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INGURUMEN ETA LURRALDE PLANGINTZA SAILBURUAREN AGINDUA. 

URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAREN ERABILPEN ETA KUDEAKETA 

ZUZENTZEKO PLANA ONARTZEN DUEN PROEIKTU DEKRETUARI HASIERAKO  

ONESPENA EMATEN DIONA.

2010eko urtarrilaren 28ko Aginduak Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilpen eta 

Kudeaketa Zuzentzeko Planaren aldaketa prozedurari hasiera eman zion. Aurretik 

Urdaibaiko Biosfera Erreserbako osoko bilkurak 2009ko abenduaren 11ko saioan 

onartu zuen. Agindu hau 2010eko otsailaren 23ko  EHAAan (30.zk.) argitaratu zen. 

Honen helburua, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilpen eta Kudeaketa 

Zuzentzeko Planaren (EKZP) berrikuspenari ekitea zen, egun tresna hori onartzen 

duen 242/1993 Dekretua jarraituz, zeina otsailaren 11ko 27/2003 Dekretuaren bidez 

zatika aldatu zena. Bere 9.artikuluan, beste zioen artean, indarrean sartzen denetik 

hamar urteko epearen buruan berraztertu egin behar dela aurreikusten da, eta baita 

maila handiagoko arauen baten zehaztapenak hala eskatuz gero ere.  

Horrela, 2010eko urtarrilaren 28ko hasiera Aginduak jasotzen duen bezala, 

berrikusteko epea igarotzeaz gain, horren berrikuspen eta aldaketari ekitea 

beharrezkotzat jotzen da honako zio hauegatik: edukina afektatzen duten edota 

arauak indargabetzeko eraginkortasuna duten maila handiagoko arauak onartu 

direlako geroago, eta baita UNESCOk Biosfera Erreserbetarako ezartzen dituen 

zuzentarauak eta arauak –ondare naturalari buruzko 42/2007 estatuko legean batu 

direnak- batzeko beharra delako ere.  

Idazketa aurretik, Urdaibaiko Biosfera Erreserba Babesteko eta Antolatzeko uztailaren 

6ko 5/89 legeak aurreikusten dituen helburuen gaineko diagnostiko izateko, lehenago 

maila zientifiko teknikoan ikasketa eta eztabaida izan behar zela ebatzi zen, EKEGaren 

geroko testuaren berrikuspen, aldaketa eta  idazketarako oinarria izan zedin. 

2011.urtearen zehar,  eta UPV/EHUn den UNESCOren Garapen Iraunkorra eta 

Ingurumen Hezkuntzari buruzko katedrarekin batera  (natur zientzien sektorearen MaB 

programa eta hezkuntza-zientzien sektorearen UNITWIN eta UNESCO katedren 

programaren helburuetan txertatzen zenez), jardunaldi zientifiko teknikoak garatu ziren. 

Horietan, gai gakoen arloetako adituek aldez aurretiko egindako txostenak lan-

mintegietan eztabaidatu ziren, eta partaidetza bideak ezarri ziren ekarpenak jasotzeko. 

Azken emaitzak dokumentu laburbildu batean bildu ziren.

J0D0Z-T0NPA-NKJB en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T0NPA-NKJB bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den



2013an bi prozesu partehartzaile martxan ipini ziren Biosfera Erreserba osatzen duten 

22 udalerrietako herritarren eta udal-ordezkarien iritziak, ekarpenak eta jarrerak 

jasotzeko. 2011n burututako diagnostiko-txosteneko emaitzak eta proposamen 

garrantzitsuenak eztabaidatu eta baloratu ziren. Bi saio mota antolatu ziren: Herritarrei 

zuzendutakoak (6 saio) eta Udal-ordezkariei zuzendutako saioak (4 saio).

Hori guztia kontuan hartu behar da EKZP berria idazterakoan.

