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2020ko martxoaren 9an, Gasteizko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren berrikusketaren ohiko ingurumenebaluazio estrategikoa hasteko eskaera egin zuen Gasteizko Udalak, Euskal Herriko lngurugiroa Babesteko Lege
Orokorrak (otsailaren 27ko 3/1998 Legea) eta lngurumen Ebaluazioari buruzko Legeak (abenduaren 9ko
21/2013 Legea) xedatutakoarekin bat etorriz.
Eskabideari hainbat dokumentu atxiki zizkion, tartean, planaren zirriborroa, legedi sektorialean eskatzen den
dokumentazioa eta hasierako agiri estrategikoa, hauek ezarritako edukiarekin: abenduaren 9ko 21/2013
Legearen 16. eta 18. artikuluek, eta urriaren 16ko 211/2012 Dekretuak, planen eta programen ebaluazio
estrategikoaren prozedura arautzekoak, 8. artikuluan ezarritakoa .
Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 19. artikulua eta urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren 9. artikulua
aplikatuta, Eusko Jaurlaritzako lngurumen Administrazioaren Zuzendaritzak eraginpeko administrazio publikoei
eta pertsona interesdunei kontsulta egin zien, planaren irismen-dokumentua egiteko garaian interesgarria izan
litekeen informazioa biltzearren .
Planaren zirriborroa eta hasierako dokumentu estrategikoa lngurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza
Sailaren webgunearen bidez eskuratu ahal izan ziren, interesdun orok egoki iritzitako ingurumen-arloko oharrak
egiteko.
Legez ezarritako epea bukatuta, hainbat erakunderen zenbait erantzun jaso dira, eta haien edukia eta emaitza
espedientean jasota daude.
ZUZENBIDEKO OINARRIAK:

lngurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen l . artikuluan xedatutakoaren arabera, lege
horren xedea da ingurumenean ondorio adierazgarriak izan ditzaketen planen ingurumen-ebaluazioa arautuko
duten oinarriak ezartzea, ingurumenaren babes-maila handia bermatuz, garapen jasangarria sustatze aldera .
Halaber, Euskal Autonomía Erkidegoko lngurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren
42. artikuluaren arabera, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioek behar bezala bermatuko dute, besteak beste,
helburu hau betetzen dela : plangintza-prozesuaren lehen faseetan egingo dela ingurumenaren gaineko efektuei
buruzko analisia, hautabide egokienak hautatu ahal izateko; betiere, kontuan izanik jardueren ondoriozko
eragin metatzaile eta sinergikoak.
Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 6.1. a) artikuluan ezarritakoaren arabera, ingurumen-ebaluazio estrategiko
arrunta egingo zaíe planeí eta programeí, baíta haíen aldaketei ere, baldín eta admínístrazío publíko batek
onartzen badítu eta legezko edo arauzko xedapen batek aginduta egíten eta onartzen badíra, íngurumeninpaktua ebaluatu behar zaíen proíektuak etorkízunean baímentzeko esparrua zehazten dutenean.
Otsaílaren 27ko 3/1998 Legearen 46.1 artíkuluan xedatutakoaren arabera, ebaluazío bateratua egin behar da
(íngurumen -ebaluazio estrategikoa) arauaren l. eranskíneko A) apartatuan jasotako planei lotuta, eta Beasaíngo
Hírí Antolamenduko Plan Orokorra daga plan horíen artean .
Abenduaren 9ko 21/2013 Legeak xedatzen duenez, plan baten íngurumen-ebaluazío arrunta hasteko,
beharrezkoa da íngurumen-organoak zehaztea zein den ingurumen-azterketa estrategikoaren irísmena,

Donoslia - Ermua, 1 -Tel. 945 01 95 48 - 01010 Gasteiz

ukitutako administrazio publikoei eta interesdunei kontsulta egin ostean .
Arau horrek 18.1 artikuluan xedatzen ditu eskabideari erantsi beharreko dokumentuak, eta, abenduaren 9ko
21/2013 Legeari aurka egiten ez zaionean, urriaren 16ko 211/2012 Dekretuak (planen eta programen
ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duena) 8. artikuluan zabaldu eta osatzen du
hasierako dokumentu horri erantsi beharrekoaren edukia.
Amaitzeko, ingurumen-ebaluazio estrategikoaren irismena zehazte aldera, aintzat hartu dira 2013ko
· abenduaren 9ko 21/2013 Legeak IV. eranskinean jasotako eskakizunak, ingurumen-azterketa estrategikoaren
edukiari buruzkoak, bai eta 2012ko urriaren 16ko 211/2012 Dekretuak l. eta 11. eranskinetan jasotakoak ere,
erreferentziako dokumentuaren edukiari buruzkoak eta ingurumen-jasangarritasunari buruzko txostenaren
edukiari buruzkoak, hurrenez hurren .
Orain arte ezarritakoari jarraikiz, espedienteko txostenak aztertu dira eta honako hauek guztiak ikusi: otsailaren
27ko 3/1998 Lege Orokorra (Euskal Herriko lngurugiroa Babestekoa), abenduaren 9ko 21/2013 Legea
(ingurumen-ebaluazioari buruzkoa), urriaren 16ko 211/2012 Dekretua (planen eta programen ingurumenebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duena), apirilaren llko 77 /2017 Dekretua (lngurumen, Lurralde
Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duena), urriaren leko 39/2015
Legea (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena), urriaren leko 40/2015 Legea (Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa) eta aplikatzekoa den gainerako araudia. Horiek horrela, honako hau
EBAZTEN OUT

Lehenengoa. -Gasteizko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren (aurrerantzean, HAPO edo Plana) ingurumen azterlan estrategikoaren irismenari buruzko dokumentua garatzea, ingurumenerako soilik eta honako baldintza
hauen arabera :
l.

PLANAREN XEDEA ETA EBALUAZIO-PROZESUAREN IRISMENA

lndarrean dagoen HAPO 135/2000 Foru Dekretuaren eta Gasteizko HAPOren Testu Bateginaren 143/2003 Foru
Erabakiaren bidez onartu zen.
Geroago, 2008an, HAPO berrikusteko prozesuari ekin zitzaion, baina ez zen amaitu. Prozesu horren ondorioz,
orduko lngurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saileko lngurumen Plangintzako zuzendariak
2010eko azaroaren 29ko Erreferentzia Dokumentua egin zuen, Gasteizko Udalak sustatutako "Gasteizko Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren" iraunkortasun-txostenaren irismena zehazteko .
Ebazpen honen xede den HAPOren aurrerapenak bere ekintzetan garatzen diren 8 helburu estrategiko ditu,
besteak beste :
l.- Hiri trinkoa, konplexua eta kohesionatua : lurzoru gehiago ez urbanizatzea; auzoen bizigarritasuna sustatzea;
lehendik dagoen bilbean erabileren nahasketa sustatzea; Salburua eta Zabalganako birdentsifikazioa
ebaluatzea; ekipamendu-beharrak definitzea eta ekipamenduetarako lurzatiak berriz aztertzea .
2.- Landa-ingurunea eta toki-erakunde txikiak (aurrerantzean, TET) bultzatzea eta babestea : landa-jarduerari
eustea; natura-ingurunearekin bateragarriak diren jarduerak bultzatzea; TETak nekazaritza- eta abeltzaintzaingurunearen eta ingurune naturalaren jardueraren euskarri gisa hartzea .
3.- Kultura-, natura- eta paisaia-ondarearen balioa nabarmentzea : kultura-ondasunak eta natura- eta paisaiaguneak babestea; ibilbide konbinatuak sortzea eta Eraztun Berdea birformulatzea .
4.- Hiri jasangarria eta energetikoki efizientea: lurraldearen balantze energetikoa hobetzea; hondakinen
kudeaketa efizientea; uraren kudeaketa publikoa eta efizientea; hiriko C02 bilketa; nekazaritzako eta
elikadurako hornidura; hiri-ingurunearen iraunkortasunaren ebaluazioa eta kontrola; lurpea kontuan hartzea;
hiri-metabolismoaren kudeaketa ; klima-aldaketara egokitzeko eta erresilientzia areagotzeko neurriak
txertatzea; hiri adimendunaren garapena arautzea azpiegituren hedapenari dagokionez.
5.- Aktibazio ekonomikoa.
6.- Gasteiz, pertsonena eta pertsonentzat.
7.- HAPOren dokumentuaren eraginkortasunarekin eta efikaziarekin lotutako helburuak.
8.- Lurralde-ereduaren esparruan landu beharreko helburuak.
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Helburu horiek garatzeko, HAPOk 2019ko otsa ileko dokumentuan lurralde-ereduari buruz planteatzen dituen
proposamenak honako hauek dira :
- Helburu gisa finkatzea egungo batez besteko dentsitatea handitzea, birdentsifikatzeko, desklasifikatzeko,
erabilera lehengoratzeko, espazio libreak eta berdeguneak birdimentsionatzeko eta birkalifikatzeko jarduketen
bidez. HAPOren berrikuspenak honako aukera hauek planteatzen ditu, elkarren artean konbinagarriak direnak:

