
 
 
 
 
 
 

 

 
I. ERANSKINA.- LURRALDE-PLANGINTZAKO PROZEDURA-ESKEMA 
ORIENTAGARRIAK 
 
A) LAGak ETA FUNTSEZKO ALDAKETAK EGITEA ETA ONARTZEA. 
 
 

LURRALDE-PLANGINTZAKO 
PROZEDURA 
 
 
4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal 
Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa 

INGURUMEN-EBALUAZIO 
ESTRATEGIKOA EGITEKO 
PROZEDURA 
 
21/2013 Legea, abenduaren 9koa, 
ingurumen-ebaluazioari buruzkoa. 

 
1.- Eusko Jaurlaritzak, erabaki bidez, 
prozedura hastea erabaki du. Erabaki hori 
EHAAn argitaratuko da, Herritarren 
Partaidetzarako Programarekin batera, 
eta udalei, foru-aldundiei eta EAEko 
gobernu-ordezkariari jakinaraziko zaie. 
Lurralde Antolakuntzari buruzko 
Legearen 10.1 artikulua. 
 
2.- Azterlanak egitea eta sektoreko 
administrazio publikoen, foru-aldundien 
eta gobernu-ordezkaritzaren datuak eta 
informazioak biltzea. 3 hilabete. Lurralde 
Antolakuntzari buruzko Legearen 10.2 eta 
10.3 artikuluak. 
 
3.- LAGen Aurrerapena egitea. 
 
 
 
4.- Lurralde Politikarako Aholku 
Batzordeari eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lurralde Antolamendurako 
Batzordeari bidaltzea, gehienez ere 3 
hilabeteko epean txostena egin dezaten. 
Lurralde Antolakuntzari buruzko 
Legearen 10.4 artikulua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.bis.- Hasierako dokumentu 
estrategikoa egitea. 
 
 
4.bis.- Ingurumen-organoari igortzea, 
Hasiera Eskaera arruntarekin batera. 
Horrek eragindako administrazio 
publikoei eta pertsona interesdunei 
kontsulta egingo die hilabetez. 
Ingurumen-organoak 3 hilabeteren 



 

 
 

 
 
 
5.- Aurrerapena administrazioei eta 
erakunde publiko eta pribatuei bidaltzea, 
hiru hilabeteren buruan oharrak edo 
alternatibak aurkez ditzaten. Lurralde 
Antolakuntzari buruzko Legearen 10.5 
artikulua. 
 
6.- Hasierako onespenerako dokumentua 
egitea. 
 
7.- Hala badagokio, egin beharreko 
aldaketak eginda, dokumentua Lurralde 
Politikarako Aholku Batzordeari eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde 
Antolamendurako Batzordeari bidaltzea, 
gehienez ere 3 hilabeteko epean txostena 
egin dezaten. Lurralde Antolakuntzari 
buruzko Legearen 10.6 artikulua. 
 
8.- Lurralde-antolamenduan eskumena 
duen saileko titularraren aginduaren 
bidezko hasierako onespena. 
 
9.- Hasierako onespena EHAAn, BOEn 
eta bi egunkaritan argitaratzea, 
administrazio publikoek eta erakunde 
publiko eta pribatuek oharrak egin ahal 
izan ditzaten. Jaurlaritzaren 
Ordezkaritzari, foru-aldundiei eta udalei 
entzuteko izapidea. Epea: 2 hilabete. 
 
 
10.- Behin-behineko onespenaren 
dokumentua egitea. 
 
 
11.- Lurralde Politikako Aholku 
Batzordeari eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lurralde Antolamendurako 
Batzordeari bidaltzea, hiru hilabeteko 
epean txostena egin dezaten. Lurralde 

buruan emango du ingurumen-azterketa 
estrategikoaren irismen-dokumentua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.bis.- Aldi berean, ingurumen-azterketa 
estrategikoa egingo du. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.bis.- Ingurumen-azterketa estrategikoa 
eraginpeko administrazio publikoen eta 
aurrez kontsultatutako pertsona 
interesdunen kontsulten (EHAA eta 
egoitza elektronikoa) mende jartzea, 45 
eguneko epean (Ingurumen-ebaluazioari 
buruzko Legearen 21. artikulua). 
Informazio publikoak ingurumen-
azterketa estrategikoaren laburpen ez-
tekniko bat izango du (Ingurumen-
ebaluazioari buruzko Legearen 21. 
artikulua). 
 
11.bis.- Ingurumen-organoak 
espedientearen azterketa teknikoa 
egitea eta bi hilabeteko epean 



 

 
 

Antolakuntzari buruzko Legearen 10.8 
artikulua. 
 
 

12.- Lurralde-antolamenduan eskumena 
duen saileko titularraren agindu bidezko 
behin-behineko onespena. 

ingurumen-adierazpen estrategikoa 
egitea (ingurumen-ebaluazioari buruzko 
Legearen 24. eta 25. artikuluak). EHAAn 
eta ingurumen-organoaren egoitza 
elektronikoan argitaratzea. 

13.- Gobernu Kontseiluari bidaltzea, behin betiko onar dezan. Dekretu bidez egingo 
da, eta dekretu hori EHAAn argitaratuko da, Gidalerroetako zehaztapenak 
aplikatzeko arauekin batera. BOEn argitaratzea, eta gutxienez bi egunkaritan. 