Ingurumen arloan informaziora iristeko, herri partaidetzarako eta justiziara iristeko 

eskubideak arautzen duen uztailaren 18ko 27/2006 legearen 16. artikuluan ezarritakoa 

betez, eztabaida zientifiko teknikoa gizartearekin egiaztatu da, aukera guztiak irekita 

zeudela, lurraldearen pertsona eta eragile guztien inplikazioarekin, eta eskudun diren 

erakunde guztien iritzi eta partaidetza kontuan hartuta.

Prozesu honen ondorioz, EKZPn jaso nahi ziren aldaketen izaera ikusita, hurrengoa 

erabaki da: beharrezkoa den aldaketa hain sakona izanda, komenigarriena, testu berri 

bat izatea da bere osotasunean, eta ez bakarrik oraingoa berrikustea. Horrek EKZP 

berria onartzea eskatzen du, eta hori da izapidatzen dagoen Dekretu proiektu honen  

helburua.

Urdaibaiko Biosfera Erreserba Babesteko eta Antolatzeko uztailaren 6ko 5/1989 legeak 

EKZP izapidatzeko legezko prozedurari buruz ez du aurreikuspen zehatzik jasotzen, 

eta beraz jarraituko diren tramiteak, abenduaren 22ko 8/2003 Legearenak izango dira, 

Xedapen Orrokorrak Egiteko Prozedurarena, bere 2. artikulua jarraituz, Dekretu 

proiektu honen hasiera 2010eko urtarrilaren 28ko hasierako Agindua da, 8/2003ko 

Legearen Zioen Azalpenean jasota datorren helburuak dioen bezala, bertan hartu zen 

“erabaki formal bat (…) hasiera-hasieratik, araua egitea bidezkoa denentz esango 

duena”, eta gainera, horrek suposatu zuen “garrantzi juridiko eta politiko handia duen 

egintza bat, arauaren beharrizan eta bideragarritasunaren gainean gutxieneko gogoeta 

behar duen egintza bat”. Beraz, aipatutako legearen 4. artikuluaren helburuekin bat 

egiten du. Nolanahi ere, orain bere 5.1 artikuluan jasotzen diren edukiak bete beharko 

dira, orduan jaso ez zirenak. Bereziki orain, zera azpimarratu behar da:  

Ingurumenaren Administrazioaren Zuzendaritzan Dekretu proiektu honek ingurumen-

ebaluazio estrategikokoa behar duen kontsultatuta, 2015eko apirilaren 8an, EKZP 

honek, araudiak ingurumen-ebaluazio estrategikoa eskatzen duen kasuen artean ez 

dagoela adierazi zuen.



8/2003 Legeko 7.1 artikulua eta, aipatutako lege-xedapenak ikusita, eta oro har zein 

bereziki aplikagarri diren gainerakoak aintzat hartuta

E B A T Z I  D U T :

Lehena.- Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana 

onartzen duen Dekretu proiektuari aurretiazko onespena ematea.

Bigarrena.- Prozedurarekin jarraitzea, zeinak aipatutako 8/2003 Legearen 7. 

artikuluan aurreikusitako Zerbitzu Zuzendaritzaren Aholkularitza Juridikoko 

Zerbitzuaren txostenaren ondoren, jarraieran jasotzen diren izapideak betez. 

Hirugarrena.- Xedapenak suposatuko duen kostuaren kalkulua batzen duen memoria 

ekonomikoa egingo da, abenduaren 22ko 8/2003 Legeko 10.3 artikuluan jasotako 

eduki eta sakontasunarekin, aldi berean urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 42 eta 43 

artikuluak betez.

Laugarrena.- 40/2012 ebazpena, abuztuaren 21ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta 

Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena; honen bitartez, Jaurlaritzaren 

Kontseiluaren Erabakia, genero-eraginaren aurreko ebaluazioa gauzatzeari buruzko 

jarraibideak onartzekoa eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak ekidin 

eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeari buruzkoa, Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako 4/2005 Legea betetzeko: txosten juridikoak esaten duenari lotzen 

zaio, gai honek hausnarketa beharko baitu LPP eta LPS bezalako beste hirigintza eta 

lurralde-antolamenduko tresnak ikusirik.