O aukera: Egun indarrean dagoen HAPOn aurreikusitakoa mantendu eta sendotzea.
1 aukera : Gaur egun urbanizatu gabeko lurzoru urbanizagarri osoa edo zati bat desklasifikatzea indarrean
dagoen planean . Desklasifikatu nahi izan diren lurzoruak urbariizatu gabeko sektore urbanizagarriak dira
(14 Olaran, 17 Hego San Prudentzio handitzea, 18 Elorriaga -Arkauti, Zabalganako Sb sektoreak planteatzen
dira desklasifikatzeko aukera gisa) .
- 2. aukera : hutsik dauden bizitegi-lurzatiak birdentsifikatzea (Salburua eta Zabalgana auzoetako lurzatiak)
- 3. aukera : hutsik dauden zuzkidura -lurzatiak berrerabiltzea eta beste erabilera batzuetarako erabiltzea
(bizitegitarako, hirugarren sektorerako, etab.), kalifikazioa aldatuz (Lakuan bereziki) .
- Tokiko Erakunde Txikietan, bizitegi -ahalmena doitzen da, kalifikazio xehatuko eremuak mugatzen dira eta
antolamendu-eremu bakoitzerako eraikuntza-ordenantza espezifikoak definitzen dira .
- lndustrialdeen kasuan, dagoen lurzorua optimizatzea proposatzen da, birsortzeko eremuak mugatuz. Gainera,
lurzoru -erreserba guztiak edo batzuk desklasifikatuko lirateke, eta Gasteizko Aireportuaren Plan Zuzentzailean
aurreikusitako erreserbari soilik eutsi ahal izango litzaioke. Jundiz-Billodako terminal intermodalarekin lotutako
lurzoru urbanizaezin bat sailkatzea planteatzen da, gutxienez 50 Ha-ko lurzoru urbanizagarriko azalera
desklasifikatuz konpentsatu beharko dena, banaka edo lruña Okako udalerriarekin batera .
- Mugikortasunari dagokionez, AHTa iristeko aurreikuspenak berekin ekarriko du azpiegitura handien sarea eta
kanpoko konektibitatea aldatzea, eta aukera bat izango da hiri-berrikuntzarako eta garraioaren hiri-sarea
artikulatzeko, egungo trenbide-korridorea askatzeagatik. Planak proposatutako mugikortasun-eredua oinarrizko
bi printzipiotan oinarritzen da : iraunkortasuna bultzatzea hirigintza-antolamendutik ("supersagarrak" hirietan
ezartzeko aukera), eta modu garbiak lehenestea (garraio publikoa eta mugikortasun iraunkorra bultzatzea,
ibilgailu pribatuaren erabileraren pizgarria kenduz) .
- Espazio libreen eta eremu berdeen zuzkidura-sareari dagokionez, Eraztun Berdearen protagonismoa indartu
da, eta hiri-espazio libreen kalitateari eta kantitateari buruzko gogoeta egitea proposatu da . Armentiako basoa
(gaur egun Espazio Libreen Sistema Orokorra) lurzoru urbanizaezin gisa sailkatzea proposatzen da .
Bestalde, Azpiegitura Berdearen Plan Estrategiko bat planteatzen da, Eraztun Berdea eta udalerriko Natura 2000
guneak eta haren babes-eremu periferikoak bilduko lituzkeena .
- Lurzoru urbanizaezinaren (LUE) antolamenduari dagokionez, zonakatzea 2014an onartutako Nekazaritza eta
Basozaintzako LPSra egokitzea proposatzen da . Babes Bereziko kategoria bat sartu da, eta Balio Estrategiko
Handia eta Trantsizioko Landa Paisaia azpikategoriak Balio Estrategiko Handia azpikategorian bateratzea
proposatu da .
- Lasarteko legar-hobien eremuan azpiegitura hidrauliko bat garatzeko aukera planteatzen da, udalerriaren
hegoaldeko eremuko ibaien uholdeek eragindako ur-goraldiak saihesteko nagusiki.
2.

INGURUMEN-HELBURU

ESTRATEGIKOAK,

PRINTZIPIOAK

ETA

JASANGARRITASUN-IRIZPIDE

APLIKAGARRIAK

Plana egiteko funtsezko oinarritzat hartuko dira IV. lngurumen Esparru Programa 2020ren helburu
estrategikoak eta jarduera-ildoak. Horrez gain, arau hauetan bildutako irizpideak jaso beharko dira : Euskal
Herriko Jngurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, urriaren 16ko 211/2012 Dekretua eta
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Euskal Autonomía Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren lSeko
1/2014 Legegintzako Dekretua .
Era berean, kontuan hartuko dira ingurumena babesteko irizpide, helburu eta zehaztapen hauek: planari
ap likagarri zaizkion lurralde-antolamenduko planetan eta plan sektorialetan finkatutakoak.
Zehazki, garapen jasangarriko printzipio hauek zuzenduko dute Plana:
a) Lurzorua zentzuz eta intentsitatez erabiltzea eta lehendik ere artifizialdurik dauden lurzoruen erabilera
intentsiboa lehenestea, balio agrologiko handiko lurzorua eta lurzoru natura la urbanizaziotik babestuz.
Horretarako, besteak beste, honako hauek egin beharko dira :
- Aldaketaren beharra justifikatzea, haren ingurumen-ondorioei dagokienez.
- Hautemandako beharrak asetzeko beharrezkoa den gutxieneko azalera berriz kalifikatuko dela justifikatzea.
- Lurzoruaren artifizializazioa eta hazkunde demografikoa bereiztea, biztanle bakoitzeko artifizializatutako
lurzoruaren tasa murrizteko .
- Modu intentsiboan erabiltzea artifizializatutako lurzoruak, lurzoru berriak okupatu aurretik.
- Sailkatutako lurzoruen okupazioa agortzea, lurzoru berriak sailkatu baino lehen .
b) Hiri-segregazioa eta hiri-barreiadura saihestea, bai eta mugikortasun behartua ere, eta irisgarritasuna
sustatzea, lurzoruaren erabileren eta mugikortasunaren plangintza integratuaren bitartez, eta hiri-egitura
dentso, trinko eta konplexuak sustatuz.
e) Lurzoruaren zigilatzea murriztea, lurzorua jasangarritasun handiagoz erabiliz eta ahal beste eginkizuni euts
diezaion sustatuz.
d) Habitatak eta espezieak, natura -ingurumena eta konektagarritasun ekologikoa zaintzea eta hobetzea .
- Saihestea biodibertsitate-elementu bereziei kalte egitea (bertako landaredia, espezie mehatxatuen
habitatak, Batasunaren interesekoak diren habitatak, ibaiak eta errekak, padurak, heskaiak, ...).
- Mantentzea edo hobetzea natura-ondarearen egoera orokorra eta ingurumen-zerbitzuak emateko
gaitasuna. lngurumenarekiko kalteak prebenitzeari lehentasuna ematea, kalte horiek konpentsatzeko
neurrien gainetik.
- Gertatzen diren kapital naturalaren galerak konpentsatzea, saihestezinak bezala hartu ostean. Paisaiak eta
kultur ondarea kontserbatu eta hobetzea.
e) Onda re geologikoa artatzea .
f)

Ur-masen egoera ekologiko ona lortzea, bai eta baliabidearen erabilera jasangarria ere.

g) Natur baliabideen erabilera jasangarria sustatzea: ura, energía, lurzorua eta materialak.
h) Energia-aurrezpena eta energía berriztagarrien efizientzia eta erabilera sustatzea, baita kogenerazioa ere.
i) Aire garbia bermatzea, baita zarata handien eta argi-kutsaduraren mende bizi diren biztanleen kopurua
murriztea ere.
j) Klima-aldaketaren aurreko urrakortasuna gutxitzen laguntzea, kaltea arintzeko neurriak eta egokitzeko
neurriak integratuz.
k) Arrisku naturalak minimizatzea .

1) Lurzoru kutsatuaren kudeaketa hobetzea, eragileen eta lurzoruaren erabiltzaile potentzialen berme juridikoa
eta jarduera indartuz.
3.

