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BESTELAKO XEDAPENAK
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

3974
EBAZPENA, 2019ko ekainaren 21ekoa, Ingurumen Administrazioaren zuzendariarena, zeinaren 

bidez formulatzen baita Zumaiako (Gipuzkoa) San Juan Egoitza dagoen HE.03 Odieta-San 
José eremuaren Hiri Birgaitzearen Plan Bereziaren aldaketari buruzko ingurumen-txosten 
estrategikoa.

EGITATEAK

Zumaiako Udalak, 2019ko urtarrilaren 18an, eskabide bat aurkeztu zuen ingurumen-organoan, 
hasiera emateko San Juan Egoitza dagoen HE.03 Odieta-San José eremuaren Hiri Birgai-
tzearen Plan Bereziaren aldaketari buruzko ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren 
prozedurari. Eskabidearekin batera, zenbait dokumentu aurkeztu ziren, hala nola Planaren zirri-
borroa eta ingurumen-dokumentu estrategikoa, ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 
21/2013 Legearen 29. artikuluan eskatutako edukia zutela. Gainera, ingurumen-dokumentu estra-
tegikoan, dokumentu hori landu duten pertsonak aipatzen dira, sinatuta dago eta amaiera-data 
dauka.

Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 30. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, 2018ko azaroaren 13an 
kontsulta-izapidea egin zitzaien eraginpeko administrazio publikoei eta interesdunei, egoki ikusten 
zituzten oharrak egin zitzaten, oinarritzat har bailitezke ingurumen-txosten estrategikoa formula-
tzeko eta, beharrezko iritziz gero, ingurumen-inpaktu estrategiko arruntaren ebaluazioa egiteko. 
Ohar horiek aintzat hartuko dira zehazteko nolako zabalera, xehetasun maila eta zehaztasuna 
izan behar duen ingurumen-azterlan estrategikoak. Zehazki, haiei egin zitzaien kontsulta: Eusko 
Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritza eta Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzenda-
riordetza; Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusia; Ekologistak Martxan elkartea, 
eta Eguzki, Eguzkizaleak elkartea. Era berean, Zumaiako Udalari jakinarazi zitzaion kontsulta-iza-
pidea hasita zegoela.

Halaber, espedientean jasotzen den dokumentazioa eskuragarri egon zen Ingurumen, Lurralde 
Plangintza eta Etxebizitza Sailaren webgunean, egoki ikusten zituzten ingurumen-arloko oharrak 
egin zitzaten interesdunek.

Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 30. artikuluan ezarritako epea amaituta, Eusko Jaurlaritzako 
Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren eta Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendariordetzaren 
txostenak jaso dira; espedientean dago horren emaitza.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeko 1. artikuluan ezarritakoa-
ren arabera, haren helburua da ingurumenean ondorio esanguratsuak izan ditzaketen planen, 
programen eta proiektuen ingurumen-ebaluazioa arautuko duten oinarriak ezartzea; horrela, ingu-
rumenaren babes-maila handia bermatuko da, garapen jasangarria sustatzeko helburuarekin.
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Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege 
Orokorraren 42. artikuluaren arabera, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioek era egokian bermatuko 
dute, besteak beste, plangintza-prozesuaren lehen faseetan egingo dela ingurumenaren gaineko 
eraginen analisia, betiere, aukerarik egokienak hautatzeko asmoz, eta aintzat hartuta hor gauza-
tuko diren jardueren metatze- eta sinergia-ondorioak.

San Juan Egoitza dagoen HE.03 Odieta-San José eremuaren Hiri Birgaitzearen Plan Berezia-
ren aldaketa (aurrerantzean, plana) abenduaren 98ko 21/2013 Legearen 6.2 artikuluan jasotako 
kasuetako bat da; bertan xedatzen da zein diren ingurumen-organoak egindako ingurumen-eba-
luazio estrategiko sinplifikatutik pasa behar diren planak eta programak, honako hauek zehazteko: 
planak edo programak ez duela eragin nabarmenik ingurumenean, ingurumen-txosten estrategi-
koan ezarritakoaren arabera, edo planen edo programen gaineko ingurumen-ebaluazio estrategiko 
arrunta egin beharra, haiek ingurumenaren gaineko eragin nabarmenak ekar litzaketelako. Ingu-
rumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua egiteko prozedura 29. artikulutik 32. artikulura bitartean 
arautzen da, abenduaren 9ko 21/2013 Legearen V. eranskinean ezarritako irizpideen arabera.