Kultura Departamentuko txostena beharko da, abuztuaren 31ko 128/2007 

Dekretuarekin bat etorriz,  xedapen orokorrak egiteko prozeduraren barruan 

Bosgarrena.- Dekretu zirriborroa Jendaurrean jarriko da eta interesdunentzako 

entzunaldirako epea ere irekiko da eta beharrezko diren txosten guztiak eta kide 

anitzeko organoen txostenak eskatuko dira.

Seigarrena.- Bereziki, afektatuta diren Herri administrazioen entzunaldi izapidetza 

burutuko da: Bizkaiko Foru Aldundia, Udalak – bai zuzenean zein EUDELen bidez- eta 

Euskadiko Ur Agentzia. Era berean, entzunaldia emango zaie ingurumenaren zaintza 

helburu duten irabazi asmorik gabeko erakundeei, eta Eusko Jaurlaritzako sailei. 

Informazio publikoko epea hasten dela EHAAn, Departamentuko webgunean eta 

egoitza elektronikoan iragarriko da.  

Dekretuaren onartzeko prozesuan parte-hartze publikoari buruzko arauak betetzen 

direla bermatuko da, hau da, ingurumenaren alorrean informazioa eskuratzeko, 

herritarrek parte hartzeko eta justiziara heltzeko eskubideak arautzen dituen uztailaren 

18ko 27/2006 Legea (2003/4/CE y 2003/35/CE Direktibak jasotzen dituena), alegia.



Edozein kasutan ere, Legegunetik dokumentu juridiko garrantzitsuenak zabalduko dira 

Dekretua onartu harte, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu 

onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearekin bat etorriz.

Zazpigarrena.- Urdaibaiko Patronatuko txostena, COTPV, Íngurumenaren 

Batzordearen eta Ingurugirorako Aholku Kontseiluaren txostenak eskatuko dira.

Ez da Landaberriko txostenik eskatu behar, apirilaren 8ko, Landa Ingurunearen 

Garapenekoa, 10/1998 Legearen 10.b artikuluarekin bat etorriz, bere I. eranskineko 

udalerrietan eraginik ez duelako eta ez baitago bere II. eranskineko tresnen zerrendan. 

Kostaseko Legearen 117. artikuluan jasotako txostena aurretiazko onespenaren 

ondoren eskatuko da, hau baita lehengo aldia proiektu bat dagoen Ingurumeneko eta 

Landa eta Itsas Inguruneko Ministerioak (Itsasertz Mugartea) txostena emateko.

Zortzigarrena.- Txosten eta alegazio guztiak jasota, euren azterketarako fasea 

zabalduko da, eta Proiektua aldatuko da onartzen direnekin. Tramite guztiak berriro 

errepikatuko dira baldin eta funtsezko aldaketa egongo balitz informatutako testuarekin 

alderatuz. Hasieran aukeratutako eredua eta aurretiaz onartu dena aldatzen duen 

aldaketa, baldin eta berri bat bezala ulertu daitekeen eta ez ezberdina soilik alderdi 

zehatz eta osagarrietan, funtsezkotzat ulertuko da, Guztia batzen duen txostena 

egingo da (alegazioen bazterketaren arrazoiak nahiko azalduz) eta parte hartu duten 

pertsona eta erakundeei bidaliko zaie. Horrez gain, testu horren gainean Kostasen 

bigarren txostena (Kostaseko Legearen 117. artikulua)  eskatuko da.

Bederatzigarrena.- Arau-testuak Lege Garapen eta Arau Kontrolerako 

Zuzendaritzaren txostena jasoko du eta ondoren Kontrol Ekonomikoko Bulegoarena, 

ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 25.2 artikuluarekin bat etorriz. 

Hamargarrena.- Prozedura osoko memoria laburtua egingo da, aurrekariak eta 

egindako izapidetzak azpimarratuz, eta guzti hori Jaurlaritzaren Kontseiluari igorriko 

zaio bere onarpenerako.
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