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 Orria 2tik 1.a 

 
OHIKO INGURUMEN-EBALUAZIO 

ESTRATEGIKOA 

 
Ingurumen-azterketa estrategikoaren 

IRISMEN DOKUMENTUA emateko eskaera 
EAED-___ 

 

NORI ZUZENDUA: INGURUMEN ADMINISTRAZIOAREN ZUZENDARITZA 
EUSKO JAURLARITZAKO INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA 

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

  

Irteera-zigilua  

eskumena duen Administrazio Publikoarena 

Sarrera-zigilua  

ingurumen organoak betetzen duena 

 

 

1. Plan edo programaren datuak 

 

2. Organo sustatzailearen1 edota organo substantiboaren2 datuak:  

 

3. Ohiko ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa zergatik bete behar duen.  

 Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak 

 Lurralde Plan Partziala 

 Lurralde Plan Sektoriala 

 Hiri-antolamenduko Plan Orokorra 

 Sektorekatze-Plana 

Plan edo programa, edo horren aldaketa, baldin eta Administrazio publiko batek abian jarritakoa edo onetsitakoa bada eta 
horren lanketa eta onespena legezko edo erregelamenduzko xedapen batek, Ministroen Kontseiluaren erabaki batek edo 
Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernu kontseiluaren erabaki batek beharrezkotzat jo badu (hurrengo 5 aukeretan, seinalatu 
bat edo gehiago): 

 Ohiko ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa legez bete behar duten proiektuak etorkizunean baimentzeko esparrua 
ezartzen duena eta honako arlo hauei buruzkoa dena: 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. 

 Natura 2000 Sareko guneetan eragina sortzeagatik ebaluazioa bete behar duena, natura-ondareari eta biodibertsitateari 
buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legean xedatutakoaren arabera. 

                                                 
1 Planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren abaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren 3.2 artikulua: Organo sustatzailea: eskuduna den 

administrazio publikoko organoa, dagokion sektore-legerian ezarritakoaren arabera plan edo programa bat formulatu eta/edo onartzeko prozedura hasteko eskumena duena, eta, horrenbestez, ingurumen-
alderdiak eduki horretan integratu behar dituena, dekretu honetan ezarritako prozedurari jarraituz.. 
2 Ingurumen ebaluazioaren abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 5.1.d artikulua: Organo substantiboa: Administrazio publikoaren organoa, bai plan edo programa bat abian jartzeko edo onesteko 

Plan edo programaren izenburua 

 

Plan edo programaren izapidetza kokatzen den arau-esparrua 

 

Organo sustatzailearen aurrean hirigintzako izapidetzea hasteko data:  

      Organo sustatzailearen edota      organo substantiboaren izena 

 

Jakinarazpenetarako posta-helbidea 

 

Posta elektronikoa Harremanetarako telefono-zenbakia 
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 Natura-ondareari eta biodibertsitateari buruzko oinarrizko legeria edo Euskal Autonomia Erkidegoko natura zaintzeko 
legeria aplikatuz emandako arau-xedapen orokorrek edo nazioarteko hitzarmenek eragindako ingurumen-babeserako 
erregimen bat duten eremuei eragiten diena. 

 Nahiz eta ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua bete behar, ingurumen-organoak ingurumen-txosten 
estrategikoan hala erabaki duena, kasuz kasu, ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen V. 
eranskineko irizpideei jarraituz. 

 Nahiz eta ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua bete behar, ingurumen-organoak hala erabaki duena, 
sustatzaileak eskatuta. 

 

4. Formatu digitalean aurkeztutako dokumentazioa  

    “DOKUMENTUAK AURKEZTEKO GIDA”n agertzen diren argibideak kontuan hartuta: 
Dagokion laukia markatu dokumentazioari adostasuna emateko, ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 18. artikuluaren arabera 

 Arloko legeriak eskatutako dokumentuak. 

 Plan edo programaren zirriborroa. 

 Hasierako agiri estrategikoa, honako eduki hauekin: 

  Plangintzaren helburuak3 

  Proposatutako plan edo programaren irismena eta edukia, eta teknikaren eta ingurumenaren aldetik bideragarriak 
diren arrazoizko aukerak4. 

  Planaren edo programaren garapen aurreikusia5. 

  Ingurumenaren gaur egungo egoeraren alderdi garrantzitsuak6 

  Ingurumen-unitate eta paisaia-unitate homogeneoak definitu eta baloratzea7 

  Balizko ingurumen-inpaktuak8 

  Arloko eta lurraldeko aldibereko planetan aurreikus daitezkeen eraginak9 

  211/2012 Dekretuaren V. Eranskinaren inprimakia10. 

  Pertsona interesatuen proposamena11. 

 

5. Organo sustatzailearen oharrak 

INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOAREN IRISMEN DOKUMENTUA ESKATZEN DIZUT, INGURUMEN 
EBALUAZIOARI BURUZKO ABENDUAREN 9KO 21/2013 LEGEAREN 18.3 ARTIKULUAREN ETA PLANEN ETA 
PROGRAMEN INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINAREN EBALUAZIO ESTRATEGIKOA EGITEKO PROZEDURA 
ARAUTZEN DUEN URRIAREN 16KO 211/2012 DEKRETUAREN 8. ARTIKULUAREN ARABERA. 

 
 
 

Data, eskatzailearen sinadura eta organo sustatzailearen zigilua.  

                                                 
3 21/2013 Legearen 18.1.a artikuluarekin bat. 

4 21/2013 Legearen 18.1.b artikuluarekin bat, 211/2012 Dekretuaren 8.1.A.h eta j artikulua kontuan hartuta. 
5 21/2013 Legearen 18.1.c artikuluarekin bat, 211/2012 Dekretuaren 8.1.A.h artikulua kontuan hartuta. 
6 211/2012 Dekretuaren 8.1.A.k artikulua kontuan hartuta. 
7 211/2012 Dekretuaren 8.1.A.l artikulua kontuan hartuta. 
8 21/2013 Legearen 18.1.d artikuluarekin bat, 211/2012 Dekretuaren 8.1.A.m eta n artikulua kontuan hartuta. 
9 21/2013 Legearen 18.1.e artikuluarekin bat. 
10 211/2012 Dekretuaren 8.1. eta 2 artikuluarekin bat, bere V eranskinari dagokionez. 
11 211/2012 Dekretuaren 8.1.B artikulua kontuan hartuta. 
 

 

 

 

 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/tramitacion_eae/eu_def/adjuntos/Dokumentuak%20aurkezteko%20GIDA.pdf
file://///Ejwp1043/d0511000cm/CalidadAmbiental/Charo/Contenido%20Web/3.%20ANEXO%20V/eu/veranskina.pdf
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