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1. SARRERA 

Ingurumen-ebaluazio estrategikoa planak eta programak onartzeko eta martxan jartzeko 
administrazio-prozedura instrumental bat da. Ebaluazio horren bidez planek edo programek 
ingurumenean zer eragin izan ditzaketen aztertzen da. Ebaluazioaren funtsezko helburua da 
administrazio publikoko plan eta programetan erabakiak hartzerakoan ingurumen-gaiak aintzat 
hartzea, plan eta programa horiek prestatzeko lehen faseetan hasi eta onartu bitartean, garapen 
iraunkorra sustatze aldera. 

Alde horretatik, hona hemen ingurumen-ebaluazio estrategikoari dagozkion araudiak: estatuan, 
ingurumenaren ebaluazioari buruzko 21/2013 Legea, abenduaren 9koa; eta autonomia erkidegoan, 
Euskal Herriko ingurugiroa babesteko 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, eta 211/2012 Dekretua, 
urriaren 16koa, plan eta programen ebaluazio estrategikorako prozedura arautzen duena. 

Gauzak horrela, jarduera ekonomikoetarako eta merkataritza-ekipamenduetarako lurzorua 
sortzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Plan Sektorialaren berrikuspen partzialari ohiko 
ingurumen-ebaluazio estrategikoa (aurrerantzean IEE) egitea dagokio, hain zuzen ere, aldatu 
beharreko planak aurrerantzean ingurumen-inpaktua ebaluatu beharreko proiektuen esparrua 
ezartzen duelako; izan ere, merkataritza-gune berri handiak ezartzeko irizpideak zehazten ditu. 

Ohiko IEE egiteko prozedura funtsezko organoak hasten du, hasteko eskaria medio. Eskariak eduki 
behar ditu hasteko eskariaren formularioa, planaren zirriborroa, sektoreko legeriak eskatzen duen 
dokumentazioa, hasierako agiri estrategikoa eta urriaren 16ko 211/2012 Dekretuko V. eranskineko 
formularioa. 

Dokumentu hau hasierako agiri estrategikoa da, eta honako hauek ditu: batetik, abenduaren 9ko 
21/2013 Legeko 18. artikuluan eta urriaren 16ko 211/2012 Dekretuko 8. artikuluan zehazturiko 
informazioa; eta bestetik, publiko interesdunaren zerrenda-proposamena. Agiria honako hauek 
idatzi dute: Pedro Areta Morondo, Biologia Zientzietan lizentziaduna; Angela Oscoz Prim, 
Farmazian lizentziaduna eta Ingurumen Inpaktuen Ebaluazio eta Zuzenketan masterra egindakoa; 
Inma Arteaga Otaola, Biologia Zientzietan lizentziaduna; eta Ana Felipe Díaz, Ingurumen Zientzietan 
lizentziaduna, Nekazaritzako ingeniari teknikoa eta Lurraldearen Antolamendurako informazio 
geografikoko teknologietan (informazio geografikoko eta teledetekzioko sistemak) master ofiziala 
egindakoa. 
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2. AURREKARIAK 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroak (aurrerantzean LAG) 
1997. urtean onartu ziren behin betiko1. Gidalerro horiek lurralde-eredua hiru bilbe gainjarriren 
inguruan zehazten dute: ingurune fisikoa, alegia lurralde-ereduaren oinarria eta euskarria, 
kokagune-sistema eta azpiegiturak. Gauzak horrela, ingurune fisikoa elementu eta erabilera 
nagusietarako gidalerro orokor batzuei jarraikiz antolatzen da. Alde horretatik, lurzoruaren zazpi 
erabilera-mota eta erabilera-matrize bat daude; eta baita babesturiko eta aisiarako bederatzi 
eremu eta lurraldera sartzeko guneak ere. Halaber, kokaguneei dagokienez, etxebizitza-lurzoruaren 
inguruko politikak daude: hazteko lehentasuna zer udalerrik duten eta udalerri bakoitzerako 
etxebizitza-hazkundea zer sistemarekin kalkulatu planteatzen da. Sistema hori zehaztu behar da 
LAGek ezarritako garapen-plangintzan, Lurralde Plan Partzialetan (LPP) eta Plan Partzial 
Sektorialetan (PPS).  

Gaur egun LAGak berrikusteko prozesua dago martxan eta gidalerroen aurrerapen-agiri bat idatzi 
dute. 

LAGetan jarduera ekonomikoetarako eta merkataritza-ekipamenduetarako lurzorua sortzeko 
Lurralde Plan Sektorial bat egitea aurreikusi zuten, eta plan hori 2004an onartu zen2, interes 
orokorreko jarduera ekonomiko estrategikoen sustapen publikoan esku hartzeko erreferentziazko 
tresna gisa. LAGetan merkataritza-gune handiak ezartzeko jarraibideak ere zehaztu zituzten. 

Jarduera Ekonomikoen Lurralde Plan Sektorialak (aurrerantzean JEen LPS) jarduera 
ekonomikoetarako eta merkataritza-ekipamenduetarako lurzoruen premiaren eta kokapenaren 
balorazio eta diagnostiko orokorra egiten du, eta jarduera ekonomikoetarako lurzorua antolatzeko 
irizpide orokorrak ezartzen ditu. Hona hemen irizpide horietako batzuk: 

- Lurralde-antolamenduaren ikuspegitik, komeni da eremu funtzional edo eskualde 
bakoitzean biztanleria aktibo landuna eta jarduera ekonomikoetarako lurzorua erabiltzen 
duten jarduera-sektoreetako enplegu-kopurua orekatzea. 

- Kanpoko industrialde berriak gordetzea, batez ere, kanpoaldean hedadura handia behar 
duten eta hiri-sarearekin oso bateragarriak ez diren jarduerak gauzatzen dituzten 
banaketako eta garraioko industria-instalazio eta jarduerak jartzeko. 

Garapen iraunkorrari dagokionez, helburu hauek jartzen ditu: 

- Ekonomia- eta ekoizpen-jardueretatik babesteko eremuak finkatzea eta, horretarako, 
landa-eremuan hirigintza-garapen intentsibo eta puntualeko jarduerak zabaltzea saihestea. 

- Ur-ibilguek garapen-eskakizun berrien eta zaintza-politiken artean tirabirak sortzen dituzte, 
batez ere erlaitz kantauriarrean, jarduera ekonomikoak ezartzeko lurzoru urbanizagarriko 
plataforma horizontal berriak sortzeko ezinbestekoa baita ibilgu horiek ukitzea, neurri 

1 28/1997 DEKRETUA, otsailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroak behin 
betiko onartzen dituena. 

2262/2004 DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, jarduera ekonomikoetarako eta merkataritza-ekipamenduetarako lurzorua 
sortzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Plan Sektoriala onartzen duena. 
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handiagoan edo txikiagoan. Horrelakoetan, EAEko Ibai eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPS 
onartu zenetik dagoen araudia bere egiten du. 

Berrikusitako LPS eredutzat hartu dute, batetik, industria-lurzorua sustatzen duten 
administrazioek; eta bestetik, udalerriek, industria-lurzorua kalifikatzerakoan. 

JEen LPSren memoriako 7.2 atalaren arabera, “Lurralde-arloko arautze honen ondorioetarako, 
Saltoki Handitzat edo Astialdiko eta Zerbitzuetako Zentrotzat hartzen da hirigintza-jarduneko 
eremu beraren barruan merkataritzako, astialdiko eta ostalaritzako zerbitzuen hainbat ekipamendu 
(elikagai-unitate handia, merkataritza-galeria, gaikako denda handiak, multizinema-konplexua, 
astialdiko zentroak, hotelak, jatetxeak eta kafetegiak, gasolina-zerbitzugunea eta abar) 
kontzentratuta metatzen dituen hirugarren sektoreko eraikuntzako hirigintza-ezarpen oro, baldin 
eta orokorrean, enpresa, establezimendu edo jarduera desberdinetan zatikatzen dela ere, jarraian 
adierazitako hirigintza-magnitude orokorretara iristen bada: 

- Plataforma zelaitu, libre eta eraikiaren azalera garbia: 15.000 m2. 

- Eraiki daitekeen sabai-azalera: 5.000 m2. 

Saltoki handiak hiru multzo tipologiko handitan banatzen dira, kasuan kasuko eraikuntza-
ezaugarriak eta kokalekua kontuan izanda:  

- Hiriguneetako erdialdean kokatutako eraikuntza itxiko saltokiak. 

- Hiri-zabalguneetan kokatutakoak, eremu zaharkituak birmoldatzearen edota espazio huts 
interstizialak edo zuzkidurarako lursailak okupatzearen ondorioz. 

- Herriguneen kanpoaldean kokatutako saltoki zabalak. 

Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen diren Saltoki, Aisia eta Zerbitzu Zentro eta Hirugarren 
Sektoreko Plataforma handiak, halakotzat definitzen direnak, jarraian adierazitako lurralde-
araudiaren arabera arautuko dira: 

- Hiriguneen erdialdean kokatuta dauden eraikuntza itxiko saltoki handiak hirigintza-arloan 
udal-plangintzaren arabera arautzen dira. 

- Saltoki handien edota beste bi eredu tipologikoetako batean barne hartutako hirugarren 
sektoreko enpresa anitzeko elkarketa baliokideen arautzea (…). Eredu tipologiko 
baliokideak jarraian adierazten den araudira egokituko dira. Aipatutako ereduetarako, 
dagokion dokumentazioan (jarduera ekonomikoetarako lurzoru, edo hirugarren sektoreko 
lurzoru, edo merkataritza-lurzoru, edo zerbitzuetarako lurzoruko sektore bakoitzaren zatiko 
plana), saltoki handi bat edo hirugarren sektoreko enpresa anitzeko elkarketa baliokide bat 
barne har dezakeen sektorea izatea eta zatiko plan horretan aurreikusitako erabilera-
erregimen xehatua ondoko araudira egokitzen dela berariaz justifikatu beharko da: 

- Bere kokapena Lurraldearen Arloko Plan honen saltoki handien lurralde-arautzeari 
arautzeari buruzko mapan (7.2 mapa) generikoki definitutako esparru estrategikoetara 
mugatuko da eta, hala badagokio, eskualde-egitura bakoitzerako dagokion 
Lurraldearen Zatiko Planean zehaztasun geografiko handiagoarekin ezartzen diren 
irizpideetara. 

Esparru estrategiko horiek biztanleguneen eta komunikabideen oinarrizko sarearen 
konfigurazioaren arabera definitu dira Lurraldearen Arloko Planean. 
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Lurraldearen Zatiko Planetan merkataritza-zentroen kokapena izaera positiboko 
xedapenen bitartez arautu ahal izango da, mota honetako ekipamenduak hartzeko 
zona aproposak berariaz proposatuz. Halaber, osagarri gisa, mugak ezarri ahal izango 
zaizkie, beste hirigintza-erabilera batzuetarako erreserbatutako esparruak edo beren 
ezaugarri naturalengatik bereziki babestuta dauden eremuak har ez ditzaten. 

- Merkataritza-ekipamendu handien kokapena eta dimentsionamendua arautzeko, 
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien sailkapen bat ezartzen da hainbat alderdi 
kontuan hartuta: komunikabideen sareekiko kokapen estrategikoa, biztanleriaren 
pisua, espazio-erabilgarritasuna eta mota honetako zentroak hartzeko hirigintza-
egokitasuna. (….). 

- Merkataritza-ekipamendu berrien gehienezko dimentsionamendua kasuan-kasuan 
kokatzen den udalerriaren arabera araututa geratzen da, honako parametro hauekin 
bat etorriz: 

- A kategoria: Zentraltasun handieneko udalerriak. 

 Plataforma zelaituaren gehienezko azalera garbia: 75.000 m2 

 Eraikitako gehienezko sabai-azalera: 25.000 m2 

- B kategoria: Eskualde-zentraltasuneko udalerriak. 

 Plataforma zelaituaren gehienezko azalera garbia: 40.000 m2 

 Eraikitako gehienezko sabai-azalera: 13.000 m2 

- C kategoria: Gainerako udalerriak. 

 Plataforma zelaituaren gehienezko azalera garbia: 15.000 m2 

 Eraikitako gehienezko sabai-azalera: 5.000 m2 

(….) 

- Merkataritza-ekipamenduaren gehienezko dimentsionamenduari buruzko muga hauek, 
halaber, hirigintza-kudeaketako lurralde-unitate bat osatuko duen ekonomia-
jardueretarako poligono batean edo plataforma logistiko batean instala litezkeen 
merkataritza eta astialdiko establezimendu txikiagoen edo marka desberdinetakoen 
batura orokorrari aplikatuko zaizkio.”. 

JEMELPSen merkataritza-ekipamendu eta zerbitzu-gune handiak ezartzeko antolamendua aintzat 
hartu zuten, hain zuzen ere, "hirigintza-garrantzia handiko gertakaria delako eta lurraldea 
antolatzeko eskumenen esparruan bereiz aztertu eta arautu behar delako".  

Begien bistakoa da JEMELPSen oinarriak lurraldea antolatzeko irizpideak direla. 

Hurrengo irudian 2004. urtean behin betiko onartutako JEMELPSen lurraldea arautzeko 
proposaturiko eredua dago azaldua. 
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1. irudia. 2004. urtean behin betiko onartutako JEMELPSen lurraldea arautzeko proposaturiko eredua. 

Ordea, Auzitegi Gorenaren 2015ko irailaren 3ko epaiaren arabera, merkataritza-ekipamendu 
handien gehieneko azalera mugatzen duten LPSko zehaztapenak (14. artikuluko 2.c eta 2.d 
puntuetan daude) baliogabeak dira, honako hauen kontrakoak direlako: Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren 2006/123/CE zuzentaraua, 2006ko abenduaren 12koa, barne-merkatuko 
zerbitzuei buruzkoa; eta 17/2009 Legea, azaroaren 23koa, zerbitzu-jardueretan aske sartzeari eta 
aritzeari buruzkoa. 

Ondorioz, LPS egokitu beharra zegoen, eta Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2016ko martxoaren 
22an, berrikuspen partziala bat hastea erabaki zuen, soilik merkataritza-ekipamenduen gainekoa. 
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3. BERRIKUSPENAREN IRIZPIDE, HELBURU ETA PROPOSAMENAK 

Atal honetan, jarduera ekonomikoetarako eta merkataritza-ekipamenduetarako lurzorua sortzeko 
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Plan Sektorialaren berrikuspenaren irizpide eta helburu 
nagusiak deskribatu ditugu labur-labur, eta, halaber, estrategia, programa eta arauetan 
zehaztutako ingurumen-helburuak nola ezartzen diren azaldu dugu. 

JEen LPSren berrikuspenaren Aurrerapenean ez dago merkataritza-gune handietarako 
antolamendu-proposamen bakar bat, aitzitik: hiru aukera ematen ditu baloratzeko (aukera horiek 
agiri honetako 4. atalean azaldu ditugu). 

3. 1. LPS-REN BERRIKUSPENAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK 

Merkataritza-jarduerei dagokienez, JEen LPSren berrikuspenaren Aurrerapenak honako hauetan 
zehazturiko irizpideak hartzen ditu oinarritzat: 

- Barne-merkatuko zerbitzuei buruzko Europako 2006/123/CE Zuzentaraua (4, 9, 10, 14… 
artikuluak) eta zuzentarau hori gure ordenamendu juridikoan txertatzeko araudia. 

- Etxebizitzari eta Hirien Garapen Iraunkorrari buruzko Nazio Batuen Biltzarraren azken agiria 
(Habitat III), Tokiko Iraunkortasunari buruzko Europako 8. Biltzarra (2016ko apirileko 
Euskadiko Adierazpena) eta Klima Aldaketari buruzko Esparru Hitzarmena (2015eko 
abenduko Parisko Hitzarmena, 2016ko azaroan Marokon berretsia). 

- Lurzoruari eta Hiri Zaharberritzeari buruzko testu bategina, 2015eko urriaren 30ekoa. 

- Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legea, 2006ko ekainaren 30ekoa. 

- LAGak.  

- LAGen berrikuspenaren Aurrerapena. Aurrerapen horren arabera, hiria irizpide hauei 
jarraikiz garatu behar da: 

• Jada artifizializatutako lurzoruaren erabilera optimizatzea eta hazkunde mugagabea 
saihestea hiri-hazkundeko eta hiri-berroneratzeko perimetroen ezarpenaren eta 
erabileren mistizitatearen bidez.  

• Mugikortasun jasangarria sustatzea, arreta berezia emanez oinezkoen eta bizikleten 
mugikortasunari, garraio publiko multimodalari eta garraiobideen konbinazioaren 
optimizazioari. 

• Hiri-berroneratzea lehenestea, lurralde- eta hirigintza-plangintzaren bitartez.  

• Eremu hiritartuen birtrinkotzea eta espazio zaharkitu, andeatu edo gutxi erabiliak 
birziklatzea lehenestea garapen berrien aurretik, etxebizitzen, jarduera ekonomikoen 
eta zuzkiduren eskariak betetzeko. 

• Gure herrietako hiri-bizimodua sustatzea, hiriko merkataritza lehenetsita hiri inguruko 
merkataritzaren aldean.  

• Merkataritza-ekipamendu handien gehieneko azalera mugatzea interes orokorreko 
ezinbesteko arrazoien arabera, hala nola lurraldearen antolamendua eta 
ingurumenaren babesa. 
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• Lurraldearen izaera polizentrikoa sustatzea, non hiri ertainen protagonismoa 
berreskuratzea funtsezkotzat jotzen den zerbitzuak biltzeko eta emateko zentroak 
diren heinean. 

• Lurraldea planifikatzean, erabilera guztiak, eta bereziki eguneroko bizitzarako 
beharrezkoak direnak, hurbil kokatzea, joan-etorriak ibilgailuz egin beharra murrizteko 
edo denborak ahal den neurrian laburtzeko moduan. 

• Hurbiltasuneko hiri konplexua sustatzea, ongi hornitutako auzo seguruetan oinarritua, 
hiriko eta lurraldeko beste eremu batzuekin garraio publiko bidez ongi konektatuak. 

• Lurzoruaren okupazioa mugatzea, erabilera-nahasketa ahalbidetuz eta degradatutako 
guneak berroneratzeko eta berrerabiltzeko bidea erraztuz, eta intermodalitatea eta 
garraiobideak indartzea, berotegi-efektuko gasen emisioak murriztuz. 

Esparru orokor horretan, JEen LPSren berrikuspenaren Aurrerapenak irizpide hauek hartzen ditu 
aintzat: 

• EAEko lurraldea antolatzeko ereduak, aspaldidanik, dauden hiriguneak indartzearen, 
zentzuzko dentsitateak izatearen eta erabilerak nahastearen aldeko apustua egiten du, 
eta, horretarako, bizitegi-erabilerarekin bateragarriak diren jarduera ekonomikoak 
ezartzea sustatzen du. 

• Eredu horrek, gainera, sinergiak sortzea errazten du. Era horretan, lurzoru berriak 
bereizi gabe eta modu masiboan okupatzea eta artifizialtzea eragozten du, garraio 
kolektibo eraginkorra ezartzea eta ibilgailu pribatua gutxiago erabiltzea errazten du 
eta, era horretan, kutsadura gutxitzen du. Halaber, ekipamenduetara eta gainerako 
zerbitzuetara motorrik gabeko bitartekoekin heltzeko aukera ematen du eta, ondorioz, 
eredu osasungarriagoa da. 

• Eredu horretan, beraz, erabilerak hiri-eremu trinko eta funtzionalki konplexuetan 
integratu behar dira eta, ondorioz, erabilera guztiek egin behar dituzte ekarpenak eta 
egon behar dute prest integratzeko. 

• Gaur egun familiak txikiagoak dira, bizi-itxaropena handiagoa da eta biztanleria 
zahartzen ari da. Gauzak horrela, eredu horrek egoki betetzen ditu gizartearen 
premiak, biztanleak ekipamenduak eta zerbitzuak esparru osasungarriagoan 
eskuratzen dituztelako. 

• Horregatik guztiagatik, lurraldearen antolamenduak irizpide eta helburu horiek guztiak 
txertatzeaz gain, erantzun egokia ziurtatzeko arau egokiak ezarri behar dira. 

Ikuspegi horren arabera, hirien kanpoaldean merkataritza- eta aisia-jardueretarako 
gune handiak jartzea eragotzi behar da, gure herri eta hirien egitura funtzionalean 
eragin kaltegarriak dituelako. 

Gainera, hirien kanpoaldean merkataritza- eta aisia-jardueretan gehiegi ardaztutako 
guneak jarriz gero, komunikazio-sarea izugarri handitu behar izaten da eta ibilgailuak 
erabili behar izaten dira ia nahitaez, eta horrek zirkulazioa gainasetzen du sare 
orokorreko gune sentikorretan.  

Beraz, hiri-eremuak hiri-jarduera finkatuen erreferentziazko gune gisa berriz 
kalifikatzeko prozesuak gauzatu behar dira, eta prozesu horietan merkataritza-
jarduera txertatu behar da. 
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Gauzak horrela, hiri-eremuan merkataritza-jarduera dibertsifikatuz gero, hobeto eta 
modu konplexu eta orekatuagoan banatuko da, hirien ingurune orokorrean, eta, 
gainera, eskaintza erabiltzaileen eskurago jartzeko hirigintza-helburua errazago beteko 
da. 

Ardatz diren hiri-eremuak dira, beraz, merkataritza-jarduerak hartzeko eremu egokiak, 
hala hiri eta herriak nola auzoak. 

Lehen esan bezala, gaur egun LAGak berrikusten ari dira. Eta horretarako egindako Oinarrizko 
Agiritik (2015) eta Aurrerapenetik (2016) helburu eta orientazio hauek azpimarratu nahi ditugu: 

- Bereziki merkataritza-garapenei dagozkienak: 

• Gure herrietako hiri-bizimodua sustatzea, hiriko eta hiri inguruko merkataritza-gune 
handietako merkataritza orekatuz. 

- Orokorrak, hiri-garapenei dagozkienak: 

• Hiri-berroneratzea eta eremu hiritartuen aprobetxamendu hobezina sustatzea. 

• Eremu hiritartuen birtrinkotzea eta espazio zaharkitu edo andeatuak birziklatzea 
lehenestea, garapen berrien aldean. 

• Etxebizitzen edo jarduera ekonomikoen eskaria betetzeko, hiri-berroneratzea eta 
espazio hiritartu edo hiri-bilbean integratuak lehenestea, lurzoru gehiago hiritartu 
baino lehen. 

• Hiri-eremu trinkoagoak eta hiri-bizitasun handiagokoak sortzea, dibertsitatean eta 
erabilera-nahastean oinarrituak, eta, horretarako, dauden hiri-espazioak 
aprobetxatzea, eraikin-intentsitate gutxiko eremuak trinkotzea eta espazioak berriz 
erabiltzea, hiria berritzeko eta berreraikitzeko ekintzen bitartez. 

• Udalerrietan mugikortasuna eta garraio iraunkorra sustatzea.  

• Berroneratzea bultzatzea, hiri trinko eta konpaktuak sortzeko. Halaber, joan-etorrien 
premia gutxitzea eta garraio kolektiboko sistemak lehenestea, erabilera sustatuz. 

• Dauden komunikazio-azpiegituren erabilera optimizatzea eta, horretarako, garraio 
kolektiboko sareekin ongi lotuta dauden eta, orobat, eraikin-dentsitate txikia duten 
eremuen trinkotzea bultzatzea. 

• Bizikidetzarako, sozializaziorako, merkataritza- eta kultura-jarduerarako eta hirigintza-, 
arkitektura- eta kultura-ondareaz gozatzeko eremu publikoak sustatzea. 

JEen LPSko merkataritza-ekipamenduen berrikuspen partziala bat dator LAGen berrikuspenak 
jarduera ekonomikoko lurzoruaren lurralde-antolamendurako zehazten dituen gidalerroekin. Hona 
hemen gidalerro nagusiak: 

- Gutxi erabiltzen den jarduera ekonomikoko lurzorua aprobetxatzea lehenestea, lurzoru 
berrien okupazioaren aldean. 

- Hiria erabileren arabera segmenta dadin saihestea, baita bizitegi-erabilerarekin 
bateragarriak diren jarduera ekonomikoak kanpoaldeko poligonoetara kanpora daitezen 
ere. 

- Gure herrietako hiri-bizimodua sustatzea, hiriko merkataritza lehenetsita hiri inguruko 
merkataritzaren aldean.  
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- Merkataritza-ekipamendu handien gehieneko azalera mugatzea interes orokorreko 
ezinbesteko arrazoien arabera, hala nola lurraldearen antolamendua eta ingurumenaren 
babesa. 

