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BESTELAKO XEDAPENAK
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

1438
EBAZPENA, 2020ko otsailaren 14koa, Ingurumen Administrazioaren zuzendariarena, zeinaren 

bidez ingurumen-txosten estrategikoa egiten baita Urdulizko (Bizkaia) Landeta 31 eremuko A 
lurzatiaren xehetasun-azterketaren gainean.

AURREKARIAK

2019ko urriaren 4an, Urdulizko Udalak ingurumen-organoari eskaera egin zion Urdulizko Lan-
deta 31 eremuko A lurzatiaren xehetasun-azterketaren aldaketari dagokion ingurumen-ebaluazio 
estrategiko sinplifikatuaren prozedura izapidetzen hasteko, Ingurumen-ebaluazioari buruzko aben-
duaren 9ko 21/2013 Legean xedatutakoaren arabera. Eskabidearekin batera, zenbait dokumentu 
aurkeztu ziren, hala nola Planaren zirriborroa eta ingurumen-dokumentu estrategikoa, abendua-
ren 9ko 21/2013 Legearen 16. eta 29. artikuluetan xedatutako edukia zuena.

Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 30. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak zenbait erakunderi eskatu zien egoki iruditzen zitzaiz-
kien oharrak egiteko, oinarritzat har bailitezke ingurumen-organo horrek bere ingurumen-txosten 
estrategikoa formulatzeko, eta, beharrezko ikusiko balitz, ingurumen-inpaktu estrategiko arrun-
taren ebaluazioa egiteko. Halaber, eskatu zien iritzia emateko, dagokion ingurumen-azterlan 
estrategikoak nolako irismena, xehetasun-maila eta zehaztasuna izan beharko lukeen zehazteko. 
Era berean, Urdulizko Udalari izapidearen hasieraren berri eman zitzaion.

Legez ezarritako epea bukatuta, zenbait erantzun jaso dira hainbat erakunderen aldetik, eta 
haien emaitza espedientean jasota dago.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 1. artikuluan ezarritakoa-
ren arabera, haren helburua da oinarriak ezartzea ingurumenean ondorio esanguratsuak izan 
ditzaketen planen, programen eta proiektuen ingurumen-ebaluazioa arautzeko; horrela, inguru-
menaren babes-maila handia bermatuko da, garapen jasangarria sustatzeko helburuarekin.

Era berean, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 
42. artikuluaren arabera, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioek era egokian bermatuko dute, bes-
teak beste, plangintza-prozesuaren lehen faseetan egingo dela ingurumenaren gaineko eraginen 
analisia, betiere aukerarik egokienak hautatzeko asmoz, eta aintzat hartuta hor gauzatuko diren 
jardueren metatze-eta sinergia ondorioak.

Urdulizko Landeta 31 eremuko A lurzatiaren xehetasun-azterketa (aurrerantzean, Plana) aben-
duaren 9ko 21/2013 Legearen 6.2 artikuluaren kasuetan sartzen da; bertan aurreikusten da zein 
diren ingurumen-organoak egindako ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatutik pasa behar 
diren plan eta programak, honako hauek zehazteko: planak edo programak ez duela eragin nabar-
menik ingurumenean, ingurumen-txosten estrategikoan ezarritakoaren arabera, edo plan edo 
programen gaineko ingurumen-ebaluazio estrategiko arrunta egin beharra, haiek ingurumenerako 
eragin nabarmenak ekar litzaketelako.
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Ingurumen-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-txosten estrategiko hau ematen du Ingurumen Adminis-
trazioaren Zuzendaritzak –eskumena duen organoa baita otsailaren 27ko 3/1998 Legearen eta 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezar-
tzeko den apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuaren arabera–. 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.

Hauek guztiak aztertu dira: 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erki-
degoko ingurumena babestekoa; 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, Ingurumen-ebaluazioari 
buruzkoa; 77/2017 Dekretua, apirilaren 11koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 
Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Admi-
nistrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore 
Publikoko Araubide Juridikoari buruzkoa, eta aplikatzekoak diren gainerako arauak. Horrenbestez, 
honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Urdulizko Udalak sustatutako Urdulizko Landeta 31 eremuko A lurzatiaren 
xehetasun-azterketaren (aurrerantzean, Plana) ingurumen-txosten estrategikoa egitea, jarraian 
zehazten den moduan:

A) Planaren deskribapena: helburuak eta jarduketak.