ESPARRU GEOGRAFIKOA ETA INGURUMEN-ARLO GARRANTZITSUAK

HAPOren berrikuspenaren ingurumen-ebaluazioaren aplikazio-eremu geografikoa Gasteizko udalerria da, eta,
hala badagokio, proposamenek ingurumenaren aldetik eragin diezaieketen udalez gaindiko eremuak.
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Gasteizko udal-eremuan bereziki garrantzitsuak diren esparruak daude, haien natura-balio bikainak, kulturabalioak, edo gaur egungo zein etorkizuneko gizakien osasunerako eta ingurumenerako dituzten arriskuak direlaeta.
Aipatutako lehen eremuen artean, Natura Ondareari eta Siodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007
Legea (natura kontserbatzeko eta natura-ondarea eta biodibertsitatea babesteko oinarrizko legeria) eta Euskal
Autonomía Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 15eko 1/2014
Legegintzako Dekretua aplikatzearen ondorioz ingurumena babesteko araubideren bat duten espazioak daude.
lngurumen-garrantzi berezia duten eremu hauek nabarmentzen dira:
- Natura 2000 sareko espazioak: Salburua Kontserbazio Sereziko Eremua (KSE) eta Hegaztientzako Sabes
Sereziko Eremua (HSSE); Gasteizko Mendi Garaiak KSE; Arabako Lautadako Uharteko hariztiak KSE; Zadorra lbaia
KSE .
Ramsar nazioarteko garrantzia duten hezegunea : Salburua (Ebazpena, 2002ko urriaren 17koa, Natura Sabesteko
Zuzendaritza Nagusiarena)
- Gasteizko Sekuoia (265/1995 Dekretua, maiatzaren 16koa, Euskal Autonomía Erkidegoan zuhaitz bereziak
izendatzen dituena)
- Satasunaren intereseko habitatak eta natura-interes handiko hostozabalen basoak.
- Kudeaketa -plana duten flora eta fauna mehatxatuaren banaketa-eremuak: Mustela lutreola (azaroaren 7ko
322/2003 Foru Agindua), Lutra lutra (urriaren 27ko 880/2004 Foru Agindua) Riparia riparia (Diputatuen
Kontseiluaren martxoaren 7ko 22/2000 Foru Dekretua) Squalius pyrenaicus (apirilaren 18ko 339/07 Foru
Agindua) .
- Hegazti nekrofagoak Kudeatzeko Planaren elikadurarako babes-eremua (EAEn Satasunaren lntereseko Hegazti
Nekrofagoak Kudeatzeko Saterako Plana, Araban maiatzaren 22ko 229/2015 Foru Aginduaren bidez onartua).
- Hegazti-fauna linea elektrikoetan babesteko eremuak (Agindua, 2016ko maiatzaren 6koa, goi-tentsioko linea
elektrikoetan hegazti-fauna talketatik eta elektrokuziotik babesteko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 29ko
1432/2008 Errege Dekretuan aipatzen diren babes-eremuak identifikatzen dituena EAEn) .
- Korridore ekologikoak 1 : lotura-eremuak (Sadaia-Arrato mendilerroa eta Gasteizko mendebaldeko mendiak);
lotura-korridoreak (Valderejo-Gasteizko Mendi Garaiak, Gasteizko Mendi Garaiak-Salburua, Gasteizko Mendi
Garaiak - Arabako Lautadako basoak - Entzia; Gasteizko Mendi Garaiak - Zuatzuko uharte-basoa, AskartzaZumaiako basoa-Zerioko basoa); lotura-interesa duten ibai-tarteak (Alegria Sehea, Errekabarri, Zerio, Egileta;
Alegria Arganzubi; Zadorra ibaia)
Geología lntereseko Lekuak (GIL) : Salburua eta Sadaiako torka -zelaia
- EAEko Hezeguneen LPSko hezeguneak.
- Jabari publiko hidraulikoa.
- Gasteizko akuiferoa eta hura kargatzeko eremuak, baita lurpeko urak kutsatzeko arrisku handia duten eremuak
ere.
- Salio agrologiko handia duten lurzoruak.
lngurumen-arrisku garrantzitsuak dituzten edo izan ditzaketen eremuen artean honako hauek aipatu ahal dira :

1

Euskal Autonomia Erkidegoko korridore ekologikoen agiriaren arabera. lngurumen eta Lurralde Antolamendu Saila. 2005
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- 10, 100 eta 500 urteko errepikatze-denborako uholde-eremuak {Zadorra, Alegria, Errekalabarri, San Tomas,
Errekaleor, Zapardiel, Batan, Oka, Zalla, Santa Engrazia), lehentasunezko fluxu -eremuak eta uholde-arrisku
potentzialeko eremuak {UAPE 08-ZADORRA- IHUDA).
- Uribarri Ganboako urtegia (Zadorra ibaia) eta Urrunagako urtegia (Santa Engrazia ibaia) hautsiz gero presak
eragingo lituzkeen uraldien eraginpeko eremuak.
- Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten edo izan dituzten lurzoruen kokaleku inbentariatuak; beraz,
Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean aurreikusitakoa
aplikatuko da eremu horietan .
- Urriaren 16ko 13/2012 Dekretuak {Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoa) 20. artikuluan eta
111. eranskinean zehaztutako eremu akustikoak.
- Klima-aldaketarekiko kalteberatasun- eta arrisku-indize handiak dituzten udal-eremuak 2 .

4.

JARDUKETAK KOKATZEKO EREMU DESEGOKIAK.

lngurune fisikoan ondorio esanguratsuak dituzten jarduketak kokatzeko eremu desegokitzat joko dira aurreko
apartatuan jasotako ingurumen- eta/edo kultura-balio garrantzitsuak dituzten eremu guztiak. Era berean, a
priori, desegokiak izan daitezke ingurumen-arriskuak dituzten eremuetako hirigintza-garapen berriak.
Hirigintza-garapen berriak eta azpiegitura berriak hartzeko, garrantzi gutxiko beste espazio batzuk lehenetsi
beharko dira (naturaren, ku lturaren edo ingurumen-arriskuaren ikuspegitik), hala nola lurzoru antropizatuak eta
lurzoru kutsatuak.

S.

KONTSULTETAKO ERANTZUNEN INGURUMEN-AZTERKETA LABURRA.

Txosten hau egin den egunera arte, ha uen erantzunak jaso dira:
Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza
IHOBE.
Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza .
Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendariordetza .
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza.
Arabako Foru Aldundiko Museo eta Arkeologia Zerbitzua .
Honako hauek dira ingurumenaren ikuspegitik erakunde horien erantzunetan jasotako ohar nagusiak:
Kultura -ondareari dagokionez:
- Araudia Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearekin eguneratu beharko da, eta, beraz,
eguneratzeak eragindako arkeologia-ondareari buruzko guztia egokitu beharko da .
- Zehazki, Euskal Kultura Ondarearen Zentroarekin egiaztatu beharko dira arkeologia-guneen zerrenda eta
mugaketa eguneratua.
Natura-ondareari dagokionez
- Ondo baloratzen da Natura 2000 Sareko guneak, onartutako kudeaketa-planen arabera mehatxatutako
florarako eta faunarako interes bereziko eremuak eta Batasunaren intereseko habitatak (BIH) dituzten eremuak
Babes Bereziko kategorian sartzea .
2

EAEko udalerriek klima-aldaketaren aurrean duten kalteberatasunaren eta arriskuaren ebaluazioa. lhobe, 2019
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- Zadorra lbaia KBEaren zonakatzea argitu beharko da, eta BIH delakoen banaketa tokian-tokian aztertu . Babes
Bereziko kategorian sartu beharko lirateke, halaber, natura-balio handia duten formazio autoktonoak 3 (adibidez,
harizti azidofiloak-baso misto atlantikoak, erromeroak, palaxu autoktonoak, etab.).
- Baldintzatzaile gainjarri hauek proposatu dira :
- Azpiegitura berdea (Gasteizko mendiak barne, NBAP - Natura Baliabideak Antolatzeko Plana- idazten
hasteko aginduaren eraginpeko mugaketan, eta Natura 2000 guneak babesteko eremu periferikoak) .
- Goi-tentsioko aireko linea elektrikoetan talken eta elektrokuzioen aurkako babes-neurriak aplikatu behar
diren hegazti-fauna babesteko eremuak.
- Maiatzaren 22ko 229/2015 Foru Aginduaren bidez Araban onartutako EAEko Batasunaren intereseko
hegazti nekrofagoak kudeatzeko baterako planak eragindako eremuak.
- Arriskuan dauden flora -espezieen banaketa-eremuak 4 : Araban ez dago flora -espezieentzat onartutako
kudeaketa-planik . Aurrerapenak Berula erecta espeziea aipatzen du, Zadorra eta Zalla ibaietan dagoena,
ibai biek bat egiten duten inguruan .
- Jarduera edo instalazio batzuk ha in egokiak ez diren beste kategoria batzuetara eramateko arriskua saihesteko,
gomendatzen da LPSko nekazaritza eta basozaintzako bi azpikategoriak (balio estrategiko handia eta trantsizioko
landa-paisaia) balio handiko kategoria bakar batean ez batzea.
- Dokumentuari honako hauek erantsi beharko zaizkio:
Geología lntereseko Lekuak (GIL) 5 : Salburua eta Badaiako dolina-zelaia . Horretarako, Gainjarritako
Baldintzatzaile gisa jasotzea gomendatzen da .
- EAEko Hezeguneen LPSko 111. taldeko hezeguneak: hedadura txikiko zenbait hezegune dira, ureztatzeko
putzuak edo aintzirak barne, eta udalerri osoan banantzen dira. Gomendatzen da udal-araudian sartzea,
LPSak hezegunearen tipologiaren arabera definitzen duen antolamendu-kategoriarekin bat etorriz (LPSren
bigarren xedapen gehigarria) .
Alternatibei dagokienez.
- Mercedes handitzeko proposamenak lurzatian dauden intereseko landare-formazioetan (helofito handiak eta
sahastia, erkameztiak eta txilardiak) izan dezakeen eragina ebaluatu beharko da, prebentzio-, zuzenketa - eta,
hala badagokio, konpentsazio-neurriak ezarriz.
- 14. eta 18. sektoreak desklasifikatzea bultzatzeko eskatzen da, Miñaokoa, Berrostegietaren ondoan dagoena
eta Gamarra Nagusiaren ondoan dagoena, indarreko plangintzarekin alderatuta ingurumen-inpaktuak
murrizteagatik.
- Desklasifikazio-alternatibak hartzen dituen lurzoru motaren eta nekazaritza-erabileren arabera baloratzeko
eskatzen da .
- Alternatibak baloratzeko iraunkortasun-adierazle desberdinak erabiltzea proposatzen da . Besteak beste :
lurzoruaren erabileren okupazioa, bizitegi-lurzoruaren erabileraren intentsitatea, erabilera-aniztasuna, hirigarraioaren banaketa modala, udalerrien arteko garraio modala, oinezkoentzako bide-espazioa, bizikletentzako
bide-espazioa, etxebizitzen eta berdeguneen arteko hurbiltasuna, abeltzaintza- eta nekazaritza-azalera, baratze
komunitarioetarako azalera eta herritarrak iturri kutsatzaileetatik hurbil egotea .
Nekazaritza eta basogintzako baliabideei dagokienez
3

Babestu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren
15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuan eta Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan xedatutakoaren arabera.