Hurrengo atalean estrategia eta programetatik eta indarrean dagoen legeriatik eratorritako 
ingurumen-irizpide eta -helburu garrantzitsuenak aztertu ditugu. Ingurumen-irizpide eta -helburu 
horiek urriaren 16ko 211/2012 Dekretuko V. eranskineko formularioan daude zehaztuta; Dekretu 
horrek plan eta programen ebaluazio estrategikorako prozedura arautzen du eta formulario agiri 
honi gehitu diogu. 

3.2. LPS BERRIKUSTEKO AINTZAT HARTU BEHARREKO INGURUMEN-HELBURUAK 

JEen LPSren berrikuspenean estrategia, programa eta arau hauetatik eratorritako ingurumen-
helburuak aplikatu behar dira: 

- Euskal Herriko ingurugiroa babesteko 3/1998 Legea, otsailaren 27koa. 

- Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia 2002-2020. 

- Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumeneko 4. Esparru Programa 2020. 

- Euskal Autonomia Erkidegoko Biodibertsitate Estrategia 2030. 

- Euskal Autonomia Erkidegoko Geodibertsitatearen Estrategia 2020. 

- Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategia 2050. 

- Urriaren 16ko 211/2012 Dekretuko 2. artikulua; Dekretu horrek plan eta programen 
ebaluazio estrategikorako prozedura arautzen du. 

Euskal Herriko ingurugiroa babesteko 3/1998 Legea, otsailaren 27koa 

Lege horren xedea EAEn ingurugiroa babesteko araudi-esparrua ezartzea eta pertsonen eskubide 
eta betebeharrak zehaztea da. Legearen oinarriak zuhurtzia eta prebentzio printzipioak dira, eta 
asmoa ingurumen-kalteak eragoztea eta, gertatuz gero, kalteak konpontzea, ahal izanez gero 
sorburuan.  

Hona hemen Legeak 2. artikuluan jasotzen dituen ingurumen-arloko helburu eta irizpideak, JEen 
LPS berrikusteko proposamenarekin zerikusia dutenak: 

- Etorkizuneko belaunaldiek beren premiak asetzeko ahalmena arriskuan jarri gabe, oraingo 
premiak betetzeko garapen jasangarria bermatzea. 

- Biodibertsitatea mantentzea, bere osagaiak ingurugiro-baliabideak erabilita sortzen diren 
irabaziak era zuzen eta bidezkoan banatzeko era jasangarrian erabiltzen direla zainduz. 

- Edozein ingurunetan bizi direla ere, euskal herritarren bizi-kalitatea hobetzea. 

- Ingurugiroa babestea, kalteak prebenitzea eta kaltetu den lekuan leheneratzea. 

- Ingurugiroko eraginak minimizatzea, jardueren ondorioak aurrez ebaluatuz eta zuzentzeko 
neurriak ezarriz. 

- Ingurugiro-kontsiderazioak era eraginkorrean hiri-plangintzan eta ondare historikoaren 
babeste-lanean sartuta, hiri-ingurugiroaren jasangarritasuna bermatzea. 
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Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia 2002-2020 

Euskal Herriko ingurugiroa babesteko 3/98 Legeak dio, 6. artikuluan, Euskal Herriko ingurumen-
politika ingurumenari buruzko esparru-programa batean (aurrerantzean IEP) jasoko dela eta 
programa hori ingurumen-organoak egingo duela lau urtez behin.  

Lehen IEPrekin batera Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia 2002-2020 prestatu zen, 
ingurumen-politika modu egonkor eta iraunkorrean antolatze aldera, IEPen lau urteko iraunaldiaz 
harago eta, halaber, IEPak egiteko oinarritzat hartzeko. 

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiak bost ingurumen-helburu eta euskal 
administrazio publikoak lehenetsi eta sustatu beharreko bost ezinbesteko baldintza zehazten ditu. 
Helburu eta baldintza horiek bat datoz Europar Batasunaren Garapen Iraunkorrerako 
Estrategiakoekin.  

Gaur egun, 4. IEP Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiatik eratorritako printzipioak 
gauzatzen dituen tresna da.  

EAEko Ingurumeneko 4. Esparru Programa 2020 

4. IEPk 2020. urtea hartu du ikusmugatzat, ingurumenaren arloko Europako erreferentzia 
nagusiekin eta, bereziki, Europar Batasunaren ingurumenaren arloko 7. Jarduera Programa 
Orokorrarekin («Ongi bizitzea, gure planetaren mugak errespetatuz») bat egite aldera. Sei helburu 
estrategiko eta 75 jarduera-ildo ditu. 

Hona hemen JEen LPSren berrikuspenean aplikatu beharreko 4. IEPko helburu estrategikoak: 

- 1. helburu estrategikoa. Gure kapital naturala babestea, kontserbatzea eta lehengoratzea 
eta, horretarako, ekosistemek eskaintzen dizkiguten zerbitzuak zaintzea 

• 1.1 jarduera-ildoa: Ingurune naturalaren kontserbazioa politika sektorialetan 
eraginkortasunez txertatzea. 

• 1.2 jarduera-ildoa: Ekosistemen eta haien zerbitzuen galerei mugak jartzea. 

• 1.3 jarduera-ildoa: Lurzoruaren okupazioari galga jartzea, erabilera nahasketa eta 
espazio degradatuen eraberritzea eta berrerabilpena erraztuz. 

- 2. helburu estrategikoa. Euskadi ekonomia lehiakor, berritzaile, karbono isurketa txikiko eta 
baliabideen erabilpenean eraginkor bihurtzea. 

• 2.1 jarduera-ildoa: Karbono isurketa txikiko ekonomia lehiakorra bultzatzea. 

- 3. helburu estrategikoa. Gure herritarren osasuna eta ongizatea sustatzea eta babestea. 

• 3.2 jarduera-ildoa: Gero eta kezka handiagoa sortzen duten ingurumen-erronka eta -
bektoreei aurre egitea (klima-aldaketa, kutsadura akustikoa, luminikoa, 
elektromagnetikoa, substantzia berriak...). 

- 4. helburu estrategikoa. Lurraldearen jasangarritasuna handitzea. 

• 4.3 jarduera-ildoa: Pertsonen eta salerosgaien mugikortasun jasangarrirako hiri-
ereduak mesedetzea. 

• 4.4 jarduera-ildoa: Energiaren, uraren, hondakinen eta lurzoruen erabilpen arduratsua 
potentziatzea lurraldean. 
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Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategia 2050 
 
Klima-aldaketari aurre egiteko estrategiak bi alderdi ditu: arintzea (berotze globalaren iturburuan 
jardutea eta berotegi-efektuko gasen isuria gutxitzea) eta egokitzea (klima-aldaketak eragindako 
sektoreetan inpaktuak gutxitzeko jarduerak sustatzea). 

Klima Aldaketaren Estrategiak 9 helburu eta 24 jarduera-ildo ditu. Hona hemen JEen LPSren 
berrikuspenean aintzat hartu beharrekoak: 

- Emisiorik gabeko garraio baterantz aurrera egitea: 

• Eskualde, hiri eta jarduera-zentro desberdinetan Mugikortasun Jasangarrirako Planen 
garapena sustatzea. 

• BEG emisio gutxiago dituzten garraiobideak orokortzea (ibilgailu elektrikoa, gas 
naturaleko ibilgailuak, bizikleta...). 

- Lurraldearen eraginkortasuna eta erresilientzia areagotzea: 

• Klima-aldaketarekiko erresilientea, konpaktua eta erabileran mistokoa den hiri-egitura 
bultzatzea. 

 
Euskal Autonomia Erkidegoko Geodibertsitatearen Estrategia 2020 

EAEko Geodibertsitatearen Estrategiaren helburua da lurraldearen garapena eta baliabide 
naturalak, alegia geologikoak, baloratzea eta zaintzea bateratzea. “Estrategiaren helburua da 
Euskadiko geodibertsitatea eta «EAEko geologia-interesdun lekuen inbentarioa»n identifikatutako 
ondare geologikoa aztertzea eta baloratzea, eta geodibertsitatea eta interes geologikoko leku 
horiek kudeatzeko, babesteko, kontserbatzeko eta gizarteratzeko irizpideak eta proposamenak 
finkatzea.”  

LPSren berrikuspenean eta ingurumen-azterketa estrategikoan aintzat hartu beharreko estrategia 
honetako ingurumen-irizpideak ondare geologikoaren zaintzarekin zerikusia dutenak dira; ondare 
hori lurralde- eta sektore-plangintzako tresnetan eta lehendik dauden ingurumen-prozeduretan 
txertatu behar dira. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Biodibertsitate Estrategia 2030 

Estrategiak biodibertsitateari eusteko lau jarduera-ardatz ditu: ekosistemak babestea eta 
lehengoratzea, Natura 2000 Sarea sustatzea, naturaren inguruko jakintza eta kultura bultzatzea eta 
lurraldearen eta natura-ondarearen kudeaketa eraginkorra izan dadin lortzea. Gauzak horrela, 
2030. urterako lau helburu eta lau jarduera-ildo ditu. Halaber, jarduera-ildo horietan 2020. 
urterako gauzatzeko 40 ekintza daude. 

Hona hemen JEen LPSren berrikuspenean aplikatu beharreko estrategia honetako irizpide eta 
helburuak: 

- Habitat eta populazio biologikoen galera eta hondatzea gelditzea. 

- Biodibertsitatearen inguruko politiketan koherentzia eta zeharkakotasuna ziurtatzea. 
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211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikorako 
prozedura arautzen duena 

Hona hemen LPSren berrikuspen-prozesuan aintzat hartutako urriaren 16ko 211/2012 Dekretuko 2. 
artikuluan jasotako garapen iraunkorreko printzipioak, ingurumen-ebaluazioa arautu behar 
dutenak: 

- Lehendik ere artifizialdurik dauden lurzoruen erabilera intentsiboa lehenestea, balio 
agrologiko handiko lurzorua eta lurzoru naturala urbanizaziotik babestuz. 

- Hiri-segregazioa, hiria sakabanatzea eta mugikortasun behartua saihestea, eta, 
horretarako, irisgarritasuna sustatzea, lurzoruaren erabileren plangintza integratuaren 
bidez, mugikortasunaren bidez eta hiri-egitura dentso, trinko eta konplexuak sustatuz. 

- Habitatak eta espezieak, ingurumen naturala eta konektibitate ekologikoa zaindu eta 
hobetzea. 

- Paisaia eta kultur ondarea kontserbatu eta hobetzea. 

- Aldaketa klimatikoaren aurreko kalteberatasuna gutxitzen laguntzea, kaltea arintzeko 
neurriak eta egokitzeko neurriak integratuz. 

3.3. INGURUMEN-HELBURUAK JE-EN LPS-REN BERRIKUSPENEAN TXERTATZEA 

Ezer baino lehen, azpimarratu beharra daukagu JEen LPSren berrikuspena merkataritza-gune 
handien arauketan aplikatu behar dela. Indarrean dagoen JEen LPSko 13. eta 14. artikuluak eta 7. 
atala bakarrik aldatzen dira. Gainerako jarduerei, onarturiko LPSko irizpide orokorrak dagozkie. 

Atal honetan azalduko dugu aurreko atalean aipaturiko ingurumen-helburu eta -irizpideak JEen 
LPSren berrikuspenean nola txertatzen diren, berrikuspenaren helmenaren arabera. Aurreko 
atalean aipatutako estrategia eta legeetatik eratorritako ingurumen-helburuak bat datoz edo 
antzekoak dira, batzuk lortuz gero beste batzuk ere lortzen dira; horregatik, xedearen arabera 
multzokatu ditugu. Hona hemen nola txertatzen diren: 

Gure kapital naturala babestea, kontserbatzea eta lehengoratzea eta, horretarako, ekosistemek 
eskaintzen dizkiguten zerbitzuak zaintzea. Biodibertsitate-galera etetea 

a) Saltoki-gune handiak jartzeko edo lehendik daudenak handitzeko aintzat hartu beharreko 
ingurumen-alderdiei dagokienez, hasierako agiri estrategiko honetan zehaztutako EAEko 
naturagune garrantzitsuak hartuko dira kontuan. Naturagune horietako batzuk igarobide 
ekologikoak dira: Natura 2000 Sarearen eta biodibertsitate aldetik garrantzi berezia duten 
naturaguneen koherentzia ekologikoa eta konektibitatea hobetze aldera, basoko animalia- eta 
landare-espezieen migrazio, banaketa geografiko eta truke genetikorako funtsezkoak edo oso 
garrantzitsuak diren elementuak. Paisaia zaintzeko premia ere hartu dugu aintzat. 

b) Ingurunearen analisian ondare ekologikoa ere hartu dugu kontuan, plangintza sektorialeko 
tresnetan eta lehendik dauden ingurumeneko prebentzio-prozeduretan sartzeko, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Geodibertsitatearen Estrategia 2020ko irizpideekin bat. 

Garapen iraunkorra ziurtatzea 
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a) JEen LPSren berrikuspenak saltokiak hiriguneetan jartzea lehenesten du, ahal izanez gero 
etxebizitza-sarean, erabilerak nahastea errazteko eta hiri-inguruetan era horretako jarduerak 
mugatzeko. Jarduera horiek lurzoruaren okupazioa eragozteko eta andeatutako espazioak 
berroneratzeko eta berriz erabiltzeko helburua lortzen laguntzen dute.  

b) Halaber, hiriak segregatzea eta sakabanatzea eta nahitaez mugitu beharra eragozten dira, eta 
joan-etorriak oinez, bizikletaz edo garraio publikoa erabiliz egitea errazten da. Horrek, 
funtsean, mugikortasun iraunkorreko hiri-ereduak sortzen ditu.   

c) Helburu hori lortzeko, zerbitzuak, merkataritza-erabilerak barne, erabiltzaileak bizi diren 
lekuetatik gertu antolatu eta ezarri behar dira, besteak beste.  

d) Merkataritza-gune handiak ezartzeko irizpide horiei esker, gainera, automobilentzako bide-
azpiegitura berriak jartzeko lurzoru gehiago hartzea eragozten da eta lehendik dauden 
kokaguneetako baliabideak hobeto aprobetxatzen dira. 

e) LPSren berrikuspenak planteatzen du dauden komunikazio-azpiegituren erabilera optimizatzea 
eta, horretarako, garraio kolektiboko sareekin ongi lotuta dauden eta, orobat, eraikin-
dentsitate txikia duten eremuen trinkotzea bultzatzea. Azpiegitura berriek eskatuko lituzketen 
kokagune berriak eragozten dira. Alde horretatik, LPS berrikusteko araudiak dio saltoki-gune 
handiak ezarri behar direla bide-sare orokor berririk egiteko (EAEko sare orokorra) edo 
lehendik daudenak hobetzeko, osatzeko edo gainasetzeko beharrik gabe. 

Klima-aldaketaren eragina mugatzea 

a) LPSren berrikuspenaren helburuetako bat da mugikortasun motorduna gehitzea eragoztea; 
izan ere, motordun ibilgailuak erabiltzen ditugu hiri-eredua sakabanatua eta dentsitate 
gutxikoa delako. Hiri-jarraitutasunari, trinkotasunari eta dentsitate handiagoari bide ematen 
zaio, ibilgailu pribatuak gutxiago eta garraio kolektiboa gehiago erabiliz  kutsadura-kuotak 
gutxitzeko. Izan ere, garraio publikoa erabiliz eta joan-etorriak oinez eta bizikletaz eginez gero, 
berotegi-efektuko gas gutxiago isurtzen da. 

b) Klima-aldaketaren aurrean lurraldearen erresilientzia gehitze aldera, hasierako agirian 
uholdeen eragin handiagoa izan dezaketen eremuak zehaztu ditugu, eraikinak mugatzeko.  

c) Klima-aldaketaren eragina arintzeko naturaguneak babestu behar dira eta lurzoruaren 
artifizialtzea eten behar da, besteak beste. 

Ingurumen-inpaktuak gutxitzea 

LPSren berrikuspenaren ingurumen-ebaluazio estrategikoa ohikoa denez, prozeduran agiri honetan 
deskribaturiko gune eta elementuak hartuko dira kontuan, jardueren ondorioak ebaluatuko dira 
eta behar adina neurri hartuko dira, babestu, zuzendu eta konpentsatzekoak. 
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4. TEKNIKOKI ZENTZUZKOAK DIREN AUKERAK ZEHAZTEA 

Esan bezala, Auzitegi Gorenaren 2015eko irailaren 3ko epaia dela eta, JEen LPSn merkataritza-
ekipamenduen gainean zehazturikoa berrikusi beharra dago. Epaiaren edukia eta aplikatu 
beharreko legeria aztertu ondoren, bi gai hauek azpimarratu behar ditugu: 

- Ez dago merkataritza-jarduerak ezartzeko eta irekitzeko muga edo betekizun ekonomikorik 
jarri beharrik. 

- Mugak eta baldintzak interes orokorreko arrazoi justifikatu eta neurritsuengatik jarri behar 
dira, ingurumenaren babesarekin eta lurralde- eta hirigintza-antolamenduarekin zerikusia 
duten interesak barne. 

LPSren arabera, merkataritza-gune handiak eta, beraz, lurraldearen antolamenduan aintzat hartu 
beharreko jarduera komertzialak, 2.000 m2(t) baino gehiagoko erabilera komertzialeko hirigintza-
eraikigarritasuna (arrasaren gainetik edo azpitik) duten guneak dira. 

Orain aintzat hartutako zentzuzko aukerak azalduko ditugu. 

4.1. 1. AUKERA  

Aukera honetan, helburua da lurralde-antolamenduaren ikuspegitik merkataritza-gune handien 
ezarpena desarautzea eta/edo liberalizatzea. Hori dela eta, ez da irizpiderik zehazten merkataritza-
gune handiak jartzea baldintzatzeko edo mugatzeko eta erabilera hori udal-plangintzaren arabera 
garatzen da.  

Izan ere, zerbitzuei buruzko Europako 2006/123/CE Zuzentarauan ezarritako aginduak desarautze 
eta/edo liberalizazio hori justifikatzen duela irizten zaio. Ordea, Zuzentarauak ez du zalantzan 
jartzen lurraldearen eta hirigintzaren antolamenduaren, ingurumenaren eta abarren inguruko 
interes orokorrak zaintzea. Gainera, itxurazko desarautzea da, merkataritza-gune handiak 
ezartzeko irizpideak zehazteko hirigintza-plangintzara jotzeko esaten baitu. 

Kasu honetan, ez dago araudi-proposamenik egin beharrik. Merkataritza-gune handiak hirigintza-
plangintzan ezarritakoaren arabera antolatu eta ezarri behar dira. 

Aukera hori “0 aukerarekin” bat dator: LPS ez berrikustea. Gauzak horrela, indarrean dagoen JEen 
LPSko merkataritza-ekipamendu handien lurralde-arauketari buruzko 14. artikuluko 2. ataleko c) 
eta d) epigrafeak baliogabetzen dira. Hori, Lurralde Plangintzaren eta Hirigintzaren zuzendariak 
2016ko martxoaren 18an hartutako erabakiaren arabera; erabaki hori Auzitegi Gorenak 2015eko 
irailaren 3an baliogabetutako jarduera ekonomikoetarako eta merkataritza-ekipamenduetarako 
lurzorua sortzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Plan Sektorialeko xedapenen gainekoa da. 

4.2. 2. AUKERA 

Aukera hori da merkataritza-jarduerak, saltoki-gune handiak barne, helburu hauek lortzeko 
moduan ezartzea: 
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- Hiri-berroneratzea eta hiri-sarearen dinamizazio sozial eta ekonomikoa, bereziki 
etxebizitza-sarearena. 

- Hiri-sarearen dibertsitate funtzionala eta erabileren dibertsitatea. 

- Gaur egungo hiri-sarean hirugarren sektorea, merkataritza barne, dinamizatzea. 

- Gertuko premiazko zerbitzuak (merkataritzakoak barne) dituzten hiri-sareak sortzea 
(bereziki bizitegi-eremuak). 

- Mugikortasun iraunkorra sustatzea (bereziki garraio publikoa erabiltzea eta joan-etorriak 
oinez eta bizikletaz egitea), merkataritza-zerbitzuak erabili eta/edo erosketak egin ahal 
izateko moduan. 

Helburu horiek lortzeko ezinbestekoa da merkataritza-jarduerak, saltoki-gune handiak barne, 
hirigintza-plangintzaren bitartez antolatu eta mugatutako hiri-sarean jartzea lehenestea: 

- Bereziki hiriko etxebizitza-sarean, bizitegitzat hartutako eremu, sektore, zona orokor eta 
abarretan. 

- Osagarri gisa, jarduera ekonomikoetarako (industria, hirugarren sektorea eta beste 
modalitate batzuk) eremu eta/edo zona orokorretan; betiere, gehienez eremu eta/edo 
zona horietako hirigintza-eraikigarritasunaren % 30 hartuta. 

- Hiri-sarean ezartzeko hirigintza-plangintzan zehaztutako baldintzak beteko dira 
(kokagunea, neurriak eta abar). 

- Merkataritza-jarduerak lehen aipatutako hiri-sareko eremu, sektore, zona orokor eta 
abarretatik kanpo jartzea debekatuta dago. 

- Debekatuta dago, halaber, bereziki merkataritza-gune handiak jartzeko eremu, sektore eta 
zona orokor berriak antolatzea. 

- Ezin dira lehendik dauden merkataritza-gune handiak handitu, salbu ingurunea birgaitzeko 
eta/edo berriz kalifikatzeko ezinbestekoa bada. Alde horretatik, gehienez % 10 handitu 
daitezke, dagoen hirigintza-eraikigarritasuna oinarritzat hartuta. 

- Hiri-sarean antolatzen diren merkataritza-gune handi berriak bide-sare orokor berririk 
egiteko (EAEko errepide-sare orokorra) edo lehendik daudenak hobetzeko, osatzeko edo 
gainasetzeko beharrik gabe egingo dira. 

4.3. 3. AUKERA 

Aukera honetan merkataritza-gune handiak hiri-eremuan sortzea lehenesten da, aurrekoan bezala, 
eta aurrekoaren helburu orokor berberak ditu. 

Aldea da merkataritza-gune handiak hirigintza-plangintzan antolaturiko gaur egungo hiri-saretik 
kanpo edo hiri-inguruetan jartzea baimentzen duela, baldintza hauek betez gero:  

- LPSren berrikuspenaren Aurrerapeneko II.1 planoan mugatutako eremu estrategikoetan 
baino ezin daitezke jarri. 
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- Merkataritza-ekipamendu handien kokapena eta dimentsionamendua arautzeko, Euskal 
Autonomia Erkidegoko udalerrien sailkapen bat ezartzen da hainbat alderdi kontuan 
hartuta: komunikabideen sareekiko kokapen estrategikoa, biztanleriaren pisua, espazio-
erabilgarritasuna eta era horretako guneak hartzeko hirigintza-egokitasuna. Hori, kategoria 
hauen arabera: 

• A kategoria: Zentraltasun handieneko udalerriak.  
• B kategoria: Eskualde-zentraltasuneko udalerriak.  
• C kategoria: EAEko gainerako udalerriak.  

- Merkataritza-gune handien eraikigarritasun handienak hauek dira: zentraltasun 
handieneko udalerrietan 30.000 m2, eskualde-zentraltasuneko udalerrietan 15.000 m2 eta 
gainerako udalerrietan 2.000 m2.  

- Alde horretatik, saltoki-gune handiak ezarri behar dira bide-sare orokor berririk egiteko 
(EAEko sare orokorra) edo lehendik daudenak hobetzeko, osatzeko edo gainasetzeko 
beharrik gabe. 

Aurrerapenak ez du hiru aukera horietako baten alde ere egiten. JEen LPSren berrikuspena 
izapidetzeko fase honetan, agiri ireki bat egin dugu, aztertutako aukerak eta agiri honetako 3. 
atalean aintzat hartutako irizpideak eztabaidatze aldera. 
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2. irudia. JEen LPSren berrikuspenean lurraldea arautzeko proposaturiko eredua (3. aukera). Plano honen irudia: II.1. Merkataritza-guneen Euskal Herriko lurralde-arauketa. 
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5. PLAN EDO PROGRAMAREN GARAPENAREN AURREIKUSPENA 

JEen LPSren berrikuspen partziala honako hauen bitartez gauzatuko da: hirigintza-plangintza 
estrukturala (hiri-antolamenduko plan orokorrak, bateragarritze-planak eta sektorizatze-planak), 
plangintza xehatua (plan partzialak eta plan bereziak) eta dagozkien hirigintza- eta eraikuntza-
proiektuak. Hirigintza-planek eta garapen-proiektuek JEen LPSren berrikuspenak ezarritako 
xedapen lotesleak bete beharko dituzte.  