 
 
B) FUNTSEZKOAK EZ DIREN LAGen ALDAKETAK. INGURUMEN-EBALUAZIO 
ESTRATEGIKO ARRUNTA 
 
 

LURRALDE-PLANGINTZAKO 
PROZEDURA 
 
 
4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal 
Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa 

INGURUMEN-EBALUAZIO 
ESTRATEGIKOA EGITEKO 
PROZEDURA 
 
21/2013 Legea, abenduaren 9koa, 
ingurumen-ebaluazioari buruzkoa. 

1.- Eusko Jaurlaritzak, erabaki bidez, 
prozedura hastea erabaki du. Erabaki hori 
EHAAn argitaratuko da, Herritarren 
Partaidetzarako Programarekin batera, 
eta udalei, foru-aldundiei eta EAEko 
gobernu-ordezkariari jakinaraziko zaie. 
Lurralde Antolakuntzari buruzko 
Legearen 10.1 artikulua. 
 
2.- Azterlanak egitea eta sektoreko 
administrazio publikoen, foru-aldundien 
eta gobernu-ordezkaritzaren datuak eta 
informazioak biltzea. Epea: Hilabetea. 
 
3.- LAGak aldatzeko dokumentua egitea. 
 
 
4.- Lurralde Politikako Aholku Batzordeari 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolamendurako Batzordeari 
bidaltzea, gehienez ere 3 hilabeteko 
epean txostena egin dezaten. Lurralde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.bis.- Hasierako dokumentu 
estrategikoa egitea. 
 
4.bis.- Ingurumen-organoari igortzea, 
ohiko hasiera-eskaerarekin batera, eta 
horrek eragindako administrazio 
publikoei eta pertsona interesdunei 
kontsultatzea dokumentua, hilabetez. 



 

 
 

Antolakuntzari buruzko Legearen 10.4 
artikulua 
 
 
 
 
6.- Hasierako onespena, lurralde-
antolamenduan eskumena duen saileko 
titularraren aginduz, dagozkion 
aldaketekin. 
 
7.- Hasierako onespena EHAAn, BOEn 
eta bi egunkaritan argitaratzea, 
administrazio publikoek eta erakunde 
publiko eta pribatuek iradokizunak egin 
ahal izan ditzaten. Jaurlaritzaren 
Ordezkaritzari, foru-aldundiei eta udalei 
entzuteko izapidea. 45 egun balioduneko 
epea. 
 
 
 
 
8.- Behin-behineko onespenaren 
dokumentua egitea. 
 
9.- Lurralde Politikako Aholku Batzordeari 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolamendurako Batzordeari 
bidaltzea, hiru hilabetetan txostena egin 
dezaten. Lurralde Antolakuntzari buruzko 
Legearen 10.8 artikulua 
 
 
 
10.- Behin-behineko onespena. 

Ingurumen-organoak 3 hilabeteren 
buruan emango du ingurumen-azterketa 
estrategikoaren irismen-dokumentua. 
 
5.- Sustatzaileak Ingurumen Azterketa 
Estrategikoa egingo du. 
 
 
 
 
 
7.bis.- Ingurumen-azterketa estrategikoa 
eraginpeko administrazio publikoen eta 
aurrez kontsultatutako pertsona 
interesdunen kontsulten (EHAA eta 
egoitza elektronikoa) mende jartzea, 45 
eguneko epean (Ingurumen-ebaluazioari 
buruzko Legearen 21. artikulua). 
Informazio publikoak ingurumen-
azterketa estrategikoaren laburpen ez-
tekniko bat izango du (Ingurumen-
ebaluazioari buruzko Legearen 21. 
artikulua).  
 
 
 
9.bis.- Ingurumen-organoak 
espedientearen azterketa teknikoa 
egitea eta bi hilabeteko epean 
ingurumen-adierazpen estrategikoa 
egitea (ingurumen-ebaluazioari buruzko 
Legearen 24. eta 25. artikuluak). EHAAn 
eta ingurumen-organoaren egoitza 
elektronikoan argitaratzea. 
 
 

11.- Gobernu Kontseiluari bidaltzea, behin betiko onar dezan. Dekretu bidez egingo 
da, eta dekretu hori EHAAn argitaratuko da, Gidalerroetako zehaztapenak 
aplikatzeko arauekin batera. BOEn argitaratzea, eta gutxienez bi egunkaritan. 



 

 
 

B) FUNTSEZKOAK EZ DIREN LAGen ALDAKETAK. INGURUMEN-EBALUAZIO 
ESTRATEGIKO SINPLIFIKATUA 
 

LURRALDE-PLANGINTZAKO 
PROZEDURA 
 
 
4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal 
Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa 

INGURUMEN-EBALUAZIO 
ESTRATEGIKOA EGITEKO 
PROZEDURA 
 
21/2013 Legea, abenduaren 9koa, 
ingurumen-ebaluazioari buruzkoa. 

1.- Eusko Jaurlaritzak, erabaki bidez, 
prozedura hastea erabaki du. Erabaki hori 
EHAAn argitaratuko da, Herritarren 
Partaidetzarako Programarekin batera, 
eta udalei, foru-aldundiei eta EAEko 
gobernu-ordezkariari jakinaraziko zaie. 
Lurralde Antolakuntzari buruzko 
Legearen 10.1 artikulua. 
 
2.- Azterlanak egitea eta sektoreko 
administrazio publikoen, foru-aldundien 
eta gobernu-ordezkaritzaren datuak eta 
informazioak biltzea. Epea: Hilabetea. 
 