4

2011 ko urtarrilaren 1Oeko agindua, lngurumen , Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena , Basa eta ltsas
Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrenda aldatu eta testu bakarra onartzen duena . 2013ko
ekainaren 18ko Agindua, lngurumen eta Lurralde Antolamenduko Sailburuarena , basa eta itsas faunan eta floran arriskuan
dauden espezieen EAEko zerrenda aldatzen duena.
5 http:l/www.euskadi.eus/g obierno-vasco/-/geograficos/lugares-de-interes-geologico/
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- Natura 2000 Sarea gainjarritako baldintzatzailetzat hartzeko eskatzen da, eta Salburuako hezegunearen
mugaketa balio estrategiko handiko lurzoruekin kategorizatuta egotea nabarmentzen da .
Lurzoruaren kutsadurari dagokionez.
- Planean zehatz seinalatu dira kutsatzaileak izan daitezkeen jarduketak kokatu diren lurzatiak, etorkizuneko
erabiltzaileentzako edo ingurumenarentzako arriskutsuak izan baitaitezke. - Gainera, lurzoruaren kalitateadierazpena izapidetu beharko da, baldin eta Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko 4/2015
Legearen 23 . artikuluan aurreikusitako kasuren bat gertatzen bada .
lngurumen-arriskuak
- Zenbait ur-ibilgu identifikatu dira, 10,100 eta 500 urteko errepikatze-denborako uholde-orbanen bidez: Zadorra,
Dulantzi, Errekalabarri, San Tomas, Errekaleor, Zapardiel, Batan, Oka, Zalla, Santa Engrazia (Uholde Arriskua
Kudeatzeko Planak -UAKP- 08-ZADORRA-IHUDA) .
- Hirigintza -plangintzan kontuan hartu behar dira gertuko urtegietako (Uribarri Ganboa eta Urrunaga) presak
hautsiz gero sortuko liratekeen uraldiak, horiek eragina izan baitezakete azterketa-eremuan .

6.

INGURUMEN-AZTERLAN ESTRATEGIKOAN KONTUAN HARTU BEHARREKO FUNTSEZKO ALDERDIEN
DEFINIZIOA ETA IRISMENA

Planak indarreko arau subsidiarioetan ezarritakoak aldatzen dituzten zehaztapenak jasotzen ditu . lngurumenebaluazioak jarduketa-proposamen berriek eragindako ondorio espezifikoak izango ditu ardatz. Hau da, kontuan
hartu beharko diren ingurumenaren gaineko eraginak proposamen berrietatik eratorritako.ak baino ez dira, edo
planean sartutako aldaketen ondoriozkoak, eta ez, nolanahi ere, onartutako plangintza aldatu izan ez balitz
gertatuko ziratekeen ondorioa k.
lngurumen -azterlan estrategikoak izan beharko du ingurumen-ebaluazioari buruzko Legearen (abenduaren 9ko
21/2013) IV. eranskinean ezarritako edukia, eta hura osatu beharko da urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren
(plan eta programen ingurumen -ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duena) 11. eranskinean jasotzen
denarekin .
Aurrekoarekin bat etorriz, garatuko diren apartatuek honako eskema metodologiko honi jarraitu beharko diote:
l. Proposatutako planaren deskribapena
1,1. Plangintzaren esparrua eta helburuak
1,2. Planaren irismena, edukia eta garapena
1,3. Plangintza-aukera k
2. lngurumenaren ezaugarriak zehaztea
2,1. lngurumen -egoeraren deskribapena
2,2. Laburpena : ingurumen-alderdi esanguratsuak
3. lngurumen-ondoreak.
4. Prebentzio-, zuzentze- eta konpentsazio-neurriak.
5. lngurumena zaintzeko programa
6. lngurumen-laburpena
7. Laburpen ez-teknikoa .

Ebaluatzekoa den dokumentuaren ezaugarriak direla eta, uste da ingurumen-azterlan estrategikoak aurrerantzean, Azterlana- behean azaltzen diren alderd iak landu behar dituela, bakoitzari ondoren adierazten
den zabaltasuna eta zehaztasuna emanda :
6.1. Planaren deskribapena
6.1.l. Plangintzaren esparrua eta helburuak
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a.

Azterlanean, laburpen txiki bat jasoko da planarekin lortu nahi diren helburu nagusiei buruz. Gainera,
azterlanak labur-labur jaso beharko du nola hartu diren kontuan, planaren elaborazioa egitean, ebazpen
honetako 2. apartatuan ingurumena babesteko jaso diren helburuak eta printzipio eta irizpide jasangarriak.

b.

Hierarkian Planaren gainetik dauden planak edo programak identifikatuko dira . Azaletik deskribatuko dira
planaren xedearekin edo esparruarekin zerikusia duten plan edo programa horien zehaztapenak eta
aurreikuspenak, baita ingurumena babesteko planari aplikatzen zaizkion irizpide, helburu eta zehaztapenak
ere. Plangintzari eragiten dicten plan horien loturak gehituko dira .
Zehazki, eta beste batzuen artean, honako plan eta arau hauek hartuko dira kontuan :
EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG) 2019.
Araba Erdialdeko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala eta haren aldaketa .
EAEko Hezeguneak Babestu eta Antolatzeko Lurra lde Plan Sektoriala .
Euskal Autonomía Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala .
EAEko lbaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala (isurialde kantauriarra) .
Euskal Autonomía Erkidegoko Trenbide Sarearen Lurralde Plan Sektoriala .
Jarduera Ekonomikoetarako eta Merkataritza Ekipamenduetarako Lurzoruaren Sorkuntza Publikoaren
Lurralde Plan Sektoriala .
EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana, 2020 (edo haren berrikuspena).
Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa, bereziki urak har ditzakeen zonei
lotutako zehaztapenak eta Babestutako Eremuen Erregistroa .
Ebroko Demarkazio Hidrografikoaren Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana .
74/2015 Dekretua, maiatzaren 19koa, Urkabustaizko irla-hariztiak (ES2110003) Kontserbazio Bereziko
Eremu izendatzen duena; 148/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Gasteizko Mendi Garaiak
Kontserbatzeko Eremu Berezi (ES2110015) izendatzen duena Arabako Lurralde Historikoan ; 121/2015
Dekretua, ekainaren 30ekoa, Salburua Kontserbazio Bereziko Eremu eta Hegaztientzako Babes
Bereziko Eremu izendatzeko eta haren kontserbazio-neurriak onartzeko dena; 35/2015 Dekretua,
martxoaren 17koa, Arabako Lurralde Historikoko bost ibai Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen
dituena . Bereziki, KBEaren izendapenarekin ezarritako kontserbazio-helburuak eta -neurriak adieraziko
dira, aplikatu beharrekoak direnak eta/edo planean sar daitezkeenak.
34/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, ingurune hidrikoari lotuta dauden kontserbazio bereziko
eremuetarako (KBE) eta hegaztien babes bereziko eremuetarako (BBE) arau orokorrak onartzen
dituena .
4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa .
213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomía Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoa .

c.

Hala badagokio, ebaluatu beharreko planaren eremuari edo xedeari aplikagarri zaizkion hierarkian Planaren
gainetik dauden planen ingurumen-adierazpen estrategikoan ezarritako irizpideak eta zehaztapenak jasoko
dira .

d.

Adieraziko da ingurumena babesteko zer irizpide, helburu eta zehaztapen finkatzen diren arauetan eta
planarekin hierarkia -harremanik ez duten beste plan eta programa batzuetan ere, baldin eta aplikatu behar
badira .
6.1.2. Planaren irismena, edukia eta garapena

a.

Hautatutako planaren bitartez indarreko antolamenduaren barruan aldatuko diren alderdi zehatzak eta
zehaztapenak deskribatuko dira . Planaren irismena behar bezala zehaztu behar da, plana formulatu aurreko
aurreikuspenak (Planaren ingurumen-ebaluazioa egitean indarrean zeudenak) eta aurreikuspen berriak
alderatuz.
HAPOk zehaztapen berriak proposatzen dituen eremuak identifikatuko dira, eta, hala badagokio, zehaztapen
xehatu berriak jasoko dituzten eremuak bereiziko dira .
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Azterlanak HAPOren berrikuspenaren helburu nagusien laburpen labur bat izango du, bai eta Planak eragineremuan in darrea n dagoen hirigintza -antolamenduari dagokionez sartzen dituen aldaketekin edo
xehetasunekin lotutako ekintzen deskribapen xehatua ere, baldin eta ingurumenean ondorio kaltegarri
nabarmenak izan baditzakete, betiere eremuaren garapenerako beharrezkoak diren jarduketa guztiak
aintzat hartuta .
b.

Planean proposatutako aldaketak gauzatzeko erabiliko diren proiektu eta jarduketen ezaugarriei buruzko
aurreikuspen bat egingo da. Bereziki, arreta berezia jarriko zaie jarduketei azpiegitura berriak edo
ingurunearen eraldaketa nabarmenak ekar baditzakete.

c.