Halaber, JEen LPSren berrikuspen partzialetik eratorritako ebazpenak kontuan hartu beharko dira 
geroko lurralde-plangintzan, bai plan sektorialetan, bai plan partzialetan.   
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6. INGURUMEN-EREMU ETA -ELEMENTU GARRANTZITSUAK  

JEen LPSren berrikuspen partziala aplikatzeko eremu geografikoa Euskal Autonomia Erkidegoa da 
(aurrerantzean EAE). 

EAE azalera txikiko eta biztanle-dentsitate handiko lurraldea da; gainera, industria-jarduera handia 
du. EAEko azaleraren % 81 nekazaritza- eta basozaintza-sektorekoa da: % 26 nekazaritza-azalera 
erabilgarria eta % 55 basozaintzakoa. Ordea, azalera hori desberdin banatuta dago: Bizkaian eta 
Gipuzkoan baso-sailak dira nagusi eta Araban, berriz, baso autoktonoak. Halaber, Araban 
nekazaritza- eta basozaintza-lurzorua nekazaritzarako erabiltzen da gehienbat, eta Bizkaian eta 
Gipuzkoan ez da horrelakorik gertatzen. EAEn, kalifikatutako lurzoruaren % 6,76an bakarrik daude 
azpiegiturak eta eremu hiritartuak, baina kokaguneak eta eraikinak direla eta lurraldea oso 
zatikatua dago. 

Ondorioz, EAEn ingurumen-balio handiko eremuak eta izugarri gizatiartutako zonak daude 
txandakatuta.  

JEen LPSren berrikuspenaren ingurumen-ebaluazioari dagokionez, natura-balio garrantzitsuak 
dituzten eremuak eta kalteberatasun-arrisku handia dutenak nabarmendu behar dira, 
merkataritza-guneak jartzeko zonak aukeratzeko lehen fasean dagoeneko alde batera uzteko. Hona 
hemen eremu horien zerrenda: 

6.1. NATURAGUNE BABESTUAK 

Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legeko 28. artikuluaren 
arabera, “naturagune babestutzat joko dira, hartakotzat deklaratzen badira, gutxienez honako 
baldintza hauetako bat betetzen duten nazioaren lurraldeko guneak, ur kontinentalak eta 
subiranotasun edo jurisdikzio nazionaleko itsas urak barne, eta ekonomia-eremu esklusiboa eta 
plataforma kontinentala barne: 

a) Naturako sistema edo elementu jakin batzuk edukitzea: adierazgarriak, apartekoak, 
hauskorrak, mehatxatuak edo interes berezikoak ekologia, zientzia, paisaia, geologia edo 
hezkuntzaren aldetik. 

b) Bereziki emanak egotea dibertsitate biologikoa, geodibertsitatea eta horiei lotutako natura- 
eta kultura-baliabideak babestu eta iraunaraztera.” 

42/2007 Legeak hiru kategoriako naturagune babestuen sistema bat ezartzen du: 

- Naturagune babestuak. 
- Natura 2000 Sareko naturagune babestuak.  
- Nazioarteko bitartekoen bidez babestutako eremuak. 

Naturagune babestuak honela daude sailkatuta: 

a) Parkeak. 

b) Natura-erreserbak. 

c) Itsas eremu babestuak. 

d) Naturako monumentuak. 

e) Paisaia babestuak. 
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Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen 
duen apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuak dio, 13. artikuluan, naturagune babestuak 
honela sailkatu behar direla: 

a) Natura-parkea. 

b) Biotopo babestua. 

c) Zuhaitz apartekoa. 

d) Europako Natura 2000 Sarean sartutako eremu edo lekua (Batasunaren garrantzizko lekuak 
–BGL–, kontserbazio bereziko eremuak –KBE– eta hegaztientzako babes bereziko eremuak 
–HBBE–), a), b) eta c) aurreko kategoriekin eremuz, osoki edo partzialki, batera suertatzen 
bada ere. 

Era horretan, biotopo babestuak eta zuhaitz apartekoak oinarrizko legeriak babesturiko 
naturaguneen sarean sartu zituzten. 

Natura 2000 Sareko naturagune babestuak dira Batasuneko garrantzizko lekuak (BGL), 
kontserbazio bereziko eremu (KBE) bihurtu arte, KBE horiek eta hegaztientzako babes bereziko 
eremuak (HBBE). Horiek guztiak kudeatzeko betekizun ekologiko, ekonomiko, sozial eta kultural 
guztiak eta eskualdeko eta tokiko berezitasunak hartu behar dira kontuan. 

Nazioarteko bitartekoen bidez babestutako eremuak. Abenduaren 13ko 42/2007 Legeko 50. 
artikuluaren arabera, “nazioarteko bitartekoek babestutako eremutzat joko dira Espainia partaide 
den nazioarteko hitzarmen eta akordioetan ezarritakoaren arabera formalki hautatutako 
naturagune guztiak, eta, bereziki, honako hauek: 

a) Nazioarteko Garrantziko Hezeguneak: Nazioarteko Garrantziko Hezeguneen inguruko 
Hitzarmenekoak eta, bereziki, uretako hegaztien habitat gisa garrantzia dutenak. 

b) Munduko Ondarearen Zerrendako toki naturalak: Munduko Kultura eta Natura Ondarea 
Babestearen gaineko Konbentziokoak. 

c) Eremu babestuak: Atlantikoaren ipar-ekialdeko itsasoko ingurumena babesteko 
hitzarmenekoak (OSPAR). 

d) Mediterraneorako Garrantziko Gune Bereziki Babestuak (MGGBB): Itsas ingurunea eta 
Mediterraneoko kostaldeko eskualdea babesteko hitzarmenekoak. 

e) Geoparkeak: UNESCOk deklaratutakoak. 

f) Biosfera-erreserbak: UNESCOk deklaratutakoak. 

g) Europako Kontseiluaren erreserba biogenetikoak”. 

Horiez gain ibaiko natura-erreserbak ere badaude, gizakiak gutxi esku hartutako edo batere esku 
hartu gabeko eta egoera ekologiko oso oneko ibai-zatiak zaintzea helburu dutenak. Erreserba 
horiek Uraren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege 
Dekretuko 42. artikulua betetzeko izendatu ziren. Izan ere, Lege horren arabera, ibaiko natura-
erreserbak estatuaren eskumeneko plan hidrologikoetan sartu behar dira nahitaez. 

20 



Jarduera ekonomikoetarako eta merkataritza-ekipamenduetarako 
lurzorua sortzeko EAEko LPSren berrikuspen partziala, 

merkataritza-gune handien ingurukoa  
Hasierako Agiri Estrategikoa 

6.2. EAE-KO NATURAGUNE BABESTUAK 

EAEko azaleraren % 23 babestuta dago. Lurraldearen % 20,5 Natura 2000 Sarean dago. EAEn 96 
naturagune babestu daude, zuhaitz apartekoez gain; naturagune horiek dira Natura 2000 Sarekoak, 
parke naturalak eta biotopo babestuak. 

6.2.1. PARKE NATURALAK 

EAEn 9 parke natural daude eta guztira 76.547 hektarea hartzen dituzte, EAEko lurraldearen % 
10,6, hain zuzen ere. Hona hemen parke naturalen zerrenda: 

1. taula. EAEko parke naturalen izena eta kodea 

Izena Kodea 
Aiako Harria ES212007 
Aizkorri-Aratz ES210003 
Aralar ES212001 
Armañon ES213011 
Gorbeia ES210001 
Izki ES211013 
Pagoeta ES212014 
Urkiola ES210002 
Valderejo ES211001 

 

3. irudia. EAEko parke naturalak. Iturria: Geoeuskadi. 
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6.2.2. BIOTOPO BABESTUAK 

Gaur egun 8 biotopo daude eta guztira 7.628,44 hektarea hartzen dituzte, EAEko azaleraren % 1,06, 
hain zuzen ere. 

2. taula. EAEko biotopo babestuen izena eta kodea. 

Izena Kodea 
Añanako diapiroa B007 
Gaztelugatxe ES213006 
Iñurritza ES212013 
Itxina ES213005 
Guardiako aintzirak ES211002 
Meatzaldea B008 
Leitzaran ibaia ES212006 
Deba-Zumaia itsasertza ES212016 

Sei biotopo, gainera, Natura 2000 Sareko naturagune babestuetan daude. 

 

4. irudia. EAEko biotopo babestuak. Iturria: Geoeuskadi. 
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Jarduera ekonomikoetarako eta merkataritza-ekipamenduetarako 
lurzorua sortzeko EAEko LPSren berrikuspen partziala, 

merkataritza-gune handien ingurukoa  
Hasierako Agiri Estrategikoa 

6.2.3. ZUHAITZ APARTEKOAK 

EAEn 25 zuhaitz aparteko daude. Hamar Gipuzkoako Lurralde Historikoan: Albizturreko Douglas 
izeia, Getariako artelatza, Aizarnazabaleko artea, Berioko artea, Hernaniko ginkgoa, Altzoko pagoa, 
Bergarako magnolia, Igarako haritza, Monterroneko sekuoia luzea eta Pagoetako hagina. 

Beste hamar Arabako Lurralde Historikoan: Artziniegako artea, Angostoko artea, Santa Teodosiako 
lizarra, Lantaroneko pinazi-pinua, Altubeko haritza, Ondategiko haritza, Antoñanako hagina, 
Izarrako hagina, Gasteizko sekuoia luzea eta Antoñanako ezkia. Eta bost Bizkaiko Lurralde 
Historikoan: Garaiko artea, Muxikako artea, Artzentaleseko haritza, Aginaldeko hagina eta 
Aginarteko hagina. 

 

5. irudia. EAEko zuhaitz apartekoak. Iturria: Geoeuskadi. 

6.2.4. NATURA 2000 SAREKO NATURAGUNE BABESTUAK 

Natura 2000 Sarearen barruan Batasunaren garrantzizko lekuak (BGL), kontserbazio bereziko 
eremuak (KBE) eta hegaztientzako babes bereziko eremuak (HBBE) daude. EAEn, BGL guztiak KBE 
eta/edo HBBE izendatu dira dagoeneko.  

Zehazki, 47 KBE daude, guztira 111.875,32 hektarea, hau da, EAEko azalera osoaren % 15,49.  
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3. taula. EAEko KBEen izena eta kodea. 

EAEko KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAK Kodea 
Aiako Harria ES2120016 
Aizkorri-Aratz ES2120002 
Oria garaia ES2120005 
Aralar ES2120011 
Arkamu-Gibillo-Arrastaria ES2110004 
Armañon ES2130001 
Arno ES2120001 
Astondoko dunak ES2130004 
Zadorrako urtegiak ES2110011 
Urdaibaiko artadi kantauriarrak ES2130008 
Entzia ES2110022 
Garate-Santa Barbara ES2120007 
Gorbeia ES2110009 
Hernio-Gazume ES2120008 
Izarraitz ES2120003 
Iñurritza ES2120009 
Jaizkibel ES2120017 
Caicedo Yuso eta Arreoko aintzira ES2110007 
Guardiako aintzirak ES2110021 
Gasteizko mendi garaiak ES2110015 
Aldaiako mendiak ES2110016 
Ordunte ES2130002 
Pagoeta ES2120006 
Urdaibaiko ibai-sarea ES2130006 
Barbaduneko itsasadarra ES2130003 
Oriako itsasadarra ES2120010 
Urolako itsasadarra ES2120004 
Arakil ibaia ES2110023 
Araxes ibaia ES2120012 
Artibai ibaia ES2130011 
Baia ibaia ES2110006 
Barrundia ibaia ES2110017 
Ebro ibaia ES2110008 
Ega ibaia ES2110020 
Ihuda ibaia ES2110012 
Lea ibaia ES2130010 
Leitzaran ibaia ES2120013 
Omecillo-Tumecillo ibaia ES2110005 
Urumea ibaia ES2120015 
Zadorra ibaia ES2110010 
Arabako Lautadako Irla hariztiak ES2110013 
Urkabustaizeko Irla hariztiak ES2110003 
Gaztelugatxe ES2130005 
Txingudi-Bidasoa ES2120018 
Ulia ES2120014 
Urkiola ES2130009 
Urdaibaiko itsasertza eta padura ES2130007 

Halaber, 4 HBBE daude, guztira 24.806,06 hektarea; hau da, erkidegoko azaleraren % 3,43. Alde 
horretatik, Mundakako itsasadarreko (Ogoñoko lurmuturra) itsas eremuko HBBE kudeatzea 
estatuari dagokio. 
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4. taula. EAEko HBBEen izena eta kodea. 

EAEko HEGAZTIENTZAKO BABES BEREZIKO EREMUAK Kodea 
Mundakako itsasadarreko itsas eremua – Ogoñoko lurmuturra ES0000490 
Urdaibaiko itsasadarra ES0000144 
Gorobel mendilerroa ES0000244 
Txingudi ES0000243 

Azkenik, 4 eremuk KBE eta HBBE izendapena dute; guztira 32.781,23 hektarea hartzen dituzte, 
EAEko azalera osoaren % 4,4, alegia.  

5. taula. EAEko KBE-HBBEen izena eta kodea. 

KBE-HBBE Kodea 
Izki ES2110019 
Salburua ES2110014 
Arabako hegoaldeko mendilerroak ES2110018 
Valderejo-Sobrón-Árcena 
mendilerroa 

ES2110024 

Kontuan hartuta lurreko eremu babestu horietako batzuek beste babes-irudi batzuk ere 
badituztela, EAEko azaleraren % 23 inguru dago babestua eta 177.073 hektarea Natura 2000 
Sarean daude. 

Gainera, eremu horietako batzuek (adibidez: Salburua eta Urdaibaiko itsasadarra, ibai-sarea eta 
artadi kantauriarra) beste babes-irudi batzuk ere badituzte (Ramsar hezeguneak eta biosfera-
erreserba), eta kapitulu honetako hurrengo ataletan zehaztuko ditugu. 
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6. irudia. EAEko Natura 2000 Sareko eremuak. Iturria: Geoeuskadi. 

6.2.5. PAISAIA BABESTUAK 

Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen abenduaren 13ko 42/2007 Legearen arabera, “bereziki 
babestu behar diren lurralde-zatiak dira Paisaia Babestuak; administrazio eskudunek erabakiko 
dute zeintzuk diren horrelako paisaiak, aplikatzekoa den plangintzaren bitartez, dituzten natura-, 
estetika- eta kultura-balioengatik, eta Europako Kontseiluaren Paisaiaren Hitzarmenaren arabera”. 
EAEn oraingoz ez dago babes-mota hori duen paisaiarik. 

6.2.6. IBAI-ERRESERBA NATURALAK 

EAEn 6 ibai-erreserba natural daude: 3 EAEko barrualdeko arroetan eta beste 3 erkidego arteko 
arroetan. Lehenbizikoak Plan Hidrologikoan sartu ditu URAk, Uraren Euskal Agentziak. 

Eta beste hiruak Uraren Zuzendaritza Nagusiaren 2017ko otsailaren 24ko erabakiaren bitartez 
izendatu dira ibai-erreserba natural. Erabaki horretan Ministroen Kontseiluak erkidegoarteko 
demarkazio hidrografikoetan ibai-erreserba natural berriak izendatze aldera 2017ko otsailaren 
10ean adostutako akordioa argitaratu zen. Hauek dira ibai-erreserbak: 
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6. taula. EAEko ibai-erreserba naturalen izena, kodea eta esparrua 

Izena Kodea Esparrua 

Arantzazu RNF01 Erkidegoarteko arroak 
Deba RNF02 Erkidegoarteko arroak 
Altzolaratz RNF03 Erkidegoarteko arroak 
Altube 1609100018 Erkidegoarteko arroak 
Santa Engrazia ibaiko zatiak, Urrunagako urtegiaren muturrera 
heldu bitartekoak (Gorbeia BGLkoak) ES091RNF126 Erkidegoarteko arroak 

Añarbe ibaiaren goi-ibarra ES017RNF009 Erkidegoarteko arroak 

 

7. irudia. EAEko ibai-erreserba naturalak. Iturria: Geoeuskadi. 

6.2.7. RAMSAR HEZEGUNEAK 

Hegazti urtarren habitat gisa nazioarteko garrantzia duten hezeguneen hitzarmena, alegia Ramsar 
Hitzarmena, 1975ean jarri zuten indarrean. Hasieran, hezeguneak “hegazti urtarren habitat gisa” 
zaintzen zituzten, baina helmena zabaltzen joan dira, hezeguneen zaintza eta zentzuzko 
erabileraren alderdi guztiak biltzeko, aintzat hartuta ekosistema horiek oso garrantzitsuak direla 
biodibertsitatea orokorrean zaintzeko eta gizakien ongizaterako. 

EAEn 6 Ramsar hezegune daude gaur egun, guztira 1.685,22 hektarea, hau da, EAEko azaleraren 
% 0,23. Hezegune horiek, gainera, beste babes-eremu batzuetan daude (KBE, HBBE edo biotopo 
babestua), osorik edo partzialki. 
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7. taula. EAEko Ramsar hezeguneen izena eta kodea. 

Ramsar hezeguneak Kodea 

Uribarreko urtegiko muturrak 3ES039 
Caicedo Yusoko aintzira eta Gesaltza 
Añanako gatzagak 

3ES042 

Guardiako aintzirak 3ES036 
Mundaka-Gernikako itsasadarra 3ES026 
Salburua 3ES047  
Txingudi 3ES048 

 

 

8. irudia. EAEko Ramsar hezeguneak. Iturria: Geoeuskadi. 

6.2.8. EUSKAL KOSTALDEKO GEOPARKEA 

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak, 2011ko martxoaren 18ko 
Aginduaren bitartez, Euskal Kostaldeko Geoparkearen nazioarteko izendapenaren berri eman zuen, 
eta jakinarazi zuen Geoparkeen Europako Sarean eta Unescok babestutako Munduko Geoparke 
Nazionalen Sarean sartu zutela. 

Geoparkeak forma geologiko bereziak dituzten lurraldeak dira; lurralde horiek garrantzi zientifiko 
handia dute eta bitxiak edo bereziki ederrak dira, eta haien bilakaera geologikoaren eta sortu 
dituzten gertakari eta prozesuen adierazgarri dira. Halaber, geologiarekin zerikusia duten balio 
arkeologiko, ekologiko edo kultural bereziak dituzte.   
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Euskal Kostaldeko Geoparkeak 23 kilometro luzeko itsasertza du; itsasbazter malkartsua da eta 
labarrak dira nagusi. Arrokak funtsean sedimentarioak dira eta Zumaiako flyschak garrantzi handia 
du, adin geologikoen muga garrantzitsuen erregistro bikain eta osoa baitu. 

 

9. irudia. Euskal Kostaldeko Geoparkea. Iturria: Geoeuskadi. 

29 



Jarduera ekonomikoetarako eta merkataritza-ekipamenduetarako 
lurzorua sortzeko EAEko LPSren berrikuspen partziala, 

merkataritza-gune handien ingurukoa  
Hasierako Agiri Estrategikoa 

6.2.9. URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBA 

UNESCOREN MaB programa 1971n jarri zuten martxan, UNESCOk koordinatutako gobernuarteko 
programa gisa. Biosfera-erreserbak natura- eta kultura-balioagatik zaindu beharreko lekuak dira, 
baina, halaber, garapen-funtzio garrantzitsua duten biztanledun lurraldeak ere badira.  

EAEn Urdaibaiko Biosfera Erreserba dugu (ES213001 kodea du eta 1984an izendatu zen), eta Euskal 
Herrian babesteko eremu izendatutako lehen lekua da. 

 

10. irudia. Urdaibaiko Biosfera Erreserba. Iturria: Geoeuskadi. 

6.3. NATURA-INTERESEKO BESTE EREMU BATZUK 

Natura eta ura zaintzeko oinarrizko legeria aplikatuz babesturiko aipatu eremuez gain, EAEn 
badaude balio natural handiko beste leku batzuk ere, besteak beste: 
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6.3.1. LAG-EN NATURA INTERESEKO EREMUAK 

LAGetan “natura-intereseko eremuen zerrenda ireki” bat dago. Eremu horiek lurralde- eta udal-
plangintzetan eta plangintza sektorialetan aintzat hartu behar dira, dauzkaten balio ekologiko, 
kultural eta ekonomikoak zaintzeko. Zerrenda horretan EAEko azaleraren % 6 inguru hartzen duten 
48 eremu daude. 

Eremu horietako batzuk beste babes-irudi batzuetan sartuta daude dagoeneko, osorik edo 
partzialki. 

 

11. irudia. LAGen Natura Intereseko Eremuak. Iturria: Geoeuskadi. 
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6.3.2. EAE-KO NATURA EREMU GARRANTZITSUEN KATALOGO IREKIA 

Natura Eremu Garrantzitsuen Katalogo Irekian 96 eremu daude zerrendatuta; guztira 195.241 
hektarea hartzen dituzte, EAEko azaleraren % 27, hain zuzen ere. Katalogo hori EAEn zaintza-
egoera hobean dauden ekosistemen lagin adierazgarria da. Ekosistema horiek, dauzkaten ezaugarri 
abiotiko eta biotikoak direla eta (geologia, geomorfologia, fauna, flora, paisaia eta abar), balio 
natural berezia dute eta oso ederrak dira. 

 

12. irudia. EAEko Natura Eremu Garrantzitsuen Katalogo Irekia. Iturria: Geoeuskadi. 

6.3.3. TXINGUDIKO BABES PLAN BEREZIAREN BITARTEZ ANTOLATURIKO EREMUAK 

Txingudi babesteko eta zaintzeko plan bereziaren helburua da hirigintza-antolamendurako plan 
orokorrek ezarritako antolamendua osatzea, elementu natural eta/edo artifizialak babesteko 
arauen bitartez. 

Plan bereziak plan orokorrean jaso gabeko babes-arau osagarriak zehaztu ditzake. 
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6.4. IGAROBIDE EKOLOGIKOAK 

Natura 2000 Sarearen koherentzia ekologikoa eta lotura hobetzeko, igarobide ekologikoak 
kontserbatzea sustatuko dute autonomia-erkidegoek beren eskumenen esparruan, eta helburu 
horrekin kudeatuko dituzte basafauna eta basaflorako espezieen populazioen migraziorako, 
banaketa geografikorako eta hartu-eman genetikorako funtsezkoak edo oso garrantzitsuak diren 
paisaiako elementuak eta lurralde-eremuak, klima-aldaketak gerora izan dezakeen eragina kontuan 
hartuta (42/2007 Legea, abenduaren 13koa, 47. artikulua). 

Euskal Autonomia Erkidegoko Igarobide Ekologikoen Sarearen arabera (Eusko Jaurlaritza, 2005), 
“zientzialariek diote herrialde industrializatuetan biodibertsitatea galtzen dela, nagusiki, habitat 
naturalen eta basa-organismoen populazioen zatiketa-prozesuen ondorioz”. Hori jakinik, Euskal 
Herrian, 2005. urtean, EAEko igarobideen sarea sortzeko proposamena egin zen, eta lan hori 
egiteko konpromisoa EAEko ingurumeneko esparru-programetan eta duela gutxi onartutako 
Biodibertsitatearen Estrategian jaso da.  

Igarobide-sare hori diseinatzeko, ezinbestekoa da, lehenik, zatitze-arazo hori zer habitat-motek 
duten eta eskualde-mailako Igarobide Ekologikoen Sare baten bitartez habitat horietako zein lotu 
daitezkeen zehaztea (sareko xede habitatak); bigarrenik, lotu beharreko eremu eta guneak (edo 
biodibertsitatearen erreserbak) aukeratzea; hirugarrenik, xede espezieek eremu eta gune horietan 
batetik bestera ibiltzeko bide posibleak ezartzea (joan-etorri kostu txikiena); eta azkenik, eremu eta 
gune horiek lotzen dituzten kostu txikieneko ibilbide horien, hau da, igarobideen inguruan zabalera 
aldakorreko zerrendak ezartzea. 

Lotura-igarobideak eteten dituzten sektore garrantzitsuenak (dauzkaten xede-habitaten hedadura 
dela eta) igarobideetatik bereizten dira eta eremu eta guneen arteko lotura-esparru esaten zaie. 

Beheko irudian daude adierazita Euskal Autonomia Erkidegoko Igarobide Ekologikoen Sareko 
agiriko gune, igarobide eta lotura-esparruak. 

33 



Jarduera ekonomikoetarako eta merkataritza-ekipamenduetarako 
lurzorua sortzeko EAEko LPSren berrikuspen partziala, 

merkataritza-gune handien ingurukoa  
Hasierako Agiri Estrategikoa 

 

13. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko Igarobide Ekologikoen Sareko elementuak. Iturria: Geoeuskadi. 

Gainera, kontuan hartu beharra daukagu LAGen aurrerapen-agirian EAEko igarobide ekologikoen 
sarearen kartografia egitea proposatu zutela, EAEko eskualde-mailako azpiegitura berdearen 
identifikazio- eta adierazpen-azterlanean oinarrituta, eta kartografia hori Eusko Jaurlaritzako 
Natura Ondare eta Klima Aldaketako Zuzendaritza egiten ari dela gaur egun. 

