
 
 

 
DATU-FITXA 

Data: 2019-10-31 

Orria 2tik 1.a 

 
OHIKO INGURUMEN-EBALUAZIO 

ESTRATEGIKOA 

 
INGURUMEN-ADIERAZPEN ESTRATEGIKOA 

emateko behar diren datuak 
 

 

 

 

 

 

1. Organo sustatzailearen datuak1:  

 

 

 

2. Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozeduraren datuak 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio 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 

Eskatutako datak soilik jasoko dira. Ingurumen-organoak hasierako agiria igorri ez badu,  jarri “ez igorrita”. 

PLAN EDO PROGRAMAREN IZENBURUA 

 

 

Plan edo programaren izapide substantiboa kokatzen den arau-esparrua.  

 

 

Organo sustatzailearen izena edo sozietatearen izena 

 

Jakinarazpenetarako sustatzailearen helbidea 

 

Helbide elektronikoa Harremanetarako telefono-zenbakia 

  

Izapideak Data2 

Ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoa hasi zeneko data.  

Ingurumen-azterketa estrategikoari buruzko irismen-dokumentua jakinarazi zaioneko data.  

Ingurumen-azterketa estrategikoa idatzi zeneko data.  

Jendaurreko informazioaren izapidea hasi zeneko data.  

Eragindako herri-administrazioei eta pertsona interesdunei kontsulta egiteko izapidea hasi zeneko data  



 
 

 
DATU-FITXA 

Data: 2019-10-31 

Orria 2tik 2.a 

 
OHIKO INGURUMEN-EBALUAZIO 

ESTRATEGIKOA 

 
INGURUMEN-ADIERAZPEN ESTRATEGIKOA 

emateko behar diren datuak 
 
3.- Dokumentazioaren aurkibidea:  

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

 

 

                                                 
3 Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen IV. Eranskinak eta Planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren 

ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren II. Eranskinak ezartzen duten edukiaren arabera. 

Ebaluatzeko eskatutako informazioa Non dagoen 

 
IKSn sartu den artxiboaren 

izena 

Orrialde-

zenbakia 

A) Plan edo programaren amaierako proposamena   

   

B) Ingurumen-azterketa estrategikoa, honako atal hauek jasota3:   

1. Edukia, helburuak eta beste plan eta programa batzuekiko erlazioak.   

2. Ingurumenaren egungo egoera.   

3. Ingurumenaren ondorio esaguratsuak.   

4. Prebentzio, zuzenketa eta konpentsazio-neurriak.   

5. Alternatibak hautatzeko prozesua.   

6. Ingurumena zaintzeko programa.   

7. Laburpen ez-teknikoa.   

8. Kartografia.   

   

C) Informazio publikoaren izapidearen emaitza   

1. Infomazio publikoaren epea: hasierako eta amaitzeko data   

2. Jasotako alegazio-zerrenda   

3. Jasotako alegazioetako hitzez hitzeko kopia   

4. Jasotako alegazioen ingurumen-edukiei buruzko sustatzailearen iritzia 

(nola hartu diren kontuan) 
  

5. Horri badagokio, jasotako alegazioen ingurumen-edukiei eta 

sustatzailearen pronuntziamenduari buruzko organo sustantiboaren 

iritzia. 

  

   

D) Eragindako administrazio publikoei eta pertsona interesdunei 

kontsultaren izapidearen emaitza. 
  

1. Kontsulta egindako administrazio publikoen zerrenda   

2. Kontsulta egindako pertsona interesdunen zerrenda   

3. Jasotako txostenen zerrenda   

4. Jasotako txostenetako hitzez hitzeko kopia   

5. Jasotako txostenen ingurumen-edukiei buruzko sustatzailearen iritzia 

(nola hartu diren kontuan) 
  

6. Horri badagokio, jasotako txostenen ingurumen-edukiei buruzko eta 

sustatzailearen pronuntziamenduari buruzko sustantiboaren iritzia 
  

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eia/eu_def/adjuntos/Dokumentuak%20aurkezteko%20GIDA.pdf