Deskribatu da planeko zer ekintzak izan dezaketen eragina ingurumenean, eta ekintzak kokatuko dira;
garrantzi handikoenetik txikikoenera hierarkizatutako dira, kontuan hartuta haien kokapen zehatza, izaera,
magnitudea eta baliabide naturalen kontsumoa. Horrela deskribatutako plan-ekintza bakoitzari kode bat
esleituko zaio . Kode hori azterlanaren hurrengo apartatuetan erabiliko da, baldin eta aipatu behar bada.

d.

d. Plana onartu ondoren, haren garapena zehaztu eta plangintzaren geroagoko faseak aipatuko dira, baita
planaren zehaztapenak ezartzeko tresnak ere. Era berean, aurreikusiko da garapen-tresna eta/ edo proiektu horiek ingurumen-ebaluazioaren mende egon daitezkeela .

e.

Nolanahi ere, plana garatzeko denbora-aurreikuspen bat txertatuko da, eta, hala badagokio, aurreko
apartatuan deskribatutako ekintzetarako zehaztuko da .

f.

Epígrafe honetan biltzen den informazioa eskala egokian islatuko da kartografian, eta lurraldearen erabilera
islatuko du, baita ingurumen-ondorio nabarmenak ekar ditzaketen Planaren aurreikuspen eta jarduketak
ere. Gutxienez eremuaren mugaketa eta jardueren kokapena jasotzen duen informazio kartografikoa sartu
beharko da, pdf eta shape formatuetan .
6.1.3. Plangintza-aukerak

a.

Azaletik deskribatuko da zer aukera ezberdin hartu den kontuan plana formulatzeko prozesuan . Alternatiba
horiek bideragarriak izan behar dute teknikoki eta ingurumenaren aldetik, eta alderdi hauei buruzkoak izan
daitezke: kokalekua, garapen teknikoa, aldi baterako garapena, kudeaketa, antolamendua, baliabide
naturalen erabilera edo beste edozein alderdi. O aukera edo esku ez hartzekoa kontuan hartuko da, eta Plan
Orokorraren proposamenak aplikatzen ez badira, jarduera-erem uko alderdi garrantzitsuen balizko bilakaera
hartuko da erreferentziatzat.
Planak lurzoru urbanizaezinaren desklasifikazioari dagokionez proposatutako aukeraren barruan (1.
alternatiba), udalerrian eskuragarri dauden lurzoru eraldatu gabe guztiak identifikatu beharko dira, Tokiko
Erakunde Txikietakoak barne. Eta, ondoren, Planak proposatzen dituen ingurumen-irizpideak integratzeko
egokienak zein diren baloratzea eta justifikatzea .
Era berean, aukera desberdinak eta horiek ezartzean konbinatzeko aukera alderatu ahal izateko, hutsik
dauden bizitegi-lurzatiak birdentsifikatzea proposatzen duen aukeraren garapenarekin (2. aukera) sortuko
lirate~een etxebizitza berrien kalkuluaren estimazioa aurkeztu beharko da .
lndustria -lurzoruei buruzko proposamenean, jarduera ekonomikoetarako lurzati berririk ez sailkatzeko
aukera aztertu beharko da, industrialdeetan dauden jarduerarik gabeko lurzati eraikien edo eraiki gabeko
orubeen erreserba agortu arte. Bestela, horren beharra behar bezala justifikatu beharko da, eta
konpentsazio-aukerak zehaztu beharko dira . Halaber, eremuan eskuragarri dauden trantsizio-espazioak
identifikatu beharko dira (espazio hutsak edo gutxiegi erabiliak, bi jarduera- eta/edo erabilera-uneren arteko
trantsizioan egoteagatik aprobetxamendurik gabe edo abandonatuta geratu direnak6 ), eta horien
aprobetxamendua lurraldearen kontsumoan erabilera eraginkorra egiteko aukera gisa baloratu beharko da .
Lurzoru urbanizaezinean planteatutako aukerei dagokienez, eurak ezartzeak O aukerarekiko duen eragina
baloratu beharko da . Zehazki, baloratu beharko da Nekazaritza eta Basozaintzako LPSko bi azpikategoriak

6

EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak. 2019

10

(balio estrategiko handia eta trantsizioko landa-paisaia) batzearen aldeko aukerak nola eragin dezakeen
jarduera edo instalazio jakin batzuk ingurumenaren aldetik sentikorragoak diren beste zona batzuetara
era matea .
Aukera horien 1nsmena deskribatuko da, eta zehaztuko da zer alde dauden alternatiba bakoitzetik
eratorritako proiektuen eta Planeko ekintzen artean, 6.1.2.b apartatuan deskribatutako proiektuekin eta
Azterlaneko 6.1.2.c apartatuan deskribatutako ekintzekin alderatuta .
b.

Laburpen bat jasoko da adierazteko zergatik baztertu diren plangintza-aukera batzuk eta zergatik hautatu
den azkenean proposatutako aukera .
Aukeren balorazioan, horietako bakoitzean aurreikusten diren ingurumen-inpaktuak ebaluatu beharko dira,
kontuan hartuta, besteak beste, intereseko landare-formazioetan izan dezakeen eragina (Mercedes
handitzeko proposamenean bezala), balio agrologiko handiko lurzoruetan izan dezakeen eragina eta
jasangarritasuneko beste balio batzuk: erabileren mistotasuna, eragindako mugikortasuna sortzea,
berdeguneekiko hurbiltasuna .. . Baloratu beharko da, halaber, proposamenen balizko inplementazioak nola
ahalbidetu dezakeen ingurumen-inpaktuak murriztea indarrean dagoen plangintzari dagokionez (hala nola
14 eta 18 sektoreetako desklasifikazioak, Miñaokoa, Berrostegietaren ondean dagoena eta Gamarra
Nagusiaren ondean dagoena).

c.

Aztertutako aukerak kartografikoki jasoko dira .
6.2. lngurumenaren ezaugarriak zehaztea

Azterlanak Planak eragindako eremuan ingurumenaren egungo egoeraren alderdi garrantzitsuak deskribatu
beharko ditu . Karakterizazio hori elementu abiotikoei eta biotikoei buruzkoa izango da, bai elementu mota
bakoitzaren ikuspegi sektorialetik, bai haien interakzioen ikuspuntutik, ingurumenaren egungo egoeraren
ikuspegi integratua emateko.
Ebaluazio-eremuaren ingurumen-karakterizazioan, bereziki azpimarratuko dira aurreikuspen berriek eta
indarrean dagoen antolamenduari dagokionez Planak egiten dituen aldaketek eragin ditzaketenak.
Planaren eraginpeko esparrutzat, antolamendu-esparru osoaz gain, haren ingururik hurbilena hartu behar da,
planaren ekintzek ingurumen-ondorio garrantzitsuak izan ditzaketen eremuetara mugatuta .
lngurumenaren kalitateari buruzko alderdiei buruzko informazioa azterlanetan edo bestelako erreferentziadokumentuetan oinarrituta dagoenean, emandako datuen iturria identifikatuko da, eta adieraziko da zein den
izenburua, urtea, egilea, eta, hala badagokio, zer esteka balia daitekeen lana bere osotasunean kontsultatzeko .
Azterlanak eskala egokiko planoak izango ditu, ingurunearen aldagaiak islatuta .
6.2.1. lngurumen-egoeraren deskribapena
Honako hauek izango dira, gutxienez, aintzat hartuko diren ingurumen-alderdiak :
a.

lngurune fisikoa. Zenbait faktore hartuko dira kontuan, hala nola arroka ama eta zorupea, haien
iragazkortasuna, masak eta ur puntuak, faktore klimatikoak eta lurzoru mota . Azken faktore horri
dagokionez, dituzten ezaugarriak direla-eta gaitasun agrologiko handiko modura katalogatutako eta
babestutako lurzoruen erreferentzia aipatu beharko da .

b.

Natura-ondarea . Natura- eta ekologia-i ntereseko elementuak daudela adieraziko da, hala nola
mehatxatutako fauna - eta flora -espezieen banaketa-eremuak, Batasunaren intereseko habitatak,
naturagune babestuak, hezeguneak, espezie autoktonoen basoak, landaredia, flora eta fauna autoktonoak,
interes geologikoko tokiak, korridore ekologikoak, etab . Egungo elementuek duten kontserbazio-egoerari,
interes-mailari, kalteberatasunari, presioei eta egungo mehatxuei buruzko datuak emango dira, Plana
gauzatzean areagotu baitaitezke.
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Hasierako dokumentu estrategikoak Gasteiz udalerriaren ezaugarri nagusien laburpen bat jasotzen du . Oro
har, natura-ondarearen alderdiei dagokienez egokitzat jotzen da, baina beharrezkoa izango da emandako
informazio batzuk zehaztea, Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzaren
txostenean adierazitako alderdiak kontuan hartuta (espedientean dago jasota) .
Natura babesteko araudiaren arabera babes-figuraren bat duten espazioei eta eremuei dagokienez, kasuan
kasuko kudeaketa-planetan jasotako informazioan oinarrituta eta, ahal den neurrian, eskuragarri dauden
datu eguneratuenekin hornituta, Azterlanak honako alderdi hauek zehaztuko ditu :
Espazio edo eremu horren izendapena eta babesa eragin duten balio eta elementu nagusiak
deskribatuko dira (habitatak eta basoko flora eta faunako espezieak, konektatzeko funtzioa duten
paisaiako elementuak, etab.).
Elementu horiek espazioan duten kontserbazio-egoeraren eta jasaten dituzten presio eta mehatxu
nagusien ebaluazioaren laburpen bat sartuko da.
Era berean, helburuen eta kontserbazio-arauen laburpen bat jasoko da espazioaren kontserbazioelementuei dagokienez.
Babestu beharreko aldeetan eta eremuetan kudeatzaile-lanak egiten dituzten administrazio-organoak
eta -unitateak identifikatuko dira .
c.