EAEko igarobide-sareko elementu estrukturalak zehazteko eta adierazteko azterlana egiteko, 
biotarako funtsezkoak diren habitatak sortzen dituzten eremu edo elementuak (guneak) eta eremu 
horien arteko jarraitutasun ekologikoa edo lotura (igarobideak) aztertu dituzte. Zehazki, EAEn 
adierazgarrienak diren eta lurraldearen zatiketak asko eragiten dien habitatak aztertu dituzte, 
kontuan hartuta habitat horiek atxikitako espezie bereizgarriak dituztela. Guneak ingurumen-balio 
handiko espazioak dira, babes-irudiren batekin babestutako eremuak izan ala ez (batetik, 
ingurumen-balioagatik babestutako eremuak; eta bestetik, natura-intereseko beste espazio 
batzuk). 

Ingurumen-balioengatik babestutako espazioen arteko igarobide edo lotura handieneko ardatzei 
dagozkien lerroen loditasuna irizpide kartografikoen araberakoa da. Hau da, lerroen zabalera edo 
muga igarobidearen eta lurraldearen ezaugarrien eta, bereziki, dagokion lurralde-mosaikoan lotura 
aldetik duen interesaren araberakoa da, eta baita oztopo edo gatazka-eremuen presentziaren 
araberakoa ere. Lan hori eskala handiagoan eta analisi zehatzagoarekin egin behar denez, lurralde-
plan partzialetan gauzatu behar da nahitaez. 
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Natura-intereseko beste eremuak babes-irudirik ez eduki arren ingurumen-balioa duten eta eremu 
babestuen jarraitutasun ekologikoa ziurtatzeko garrantzitsuak diren espazioak dira. 

 

14. irudia. EAEko Igarobide Ekologikoen Sarea. Iturria: EAEko LAGen berrikuspena. Aurrerapena. 

6.5. KUDEAKETA PLAN ONARTUA DUTEN ESPEZIE MEHATXATUENTZAKO INTERES 
BEREZIKO EREMUAK 

EAEko Espezie Mehatxatuen Katalogoan (EMK) 202 espezie daude mehatxu handieneko bi mailetan 
(87 «desagertzeko arriskuan» daude eta 115 «kalteberak» dira); kopuru hori inbentariatutako 
espezieen % 2 da. 

Orain arte, EAEko intereseko espezieentzako 21 kudeaketa-plan onartu dituzte. Eta plan horietatik 
19 Espezie Mehatxatuen Katalogoan jasotako taxonei dagozkie. Oraindik katalogoan sartu ez diren 
arren, Bizkaian eta Gipuzkoan aingira eta Araban otsoa kudeatzeko planak daude. 
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15. irudia. Kudeaketa-plan onartua duten espezie mehatxatuentzako interes bereziko eremuak. 

8. taula. Kudeaketa-plan onartua duten basoko eta itsasoko flora- eta fauna-espezie mehatxatuen katalogoan 
dauden espezieak. I. eranskinaren iturria: Euskadiko natura-ondarearen diagnostikoa. EAEko Biodibertsitate 

Estrategia 2030 

 

36 



Jarduera ekonomikoetarako eta merkataritza-ekipamenduetarako 
lurzorua sortzeko EAEko LPSren berrikuspen partziala, 

merkataritza-gune handien ingurukoa  
Hasierako Agiri Estrategikoa 

 

6.6. LEHENTASUNEZKO BATASUNAREN INTERESEKO HABITATAK  

Basafauna eta basafloraren habitat naturalaren zaintzari buruzko 1992ko maiatzaren 21eko 
Kontseiluaren 92/42/CE Zuzentarauaren helburua da Europan biodibertsitateari eustea, 
basafaunaren eta basafloraren habitat naturalak zainduz; zuzentarau horri Habitaten Zuzentarau 
ere esaten zaio. 

Batasunaren intereseko habitat natural eta basa-espezieak zehazten ditu, animaliak zein landareak. 
Zuzentarau horri jarraikiz hartu behar diren neurrien xedea da Batasunaren intereseko diren 
habitat naturalen, basafaunaren eta basafloraren kontserbazio-egoera onari eustea eta 
berroneratzea. Zuzentarauak, helburu hori lortze aldera, Europarako tresna nagusi bat ezartzen du: 
Kontserbazio Bereziko Eremuen (KBE) Sare Ekologikoa, alegia Natura 2000 Sarea. 

Batasunaren intereseko kategorian sartzen ditu, batetik, banaketa area naturalean desagertzeko 
arriskuan dauden habitat eta espezieak; bestetik, berez edo atzera egin dutelako banaketa-area 
natural txikia duten habitat eta espezieak; eta azkenik, Europako eskualde biogeografiko bateko 
edo gehiagoko bereizgarrien adierazgarri diren habitat eta espezieak. Gainera, habitat horietako 
batzuk (I. eranskinean izartxoa dutenak) lehentasunezkoak dira, desagertzeko arriskuan dauden 
habitat naturalak direlako eta Batasunaren ardura delako horiek zaintzea, banaketa-area 
naturalaren proportzioaren garrantzia dela eta. 

EAEn Lehentasunezko Batasunaren Intereseko Habitatek 312,9 Km2 hartzen dute, hau da, 
lurraldearen % 4,32. 

Zuzentarauak ez du Batasunarentzat interesik ez duten habitatak babesteko mekanismorik jartzen; 
intereseko habitatak babesteko, ordea, bai, bereziki Natura 2000 Sarean daudenentzat (Saretik 
kanpo daudenentzat ere bai). 
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16. irudia. EAEko Lehentasunezko Batasunaren Intereseko Habitatak. Iturria: Geoeuskadi. 

6.7. INTERES GEOLOGIKOKO LEKUAK 

Euskal Autonomia Erkidegoko 2020rako Geodibertsitatearen Estrategiaren esparruan inbentario 
bat egin dute. Inbentario horretan interes geologikoko 150 leku daude (aurrerantzean IGL), eta 
horietatik 97 eremu babesturen batean daude. 140 leku kartografikoki adierazita daude (gainerako 
10en kokapena ez da agertzen, espoliazio-arriskua dutelako).  

IGLak 17 geoeremutan daude multzokatuta, eta Euskal Kostaldeko Geoparkean eta Urdaibaiko 
Biosfera Erreserban daude IGL gehien: bakoitzean 16. Hona hemen geoeremu bat zer den3: 
“ondare geologiko baliotsua duen lurralde bat (ezaugarri bereziak edo dibertsitate handia duelako, 
edo ederra delako), balio geologikoen interpretazioan oinarritutako proiektu geoturistiko bat 
sustatzeko prestatu eta inbentariatu dena eta goragoko maila bateko sare batek koordinatuz eta 
bateratuz lan egiten duena, zeinaren helburua baita lurraldea erakargarriago bihurtzea eta, horren 
ondorioz, bisitari gehiago lortzea”. 

3 EAEko Geodibertsitatearen Estrategia 2020  
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17. irudia. EAEko Interes Geologikoko Lekuak. Iturria: Geoeuskadi. 

Horrez gain, nazioarteko Geosites proiektuan, orain arte, nazioarteko interes geologikoa duten bost 
leku zehaztu dituzte gurean, hiru ingurune geologikotan. 

9. taula. Geosites proiekturako zehazturiko EAEko nazioarteko intereseko ingurune eta leku geologikoak. 
(Iturria: IGME) 

Zk. Kodea Izena Udalerria 
Lurralde 

Historikoa 
88 UR006 Gallartako burdin-mineralizazioak Abanto eta Ortuella Bizkaia 
89 UR007 Zn-Pbeko Siete Puertas meategia Turtzioz, Artzentales Bizkaia 
90 UR008 Zn-Pbeko Troya meategia Mutiloa Bizkaia 
113 FC010 Urizaharra IIko anbarra Urizaharra Araba 
117 KT002 Zumaiako K-T muga Zumaia Gipuzkoa 

6.8. BALIO ESTRATEGIKO HANDIKO LURZORUA (NEKAZARITZAKO ETA BASOZAINTZAKO 
LPS)  

Orokorrean, EAE menditsua da, mendien altitudeagatk baino gehiago malda handiengatik. 
Lurraldeko kantauriar sektorean orokorra da hori, eta Arabako zati handi batean ere bai. Mendiek, 
beraz, EAEko lurzoruaren nekazaritzarako ahalmena mugatzen dute. Kantaurirako eta 
Atlantikorako isurialdearen banalerroaren iparraldeko bailara-hondo estuen inguruko erliebea 
malkartsua da: maldek lurra metatzea eragozten dute eta, ondorioz, nekez erabil daitezke 
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nekazaritzarako edo bitarteko mekanizatuekin lantzeko. Banalerroaren hegoaldean ibaiak 
zabalagoak eta emaritsuagoak dira, eta leku batzuetan lautada alubial handiak sortzen dira. 

Nekazaritzarako ahalmen handiko lurzorua mugatzen duten beste faktore batzuk, bereziki ipar 
isurialdean, funtsean bailara hondoetan pilatzen diren hiri-garapen eta -azpiegiturak dira.  

Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSn nekazaritzarako ahalmen handiena duten eremuak daude 
zehaztuta, "balio estrategiko handiko lurzoruak" (aurrerantzean BEH) kategorian.  

Gauzak horrela, lantzeko, alegia zelaiak edo baratzeak jartzeko, lur gutxi dago. Lur horietako asko, 
gainera, hiritartu egin dituzte azken hamarkadatan, eta libre daudenei eustea zaila da, 
etorkizunean hiritartzeko kondizio oso onak baitituzte.  

Guztira 520 km2 inguru dira, EAEko azalera osoaren % 7,18, hain zuzen ere, eta ibai-ardatz 
nagusietako bailaretan daude, nagusiki. 

 

18. irudia. Nekazaritzarako ahalmen handiena duten eremuak, EAEko Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSn 
"balio estrategiko handiko lurzoruak" kategorian daudenak. Iturria: Geoeuskadi. 
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6.9. EAE-KO HEZEGUNEEN LURRALDE PLAN SEKTORIALA 

EAEko hezeguneak Hezeguneen Lurralde Plan Sektorialean daude arautua (uztailaren 27ko 
160/2004 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurralde Plan Sektoriala behin 
betiko onartzen duen urriaren 30eko 231/2012 Dekretuaren bitartez aldatua). 

Hezeguneen LPSn hiru hezegune-multzo daude: 

- I. multzoa. Multzo honetan sartzen dira naturagune babestu izendatutako eremuetan 
dauden hezeguneak (parke naturalak, biotopo babestuak eta Urdaibaiko Biosfera 
Erreserba). Eremu horiek antolatzea ez dagokio Hezeguneen LPSri eta, beraz, dagozkien 
araudi espezifikoen arabera antolatzen dira. Multzo honetan 27 hezegune daude. 

- II. multzoa. Multzo honetan bi hezegune-mota daude: a) Lurzoruaren eta Hiri 
Antolamenduaren Araubidearen inguruko legeriari jarraikiz hirigintza-plangintza berezia 
medio babestutakoak eta b) Hezeguneen LPSn zehatz-mehatz antolatutako eremuak (8 
itsasbazterrean eta 11 barrualdean). Multzo honetan guztira 19 hezegune daude. 

- III. multzoa. Inbentariatutako eta aurreko I eta II multzoetan sartu gabeko gainerako 
hezeguneak sartzen dira multzo honetan. Ez dute antolatzeko eta arautzeko tresnarik. 

 

19. irudia. EAEko Hezeguneen LPSn aintzat hartutako hezeguneen sailkapena. Iturria: Geoeuskadi. 
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6.10. PLAN HIDROLOGIKOETAKO GUNE BABESTUEN ERREGISTROA 

EAEko plan hidrologikoetako Gune Babestuen Erregistroan daude erkidegoko araudiari eta beste 
araudi batzuei jarraikiz ezinbestean babestu behar diren gune urtarrak. 

Hona hemen Gune Babestuen Erregistroan aintzat hartutako kategoriak: 

a. Hiri-hornidurarako ur-harguneak, batez besteko gutxienez 10 metro kubikoko emaria 
dutenak edo 50 pertsona baino gehiago hornitzen dutenak. Aipatutako ur-hargune horien 
kopuruan eta kalitatean eman daitezkeen kalteak saiheste aldera inguruan babeste 
edo zaintza eremua ezarriko da. 

b. Etorkizunera begira hiri-hornidurarako ur-harguneak izan daitezkeenak: puntu 
horretarako a) atalean zehazten diren gutxieneko emari edo  hornitutako gutxieneko 
biztanle kopurua betetzen dutenak 

c. Ekonomiaren ikuspuntutik garrantzitsutzat hartzen diren ur-espezieen babes-eremuak. 

d. Aisialdirako ur masak, bainurako urak barne. 

e. Eremu kalteberak ura nekazaritzatik eratorritako nitratoekin kutsatzeko arriskuan dauden 
eremuetatik babesteko arauei jarraiki. 

f.    Eremu sentikorrak hiriko hondakin-urak tratatzeko arauei jarraikiz. 

g. Habitat edo espezieen babeserako eremuak. Hauen babeserako ezinbestekoa izango da 
uraren egoera mantentzea edo hobetzea (BGL, HBBE, KBE, Natura 2000 Sareko 
Babestutako Eremuen barne daudenak). 

h. Ur mineralak eta termalak babesteko perimetroak haien berariazko araudia jarraituz 
onartuak. 

i.    Ibai-erreserba naturala horrela izendatuak haien egoera ekologikoa oso ona delako eta 
gizakiaren esku-hartzea ez delako existitzen edo oso urria delako. 

j.    Hezeguneak honako hauengatik aukeratuak: IEZH sartzeko izendatuak izan direlako edo 
Ramsar hitzarmenaren zerrendan daudelako. 

k.  Babes bereziko eremuak: 

- Natura edo ingurunearekiko interesa duten ibai eremuak. Horrela ulertzen dira 
bereziki bitxiak diren tarteak eta ondorioz babes berezia behar dutenak. 

- Babes bereziko hezeguneak: beste hezegune batzuk  haien interesarengatik 
aukeratuak izan direnak baina ez daudenak IEZH sartzeko izendatuak edo Ramsar 
hitzarmenaren zerrendan daudelako. 

- Beste babes modu batzuk. 

- Mehatxatuta dauden espezieentzako Interes Bereziko Eremu batzuk (ingurune 
urtarrarekin harremana dutenak). 

l.    Hornidurarako lehentasunezko erabilerarako eremuak: etorkizunean horniketarako 
erabiliko den ura biltzeko eremuak. 

Gune horietako batzuk agiri honetan lehen azalduriko naturagune babestuen eta intereseko 
guneen kategorietan daude. Beheko irudian aurreko atalean sartu gabekoak bildu ditugu. 
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20. irudia. Aurreko ataletan jaso gabeko EAEko plan hidrologietako Gune Babestuen Erregistroko eremuak. 
Iturria: Geoeuskadi. 

6.11. ARRISKUAK 

6.11.1. Uholde-arriskua 

Uholde-arriskuak ebaluatzeari eta kudeatzeari buruzko 2007ko urriaren 23ko 2007/60/CE 
Zuzentarauak Europan uholde-arriskuak ebaluatzeko eta kudeatzeko esparrua ezartzen du. 
Zuzentarauaren helburua da uholdeek giza osasunean, ingurumenean, kultura-ondarean eta 
ekonomia-jardueran eragiten dituzten kalteak murriztea. 

EAEko uholde-arrisku potentzial handiko 89 eremuak (UAPHE) uholde-arriskuaren hasierako 
ebaluazioaren esparruan daude, aipatu 2007/60/CE Zuzentaraua txertatzeko lehen fasean. 

Gainera, uholdeek har ditzaketen eta 10, 100 eta 500 urteko errepikatze-denbora duten eremuak 
eta lehentasunezko fluxu-eremua hartzen dira kontuan, Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudia 
aldatzen duen urtarrilaren 11ko 9/2008 Errege Dekretuan jasotako definizioaren arabera; arau 
horretan Zuzentarauak hezeguneen inguruan ezarritako irizpideak daude sartuta. 
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21. irudia. Uholde-arrisku potentzial handia duten eremuak (UAPHE). Iturria: Geoeuskadi. 

6.11.2. Akuiferoen kalteberatasuna kutsadurarekiko 

Akuiferoak kutsatu daitezkeen eremu kalteberak dira lurpeko uren kalitateari ezin eusteko arriskua 
dela eta kutsatzeko kalteberatasun handi eta oso handia duten eremuak. Lurralde osoan guztira 
1775 km2 kaltebera daude, EAEko azaleraren ia % 25. 
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22. irudia. Akuiferoen kalteberatasun handia eta oso handia kutsadurarekiko. Iturria: Geoeuskadi. 

6.11.3. Kutsatuta egon daitekeen lurzorua 

Lurzorua kutsatu dezaketen jarduera edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruen 
inbentarioaren eta inbentario hori eguneratzeko egindako lanen arabera (informazioa Geoeuskadin 
dago eskura, azkena 2014an eguneratu zen) EAEn lur kutsatua izan dezaketen 12.368 lursail daude, 
guztira 90 Km2 baino gehixeago. 
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23. irudia. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen Ihoberen inbentarioko lursailak. Iturria: Geoeuskadi. 
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7. INGURUMEN- ETA PAISAIA-UNITATE HOMOGENEOAK 

Urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren arabera, hasierako agirian ezinbestekoa da “lurraldearen 
ingurumen-unitate eta paisaia-unitate homogeneoak definitzea, edo metodologia, ingurumen-
aldagarrietako bakoitzaren ezaugarrien analisi integratutik abiatuta. Unitate horien ingurumen-
kalitatea haztatzea, eta aurreikusitako erabilerak hartzeko zer gaitasun duten analizatzea”.  

Definizio horri jarraikiz eta, bereziki, JEen LPSren berrikuspenaren arabera gauzatuko diren saltoki-
gune handiak hartzeko lurraldean duen ahalmena mugatze aldera, bi ingurumen-unitate zehaztu 
ditugu: batetik, saltoki-handiak ez jartzekoak; eta bestetik, hasiera batean jarduera horiek jartzeko 
egokiak direnak. Horretarako, ezer baino lehen, eremu horiek kanpo uzteko eta sustatzeko 
irizpideak zehaztu ditugu, hurrengo ataletan azalduko dugun moduan. 

7.1. ESPAZIOAK KANPO UZTEKO ETA SUSTATZEKO IRIZPIDEAK 

Orain zerrendatuko ditugun ingurumen-irizpideen helburua da baliabide naturalak modu 
arduratsuan kudeatzea eta, zehazki, ekosistemak, espezieak eta paisaia zaintzeko eta babesteko, 
artifizialtze-prozesuak eta lurzoruaren deuseztatzea pixkanaka gutxitzea eta arrisku naturalak 
dituzten lurren hiritartzea etetea:  

- Ingurumen-balio garrantzitsuak zaintzea. Garapen-plangintzan, aukeren azterketan eta 
hiritartze-proiektuetan agiri honetan zehaztutako eremu eta elementuak hartuko dira 
kontuan. 

- Ingurumen-arrisku berriak prebenitzea edo daudenak ez larritzea. Garapen-plangintzan, 
aukeren azterketan eta hiritartze-proiektuetan agiri honetan zehaztutako eremu eta 
elementuak hartuko dira kontuan.  

- Naturaren, kulturaren edo ingurumen-arriskuaren ikuspegitik garrantzi gutxi duten 
eremuak lehenestea, merkataritza-gune handiak jartzea sustatzeko, eta, halaber, 
ingurumena gutxiago kaltetzen duten garapen-aukera bideragarrien aldeko apustu 
sendoagoa egitea. Lurzoru natural edo urbanizatu gabeen aldean honako hauek erabiltzea 
lehenetsiko da: dagoeneko gizatiartutako lurzorua, lurzoru hiritartua, andeatutako 
eremuak eta natura aldetik balio gutxi duten guneak, besteak beste. Funtsean, xedea da 
saltoki-gune horiek ingurumen-balio gutxi eta harrera-ahalmen gehiago duten lekuetan 
jartzea.  

- Gainera, merkataritza-gune handiak diseinatzerakoan, ziurtatu behar da neurri egokiak 
izatea eta ingurumenean eta klima-aldaketan ahalik eta kalte gutxien eragiten dituzten 
hobekuntza teknikoak erabiltzea, bereziki energia berriztagarriak, energia aurrezteko 
bitartekoak, argi-kutsadura eragiten ez dutenak eta abar. 

7.2. INGURUMEN-UNITATE HOMOGENEOAK, JARDUERAK KOKATZEKO EGOKITASUNARI 
DAGOKIONEZ 

Orain, proposaturiko berrikuspenaren helmena eta merkataritza-gune handiak kokatzeko 
zehaztutako ingurumen-irizpideak oinarri hartuta, bi ingurumen-unitate zehaztu ditugu, 
azpiegitura-motaren arabera:  
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- Merkataritza-gune handiak ez jartzeko eremuak. 

- Merkataritza-gune handiak jartzeko baldintza jakin batzuk bete behar diren eremuak. 

Eremu horiek ingurumen-unitate homogeneoak dira, merkataritza-guneen kokapenari dagokionez. 
Ingurumen-unitate horiek zehazteko, lehendabizi EAEn indarrean dauden lurralde-antolamenduko 
tresnetan jasotako araudia aztertu dugu.  

Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroez gain, funtsean plangintza-tresna hauek hartu ditugu 
aintzat: 

- Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala.4  

- Hezeguneen Lurralde Plan Sektoriala.5  

- Nekazaritzako eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala.6 
- Ibai eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala.7 

Orain, aipaturiko tresnen edukia oinarri hartuta zer eremu zehaztu ditugun azalduko dugu.  

7.2.1. Azpiegitura jakin batzuk ez jartzeko eremuak 

Aipaturiko plangintza-tresnak oinarri hartuta, hirigintza-garapena eta hirugarren sektoreko 
erabilera debekatuta dauden antolamendu-kategoriak zehaztu eta matrize batean bildu ditugu.  

4 43/2007 Dekretua, martxoaren 13koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko 
Lurralde Plan Sektoriala behin betiko onartzen duena. 
5 160/2004 Dekretua, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurralde Plan Sektoriala 
behin betiko onartzen duena; eta 231/2012 Dekretuaren, urriaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Hezeguneen Lurralde Plan Sektoriala behin betiko onartzen duen Dekretua aldatzen duena. 
6 177/2014 Dekretua irailaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako eta Basozaintzako Lurralde 
Plan Sektoriala behin betiko onartzen duena. 
7 449/2013 Dekretua, azaroaren 19koa, EAEko Ibai eta Errekak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren 
(isurialde kantauriarra eta mediterraneoa) aldaketa behin betiko onartzen duena. 
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10. taula. LAGetako eta aztertutako LPSetako antolamendu-kategorietan erabilera debekatutzat jotako hiri-hazkundeak. 

Azpiegiturak 

Antolamendu-kategoriak 

LAG Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko LPS Hezeguneen LPS Nekazaritzako eta Basozaintzako 
LPS 

Ibai eta 
Erreken LPS 

BE IH B NEL ML EZBG AUB BBZ BBB MA1 MA2 BB BI NL EB1 EB2 EZBG BE MA1 MA2 NL BB BI A E TP BM B ML ML-H IH A UBB***  LNIE**** 

Er
aik

in-
er

ab
ile

ra
 Lehendik dauden guneetan oinarritutako 

hiri-hazkundea* 3    3  3 3 3 3     3 3  3 3          3 3  ** 3 3 

Lehendik dauden guneetan oinarritu 
gabeko hiri-hazkundea* 3 3 3 3 3  3 3 3 3  3  3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ** 3 3 

Hirugarren sektoreko erabilera - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3      - - - - - - - - - - 

Kategoriak: BE: babes berezia, IH: ingurumenaren hobekuntza, B: basozaintza, NEL: nekazaritza eta abeltzaintzako eremua eta landazabala, ML: mendi-larreak, EZBG: erabilera zehatzerako 
bokaziorik gabea, AUB: azaleko uren babesa, BBZ: babes berezi zorrotza, BBB: babes berezi bateragarria, MA1: ekosistemak hobetzeko eremuak, MA2: berreskuratu beharreko eremu andeatuak, 
BB: basozaintzako babesa, BI: basozaintzako intentsiboa, NL: nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala, EB: erabilera bereziko eremuak (1. hiri-hondartzak, 2. hiri-inguruetako lorategi eta parkeak), 
A: azaleko uren babesa, E: nekazaritza, abeltzaintza eta landazabal estrategikoa, TP: nekazaritza, abeltzaintza eta landazabaleko trantsizioko paisaia, BM: basozaintzako mendia, B: basozaintza, 
ML-H: mendi-larreak eta harkaitzak, UBB: urtegiak babesteko perimetroa, LNIE: lehentasunezko natura-intereseko eremuak. 
3    = Erabilera debekatua. 
-     = Plangintza-tresnak aintzat hartu gabeko erabilera. 
*   = Akuiferoen kutsadurarekiko kalteberatasunaren araberako erabilerak, Hezeguneen LPSren arabera (baldintzatzaile gainjarriak). 
**   = Beste plangintza-agiri batzuekin arautu beharreko erabilerak. 
***  = Dagokion babes-perimetroaren proiektu edo antolamendu-planaren lagungarri gisa, urtegiak babesteko 200 metro zabaleko perimetro-zerrenda bat ezarri da; zerrenda hori neurtzen da 

urtegiaren maila handi normalaren lerrotik, presan gora eta bere isuri-arroaren barruan. 
**** = Landa-eremuko ibaiertzak. 
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7.2.2. Azpiegitura jakin batzuk jartzeko zenbait baldintza bete behar diren eremuak 

Aipaturiko plangintza-tresnak oinarri hartuta, merkataritzarako hirigintza-garapenek eta hirugarren 
sektoreko erabilerek baldintza batzuk bete behar dituzten antolamendu-kategoriak zehaztu eta 
matrize batean bildu ditugu. 
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11. taula. LAGetako eta aztertutako LPSetako antolamendu-kategorien arabera baldintza jakin batzuk betez gero erabilera onargarritzat jotako hiri-hazkundeak. 