Dokumentazio teknikoa eta planaren ingurumen-ebaluazioaren espedienteko txostenak azter-
tuta, eta ikusirik hasierako dokumentu estrategikoa zuzena dela eta indarreko araudian ezarritako 
alderdien araberakoa dela, Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak –eskumena duen orga-
noa baita otsailaren 27ko 3/1998 Legearen eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 
Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko den apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuaren 
arabera– ingurumen-txosten estrategiko hau ematen du. Txostenak Planaren proposamenean 
ingurumen-arloko alderdiak sartzearen alde egiten du, eta Plana aplikatzearen ondorio adieraz-
garrien gaineko iritzia ematen, baita ingurumen-ondorioetarako soilik sartu behar diren azken 
zehaztapenen inguruan ere.

Xedapen hauek guztiak aztertu dira: 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia 
Erkidegoko ingurumena babestekoa; 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, Ingurumen-ebaluazioari 
buruzkoa; 77/2017 Dekretua, apirilaren 11koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizi-
tza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, 
Sektore Publikoko Araubide Juridikoarena, eta aplikatzekoak diren gainerako arauak. Horrenbes-
tez, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Zumaiako San Juan Egoitza dagoen HE.03 Odieta-San José eremuaren Hiri Bir-
gaitzearen Plan Bereziaren aldaketaren ingurumen-txosten estrategikoa egitea, baldintza hauetan:

A) Planaren deskribapena: helburuak eta jarduketak.

Aldaketaren xedea da Zumaiako San Juan Egoitza (adinekoena) handitzea eta eremuko oinez-
koentzako guneak eta espazio libreak berrantolatzea, etorkizunean ingururako sarbidea izango 
den igogailu publikora egokitzeko. Aldaketaren xedeko eremuak 800 m2 ditu; HE.03 Odieta-San 
José eremuak guztira 27.142 m2 ditu. Planak jarduera hauek jasotzen ditu:

– Egoitzaren eraikina handituko da, egun eraikin nagusia eta eraikin atxiki txikiena (komentu 
zaharra) lotzen dituen beirazko tunelaren espazioa baliatuta. Gainera, eraikin txiki hori beste erai-
kin antzeko batez ordeztuko da, azalera handituta (450 m2-tik 783,48 m2-ra.

– Espazio libreen eta oinezkoentzako eremuen antolamendu xehatua aldatu da, 2014an onar-
tutako plan bereziaren aldean, eremurako sarbidea izango den igogailu publikoaren kokagunera 
egokitzeko.
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– HE.03 eremuan sartu da espazio libreen lurzati bat, egoitzari lotua, iraganean HE.01 Alde 
Zaharra eremuan sartu zena. 699 m2 ditu.

B) Planaren ezaugarriak aztertu ondoren, eta abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 31. artikuluarekin 
bat etorriz, lege horren V. eranskinean ezarritako irizpideak aztertu dira, zehazteko ea planak ingu-
rumen-ebaluazio estrategiko arrunta behar duen ala ez.

1.– Planaren ezaugarriak, bereziki honako hauek kontuan hartuta:

a) Planak zer neurritan ezartzen duen proiektu eta beste jarduera batzuetarako esparrua: aur-
keztutako dokumentazioa ikusita, planak ez dauka baldintzatzailerik, besteak beste, kokapenari, 
ezaugarriei, neurriei edo funtzionamenduari dagokienez, proiektuen ingurumen-inpaktuaren eba-
luazioari buruzko legedian zerrendatutako kategorietako batekoak diren proiektuak etorkizunean 
baimentzeko.

b) Planak zer neurritan eragiten duen beste plan edo programa batzuetan: plana bateragarria 
da hierarkikoki goragoko mailakoak diren lurralde-plan, plan sektorial eta hirigintza-planekin.

