
 

HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKOR BERRIA IDAZTEN HASTEKO INKESTA 

Udaletxeak eta talde idazleak zure erantzunak eskertzen dituzte auzokideek dauzkaten beharrak eta iradkizunak jakinerazten 
dutelako. 

 

Ez da beharrezkoa izena adieraztea, nahiz eta nahi izanez gero egin 
ahal izango duten, eskuineko koadroa betez. 

IZEN-ABIZENAK (AUKERAKOA) 

 

HURRENGO ORRIALDEETAN UDALERRI OSOARI BURUZKO GAIAK AZALTZEN DIRA 

A) UDALERRI OSOARI DAGOKIONEZ 

1) Norma subsidiarioak eraikinentzat lurzoru rustikoan ezartzen ezartzen dituzten baldintzak, nekazaritza 
eta albeltzaintzako ustiapenen beharrak egoki ebazten dituzte? 

 

BAI EZ 

Ez duela ebazten konsideratzen baduzu, adierazi dezakezu ze arazo agertzen da? 

 

2) Ondo ezagutzen eta aprobetxatzen al dira Navaridasek landa- eta kultura-turismorako 
dituen natura-balioak eta aukerak? 

BAI EZ Depende 

Lagunduko lukeen ideiaren bat badaukazu arlo hau hobetzeko, idatzi hemen 

 

 

3) Jarduera ekonomikoetarako lurzoruek eskarien (gaurkoa, zein epe motz edo ertainean sortu daitekeena) benetazko beharretara  
erantzuten dute. 

Mesedez, zure iritzia eman 

 

 

 

4) Udalerrian biztanle kopuruaren haunditzea positiboa litzateke? BAI EZ Depende 

Nahi baduzu zure erantzunaren arrazoiak idatzi 

 

 

5) Plan Orokor berriak hurrengo 20 
urterako garapen urbanoak eta eraikinak 
erregulatu behar dituela kontutan hartuz, 
nola izan beharko litzake Planaren 
etxebizitzaroko lorzoruaren eskaintza? 

Idatzi X batekin egokiak iruditzen zaizkizun aukerak, eta galdera honen bukaeran 
gelditzen den laukian idatzi iruditzen zaizun azalpena 

Konsolidatutako eremua aprobetxatu, rehabilitazioa eta dauden eraikinen 
erreforma erraztuz eta barneko hutsuneak aprobetxatuz  

 

HAPOn aurreikusitako garapenak berrikustea, lehendik finkatuta dagoen 
eremuarekin ondo integratzen ez direnak kenduta. 

 

Egungo lurzoru urbano ondoan garapen berriak mahaigaineratu  

Gaur egun udalerrian dagoen etxebizitza eskaintzan, arazoren bat antzematen da? Kasua balitz, adierazi zein 

 

6) Nabaridasek dituen ekipamendu eta espazio publikoak (plazak, parkeak) nahikoak eta egokiak al dira? 
Markatu x batez zure iritzia, zure aukeraren azpian adierazten den galderari erantzunez 

Nahikoak dira baina hobetu daitzeke   Ekipamendu edo gune publikoren bat faltan botatzen 
da  

 

Idatzi, kasua balitz, zer hobetu beharko litzake, eta adierazi ze 
aspektutan 

 

Adierazi zein, ze ezaugarri eduki beharko lituzke eta kokapena 

 



 
Azken lauki horretan, galdera-sortako galderaren baten erantzuna zabaldu dezakezu, edo zure iritzia eta iruzkina gehitu, egungo 
HAPOarekin lotutako edozein gairi buruz edo galdera-sorta honetan sartu gabeko etorkizuneko Plan Orokorrari buruz 
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