Azpiegiturak 

Antolamendu-kategoriak 

LAG Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko LPS Hezeguneen LPS Nekazaritzako eta Basozaintzako LPS Ibai eta Erreken 
LPS 

BE IH B NEL ML EZBG AUB BBZ BBB MA1 MA2 BB BI NL EB1 EB2 EZBG BE MA1 MA2 NL BB BI A E TP BM B ML ML-H IH A Arroetatik 
gertukoak 

Er
aik

in-
er

ab
ile

ra
 

Lehendik dauden guneetan 
oinarritutako hiri-hazkundea*  21 21 21  21  

   2(a) 2(a) 2(a) 2(a)      2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(b) 2(b) 2(b) 2(b)   2(b) ** 2 (c) 2 (c) 

Lehendik dauden guneetan 
oinarritu gabeko hiri-
hazkundea*      21  

   2(a)  2(a)    2(a)               ** 2 (c) 2 (c) 

Hirugarren sektoreko erabilera - - - - - - - - - - - - - - - - -   2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a) - - - - - - - - - - 

Kategoriak: BE: babes berezia, IH: ingurumenaren hobekuntza, B: basozaintza, NEL: nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala, ML: mendi-larreak, EZBG: erabilera zehatzerako bokaziorik gabea, 
AUB: azaleko uren babesa, BBZ: babes berezi zorrotza, BBB: babes berezi bateragarria, MA1: ekosistemak hobetzeko eremuak, MA2: berreskuratu beharreko eremu andeatuak, NL: nekazaritza, 
abeltzaintza eta landazabala, EB: erabilera bereziko eremuak (hiri-hondartzak), BB: basozaintzako babesa, BI: basozaintzako intentsiboa, A: azaleko uren babesa, E: nekazaritza, abeltzaintza eta 
landazabal estrategikoa, TP: nekazaritza, abeltzaintza eta landazabaleko trantsizioko paisaia, BM: basozaintzako mendia, B: basozaintza, ML-H: mendi-larreak eta harkaitzak. 
2    = Erabilera onargarria. 
21    = Plangintza-tresna eta/edo araudiekin (lehendik daudenak edo berriak) arautu beharreko erabilera onargarria. 
(a)  = Udal-plangintzan araututako erabilerak. 
(b) = Udal-plangintzak planteatzen badu hiria lehendik dauden guneetan haztea, zehazki Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSk sailkatutako eremu jakin batzuetan (betiere, LPPko lehentasunezko 

intereseko eremuetan ez bada), plangintzak, aukeren azterketaren barruan, nekazaritza-ingurunean izango duen eraginaren balorazio espezifikoa egin behar du. Eremu horiek dira 
nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala (balio estrategiko handia), trantsizioko landa-paisaia, baso-mendi barbana, basozaintza eta ingurumen-hobekuntza. 

(c)  = Urbanizazioak arroetatik gertu badaude, EAEko Ibai eta Erreken LPSren araudiko D, E eta F kapituluetan eta C.4 epigrafean (arroetatik gertu dauden azpiegituren araudia) ezarritakoa bete 
behar da. Kapitulu eta epigrafe horietan erabilerak eta atzerapenak daude araututa, honako hauen arabera: ingurumena, ura eta hirigintza. 

*   = Akuiferoen kutsadurarekiko kalteberatasunaren araberako erabilerak, Hezeguneen LPSren arabera (baldintzatzaile gainjarriak). 
**   = Beste plangintza-agiri batzuekin arautu beharreko erabilerak. 
***  = Dagokion babes-perimetroaren proiektu edo antolamendu-planaren lagungarri gisa, urtegiak babesteko 200 metro zabaleko perimetro-zerrenda bat ezarri da; zerrenda hori neurtzen da 

urtegiaren maila handi normalaren lerrotik, presan gora eta bere isuri-arroaren barruan. 
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8. INGURUMEN-INPAKTU POTENTZIALAK 

Kontuan hartuta JEen LPSren izaera planifikatzaile eta estrategikoa, planeko irizpide eta helburuak 
erabakigarriak izan daitezke garapenaren plangintzan, eta ingurumen-inpaktuak izan ditzakete. 

Alde horretatik, hasierako agiri honetan espazioak kanpo uzteko eta sustatzeko zehaztutako 
irizpideak eta ingurumen-unitate homogeneoak aintzat hartuz gero, LPSren berrikuspenetik 
eratorritako garapenen inpaktuak gutxitu daitezke. 

Gauzak horrela, aztertu ditugu: 

- LPSren berrikuspenean ezarritako helburu eta irizpideek ingurumenean izan ditzaketen 
eraginak.  

- Garapen-plangintzan sartzen diren garapenak egikaritzeak izan ditzakeen eraginak. 

Halaber, araudian ezarritako zehaztapen eta arauek ingurumenean ondorioak izan ditzakete, eta 
ondorio horiek plangintzaren aurreragoko faseetan zehaztea eta baloratzea komeni da, 
proposamenen eta plangintzako ingurumen-helburuen artean kontraesanik ba ote dagoen 
aztertzeko.  

8.1. LPS-KO HELBURUEK INGURUMENEAN IZAN DITZAKETEN ERAGINAK  

JEen LPSren berrikuspenak agiri honetako 3.2 atalean azaldutako estrategia, programa eta 
araudietatik eratorritako ingurumen-helburu batzuk aztertu eta txertatu ditu. Helburu horiek 
lortzeko, proposatutako aukeretan azaldutako irizpide eta zehaztapenak bete behar dira, eta 
horrek on egingo dio ingurumenari.  
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12. taula. LPSren berrikuspenean proposaturiko aukeretako zehaztapenak, ingurumen-helburuak lortzen laguntzen dutenak. 

Ingurumen-helburua  
Helburuak lortzen laguntzen duten aukeretako zehaztapenak 
1. aukera 2. aukera 3. aukera 

Gure kapital naturala babestea, kontserbatzea eta lehengoratzea eta, horretarako, 
ekosistemek eskaintzen dizkiguten zerbitzuak zaintzea. Biodibertsitate-galera etetea: 

- Espazio edo elementu garrantzitsuak hartzea eta/edo kentzea eragoztea. 
- Lur berriak hartzea eragoztea eta hiri-berroneratze eta -birgaitzea erraztea. 

- Agiri honetan deskribaturiko elementu 
eta espazio garrantzitsuak aintzat hartzea. 

- Agiri honetan deskribaturiko elementu eta 
espazio garrantzitsuak aintzat hartzea. 

- Saltoki-gune handiak kokatzeko eta 
dimentsionatzeko mugak jartzea. 

- Agiri honetan deskribaturiko elementu eta 
espazio garrantzitsuak aintzat hartzea. 

- Saltoki-gune handiak kokatzeko eta 
dimentsionatzeko mugak jartzea. 

Garapen iraunkorra ziurtatzea: 
- Hiri-guneetan dibertsitate funtzionala eta erabilera-nahastea erraztea. 
- Hiri-berroneratze eta -birgaitzea erraztea. 
- Hiriak segregatzea eta sakabanatzea eta nahitaez mugitu beharra eragoztea.  
- Lurzoru berriak ez hartzea. 

- Hirigintza-plangintzaren bitartez arautzea. 

- Merkataritza-jarduera hiriko biziguneetan 
ezartzea lehenestea, eta osagarri gisa jarduera 
ekonomikoetarako eremuetan (aurreikusitako 
eraikigarritasunaren % 30, gehienez). 

- Debekatuta dago hiriguneen kanpoaldean 
merkataritza-gune handiak jartzea. 

- Debekatuta dago merkataritza-gune handiak 
handitzea, salbu birgaitzeko edo berroneratzeko 
bada (gehienez % 10). 

- Debekatuta dago bide-sare orokor berriak 
diseinatzea eta egikaritzea, eta baita lehendik 
daudenak hobetzea, osatzea eta/edo 
gainasetzea ere. 

- Merkataritza-jarduerak bizitegietan jartzea 
lehenestea. 

- Merkataritza-gune handiak proposatutako 17 
eremu estrategikoetako hiri-inguruetan baino 
ezin dira jarri. 

- Merkataritza-gune handien eraikigarritasun 
handiena udalerriaren sailkapenaren arabera 
mugatua dago. 

- Debekatuta dago bide-sare orokor berriak 
diseinatzea eta egikaritzea, eta baita lehendik 
daudenak hobetzea, osatzea eta/edo 
gainasetzea ere. 

Klima-aldaketaren eragina mugatzea: 
- Mugikortasun motordunak gora egitea eragoztea. 
- Joan-etorriak oinez eta bizikletaz egitea eta garraio publikoa erabiltzea 

sustatzea. 
- Hiri-jarraitutasuna, kontzentrazioa eta dentsitate handiagoa erraztea. 
- Klima-aldaketara moldatzea: urak har ditzakeen lurrak ez hartzea. 
- Lehendik hiritartuta dauden eremuak betetzea, birgaitzea eta berroneratzea 

erraztea. 

- Hirigintza-plangintzaren bitartez arautzea. 

- Merkataritza-jarduera hiriko bizitegietan 
ezartzea lehenestea, eta osagarri gisa jarduera 
ekonomikoetarako eremuetan (aurreikusitako 
eraikigarritasunaren % 30, gehienez). 

- Debekatuta dago hiriguneen kanpoaldean 
merkataritza-gune handiak jartzea. 

- Debekatuta dago bide-sare orokor berriak 
diseinatzea eta egikaritzea, eta baita lehendik 
daudenak hobetzea, osatzea eta/edo 
gainasetzea ere. 

- Debekatuta dago bide-sare orokor berriak 
diseinatzea eta egikaritzea, eta baita lehendik 
daudenak hobetzea, osatzea eta/edo 
gainasetzea ere. 

Ingurumen-inpaktuak gutxitzea 
- Hirigintza-plangintzaren bitartez arautzea. 
- Agiri honetan deskribaturiko elementu 

eta espazio garrantzitsuak aintzat hartzea. 

- Agiri honetan deskribaturiko elementu eta 
espazio garrantzitsuak aintzat hartzea. 

- Saltoki-gune handiak kokatzeko eta 
dimentsionatzeko mugak jartzea. 

- Agiri honetan deskribaturiko elementu eta 
espazio garrantzitsuak aintzat hartzea. 

- Saltoki-gune handiak kokatzeko eta 
dimentsionatzeko mugak jartzea. 
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8.2. MERKATARITZA-GUNE HANDIAK JARTZEAK INGURUMENEAN IZAN DITZAKEEN 
ERAGINAK 

Orain, merkataritza-gune handiak jartzeak ingurumenean zer eragin izan ditzakeen azalduko dugu, 
obren faseko eta ustiapen-faseko eraginak bereizita. Orokorrean, merkataritza-guneek 
kokapenaren eta neurriaren araberako eraginak izango dituzte. 

Obren fasea 

- Lurzoruaren artifizializazioa. 

- Eragina balio estrategiko handiko lurzoruan.  

- Eragina arroaren morfologian.  

- Eragina azaleko uren kalitatean.  

- Eragina landaretzan. 

- Faunan eragin zuzena izateko arriskua. 

- Eragina faunaren habitatean. 

- Eragina naturagune babestuetan. 

- Eragina igarobide ekologikoetan. 

- Eragina paisaiaren kalitatean. 

- Ondare historiko eta arkeologikoan eragina izateko arriskua.  

- Zarata. 

- Airearen kutsadura (hautsa eta partikulak). 

- Desoreka lurren mugimenduan. 

- Hondakinak sortzea. 

- Baliabideen kontsumoa handitzea.  

- Lurpeko ura kutsatzeko arriskua. 

- Lehendik kutsatuta egon daitezkeen lurretan eragina izateko arriskua.  

- Higadura-arriskua.  

Ustiapen-fasea: 

- Eragina paisaiaren kalitatean. 

- Hondakinak sortzea. 

- Mugitzeko eskaria gehitzea eta eragina airearen kalitatean.  

- Argi-kutsadura. 

- Uholde-arriskua. 

- Lanpostuak sortzea.  
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1. aukerak ez ditu merkataritza-gune handien kokapena eta neurriak mugatzen, eta ezta bide-sare 
orokor berriak antolatzea eta gauzatzea edo daudenak hobetu, osatu eta/edo gainasetzea ere. Izan 
ere, merkataritza-guneak prestatzeko eta jartzeko hirigintza-plangintzan ezarritakoa bete behar da. 
Eragin potentzial gehienak, batez ere obrei dagozkienak, lurra okupatzearen ondorio dira. LPSn ez 
dagoenez arautua merkataritza-guneak non jarri behar diren eta zer neurri izan behar duten, 
eraginak 2. eta 3. aukeretakoak baino handiagoak izan daitezke, azken bi aukera horietan 
kokagunea eta neurria mugatuta baitaude. Merkataritza-guneak hirien kanpoaldean jarriz gero, 
obrek eragozpen gutxiago sor dezakete (zarata, partikulak eta abar), jende gutxiagori eragiten 
dielako. 

2. aukera da merkataritza-gune handiak bizitegietan eta, osagarri gisa, orokorrean jarduera 
ekonomikoetarako prestaturiko eremuetan kokatzea; azken kasu horretan, eraikigarritasunak, 
gehienez, eremurako aurreikusitakoaren % 30 izan behar du. Gainera, debekatuta dago bide-sare 
orokor berriak antolatzea eta egikaritzea, eta baita lehendik daudenak hobetzea, osatzea eta/edo 
gainasetzea ere. LPSren arabera, merkataritza-gune handiak 5.000 m2(t)-ko sabai-azalera dutenak 
dira; berrikuspenaren arabera, berriz, 2.000 m²(t) edo gehiagoko hirigintza-eraikigarritasuna 
dutenak (arrasaren gainetik zein azpitik), betiere aipatu erabileretarako, salbu aparkalekuak. 

Aukera honetan, bizitegi-lurzorua edo, osagarri gisa, jarduera ekonomikoetarako lurzorua hartzeak 
okupazioa gutxituko luke eta, ondorioz, baita eragin hauek ere: lurzorua artifizialtzea, balio 
estrategiko handiko lurzoruak hartzea, azaleko uraren eraginak, intereseko landaretza eta/edo 
fauna deuseztatzea, naturagune babestu edo interes berezikoetako eragina, lurpeko ura kutsatzea 
eta higadura.  

Merkataritza-guneak hiri-inguruan hobeto txertatzeak paisaiaren kalitatean eragin txikiagoa izango 
luke. 

Hiri-eremu andeatuak birgaitzeak eta berroneratzeak lehendik kutsatuta egon daitezkeen 
lurzoruetan izan dezakeen eraginari dagokionez, positiboa izan daiteke, baldin eta lurzoruaren 
kutsadura prebenitzeko eta zuzentzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea betetzen bada. 

Aukera horren helburuetako bi dira erabilerak nahastea eta merkataritza-guneak eta bizitegiak 
hurbil egotea. Era horretan, ibilgailu pribatuen joan-etorriak gutxitzen dira eta langileek eta 
bezeroek joan-etorriak oinez edo bizikletaz egitea edo garraio publikoa erabiltzea sustatzen da. 
Gauzak horrela, ustiapen-fasean airearen kalitatean eta, ondorioz, klima-aldaketan eragina 
txikiagoa da. 

Merkataritza-gune berrien argi-kutsadura txikiagoa da hirigunean jarrita, hiri-inguruan jarrita baino. 

3. aukera ere saltoki-gune handiak bizitegietan jartzea da. Ordea, salbuespen gisa, hiri-inguruetan 
jartzeko aukera ere ematen du, esparru estrategiko jakin batzuetan, eta neurria ere mugatzen du, 
udalerrien sailkapenaren arabera (A: zentraltasun handienekoak. B: eskualde-zentraltasunekoak. C: 
gainerako udalerriak). 

Sailkapen hori jasoa zegoen 2004an onartutako JEen LPSn. Orain, gainera, neurri maximoak 
proposatu ditu: 
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Neurri handienak 

Udalerri-motak 

JE LPS 2004 JE LPSren berrikuspen-proposamena 
3 

A B C A B C 
Plataforma zelaituaren 
gehienezko azalera garbia 
(m2) 

75.000 40.000 15.000 Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Eraikitako gehienezko sabai-
azalera (m2 (t)) 25.000 13.000 5.000 30.000 15.000 2.000 

Alde horretatik, 2004an onartutako JEen LPSren aldean, 3. aukera, neurriei dagokienez, C mailako 
udalerrientzat murriztaileagoa da, eta A eta B mailako udalerrientzat malguagoa. 

Gainera, 2004an onartutako JEen LPSren aldean, udalerrien sailkapena desberdina da. Izan ere, 
lehen zentraltasun handiena zuten udalerri batzuk (A mota) orain eskualde-zentraltasuna dute (B 
mota), eta beraz, 25.000 m2(t)-ko sabai eraikigarria izan beharrean 15.000 m2(t)-koa dute. Udalerri 
horiek dira Iruña Oka, Oion, Abanto, Berango, Larrabetzu, Lezama, Ortuella, Sopela, Trapagaran, 
Urduliz, Zamudio, Andoain, Hondarribia, Lasarte-Oria, Lezo, Pasaia, Urnieta eta Usurbil. Halaber, 
lehen eskualde-zentraltasuna zuten udalerri batzuk (B mota) orain gainerako udalerrien multzoan 
daude (B mota), eta beraz, 13.000 m2(t)-ko sabai eraikigarria izan beharrean 2000 m2(t)-koa dute. 
Udalerri horiek dira Armiñón, Aiara, Berantevilla, Ezkio-Itsaso, Gabiria eta Aizarnazabal. 

Alde horretatik, 3. aukeraren eraginak eta 2. aukerarenak antzekoak dira, salbu hiri-inguruetan 
merkataritza-gune handiak jartzeko salbuespenagatik.  

Hurrengo taulan aukera bakoitzak zer eragin izango lituzkeen azaldu dugu, bereizita, batetik, 
neurriak eta kokagunea mugatzeak murriztu ditzaketen eraginak, eragin positiboak eta egoera jakin 
batzuetan positiboak izan daitezkeenak. 
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13. taula. JEen LPSren berrikuspenaren eraginak, planteatutako aukeren arabera. 
 

Fasea Eragin potentziala 1. aukera 2. aukera 3. aukera 
O

BR
AK

 

Lurzoruaren artifizializazioa  X x x 
Eraginak balio estrategiko handiko lurzoruan  X x x 
Eragina arroaren morfologian X x x 
Eragina azaleko uren kalitatean X x x 
Eragina landaretzan X x x 
Faunan eragin zuzena izateko arriskua X x x 
Eragina faunaren habitatean X x x 
Eragina naturagune babestuetan X x x 
Eragina igarobide ekologikoetan X x x 
Eragina beste espazio garrantzitsu batzuetan X x x 
Eragina paisaiaren kalitatean X X X 
Ondare historiko eta arkeologikoan eragina izateko arriskua X X X 
Zarata x X X 
Airearen kutsadura (hautsa eta partikulak) x X X 
Desoreka lurren mugimenduan X X X 
Hondakinak sortzea X X X 
Lurpeko ura kutsatzeko arriskua X x x 
Lehendik kutsatuta egon daitezkeen lurretan eragina izateko arriskua X* X* X* 
Higadura-arriskua X x x 

U
ST

IA
PE

N
A 

Eragina paisaiaren kalitatean  X x x 
Mugitzeko eskaria gehitzea eta eragina airearen kalitatean eta klima-aldaketan X x x 
Hondakinak sortzea X x x 
Baliabideen kontsumoa handitzea  X X X 
Uholde-arriskua X X X 
Argi-kutsadura  X x x 
Lanpostuak sortzea + + + 

 
X: eragin potentziala // x: eragin potentziala, kokagunea eta neurriak mugatzen direnez txikiagoa izan daitekeena // +: eragin positiboa 
* Eragina positiboa izan daiteke, baldin eta kutsatuta egon daitezkeen lurren gaineko legeria betetzen bada.  
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Gainera, salbuespenezko egoerak (3. aukera) proposatutako esparru estrategikoetan izan 
ditzaketen eraginak zehazteko, hurrengo taulan kasu bakoitzeko ingurumen-baldintzatzaileak bildu 
ditugu; horretarako, hasierako agiri estrategiko honetako 6. atalean deskribatutako espazio eta 
elementu garrantzitsuak aztertu ditugu. Baldintzatzaile horiek erreferentziatzat har daitezke LPSren 
geroko garapen-faseetan ingurumen-eraginak gutxitzeko.  

14. taula. Proposatutako esparru estrategikoetako ingurumen-baldintzatzaileen tauletan erabili ditugun 
akronimoak. 