3.- LAGak aldatzeko dokumentua egitea. 
 
 
 
4.- Lurralde Politikako Aholku Batzordeari 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolamendurako Batzordeari 
bidaltzea, gehienez ere 3 hilabeteko 
epean txostena egin dezaten. Lurralde 
Antolakuntzari buruzko Legearen 10.4 
artikulua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.bis.- Hasierako Dokumentu 
Estrategikoa egitea. Sinplifikatuaren 
hasiera-eskaera. 
 
4.bis.- Ingurumen-organoari igortzea, 
eragindako administrazio publikoei eta 
pertsona interesdunei kontsulta egin 
diezaieten hilabetez. Ingurumen-
organoak 3 hilabeteren buruan emango 
du ingurumen-txosten estrategikoa, eta 
bertan zehaztuko du aldaketak 
ingurumenean ondorio nabarmenik duen 
ala ez. 

1. AUKERA. EZ DU ONDORIO NABARMENIK INGURUMENEAN 
Izapidetzearekin jarraituko da, Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 10. 
artikuluan ezarritakoaren arabera. 
5.- Lurralde-antolamenduan eskumena 
duen saileko titularraren aginduaren 
bidezko hasierako onespena. 
 
 

 



 

 
 

6.- Hasierako onespena EHAAn, BOEn 
eta bi egunkaritan argitaratzea, 
administrazio publikoek eta erakunde 
publiko eta pribatuek iradokizunak egin 
ahal izan ditzaten. Jaurlaritzaren 
Ordezkaritzari, foru-aldundiei eta udalei 
entzuteko izapidea. Epea: 2 hilabete. 
 
7.- Behin-behineko onespenaren 
dokumentua egitea. 
 
8.- Lurralde Politikako Aholku Batzordeari 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolamendurako Batzordeari 
bidaltzea, hiru hilabetetan txostena egin 
dezaten. Lurralde Antolakuntzari buruzko 
Legearen 10.8 artikulua. 
 
9.- Behin-behineko onespena. 
10.- Gobernu Kontseiluari bidaltzea, behin betiko onar dezan. Dekretu bidez egingo 
da, eta dekretu hori EHAAn argitaratuko da, Gidalerroetako zehaztapenak 
aplikatzeko arauekin batera. BOEn argitaratzea, eta gutxienez bi egunkaritan. 
2. AUKERA. ONDORIO NABARMENAK DITU INGURUMENEAN, eta ingurumen-
ebaluazio estrategikoaren prozedura arrunta bete behar da. Dekretuaren 20. 
artikuluan ezarritako prozedurari jarraituko zaio. 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Hasierako onespena, saileko 
titularraren aginduz. 
 
8.- Hasierako onespena EHAAn, BOEn 
eta bi egunkaritan argitaratzea, 
administrazio publikoek eta erakunde 
publiko eta pribatuek iradokizunak egin 
ahal izan ditzaten. Jaurlaritzaren 
Ordezkaritzari, foru-aldundiei eta udalei 
entzuteko izapidea. 45 egun balioduneko 
epea. 
 

5.- Ingurumen-organoak irismen-
dokumentua egingo du 3 hilabeteko 
epean. 
 
6.- Ingurumen Azterketa Estrategikoa 
egingo da. 
 
 
 

 
8.bis.- Ingurumen-azterketa estrategikoa 
eraginpeko administrazio publikoen eta 
aurrez kontsultatutako pertsona 
interesdunen kontsulten (EHAA eta 
egoitza elektronikoa) mende jartzea, 45 
egun balioduneko epean. (Ingurumen-
ebaluazioari buruzko Legearen 21. 
artikulua). Informazio publikoak 
ingurumen-azterketa estrategikoaren 



 

 
 

 
 
9.- Behin-behineko onespenaren 
dokumentua egitea. 
 
10.- Lurralde Politikako Aholku 
Batzordeari eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lurralde Antolamendurako 
Batzordeari bidaltzea, hiru hilabetetan 
txostena egin dezaten. Art. 10.8 Lurralde 
Antolakuntzari buruzko Legea 
 
 
 
 
11.- Behin-behineko onespena. 

laburpen ez-tekniko bat izango du (21 
Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legea.) 
 
 
 
10.bis.- Ingurumen-organoak 
espedientearen azterketa teknikoa 
egitea eta bi hilabeteko epean 
ingurumen-adierazpen estrategikoa 
egitea (ingurumen-ebaluazioari buruzko 
Legearen 24. eta 25. artikuluak). EHAAn 
eta ingurumen-organoaren egoitza 
elektronikoan argitaratzea. 
 

12.- Gobernu Kontseiluari bidaltzea, behin betiko onar dezan. Dekretu bidez egingo 
da, eta dekretu hori EHAAn argitaratuko da, Gidalerroetako zehaztapenak 
aplikatzeko arauekin batera. BOEn argitaratzea, eta gutxienez bi egunkaritan. 

 



 

 
 

A) LPPak, LPSak ETA HORIEN FUNTSEZKO ALDAKETAK EGITEA ETA 
ONARTZEA. 
 

LURRALDE-PLANGINTZAKO 
PROZEDURA 
 
 
4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal 
Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa 

INGURUMEN-EBALUAZIO 
ESTRATEGIKOA EGITEKO 
PROZEDURA 
 
21/2013 Legea, abenduaren 9koa, 
ingurumen-ebaluazioari buruzkoa. 

