etxebizitzetarako sarbidea industria nabeen bidez, kalea zamalanetarako erabiltzen dutenak
▫ Industria-uhartea bizitegi-gunean
▫ Errepidearekin lotzea: ezin da ezkerretara birarik egin Lezaldeko sarbideetan.

Proiektua idatzi  duen taldeak proposamen alternatibo bat aurkeztu du,  aipatu diren akatsak konpontzen 
saiatzeko. Jabe batzuek adierazi dute bat datorrela beren garaian aurkeztu zuten proposamenarekin.

2020-6-22KO PARTE-HARTZE SAIOA - ZELAI BENTA

Martxoaren  13rako  programatuta  egon  arren,  atzeratu  egin  zen,  Covid-19ren  pandemiak  ezarritako 
konfinamendu-egoeragatik. Osasun arloko alarma-egoeran egoteagatik, ez da parte-hartzaileen banakako 
kontrolik egiten. 12 pertsonak parte hartzen dute, eta horietatik 5 emakumeak dira.
Indarra  duen planaren egungo hirigintza  egoera  azaldu da.  Lurzati  eraikien  eta  eraiki  gabeko orubeen 
nahasketa duen sektorea da.
Arazo nagusia da etxebizitza batzuek ez dutela ibilgailuentzako sarbide optimorik, bide-zortasunaren bidez 
dute, eta ez dituzte oinarrizko zerbitzu guztiak sare orokor publikoen bidez.
Oso bide zabala, Lezalderentzat pentsatua, onura aterako lukeena, eta lehendik dauden etxebizitzak, orube 
berrien kontura urbanizazioa hobetuko luketenak.
Unitate bideragarri bat orube hutsekin birdefinitzea proposatzen da.
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2020-6-22KO PARTE-HARTZE SAIOA - ARKANGOA

Martxoaren  27rako  programatuta  bazegoen  ere,  atzeratu  egin  zen,  Covid-19ko  pandemiak  ezarritako 
konfinamendu-egoeragatik. Osasun arloko alarma-egoeran egoteagatik, ez da parte-hartzaileen banakako 
kontrolik egiten. 12 pertsonak parte hartzen dute, eta horietatik 9 emakumeak dira.
Egungo egoeraren azterketa eta indarrean dagoen planaren diagnostikoa azaldu dira. Oso sektore zabala 
da eta oso partzelario zatitua du, baina ez da garatu. Hegoaldeko eta mendebaldeko mugan ez da kontuan 
hartzen  egungo  etxebizitzen  errealitatea,  kasu  batzuetan  lorategi  edo  baratzeko  espazio  librea  kentzen 
baitzaie sektore berrian sartzen dituelako. Iparraldean goi-tentsioko linea elektrikoek eta gasbideak eragiten 
dute,  eta  horien  lurperatzeak edo desbideraketak kostu  gehigarri  nabarmena ekarriko  luke  urbanizazio-
gastuetarako.
Ikuspuntu estrategikotik, onartzen da Altsasuko hiriguneko hedapen eremu egokiena ekialdera joan behar 
dela.
Kontuan  hartutako  alternatibak  eta  aukerarik  egokiena  azaldu  dira.  Aukera  hori  gutxi  gorabeherako 
aurrerapen-mailan  garatu  da,  eta  hainbat  fasetan  egin  ahal  izateko  egikaritze-unitate  txikiagoak  ere 
proposatu dira. Proposamen hori LAEE honen antolamendu-planoetan jaso da.
Parte-hartzaile batzuek iradokizunak egin zituzten:
▫ Zinema zaharra hiri-lurzoru gisa sailkatuta dago.
▫ Zelai kalearen hasieran garaje bat duen bide publikoa proposatzen da.
▫ Josefina Arreguirako bidearen atzeko aldeko lurzatia, sarbiderik gabe.

2020-6-22KO PARTE-HARTZE SAIOA - MENDIZAL

Martxoaren  27rako  programatuta  bazegoen  ere,  atzeratu  egin  zen,  Covid-19ko  pandemiak  ezarritako 
konfinamendu-egoeragatik. Osasun arloko alarma-egoeran egoteagatik, ez da parte-hartzaileen banakako 
kontrolik egiten. 7 pertsonak parte hartzen dute, eta horietatik 2 emakumeak dira.
Egungo egoeraren azterketa eta indarrean dagoen planaren diagnostikoa azaldu dira. Oso sektore zabala 
da, Arkangoarekin lotua. Iparraldean goi-tentsioko linea elektrikoek eta gasbideak eragiten dute, eta horien 
lurperatzeak edo desbideraketak kostu gehigarri nabarmena ekarriko luke urbanizazio-gastuetarako.
Ikuspuntu estrategikotik, onartzen da Altsasuko hiriguneko hedapen eremu egokiena ekialdera joan behar 
dela.
Kontuan  hartutako  alternatibak  eta  aukerarik  egokiena  azaldu  dira.  Aukera  hori  gutxi  gorabeherako 
aurrerapen-mailan  garatu  da,  eta  hainbat  fasetan  egin  ahal  izateko  egikaritze-unitate  txikiagoak  ere 
proposatu dira. Proposamen hori LAEE honen antolamendu-planoetan jaso da.

2. ATARIKO LAEE ERAKUSKETA PUBLIKOA

Sortuz  joan  den  dokumentazioa  (informazio-planoak  eta  planeamenduaren  aurrerapen-planoak, 
antolamendu-proposamenekin eta alternatibekin) udal-webgunean jarri  da, herritarren ekarpenei buruzko 
ahalik eta informazio gehien eskaintzeko.

Idatzitako dokumentu hau Udalak oraindik onartu ez duen aurretiazko testua da. Jendaurrean egonen da 
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondotik. Zabalkunderik handiena ohiko bitartekoen bidez eta HPPn 
adierazitakoak  erabiliz  emango  da.  Planteatzen  diren  kontsultak  artatuko  dira,  Covi-19ko  pandemiak 
eragindako osasun egoerak ahalbidetzen duen neurrian. Herritar guztiek iradokizunak aurkeztu ahal izango 
dituzte  LAEE idatzi  aurretik  ezarriko  den epean,  behin  betiko  onets  dadin.  Onartutako  iradokizunak,  hala 
badagokio, eta bildutako txosten sektorialen ondoriozkoak jasoko ditu.
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3 ERANSKINA - HASIERAKO INGURUMEN DOKUMENTU ESTRATEGIKOA

Dokumentu honetan, Altsasuko Udal Plan Orokorraren garapenak ingurumenean izan ditzakeen ondorioak 
aztertzen dira.

