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EBAZPENA, 2019ko urriaren 4koa, lngurumen Administrazioaren zuzendariarena, Muskizko (Bizkaia) Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorraren ingurumen-azterketa estrategikoaren irismen-dokumentua ematen duena. 

2019ko uztailaren 30ean, Muskizko Udalaren eskaera jaso genuen lngurumen Administrazioaren Zuzendaritza 
honetan, Muskizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra berrikusteko ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoaren 
prozedurari buruzkoa (aurrerantzean, HAPO berrikuspena), Euskal Autonomía Erkidegoko lngurumena 
Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean eta abenduaren 9ko 21/2013 Legean xedatutakoaren 
a rabera . 

Era berean, Muskizko Udalak eskatu du EAED-038 espedientearen esparruan Muskizko HAPOren berrikuspenean 
egindako administrazio-izapideak baliozkotzat jotzeko. Espediente horri dagokionez, lngurumen 
Administrazioaren zuzendariak ingurumen-azterketa estrategikoaren irismen-dokumentua egin zuen 2017ko 
abenduaren 27ko ebazpenaren bidez, eta lngurumen Administrazioaren zuzendariak espediente horren 
ingurumen-azterketa estrategikoaren irismen-dokumentua landu zuen . 

Aurkeztutako eskaera aztertu ondoren, ondorioztatu dugu ingurumen-organo honek ez duela eragozpenik, 
2017ko martxoaren llko EAED-038 espedientearen esparruan ingurumen-organoak eragindako administrazio 
publikoei eta interesdunei egindako kontsulta-izapidea kontserbatzeko eta espediente berri honetan sartzeko . 

lzapide horretan, eragindako administrazio publikoei eta interesdunei kontsulta egin zitzaien, abenduaren 9ko 
21/2013 Legearen 19. artikuluan eta urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren arabera 
(planen eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duena) . Administrazio publiko 
eta pertsona interesdun hauei egin zitzaien kontsulta : Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza, Kultura 
Ondarearen Zuzendaritza, Bizkaiko Lurralde Ordezkarit zako Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza, 
Landaren eta ltsasertzaren Garapeneko eta Europar pol itiketako Zuzendaritza - Horiek guztiak Eusko 
Jaurlaritzakoak - ; lngurumeneko Zuzendaritza Nagusia, Kultura eta Kiroletako Zuzendaritza, Bizkaiko Foru 
Aldundiko guztiak- Nekazaritza Zuzendaritza -; IHOBE, Eusko Jaurlaritzako lngurumena Kudeatzeko Sozietate 
Publikoa; ura, Uraren Euskal Agentzia; Euskadiko ltsasertz Mugapea eta Ekologistak Martxan 

Gainera, data berean, eraginpeko administrazio publikoen eta pertsona interesdunen eskura jarri ziren honako 
agiri hauek: sektoreko legeriak eskatutako dokumentazioa, planaren zirriborroa, hasierako dokumentu 
estrategikoa eta urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren V. eranskineko formularioa, lngurumen, Lurralde 
Plangintza eta Etxebizitza Sailaren webgunean . 

Espedientean jasotako dago izapide honetan jasotako erantzunen emaitza . Alde horretatik, adierazi behar dugu, 
lantzen duen edukiagatik, ebazpen hau egiteko kontuan hartu direla 2017ko abenduaren 2ko ebazpena eman 
ondoren jasotako txostenak, eta gaur egun izapidetzen ari den espedientean sartu direla . 

Kontsulten tramitean jasotako txostenak aztertuta, kontsulten tramitean egiaztatu zen ingurumen-erakundeak 
ingurumen-azterketa estrategikoaren irismeneko dokumentua egiteko behar adina judizio-elementu bazituela, 
abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 19. artikuluaren arabera . 

ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

lngurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen l . artikuluan xedatutakoaren arabera, hauxe 
da ingurumen-ebaluazioaren xedea : ingurumenean ondorio adierazgarriak izan ditzaketen planen ingurumen
ebaluazioa arautu behar duten oinarriak ezartzea, ingurumenaren babes-maila handia bermatuta, garapen 
jasangarria sustatzea helburu hartuta . 

Halaber, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko 1998ko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 42. artikuluaren 
arabera, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioek modu egokian bermatu beharko dute, besteak beste, helburu hau 
betetzen dela : hautabide egokienak hautatu ahal izateko, plangintza-prozesuaren lehen faseetan egingo dela 
ingurumenaren gaineko eraginei buruzko analisia, betiere kontuan izanikjardueren ondoriozko eragin metatzaile 
eta sinergikoak. 

Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 6.1.a artikuluan xedatutakoa aplikatuz, administrazio publiko batek abian 
jarritako edo onetsitako planei eta programei ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoa egin behar zaie, bai eta 
haien aldaketei ere, horiek lege- edo arau-xedapen batek beharturik prestatu eta onartu badira, baldin eta 
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ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egitera legez behartutako proiektuak baimentzeko etorkizu neko esparrua 
ezartzen badute eta arlo jakin batzuei erreferentzia egiten badiete, hala nola hiri- eta landa-lurraldearen 
antolamenduari eta lurzoruaren erabilerari . 

Otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 46.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, ebaluazio bateratua egin behar da 
{ingurumen-ebaluazio estrategikoa) arauaren l. eranskineko A) letran jasotako planei lotuta, eta Muskizeko Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorra dago plan horien artean . 

Abenduaren 9ko 21/2013 Legeak xedatzen duenez, plan baten ingurumen-ebaluazio arrunta hasteko, 
beharrezkoa da ingurumen-organoak ingurumen-azterketa estrategikoaren irismena zehaztea, eragindako 
administrazio publikoei eta interesdunei kontsulta egin ostean. Arau horrek eskabideari erantsi beharreko 
dokumentuak xedatzen ditu 18.1 artikuluan eta, abenduaren 9ko 21/2013 Legeari aurka egiten ez zaionean, 
urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren 8. artikuluak zabaldu eta osatu egiten du hasierako dokumentu horri erantsi 
beharrekoaren edukia. 

Amaitzeko, ingurumen-azterketa estrategikoaren irismena zehazte aldera, aintzat hartu dira 2013ko abenduaren 
9ko 21/2013 Legeak IV. eranskinean jasotako eskakizunak, ingurumen-azterketa estrategikoaren edukiari 
buruzkoak, bai eta 2012ko urriaren 16ko 211/2012 Dekretuak l. eta 11. eranskinetan jasotakoak ere, 
erreferentziako dokumentuaren edukiari eta ingurumen-jasangarritasunari buruzko txostenaren edukiari 
buruzkoak, hurrenez hurren . 

Hona arte ezarritakoari jarraikiz, espedienteko txostena aztertu da eta hauek guztiak ikusi dira : otsailaren 27ko 
3/1998 Lege Orokorra {Euskadiko lngurumena Babestekoa), abenduaren 9ko 21/2013 Legea {ingurumen
ebaluazioari buruzkoa), urriaren 16ko 211/2012 Dekretua {planen eta programen ingurumen-ebaluazio 
estrategikoaren prozedura arautzen duena), apirilaren 11ko 77/2017 Dekretua {lngurumen, Lurralde Plangintza 
eta Etxebizitza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duena), urriaren 1eko 39/2015 Legea 
{Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena), urriaren 1eko 40/2015 Legea {Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa) eta aplikatzekoa den gainerako araudia . Horiek horrela, bada, 
honako hau 

EBAZTEN OUT: 

Lehenengoa.- Muskizko {Bizkaiko) udalerriko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren {aurrerantzean HAPOaren) 
berrikusketaren ingurumen-azterlan estrategikoaren irismenari buruzko dokumentua ematea, ingurumenerako 
soilik eta honako baldintza hauen arabera : 

1. HAPOAREN BERRIKUSKETAREN XEDEA 

Muskizko HAPOaren berrikusketak udalerri osoko egitura antolatu nahi du . Gainera, hiri-lurzoru finkatuaren edo 
dagoeneko onartuta dagoen garapen-plangintzaren eremu guztien antolamendu xehatua jasoko du , udalerriari 
egungo gizarte-, ekonomia-, kultura - eta hirigintza-egoerari egokitutako plangintza-tresna bat emateko 
{Muskizen gaur egun indarrean dagoen plangintza-tresna Ara u Subsidiarioak dira, 1990eko ekainean behin betiko 
onartuak). 

Hona lortu nahi diren helburuen laburpena : 

• Gaur egungo hiri-eitea gaur egungo premietara egokitzeko moduan garatzea, dagoeneko badiren trazatuak 
hobetuz eta taxuz erabiliz. 

• Udalerriko hiri-lurzoruan 100 urteko errepikatze-aldiko uholde-arriskua saihestea. 

• Eremu kalteberatan babes-arauak betetzen direla ziurtatzea . 

Muskiz udalerriko HAPOren berrikuspenarekin lotuta planteatzen diren jarduketa nagusiak honako hauek dira : 

• Udalerriak zer etxebizitza-premia duen aztertzea. 