1.- Hasierako erabakia eta Herritarren 
Partaidetzarako Programa. 
 
2.- Autonomia-erkidegoko edo foru-
aldundiko organo sustatzaileak beste 
administrazio batzuen beharrezko 
informazioa bilduko du.  
 
3.- Aurrerapena egitea (Lurralde 
Antolakuntzari buruzko Legearen 13.1etik 
4ra). 
 
 
4.- Lurralde-administrazio interesdunei 
bidaltzea, 2 hilabeteren buruan 
iradokizunak egin ditzaten (Lurralde 
Antolakuntzari buruzko Legearen 13.4 
artikulua). 
 
 
 
 
 
5.- Hasierako onespenaren dokumentua 
egitea. 
 
6.- Dokumentua Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lurralde Antolamendurako 
Batzordeari bidaltzea, hiru hilabeteko 
epean txostena egin dezan. 
 
7.- Hasierako onespena. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.bis.- Hasierako dokumentu 
estrategikoa eta Hasierako Eskaera 
arrunta egingo ditu. 
 
 
4.bis.- Ohiko hasiera-eskabidea bidaliko 
zaio ingurumen-organoari, eta horrek 
eragindako administrazio publikoei eta 
pertsona interesdunei kontsulta egingo 
die hilabeteko epean. Ingurumen-
organoak irismen-dokumentua egingo du 
3 hilabetetan (Ingurumen-ebaluazioari 
buruzko 21/13 Legearen 19. artikulua). 
 
5.bis.- Ingurumen-azterketa estrategikoa 
egitea (Ingurumen-ebaluazioari buruzko 
Legearen 20. artikulua). 
 
 
 
 
 
 
 
8.bis.- Aldi berean, eragindako 
administrazio publikoei eta pertsona 
interesdunei kontsulta egingo die 45 



 

 
 

8.- Jendaurrean jartzea, 45 egun 
balioduneko epean; EHAAn, BOEn eta bi 
egunkaritan argitaratzea. 
Lurralde-administrazio interesdunei 
entzunaldia ematea, epe berean 
iradokizunak aurkez ditzaten. 
 
 
9.- Behin-behineko onespena (Lurralde 
Antolakuntzari buruzko Legearen 13.8 
artikulua). 
 
10.- Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolamendurako Batzordearen 
txostena (Lurralde Antolakuntzari buruzko 
Legearen 13.8 artikulua). Epea: 3 
hilabete. 

egun baliodunez. (Ingurumen-
ebaluazioari buruzko Legearen 21. 
artikulua). 
 
 
 
 
 
 
10.bis.- Ingurumen-organoak 
espedientearen azterketa teknikoa 
egitea eta bi hilabeteko epean 
ingurumen-adierazpen estrategikoa 
egitea (ingurumen-ebaluazioari buruzko 
Legearen 24. eta 25. artikuluak). EHAAn 
eta ingurumen-organoaren egoitza 
elektronikoan argitaratzea. 
 
 

11.- Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren dekretu bidez behin betiko onartzea eta 
EHAAn, BOEn, ALHAOn eta bi egunkaritan argitaratzea, antolamendu-arauekin 
batera. (Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 13.10 artikulua). Behin betiko 
onespenaren ebazpena 15 egun balioduneko epean argitaratzea EHAAn 
(Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legearen 26. artikulua). 
 
Oharra: foru-aldundiek sustatutako LPSen kasuan, Diputatuen Kontseiluaren 
erabakiaren bidez onartuko da behin betiko. 

 
 
  



 

 
 

c) LPParen ALDAKETA EZ-FUNTSEZKOA. INGURUMEN-EBALUAZIO 
ESTRATEGIKO ARRUNTA 
 

LURRALDE-PLANGINTZAKO 
PROZEDURA 
 
 
4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal 
Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa 

INGURUMEN-EBALUAZIO 
ESTRATEGIKOA EGITEKO 
PROZEDURA 
 
21/2013 Legea, abenduaren 9koa, 
ingurumen-ebaluazioari buruzkoa. 

1.- Hasierako erabakia eta Herritarren 
Partaidetzarako Programa. 
 
2.- Autonomia-erkidegoko edo foru-
aldundiko organo sustatzaileak beste 
administrazio batzuen beharrezko 
informazioa bilduko du. 
 
3.- LPP aldatzeko dokumentua egitea 
(Lurralde Antolakuntzari buruzko 
Legearen 13.1etik 4ra). 
 
4.- Dokumentua Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lurralde Antolamendurako 
Batzordeari bidaltzea, hiru hilabeteko 
epean txostena egin dezan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Hasierako onespena, agindu bidez, 
dagozkion aldaketekin. 
 
7.- Jendaurrean jartzea, hilabetez, eta 
EHAAn, BOEn eta bi egunkaritan 
argitaratzea. 
Lurralde-administrazio interesdunei 
entzunaldia ematea, epe berean 
iradokizunak aurkez ditzaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.bis.- Hasierako dokumentu 
estrategikoa eta Ohiko Hasierako 
Eskaera egingo ditu. 
 
4.- bis. Ingurumen-organoari bidaliko 
zaio, eta hark eragindako administrazio 
publikoei eta pertsona interesdunei 
kontsulta egingo die 45 egun 
balioduneko epean. Ingurumen-
organoak irismen-dokumentua egingo du 
3 hilabetetan (Ingurumen-ebaluazioari 
buruzko 21/13 Legearen 19. artikulua). 
 