1. UDAL PLAN OROKORRAREN INGURUMEN HELBURUAK

UPO berriaren ingurumen-helburuak 3. atalean zehaztu dira. UDALERRIAREN LURRALDE- ETA INGURUMEN-
HELBURUAK.  IRAUNKORTASUN-PRINTZIPIOAK  ETA  UDAL-  ETA  FORU-INTERESEKO  HELBURUAK.  LAEEren 
testuaren PLANARI APLIKATU BEHARREKO INGURUMEN- ETA ESTRATEGIA-IRIZPIDEAK ETA -HELBURUAK. Horiek 
ez errepikatzeko, hona hemen:

2. INGURUMEN-AZTERKETA, -DIAGNOSTIKOA ETA -BALORAZIOA

Ingurumen-azterketa,  -diagnostiko  eta  -balorazioari  buruzko  atala  betetzat  ematen  da,  LAEE  honetako 
UDALERRIAREN  LURRALDE-AZTERKETA  ETA  -DIAGNOSTIKOA  1.  atalean  eta  informazio-planoetan  jasota 
dagoelako. Horiei lotuta, udalerriaren karakterizazioa egiten da, eta ingurumen-, paisaia- eta kultura-interes 
bereziko espazioak eta horien konektibitate ekologikoa identifikatzen dira, bai udalerri-mailan, bai udalerrian.

Hala ere, bertan deskribatutakoaren osagarri gisa, lurraldean gertatzen diren ingurumen-unitateak aipatzen 
dira.  Ingurumen-unitateak  lurralde-eremu  edo  produkzio-  edo  ingurumen-sistema  gisa  definitzen  dira, 
“kudeaketa-unitate”  homogeneo  gisa  taldekatuta.  Unitate  horietako  bakoitzak  ingurunean  zehaztutako 
funtzio bat edo gehiago betetzen ditu, antzeko erabilera-gaitasunak eta arrisku nahiko homogeneoak ditu 
antzeko  perturbazio  posibleen  aurrean.  Ingurumen-unitate  horiek,  nahitaez  azaleran  zabalak  eta  modu 
zehatzean  biltzaileak,  nolabait  estaltzen  dute  izan  dezaketen  aniztasun  handia,  baina  mugatutako 
eremuaren funtsezko egitura azaltzeko aukera ematen dute.

Ondoren,  Altsasuko  mugapean  dauden  ingurumen  unitateak  jaso  dira,  Nafarroako  Atlantikoko  Lurralde 
Antolamenduko Planetik (POT 2).
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UA 2- Ebakiak
UA 3- Ingurumen- eta ekoizpen-balioa duten basoak
UA 5- Baso produktiboa
UA 6- Zuhaixka- eta belar-formazioak
UA 9- Ibar-barreneko belardiak eta laboreak
UA 14- Ubide eta ibaiertzen sistema

UA2 - Ebakiak

Aralarko hegoaldeko eskartzoaren harkaitzetan eta Urbasako mendilerroko iparraldeko ebakiduretan dago. 
Paisaia-balio handia du, hauskorra da eta balio handiko flora- eta fauna-komunitateak ditu.

UA3 - Ingurumen- eta ekoizpen-balioa duten basoak

Ingurumen unitate honetan sartzen dira egiazko edo balizko zur-aprobetxamendua izan dezaketen zuhaitz 
autoktonoak.  Urbasa  mendilerroaren  iparraldean  eta  Aralar  mendilerroaren  inguruetan  daude.  Nagusiki 
pagoen masa trinkoak eta zabalak dira, baina hariztiak eta, neurri  txikiagoan, astigarrak eta lizarrak ere 
badaude.

UA5 - Baso produktiboa

Larizio  pinuaren  basoberritzeak  dira,  produkzio  helburuekin.  Lurralde  osoan  oso  hedatuta  ez  dagoen 
ingurumen-unitatea da, Aralar mendiaren magalaren behealdeko zenbait poltsatan.

Suteak eta erauzte-  eta landatze-uneetako higadura dira erabilera horien arrisku  nagusiak,  atmosferako 
karbonoa bahitzeko ahalmena galtzeari dagokionez. Zura ekoizteko ia bakarrik erabiltzeak (ez abeltzaintza, 
ez  perretxikoak,  aniztasun  gutxi…)  balioa  kentzen  dio  inguruneari.  Aloktonoak  izan  arren,  ur-fluxuak 
erregulatzeko eta lurzorua mantentzeko garrantzia dute.

UA6 - Zuhaixka- eta belar-formazioak

Askotariko ingurumen-unitatea da, eta larreak eta sasiak, sasiak, arrosa eta arantzadunak barne hartzen 
ditu. Batez ere mendilerroen beheko hegaletan dago. Tokiko ekonomia tradizionalaren jardueraren oreka 
dinamikoaren adibide bizia dira. Hala, abeltzaintza estentsiboa murrizteak sastrakadia ugaritzea eta larrea 
desagertzea errazten du, eta abeltzaintza handitzeak, berriz, sastrakadia larratzea.

Formazio  horiek,  batez  ere  sastrakadiek,  oso  zeregin  garrantzitsua  dute  lurzorua  malda  handietan 
atxikitzeko,  produktibitatea  bermatuz  eta  beheko  aldeetan  lurreratzea  saihestuz.  Balio  handia  dute 
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biodibertsitatea mantendu eta kontserbatzeko, eta funtsezkoa da basoaurreko lurzoruak heltzen. Ekoizpen-
gaitasun pixka bat dute, hala nola larreak abeltzaintza estentsiboan, biomasa eta ehiza.

UA9 - Ibar-barreneko belardiak eta laboreak

Unitate honetan sartzen dira belardiak eta lehorreko laboreak, batez ere belarkiak, ibarraren behealdeko 
eremu lauetan daudenak. Nekazaritzako produktibitaterako eraldatutako lurzoruak dira, eta balio ekonomiko 
handia dute.

