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Irteera-zigilua 

eskumena duen Administrazio Publikoarena 

Sarrera-zigilua 

ingurumen organoak betetzen duena 

 

 

 

 

1. Plan edo programaren datuak 

KODEA, Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak emandakoa (errekerimenduan agertzen dena) 

EAES- 

Plan edo programaren izenburua 

 

      Organo sustatzailearen edo/eta        organo substantiboaren izena 

 

 

2. Aurrerakariak. Espedientearen izapidetze datuak  

Hasierako eskaeraren data  

Errekerimenduaren jasotze-data  

 

3. 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 29. artikuluaren arabera 

 Dokumentazioaren alderdi formalak: egileen identifikazioa edo/eta sinadura, dokumentuaren data, besteak 

 Plan edo programaren zirriborroa. 

 Ingurumen-dokumentu estrategikoa: 

  Plangintzaren helburuak 

  Proposatutako plan edo programaren irismena eta edukia, eta teknikaren eta ingurumenaren aldetik bideragarriak 

diren arrazoizko aukerak. 

  Planaren edo programaren garapen aurreikusia. 

  Eragindako eremuko ingurumenaren  egoeraren alderdi garrantzitsuak, gaur egun, plan edo programa garatu 

baino lehen. 

  Balizko ingurumen-inpaktuak eta, hala badagokio, haien kuantifikazioa 

  Arloko eta lurraldeko aldibereko planetan aurreikus daitezkeen eraginak 

  Ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedura aplikatzearen arrazoia 

  Aintzat hartutako aukeren artean egindako hautaketaren arrazoien laburpena 

  Plan edo programaren aplikazioak ingurumenean eragin dezakeen edozein ondorio negatibo esanguratsu 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/tramitacion_eae/eu_def/adjuntos/Dokumentuak%20aurkezteko%20GIDA.pdf
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prebenitzeko, murrizteko, eta, ahal den neurrian, zuzentzeko aurreikusitako neurriak, klima-aldaketa kontuan 

hartuta. 

  Plan edo programaren ingurumen-jarraipenerako aurreikusitako neurrien deskribapena. 

  Planoak. 

 Beste batzuk. 

 

5. Organo sustatzailea edo/eta substantiboaren oharrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGURUMEN-EBALUAZIO ESTRATEGIKO SINPLIFIKATUAREN ESPEDIENTEARI 

DOKUMENTAZIOA ERANSTEKO  ESKATZEN DIZUT, INGURUMEN EBALUAZIOARI BURUZKO 

ABENDUAREN 9KO 21/2013 LEGEAREN 29.3 ARTIKULUAREN ARABERA. 

 

 

 
 

 
 

Data, eskatzailearen sinadura eta organo sustatzailearen zigilua.  
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