5.bis.- Ingurumen-azterketa estrategikoa 
egitea (Ingurumen-ebaluazioari buruzko 
Legearen 20. artikulua). 
 
 
 
 
7.bis.- Eragindako administrazio 
publikoei, eragindako pertsonei eta 
pertsona interesdunei aldi berean 45 
egunez kontsulta egingo die. 
Jendaurreko informazioan ingurumen-
azterketa estrategikoaren laburpen ez-
tekniko bat jasoko da (Ingurumen-



 

 
 

 
 
 
 
8.- Behin-behineko onespena (Lurralde 
Antolakuntzari buruzko Legearen 13.8 
artikulua). 
 
9.- Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolamendurako Batzordearen 
txostena (Lurralde Antolakuntzari buruzko 
Legearen 13.8 artikulua). Epea: 3 
hilabete. 

ebaluazioari buruzko Legearen 21. 
artikulua). 
 
 
 
 
 
9.bis.- Ingurumen-organoak 
espedientearen azterketa teknikoa 
egitea eta bi hilabeteko epean 
ingurumen-adierazpen estrategikoa 
egitea (Ingurumen-ebaluazioari buruzko 
Legearen 24. eta 25. artikuluak). EHAAn 
eta ingurumen-organoaren egoitza 
elektronikoan argitaratzea. 
 

10.- Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren dekretu bidez behin betiko onartzea eta 
EHAAn, BOEn, ALHAOn eta bi egunkaritan argitaratzea, antolamendu-arauekin 
batera. (Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 13.10 artikulua). Behin betiko 
onespenaren ebazpena 15 egun balioduneko epean argitaratzea EHAAn 
(Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legearen 26. artikulua). 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

c) LPParen ALDAKETA EZ-FUNTSEZKOA. INGURUMEN-EBALUAZIO 
ESTRATEGIKO SINPLIFIKATUA 
 

LURRALDE-PLANGINTZAKO 
PROZEDURA 
 
 
4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal 
Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa 

INGURUMEN-EBALUAZIO 
ESTRATEGIKOA EGITEKO 
PROZEDURA 
 
21/2013 Legea, abenduaren 9koa, 
ingurumen-ebaluazioari buruzkoa. 

1.- Hasierako erabakia eta Herritarren 
Partaidetzarako Programa. 
 
2.- Autonomia-erkidegoko edo foru-
aldundiko organo sustatzaileak beste 
administrazio batzuen beharrezko 
informazioa bilduko du. 
 
3.- LPP aldatzeko dokumentua egitea 
(Lurralde Antolakuntzari buruzko 
Legearen 13.1etik 4ra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.bis.- Hasierako dokumentu 
estrategikoa eta hasierako eskaera 
sinplifikatua egingo ditu. 
 
4.bis.- Ingurumen-organoari bidaliko 
zaio, eta hark espedientea kontsultatuko 
die eragindako administrazio publikoei, 
eragindako pertsonei eta pertsona 
interesdunei, hilabeteko epean. 
Ingurumen-organoak 3 hilabeteren 
buruan egingo du ingurumen-txosten 
estrategikoa, eta aldaketak 
ingurumenean ondorio nabarmenik 
izango duen ala ez zehaztuko du. 
(Ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/13 
Legearen 19. artikulua). 

1. AUKERA. EZ DU ONDORIO NABARMENIK INGURUMENEAN 
Izapidetzearekin jarraituko da, Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 13. 
artikuluan ezarritakoaren arabera 
5.- Dokumentua Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lurralde Antolamendurako 
Batzordeari bidaltzea, hiru hilabeteko 
epean txostena egin dezan. 
 
6.- Hasierako onespena. 
 

 



 

 
 

7.- Jendaurrean jartzea, hilabetez 
(aldaketa ez delako funtsezkoa), eta 
EHAAn, BOEn eta bi egunkaritan 
argitaratzea. Lurralde-administrazio 
interesdunei entzunaldia ematea, epe 
berean iradokizunak aurkez ditzaten. 
 
 
8.- Behin-behineko onespena (Lurralde 
Antolakuntzari buruzko Legearen 13.8 
artikulua). 
 
9.- Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolamendurako Batzordearen 
txostena (Lurralde Antolakuntzari buruzko 
Legearen 13.8 artikulua). Epea: 3 
hilabete. 
 
10.- Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren 
dekretu bidez behin betiko onartzea eta 
EHAAn, BOEn, LHAOn eta bi egunkaritan 
argitaratzea, antolamendu-arauekin 
batera. (Lurralde Antolakuntzari buruzko 
Legearen 13.10 artikulua). 
2. AUKERA. ONDORIO NABARMENAK DITU INGURUMENEAN 
Izapidetzearekin jarraituko da, Dekretuaren 22. artikuluan ezarritakoaren arabera. 
 
 
 
 
 
 
8.- Hala badagokio, dokumentua aldatzea 
eta dokumentua Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lurralde Antolamendurako 
Batzordeari bidaltzea, hiru hilabeteko 
epean txostena egin dezan. 
 
9.- Hasierako onespena. 
 
10.- Jendaurrean jartzea, hilabetez; 
EHAAn, BOEn eta bi egunkaritan 
argitaratzea. 

6.- Ingurumen-organoak irismen-
dokumentua egingo du 3 hilabetetan. 
 