UA14 - Ubide eta ibaiertzen sistema

Ibai eta erreketako ubideak, ibaiertzak eta ibaiertz naturalak dira (zuhaitzak,  zuhaixkak edo belarrak),  eta 
inguruko  soroekin  muga  argia  dute.  Altsasuko  mugapean,  ezinbesteko  elementuak  dira  faunarentzako 
konektibitatea lortzeko, eta horren araberakoa da babeslekua. Ibilgu nagusia Arakil ibaia eta Altzania dira. 
Arakilerantz  drainatzen duten beste estropada garrantzitsu  batzuk  Andrea Galdu Zan eta Buztintza dira, 
Burunda  ibaiaren  eskuinaldean  eta  San  Martin,  Uzkullu,  Santa  Luzia  eta  Txantxi  erreka  ezkerraldean. 
Lurraldean ura bideratu eta banatzeko orduan berebiziko garrantzia du,  eta horrekin lotutako akuiferoak 
elikatu eta drainatzen ditu. Elkartutako landare-komunitateek berezko balio handia dute.

3.  ARRISKUAK  (UHOLDEAK  IZATEKO  ARRISKUA,  SUTEAK)  ETA  EGOERA  AKUSTIKOA  IDENTIFIKATZEA  ETA 
AZTERTZEA

Altsasuko  hirigunea  Burunda eta  Altzania  ibaien ibarren  eta  komunikazio-azpiegituren  artean kokatzeak 
berak  zehazten  ditu,  neurri  handi  batean,  hirigunean  eragiten  duten  bi  lurralde-baldintzak,  hala  nola 
uholdeak izateko arriskua eta zarata.

Uholdeak izateko arriskua

Urpean  gera  daitezkeen  Eremuen  Kartografiako  Sistema  Nazionalaren  (SNCZI)  esparruan  egindako 
arriskugarritasun-  eta  arrisku-mapak  daude.  Honekin  batera,  CHE  “Sitebro”  erakundearen  webgunetik 
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ateratako planoa erantsi  da. Bertan, 10 urteko (gorria),  100 urteko (laranja) eta 500 urteko (horia)  itzulera-
aldiak adierazten dira.

Hiri-lurzoru  finkatuen  gaineko  ukipenaz  gain  (industrialdeak,  Geltoki  auzoa,  Bentak  eremua,  etab.).  ). 
Horretarako, hirigintza-plangintzako neurriek autobabeserako neurriak eta babes zibileko beste neurri batzuk 
hartu beharko dituzte zaurgarritasuna murrizteko. Ikusten denez, ibaien uholde-lautada bizitegi-erabilera eta 
industria-erabilera berrietarako plan zaharrean sailkatuta zeuden eremuetan hedatzen da, hala nola Zangitu 
6.  sektorea  (industriakoa),  Txunkai  9.  sektorea  (bizitegietakoa)  eta  Jainko  Artzaina  UE-9  sektorea 
(bizitegietakoa).  UPO honetan,  haren erabilerak  uholdeekin  bateragarriak diren beste batzuekin  ordeztea 
planteatzen da. Zangitzen lur horien landa izaerari eustea planteatzen da, nahiz eta ibaiak ukitzen ez duen 
aldean jarduera ekonomikoak ezartzeko aukera eremu gisa erabil daitekeen.

Eragin akustikoak

Nafarroako Foru Komunitateko errepideen sareko Zarataren Mapa Estrategikoekin bat etorriz, bai A-1 bai A-
10 errepideetakoak, lerro esanguratsuenei buruzko informazioa erantsi den mapan bateratu da: 60 dB eta 
65  dB  eguneko  (lerro  laranjak)  eta  50  dB  eta  55  dB  gaueko  (linea  berdeak),  kanpoko  eta  barruko 
bizitegietarako eremuak dira, hurrenez hurren, hiri-garapeneko eremuak.

Hirigintzako Udal Planean, hirigintza-antolamendua zehazten duen dokumentua baita, garapen berrietarako 
kontuan  hartuko  dira  urriaren  19ko  1367/2007  Errege  Dekretuan  ezarritako  zarata-immisioaren  muga 
akustikoak, bai lehendik dauden eremu urbanizatuetarako, bai hiri-garapen berrietarako, kalitate akustikoko 
helburu horiek lortzeko.

Ondorio  horietarako,  eta  Herri  Lan  eta  Azpiegituren  zuzendari  nagusiaren  martxoaren  2ko  151/2020 
Ebazpenarekin  bat,  “Nafarroako Foru Komunitateko bide-ardatz nagusien zarataren mapa estrategikoak” 
behin betiko onesten dituena. 3. fasea”: Lezalde 5. sektorea lehendik dagoen eremu urbanizatutzat hartzen 
da, 2007ko urriaren 24a baino lehen antolatzen baita (urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretua indarrean 
sartu zen data). Zelandi 1. sektorea ez da lehendik dagoen eremu urbanizatutzat jotzen, ED horrek indarra 
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hartu ondoren antolatzen baita.

Nafarroako errepideetako zarataren mapa estrategikoen ekintza plana tramitatzen ari dira.

Proposatutako  neurrien  artean,  pantaila  akustiko  batzuk  aurreikusten  dira  A-1  errepidearen  ekialdean, 
Altsasuko hirigunetik  pasatzean,  eta  aipatutako eremuetako kalitate akustikoa  nabarmen hobetuko dute. 
Alegazio-aldian,  Udalak eskatu du pantaila akustiko horiek handitzeko eta modu jarraituan proiektatzeko 
zaharren egoitzatik Iparraldeko korapiloraino. Justifikatuta dago A1 saihesbidea egin zenean ez zela zarata-
azterketarik egin, zegokion garaian bezala, eta zarata-arazoak sortu dituztela hiriguneko ekialdeko fronte 
osoan. Arazo horiek, aurkitutako tarteez gain, hezkuntza-instalazioei, kirol-instalazioei eta bizitegi-sektoreei 
ere eragiten diete.

Suteak

Baso Suteen Ondoriozko Larrialdien Babes Zibilerako Plan Bereziak adierazten du Altsasu baso-arriskuko I. 
edo oso zona altuan dagoela, nahiz eta INFONA Plan Bereziak ez duen neurri zehatzik adierazten ukitutako 
udalerrientzat. Mendi Zerbitzuko Kantauriko Oihan Eskualdeko Plan Orokorrak, bere aldetik, arriskugarritasun 
neurrizkotzat jotzen du eremua.