NGB Naturagune Babestua 
KG Kode gabea 
IG Izenik gabea 
KBE Kontserbazio Bereziko Eremua 
HBBE Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua 
LAG NIE Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako 

Gidalerroetako Natura Intereseko Eremuen zerrenda irekia 
EAE NEGKI Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Eremu Garrantzitsuen Katalogo 

Irekia 
EAE IES Euskal Autonomia Erkidegoko Igarobide Ekologikoen Sarea 
IBE Interes Bereziko Eremuak 
GBE Plan Hidrologikoetako Gune Babestuen Erregistroa 
BEE Balio Estrategiko Handiko Eremuak 
BIH Batasunaren Intereseko Habitatak 
IGL Interes Geologikoko Lekuak 
LPS Lurralde Plan Sektoriala 
KDL Kutsatuta egon daitezkeen lurrak (Ihoberen inbentarioa) 
UAPHE Uholde Arrisku Potentzial Handiko Eremua 
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1. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 
Esparrua Mota Kodea Izena 

NGB - - - 
Beste 

baldintzatzaile 
batzuk 

BEE  KG IG 

Lehentasunezko BIH 6210* // 91E0* Hainbat 

Arriskuak 

UAPHE ES018-BIZ-10-1 LAUDIO 
Urak har ditzakeen 
eremuak Hainbat IG 

55 KDL lursail Hainbat IG 
 

2. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 
Esparrua Mota Kodea Izena 

NGB - - - 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 

BEE  KG IG 
Lehentasunezko BIH 91E0* Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior baso alubialak 
Hezegunea (LPS) FA68_01  

Arriskuak 

UAPHE ZAD-7-8 AGURAIN 
Urak har ditzakeen 
eremuak Hainbat IG 

72 KDL lursail Hainbat IG 
 
 

3. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 
Esparrua Mota Kodea Izena 

NGB 
Biotopo babestua ES212013 Iñurritza 

KBE 
ES2120007 Garate - Santa Barbara 
ES2120009 Iñurritza 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 

LAG NIE DOT023 // DOT022 Garate-Santa Barbara // Iñurritzako dunak eta itsasadarra 

EAE NEGKI 35 // 37 Garate-Santa Barbara (artelatza) // Iñurritzako dunak eta 
itsasadarra (Zarautz) 

BEE KG IG 
Hezegunea (LPS) A1G3 Iñurritzako padura 
GBE: bainu-guneak MPV20079 A Zarauzko hondartza 
GBE: eremu 
sentikorrak  ESCA640 Iñurritzako estuarioa 

Lehentasunezko BIH 6210* // 4040* Hainbat 

Arriskuak 

UAPHE ES018-GIP-ORI-01 ZARAUTZ 
Urak har ditzakeen 
eremuak Hainbat IG 

70 KDL lursail Hainbat IG 
 

59 



Jarduera ekonomikoetarako eta merkataritza-ekipamenduetarako 
lurzorua sortzeko EAEko LPSren berrikuspen partziala, 

merkataritza-gune handien ingurukoa  
Hasierako Agiri Estrategikoa 

 

4. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 

Esparrua Mota Kodea Izena 

NGB 

Biotopo babestua ES212016 Deba eta Zumaia arteko itsasertza 

Geoparkea PE07 Euskal Kostaldeko Geoparkea 

KBE ES2120004 Urolako Itsasadarra 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 

LAG NIE DOT020 // DOT021 Aitzuri (Mendata)-Zumaia // Urolako itsasadarra 

EAE NEGKI 30 // 28 // 29 Urolako itsasadarra, Bedua-Zumaia zatia // Aitzuri (Mendata)-Zumaia 
itsasertza // Santiago hondartza aurreko hareatza eta padura (Zumaia) 

IBE Fauna 10334 Mustela lutreola 

IGL 28 // 43// 48// 103 // 
45 // 135 //102 Hainbat 

Hezegunea (LPS) A1G2 Urolako itsasadarra 

BEE KG IG 

GBE: bainu-guneak MPV20081B Itzurun hondartza (Zumaia) 

Lehentasunezko BIH 6210* //2130* // 
91E0* Hainbat 

Arriskuak 

UAPHE ES018-GIP-URO-01 ZUMAIA 
Urak har ditzakeen 

k 
Hainbat IG 

58 KDL lursail Hainbat IG 
 

5. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 

Esparrua Mota Kodea Izena 

NGB - - - 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 

IBE Fauna 10271  Riparia riparia 

BEE   KG IG 

GBE: ur-bilketa 390 Iturri zaharra 

Lehentasunezko BIH 6220* . Thero-Brachypodietea espezieko gramineo eta urteko landareen gune 
subestepikoak 

Arriskuak - - - 
 

6. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 

Esparrua Mota Kodea Izena 

NGB KBE 

ES2110006 Baia Ibaia 

ES2110010 Zadorra ibaia 

ES2110012 Ihuda ibaia 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 

IBE Fauna 10334//10271//10330// 
10413//13813//10468 

Mustela lutreola, Riparia riparia, Lutra lutra, Salaria fluviatilis, Squalius 
pyrenaicus, Cobitis calderoni 

Hezeguneak (LPS) B10A1 Lacorzanako urmaela 
BEE KG IG 
GBE: ur-bilketa 156 // 752 // 749 // 751 Argi fabrika // Pau iturria // Putzua-Zundaketa // Pozalariz iturria 

Lehentasunezko BIH 6210*// 6220* // 91E0* Hainbat 

Arriskuak 

UAPHE 
AYU-1 BERANTEVILLA 
ZAD-19 ARMIÑÓN 

Akuif. kalteb. kuts. KG IG 
Urak har ditzakeen 
eremuak Hainbat IG 

70 KDL lursail Hainbat IG 
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7. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 

Esparrua Mota Kodea Izena 

NGB 

Zuhaitz apartekoa. ES211007 Gasteizko sekuoia luzea 

Ramsar 3ES047 Salburua 

KBE 
ES2110010 Zadorra Ibaia/ 

ES2110013 Arabako Lautadako Irla hariztiak 

HBBE-KBE ES2110014 Salburua 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 

LAG NIE DOT041 Arzubiagako hariztia 

EAE NEGKI 70 // 65 // 66 Gasteizko mendebaldeko mendiak // Badayo eta Arrato mendilerroak 
// Arabako Lautadako Irla hariztiak 

IBE Fauna 10334//10271//10330 
//13813 Mustela lutreola // Riparia riparia // Lutra lutra // Squalius pyrenaicus 

EAE IES C20//S5//C3 a13/C20, 
C21 // C1, C2 // C15 Hainbat 

IGL 79 Salburuako hezeguneak eta kuaternarioa 

BEE KG IG 

42 Hezegune (LPS) Hainbat Hainbat 

GBE: 7 ur-bilketa  Hainbat Hainbat 

GBE: Eremu kalteberak ES21_1 // ES21_1ª // 
ES21_2 Hainbat 

GBE: ur termala ES091PAMTP9100107 Gorbeia – murrizketa neurritsua 

Lehentasunezko BIH 91E0*//6210*//6220* Hainbat 

Arriskuak 

UAPHE 

ZAD-1 GASTEIZ 

ZAD-12 GASTEIZ HEGOALDEA 

ZAD-18 ARKAIA 

Akuif. kalteb. kuts. KG IG 
Urak har ditzakeen 

k 
Hainbat IG 

1.117 KDL lursail   
 

8. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 

Esparrua Mota Kodea Izena 

NGB KBE ES2120001 Arno 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 

IBE Fauna 10334 // ES2120001 
(Nekrofagoak) Mustela lutreola // Arno 

EAE IES R11, R12 Izarraitz_Arno 
IGL 38 // 30 Hainbat 

BEE KG IG 

GBE: ur-bilketa 20901-01 Mahala ponpaketa 

GBE: ur termala PPAMT01 Altzola 

Lehentasunezko BIH 6210* // 91E0* Hainbat 

Arriskuak 

UAPHE 

ES018-BIZ-DEB-05 MALLABIA-EIBAR 
ES018-GIP-DEB-02 MENDARO 

ES018-GIP-DEB-03 ALTZOLA 
ES018-GIP-DEB-04 ELGOIBAR 

Akuif. kalteb. kuts. KG IG 
Urak har ditzakeen 

k 
Hainbat IG 

372 KDL lursail   
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9. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 

Esparrua Mota Kodea Izena 

NGB Zuhaitz apartekoa 
ES212005 Bergarako magnolia 
ES212011 Monteróneko sekuoia luzea 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 

EAE IES R9, R10 Izarraitz - Aizkorri-Aratz 
IGL 84  Aretxabaleta eta Eskoriatzako iturburu sulfurosoak 
BEE   KG IG 
GBE: intereseko zatiak  TIME05  Angiozar 2-3 
Lehentasunezko BIH 91E0* // 6210* Hainbat 

Arriskuak 

UAPHE 
ES018-GIP-DEB-07 BERGARA 
ES018-GIP-DEB-09 ARRASATE 

Akuif. kalteb. kuts. KG IG 
Urak har ditzakeen 

 
Hainbat IG 

306 KDL lursail Hainbat IG 
 

10. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 
Esparrua Mota Kodea Izena 

NGB - - - 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 

LAG NIE DOT010  Zierbenako eremua 
EAE NEGKI 4 // 8 Zierbenako eremua,  Galea muturra-Barrika 
IBE Fauna 10334 // 16529 Mustela lutreola // Gasterosteus aculeatus 
EAE IES R7 Urkiola_Urdaibaiko artadi kantauriarrak 
9 IGL Hainbat Hainbat 
BEE   KG IG 
17 hezegune (LPS) Hainbat Hainbat 
GBE: 6 ur-bilketa  Hainbat Hainbat 
GBE: 6 bainu-gune Hainbat Hainbat 

Lehentasunezko BIH 6210* // 91E0* // 
4040* Hainbat 

Arriskuak 

UAPHE 

ES018-BIZ-12-1 BASAURI 
ES018-BIZ-12-2 ARRIGORRIAGA 
ES018-BIZ-8-1 ATXONDO 
ES018-BIZ-9-1 DURANGO 
ES018-BIZ-9-2 AMOREBIETA 
ES018-BIZ-IBA-01 BILBOKO ITSASADARRA 
ES018-BIZ-IBA-02 GALINDO 
ES018-BIZ-IBA-03 GETXO 
ES018-BIZ-IBA-04 LEIOA 
ES018-BIZ-IBA-05 SONDIKA-ERANDIO 

Akuif. kalteb. kuts. KG IG 
Urak har ditzakeen 

 
Hainbat IG 

3.088 KDL lursail Hainbat IG 
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11. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 

Esparrua Mota Kodea Izena 

NGB 

Zuhaitz apartekoa 

ES212008 Hernaniko ginkgoa 

ES212010 Igarako haritza 

ES212015 Berioko artea 

Ramsar 3ES048 TXINGUDI 

KBE 

ES2120005 Oria Garaia 

ES2120012 Araxes Ibaia 

ES2120014 Ulia 

ES2120015 Urumea Ibaia 

ES2120017 Jaizkibel 
ES2120018 Txingudi-Bidasoa 

HBBE ES0000243 TXINGUDI 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 

LAG NIE DOT014//DOT015//DOT016 Jaizkibel mendia // Bidasoako padurak eta terrazak // 
Uliako itsaslabarrak 

EAE NEGKI 47 // 48 Jaizkibel mendia // Bidasoako padurak (eta terrazak) 

IBE Fauna 10334//10330//10049/ 
16529//ES2120017(Nekrofagoak) 

Mustela lutreola // Lutra lutra // Hyla meridionalis // Gasterosteus 
aculeatus // Jaizkibel 

EAE IES R21 //R14,R15,R16,R17 Hainbat 
IGL  71 // 89 Oiartzun ibaiko terrazak // Donostiako badia 
BEE KG IG 
8 hezegune (LPS) Hainbat Hainbat 

GBE: ur-bilketa 20019-06 //20002-02// 
20002-04  Makinetxe // Ipelarre // Ursalto-Aduna 

GBE: arrainak 1603100016 Araxes  
GBE: itsaski-bilketa A201 Hondarribiko itsasadarra 

GBE: bainu-gunea Hainbat Hainbat 

GBE: eremu sentikorra ESCA641 // ESCA642 Oiartzungo estuarioa // Bidasoako estuarioa 

GBE: intereseko zatiak TIME01 Bidasoa ibaia Irunen eta Bidasoa ibaiaren ibaiadarrak 

Lehentasunezko BIH 91E0* Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior baso alubialak 

Arriskuak 

UAPHE 

ES018-GIP-14-1 BEASAIN-ORDIZIA 
ES018-GIP-14-2 LEGORRETA 
ES018-GIP-14-3 ALEGIA-ALTZO 

ES018-GIP-15-1 VILLABONA-AMASA 

ES018-GIP-15-2 TOLOSA 
ES018-GIP-15-3 ANDOAIN 
ES018-GIP-16-1 USURBIL 
ES018-GIP-16-2 ZUBIETA-ORIA 
ES018-GIP-17-1 URUMEA-1 
ES018-GIP-BID-01 IRUN-HONDARRIBIA 
ES018-GIP-OIA-01 OIARTZUN 

ES018-GIP-URO-05 ZUMARRAGA-URRETXU 

ES018-GIP-URU-01 URUMEA-2 
ES018-GIP-URU-02 IGARA 

Akuif. kalteb. kuts. KG IG 
Urak har ditzakeen 

k 
Hainbat IG 

2.330 KDL lursail Hainbat IG 
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12. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 

Esparrua Mota Kodea Izena 
NGB - - - 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 

IBE Fauna 10334  Mustela lutreola 

EAE IES R1 GORBEIA-ARKAMO-GIBIJO-ARRASTARIA-ORDUNTE 
BEE KG IG 
GBE: intereseko zatiak 1610100035  Cadagua ibaia, Balmasedako udalerrian 
Lehentasunezko BIH 6210* // 91E0* Hainbat 

Arriskuak 
UAPHE 

ES018-BIZ-5-1 BALMASEDA 
ES018-BIZ-6-1 ZALLA-GUEÑES 

Urak har ditzakeen 
eremuak Hainbat IG 

 72 KDL lursail Hainbat IG 
 

13. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 
Esparrua Mota Kodea Izena 

NGB 

Ramsar 3ES026 Mundaka-Gernikako itsasadarra 

Biosfera Erreserba ES213001 Urdaibaiko Biosfera Gebenaldea 

KBE 
ES2130006 Urdaibaiko Ibai Sarea 

ES2130007 Urdaibaiko itsasertz eta padurak 

HBBE  ES0000144 Urdaibaiko Itsasadarra 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 

LAG NIE 17  Mundakako itsasadarra 
IBE Fauna 10334  Mustela lutreola 
IGL 13  Gernikako antiklinala 

Hezeguneak (LPS) A1B3  Urdaibaiko padura 

GBE: ur-bilketa 48046-07 //  
48046-05  3. ponpaketa-putzua // Bastegieta III 

GBE: eremu 
sentikorrak ESCA638  Okako estuarioa 

Lehentasunezko BIH 91E0* Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior baso alubialak 

Arriskuak 

UAPHE ES018-BIZ-OKA-01 GERNIKA 
Akuif. kalteb. kuts. KG IG 
Urak har ditzakeen 
eremuak Hainbat IG 

131 KDL lursail Hainbat IG 
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14. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 

Esparrua Mota Kodea Izena 
NGB - - - 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 

LAG NIE 6  Gorobel mendilerroa-Aiara 

EAE IES R1  Gorbeia-Arkamo-Gibijo-Arrastaria-Ordunte 
BEE   KG IG 
Hezeguneak (LPS) B3A1  Larrinbeko hezegunea 
GBE: ur-bilketa 01002-01  Lekamaña-1 

Lehentasunezko BIH 91E0* // 6210* Hainbat 

Arriskuak 

UAPHE ES018-ALA-10-2 AMURRIO 
Urak har ditzakeen 
eremuak Hainbat IG 

131 KDL lursail Hainbat IG 
 
 

15. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 
Esparrua Mota Kodea Izena 

NGB - - - 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 

IBE Fauna 10334  Mustela lutreola 
BEE KG IG 

Hezeguneak (LPS) B10B2_037/B10B2_04 
//B10B2_05  

Butroe ibaiko eremu hezeak (16) // Butroe ibaiko eremu 
hezeak (16) // Butroe ibaiko eremu hezeak (16)  

Lehentasunezko BIH 91E0* Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior baso alubialak 

Arriskuak 

UAPHE ES018-BIZ-BUT-03 MUNGIA 
Urak har ditzakeen 
eremuak Hainbat IG 

76 KDL lursail Hainbat IG 
 
 

16. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 

Esparrua Mota Kodea Izena 

NGB 

Biotopo babestua ES2110021 Guardiako aintzirak 

Ramsar 3ES036 Guardiako aintzirak (Carralogroño, Carravalseca, Prao de la 
Paúl eta Musco) 

KBE ES2110021 Guardiako aintzirak 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 

LAG NIE 91  Guardiako aintzirak 
IBE Fauna 10271  Riparia riparia 

IGL 80  Guardiako aintzirak 
BEE KG IG 

Hezeguneak (LPS) B8A5 // FA107 // 
FA64  

El Aguarchal putzuak // Torre de Oñako urmaela // Prao de la 
Paúl aintzira 

Lehentasunezko BIH 6220* // 6210*  
Arriskuak 8 KDL lursail Hainbat IG 
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17. esparru estrategikoko ingurumen-baldintzatzaileak 

Esparrua Mota Kodea Izena 
NGB - - - 

Beste 
baldintzatzaile 

batzuk 
IBE Fauna 10334  Mustela lutreola 

 EAE IES R9, R10  Izarraitz_Aizkorri-Aratz, R9 igarobidea_Urkiola 
 BEE  KG IG 
 GBE: ur-bilketa 20018-09  Abitain Behekoa 

 GBE: arrainak PV-IED13700  Ibaieder-A, Ibaieder-B 
 Lehentasunezko BIH 91E0* // 6210* Hainbat 

Arriskuak 

UAPHE 
ES018-GIP-URO-02 AZPEITIA 
ES018-GIP-URO-03 URRESTILLA 

ES018-GIP-URO-04 AZKOITIA 
Akuif. kalteb. kuts. KG IG 
Urak har ditzakeen 
eremuak Hainbat IG 

197 KDL lursail Hainbat IG 
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9. BESTE PLAN ETA PROGRAMA BATZUEKIKO LOTURAREN ANALISIA 

9.1. LURRALDEAREN ANTOLAMENDURAKO GIDALERROAK 

Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroak (LAG) Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 11ko 28/1997 
Dekretua medio onartu ziren behin betiko. Gidalerro horiek gainerako lurralde- eta hirigintza-
agiriak dokumentatzeko eta idazteko ereduak dira, EAEko lurralde-antolamenduko jarduerak 
gauzatzeko oinarrizko irizpideak ezartzen dituztelako. LAGak lotesleak dira maila baxuagoko 
plangintza-elementu guztietarako. LAGek lurraldea eremu funtzionaletan zatitzen dute eta eremu 
funtzional horiek udalaz gaindiko plangintzarako erreferentziak dira, EAEko edo Lurralde 
Historikoko eskalazko plangintzaren eta udalerrietakoaren bitarteko eskalak direlako. 

2014ko ekainean, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren Agindua medio, Lurraldearen 
Antolamendurako Gidalerroetan bizitegi-kuantifikazioaren gainean zehaztutakoa aldatzeko 
hasierako onarpena egin zen. Aldaketa horren helburua da udalerrietan etxebizitza berriak egiteko 
aurreikuspenak kalkulatzeko formula egokitzea, kontuan hartuta biztanleria azken urteetan nola 
bilakatu den, familien tamaina eta etxebizitzetan bizi den pertsona-kopurua nola aldatu den eta 
udalerrietan zenbat etxebizitza huts dauden; hori guztia harrotze txikiagoa aplikatuta. 

10. legealdia hasi eta gobernu-programa berria onartu ondoren, Eusko Jaurlaritzak funtsezkoa ez 
zen LAGen aldaketa egin beharrean sakon berrikustea proposatu zuen. Ondorioz, 2014ko martxoan, 
Gobernu Kontseiluak adostu zuen LAGen aldaketa izapidetzen jarraitzea, etxebizitza-kuantifikazioa 
bakarrik aintzat hartuta eta funtsezkoa ez zen aldaketa-prozesuaren (2010eko urrian hasi zuten) 
xede ziren gaiak alde batera utzita, aurrerago berrikusteko, etxebizitza-kuantifikazioarekin batera. 

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren uztailaren 29ko 
36/2015 ebazpenaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako 
Gidalerroak berrikusteko prozesura hasteko akordioa argitaratu zen; Gidalerro horiek otsailaren 
11ko 28/1997 Dekretuaren bitartez onartu ziren. 

Gaur egun LAGak berrikusteko Aurrerapena (2016ko azarokoa) eta Hasierako Agiri Estrategikoa 
daude eskura. 

LAGetan proposatutako lurralde-ereduak 8 multzo ditu: 

 Ingurune fisikoa eta azpiegitura berdea 

 Landa-habitata 

 Hiri-habitata 

 Paisaia eta kultura-ondarea 

 Baliabideen kudeaketa iraunkorra 

 Mugikortasun eta logistika iraunkorrak 

 Zeharkako gaiak 

 Gobernantza 
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LAGen Aurrerapenak 8 multzo horien inguruko gai hauek lantzen ditu: gaur egungo egoera, 
plangintzaren helburuak eta antolamendurako gidalerroak. Aurrerapenak ez ditu aldatzen ez eremu 
funtzionalen mugaketa, ez LAGak lurralde-plan partzialen eta lurralde-plan sektorialen bitartez 
garatzeko sistema.  

Hona hemen lurralde-ereduan jarduera ekonomikoak eta merkataritza-ekipamenduak berrikusteko 
proposatutako helburuak: 

1. Lehendik dagoen lurzoru industrialari balioa ematea, hutsik dauden industria- pabiloiak 
birgaitu eta berrerabiltzea, eta lankidetza publiko-pribatuko estrategiak diseinatzea lurzoru 
industrialen urbanizazioaren kontserbazioa sustatzearren. 

2. Hainbat administrazio eta erakunde publikoren artean partekatutako ekimenak bultzatzea, 
kokatuta dauden izaera estrategikoa izan dezaketen jarduera ekonomikoetarako lurzoruak 
batera garatuz. 

3. Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren sustapen-jardunen onura publikoa eta interes 
soziala deklaratzea, desjabetzeei dagokienez zein esku-hartzeak administratiboki 
koordinatzeari dagokionez. 

4. Lurzoru industrialak dentsifikatzea eta erabilera mistoak sustatzea, jarduera ekonomikoak 
eta hiri-bizimodua uztartzearren. 

5. Goi-mailako teknologiekin lotutako espazio berriak hiri-berrikuntzako eta - berroneratzeko 
eragiketekin konektatzea, landa-ingurunean sakabanatuta gera daitezen saihesteko, eta 
jarduera berritzaileen parkeak sortzea, kanpoko konektibitate-nodoekin edo unibertsitate-
zentroekin lotuta. 

6. Jarduera ekonomikoetarako lurzoru berrien bereizgarritzat hartuta, hiri-paisaia eta paisaia 
naturala uztar daitezen defendatzea, garraio publikoaren bidezko konektibitate handia 
eskaintzea eta mugikortasun-sistema iraunkorrak txertatzea. 

7. Gure herrietako hiri-bizimodua sustatzea, hiriko merkataritza lehenetsita hiri inguruko 
merkataritzaren aldean. 

Gauzak horrela, Jarduera Ekonomikoen LPSren berrikuspen partziala bat dator lehen azaldutako 
irizpide eta printzipioekin. 

9.2. LURRALDE PLAN PARTZIALAK 

Lurralde Plan Partzialek (aurrerantzean LPS) Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroak lantzen 
dituzte, Gidalerro horiek zehaztutako 15 eremu funtzionaletan, Gidalerroek ezarritako 
antolamendu-irizpide espezifikoak zehaztuz. 

Gaur egun 14 LPS daude behin betiko onartuta. Tolosako (Tolosaldea) Eremu Funtzionalaren LPP 
behin betiko onartzeko dago. 

LPPak aztertuz gero, ikusten da bat datozela JEen LPSrekin. Beheko taulan agertzen den moduan, 
aztertutako LPPen irizpide nagusia hiriak sakabanatzeko eta erabilerak (bizitegiak, hirugarren 
sektorea eta abar) bereizteko joera etetea da. Eredu trinko eta funtzioaniztunen aldeko apustua 
egiten dute, garraio publikoa eraginkorra izateko dentsitate egokiak ezarriz eta finkatutako auzoak 
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birgaitzeko politika aktibo eta irmoak sustatuz. Joera hori, orokorrean, gero eta nabariagoa eta 
esplizituagoa da azkenaldian onartutako LPPetan. 
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15. taula. EAEko Lurralde Plan Partzialen zehaztapen nagusiak merkataritza-gune handien ezarpenaren gainean. 
 

EREMU 
FUNTZIONALA 

BEHIN BETIKO 
ONARPENA MERKATARITZA-GUNE HANDIAEN EZARPENAREN ZERIKUSIA DUTEN ZEHAZTAPEN NAGUSIAK 

Guardia (Arabako 
Errioxa) 

271/2004 Dekretua, 
abenduaren 28koa 

Merkataritza-ekipamendu handien lurralde-antolamendua JEen LPSn zehaztukoa izango da; LPP honek bere egingo ditu LPSko 
irizpideak. 
Hiru maila daude: 
a) Oion: zentraltasun handiena, plataforma zelaituaren azalera garbi handiena 75.000 m2 eta 25.000 m2 (t) 
b) Guardia: eskualde-zentraltasuna, plataforma zelaituaren azalera garbi handiena 40.000 m2 eta 13.000 m2(t) 
c) Gainerako udalerrietan ez da merkataritza-ekipamendu handirik jartzea aurreikusi. 

Araba Erdialdea 277/2004 Dekretua, 
abenduaren 28koa 

JEen LPS aplikatuko da LPPn arautu gabeko gaietan, besteak beste: udalerrien kategorizazioa eta merkataritza-ekipamenduen 
arauketa. 
Jarduera bakoitzean gauzatu beharreko jarduera publiko zehatza JEen LPSn zehaztuko da. 

Laudio 19/2005 Dekretua, 
urtarrilaren 25ekoa 

LPPk JEen LPSn ezarritako arauketa jasotzen du. 
Merkataritza-gune handiak dira lurraldean zentraltasun berriak sortzeko eta Bilbora joan-etorri gutxiago egitea lortzeko ahalmen 
gehien duten ekipamenduak. Merkataritza-ekipamendu handiak jartzeko eremu estrategikoak Laudio, Amurrio eta Aiarako 
udalerriak dira. Udalerri horiek eskualde-zentraltasuna dute: 
a. Plataforma zelaituaren gehienezko azalera garbia: 40.000m2 
b. Eraikitako gehienezko sabai-azalera: 13.000m2 

Eibar 
(Debabarrena) 

86/2005 Dekretua, 
apirilaren 12koa 

Merkataritza-jarduerak herriguneetan egin behar dira bakar-bakarrik, gizarte- eta hiri-jarduera suspertze aldera. 
LPPk bere egiten du JEen LPSn ezarritako kategorizazioa eta, merkataritza-ekipamenduak jartzeko, erdigune historikoak eta 
herriguneak suspertzea lehenesten du. Alde horretatik, LPPren arabera, Eibarko erdigunea da eskualde-mailako merkataritza-
ekipamenduak jartzeko lehenetsi beharreko eremu estrategikoa; eta Elgoibarko eta, neurri txikiagoan, Debako erdigunea beste 
lurralde-esparruetarako azpizentroak dira. 