Paisaia . Aztertuko da ea elementu interesgarririk dagoen pertzepzio-ikuspuntutik.

d.

lngurumen -arriskuak eta -arazoak. Uholdeak izateko arriskuari, lurzoruko kutsaduratik eratorritako
arriskuari, lurpeko uren kalteberatasunari, arrisku geoteknikoei, klima-aldaketak eragindako arriskuei edo
aipatu beharreko beste edozein ingurumen-arriskuri buruz bildu ahal izan diren datu guztiak aurkeztuko dira .
Orobat, airearen, uraren edo lurzoruaren kalitateari dagokionez hautemandako ingurumen -arazoak
deskribatuko dira, egoera akustikoa barne. Kutsagarriak izan daitezkeen iturriak eta kutsagarriak izan
daitezkeen jarduerak jasan dituzten lurzoruak identifikatuko dira, eta baliabide natura len erabilgarritasuna
aztertuko da, bereziki urarena .
Hala dagokionean, aipatu ingurumen-arrisku eta -arazoen eraginpean egon daitezkeen biztanleguneak
identifikatu eta lokalizatuko dira .

e.

Kultura-ondarea . Adieraziko da zein den hautemandako elementu bakoitzaren garrantzia, zaurgarritasuna,
tresna eta babes maila . Era berean, aipatuko da zer arau -xedapenek ematen dion kalifikazioa eta babesa
kultura -ondasunari . Kontuan hartuko dira ondare immaterialeko elementuak.

f.

Apartatu honetan, gainera, egon daitezkeen beste ingurumen-baldintzatzaile batzuk landuko dira, baldin eta
planaren ingurumen-ebaluaziorako garrantzitsuak badira, hala nola mugikortasunari eta garraioari buruzko
alderdiak, eremuko irisgarritasun-baldintzak, baliabide berriztagarrien eta ez-berriztagarrien kontsumoari
lotutako beharrak (ura, energía etab.), jendea bizi den eremuen presentzia eta kaltetua izan daitekeen
biztanleria eta abar.
6.2.2. Laburpena : ingurumen -alderdi esanguratsuak

Aurreko apartatuan azaldutako deskribapen eta datuetan oinarrituta, ingurumenaren egungo egoera aztertuko
da Planaren eraginpeko esparruan, eta labur-labur jasoko da zein diren planeko jarduketetako elementu,
prozesu, arazo eta arrisku garrantzitsuenak ingurumen-ebaluazioko prozesuan . Arreta jarri beharko da
ingurumenaren ikuspegitik interesgarriak diren esparru, elementu edo egoeretan, baita eragina jasan dezaketen
alderdietan ere, kontuan hartuta planean jasota dauden aldaketen ondorioz sortuko diren proiektuen eta
ekintzen kokapena eta ezaugarriak.
lngurumen-azterlan estrategikoak hauteman beharko du zer eremu izan daitezkeen arazotsu ingurumenaren
aldetik, bateragarriak izan daitezen proposamenen garapenarekin; horretarako, kontuan hartu beharko du
Ebazpen honen 4. apartatuan adierazi diren eta ingurumenaren aldetik garrantzitsuak diren eremu edo
elementuak daudela.
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Era berean, eremuaren ingurumen-diagnostiko egokia egin beharko da, eremuaren harrera-gaitasuna, arrisku
guneak eta inguru hauskor edo kalteberak ebaluatzeko .
Aztertu beharreko eremuan identifikatu diren ingurumen-balioak eta ingurumen-arazoak aurreikusten
lagunduko duten ingurumen-arriskuak nabarmenduko dituzten baldintzatzaile gainjarriak planteatu beharko
dira . Besteak beste, Babes Bereziko kategoria ezarriko da gainjarritako baldintzatzaile gisa . Horrek barne hartu
beharko ditu, BIH ez izan arren, natura-balio handia duten bertako formazioak (adibidez, harizti azidofiloak-baso
misto atlantikoak, erromeroak, heskai autoktonoak, etab.) .
6.3. Proposatutako planaren ingurumen-efektuak

a.

Apartatu honetan, planeko ekintzek ingurumenaren kalitatearen elementuetan izan ditzaketen ondorioak
identifikatu, ezaugarritu eta baloratu beharko dira . Planaren eraginak identifikatu eta ezaugarritzeko,
planean aurreikusitako ekintzen eta eragin daitezkeen ingurumen -elementuen ezaugarri espezifikoen arteko
elkarrekintzak aztertuko dira, bai eta sor daitezkeen edo larriagotu eta areagotu daitezkeen ingurumen arazoak eta -arriskuak ere.
Ezaugarrien deskribapenean zehatz eta argi adierazi beharko da zer motatako efektua den, honako hauek
bereizita : zeharkako efektuak, metatze-efektuak, efektu sinergikoak, epe labur, ertain eta luzerako efektuak,
efektu iraunkorrak eta aldi baterako efektuak.

b.

Azterlanak bereziki jorratu beharko ditu jarduketa-proposamen berriekin eta Planak indarrean dagoen
antolamenduan egindako aldaketekin lotutako ekintzen ingurumen-ondorioak. Nolanahi ere, kontuan hartu
beharko dira dagoeneko finkatuta dauden jarduketen eta aurreikusitako jarduketa berrien arteko
konbinazioaren ondorio metatzaile eta sinergikoak.

c.

Hala dagokionean, zehaztu egingo da ea antzemandako efektuak eraginik duen Natura 2000 Sareko lekuetan
eta 6.2.1.b apartatuan jasotako beste babes-eremu batzuetan kontserbatu beharreko elementuetan .

d.

Halaber, hala dagokionean, argi eta garbi adieraziko da zer efektu eragin dezakeen ekintza bat baino gehiago
bateratzeak. Era berean, ingurumen-izaerako edozein efektu bereiziko da, baldin eta biztanleriaren, giza
osasunaren edo ondasun materialen gainean ondorio kaltegarri eta nabarmenak izan baditzake.

e.

Horrela deskribatutako Planaren efektu bakoitzari, berriz, kode bat esleituko zaio . Kode hori azterketaren
hurrengo apartatuetan erabiliko da, baldin eta aipatu behar bada.

f.

Beste alderdi batzuen artean, honako eragin hauen analisia jorratuko da :
Gasteizko HAPOren eremuko gune babestuen artean, 3. puntuan aipatutako Kontserbazio Bereziko
Eremuak daude. Bestalde, HAPO tramitatzean espazio horretan ukipen nabarmena sor dezakeen
proposamen bat egikaritzea eraba kitzen bada, proposamen hori behar bezala ebaluatuko da,
abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 46.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, eta kasu horretan,
azterlanak barnean hartu beharko du abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 35.1.c artikuluan jasotzen den
apartatu espezifikoa, Natura 2000 Sareko guneek jasan ditzaketen ondorioen ebaluazioari buruzkoa .
Eremuan eta interes bereziko beste eremu batzuetan dauden KBEen kontserbazioaren xede diren
elementuen gaineko efektuak ezaugarritu eta baloratuko dira . Balorazio hori egiteko, kontuan hartuko
dira 3 apartatuan zehaztutako kontserbazio-egoera, presio eta mehatxuak eta kontserbazio-helburuak.
Apartatu hau xehetasun-maila zehatz batekin garatuko da, aurreikus daitezkeen ondorioak behar bezala
identifikatu eta afekzioaren muntari buruzko balizko ziurgabetasunak argitu ahal izateko.
Azterlanak baloratu beharko du ea proposatutako jarduerak bat datozen lurraldearen konektibitate
ekologikoa lortzearekin, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007
Legearen 3. artikuluan zehazten den bezala . Zehazki, ebazpen honetako 3 zenbakiko apartatuan
zehaztutako biodibertsitaterako garrantzi handiena duten naturaguneen arteko lotura hartuko da
kontuan .
Hirigintza-garapenaren ondorioak aztertuko dira uholde-arriskuari dagokionez, eta behar bezala
justifikatuko da betetzen dela indarrean dagoen Plan Hidrologikoaren araudia, uholde-arriskua duen
polizia-eremuko erabileren mugei dagokienez (40. eta 41. artikuluak). Justifikazio hori azterlan
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hidrauliko batean eta/edo gai horretan eskumena duen organoaren txostenetan oinarritzen bada,
horiek gainerako dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko dira, ingurumen-adierazpen
estrategikoa eskatzeko .
Kutsatuta egon da itezkeen kokagunetan egindako indusketen eta lur-mugimenduen ondoriozkoak.
Etorkizunek,o hirigintza-garapenen kasuan, aurreikusitako erabilerarako ezarritako kalitate akustikoko
helburuak betetzen diren aztertuko da, eta, horretarako, indarreko araudian araututako metodología
erabiliko da, betiere ebaluatzen den antolamendu motara egokituta (egiturazkoa edo xehatua). Planak
ematen dituen zehaztapen berrien artean, etorkizunean hirigintza-garapena aurreikusten duten
eremuen zehaztapen xehatuak onartzea dagoen zehaztuko da, eta, hala badagokio, eremu horien
egoera akustikoa ebaluatu beharko da, Euskal Autonomía Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko urriaren
16ko 213/2012 Dekretuaren 36. artikuluari eta hurrengoei jarraikiz.
g.

ldentifikatu eta kodetutako efektu edo ondoreak baloratzeko, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan,
besteak beste :
Gertatzeko probabilitatea, iraupena, maiztasuna eta itzulgarritasuna .
Efektuen larritasuna eta irismen espaziala .
Eraginpean gera daitekeen eremuaren balioa eta kalteberatasuna, honako hauek kontuan hartuta :
o
Natura-, kultura- eta paisaia-ezaugarri berezirik dagoen.
o Aurkako ingurumen-baldintzarik dagoen, airearen, uraren edo lurzoruaren kalitateestandarrak edo muga-balioak gaindi dezakeenik.
o
Planak zer neurritan sortu edo areagotu ditzakeen ingurumen-arriskuak.

h.