Kasu honetan, bizitegi-, merkataritza-, industria- edo zerbitzu-erabilerako urbanizazio berriek hiri-bilbearekin 
berehalako  jarraipena  dute  eta  ez  dira  baso-eremuekin  mugakideak.  Hala  ere,  Udala  gai  horretan 
eskumena duen erakunde bat denez,  Nafarroako Gobernuko Babes Zibilerako Zuzendaritzarekin batera, 
baso-suteen  arriskuari  buruzko  jarduera-plan  koordinatua  egingo  da.  Plan  horretan,  prebentzio-neurri 
egokiak planifikatuko dira, baso-suteak hasteko arriskua mugatzeko, eta, horretarako, mugatu egingo dira 
zuhaitz-eremuetatik hurbil baimendu daitezkeen jarduerak, bai eta suteek izan ditzaketen ondorioak modu 
aktiboan eta pasiboan babesteko bitartekoak ere.

Altsasun suhiltzaile etxe bat dago, eta bertako giza baliabideak eta baliabide materialak Nafarroako Foru 
Komunitateko oihanetako suteetarako larrialdi planari atxikita daude.

Lurzoru urbanizaezinari buruzko UHPren hirigintza-araudian maila handiagoko xedapenak jasoko dira, hala 
nola  azaroaren  15eko  893/2013  Errege  Dekretuaren  II.  eranskina,  zeinaren  bidez  baso-suteengatiko 
larrialdiko  babes  zibilerako  plangintza  egiteko  oinarrizko  gidalerroa  onartzen  baita,  eta  ekainaren  24ko 
195/2014 Foru Agindua, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Tokiko Administrazioko Sute Prebentziorako 
kontseilariak ematen duena.

4. KONTUAN HARTUTAKO ALTERNATIBAK

Era berean, LAEE honetako 4.  atalera jotzen dugu. Bertan,  kontuan hartutako alternatibak identifikatu eta 
deskribatu dira, eta planteatutako helburuei eta plangintzarako erreferentzia diren gizarte-, ingurumen- eta 
ekonomia-iraunkortasunerako irizpideei dagokienez baloratu dira. Ingurumen- eta estrategia-irizpideen eta 
-helburuen  oinarrizko  lau  aldagai  ebaluatu  dira,  eredua  ebaluatzen  duen  1.  aldagaia  eta  ereduaren 
osagaiak,  hau  da,  ingurumen-osagaia,  osagai  soziokulturala  eta  osagai  sozioekonomikoa,  ebaluatzen 
dituzten 2., 3. eta 4. aldagaiak.

Aukeratutako eredua 4 aukeran oinarritzen da, Planari aplika dakizkiokeen ingurumeneko eta estrategiako 
irizpide eta helburu orokorretara gehiago egokitzen dela uste baita. Aukera honetan, egungo herrigunearen 
ekialdean dagoen hiri  hazkundea proposatzen da,  egungo egoera  kontuan  hartuta  egokiena  delakoan. 
Gutxi gorabehera, 21'5 hektarea izango lirateke. Haren iparraldeko mugak ez du gaindituko goi-tentsioko eta 
gasbideko egungo linea. Ondorioetan aipatzen da lehendik dagoen bilbearekin eta hiriguneko ekialdean 
dauden bideekin duen lotura ebazten duela.

Bizitegi-erabilerarako  lur-poltsa  handi  horretaz  gain,  proposamena  osatzeko,  egungo  hirigunearekin 
mugakide  diren  zenbait  kokalekutan  murriztutako  zenbait  egikaritze-unitate  proposatzen  dira.  Indarrean 
dagoen  planean  aurreikusitako  eremuak  dira,  baina  tamainaz  txikitzen  dira  eta  berriro  agertzen  dira. 
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Halaber,  ahaleginak eginen dira,  ahal den neurrian,  gaur egun garapen planeamendua tramitatzen ari 
diren sektoreen antolamendua hobetzeko, exekuzioa eragozten duten akatsak konpontzeko.

Aurreikusitako industria erabilerei dagokienez, Zangitu baztertu egin da, gehienak urpean gera daitezkeen 
eremuetan  daudelako.  Urpean gera  ezin  daitekeen  zatian  aukerako  jarduketaren  batera  mugatzen  da. 
Etorkizuneko jarduera ekonomikoetarako erreserba-eremu handi gisa, Kapitansoroko eremua proposatzen 
da, mugaren iparraldean, autobiaren eta N-1 errepide zaharraren artean.

5. INPAKTUEN IDENTIFIKAZIOA, KARAKTERIZAZIOA ETA BALORAZIOA

Epigrafe  honetan,  UPOaren  definizioak  kontuan  hartutako  inguruneko  faktore  bakoitzean  izan  ditzakeen 
ingurumen-eraginak aztertzen dira.

Hartutako ereduak ingurumenean duen eragina baloratzeko, abiapuntua hartu behar da kontuan. Indarrean 
dagoen hirigintza-plangintza  gisa,  indarrean dagoen Udal  Plana da (2002ko azaroaren 18ko 139.  BONn 
argitaratu zen behin betiko onespena), eta dokumentu horretan orain arte egin diren aldaketak.

Planaren garapen edo exekuzio fasetik nahiz planaren bizitza baliagarriaren fasetik etor daitezke inpaktuak 
eragin ditzaketen planeko ekintzak.

Gauzatze edo garapen fasean, ekintza hauek egiten dira:

▪ Herrigunetik hurbil dauden lurren erabilera aldaketak
▪ Urbanizazio eta eraikuntza lanen ondorioz landare-estalkia kentzea
▪ Lur mugimenduak indusketa, lurrerauzketa eta lubetetan, urbanizazioan eta eraikinen eraikuntzan
▪ Eraikuntza-lanetan sortzen diren hondakin solido, isuri eta kutsatzaile atmosferikoak

Planaren bizitza baliagarriaren fasean, ekintza hauek eragiten dute:

▪ Eraikuntza berriko elementu antropiko gehiago
▪ Biztanleriarentzako  baliabide  erabilgarriak  handitzea,  berdeguneak  eta  aisiarako  eremuak  gehitzea 

hirigunean
▪ Baliabide gehiago kontsumitzea (ura, energia), bide berriak gauez argiztatzea, etab.
▪ Eraikin berrietako eta espazio publikoen mantentze-lanetako isurketak eta hondakinak sortzea
▪ Etxebizitzetako berokuntza-sistemek eta zirkulazioa handitzeak eragindako emisio atmosferikoak
▪ Zarata areagotzea, biztanleria, trafikoa eta abar gehitzearen ondorioz
▪ Etxebizitza-eskaintza handitzea

5.1. ATMOSFERAREN GAINEKO ERAGINAK

Plana  gauzatzean,  airearen  kalitateari  eragingo  dio,  batez  ere  landare-estalkia  desagertzeak  (CO2-a 
finkatzeko  eta  oxigenoa  sortzeko  gai  da)  eta  gas-emisioak  handitzeak  (gauzatze-fasean  makinek, 
berokuntza-sistemek eta biztanle berrien motordun zirkulazioa handitzeak eragindakoak).