Aurkeztutako dokumentazioak udalerriak planak iraun bitartean -hurrengo 8 urteetan- zer etxebizitza-
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premia izango duen aztertuko du, eta hainbat aukera analizatu ondoren, 8 urteko epemuga horretarako, 
gehienez 667 etxebizitza berri ezartzea erabaki da, guztiak ere gaur egun hiri -lurzoru gisa sailkatutako 
lursailetan sartuta, alegiak, etxebizitza horiek eraikitzeko bizitegirako lurzoru urbanizagarri berririk ezarri 
gabe. 

• Jarduera ekonomikoetarako lurren eskaintza . HAPOren proposamena da hiri -lurzoruak gaur egun 
eskaintzen duenari eustea, eta Altamira sektorean lurzoru urbanizagarri industrialaren sektore berri bat 
proposatzea, 1,8 hektareakoa, eta beste sektore berri bat Talleres Barinagako eremurako -lantegietako 
industria-jarduerak-, karrozerietarako eta ibilgai luak desegiteko. 

Eremu horretarako, irtenbide bat proposatzen da, bi aukera dituena : funtsean, industria-instalazio hori 
lurzoru urbanizaezinean mantenduko da, hartara, lurraldean hobeto txertatzeko beharrezko esku-hartzeak 
bideratzeko moduan, baina lehengo instalazioak eraitsi eta berriak eraikitzeko baimenik eman gabe, edo, 
bestela, instalazioek okupatuta duten azalera hiri -lurzoru finkatuan sartzea, erregularizatzeko moduan, 
baina hondatuta dauden ibilgailu asko hala nola gordetzeko okupatu izan den lurzoru urbaniza ezina horren 
barruan sartu gabe. Kontu hori erregularizatu egin beharko da lurzoru-eremu horren antolamendu xehatua 
ezartzen denean. 

Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari dagokionez, alde batera utzi da indarrean dauden arau 
subsidiarioetan lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako Mina Petronilaren sektorea herriko lurzoru 
industrialeko eskaintzan sartzerik, ingurumen-afekzio larriak sortuko lituzkeelako eta Bilbo Metropolitarreko 
LPParen kontrakoa litzatekeelako. Lurzoru urbaniza ezina izango litzateke aurrerantzean . 

• Uholdeen men dauden eremuak kud'eatzea . UAHE ES017-BIZ-BAR-01 Barbadun ARPSI eremuko arrisku
mapa eta uholde-arriskuaren mapa aztertzeko URA Agentziak egindako azterketen emaitzak jasotzen ditu 
lngurumen Dokumentu Estrategikoak. Mapa horren a rabera, udalerriko zenbait eremuri 100 urteko uraldiak 
eragiten die, edo lehentasunezko fluxu -eremuan daude; zehazki, gaur egun Sistema Orokor gisa kalifikatuta 
dauden zonei eragiten diete gehienbat, eta gutxixeago bada ere, bizitegirako hiri-lurzoruei. Edonola ere, hiri
lurzoru urbanizagarritarako proposatutako eremuetako bat bera ere ez daga u haldeen arriskua duen inongo 
eremutan . 

• Landa-gunetzat hartzea Cobaron eta La Rigada eremuetan kokatutako etxebizitza-multzoa. 

Bidalitako dokumentuak idatzi dituen taldeak egindako azterketen arabera, eremu horiek ez dituzte 
betetzen Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duen erregelamenduan 
ezarritako ezaugarrien arabera, landa-gunetzat hartzeko, eta horregatik ez daude jasota Bizkaiko Foru 
Aldundiak onartutako landa-guneen inbentarioan (2016ko otsailaren 9ko Foru Akordioa) . 

lngurumen Dokumentu Estrategikoak-IDE- aukera ematen du lurzoru urbanizaezinean dauden 
eraikinetarako araudi bat proposatzeko, haietan egin daitezkeen eraikuntzako esku-hartzeak bestelakoak 
ere izan daitezen, lurzoru urbanizaezinean dauden eraikinak eraberritu, hobetu, modernizatu eta 
bizigarritasunaz eta ezaugarri zuzenez hornitzeko moduan. 

• Udalerriko lurzoru urbanizaezinari dagokionez, Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionaleko LPPak hiri
lurzoru edo lurzoru urbanizagarri gisa sailkatzen ez diren lurzoru guztietarako ezarritako kategoriak edo 
kalifikazioak jasotzera mugatzen da IDE . Ez da hiri-lurzoru kategoria handitzerik proposatu . 