Arrasate-Bergara 
(Debagoiena) 

87/2005 Dekretua, 
apirilaren 12koa 

LPPren arabera, merkataritza-ekipamendu handiak antolatzeko JEen LPS bete behar da. 
Bizitegiak Oñatiko eta Bergaraldeko azpieskualdeetan jartzea lehenetsiko da, Leintz bailararen aldean. Arrasaten hipermerkatu 
bat jarriz gero, ez dago era horretako beste jarduerarik proposatu beharrik. Instalazioa handitzeko eta aisia-jarduerak jartzeko 
aukera bakarrik aurreikusi behar da, era horretan eremu funtzional osoari zerbitzu egokia emateko. 

Zarautz-Azpeitia 
(Urola Kosta) 

32/2006 Dekretua, 
otsailaren 21ekoa 

LPPren arabera, eremu funtzionalean ez dute merkataritza-ekipamendu berririk jarriko. 
Merkataritza-jarduerak ezarriko dira, funtsean, herrigune nagusiak trinkotzeko eta indartzeko helburuarekin. 
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EREMU 
FUNTZIONALA 

BEHIN BETIKO 
ONARPENA MERKATARITZA-GUNE HANDIAEN EZARPENAREN ZERIKUSIA DUTEN ZEHAZTAPEN NAGUSIAK 

Bilboko 
Metropolia 

179/2006 Dekretua, 
irailaren 26koa 

Herriguneetako kanpoaldeko eremuetan ekoizpen- eta logistika-jarduerak jarriko dira nagusiki, hiri-sarearekin oso bateragarriak 
ez direlako, eta ez dira merkataritza-gune handiekin eta bulego-eraikinekin osatuko, horiek, ahal izanez gero, herriguneen 
barrualdean jarriko baitira, esku hartzeko eskala txikiago eta ingurura moldatzeko modukoekin. 
Hiri-lurzoruen kanpoaldean ez da hirugarren sektoreko jarduerarik ezarriko, bizitegiekin hain bateragarriak ez diren eta 
merkantzien zirkulazio pisuarekin lotura funtzional handiagoa duten instalazio industrialagoak baizik; gainera, hala badagokie, 
garraio publikoarekin heldu ahal izatea ziurtatu behar da. Halaber, eremu funtzionalean merkataritza-gune handi berriak jartzea 
mugatuko da, eremu osoari zerbitzu ematen dien gune nahikoa baitago. 

Beasain-
Zumarraga 
(Goierri) 

534/2009 Dekretua, 
irailaren 29koa 

LPPren apustua da merkataritza-jarduera handien (hipermerkatu, supermerkatu eta antzekoak) ezarpena mugatzea, salbu 
Beasaingo eta Zumarragako geltokietako merkantzia-eremuetan, horiek eraldatzea eta berroneratzea proposatzen baitu. 
Antolamendu-helburuak dira merkataritza-guneak eremu horietan eta haien inguruan kokatzea. 
Ekipamendu handien kokagunea eta neurria arautzeko JEen LPSko eta LPPko edukiak bateratuko dira. 

Durango 
182/2011 Dekretua, 
uztailaren 26koa 

 

LPPren arabera, garrantzitsua da normalean komunikazio-ardatz nagusien inguruetan bereizirik jartzen diren merkataritza-
jarduerak hirian txertatzea, herriguneko merkataritza-gune eta inguruko auzoetako merkataritza-gune gisa. 
Hiri-lurzoruen kanpoaldean ez da hirugarren sektoreko jarduerarik ezarriko, bizitegiekin hain bateragarriak ez diren eta 
merkantzien zirkulazio pisuarekin lotura funtzional handiagoa duten instalazio industrialagoak baizik; gainera, garraio 
publikoarekin heldu ahal izatea ziurtatu behar da. 

Mungia 52/2016 Dekretua, 
martxoaren 22koa 

LPPk lurzoru berrien erabilera mugatzea proposatzen du. Hala, dauden premiak betetzeko, jarduera ekonomikoko eremuak 
berroneratzea eta indarrean dagoen plangintzaren arabera libre dauden lekuak erabiltzea lehenetsiko da. Lurzoru berriak behar 
izanez gero baino ez dira hartuko, mugatutako okupazio-esparruetan. 
Merkataritza-jarduerak herriguneetan jarri behar dira, batik bat Mungiakoan, gizarte- eta hiri-jarduera dinamizatze aldera. 

Gernika-Markina 31/2016 Dekretua, 
martxoaren 1ekoa 

LPPn proposatutako jarduera ekonomikoen ereduak industria-erabilerako lurzorua eta herriguneak bereizten ditu, industria-
erabilera eta bizitegiak ez direlako bateragarriak. Halaber, hiri-inguruetako bizitegiekin bateragarriak diren hirugarren sektoreko 
erabilera mistoak garatzea sustatzen du. 
Hiri-lurzoruen kanpoaldean ez da hirugarren sektoreko jarduerarik ezarriko, bizitegiekin hain bateragarriak ez diren eta 
merkantzien zirkulazio pisuarekin lotura funtzional handiagoa duten instalazio industrialagoak baizik; gainera, hala badagokie, 
garraio publikoarekin heldu ahal izatea ziurtatu behar da. 
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EREMU 
FUNTZIONALA 

BEHIN BETIKO 
ONARPENA MERKATARITZA-GUNE HANDIAEN EZARPENAREN ZERIKUSIA DUTEN ZEHAZTAPEN NAGUSIAK 

Igorre 239/2010 Dekretua, 
irailaren 14koa 

LPPko antolamendu-ereduak hirugarren sektoreko jarduerak bizitegietan txertatzearen aldeko apustua egiten du. 
Datozen 16 urteetan ez da jarduera ekonomikoetarako lurzoru berririk kalifikatuko. Izan ere, udal-plangintzaren gaur egungo 
ahalmena proposatutako ereduaren eskaria bete ahal izateko eskaintza handiena baino handiagoa da. Ahalmen hori, betiere, 
gutxitu daiteke, udal-plangintzak egoki iritziz gero. 
Ondorioz, JEen LPSn jarduera ekonomikorako lurzoru berria jartzeko aukerak ez dira aintzat hartuko; aukera horiek udalerrien 
kategorizazio baten arabera zehazten ditu. 
Salbuespen gisa onar daitezke jarduera ekonomikoen ezarpen berriak, gizarte-interesa eta LPPn diseinatutako lurralde-
ereduarekiko egokitasuna justifikatu ondoren. Alde horretatik, zehaztu daitezke, bakarrik, industria-eremu zaharkituak 
eraldatzeko esku-hartzeen aukera gisa, hiria berroneratzeko edo sustapen publikoko eragiketa integralen esparruan. 

Balmaseda-Zalla 
(Enkarterria) 

226/2011 Dekretua, 
urriaren 26koa 

LPPn jarduera ekonomikorako lurzoruaren gainean egindako proposamenak bat datoz erabat Jarduera Ekonomikoen LPSn 
industrialde berrien kuantifikazioaren eta kokapenaren inguruan ezarritako xedapenekin. Ñabardura bat baino ez dute egin, 
Enkarterrien problematika zehatz-mehatz aztertu ondoren lurzoru-eskaintza industrialde trinkoagoetan kokatzea eta biltzea 
komeni dela ikusi baitute. 
LPPn zehaztapen lotesle gisa sartu dute Nocedaleko industrialdea (Zalla eta Balmaseda artean dago) hirugarren sektoreko eta 
merkataritzako ekipamendu handi gisa erabiltzeko jartzea, eskualde-buruen zentraltasuna indartzeko eta eremu horretako irudia 
hobetzeko. 
Sopuertan hirugarren sektoreko eta merkataritzako gune bat jartzea proposatu dute, Capetillo eta El Crucero artean, gaur egun 
gasolindegia dagoen lekuan, hiri-multzoari zerbitzu emateko establezimenduren bat jartzeko. 
Karrantza, Gueñes, Sopuerta eta Zallan jarduera ekonomikorako gune berriak jartzea proposatu dute, hirugarren sektorea eta 
industria uztartuta, eta baita Galdameseko eta Zallako sektore batzuk handitzea ere. 

Donostia 
(Donostialdea-
Bidasoa Beherea) 

121/2016 Dekretua, 
uztailaren 27koa 

Planean JEen LPSn eremu funtzionaleko udalerrietarako ezarritako kategorizazioa txertatu dute. Hala, zehaztu dute, batetik, 
jarduera ekonomikoa garatzeko zer eremu berroneratuko dituzten; eta bestetik, jarduera ekonomiko edo logistikoen ardatz 
estrategiko berriak non ezarriko dituzten. 
Merkataritza-gune txikiagoak jarriko dituztenez, merkataritza-ekipamenduak ez dira eremu funtzionalean hain sakabanatuta 
egongo, eta hori komeni zaie. Era horretan, hirugarren sektoreko instalazio horiek hobeto eta modu orekatuagoan banatuko dira 
hirian eta, gainera, erabiltzaileei eskaintza gehiago hurbiltzeko hirigintza-helburua betetzea erraztuko da. 
Eremu funtzionaleko merkataritza-ekipamendu handien arauketari dagokionez, JEen LPSren arabera daude sailkatuta. 
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9.3. EAE-KO IBAI ETA ERREKAK ANTOLATZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA 

Isurialde kantauriarreko EAEko Erreka eta Ibaiak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala abenduaren 
22ko 415/1998 Dekretuaren bitartez onartu zen. 2013an plana aldatzea onartu zuten, azaroaren 
19ko 449/2013 Dekretua medio.  

LPSn ibilgu nagusiak ingurumen-, hirigintza- eta ur-ezaugarrien arabera daude bereizita. LPSn 
jasotako araudiak hirigintzarako eta eraikuntzarako atzerapen espezifikoak ezartzen ditu, kontuan 
hartuta, batetik, ingurumen- eta hirigintza-ezaugarrien arabera zehaztutako kategoriak; eta 
bestetik, ibai-zatiek ur-ezaugarrien arabera dituzten kategoriak (isurialde-arroak baldintzatzen du 
hori). Halaber, erabilera sustatu, onargarri eta debekatuak ezartzen ditu, aipaturiko ezaugarri 
horien arabera.  

16. taula. Araudi espezifikoak ezarritako atzerapenak EAEko Ibai eta Erreken LPSko eremu garatuen 
ibaiertzetarako (F.3.), hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duten ibaiertzetarako (F.4.) eta landa-

eremuko ibaiertzetarako (F.1). 

Ibaiertz-motak 
Ibilgu-

zatiaren 
maila 

Arro-adarraren 
azalera Km2 

Eraikinaren atzerapen handiena metrotan 

Mugaketa- edo 
bideratze-lerroa 

zehaztuta dagoenean 

Mugaketa- edo 
bideratze-lerroa 

zehaztu gabe 
dagoenean* 

Eremu 
garatuetako 

ibaiertzak (F.3.) 

VI 600 < C 15 30 
V 600 < C ≤ 400 15 25 
IV 200 < C ≤ 400 15 22 
III 100 < C ≤ 200 12 16 
II 50 < C ≤ 100 10 14 
I 10 < C ≤ 50 10 12 
0 1 < C ≤ 10 10 12 

Hirigintza-
garapen 
berriak 

hartzeko 
ahalmena 

duten 
ibaiertzak (F.4.) 

VI 600 < A/C 35 20 (25) 
V 600 < A/C ≤ 400 30 15 (20) 
IV 200 < A/C ≤ 400 26 11(16) 
III 100 < A/C ≤ 200 20 8 (10) 
II 50 < A/C ≤ 100 16 6 (8) 
I 10 < A/C ≤ 50 12 2 (4) 
0 1 < A/C ≤ 10 12 2 (4) 

Landa-
eremuko 
ibaiertzak 

III, IV, V eta 
VI 100 < C 50 

I eta II 10 < C ≤ 100 30 
0 1 < C ≤ 10 15 

00 C < 1 Uraren Legea aplikatu behar da. 
* Hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duten ibaiertzeko hirigintza-eremuak bat badatoz ongi 

kontserbatutako landaretza duten ibaiertzei dagokien ingurumen-eremuarekin, urbanizazioaren atzerapen 
txikienaren parametroa parentesi artean adierazitako zenbakiraino handitu daiteke, ibaiertzeko landaretza 

zaintze aldera. 

LPSn ingurumenaren arloko araudi espezifikoan (D.1.1) jasotako irizpide orokorretako bat da ahal 
den neurrian ibaiertzetako kondizio naturalei eustea eta, horretarako, dagoen padura- eta erribera-
landaretza zaintzea erraztea eta hondatutako ertzak berreskuratzea sustatzea, padurak 
lehengoratuz edo soildutako erriberak berrituz.  

Irizpide horiei jarraikiz, ibai-paisaiei buruzko zehaztapenek (10. artikulua) ibai-ibilguen eta horien 
gertuko eragin-eremuen zaintza lehenesten dute, lotura ekologiko gisa interesa dutelako eta ibai-
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ibilgu osoan paisaia-balioa dutelako, eta ibai eta erreken ertzetako landaretza zaintzea eta 
berreskuratzea ziurtatzen dute.  

Halaber, sustatzen dute, batetik, ibilguetako ingurumena eta kalitate ekologikoa berreskuratzea eta 
inpaktuak ezabatzea, babes-zorguneak andeatzen dituzten eraikinak eta elementuak kentzea 
erraztuz; eta bestetik, ibaiertzetako uholde-arriskuaren mailarekin bateragarriak diren erabilerak 
garatzea. Gainera, ibaien ibilgu estaliak berreskuratzea eta ingurunean integratzea bideragarria den 
baloratzea proposatzen dute. Horrez gain, zehaztapen gisa jasoa dago lurraldeko arrisku natural 
nagusiak arintzea eta, horretarako, bereziki, urak har ditzakeen eremuetan lurzoruaren erabilera 
egoki arautzea. 

9.4. NEKAZARITZAKO ETA BASOZAINTZAKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA 

Nekazaritzako eta Basozaintzako LPS 2014ko urrian onartu zen behin betiko (irailaren 16ko 
177/2014 Dekretua). Planaren xedea da lurzoru urbanizaezinean nekazaritza- eta basozaintza-
erabilerak arautzea. LPSren antolamendu-esparruak EAE osoa hartzen du, salbu aurretik zeuden 
hiri-eremuak, hau da, LPS behin betiko onartutako egunean udal-plangintza orokorrean hiri-lurzoru, 
lurzoru urbanizagarri edo urbanizatzeko moduko lurzoru gisa sailkatutako eremuak. Alde horretatik, 
naturagune babestuak eta izendapen-dekretua duten Natura 2000 Sareko espazioak ez dira LPSren 
antolamendu-esparruan sartzen.  

Antolamendu-kategoriei dagokienez, Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSk kategoria hauek 
hartzen ditu kontuan: nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala; basoa; basoa-mendi barbana; 
mendi-larreak; mendiko larreak-harkaitzak; ingurumenaren hobekuntza; eta lurgaineko uren 
babesa. Alde horretatik, antolamendu-kategoria bakoitzak bere erabilera sustatu, onargarri eta 
debekatuak ditu. 

LPSren helburu nagusietako bi dira nekazaritza-lurzorua zehaztea eta babestea, bereziki balio 
agrologiko handiko lurzorua, ezinbesteko bitartekoa baita nekazaritza- eta basozaintza-jarduera 
orekatua izan dadin; eta plangintza landa-irizpideak oinarritzat hartuta planteatzen duen lurralde-
antolamendua sustatzea eta, alde horretatik, nekazaritza- eta basozaintza-jarduerak ingurumena 
zaintzea ziurtatzen duten funtsezko faktoretzat hartzea. 

Nekazaritza eta abeltzaintzako kategorian “lurzoruen gaitasun agrologikoa mantenduko da. 
Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak eta haiekin osagarri diren eta nekazaritza-paisaiak eta 
ekosistemak zaintzen direla bermatzen duten gainerako erabilerak mantenduko dira. Arau orokorra 
nekazaritzako azalera erabilgarria mantentzea izango da”. Gainera, “balio estrategiko handiko 
nekazaritza- eta abeltzaintza-kategoria estrategikotzat jotzen da nekazaritza-sektorearentzat. 
Beraz, hura mantentzea eta gordetzea lehentasuna da, bestelako erabileren aurrean”. 

Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko kategoriako balio estrategiko handiko 
azpikategoriari dagokion kartografia loteslea da. Dena den, LPP batzuetan balio estrategiko handiko 
eremuen mugak aldatu egin dituzte, Mungiako LPPn, adibidez, non LPSri LPP gailentzen zaion. 
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9.5. ITSASERTZA ANTOLATZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA  

Martxoaren 13ko 43/2007 Dekretuaren bitartez onartu zen. Lurraldea eremutan banatzen du, 
LAGetan ezarritako antolamendu-kategoriak eta lurzoruaren erabileren eta jardueren definizioak 
garatuz. Planaren aplikazio-eremuan ez dira sartzen beste plangintza-tresna batzuekin berariaz 
landu diren azpieremuak: portu-eremuak, Natura 2000 Sareko eremuak, EAEko Hezeguneen LPSko 
II multzoko hezeguneak eta EAEko Ibai eta Erreken LPSk antolatutako eremuak. Eremu horiek 
kanpo utzi ondoren, hauek dira Itsasertzeko LPSri lotetsitako eremuen kategoriak: babes berezia; 
ingurumenaren hobekuntza; basoa; nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala; eta erabilera 
bereziko eremuak (hiri-hondartzak).  

9.6. EAE-KO LURRALDEAREN ANTOLAMENDUAN PAISAIA BABESTEA, KUDEATZEA ETA 
ANTOLATZEA  

Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen 
gaineko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko tresnak daude 
zehaztuta: paisaiaren katalogoak, paisaiaren zehaztapenak, paisaiaren ekintza-planak eta paisaia 
integratzeko azterlanak. Horrez gain, Dekretuak paisaia sustatzeko eta paisaiaren inguruan 
sentsibilizatzeko, prestatzeko eta ikertzeko neurriak ere ezartzen ditu. 

Paisaiaren katalogoetan paisaia aldetik interes berezia duten eremuak daude jasota. Katalogo 
horiek oinarrizkoak dira paisaiaren kalitate-helburuak lantzen dituzten eta helburu horiek lortzeko 
tresnak ezartzen dituzten paisaiaren zehaztapenak idazteko, gero dagokien lurralde-plan 
partzialean txertatzeko. 

Paisaia aldetik interes berezia duten eremuak irizpide hauen arabera aukeratzen dira: 

− Paisaia arraroaren edo mehatxatuaren berezitasuna, zaurgarritasuna edo 
adierazgarritasuna. 

− Narriadura edo degradazioa, batez ere landa- eta hiri-gunearen arteko trantsizioko hiri-
kanpoaldeko lurretan, ibaiertzetan edo industriaguneetan. 

− Herritarren begien bistan dauden guneak. 

− Eremu funtzionalaren ezaugarri funtsezkoak. 

− Pertzepzio eta estetika aldetiko ezaugarri bikainak, natura- edo giza-elementuen arteko 
elkarrekintza berezia dela eta. 

Paisaiaren ekintza-planek, paisaiaren katalogo eta zehaztapenetan oinarrituta, paisaia babestu, 
kudeatu eta antolatzeko jardueren esparruan gauzatu beharreko ekintzak zehazten dituzte. Plan 
horiek paisaiaren katalogoetan zehaztutako eta paisaiaren zehaztapenetan jasotako paisaia-interes 
bereziko eremuetan esku hartzeko tresnak dira, beste arlo batzuetan ere egiteko aukera alde 
batera utzi gabe. 

Azkenik, paisaia integratzeko azterlanak obra-proiektu eta -jardueren egikaritzeek paisaian dituzten 
ondorioak aztertzeko eta obra eta jarduera horiek paisaian egoki integratzeko ezarritako irizpide 
eta neurriak azaltzeko dokumentu teknikoak dira. 
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Orain arte eremu funtzional hauetako katalogoak egin dituzte: Balmaseda-Zalla (Bizkaia), Guardia 
(Araba) eta Zarautz-Azpeitia (Gipuzkoa). Gaur egun hiru eremu funtzional horietako paisaiaren 
zehaztapenak eta Donostialdeko Paisaiaren Katalogoa idazten ari dira. 

9.7. EUSKAL KULTURA ONDAREAREN LURRALDE PLAN SEKTORIALA 

Kultura Ondarearen Lurralde Plan Sektoriala bideratzen ari dira gaur egun (Aurrerapena 2001eko 
ekainaren 13an onartu zen). 

Euskal Herriko kultura-ondare higiezineko ondasunak honela sailkatzen dira: 

− Eraikin eta espazio monumentalak (EM). 

− Monumentu-multzo eraikiak (MME). 

− Balizko arkeologia-guneak (BAG). 

− Arkeologia-guneak (AG). 

Euskal Kultura Ondarearen Legearen arabera, udal-plangintzan arkitektura- edo arkeologia-
balioagatik monumentu, monumentu-multzo edo kultura-eremu gisa katalogatu edo inbentariatu 
behar diren ondasunak zehaztu behar dira. Horretarako aintzat hartu behar dira, batetik, Eusko 
Jaurlaritzaren erregistroetan dagoen informazioa; eta bestetik, sailkatzeko proposatutako 
ondasunak. Eta horrekin guztiarekin Eraikin Babestuen Katalogoa egin behar da. 
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10. IIE EGINDAKO LPS-REN BERRIKUSPENEKO GARAPEN-PLAN ETA -PROIEKTUAK  

Garapen-plangintzari dagokionez, merkataritza-gune handi bat jartzeko ezinbestekoa izan daiteke 
antolamendu-plan zehatzak, plan partzialak (lurzorua urbanizaezina denean) edo plan bereziak 
(hiri-lurzorua denean) egitea. Halaber, hirigintza-eremu jakin bateko erabilerak aldatu edo doitu 
behar direnean, hiri-antolamenduko plan orokorra aldatu behar da. 

Ingurumenaren ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeak honako hau dio 6. 
artikuluan: “ingurumen-ebaluazio estrategikoa egin behar zaie administrazio publiko batek abian 
jarritako edo onetsitako plan eta programak, bai eta haien aldaketak ere, haien prestaketa eta 
onespena beharrezkotzat jo badu legezko edo erregelamenduzko xedapen batek, Ministroen 
Kontseiluaren erabaki batek edo autonomia-erkidego bateko Gobernu Kontseiluaren erabaki batek, 
honako egoera hauetan: 

a) Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egitera legez behartutako proiektuak etorkizunean 
baimentzeko esparrua ezartzen badute, eta honako arlo hauei buruzkoak badira: 
nekazaritza, abeltzaintza, basogintza, akuikultura, arrantza, energia, meatzaritza, industria, 
garraioa, hondakinen kudeaketa, ur-baliabideen kudeaketa, itsaso eta lehorraren arteko 
jabari publikoaren okupazioa, itsas ingurunearen erabilera, telekomunikazioak, turismoa, 
hiri- eta landa-lurraldearen edo lurzoruaren erabileraren antolamendua; edo bestela, 

b) Ebaluazioa behar badute, Natura 2000 Sareko guneetan eragina dutelako, abenduaren 
13ko 42/2007 Legean, natura-ondareari eta biodibertsitateari buruzkoan, xedatutakoaren 
arabera. 

c) 2. paragrafoan jasota daudenak, ingurumen-organoak ingurumen-txosten estrategikoan 
hala erabakiz gero, kasuz kasu, V. eranskineko irizpideei jarraituz. 

d) 2. paragrafoan jasota dauden plan eta programak, ingurumen-organoak hala erabakiz 
gero, sustatzaileak eskatuta.” 

Artikulu horrek berak dio, 2. puntuan, honako kasu hauetan ere ingurumen-ebaluazio 
estrategiko sinplifikatua (EES) egin behar dela: 

a) “Aurreko paragrafoan aipatutako plan eta programetan aldaketa txikiak egitean. 
b) Aurreko paragrafoan aipatutako plan eta programetan, udal-mailan eremu txikien erabilera 

ezartzen dutenean. 
c) Etorkizunean proiektuak baimentzeko esparrua ezartzen duten plan eta proiektuetan, 

aurreko paragrafoan ezarritako gainerako baldintzak betetzen ez dituztenean.” 