Orain arte gutxi kontuan hartu den beste kutsatzaile atmosferiko bat argi-kutsadura da. Udalerrian elementu 
aipagarririk ez dagoen arren, kutsadura badago, eta batez ere hiriguneetatik eta trafiko-bideetatik dator.

Nolanahi  ere,  aurreikusitako  garapen  berrien  tamaina  mugatuarekin,  uste  da  oso  eragin  mugatua  eta 
garrantzi gutxikoa izango duela atmosferan.

Hirigunearen kokapen berezia eta haize nagusien norabidea kontuan hartuta, hirigune horretako airearen 
kalitateak ona izaten jarraituko du.

Lurralde-antolamenduko  planetan  zein  UPOn  bertan,  besteak  beste,  helburu  hauek  proposatzen  dira: 
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mugikortasun  jasangarria,  jasangarritasun-irizpideak  dituen  hiri-garapena,  motorrik  gabeko 
mugikortasunerako bide-sarea sortzea, garraio publikoa sustatzea, eraikuntza bioklimatikoa sustatzea, etab. 
UHPk, era berean, argi-kutsaduraren arloko araudia aplikatzeko behar dena arautuko du.

Hala  ere,  eta  nahiz  eta  lurraldearen  egungo  egiturarekin  bistan  den  eremuan  ibilgailu  motordunen 
gehiegizko  erabilerak  eragindako CO2aren emisioa  bateragarria  dela  jotzen  da,  eta,  aplikatu  beharreko 
neurri guztiak betetzen badira, ez da esanguratsua.

5.2. ZARATA

Urbanizatzen  eta  eraikitzen  ari  diren  makineriaren  lanek,  biztanle  berrien  ibilgailuen  trafikoak  eta  tokiko 
jardueren eguneroko bilakaerak zarata areagotu dezakete.

Urbanizazio eta eraikuntza obren ondoriozko zarata puntuala, lokalizatua eta aldi baterakoa izanen da.

Hirietako zarata “barnekoa” dago, egunez zein gauez. Zarata hori  neurri  batean konpon daiteke, trafikoa 
antolatuz eta zarata sortzen duten lokaletan araudi espezifikoak aplikatuz.

Planaren horizontean populazioa handitzeak ez du esan nahi gaur egun sortzen den trafiko-zarata asko 
handituko denik, batez ere hirigunea zeharkatzen duten bide nagusiak erabiltzen dituzten ibilgailuek eragiten 
baitute zarata hori (A-1 eta A-10 autobiak).

UHP fasean,  proposamenaren  zonifikazio  akustikoa  egingo da,  erabilera  nagusiak  kontuan  hartuta.  Hiri 
plangintza  A-1  eta  A-10  autobien  inguruan  proposatzen  bada,  aurreikusitako  erabileretarako  kalitate 
akustikoaren helburuak betetzen diren aztertuko da.

Landa-ingurunean,  zarataren  eragina  ez  da  kontuan  hartzen,  Planak  ez  baitu  proposatzen  indarrean 
dagoen planarekin egin daitezkeen jarduerez bestelako jarduerarik edo udalez gaindiko esku-hartzerik, hala 
nola AHTren trenbide-linea berria ezartzea.

Horregatik guztiagatik, zarataren gaineko eragina bateragarria dela uste da.

5.3. HONDAKINEN KUDEAKETA ETA SORKUNTZA

Hazkunde demografikoak hondakin gehiago sortzea ekarriko du. Eragina nabarmena izan badaiteke ere 
dagoeneko  ukitua  eta  hauskorra  den  ingurune  batean  jarduteagatik,  biztanleria-hazkundeari  berez 
datxekiokeela  uste  da,  halako  moldez  non,  Altsasun  sortzen  ez  bada,  seguruenik  inguruko  beste  leku 
batzuetara bideratuko baita, kudeaketa-sistema berarekin.

Sortzen  diren  hiri  hondakin  solidoak  Sakanako  Mankomunitateak  kudeatzen  ditu.  Ondorioak  arintzeko, 
hainbat neurri proposatzen dira, hala nola aurrezteko edo berrerabiltzeko sistemak.

Horregatik guztiagatik, inpaktu bateragarritzat hartzen da.

5.4.- BALIABIDE BERRIZTAGARRIEN ETA EZ-BERRIZTAGARRIEN KONTSUMOA

Baliabide gehiago kontsumituko dira, biztanleria handitu egin delako. Eskari handiagoak uraren, erregaien 
eta energia elektrikoaren kontsumoa handituko du, bai etxeko kontsumoagatik, bai argiteria publikoagatik.

Memorian  justifikatu  den  bezala,  badago  baliabidea  eskuragarri,  bai  eta  haren  kalitatea  ere,  eskaria 
handitzeko.

Lurzoruari  dagokionez,  jakina,  hiri-hazkundeak  lurzoru  gehiago  kontsumitzen  du,  eta,  zalantzarik  gabe, 
nekazaritzako  eta  abeltzaintzako  baliabide  berriztagarriak  galtzea  eragiten  du.  Proposaturiko  bizitegi 
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eremuak gunearen inguruan daude, gehienbat lurzoru arruntetan,  lehorreko nekazaritzako laboreek edo 
belardiek  okupaturik.  Galera  hori  ez  da  garrantzitsutzat  jotzen,  neurri  batean  lehen  sektorearen 
gainbeheragatik, eta antolamendu berriaren baterako eragina positibotzat jotzen da produkzio eta gizarte 
sarearentzat.

Planaren  aplikazioak  lurzoruaren  eta  beste  baliabide  batzuen  kontsumoan  duen  eragina  baloratu  egin 
behar da, lurzoru produktiboaren gehikuntza edo galera kontuan hartuta. Eragina neurrizkoa dela jotzen da, 
eta lurzoruaren eta baliabideen kontsumoak oso bilduak direla, mugapeko eremurik egokienean.

5.5. HIDROLOGIAN DITUEN ERAGINAK

5.5.1. ERREGIMEN HIDRIKOA

UPOk ziurtatu egingo du UHPren fasean ahalik eta gutxien kaltetuko direla ibai-ibilguetan eta ibaiertzetan. 
Horretarako, babes-lurzoru urbanizaezina, ingurumen-balioa duen lurzoruaren azpikategoriak - ibai-eremua 
eta  uholdeek  eragindako  arriskuen  prebentzioa  kategorietako  arauak  aplikatuko  ditu.  Proposatutako 
garapen berriak urpean gera daitezkeen eremuak saihestuz kokatzen dira, baina indarrean dagoen planak 
sektore batzuk hartzen ditu (adibidez: Zangitu) Arakil ibaiaren urpean gera daitekeen eremuan.