Planaren xedeko lurzatiak 1.773 m2-ko azalera du eta Urdulizko udalerriaren ipar-mendebal-
dean dago, industrialdetik hurbil dagoen bizitegi-eremuan. Lurzati horretan baserri bat zegoen, 
2007an eraitsi zutena.

Xehetasun-azterketa honen bidez bete nahi da hiri-lurzoruan finkatutako eraikina ordezteko 
Ordenantzaren 100. artikuluaren lehenengo baldintza (ordenantza hori udalerriko arau subsi-
diarioen barruan dago). Artikulu horren arabera, hiri-lurzoruan dauden eraikinak -zatitzat jotzen 
direnak-eraisten direnean, ordezko eraikin berri bat eraiki ahal izango da, baldin eta baldintza 
batzuk betetzen badira, zeinetatik lehenengoa baita xehetasun-azterketa bat idaztea, proiektu 
arkitektonikoa idatzi aurretik behin betiko onartu beharko dena.

Xehetasun-azterketa horrek antolamendu-parametro orokorrak ezartzen ditu eremuko lurzatian. 
Xehetasun-azterlanak ez du aldatzen lurzoruaren erabilera, ez du handitzen hirigintza-eraikigarri-
tasuna, eta ez ditu ezabatzen edo murrizten bideak edo zuzkidura publikoak.

Planak proposatzen du 6 etxebizitza atxikiko proiektu bat garatzea (B+1 sestra gainean eta 
solairu bat garajearen sestraren azpian), horixe baita tipologiarik aproposena, lurzatiaren ezauga-
rriak kontuan harturik, eta tipologiaren arruntena ere bai, dagoen ingurunean. Lurzatia horizontal 
samarra da kalearen noranzko perpendikularrean, baina malda nabarmena du, % 6,5ekoa, kale 
horren noranzko paraleloan. Eraikina hiru zatitan mailakatzea proposatzen da, beheko solairuko 
kota elkarren segidakoekin, lurraren maldara egokituta.
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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 proiektuetarako ezartzen duen esparrua: Planak ezartzen ditu eremuaren hiri-
gintza-antolamenduaren parametro orokorrak, eta urbanizatzeko proiektu baten bidez garatuko 
da. Aurkeztutako agiriak ikusita, Planak ez dauka baldintzatzailerik, besteak beste, kokapen, 
ezaugarri, neurri edo funtzionamenduari dagokienez, proiektuen ingurumen-inpaktuaren eba-
luazioari buruzko legedian zerrendatutako kategorietako batekoak diren proiektuak etorkizunean 
baimentzeko.

b) Zer neurritan eragiten duen Planak beste plan edo programa batzuetan, baita hierarkiza-
tuta daudenetan ere: ingurumenaren ikuspegitik, plan honek ez du aipatzeko moduko ondoriorik 
izango beste plan edo programa batzuetan.

c) Planak ingurumen-kontsiderazioak integratzeko duen egokitasuna, batez ere garapen jasan-
garria sustatzeko helburuarekin: Planak lurzoru bat baliatzen du, gaur egun bizitegietarakoa dena, 
eta osatu egiten du, lurzoru gehiagorik okupatu gabe. Era berean, xehetasun-azterketa garatuko 
duen eraikuntza-proiektuak energiaren efizientziako irizpideei jarraituko die, kontsumo eta inpaktu 
txikiko argiztapen-sistemak eta ura aurrezteko eta berrerabiltzeko neurriak baliatuta. Hori dela eta, 
Plana egokia da garapen jasangarria sustatzen duten ingurumen-arloko alderdiak integratzeko.

d) Planarekin lotutako ingurumen-arazo esanguratsuak: Ez da hauteman plana gauzatzearen 
ondoriozko ingurumen-arazo adierazgarririk, betiere, besteak beste, segurtasunari eta osasunari, 
ingurumenari, hondakinen kudeaketari, paisaiari, kutsadura akustikoari eta urei dagokienez inda-
rrean dagoen araudia betez gauzatzen badira ukitutako eremuarekin lotutako esku-hartzeak eta 
jarduerak.

e) Planaren egokitasuna ingurumenaren arloko Batasuneko edo estatuko legedia ezartzeko: 
Plana egokia da Batasuneko edo estatuko ingurumen-legeak ezartzeko, hain zuzen ere, honda-
kinen, klima-aldaketaren, airearen kalitatearen (emisio atmosferikoak, zarata, argia), ondarearen 
eta biodibertsitatearen arloetakoak.