7.bis.- Ingurumen-azterketa estrategikoa 
egitea (Ingurumen-ebaluazioari buruzko 
Legearen 20. artikulua). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.bis. – Aldi berean, eragindako 
administrazio publikoei, eragindako 
pertsonei eta aldez aurretik 



 

 
 

Lurralde-administrazio interesdunei 
entzunaldia ematea, epe berean 
iradokizunak aurkez ditzaten. 
 
 
 
 
11.- Behin-behineko onespena (Lurralde 
Antolakuntzari buruzko Legearen 13.8 
artikulua). 
 
 
12.- Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolamendurako Batzordearen 
txostena (Lurralde Antolakuntzari buruzko 
Legearen 13.8 artikulua). Epea: 3 hilabete 
 
 

kontsultatutako pertsona interesdunei 
kontsulta egingo die 45 egunez. 
Jendaurreko informazioan ingurumen-
azterketa estrategikoaren laburpen ez-
tekniko bat jasoko da (Ingurumen-
ebaluazioari buruzko Legearen 21. 
artikulua). 
 
 
 
 
 
12.bis.- Ingurumen-organoak 
espedientearen azterketa teknikoa 
egitea eta bi hilabeteko epean 
ingurumen-adierazpen estrategikoa 
egitea (ingurumen-ebaluazioari buruzko 
Legearen 24. eta 25. artikuluak). EHAAn 
eta ingurumen-organoaren egoitza 
elektronikoan argitaratzea. 
 

13.- Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren dekretu bidez behin betiko onartzea eta 
EHAAn, BOEn, ALHAOn eta bi egunkaritan argitaratzea, antolamendu-arauekin 
batera. (Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 13.10 artikulua). Behin betiko 
onespenaren ebazpena 15 egun balioduneko epean EHAAn argitaratzea. 
(Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legearen 26. artikulua). 



 

 
 

II. ERANSKINA.- HIRIGINTZA-PLANGINTZAKO PROZEDURA-ESKEMA 
ORIENTAGARRIAK. 
 
A) FORMULAZIOA, BERRIKUSPENA ETA ALDAKETA, HAPO AURRERAPENA1 
BARNE ETA INGURUMEN ESTRATEGIKO ARRUNTEAN TXERTATUTA. 
 

HIRIGINTZA-PLANGINTZAREN 
PROZEDURA. 
 
2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, 
lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa. 
105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa. 

INGURUMEN-PROZEDURA. 
 
 
21/2013 Legea, abenduaren 9koa, 
ingurumen-ebaluazioari buruzkoa. 

1.- Udalak aurretiazko azterlanak egin, 
hirigintzako informazioa bildu eta hasierako 
diagnostikoak eta helburuak proposatu 
ahal izango ditu (2/2006 Legearen 86. 
artikulua). 
 
Dokumentua idaztea erabaki ondoren, 
organo eskudunei informazioa eskatuko 
zaie, eta bi hilabeteko epean emango da 
(Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
Legearen 90.1 artikulua). Hasteko 
erabakiarekin batera, herritarrek parte 
hartzeko programa aurkeztuko da 
(Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
Legearen 108. artikulua). 
 
2.- Aurrerapena egitea. 
 
 
 
3.- Aurrerapena jendaurrean jartzea, 
gutxienez 2 hilabetez. Iragarkia lurralde 
historikoko aldizkari ofizialean, tirada 
handieneko egunkari batean eta bitarteko 
elektronikoetan argitaratzea. Mugakide 
diren udalei eta, hala badagokio, Arabako 
Administrazio Batzarrei jakinaraztea, 
jakinaren gainean egon daitezen eta 
txostena egin dezaten. (Lurzoruari eta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.bis.- Aldi berean, udalak hasierako 
dokumentu estrategikoa eta IEE arrunta 
hasteko eskaera egingo ditu. 
 
3.bis.- Eusko Jaurlaritzako edo foru-
aldundiko ingurumen-organoari bidaliko 
zaio, 7.000 biztanletik gorako udalerrien 
kasuan. Ingurumen-organoak 
hilabeteko epean kontsulta egingo die 
eragindako administrazio publikoei eta 
pertsona interesdunei. 
 
 

                                                 
1 POaren aldaketetan, aurrerapena aukerakoa da. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko  
Legearen 104 c) artikulua 



 

 
 

Hirigintzari buruzko Legearen 90.3 
artikulua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Jendaurrean jartzearen eta irismen-
dokumentuaren emaitzak ikusita, Udalak 
PO hasierako onespeneko dokumentua 
idazteko irizpideak eta helburuak ezarriko 
ditu (2/2006 Legearen 90.4 artikulua). 
 
6.- Hasierako onespenerako dokumentu 
teknikoa egitea. 
 
 
 
7.- Udalak hasierako onespena emango 
dio Plan Orokorrari. 
 
8.- Dokumentua jendaurrean jarriko da, 
erabakia aldizkarian eta egunkarian 
argitaratzen denetik gutxienez 45 eguneko 
epean. Onespena sektoreko 
administrazioei eta administrazio-batzarrei 
jakinaraziko zaie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- Plan Orokorraren behin-behineko 
onespena, dagozkion aldaketekin. Araban, 
erabakia igorriko die administrazio-
batzarrei (2/2006 Legearen 90.6 artikulua). 
 

