
             
              ARANTZAKO UDAL PLAN OROKORRARI  
 BURUZKO INKESTA 
 
 
Arantzako udala udalerriko Plan Orokorraren idazketarekin hasi da. Horretarako 
lehenengo pausua Arantzako biztanleei galdetzea eta beraien parte-hartzea 
eskatzea da. 

Prozesu parte-hartzaile hau modu ezberdinetan jorratuko da eta horietako bat 
inkesta erraz hau erantzutea da. 

Zure laguntza behar dugu zure nahiak, kexak, eskaerak eta abar ezagutzeko, 
mesedez bete inkesta zintzoki lagungarria izan dadin. 

Inkesta betetzeko jarraibideak: 

Behin inkesta beteta Udalean utzi behar da, mostradore edota posta-kutxan. 

Udalean inkesta uzteko azken eguna Martxoaren 5a izango da. 

Inkesta pertsonala da, bizilagun bakoitzak bat bete beharko du. 

0.-NORBERAREN DATUAK 
 
0-1.- Lan egoera X 

Langabezian  

Arantzan  Lanean 

Arantzatik kanpo  

Jubilatua  

 
 

 

1.-HERRI EREDUA 
 

PARTZELA LURZORU URBANOAN ETA URBANIZAGARRIAN 
 

1-1.-Zure ustez etxebizitza beharra dago herrian? 

□ Bai.    

□ Ez. 
 

1-2.-Zein etxebizitza mota uste duzu behar direla herrian? (Erantzun bat 
baino gehiago hautatu daiteke) 

□ Famili bakarrekoa, etxe isolatua-baserria.    

□ Eraikuntza adosatua, etxe bifamiliarra. 

□ Pisuak, etxebizitza kolektiboa. 
 

1-3.-Zure ustez herrigunean edota herrigunetik gertu dauden partzelen 
artean zein izan daiteke interesgarria eraikitzeko edo urbanizagarria izateko? 

Partzela eta poligono horien zenbakiak edota helbideak idatzi  

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

0-2.- Adina X 

< 25  

26-42  

43-67  

>68  

0-3.- Sexua X 

Gizonezkoa  

Emakumezkoa  

Bestelakoa  
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1-4.-Ba al duzu propietatean herrigunean edota herrigunetik gertu, bertan 
eraiki nahiko zenukeen partzelarik? 

□ Bai. (Partzelen eta poligonoen zenbakiak edota helbideak idatzi ) 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 
□ Ez. (1.9. galderara joan) 

 

1-5.-Prest egongo zinateke zure partzelan eraikitzeko? 

□ Bai.    

□ Ez. 
 
1-6.-Zertarako erabiliko zenuke partzela horretan eraikitako eraikuntza? 

□ Saltzeko.    

□ Senideren bat bizitzeko. 
 
1-7.-Prest egongo zinateke epe laburrean zure partzelan eraikitzen hasteko? 

□ Bai.    

□ Ez. 
 
1-8.-Zertarako erabiliko zenuke zure partzelan eraikitako eraikuntza? 
(Erantzun bat baino gehiago hautatu daiteke) 

□ Ohiko etxebizitzarako.    

□ Bigarren etxebizitzarako. 

□ Merkataritzarako. 

□ Turismorako. 

□ Beste zerbaiterako. 
 Azaldu laburki zertarako. 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 
 
1-9.-Arantzan babes errejimeneko eraikuntzen eskaera (VPO,VPT) egon 
daitekeela uste al duzu? 

□ Bai.    

□ Ez. 
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ERAIKUNTZA ZAHARREN BIRGAITZEA 
 
1-10.-Uste al duzu eraikuntzen eraberritze orokorra beharrezkoa dela? 

□ Bai.    

□ Ez. 
 

1-11.-Zure ustetan, herriko zein eraikuntza, publiko zein pribatu, orokorki 
eraberritu beharko zen? 