Ahal den guztietan, ondorioak kuantifikatuko dira Planean aurreikusitako jarduerak eta proiektuak
gauzatzearen ondorioz deskribatutako ingurumen-faktoreen egoeran izandako aldaketen datu neurgarrien
bidez. Hala badagokio, adieraziko da zer ziurgabetasun-maila dagoen efektu horien iragarpenean .

i.

Ahal bada, efektuak kartografia bidez lokalizatuko dira eta, halaber, ahalegina egingo da zehazten plan edo
programaren zer fasetan gerta litezkeen, aurreikuspenen arabera.

j.

Adieraziko da detektatutako ondorioa eragingo duen ekintzak eskatzen duen Planaren zehaztapenak beste
plan eta programa batzuetan sartzea, eta kasu bakoitzean eragindako plangintza-tresna zehaztuko da.

k.

Hierarkizatu egingo
nabarmenduko da .

dira

hala deskribatutako ingurumen-efektuak, eta

haien garrantzi erlatiboa

6.4. Prebentzio-, zuzentze- eta konpentsazio-neurriak.

a.

Apartatu horretan, deskribatuko da zer neurri aurreikusten den aztelanaren 3. apartatuan deskribatutako
ingurumen-ondoren kaltegarriak prebenitzeko, murrizteko eta, hala badagokio, konpentsatzeko . Hartuko
diren neurriek bermatu egin beharko dute ez dela ingurumen-ondorio esanguratsurik sortuko, Planaren
ekintzak garatzearen eta etorkizunean gauzatzearen ondorioz. Helburu izango dute natura-baliabideak,
natura- eta kultura-ondarea babestea, natura -a rriskuak prebenitzea eta atzemandako ingurumen-arazoen
aurrean hobetu eta egokitzea .

b.

Proposatutako neurriek koherenteak izan beharko dute aurreikusitako ingurumen -efektuekin. Neurriak
deskribatu egingo dira, eta Azterlaneko 3. apartatuan identifikatutako efektuekin -prebenitu, zuzendu edo
konpentsatu nahi direnekin- lotuko dira . Bereziki, eta beste batzuen artean, honako neurri hauek zehaztuko
dira :
Eremuan eta udalerriko beste eremu batzuetan -natura-ondarea kontserbatzeko eta konektibitate
ekologikorako interes berezia dutenak- identifikatutako KBEetan kontserbatu beharreko elementuak
babesteko neurri espezifikoak. lldo horretan, ebazpen honetan aipatu diren gune eta espezie
mehatxatuak babesteko arauetan eta planetan aurreikusitako babes-neurriak eta kontserbaziojarduerak zehaztuko dira, detektatutako ondorio kaltegarriak prebenitzeko edo zuzentzeko
aplikagarriak direnak, hala badagokio.
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Uholde-arriskua prebenitzeko neurriak. Horiek zehazteko, txosten honen aurreko apartatuetan
aipatutako planetan ezarri irizpideak hartuko dira kontuan : EAEko lbaietako eta Erreketako Ertzak
Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala (E.2 apartatua) eta Plan Hidrologikoa, bereziki atal arauemaileko
44. artikulutik 46. artikulura zehazten diren irizpideak, baita arican eskumena duen organoak gai horren
gainean emandako txostenak ere.
Oro har, garrantzitsutzatjotzen da, garatzekoak diren eremuak antolatzeko planteatzen diren jarduketei
dagokienez, udalerriko azpiegitura berdearen funtzionaltasuna ziurtatzea, bereziki gaur egun
konprometituta dagoen eremuetan, beharrezko prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak hartuta .
Bide- eta/edo trenbide-azpiegitura berrien kasuan, edo lehendik dau.denak aldatzean, bereziki
garrantzitsua da iragazkortasun-neurriak aztertzea .
Dauden ibilguen edo galerien estalduren kasuan, horiek kentzea aztertuko da, eta, ahal den guztietan,
estalki horien ordez aire zabaleko ibilguak jarriko dira.
lbai-ibilguen inguruan dauden eta eraikuntza garatu eta finkatu behar duten hiri-eremuetan, EAEko
lbaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean eta Plan Hidrologikoan ezarritakoa bete
beharko da, lbai-ertzak eta ibai-korridorearen ekologia- eta paisa ia-dibertsitatea eta -funtzionaltasuna
laguntzen duten elementuak aldatzea eta artifizializatzea sai hestuz eta, ahal den guztietan,
lehengoratzea, berreskuratzea eta hobetzea sustatuz.
Planaren garapena paisaian integratzeko irizpideak zehaztuko dira, erabili beharreko espezieak eta
birlandatu beharreko gainazalak ezarriz, eta Eusko Jaurlaritzako lngurumen, Lurralde Plangintza eta
Etxebizitza Sailak egindako «Lorategi eta berdegune jasangarriak diseinatzeko eskuliburua»
argitalpenean jasotako gomendio eta neurriak kontuan hartuz. lldo horretan, landareztatze- eta
lorategi-lanetan ez dira inola ere erabiliko inbaditzaileak izan daitezkeen espezie aloktonoak; esaterako,
Fallopia japonica, Robinia pseudoacacia, Cortaderia selloana eta abar. Era berean, neurriak hartuko dira
espezie horien hedapena ezabatzeko eta saihesteko .
Azkenik, lngurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeak eskatzen duenez,
ingurumen -azterlan estrategikoak barnean hartuko ditu klima-aldaketan egon daitekeen eragina arindu
eta hartara egokitzeko neurriak. Xede horrekin, IHOBEk egindako gida metodologiko hauek erabili ahal
izango dira erreferentzia gisa: «Klima-aldaketara egokitzeko udal-programak egiteko gida. Udalsarea 21
lan-koadernoa» eta «Euskadiko Hirigintzaren Plangintzari buruzko eskuliburua, klima-aldaketa arintzeko
eta klima-aldaketara egokitzeko (IHOBE)» .

c.

Adieraziko da proposatutako neurriak Planaren zein zatitan txertatu diren, eta espresuki adieraziko da
planaren zein dokumentu teknikotan jaso diren .

d.

Hala badagokio, prebentzio-, zuzentze- eta konpentsazio-neurriak proposatuko dira, komenigarri edo
egingarria denean haiek aplikatzea plangintzaren geroagoko fase edo etapetan edo Plana gauzatzeko
etorkizunean diseinatuko diren proiektuetan .

e.

Kostu ekonomikoren bat dakarten prebentzio- eta zuzentze-neurrien aurrekontua ere bilduko da, horiek
gainbegiratzeaz arduratuko den agentea edo pertsona adierazita .
6.5. lngurumena zaintzeko programa

a.

Azterlanak ingurumena zaintzeko programa bat garatuko du eta plana aplikatzeak dakartzan ondorioak
berrikusteko aurreikusitako neurriak deskribatuko dira bertan . Neurri horiek alderdi hauek kontrolatzeko
jomuga izan beharko dute:
Gainbegiratzea ea behar bezala ezartzen diren planak ingurumenean izan ditzakeen ondorio
kaltegarriak prebenitu, murriztu edo zuzentzeko aurreikusita dauden neurriak.
lngurumen-elementu garrantzitsuen bilakaera zaintzea, baita plana martxan jarri aurretik zeuden
ingurumen-arazoen bilakaera ere.
Plana gauzatzearen ondoriozko ingurumen-efektuak egiaztatzea, aurreikusi gabeko eragin kaltegarriak
azkar identifikatzeko eta horiek saihesteko edo zuzentzeko neurri egokiak hartu ahal izateko.
Aztertzea ea prebentzio- eta zuzenketa-neurri osagarririk hartu behar den plana egikaritzeko
aurreikusitako garapen-tresnetan eta proiektuetan.
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b.

Jarraipen-neu rriak azterketaren 4. atalean jasotako babes, zuzenketa eta konpentsaziorako neurriekin
identifikatuko dira, eta horiekin bat etorri beharko dute.

c.

lngurumena zaintzeko programak azterketan proposatzen diren adierazleak jaso beharko ditu, baita -kasu
bakoitzean- datuak biltzeko erabiliko diren aldizkakotasunari eta metodoei buruzko proposamen zehatz bat
ere.
6.6. lngurumen-laburpena.

a.

Deskribatuko da zelan txertatu Planean ingurumen-alderdiak. Xehetasunez aztertuko da nola hartu diren
kontuan eta nola betearazi diren ingurumena babesteko ezarritako irizpideak, helburuak eta zehaztapenak,
azterlanaren 1.1 apartatuan deskribatutakoak.

b.