Uholdeek  eragindako  arriskuen  definizio  horrek  hobekuntza  dakar  urak  har  ditzakeen  eremuetan  ezarri 
beharreko erabilerak definitzerakoan, pertsonak eta ondasunak arriskuetatik babestuz.

Ez da aurreikusten planaren garapenak eragin nabarmenik izango duenik erregimen hidrikoan; izan ere, ez 
da ubiderik zuzenduko, ez estutuko, ez eta ibaiertzen profilak aldatuko ere, ez eta haien gailurren altuerak 
aldatuko ere.

Planaren aplikazioak alderdi horretan duen eragina  positibotzat jotzen da, egungo babes maila hobetzen 
baitu.

5.5.2. UREN KALITATEA

Uren kalitatean sortutako arazo nagusietako bat hondakin-uren isurketak dira. Babestutako eremuen egitura 
eta  lurraldearen  konektibitatea  ibai-sisteman  oinarritzen  dira,  eta  ibai  osasungarriak  ezinbestekoak  dira 
helburu horiek lortzeko.

Etxebizitza eta bideak gehitzeak euri urak isurtzea eragiten du, ibilgailuetatik datozen kutsatzaileak eraman 
ditzaketenak. Horri gehitu behar zaio hondakin uraren gehikuntza, saneamendura joango dena eta behar 
bezala garbitutako ubideetara iritsiko dena, biztanleriarentzako egokiak diren prozesuen bidez.

Intentsitate txikiko inpaktua da, eta uraren kalitatean duen eragina bateragarritzat jotzen da.

5.6. FLORA, LANDAREDIA ETA FAUNAREN GAINEKO ERAGINAK

Landarediaren eta faunaren gaineko zuzeneko eraginak oso txikiak dira. Etxebizitzak handitzeko lurzoruak 
kontserbazioan interesa duen espezierik edo ekosistemarik ez dagoen lekuetan egiten dira.

Berezko landaredia edo erdinaturala duen udal-mugarteko ia azalera guztia Babes edo Zaintzako lurzoru 
gisa sailkatzen da, ZEC edo Baso azpikategoriatan. Hori kudeatzeko, Biodibertsitatea Zaintzeko Zerbitzuak 
onartutako Plan Teknikoa behar da, otsailaren 21eko 3/2007 Foru Legearen arabera.

Sare hidrografikoa  eta  haren urbazterreko  landaredia,  jabari  publiko  hidraulikoaren  eta  haren zortasun-
eremuaren barruan sartua, kategoria honetan sartzen da: Babesa, Ingurumen Balioa, Ibai Gunea: Ibai, ubide 
eta erreketako ubideen sistema. Kategorizazio  horrek,  proposatutako araudiarekin  batera,  haren babesa 
bermatuko du eta ibaiertzak lehengoratzea ahalbidetuko du.
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Horregatik guztiagatik, planaren aplikazioak floran, landaredian eta faunan duen eragina bateragarria dela 
ondorioztatu da.

5.7. INTERES EKOLOGIKOKO ESPAZIOEN GAINEKO ERAGINAK

Lurzoru urbanizagarria intereseko habitatei eragiten ez dieten lurzoruetan zabalduko da.

Interes  ekologikoko  eremuak  (ZEC,  onura  publikoko  mendiak,  intereseko  habitatak  eta  ingurumen-
balioengatik  garrantzitsuak  diren  beste  eremu  batzuk)  babestu  eta  zaindu  beharreko  lurzoruaren 
kategorietan sartu dira.  UHP fasean,  araudi  sektorialak  eta dagozkien kudeaketa-dokumentuak aipatzen 
dituen arau-garapen egokia izango dute, haien babesa ziurtatuz.

Planaren aplikazioak alderdi horretan duen eragina positiboa da, eragina bateragarria baita.

5.8. PAISAIAREN GAINEKO UKIPENAK

Planak ez du paisaian eragin nabarmenak sor ditzakeen jarduketa zehatzik proposatzen. Nekazaritzako lur 
batetik  lurzoru  urbanizagarrirako  aldaketa  paisaiaren  aldaketa  da.  UHPn  proposatutako  lurzoru 
urbanizagarriak  nagusiki  nekazaritzarako  erabiltzen  diren  lurzoruak  dira,  baina  hiri-inguruko  eremuan, 
batzuetan  finkatutako  eraikuntzez  eta  hiri-lurzoruez  inguratuta.  Gainera,  hirigintza-antolamendua 
planteatzen  da  lehendik  dauden  balioak  errespetatuta,  intereseko  hiri-bilbeei,  eraikuntza-tipologia 
tradizionalei  eta  hiri-sarearen  eremu  bereziei  dagokienez,  eta  edukiak  planteatzen  dira,  herrigunea 
ezaugarritzen  duten  inbariante  formalekin  eta  materialekin  bat  etorriz,  eta  ikuspegi  eta  funts  bisualak 
babestuz,  haien  interesagatik  babestu  behar  baitira.  Horregatik,  paisaia-aldaketa  neurritsua  gertatuko 
litzateke.

Lurzoru urbanizaezinari dagokionez, planak POT 2tik heldu diren eta paisaiaren aldetik garrantzitsuak diren 
eremuak bilduko ditu, baita Udalaren intereseko paisaiak ere.

5.9. ERABILEREN GAINEKO UKIPENAK

UPO idatzi aurretik zeuden erabilerak aldaketarik gabe mantentzen dira. Lurzoru urbanizagarria lehorreko 
nekazaritzako  lurzoruetan  zabalduko  da.  UPOren  araubideak  lurzoru  urbanizaezina  kalifikatu  eta 
kategorizatuko  du,  indarrean  dagoen  planean  baino  zehaztasun  handiagoz;  beraz,  babesa  handiagoa 
izango da.

Lurzoruaren erabilera eta aprobetxamenduen gaineko ukipena neurrizkoa da eta eragina bateragarria.