c) Plan berezia egokia den ingurumenaren arloko kontsiderazioak integratzeko, batez ere, gara-
pen jasangarria sustatzearren: Planaren helburua da, besteak beste, baliabide naturalak babestea 
eta horien erabilera optimizatzea, eta lurzorua modu efizientean okupatzea.

d) Planarekin edo programarekin loturiko ingurumen-arazo esanguratsuak: ingurumenean 
nolabaiteko inpaktua izan dezaketen jardunek obra-faseekin dute zerikusia batez ere: lur-mugi-
menduak, makineria-zirkulazioa, lurzoru-okupazioa, ustekabeko isurpenak, uraren kalitatearen 
gaineko eragina, hondakinak sortzea, soinu-mailen igoera, igorritako partikulek eragindako kutsa-
dura atmosferikoa eta abar. Ziurta dezakegu, beraz, ez dela izango Plana burutzearen ondoriozko 
ingurumen-arazo adierazgarririk, betiere eraginpeko eremuan burutzen diren jarduketak eta 
jarduerak segurtasunari eta osasunari, ingurumenari, paisaiari, kutsadura akustikoari eta kul-
tura-ondarearen babesari dagokienez indarrean dagoen araudia betez gauzatzen badira.

e) Era berean, Plana egokitzat jotzen da ingurumen-arloko Europar Batasuneko edo nazio-mai-
lako legedia txertatzeko.

2.– Sor daitezkeen ingurumen-efektuak eta seguruenik eraginpean izango den eremuaren 
ezaugarriak:

Planaren xedeko esparrua eremu erabat antropizatu batean dago, hiri-kokagunez eta bide-azpie-
giturez inguratua; gainera, eraikita dago. Eremu horretan, ez dago nabarmentzeko moduko 
ingurumen-alderdirik, eta ez du horrekin lotutako ingurumen-arriskurik (uholde-arriskua, akuife-
roen kalteberatasuna, etab.).

Ingurumen-arazoak eragin ditzakete jarduketek, eraikuntza berriaren eraikuntza-obren ondorioz, 
biztanleengan eragina izan dezaketenak: atmosferara egindako igorpenak areagotzea (zarata eta 
igorpen lausoak), eta, obrak dirauen artean, hondakinak eta ondoriozko lur-mugimenduak sortzea.

3.– Neurri babesle eta zuzentzaileak aplikatzerakoan, bete beharko dira egungo araudia, ingu-
rumen-txosten estrategikoa egiteko ebazpen honetan ezartzen diren arauak, bai eta, aurrekoak 
betetzea ezertan eragotzi gabe, ingurumen-agiri estrategikoa eta plana bera ere. Aplikatu behar 
diren neurrien artean, nabarmentzekoak dira proiektua exekutatzearen ondoriozkoak; neurri 
horiek, gainera, lotuta egon beharko dute obretako jardunbide egokien eskuliburuarekin, lurren 
eta soberakinen kudeaketarekin, hondakinen sorkuntza eta kudeaketarekin, induskatutako lurzo-
ruen kontrolarekin eta airearen kalitatea eta kalitate akustikoa babestearekin (ikus ebazpen honen 
I. eranskina, non zerrendatzen baitira zenbait neurri babesle eta zuzentzaile, planetik eratorritako 
proiektuko obrak exekutatzeko bete behar direnak).
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren txostenari jarraikiz, planak 15 metroko 
babes-eremua izan beharko du Ubillos dorrearekiko (planaren xedeko eremutik hurbil dago) eta 
inguruko espazioekiko, urtarrilaren 10eko 2/2012 Dekretuaren 23. artikuluaren arabera. Dekretu 
horren bidez, EAEko Done Jakue Bidea Kultura Ondasun Kalifikatu izendatu zen, Monumentu 
Multzoaren kategorian.

Eraikingintza eta eraikuntza jasangarrienerako behar diren ezaugarriei dagokienez, EAEko 
etxebizitzen eraikuntza jasangarriaren gida argitalpenean jasotako neurriak eta ingurumen-jardun-
bide egokiak erabiliko dira eraikinen energia-aurrezpena eta -efizientzia bultzatzeko eta energia 
berriztagarriak sustatzeko. Neurri horiek, gutxienez, alderdi hauetan eragin beharko dute:

– Materialak. Lehengai berriztaezinen kopurua murriztea.