Partzelen eta poligonoen zenbakiak edota helbideak idatzi  

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 
 

1-12.-Zein erabilera emango zenioke eraberritutako eraikuntzari? (Erantzun 
bat baino gehiago hautatu daiteke) 

□ Famili bakarreko etxebizitza.    

□ Bi familiarako etxebizitza. 

□ Etxebizitza kolektiboa. 

□ Turismorako, hotela, landetxea.... 

□ Beste erabilera baterako. 
 Azaldu laburki erabilera. 
 
 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 
 

1-13.-Eraikuntza bat eraberritzekotan, zenbat metrotako etxebizitzetan 
banatuko zenuke? 

□ 60-80m2.    

□ 80-120m2. 

□ 120-150m2. 

□ eraikuntza osoan etxebizitza bakarra. 
 

1-14.-Eraberritu beharreko eraikuntza baten jabea al zara? 
□ Bai. (Partzelen eta poligonoen zenbakiak edota helbideak idatzi ) 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

□ Ez. (1.16. galderara joan.) 
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1-15.-Zer egingo zenuke sortutako etxebizitza berriekin? (Erantzun bat baino 
gehiago hautatu daiteke) 

□ Saldu.    

□ Batekin geratu eta besteak saldu. 

□ Guztiekin geratu familiarentzako. 

□ Alokatu. 

□ Jarduera ekonomiko gisa erabili (landetxea, hotela, eta abar). 

1-16.- Eraikuntza eraberrituetan etxebizitza berriak sortzeak, Arantzako 
aparkaleku eskasaren egoera areagotuko duela uste al duzu? 

□ Bai.    

□ Ez. 
 

2.- PAISAIA 
 

PAISAIAREN BABESA 

2-1.- Interesgarria iruditzen al zaizu gaur egun legeak babesten ez dituen 
lursail edota eremuren bat udal araudiaren bitartez babestea alde batetik 
Arantzako ingurumen kalitatea hobetzeko eta bestaldetik turismoa 
sustatzeko?  

(Galdera hau ez dago bakarrik balore naturalak dituzten eremuetara 
mugatuta, baita ere balore kultural eta sentimentala duten eremuak sartuko 
lirateke).  

□ Bai.    

□ Ez. 

2-2.-Zein eremu babestuko zenituzke? 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

2-3.- Horizontearen lerroa bereziki babesteko beharra ikusten duzu? edo 
herriari onurak ekarri diezazkioken elementuren bat (telefono seinalea hobetu 
dezakeen antena, energia eolikoa...) agertzea onartuko zenuke? 

□ Bai.    

□ Ez. 
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LUR EZ URBANIZAGARRIAN DAUDEN ERAIKUNTZAK 

2-4.-Lur ez urbanizagarrian dauden etxebizitza eta lursailetan zein erabilera 
egon beharko lirateke? 

□ Nekazal/abeltzaintza+ etxebizitza.    

□ Nekazal/abeltzaintza. 

□ Turismoa. 
 Azaldu laburki ze erabilera emango zenioke lur ez 

urbanizagarrian dauden eraikuntza eta partzelei. 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

2-5.-Eraikuntza nagusiaren inguruan eraikuntza gehigarri asko egoteak 
Arantzako paisaia itsusten duela uste duzu? 

□ Bai.    

□ Ez. 

2-6.-Eraikuntza gehigarrien kopurua udal arau berriek kontrolatu beharko 
lukete? (kopurua, azalera, erabilera, materialak, kokapena....) 

□ Bai.    

□ Ez. 

LUR EZ URBANIZAGARRIAN DAUDEN AUZOAK 

2-7.-Arantzako auzoren batean bizi zara? 

□ Bai 

□ Ez 
 Idatzi auzoaren izena. 

 -------------------------------------------------------------------------- 

2-8.-Auzoetan bizi diren pertsonak ze arazo topatzen dituzte euren 
egunerokoan? 