5.10. ONDARE HISTORIKO-KULTURALAREN GAINEKO ERAGINAK

Interes historiko-kulturaleko ondare arkitektonikoa eta bertan diren aztarnategi arkeologikoak, bai eta inguru 
hurbilekoak ere, UPOren Katalogoaren babespean geratuko dira. Katalogo horrek zehaztuko ditu kultura-
ondasunei,  eraikinei  eta  bestelako  ondare-elementuei  eta  haien  inguruneari  buruzko  babes-mailak  eta 
araudi aplikagarria.

Planaren aplikazioak alderdi horretan duen eragina positibotzat jotzen da.

5.11. ERAGIN SOZIALAK

UPO  garatzeak  alderdi  sozioekonomikoa  hobetzea  ekarri  behar  du,  garapen  orekatua  eta  jasangarria 
ahalbidetuko baitu epe ertain-luzerako.
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Biztanleriari  dagokionez,  etxebizitza-kopurua  handitzearen ondorioz  biztanleria  handitu izana positibotzat 
har daiteke, biztanleria ez delako jendetzen eta biztanleria gaztetzen ez delako.

Enpleguari  dagokionez,  eraikuntza-lanetan  aldi  baterako  eskulana  handitzeak  eragiten  du.  Aldeko 
bizilagunentzako dirusarreren gehikuntzagatik  da onuragarria,  eta merkataritzako jarduerak finkatzen eta 
finkatzen laguntzen du.

Herritarren ongizateari dagokionez, eraikuntza-prozesuetako eragozpenek eragin dezakete kaltea. Horren 
ordez, zerbitzuak, espazio libreak eta berdeguneak hobetzea dakar.

Ez  dirudi  lurzoru  urbanizagarrian  egindako  aldaketek  biztanleria  sozialki  desorekatuko  dutenik,  ez  eta 
orokorrean  kalte  edo  onura  handiak  ekar  ditzaketen  erabilerak  aldatzen  direnik  ere.  Aitzitik,  hirigintza-
antolamenduko jarraibideek onura nabarmena dakarkiote hiriguneko hiri-bilbea osatzen duten garapenei, 
urbanizazioa,  ekipamenduak  eta  espazio  libreak  hobetzen  dituztenei,  hirigunearen  bizi-kalitaterako  eta 
harmoniarako.

Planaren aplikazioak atal honetan duen eragina positibotzat jotzen da.

5.12. UKIPENEN BALORAZIO OROKORRA

Oro  har,  UPO  aplikatzeak  ingurumen-faktoreetan  duen  eragina  positibotzat  jotzen  da,  eta  egungo 
ingurumen- eta natura-baldintzak hobetzen ditu, arrazoi hauengatik:

▪ Ingurumen-balioen babesa bermatzen du, aurreko planeamenduarekin bat ez zetorren babes-araudia 
izango  baitute.  Erabilera  baimengarriak  dira  kontserbazioa  merezi  duten  espazioen  balioari  eustea 
ahalbidetzen  dutenak.  Arriskuei  aurrea  hartzeko  eremuek  erabilerak  eta  jarduerak  baldintzatzen  eta 
mugatzen dituzte, eremu horietan asentatzea ekidinez, eta lurraldearen erabilera desegokiaren ondorio 
negatiboak gutxituz.

▪ Hirigintza garatzeko aukerak hobetu  eta  modu ponderatu  eta  iraunkorrean doitzen ditu,  horretarako 
egokienak diren lurretan, urpean gera daitezkeen eremuek ukitzen ez dituztenean, eta bilbea osatzen 
du, trinkotasun irizpideekin.

▪ Terminoaren garapen integrala proposatzen du, egungo erabilerekin orekatuta, sektore ekonomiko eta 
sozialen bilakaera alde batera utzi gabe.

▪ Atmosferaren gaineko eraginak, zarata, hondakinak,  uren kalitatea, ekosistemak, paisaia, lurzoruaren 
erabilerak eta aprobetxamenduak bateragarriak dira.

▪ Baliabideen kontsumoa neurrizkoa da, eta ingurumenaren ikuspuntutik ezaugarri nabarmenik ez duten 
lursailetan zabaltze urbanizagarriak planteatzen dira.

▪ Sektore berrien hirigintza-garapenerako beharrezkoak diren azpiegitura berriak ezartzeak, mantentze-
lanen  kostuek,  tokiko  zerbitzu  publikoak  abian  jartzeak  eta  eskaintzeak  eragin  ekonomiko  eta 
finantzarioa dakarkiote Ogasun Publikoari eta Tokiko Ogasunari,  udal-zerga berriek dakartzaten udal-
diru-sarrerekin  onargarriak  baitira.  Hori  dela  eta,  UPO hau ekonomikoki  bideragarria,  lehiakorra  eta 
jasangarria da, Jasangarritasun Ekonomikoaren Azterlanean azaltzen den bezala.

Hartutako  lurralde-eredua  bat  dator,  halaber,  Altsasuko  udalerriari  dagokion  Nafarroako  Lurralde 
Antolamenduko  Plan  Atlantikoan  (POT-2)  ezarritako  jarraibideekin,  bereziki  dagokion  azpieremuan.  pot-
2arekiko koherentzia horren justifikazioa behar bezala zehaztuta dago LAEEren dokumentu honen 5 atalean.

Beraz, ondorioztatzen da UPO, LAEEren fase honetan, behar den babes-mailaren arabera idatzita dagoela.

Etorkizunean sor daitezkeen inpaktuen gunea AHTrako trenbide berria eraikitzea izango dela azpimarratu 
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behar  da,  Altsasuko  udalerria  zeharkatzen  duen  V.  alternatiba  aukeratzen  bada.  Jarduketa  hau  udalez 
gaindiko  esparruan  eskumenak  dituen  erakundeak  sustatzen  du,  eta  Udalak  ez  du  horien  gainean 
erabakitzeko ahalmenik.

6. PREBENTZIO-, ZUZENTZE- ETA KONPENTSAZIO-NEURRIAK

Ingurumen-aldagaia  UPO idazteko  prozesuaren  hasieratik  hartu  da  kontuan,  eta,  beraz,  planeamendu-
tresna honetan hartu diren neurri gehienak erabakiak hartzeko irizpideetan sartu dira, eta horrek planaren 
iraunkortasun handiagoa dakar ingurumen-ondorioetarako.

Hauek dira neurri nagusiak:

▪ Lurralde-diagnostikoari arrazoizko irizpideak aplikatzea.

▪ Herrigunea behar bezala aztertzea eta planeamendu errealista proposatzea, aurreikuspenak egungo 
bilbera eta errealitate sozio-ekonomikora egokituz.