2.– Ondorioen eta eragina jasan lezakeen eremuaren ezaugarriak.

Planaren xedeko eremua Urdulizko hiri-egiturako hiri-lurzoru finkatugabe bat da. Gaur egun, 
orubea erabat urbanizatuta dago eta behar diren hiri-zerbitzuak ditu.

Ez dago naturagune babesturik Planaren eremuan, ezta eralda daitekeen ingurumen-balio 
handiko eremurik ere; hortaz, ez dago Plana garatzearen ondorioz larriagotu daitekeen 
ingurumen-arriskurik.

Ez da ingurumen-balio aipagarririk ere hauteman. Ez da hauteman interes geologikoko lekurik, 
azaleko urik, ez eta ur-gunerik ere. Ez dago, ezta ere, katalogatutako flora-eta fauna-espezierik 
edo kultura-ondareko elementurik ere. Lursailaren azalera osoa landaredia erruderal nitrofiloak 
okupatzen du, espezie exotiko inbaditzaileekin (Cortaderia Selloana).

Zaratari dagokionez, ingurumen-dokumentuaren batera inpaktu akustikoaren azterketa bat 
dago, eta hor ondorioztatzen da ezen gaur egun betetzen direla kalitate akustikoaren helburuak 
kanpoaldean (2 metroko garaieran eta fatxadan) egunaren hiru alditan, eta hala izango dela etor-
kizunean ere.
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Gauzak horrela, Plana garatzetik eratorriko diren ingurumen-efektu nagusiak eraikuntza-obrak 
izango dira (hondakinak sortzea, lur-mugimenduak, makinen joan-etorria, isurketak, kentzea, 
etab.). Horrek, jakina, eragozpenak eragingo dizkie biztanleei, igorpen atmosferikoak eta zaratak 
areagotuko direlako, hiri-eremu batean.

Hori guztia kontuan hartuta, eta ingurumen-dokumentu estrategikoan proposatutako baldintza 
eta neurri prebentibo, babesle eta zuzentzaileak aplikatuta, bai eta aurrerago zehazten direnak 
ere, ez da espero jarduketa horiek inpaktu nabarmenik sortuko dutenik ingurumenean.

3.– Neurri babesle eta zuzentzaileak indarreko arauen arabera ezarriko dira, ebazpen honetan 
zehaztutakoaren arabera eta, aurrekoaren aurkakoa ez den guztian, ingurumen-dokumentu estra-
tegikoan eta planean bertan adierazitakoaren arabera.

Hartu beharreko neurrien artean daude, halaber, plana gauzatzeko proiektuen ondorio direnak; 
alegia, jardunbide egokien eskuliburuan jasotako neurriak hartu beharko dira obretan, lurren eta 
soberakinen kudeaketan, hondakinen sorkuntzan eta kudeaketan, eta airearen kalitatearen eta 
kalitate akustikoaren babesean. Besteak beste, neurri hauek hartu beharko dira:

– Obrako langileek erabili behar duten jardunbide egokien gidaliburuak gai hauekin zerikusia 
duten alderdiak bilduko ditu, gutxienez: lanaldiak, makineria, aldi baterako desbideratzeak, ahalik 
eta hauts eta soinu gutxien sortzea, hondakinak kudeatzea eta herritarren lasaitasunean eragin 
negatiboa izan dezaketen jardunak minimizatzea.

– Hondakinak sortu eta kudeatzea: Hondakin eta zoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 
22/2011 Legeak araututako moduan eta aplikatzekoak diren berariazko araudiek agindutako 
moduan kudeatuko dira obretan sortutako hondakinak, hondeaketetatik eratorriak eta ebaketak 
prestatzeko eragiketen ondoriozkoak barne.

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

Obretan indusketa-soberakinak sortzen badira, baimendutako soberakindegira eraman eta 
indarreko legediaren arabera kudeatuko dira.