2.- IRISMENARI BURUZKO AGIRIA 

A. lngurumen-helburu estrategikoak, printzipioak eta aplikatzeko jasangarritasun-irizpideak. 

Muskizko HAPOaren berrikuspena egitea justifikatuta dago, udalerrian indarrean dagoen hirigintza-plangintza 
egokitu beharra dagoelako Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen zehaztapenekin 
bat egingo badu, hirigintza-plangintzan txertatuta natura, ingurumena eta hirigintza babesteko sortutako 
legeriatik datozen aldaketak. 

Onarpen orokorreko araudietatik, estrategietatik eta programetatik eratorritako ingurumen-helburuak hartuko 
dira aintzak HAPOa prestatzeko funtsezko oinarritzat; batik bat, IV. lngurumen Esparru Programa 2020ren 
helburu estrategikoak eta jarduera-ildoak. Horrez gain, Euskal Herriko lngurugiroa Babesteko Lege Orokorrean 
bildutako irizpideak (otsailaren 27ko 3/1998 Legea) eta Euskal Autonomía Erkidegoko Natura Kontserbatzeko 
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Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren lSeko 1/2014 Legegintzako Dekretuan bildutakoak jaso 
beharko ditu . 

Honako hauek ere kontuan hartu beharko dira, besteak beste : 

42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoa . 

Garapen Jasangarrirako Euskallngurumen Estrategia (2002-2020). 

EAEko Biodibertsitate Estrategia 2030. 

Euskal Autonomía Erkidegoko 2020rako Geodibertsitate Estrategia. 

2050erako Klima Aldaketaren EAEko Estrategia. 

Urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren 2. artikuluan ezarritako garapen jasangarriko printzipioak (planen 
eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen du Dekretuak) . 

Urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren arabera e~arritako kalitate akustikoko helburuak (EAEko hots

kutsadurari buruzkoa da Dekretua) . 

Besteak beste, ingurumen-helburu estrategiko, printzipio eta jasangarritasun-irizpide hauek aplikatuko dira 
Muskizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egiteko: 

1. Egungo belaunaldien beharrak ziurtatuko dituen garapen jasangarria bermatzea, etorkizuneko belaunaldiek 

beren beharrei aurre egiteko ahalmena arriskuan jarri gabe. 

Lurzoruaren okupazioa moteltzea, eta horretarako lehendik artifizializatuta dauden lurzoruen 
erabilera lehenestea, degradatutako espazioen biziberritzea eta berrerabilera bultzatzea, eta balio 
agrologiko eta natural handia duen lurzorua urbanizaziotik babestea . 

Pertsonen eta salgaien mugikortasun jasangarrirako hiri -ereduak bultzatzea . 

Hiri-segregazioa, hiri-barreiadura eta mugikortasun behartua saihestea irisgarritasuna sustatzeko 
asmoz, lurzoruaren erabileren plangintza integratuaren, mugikortasunaren, eta hiri-egitura dentso, 
trinko eta konplexuen bidez. 

lngurumenari eragindako inpaktuak minimizatzea, jardueren ondorioak aurrez ebaluatuz. 

Landa-ingurumenaren jasangarritasuna bermatzea, nekazaritzaren eta ingurumenaren arteko oreka 

zainduz eta bultzatuz. 

Lurraldeko energía, ura, hondakinak eta lurzoruen erabilera arduratsua sustatzea . 

2. Kapital natura la babestea, zaintzea eta leheneratzea, eta ekosistemek eskaintzen dituzten zerbitzuak zaintzea . 
Biodibertsitatearen galera geldiaraztea. 

Udalerriko biodibertsitatea babestea, horretarako biodibertsitatearen osagaiak modu jasangarrian 
erabiltzen direla zainduz, ingurumenaren baliabideen erabileratik ateratako etekinetan parte-hartze 
justua eta bidezkoa lortzeko. 

Kontserbazio-eskakizunak, erabilera jasangarria eta natura-ondarearen hobekuntza eta leheneratzea 
eta biodibertsitatea hirigintzako plangintzan integratzea, ingurumena babestea hirigintza
antolamenduaren gainetik lehenesteko legezko printzipioa kontuan hartuta . 

Habitaten eta populazio biologikoen galera eta degradazioa gelditzea, eta horien kontserbazio-egoera 
hobetzea, lurralde erresiliente eta multifuntzional baterantz aurrera egiteko . 

Onda re geologikoaren kontserbazioa indartzea, eta, horretarako, onda re hori hirigintzako plangintzan 
eta ingurumena prebenitzeko prozeduretan txertatzea . 

Saihestezin gisa ebaluatutako kapital naturalaren galerak konpentsatzea, eta konpentsazio 
horretarako beharrezkoak diren mekanismoak ezartzea . 