4.- Ingurumen-organoak ingurumen-
azterketa estrategikoaren irismen-
dokumentua egin eta jakinaraziko du, 
hasteko eskaera jaso eta gehienez ere 3 
hilabeteko epean, eta udalera bidaliko 
du kontsultei emandako erantzunekin 
batera (Ingurumen Ebaluazioari buruzko 
21/13 Legearen 19. artikulua). 
Ingurumen-organoaren eta udalaren 
egoitza elektronikoan argitaratzen da. 
 
 
 
 
 
 
6.bis.- Aldi berean, ingurumen-azterketa 
estrategikoa idatziko da, irismen-
dokumentua kontuan hartuta. 
(Ingurumen-ebaluazioari buruzko 
Legearen 20. artikulua). 
 
 
 
8.bis.- Udalak 45 egun balioduneko 
epean bidaliko die espedientea 
eragindako administrazio publikoei, 
eragindako pertsonei, aurrez 
kontsultatutako pertsona interesdunei 
eta egoitza elektronikoari kontsultak 
egiteko. Informazio publikoak 
ingurumen-azterketa estrategikoaren 
laburpen ez-tekniko bat izango du 
(Ingurumen-ebaluazioari buruzko 
Legearen 21. artikulua). 
 
Hala badagokio, ingurumen-azterketa 
estrategikoa aldatzea, kontsulten eta 
alegazioen arabera. 
 
 
 
 
 



 

 
 

10.- Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolamendurako Batzordearen 
txostena (2/2006 Legearen 91.2 artikulua). 
Epea: 3 hilabete. 
 
 
 
 
 
 
11.- Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolamendurako Batzordearen 
txostena udalari bidaliko zaio. 
 
 
12.- 7.000 biztanletik beherako 
udalerrietan, espediente osoa udalak 
bidaliko dio foru-aldundiari, behin betiko 
onar dezan. 

10.bis.- Ingurumen-organoak 
espedientearen azterketa teknikoa 
egitea eta bi hilabeteko epean 
ingurumen-adierazpen estrategikoa 
egitea (ingurumen-ebaluazioari buruzko 
Legearen 24. eta 25. artikuluak). EHAAn 
eta ingurumen-organoaren egoitza 
elektronikoan argitaratzea. 
 
 
11. bis- Ingurumen-adierazpen 
estrategikoa udalari bidaliko zaio. 

13.-  Udalak edo, hala badagokio, foru-aldundiak behin betiko onartzea, eta ALHAOn 
argitaratzea hirigintza-arauekin batera (2/2006 Legearen 89.5 eta 91.4 artikuluak) 
ALHAOn argitaratzea eta egoitza elektronikoa: ingurumen-alderdiak nola txertatu 
diren (Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legearen 26. art.) (Dekretuaren 7. art.) 



 

 
 

B) HAPO AURRERAPENIK GABE ALDATZEA ETA INGURUMEN-EBALUAZIO 
ESTRATEGIKOAN TXERTATZEA 
 

HIRIGINTZA-PLANGINTZAREN 
PROZEDURA. 
 
2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, 
lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa. 
105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa. 

INGURUMEN-PROZEDURA. 
 
 
21/2013 Legea, abenduaren 9koa, 
ingurumen-ebaluazioari buruzkoa. 

1.- Dokumentua idaztea erabaki 
ondoren, informazioa eskatuko zaie 
organo eskudunei (Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko Legearen 90.1 
artikulua). Hasteko erabakiarekin 
batera, herritarrek parte hartzeko 
programa aurkeztuko da (Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko Legearen 108. 
artikulua). 
 
2.- Plan Orokorra aldatzeko 
dokumentua idaztea (2/2006 Legearen 
90.4 artikulua). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.bis.- Aldi berean, udalak hasierako 
dokumentu estrategikoa eta IEE 
sinplifikatua hasteko eskaera egingo ditu. 
 
3.- Espedientea aurkeztu duen ingurumen-
organoari (aldaketa eta hasierako 
dokumentu estrategikoa) eragindako 
administrazio publikoen eta pertsona 
interesdunen kontsultak bidaltzea 
hilabeteko epean. 
 
4.- Ingurumen-organoak bi hilabeteko 
epean formulatzen du ingurumen-txosten 
estrategikoa, eta zehazten du ea ez duen 
ondorio nabarmenik ingurumenean, edo ea 
IEE arrunta egin behar zaion (Ingurumen-
ebaluazioari buruzko Legearen 31. 
artikulua). 

 
1. aukera. Dekretuaren 38.3.c) artikulua. Aldaketak ez du ondorio nabarmenik 
ingurumenean 
5.- Udalak hasierako onespena 
emango dio Plan Orokorraren 
aldaketari 
 

 



 

 
 

6.- Aldizkarian eta egunkarian 
argitaratzen denetik gutxienez 45 
eguneko epean jendaurrean jarriko da. 
Onespena sektoreko administrazioei 
eta administrazio-batzarrei jakinaraziko 
zaie. 
Laburpen exekutiboa argitaratzea 
(105/2008 Dekretuaren 32. artikulua). 
 
7.- Plan Orokorraren aldaketa behin-
behinean onartzea, dagozkion 
aldaketekin. Araban, erabakia igorriko 
die administrazio-batzarrei (Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko Legearen 90.6 
artikulua). 
 
8.- Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolamendurako 
Batzordearen txostena (2/2006 
Legearen 91.2 artikulua). Epea: 3 
hilabete. 
 
9.- Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolamendurako 
Batzordearen txostena udalari bidaliko 
zaio. 
 