▪ Planeamendu  tresna  nagusiak  edo  udalez  gaindikoak  edo  ingurumena  babesteko  figurak  kontuan 
hartzea.

▪ Foru- eta udal-helburuak kontuan hartzea.

▪ Lurzoru  urbanizaezinaren  kategorizazioa,  lurraldearen  errealitate  fisikoari  egokitua,  gune  babestuak 
daudela kontuan hartuta.

LAEEren  fase  honetan,  ez  da  beharrezkoa  neurri  zuzentzaile  edo  konpentsatzaileak  hartzea.  Hala  ere, 
jarraian zenbait gomendio ematen dira, ahal den neurrian deskribatutako inpaktuak gutxitzeko eta plana 
aplikatzeak ingurumenean izan dezakeen eragin negatibo oro arintzeko:

6.1. GOMENDIO OROKORRAK

UPO garatzeko,  ingurumeneko  jardunbide  egokiak  hartu  beharko  dira  kontuan,  baliabide  naturalak  eta 
energia erabiltzean ingurumena errespetatzen duten etxebizitzak ezartzeko.

UPO  garatzeak  aurreikusitako  jarduerak  lurraldearen  ingurumen  eta  paisaia  ezaugarriekin  integratzea 
ahalbidetu behar du.

UHP fasean, hirigintza-araudi bat eta ordenantzak egingo dira, paisaia osatzen duten elementu nagusiak 
errespetatzeko,  hala  nola,  eraikuntza-tipologiak,  gutxieneko  distantziak,  eraikuntza-materialak,  partzela-
itxiturak, malda handiko guneetako eustormen garaiera-mugak, lotutako landaredia eta abar.

Atal  honetan  aplikatzekoak  dira  lurzoru  urbanizaezina  lurzoru  urbanizagarri  bihurtzeko  jarduketak 
ingurumenean txertatzeko irizpide eta neurriak, 2. POTaren araudian proposatzen direnak.

6.2. GOMENDIO PARTIKULARRAK

6.2.1. ATMOSFERA

Etxebizitza  bioklimatikoak  edo  energetikoki  eraginkorrak  eraikitzea  eta  energia  berriztagarrien  iturriak 
erabiltzea bultzatuko da.
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6.2.2.- ZARATA

Zaratarik sortzen duten foku garrantzitsuenen soinua arintzeko neurriak hartzea komeni da. Altsasun, A-1 eta 
A-10 autobiak eta trenbidea dira.

Hiriguneetan, trafiko-zarata gutxitzeko, abiadura-murrizketak ezarriko dira bideetan.

4.2.3. ARGIAK

Aukeran, argi-kutsadura saihesteko, gaueko ingurumena babesteko eta energia-eraginkortasuna hobetzeko 
araudia arautuko da.

6.2.4. UBIDEAK ETA IBAIERTZAK

Lurzoru urbanizaezinaren azpikategoria horrek ukitzen duen eremuak, ibilguak hartzen duen lurraldea ez 
ezik, ibaiertzeko berezko landaredia ere hartuko du, gaur egun ibai-ibilguei lotua dagoena.

Erabilera baimendu eta baimengarriek, bereziki, uren kalitateari eustea eta ibaiertzeko landarediari eustea 
izan beharko dute kontuan, lurraldeko baldintza naturalak berreskuratzeko aukerari eusteko,  eta berariaz 
debekatuko dute erabilera aldatzea ibai-ibilguen ondoan dauden ibaiertzeko formazio naturaletan.

Urbanizazioak egitean, obrako makineriako likidoak isurtzeagatik akuiferoak ez kutsatzeko neurriak hartuko 
dira.

6.2.5. LURZORUAK

Landare-lurra  bezalako  ondasun  urria  berrerabiltzeko,  lur-berdinketa  eta  hondeaketa  lan  guztietan 
lurrazaleko 30 cm kendu eta behar bezala bilduko dira, berriz erabiltzeko.

6.2.6. PAISAIA

Paisaia  zaintzeko,  eraikuntzak  bat  etorriko  dira  zonan  nagusi  den  tipologiarekin  eta  beren  kolore  eta 
testuragatik paisaian eraginik ez duten materialak erabiliz, eta paisaian eragin handia duten jarduerak (lur-
erauzketak, ezpondak, eustormak, landare-pantailak, etab.) mugatuko dituen araudia ezarriko da.

6.2.7. OIHAN LURZORUA

Lurzoruaren babesa eragin duten balio naturalekin bateraezinak diren eraikuntzako jarduera eta erabilerak 
debekatzea, bereziki espezie aloktonoekin basoberritzeak.

7. INGURUMENA ZAINTZEKO PLANA

Azterlan honen xede den planaren ezaugarriak direla eta, planeamendu arauemaileko eta ez-exekutiboko 
dokumentua denez, ez da ingurumena zaintzeko plan berezirik proposatzen. Nolanahi ere, hirigintza-plan 
honetan,  plana aplikatzeak edo gauzatzeak ingurumenean dituen ondorioen  jarraipena egiteko,  Udalak 
lizentziak  emateari  edo  ukatzeari  dagokionez  duen  eskumena  izango  da  organo  sustatzailearen 
eskumenekoa,  bai  eta,  arau-hausterik  izanez  gero,  hirigintza-legezkotasuna  berrezartzeko  hirigintza-
diziplinaren arloko jarduketei  buruzkoa ere.  Horrez gain,  ingurumen-organoak bere eskumeneko gaietan 
gainbegiratuko du.
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  O-1.- LURRALDEKO EGITURA _______________________________________________ E = 1/15.000 (DIN A1)

  O-2.- ANTOLAKETA EGITURATZAILEKO ESKEMA ________________________________ E = 1/5.000 (DIN A1)

  O-3.- ANTOLAMENDU ORIENTAGARRIAREN AURRERAPENA: ERABILERAK ___________ E = 1/5.000 (DIN A1)

  O-4.- ANTOLAMENDU ORIENTAGARRIAREN AURRERAPENA: UNITATE ETA SARE
            OROKORRAK ______________________________________________________ E = 1/5.000 (DIN A1)

Altsasu, 2020ko iraila

ERREDAKZIO TALDEAREN ALDETIK:

ANTONIO ALEGRÍA - JOSÉ JOAQUÍN EQUIZA - IDOIA LEGARRETA - ARKITEKTOAK

LURRALDE ANTOLAKETAREN ESTRATEGIA EREDUA 109 -ORRIALDEA
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