□ Errepideen egoera (estuak, gaizki pabimentatuak)    

□ Instalakuntzekin arazoa (ur-hornidura, elektrizitatea...). 
 Azaldu laburki ze arazo ikusten dituzuen eta ze konponbide 

emango zenieke. 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 
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2-9.-Arantzak ze auzo mota izan beharko lukeela uste duzu? 

□ Baserri guztiz isolatuak    

□ Baserriak multzoak sortuz. 
 
3.-JARDUERA EKONOMIKOAK ETA DOTAZIOAK 

DOTAZIOAK 

3-1.-Zein dotazio falta edo hobetu behar direla uste duzu? (Erantzun bat baino 
gehiago hautatu daiteke) 

□ Kulturala (liburutegia, ludoteka..).    

□ Kiroletarako. 

□ Osasunerako. 

□ Hezkuntzarako. 

□ Eremu berdeak (parkeak, umeentzako parkeak..). 

□ Etxebizitza publikoak.   

□ Garraio publikoak.   

□ Aparkalekuak. 

□ Herrian bertan. 

□ Disuasio aparkalekuak (herriaren inguruan). 
3-2.-Ordenatu aurreko galderako (3-1 galdera) dotazio beharrak ematen diozun 
garrantziaren arabera? (1garrantzi handiena duena-8 garrantzi gutxiena duena) 

□ 1_____________________________ 

□ 2_____________________________ 

□ 3_____________________________ 

□ 4_____________________________ 

□ 5_____________________________ 

□ 6_____________________________ 

□ 7_____________________________ 

□ 8_____________________________ 

3-3.-Non kokatuko zenituzke dotazio berriak? (Partzelen eta poligonoen zenbakiak,  
helbideak edota lekuen deskribapena idatzi ) 

□ 1_____________________________ 

□ 2_____________________________ 

□ 3_____________________________ 
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□ 4_____________________________ 

□ 5_____________________________ 

□ 6_____________________________ 

□ 7_____________________________ 

□ 8_____________________________ 

JARDUERA EKONOMIKOAK 

3-4.-Udalerriaren beharrak asetuko lituzketen jarduera industrial txikien sorreraren 
alde zaude? 

□ Bai.    

□ Ez. 

3-5.-Udalerrian jarduera industrial txikiren bat sortzea nahiko zenuke? 

□ Bai.    

□ Ez. 

3-6.-Jarduera industrial txiki hauek non kokatuko zenituzke? 

□ Herrian bertan. (Partzelen eta poligonoen zenbakiak edota helbideak 
idatzi) 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 
□ Poligono industrial bat sortuko nuke. (Partzelen eta poligonoen 

zenbakiak edota helbideak idatzi.) 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 
3-7.-Turismoari dagokionez, zein jarduera iruditzen zaizu egokia? 

□ Landetxeak.    

□ Hotelak.    

□ Konplexu turistikoak.    

□ Jatetxeak.   

□ Adineko pertsonentzat egoitzak. 

□ Barnetegiak.    

□ Udalekuak.    

□ Kanpinak.    
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3-8.-Iruditzen zaizu lur ez urbanizagarrian kokatzen diren turismorako eraikuntzek 
Arantzako estetika eta bolumetria tradizionala mantendu behar dutela? 

□ Bai.    

□ Ez.    
 

3-9.-Gaur egun dauden edo sortu daitezken turismoko jarduera ekonomikoak 
direla eta, Zer ondorio ekar dezakete Arantzan? 

□ Zikintasuna.    

□ Zarata.    

□ Euskararen erabilera murriztea.   

□ Arantzako ekonomiari bultzada bat eman. 

□ Arantza munduan ezagutarazi.    

□ Lan-postuak sortu Arantzan.    

□ Beste batzuk, azaldu laburki zeintzuk.    

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 
 
3-10.-Azaldu laburki beste edozein kezka edota eskaera. 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------- 