– Energia. Iturri berriztaezinen bidez sortzen den energiaren sorkuntza edo kontsumoa murriztea.

– Edateko ura. Edateko uraren kontsumoa gutxitzea.

– Ur grisak. Ur gris gutxiago sortzea.

– Atmosfera. Gas, hauts, bero eta argi gutxiago igortzea.

– Barne-kalitatea. Barruko airearen kalitatea, erosotasuna eta osasungarritasuna hobetzea.

Bigarrena.– Zehaztea, ingurumen-txosten estrategiko honetan ezarritako baldintzekin bat eto-
rriz, ez dela aurreikusten Zumaiako San Juan Egoitza dagoen HE.03 Odieta-San José eremuaren 
Hiri Birgaitzearen Plan Bereziaren aldaketak ingurumenaren gaineko efektu nabarmenik izango 
duenik. Hortaz, ez zaio ingurumen-ebaluazio estrategiko arrunta egin behar.

Hirugarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Zumaiako Udalari.

Laugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea. 
Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 31.4 artikuluak ezarritakoa-
ren arabera, honako ingurumen-ebaluazio estrategikoak indarraldia galduko du eta berezko dituen 
efektuak sortzeari utziko dio, behin Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta lau 
urteko gehieneko epean, Zumaiako San Juan Egoitza dagoen HE.03 Odieta-San José eremuaren 
Hiri Birgaitzearen Plan Bereziaren aldaketa onartuko ez balitz. Kasu horretan, berriro hasi beharko 
da planaren ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedura.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko ekainaren 21a.

Ingurumen Administrazioaren zuzendaria,
IVAN PEDREIRA LANCHAS.
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I. ERANSKINA

– Obrako langileek erabiltzeko jardunbide egokien eskuliburua. Gutxienez, gai hauekin zeri-
kusia duten alderdiak bilduko ditu: lanaldiak, makineria, aldi baterako desbideratzeak, isurketak 
saihestea, ahalik eta hauts eta soinu gutxien sortzea, herritarren lasaitasunean eragin negatiboa 
izan dezaketen jardunak minimizatzea, hondakinak kudeatzea, etab.

– Hondakinak sortzea eta kudeatzea: obrak egin eta garbiketa-kanpainak dirauen bitartean 
sortutako hondakinak kudeatzeko, Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 
22/2011 Legean eta berariazko arauetan xedatutakoa beteko da.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketa arautzeko ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuan 
xedatutakoaren arabera kudeatuko dira eraikuntza- eta eraispen-hondakinak.

– Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 
13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak beteko dituzte (833/1988 Errege Dekretua, Honda-
kin toxikoei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko Erregelamendua 
onartzekoa).

– Olio erabiliak kudeatuko dira Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekai-
naren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan eta EAEn erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen 
irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan xedatutakoaren arabera.

– Induskatutako lurzoruen kontrola: Zumaiako Udalari eta Ingurumen Sailburuordetzari jaki-
narazi beharko zaizkie lur susmagarriak hautemateagatiko kutsadura-arrasto guztiak, Lurzorua 
Kutsatzea Saihestu eta Kutsatutakoa Garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 22.2 artikulua 
betetzeko.

– Airearen kalitatearen eta kalitate akustikoaren babesa: Zaratari buruzko azaroaren 17ko 
37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 22. artikuluan aurrei-
kusitakoaren arabera, zonakatze akustikoari, kalitate-helburuari eta emisio akustikoei dagokienez, 
obrak egitean erabiliko diren makinak egokitu egin beharko dira kanpoan erabiltzeko makinen 
emisio akustikoei buruz indarrean dagoen araudian ezarritako aginduetara, eta, bereziki, eta hala 
badagokie, Kanpoan erabiltzeko makinek ingurumenean sortzen dituzten soinu-emisio arautzen 
dituen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretuan (apirilaren 28ko 524/2006 Dekretuak aldatua) 
eta arau osagarrietan ezarritakora.

– Halaber, eguneko lan-ordutegian jardungo da, eta kamioiek obran sartu eta irteteko erabiltzen 
dituzten bideak garbi mantendu beharko dira; horretarako, presioko ura edo erraztatzeko makina 
mekanikoak erabiliko dira.