Aztertuko da, gainera, zenbaterainoko arriskua dagoen planak etorkizunean ingurumenean efektu
adierazgarriak izateko, eta argudio nahikoak emango dira, egiaztatzeko ezen, proposatutako babes-,
zuzenketa- eta konpentsazio-neurriak planean txertatzen badira, oso arrisku txikia dagoela efektu
garrantzitsu horiek jazotzeko eta, ondorioz, ez dagoela eragozpenik plana garatzeko. Ondorio hori
gauzatzeko, azterlanaren gainerako apartatuetan jasotako informazioei buruzko erreferentzia egokiak
erabiliko dira .

c.

Natura 2000 Sareko guneetan edo beste babesgune batzuetan gerta litekeen eragin kaltegarri bat berariaz
aztertu bada, apartatu honetan horren inguruko laburpen bat jasoko da, zehaztuta nola galarazi edo
murriztu den eragin kaltegarri posiblea gunea hautatzea eta babestea eragin duten natura-balioetara,
kontserbazio-helburuetara eta Natura 2000 Sarearen koherentzia globalera .
6.7. Laburpen ez-tekn ikoa.

a.

Emandako informazioaren laburpen ez-tekniko bat ere bilduko du azterlanak, eta laburpen horrek, bestalde,
ebaluazio-prozesuan jorratutako gaietako prestakuntza espezifikorik ez duten pertsonek erraz ulertzeko
moduan idatzita egon beharko du.

b.

Laburpen horri, gainera, egindako ebaluazioa hobeki ulertzen lagunduko duen informazio grafikoa ere
erantsi beharko zaio, edo, bestela, informazio hori erraz eskuratzeko behar diren erreferent ziak jaso beharko
dira .

7.

IZAPIDEAK: JENDAURREKO INFORMAZIOA ETA KONTSULTAK.

Urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren 12. artikuluan eta abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 21. artikuluan
ezarritakoaren ondorioetarako, organo sustatzaileak jendaurreko informazioaren izapidearen eraginpean jarriko
du Plan honen hasierako bertsioa, ingurumen-azterlan estrategikoarekin batera; gutxienez, 45 egunez.
Era berean, kontuan hartuta urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren 12. artikuluak eta abenduaren 9ko 21/2013
Legearen 22. artikuluak zer xedatzen den ukitutako administrazio publikoei eta interesdunei egin beharreko
kontsultei buruz, erakunde eta pertsona interesdunen zerrenda hau hartuko da kontuan:
lngurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza .
Eusko Jaurlaritza .
Landaren eta ltsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza . Ekonomiaren Garapen eta
Azpiegitura Saila. Eusko Jaurlaritza.
Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Onda rearen Zuzendaritza . Eusko Jaurlaritza.
Osasun Saileko Osasun Publikoko eta Adikzioen Zuzendaritza Eusko Jaurlaritza.
Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza Eusko Jaurlaritza .
lngurumen eta Lurralde Politika Saileko Uraren Euskal Agentziari. Eusko Jaurlaritza .
Ebroko Konfederazio Hidrografikoa .
lhobe. lngurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa . Eusko Jaurlaritza .
lngurumen eta Hirigintza Saila Arabako Foru Aldundia .
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Euskara, Kultura eta Kirol Saila. Arabako Foru Aldundia .
Ekologistak Martxan Araba .
Eguzki. Eguzkizaleak Aisialdirako Elkartea .

8.

DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO JARRAIBIDEAK

2013ko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 16. artikuluaren arabera, kualifikazio profesionala eta goi-mailako
hezkuntzari buruzko arauen arabera behar besteko gaitasun teknikoa duten pertsonek egin beharko dute
azterlana, eta Legearen eskakizunak betetzeko behar den kalitatea izango du.
Azterlanean pertsona horiek identifikatu beharko dira, eta haien titulazioa eta, hala badagokie, lanbide arautua
adierazi . ldentifikazioak barne hartu beharko ditu izen-abizenak eta nortasun-agiri nazionalaren edo helburu
bererako beste edozein agiriren kodea (elkargokide-zenbakia entregatuz gero, horrek bat etorri behar du elkargo
profesional jakin baten erregistroarekin). Gainera, amaiera-data eta pertsona horien sinadura jasoko dira . Haiek
azterlanaren edukien eta informazioaren fidagarritasunaren erantzule izango dira, salbu administrazioak
frogagarri gisa emandako datuak direnean.
Dokumentazioa aurkezteko, jarraibide hauek bete beharko dira :
lngurumen-adierazpen estrategikoaren eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentuek behar den
koherentzia errespetatu beharko dute, bai haien artean, bai aurretik aurkeztutakoekin, halakorik bada;
hartara, ez da oztopatuko erabakia hartu behar duten administrazio-organoen lana, baizik eta erraztu .
2. Arreta berezia jarri beharko da kasu bakoitzean datu egokiak adierazteko, dokumentu teknikoen apartatu
desberdinak elkarrekin erlazionatzeko moduan (esaterako, apartatu batean planeko ekintzak deskribatzen
badira eta beste batean ekintza horiek eragindako ingurumen-inpaktuak; bi kasuetan, izen berarekin aipatu
beharko dira ekintzak).
3. Beharrezkoa izanez gero, datuak zein iturritatik lortu diren adierazi beharko da .
4. Planaren, programaren edo proiektuaren dokumentazio grafikoa eta kartografikoa sartu behar da hala
eskatzen duten apartatuetan. Planoak pdf formatuan entregatu beharko dira, georreferentziatuta.
S. Analisi tekniko egokia errazteko, bistaratzeko pdf formatuko artxiboez gain, planoen kopia gehigarri bat
entregatu beharko da shape formatuan (ahal dela, UTM30N ETRS89 erreferentzia-sistema erabilita), zeinak
ezingo baitu 10 Mb gainditu . Shape fitxategi hori entregatzeko, ZIP fitxategi bakarrean konprimatuko dira
shape-fitxategia osatzen duten 4 dokumentuak: .shp, .shx, dbf, .prj .
6. Plano guztiak kodea eta titulua jarrita identifikatu behar dira . Halaber, honako hauek adierazi beharko dira :
irudikatutako datuak zuzen interpretatzeko behar diren azalpenak eta sinboloak; eskala grafikoa eta
zenbakizkoa, inprimatzeko formatua adierazita; sinadura eta noiz egin den .
7. Jatorrizko eskalatik murriztutako planoak aurkeztuz gero, zuzendu egin beharko da planoan jatorrian
adierazitako eskala, aurkeztutako planoan oinarritutako neurketek ez dezaten izan akatsik.
8. Dokumentazioarekin batera aurkeztuko dira testuetan zehar aipaturiko eranskin, irudi, plano edo argazki
guztiak. Erreferentzia horiek argi eta garbi jarri behar dira, kasuan kasuko elementua erraz aurkitzeko
moduan .
9. lnformazio jakin bat dokumentuko apa rtaturen baten zuzenketa gisa aurkeztekotan, eta aldi berean
espedientean zuzendu nahi den apartatua mantentzen bada, informazio berriak adierazi beharko du
jatorrizko dokumentuaren zer kapitulu, orrialde, epigrafe, apartatu, lerrokada, esaldi, koadro, irudi, plano
eta abar ezeztatu edo ordezkatu behar den zuzenketaren ondorioz. Aurreko dokumentazioren bat osatzen
edo zuzentzen duen dokumentazioak egoera horren berri eman beharko du hasieran . Aipatutako
jarraibideak betetzen ez badira eskaera bat zuzentzeko, litekeena da izapide gehigarri bat behar izatea,
kontraesanak edo inkongruentziak argitzeko, eta horrek atzerapena ekartzea prozeduraren ebazpenean .
10. Eskaera telematikoki aurkeztu beharko da . Eskaera egiteko ezarritako sistema kontsultatu ahal izango da
lngurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren webgunean, zehazki, helbide honetan :
https://www.euskadi.eus/tramitacion-del-procedimiento-de-evaluacion -ambiental -estrategico/web01a2inginp/es/
11. Dokumentu bat .pdfformatuan aurkezten bada, gehienez 30MB izango ditu, eta bilaketak egitea ahalbidetu
beharko du . Dokumentu handiagoak zatitu egin beharko dira, sisteman sartu ahal izateko.
12. Aurkeztutako dokumentazio guztiaren aurkibide osoa txertatuko da, eta zehaztuko da zer orrialdetan
dagoen adierazitako apartatu bakoitza Aurkibidea aurkeztean .pdf dokumentu baterako, adierazitako
l.
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orrialde-zenbakia bat etorriko da orrialde hori aurkitzeko irakurketa-programaren «Joan orrialde honetara »
aginduan adierazi behar denarekin.
13. Datuak igort zean, organo sustatzaileak beti bermatu beharko du datu pertsonala k babesteari bu ruzko
araud ia betetzen dela.

Bigarrena. -Ebazpen hau Gasteizko Udalari jakinaraztea.

Hirugarrena . -Ebazpen hau lngurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren webgunean argitaratzeko

agintzea .

Gasteiz, 2020ko uztailaren 2la .
lngurumen Administrazi
Director de Administr

INGUAUMEN, LUARALDE PLANGINTZA
ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIE~T E,
PLANIFICACI ÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
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