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NORI ZUZENDUA: INGURUMEN ADMINISTRAZIOAREN ZUZENDARITZA 

EUSKO JAURLARITZAKO INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIXITZA SAILA 

Donostia-San Sebastián kalea 1 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba) 

  

Irteera-zigilua  

 

organo substantiboak betetzen duena 

Sarrera-zigilua  

 

ingurumen organoak betetzen duena 

 

 

 

 

1.-Organo substantiboaren1 datuak:  

 

2.-Proiektuaren datuak:  

 

                                                 
1
 Herri Administrazioko organoa, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari jarraitu behar dioten proiektuak baimentzeko, onartzeko, edo, hala badagokio, 

erantzukizunpeko adierazpenaren edo komunikazioaren bidez jarduera kontrolatzeko eskumena duena. Proiektu bati hainbat alderdik eragiten 

badiote, eta alderdiok baimena, onarpena edo, hala badagokio, jardueren kontrola behar badute, eta baimen, onarpen edo kontrol horiek herri-

administrazioaren organo desberdinek eman behar badituzte, organo substantibotzat hartuko da lanen edo jardueraren gaineko eskumenak dituen 

organoa, baldin eta lan edo jarduera horiek proiektuari ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozedura betearazten badiote. Organo substantiboak 

lehentasuna izango du jarduera instrumental edo osagarrien gaineko eskumenak dituzten organoen aurrean. 
2
Proiektuari baimena ematen dion prozedurari dagokion legezko erreferentzia edo, hala badagokio, erantzukizunpeko adierazpena edo 

jakinarazpena arautzen duen prozedurari dagokiona. 
3
 Eskumen substantiboa daukan pertsona fisikoa. Ez dira onartuko eskudunak ez diren pertsonen eskaerak. 

Prozedura substantiboa2 

 

Organo substantiboa 

 

Eskatzailearen izen-abizenak3 edo, hala badagokio, hura ordezkatzen duen pertsonarenak. Ordezkaritzarik egonez gero, 

ordezkaritza hori egiaztatu beharko da.  

 

Helbidea 

 

Posta elektronikoa Harremanetarako telefono-zenbakia 

  

Proiektuaren izenburua 

 

Proiektuaren sustatzailearen izena edo sozietatearen izena 

 

Jakinarazpenetarako sustatzailearen helbidea  
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3. Ohiko ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa zergatik bete behar duen: 

 

4. Formatu digitalean aurkeztutako dokumentazioa  

    “DOKUMENTUAK AURKEZTEKO GIDA”n agertzen diren argibideak kontuan hartuta: 

Dokumentazio honek arloko legediak eskatutako baldintzak betetzen ditu
4
. 

X Hasierako dokumentua Idatzitako data 
 

Beste dokumentu batzuk 

  

  

 

5. Organo substantiboaren oharrak: 

 

ESKATZEN DIZUT INGURUMEN-INPAKTUAREN AZTERKETAREN IRISMENEKO DOKUMENTUA 
 
 

 

 

 

 

 

 

Data, eskatzailearen sinadura eta organo substantiboaren zigilua. 
 

                                                 
4
 Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 34.2 artikuluarekin bat. 

Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa bete behar duela zehazten duen kasua (aplikazio-eremua) 

 

Lehendik dagoen proiektuaren 

aldaketa da? 

EZ BAI Proiektua noiz baimendu, onartu edo jakinarazi zen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/tramitacion_eae/eu_def/adjuntos/Dokumentuak%20aurkezteko%20GIDA.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/informazioa/proiektuen-ingurumen-inpaktuaren-banakako-ebaluazio-prozedura-izapidetzea/r49-4532/eu/
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