Urdulizko Udalari eta Ingurumen Sailburuordetzari jakinarazi beharko zaizkie lur susmagarriak 
hautemateagatiko kutsadura-arrasto guztiak, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbi-
tzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 22.2 artikulua betetzeko.

– Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 
Errege Dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, zonakatze akustiko, kalitate-hel-
buru 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, egokitu beharko dira, hala badagokie, Kanpoan erabiltzeko makinek 
ingurumenean sortzen dituzten emisio akustikoak arautzen dituen otsailaren 22ko 212/2002 Errege 
Dekretuan (apirilaren 28ko 524/2006 Dekretuak aldatu du) eta arau osagarrietan ezarritakora.

Eguneko lan-ordutegian egingo dira obrak.

– Landare-eta lore-estaldura lehengoratzeko lanetan, biodibertsitate autoktonoa sustatzeko jar-
duerak bultzatuko dira, jasangarritasun-irizpideak lehenetsiz jarduera horietan, horrela, espezie 
inbaditzaileak sartzeko arriskua murrizteko. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde 
Plangintza eta Etxebizitza Sailak egindako «Lorategi eta berdegune jasangarriak diseinatzeko 
eskuliburua» argitalpenean jasotako gomendio eta neurriak kontuan hartuko dira. Gida, aukerak 
ematen dira, birlandatu beharreko ingurunearen arabera, eta ahalmen inbaditzailea duten espezie 
aloktonoak identifikatzen ditu, landaketa horietan ez erabiltzeko.
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– Landareztatze-eta lorategi-lanetan ez dira inola ere erabiliko inbaditzaileak izan daitezkeen 
espezie aloktonoak, hala nola Fallopia japonica, Robinia pseudoacacia, Cortaderia selloana eta 
beste. Espezie horiek kentzeko eta lur-mugimenduen bidez hedatzea ekiditeko behar diren neu-
rriak hartuko dira; betelanetan, landareztatze-lanetan eta urbanizazioko lorategi-lanetan erabiliko 
diren mailegu-lurren eta landare-lurren jatorria eta osaera kontrolatu beharko da.

– Eraikingintza eta eraikuntza jasangarrienerako behar diren ezaugarriei dagokienez, «EAEko 
etxebizitzen eraikingintza jasangarriaren gida» argitalpenean gomendioak erabiliko dira, eraikinen 
energia-aurrezpena eta-efizientzia bultzatzeko eta energia berriztagarriak sustatzeko. Neurri horiek, 
gutxienez, alderdi hauetan eragin beharko dute:

– Materialak. Berriztagarriak ez diren lehengaien kontsumoa murriztea.

– Energia. Berriztagarriak ez diren iturrien bidez sortutako energia kopurua edo/eta kontsumoa 
murriztea.

– Edateko ura. Edateko uraren kontsumoa gutxitzea.

– Ur grisak. Ur gris gutxiago sortzea.

– Atmosfera. Gas, hauts, bero eta argi emisioak murriztea.

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

Bigarrena.– Zehaztea, ebazpen honetan ezarritakoari jarraikiz, ez dela aurreikusten Urdulizko 
Landeta 31 eremuko A lurzatiaren xehetasun-azterketak kontrako eragin nabarmenik izatea 
ingurumenaren gainean, eta, ondorioz, ez dela beharrezkoa ingurumen-ebaluazio estrategiko 
arrunta egitea.

Hirugarrena.– Ebazpen honen edukia Urdulizko Udalari jakinaraztea.

Laugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea. 
Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 31.4 artikuluak ezarrita-
koaren arabera, ingurumen-txosten estrategiko honek indarraldia galduko du eta berezko dituen 
ondorioak sortzeari utziko dio, baldin eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 
lau urteko gehieneko epean Urdulizko Landeta 31 eremuko A lurzatiaren xehetasun-azterketa 
onartzen ez bada. Kasu horretan, berriro hasi beharko da Planaren ingurumen-ebaluazio estrate-
giko sinplifikatuaren prozedura.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko otsailaren 14a.

Ingurumen Administrazioaren zuzendariaren absentziaz (apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuaren 
lehen xedapen gehigarria).

Ingurumeneko sailburuordea,
MARÍA ELENA MORENO ZALDIBAR.