10.- 7.000 biztanletik beherako 
udalerrietan, udalak espediente osoa 
bidaliko dio foru-aldundiari, behin betiko 
onar dezan. 
11.-  Udalak edo, hala badagokio, foru-aldundiak behin betiko onartzea, eta ALHAOn 
argitaratzea, hirigintza-arauekin batera. (2/2006 Legearen 89.5 eta 91.4 artikuluak). 
EHAAn eta ingurumen-organoaren egoitza elektronikoan argitaratzea, aldaketa behin 
betiko onartzeko ebazpena eman eta 15 egun balioduneko epean, organo 
substantiboaren helbide elektronikoa aipatuta. (Ingurumen-ebaluazioari buruzko 
Legearen 26. artikulua). 
 
2. aukera. 38.3.c) artikulua. Aldaketak ondorio nabarmenak ditu ingurumenean, 
eta aldaketa ingurumen-ebaluazio estrategiko arruntaren mende jartzeko 
beharra zehazten da. 
 
Izapidetze-eskema honetan Plan Orokorrerako ezarritako prozeduraren 4. puntutik 
aurrera jarraituko da. 



 

 
 

 
C) PLAN PARTZIALA ETA INGURUMEN-EBALUAZIO ESTRATEGIKOAN 
TXERTATZEA 
 

HIRIGINTZA-PLANGINTZAREN 
PROZEDURA. 
 
2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, 
lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa. 
105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa. 

INGURUMEN-PROZEDURA. 
 
 
21/2013 Legea, abenduaren 9koa, 
ingurumen-ebaluazioari buruzkoa. 

1.- Plan Partzialaren dokumentua 
idaztea (2/2006 Legearen 95. 
artikulua). 
 
2.- Udalak hasierako onespena 
emango dio Plan Partzialari. 
 
 
 
 
 
 
3.- Udalak jendaurrean jarriko du 
hasieran onartutako Plan Partziala, 20 
eguneko epean, aldizkarian eta 
egunkarian argitaratzen denetik hasita. 
Araban, administrazio-batzarrei 
jakinaraziko zaie. 

1.bis.- Aldi berean, udalak IEE sinplifikatua 
hasteko eskaera eta ingurumen-dokumentu 
estrategikoa egingo ditu. 
 
2.bis.- Udalak espedientea aurkezten duen 
ingurumen-organo eskudunari bidaliko dio 
espedientea (aldaketa eta hasierako 
dokumentu estrategikoa), eragindako 
administrazio publikoen eta pertsona 
interesdunen kontsultetara, hilabeteko 
epean. 
 
4.- Ingurumen-organoak bi hilabeteko 
epean formulatzen du ingurumen-txosten 
estrategikoa, eta zehazten du ea ez duen 
ondorio nabarmenik ingurumenean, edo ea 
IEE arrunta egin behar zaion (Ingurumen-
ebaluazioari buruzko Legearen 31. 
artikulua). 

1. aukera. Dekretuaren 31.4 art. Plan partzialak ez du ondorio nabarmenik 
ingurumenean, eta 2/2006 Legearen 95. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 
izapidetzearekin jarrai dezake. 
  
5.-  Plan Partzialaren behin-behineko edo behin betiko onespena, dagozkion 
aldaketekin. 3.000 biztanletik gorako udalerrietarako, bigarren onespen hori behin 
betikoa izango da. 3.000 biztanletik beherako udalerrietan, foru-aldundiak ematen du 
behin betiko onespena. 
  
2. aukera. Dekretuaren 31.5 art.  Plan partzialak ondorio  nabarmenak ditu 
ingurumenean, eta ebaluazio estrategiko arrunta egin beharko zaio, honako 
prozedura honen bidez: 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Udalak hasierako onespena 
emango dio Plan Partzialari. 
 
7.- Udalak jendaurrean jarriko du 
dokumentua, erabakia aldizkarian eta 
egunkarian argitaratzen denetik 
gutxienez 45 eguneko epean. 
Onespena sektoreko administrazioei 
eta administrazio-batzarrei jakinaraziko 
zaie. 
 
 
 
8.- Behin-behineko onespena 
(Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
Legearen 95. Art.). 
 
 

4.- Ingurumen-organoak irismen-
dokumentua egingo du bi hilabeteko epean, 
kontsulten emaitza kontuan hartuta. 
 
5.- Ingurumen-azterketa estrategikoa egiten 
da (Ingurumen-ebaluazioari buruzko 
Legearen 20. artikulua). 
 
 
 
 
7.bis.- Ingurumen-azterketa 
estrategikoarekin batera bidaliko du, 
eragindako administrazio publikoei eta 
aurrez kontsultatutako interesdunei 
kontsultak egiteko eta egoitza elektronikoa 
epe berean (45 egun). Informazio publikoak 
ingurumen-azterketa estrategikoaren 
laburpen ez-tekniko bat izango du 
(Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legearen 
21. Art.). 
 
 
 
9.- Ingurumen-organoak espedientearen 
azterketa teknikoa egitea ingurumen-
adierazpen estrategikoa egitea eta bi 
hilabeteko epean (ingurumen-ebaluazioari 
buruzko Legearen 24. eta 25. artikuluak). 
EHAAn eta ingurumen-organoaren egoitza 
elektronikoan argitaratzea. 

10.- Plan Partzialaren behin betiko onespena, dagozkion aldaketekin. 3.000 biztanletik 
beherako udalerrietan, foru-aldundiak ematen du behin betiko onespena. 

 