Gainera, kontuan hartu behar da urriaren 16ko 211/2012 Dekretuak, lehenbiziko azken 
xedapenean, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren I. 
eranskineko A atala aldatzen duela, eta honela geratu dela jasoa: 

“A) Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedurapean jarritako planen eta programen zerrenda: 

1. Lurralde Antolamendurako Artezpideak. 
2. Lurralde Plan Partzialak. 
3. Lurraldearen Arloko Planak. 
4. Hiri-antolamenduko plan orokorrak. 
5. Sektorekatze-planak. 
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6. Ingurumenean ondorio nabarmenak izan ditzaketen plangintza orokorraren 
bateragarritasun-planak, hiri-antolamendurako plan partzialak eta hiri-
antolamendurako plan bereziak. 

7. Ingurumenean ondorio nabarmenak izan ditzaketen aurreko planen aldaketak. 
8. Honako baldintza hauek betetzen dituzten planak edo programak: 

a) Herri-administrazio batek eginda edo onartuta egotea. 
b) Lege- edo arau-xedapen batek edo ministro-kontseiluak edo autonomia-erkidego 

bateko gobernu-kontseiluak eskatuta egin edo onartuta egotea. 
c) Ingurumenaren gainean ondorio nabarmenak eduki ahal izatea. 
d) Arlo hauetakoren batekin lotura edukitzea: nekazaritza, abeltzaintza, basogintza, 

akuikultura, arrantza, energia, meatzaritza, industria, garraioa, hondakinen 
kudeaketa, ur-baliabideen kudeaketa, itsas-lehorreko jabari publikoaren edo 
hidraulikoaren okupazioa, telekomunikazioak, turismoa, hiriko eta landa-eremuko 
lurraldearen antolamendua eta lurzoruaren erabileraren antolamendua.” 

Azken xedapen horren beraren arabera, “ondorengo kasu hauetan, badira ezaugarri edo egoera 
batzuk ingurumen-ebaluazio estrategikoa egin beharra dakartenak, ingurumenari nabarmenki 
eragingo zaiolako: 

a) Ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzea legezko betebeharra duten egitasmoak bihar-
etzi baimentzeko esparrua zehazten dutenean. Plan edo programa batek legezko betebehar 
hori duten egitasmoak bihar-etzi baimentzeko esparrua zehazten duela joko da honako 
kasu hauetan: proiektuen kokaleku, ezaugarri, neurri edo funtzionamenduari buruz –
besteak beste– irizpideak edo baldintzak ezartzen dituenean; edo proiektuen ingurumen-
eraginaren ebaluazioari buruzko legerian edo Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena 
babesteko legeria orokorrean zehazten diren kategorietako bati dagozkion proiektuetarako 
baimenak nola emango diren berariaz eta zehaztasunez ezartzen dutenean. 

b) Zuzenean edo zeharka, Natura 2000 Sareko eremu bati era nabarmenean eragitea gerta 
daitekeenean, eta, hori dela-eta, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 
abenduaren 13ko 42/2007 Legean horientzat ezarritako araudiaren araberako ebaluazioa 
behar denean.  

c) Ondare naturalari eta biodibertsitateari buruzko oinarrizko legeria edo Euskal Autonomia 
Erkidegoko natura zaintzeko legeria aplikatuz emandako arau-xedapen orokorrek edo 
nazioarteko hitzarmenek eragindako ingurumen-babeserako erregimenen bat duten 
eremuetan eragiten dutenean.”» 

LPSren berrikuspenak ezarritako plangintza-esparruaren babesean egin daitezkeen proiektuei 
dagokienez, indarrean dagoen legeriaren arabera honako hauetan ebaluatu behar da ingurumen-
inpaktua:  

Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeko I. eranskinaren arabera ohiko 
ingurumen-ebaluazioa behar duten proiektuak. 

- Merkataritza-guneak eta aparkalekuak eraikitzea, lurzoru urbanizagarritik kanpo badaude 
eta azalean hektarea bat baino gehiago hartzen badute; hori, naturagune babestuetan, 
Natura 2000 sareko eremuetan eta nazioarteko tresnek babestutako eremuetan egiten 
badira, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 
Legearen arabera. 
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Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesteko 3/98 Legeko IB eranskinean jasotako 
proiektuak, 211/2012 Dekretuak emandako moduan (bigarren azken xedapena). 

- Bizitegi-zonak edo merkataritza-zonak urbanizatzeko egitasmoak, baldin eta hektarea bat 
edo gehiagoko azalera badute eta zati batean edo oso-osorik ingurumen aldetik kalteberak 
diren guneetan badaude. 

- Hiri-zonetatik kanpoko urbanizazioen eta hotel-konplexuen egitasmoak eta horiei lotutako 
eraikuntzak, merkataritza-guneak eta aparkalekuak eraikitzea barne, baldin eta zati batean 
edo oso-osorik nazioarteko tresnek babestutako guneen barruko hezeguneetan edo Natura 
2000 sareko tokietan badaude. 

- Eranskin honetan jasotako egitasmo baten edozein aldaketa edo handitze, baldin eta 
aldaketa edo handitze horrek, berez, eranskin honetan ezarritako mugak betetzen baditu. 

Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeko II. eranskinaren arabera 
ingurumen-ebaluazio sinplifikatua behar duten proiektuak. 

- Urbanizazioetako eremu hiritartuetatik kanpo dauden proiektuak, merkataritza-guneak eta 
aparkalekuak eraikitzekoak barne, azalean hektarea bat baino gehiago hartzen badute. 
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11. ERAGINA NATURA 2000 SAREAN 

LPSren berrikuspena merkataritza-gune handi berriak egiteko plangintza-esparrua da.  

Alde horretatik, 1. aukeran ez dago merkataritza-gune handien ezarpena baldintzatzeko edo 
mugatzeko irizpiderik: merkataritza-gune handiak ezartzeko irizpideak hirigintza-plangintzan 
zehazten dira. Gauzak horrela, Natura 2000 Sarean eragina izango dute saltoki-gune horiek jartzeko 
zer eremu aukeratzen denaren arabera.  

Aitzitik, 2. aukerak nekez izango du eragina Natura 2000 Sarean, merkataritza-gune handiak hiriko 
bizitegietan egitea lehenesten duelako, alegia bizitegi gisa sailkaturiko esparru, eremu, sektore eta 
zona orokorretan, eta osagarri gisa jarduera ekonomikoetarako esparru eta/edo zona orokorretan 
(industria, hirugarren sektorea eta beste modalitate batzuk). Gainera, kasu horietan guztietan, 
saltoki-guneek esparru eta/edo zona horietarako aurreikusitako hirigintza-eraikigarritasunaren 
% 30 har dezakete, gehienez. Orokorrean, Natura 2000 Sareko espazioak ez daude hiri-eremuetan. 
Hala eta guztiz ere, hiriguneak zeharkatzen ez dituzten ibaietako KBEei dagokienez, KBEak 
izendatzeko dekretuek diote Ibai eta Erreken LPS bete behar dela eta,  beraz, ez dute Natura 2000 
Sarean eraginik izango.  

Ur-ingurunearekin zerikusia duten KBE eta HBBEen arau orokorrei dagokienez8, hauek 
azpimarratuko ditugu: 

- 2.A: EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala aplikatzeko orduan, KBE/BBEen 
esparru osoa Lehentasunezko Interes Naturalistikoko Gune gisa hartuko da eta esparru hori, era 
berean, esandako planaren D.2 paragrafoan definitutako ibilguaren babes eremua izango da. Beraz, 
KBE/BBEetan, Lurralde Plan Sektorialak eremu horientzat ezarrita duten –eta ondoren jasotzen den– 
erabilpen-erregulazioa aplikatu beharko da, dokumentu honetan hainbat erabilerari buruz ezarritako 
jarraibideak eta arauak aplikatzeaz gainera:  

o Landa-eremuari dagozkion bazterretan, gutxienez, 50 metroko atzerapena errespetatuko da 
Administrazio Hidraulikoak zehaztutako muga-lerrotik, ohiko ur-goraldi-marratik edo 
ibilguaren ezpondaren gailurretik neurtuta, dagokionaren arabera. Lursail naturala aldatzen 
duen esku-hartze orotan aplikatuko da atzerapen hori (edozein motatako eraikin, instalazio 
edo eraikuntzatan, finkoetan zein desmuntagarrietan; lur-berdintzeetan; lur-higiduretan eta 
abar). Salbuespenak izango dira herri-lanei eta azpiegitura-instalazioei dagozkienak edo 
behar bezala justifikatutako kultura-ondarea babesteko ekintzei dagozkienak. 

o Halaber, landa-eremuko ertzetan, aurreko puntuko erabileren oinarrizko araudia aplikatuko 
da, aldaketa hauekin:  
Debekatuta daude erabilera hauek: 

 Hazkunde urbanistikoak (…) 
- 3.A: (…) Halakorik ezean, eta izaera orokorrez, ondorengo Babes-eremu Periferikoak ezartzen dira 

ingurune hidrikoarekin lotura duten KBEentzat: 
o Babes-eremu Periferikoa ibaietako KBE eta/edo hegaztientzako BBEetan: 100 metro 

zabaleko babes zerrenda bat, espazioaren kanpoko mugatik neurtuta. 
o Babes-eremu Periferikoa estuario eta hezeguneetako –itsasertzeko zein barrualdeko– KBE 

eta/edo hegaztientzako BBEetan: 200 metro zabaleko babes zerrenda bat, espazioaren 
kanpoko mugatik neurtuta. 

o Babes-eremu Periferikotik kanpo geratzen da KBE/BBE indarrean jartzeko unean hiri-lurzoru 
kontsolidatu gisa dagoena, nahiz eta lurzoruaren kategoria horretako urbanizazio, 

8 34/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, ingurune hidrikoari lotuta dauden Kontserbazio Bereziko 
Eremuetarako (KBE) eta Hegaztien Babes Bereziko eremuetarako arau orokorrak onartzen dituena. 
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eraikuntza eta azpiegitura berriek betiere errespetatu beharko dituzten kontserbazio arau 
hauetan ezarritako atzerapenak. (…) 

- 4.A: Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legearen 45. Artikuluan ezarritakoa 
betetze aldera, tokiaren kudeaketarekin zerikusi zuzena ez duten edo kudeaketarako beharrezkoa ez 
den plan, programa edo egitasmo oro, toki horiei nabarmen eragiten badie bakarka zein beste plan 
edo proiekturen batekin batera, behar bezala ebaluatuko da, eta aztertuko da zer ondorio eragingo 
dituen toki horretan, toki horretarako ezarritako kontserbazio helburuak aintzat hartuta. (…) 

- A.5: Izaera orokorrez, debekatuta dago erriberako habitat naturalak eta lotura funtzioa betetzen duten 
elementuak –adibidez, lursailen mugetako, bide bazterretako, drainatze-sistema natural edo 
artifizialetako eta abarretako landare-hesiak eta gainerako landare-formazioak– aldatzea eta/edo 
deuseztatzea dakarren zeinahi jarduera. Salbuespen gisa baimendu ahalko dira jarduera horiek, interes 
publikoaren arrazoi justifikatuengatik eta egiaztatu ondoren ez diotela kalte egingo lekuaren 
osotasunari, kasua hala denean, dagokion ingurumen-ebaluazioko prozeduraren pean jarri ostean. 

Ur-ingurunearekin zerikusia duten KBE eta HBBEko hirigintza-araubideari, hirigintzari eta 
eraikingintzari buruzko arauei dagokienez9, hauek azpimarratuko ditugu: 

- 6.A.1: Garapen urbanistiko berriak ahalbidetzeko KBE/BBEen eremuko lursailen eraldaketa 
urbanistikoa inplikatzen duen plan, programa eta proiektuak baimendu ahal izateko lekuaren 
osotasunari ez diotela kalterik egingo egiaztatu beharko da aldez aurretik, delako egitasmoak 
dagokien ingurumen ebaluazioko prozeduraren pean jarri ostean. Ebaluazio horretan, teknikoki 
bideragarriak diren beste aukera batzuk aztertuko dira, eta behar bezala arrazoituko da jarduera 
ezinbestekoa izateaz gainera, hautatutako konponbidea ingurumenerako egokia dela, hots, ziurtatu 
egin behar da ez dela kalte garrantzitsurik eragingo kontserbatu beharreko elementuetan. 

- 6.A.2: 6.A.1 paragrafoan ezarritakoa beterik, KBE/BBEen barruan onartzen edo baimentzen diren 
garapen urbanistiko berriek, izaera orokorrez, EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde Plan 
Sektorialak F1 epigrafean ezartzen dituen gutxieneko atzerapenak errespetatu beharko dituzte. (…) 

- 6.A.4: 6.A.2 paragrafoan urbanizazioentzat adierazitako atzerapenak aplikatu gabe utzi ahalko dira 
lehendik zeuden guneetan egiten diren etxebizitza-garapen berrien kasuan, baldin eta behar bezalako 
ebaluazioa egin ondoren, tokiaren osotasunari kalterik ez zaiola eragingo ziurtatzen bada. 
Ibai-tartearen ezaugarrien arabera, ingurumen ebaluazioa egiteko eskumena duen organoak 
erabakiko ditu erriberako ekosistemaren funtzionalitatea mantentzeko edo, kasua hala bada, haiek 
lehenera ekartzeko beharrezkoak diren atzerapenak, Administrazio Hidrauliko eskudunak dagokion 
baimenean ezartzen duenaren eta Uholde Arriskua Kudeatzeko Planean xedatuta dagoenaren kaltetan 
izan gabe. Azken kasu horretan atzerapen zorrotzena aplikatu beharko da. 

 

Azkenik, 3. aukerari dagokionez, merkataritza-gune handiak jartzeko proposatutako eremu 
estrategiko batzuk bat datoz, partzialki, Natura 2000 Sareko eremuekin, beheko taulan ikusten den 
moduan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 34/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, ingurune hidrikoari lotuta dauden Kontserbazio Bereziko 
Eremuetarako (KBE) eta Hegaztien Babes Bereziko eremuetarako arau orokorrak onartzen dituena. 
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17. taula. Merkataritza-gune handiak jartzeko proposatutako eremu estrategikoekin bat datozen Natura 2000 
Sareko eremuak. 

N2000S 
eremu-
mota 

Kodea Izena Eremu 
estrategikoa 

KBE 

ES2120007 Garate - Santa Barbara 
3 

ES2120009 Iñurritza 
ES2120004 Urolako itsasadarra 4 

ES2110006 Baia ibaia 
6 ES2110010 Zadorra ibaia 

ES2110012 Ihuda ibaia 
ES2110010 Zadorra ibaia 

7 
ES2110013 Arabako Lautadako Irla hariztiak 
ES2120001 Arno 8 

ES2120005 Oria Garaia 

11 

ES2120012 Araxes ibaia 
ES2120014 Ulia 
ES2120015 Urumea ibaia 
ES2120017 Jaizkibel 
ES2120018 Txingudi-Bidasoa 
ES2130006 Urdaibaiko Ibai Sarea 

13 
ES2130007 Urdaibaiko itsasertz eta padurak 
ES2110021 Guardiako aintzirak 16 

HBBE 
ES0000243 TXINGUDI 11 

ES0000144 Urdaibaiko Itsasadarra 13 

KBE-HBBE ES2110014 Salburua 7 

Natura 2000 Sarea kudeatzeko tresnetan ezarritako arauak betez gero, nekez eragingo dituzte 
kalteak EAEko Natura 2000 Sareko eremuetan. 

Betiere, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legearen 45. artikuluan 
ezarritakoa betetze aldera, “tokiaren kudeaketarekin zerikusi zuzena ez duten edo kudeaketarako 
beharrezkoa ez den plan, programa edo egitasmo oro, toki horiei nabarmen eragiten badie bakarka 
zein beste plan edo proiekturen batekin batera, behar bezala ebaluatuko da, eta aztertuko da zer 
ondorio eragingo dituen toki horretan, toki horretarako ezarritako kontserbazio helburuak aintzat 
hartuta”. Gainera, ingurumen-ebaluaziori buruzko legeria bete behar da (ikusi 10. atala) eta, 
horretarako, plan eta proiektu guztiek ingurumena ebaluatzeko dagokien prozedura bete behar 
dute; izan ere, ingurumen-inpaktua ebaluatzeko prozedura horietan zehaztuko da eragin posibleen 
helmena eta neurria.  
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12. ERAGINA BESTE NATURAGUNE BABESTU BATZUETAN 

LPSren berrikuspena merkataritza-gune handi berriak egiteko plangintza-esparrua da.  

Alde horretatik, 1. aukeran ez dago merkataritza-gune handien ezarpena baldintzatzeko edo 
mugatzeko irizpiderik: merkataritza-gune handiak ezartzeko irizpideak hirigintza-plangintzan 
zehazten dira. Gauzak horrela, naturagune babestuetan eragina izango dute saltoki-gune horiek 
jartzeko zer eremu aukeratzen denaren arabera.  

Bestalde, 2. aukerak nekez izango du eragina Natura 2000 Sarean, merkataritza-gune handiak hiriko 
bizitegietan egitea lehenesten duelako, alegia bizitegi gisa sailkaturiko esparru, eremu, sektore eta 
zona orokorretan, eta osagarri gisa jarduera ekonomikoetarako esparru eta/edo zona orokorretan 
(industria, hirugarren sektorea eta beste modalitate batzuk). Gainera, kasu horietan guztietan, 
saltoki-guneek esparru eta/edo zona horietarako aurreikusitako hirigintza-eraikigarritasunaren 
% 30 har dezakete, gehienez. Orokorrean, naturagune babestuak ez daude herriguneetan; nahiz eta 
elementu batzuk, besteak beste zuhaitz apartekoak, herriguneetan egon daitezke.  

Azkenik, 3. aukerari dagokionez, merkataritza-gune handiak jartzeko proposatutako eremu 
estrategiko batzuk bat datoz, partzialki, naturagune babestuekin, beheko taulan ikusten den 
moduan.  
 

18. taula. Merkataritza-gune handiak jartzeko proposatutako eremu estrategikoekin bat datozen naturagune 
babestuak. 

Esparru 
estrategikoa Kodea Mota Izena 

3 ES212013 Biotopo babestua Iñurritza 

4 ES212016 Biotopo babestua Deba-Zumaia itsasertza 

 PE07 Geoparkea Euskal Kostaldeko Geoparkea 

7 ES211007 Zuhaitz apartekoa Gasteizko sekuoia luzea 

 3ES047 Ramsar Salburua 

8 ES2120001 KBE Arno 

9 ES212005 Zuhaitz apartekoa Bergarako magnolia 

 ES212011 Zuhaitz apartekoa Monteróneko sekuoia luzea 

11 ES212008 Zuhaitz apartekoa Hernaniko ginkgoa 

 ES212010 Zuhaitz apartekoa Igarako haritza 

 ES212015 Zuhaitz apartekoa Berioko artea 

 3ES048 Ramsar TXINGUDI 

13 3ES026 Ramsar Mundaka-Gernikako itsasadarra 

 ES213001 Biosfera Erreserba Urdaibaiko Biosfera Erreserba 

16 ES2110021 Biotopo babestua Guardiako aintzirak 

 3ES036 Ramsar Guardiako aintzirak (Carralogroño, Carravalseca, Prao de 
la Paúl eta Musco) 

Naturagune babestuak kudeatzeko tresnetan ezarritako arauak betez gero, nekez eragingo dituzte 
kalteak gune horietan. 
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Betiere, ingurumen-ebaluaziori buruzko legeria bete behar da (ikusi 10. atala) eta, horretarako, plan 
eta proiektu guztiek ingurumena ebaluatzeko dagokien prozedura bete behar dute; izan ere, 
ingurumen-inpaktua ebaluatzeko prozedura horietan zehaztuko da eragin posibleen helmena eta 
neurria.  
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13. INTERESDUNEN PROPOSAMENA 

Planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko 
prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretuko 8. artikuluak dio sustatzaileak, 
hasierako agiri estrategikoarekin batera, interesdunen zerrenda bat aurkeztu behar duela. 

Abenduaren 9ko 21/2013 Legeak, hamalaugarren xedapen gehigarrian (“Interesdunen 
identifikazioa”) honako hau dio: 

1. Administrazio publiko eskudunek neurri egokiak hartuko dituzte, lege honetan ezarritakoaren 
arabera kontsultatu behar diren pertsona interesdunak identifikatzeko, ingurumen-
ebaluaziorako prozeduretan haien parte-hartzea eraginkorra izatea helburu hartuta. 

Zehazki, erregistroak sortu ahal izango dituzte, pertsona interesdun direla egiaztatzen duten 
pertsona fisiko edo juridikoak inskribatzeko, lege honetan jasotako definizioaren arabera. 

2. Lankidetza, koherentzia eta elkarri informazioa ematea printzipiotzat hartuta, administrazio 
publikoek mekanismo eraginkorrenak ezarriko dituzte, identifikatutako pertsona interesdunei 
buruzko informazioa eraginkorki trukatzeko. 

Hona hemen, Legeko 5. artikuluko g) puntuaren arabera, interesdunak nortzuk diren:  

g) «Pertsona interesdunak»: ingurumen-ebaluazioaren prozeduran interesduntzat  jotzen dira 
honako hauek: 

1. Azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, herri-administrazioen araubide juridikoaren eta 
administrazio-prozedura erkideari buruzkoaren, 31. artikuluan aurreikusten diren egoeraren 
batean dauden guztiak. 

2. Irabazi-asmorik gabeko edozein pertsona juridiko, uztailaren 18ko 27/2006 Legeak, 
ingurumenaren alorrean informazioa eskuratzeko, herritarrek parte hartzeko eta justiziara 
heltzeko eskubideak arautzen dituenak, xedatutakoari jarraituz honako baldintza hauek 
betetzen dituena: 

i) Estatutuetan adierazitako xedeen artean jasotzea ingurumena babestea, oro har, edo 
haren elementuren bat, berariaz, eta xede horietan ingurumen-ebaluazioaren ondorioz 
eragiteko arriskua egotea. 

ii) Gutxienez bi urtez legez eratuta egotea, eta bere estatutuetan jasotako xedeak lortzeko 
beharrezko ekintzak aktiboki gauzatzen ematea. 

iii) Estatutuen arabera, jarduera garatzea ingurumen-ebaluazioa egin beharreko plan, 
programa edo proiektuak eragindako lurralde-eremuan. 

 
Azaroaren 26ko 30/1992 Legea Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak indargabetu egin du eta, azken horren arabera, 
hauek dira administrazio-prozeduren interesdunak (4. artikulua): 

-  Eskubide edo interes legitimo indibidual nahiz kolektiboen titular modura hura sustatu 
dutenak. 
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• Prozedura haiek ez hasi arren hartan hartuko den erabakiak uki ditzakeen eskubideak 
dituztenak. 

• Ebazpenak uki ditzakeen interes legitimo indibidual nahiz kolektiboak dituztenak, behin 
betiko ebazpena eman baino lehen aurkezten badira prozeduran. 

• Ekonomia- eta gizarte-interesen ordezkari diren elkarte eta antolakundeak interes legitimo 
kolektiboen titular izango dira Legeak aitortutako moduan. 

Gauzak horrela, hau da, zehatza ez bada ere, herri-administrazioen eta interesdunen gure zerrenda-
proposamena: 

- Eusko Jaurlaritza:  

• Kultura eta Hizkuntza Politika Saila. 
• Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 
• Osasun Saila. 
• Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila. 

- Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak.  

- Eudel. Euskadiko Udalen Elkartea. 

- Lehendakaritzako eta Lurralde Administrazioetarako Ministerioa: Gobernuaren 

Ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoan. 

- EAEko erakunde ekologista nagusiak:  

• Ekologistak Martxan Gipuzkoa 
• Ekologistak Martxan Bizkaia 
• Ekologistak Martxan Araba 

Oiartzunen, 2017ko maiatzaren 31n 

 
Sin.: Pedro Areta Morondo 
Biologia Zientzietan lizentziaduna. 

 

  
 
Sin.: Angela Oscoz Prim 
Farmazian lizentziaduna. Ingurumen 
Inpaktuen Ebaluazio eta Zuzenketan 
masterra. 

 
Sin.: Ana Felipe Díaz 
Nekazaritzako ingeniari teknikoa. Ingurumen Zientzietan 
lizentziaduna. Lurraldearen Antolamendurako informazio 
geografikoko teknologietan (informazio geografikoko eta 
teledetekzioko sistemak) master ofiziala. 

 

 
 
Sin.: Inmaculada Arteaga Otaola 
Biologia Zientzietan lizentziaduna. 
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I. eranskina. PLANOAK 

 
 

- 1. planoa. Naturagune babestuak, proposaturiko eremu estrategikoak gainjarrita. 
- 2. planoa. Ingurumen-arrisku nagusiak, proposaturiko eremu estrategikoak 

gainjarrita. 
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II. eranskina. INGURUMEN-EBALUAZIO ESTRATEGIKOA EGITEKO ESKARIAREN 
FORMULARIOA (urriaren 16ko 211/2012 Dekretuko V. 

eranskina) 
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