Natura-ingurunearen kontserbazioa eraginkortasunez integratzea sektore-politiketan (EAEko IV. 
lngurumen Esparru Programa 2020. 1.1. jarduera-ildoa). 

Batasunaren intereseko habitatei arreta berezia eskaintzea (Kontseiluaren 92/43/EEE Zuzentaraua, 
1992ko maiatzaren 21ekoa, habitat naturalak eta basoko fauna eta flora kontserbatzeari buruzkoa). 

Babestea lehentasunezko banaketa-eremuak, interes bereziko eremuak eta mehatxupean dauden 
landare- eta animalia-espezieen eraldaketaren mendeko eremuak, Kudeaketa Plana izan edo ez 
(Euskal Herriko natura babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 54. artikulua). 
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Lurraldearen harrera-gaitasuna, arrisku-guneak, eremu hauskor edo kalteberak eta abar eb~luatzeko 
aukera emango duen eremuaren ingurumen-diagnostiko egoki bat egitea . 

Paisaia-faktorea udal-plangintzan txertatzea (Lurzoruaren Legearen testu bategina onesten duen 
2008ko ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 10.2 artikulua). Lurraldearen 
gaineko esku-hartzeak paisaian modu egokian txertatzea, batez ere azpiegiturei eta ekonomia
ja rduereta rako eremuei dagozkienak (Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia 
babestu, kudeatu eta antolatzeari buruzko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuaren 2.e artikulua) . 

Eremuko paisaiak eta ondare kulturala kontserbatu eta hobetzea. 

3. Klima-aldaketaren eragina mugatzea. 

lntermodalitatea eta berotegi -efektuko gas gutxiago igortzen dituzten garraiobideak bultzatzea . 

Klima-aldaketarekiko erresilientea, konpaktua eta erabileran mistoa den hiri-egitura bultzatzea. 

4. Aire, ur eta lurzoru garbiak eta osasungarriak bermatzea . 

Arrisku naturalak dituzten lurzoruen urbanizazioa geldiaraztea (uholdeak, akuiferoen ahultasuna, erosioa). 

Osasunaren Mundu Erakundearen gomendioekin bat etorriz, airearen kalitatea ziurtatzea bai kanpoan bai 
barnean (zarata barne), eta zarata handiekiko esposizioa duen biztanleria murrizten dela bermatzea . 

Lurzoru kutsatuaren kudeaketa hobetzea, berme jurid ikoa eta eragi leen eta lurzoruaren erabiltzaile 
potentzialen jarduera indartuz. 

Era berean, kontuan hartuko dira planari aplikagarri zaizkion lurralde-antolamenduko planetan eta plan 
sektorialetan ingurumena babesteko finkatutako irizpideak, helburuak eta zehaztapenak. 

B. Geografia-eremua eta ingurumen-arlo bereziki garrantzitsuak 

HAPOko eremuak Muskizko udalerri osoari eragiten dio, eta 2.095 ha ingururi, hortaz. 

Natura-ingurunea babestu, zaindu eta hobetzeko, ekosistemen eta beren zerbitzuen galera eta erresilientziaren 
murrizketa mugatuz, lurzoruaren ordenamenduak planaren eremuan lehendik dagoen kapital naturala, hots, 
ingurumenaren arloan garrantzitsuak diren eremuak, kontuan hartu behar ditu erabakiak hartzeko prozesu 
osoan zehar : 

- Aparteko natura-balioak dituzten eremuak : natura-ondarearen eta biodibertsitatearen gaineko oinarrizko 
legeria edo natura kontserbatzearen gaineko legeria aplikatuz emandako arau-xedapen orokorren edo 
nazioarteko hitzarmenen ondorio diren ingurumen-babeserako araubideren bat duten inguru guztiak eta 
lurralde- nahiz hirigintza-pla ngintzaren ondorio den araubideren bat duten natu ra-inguruneak. 

- Kultura -balio garrantzitsuak dituzten eremuak : ondare historiko-arkitektonikoaren zati direlako kalifikatuta 
edo inbentariatuta dauden eremuak edo ondasunak, eta ustezko arkeologia-eremuak. 

- lngurumenari lotutako arriskuak edo arazoak dituztenak. 

Muskizko udal-eremuan bereziki garrantzitsuak diren esparruak daude, haien natura-balio bikainak, kultura
balioak, edo gaur egungo zein etorkizuneko gizakien osasunerako eta ingurumenerako dituzten arriskuak direla
eta . 

Aipatutako lehenengo guneen artean Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko Legea (abenduaren 13ko 
42/2007) aplikatzetik eratorritako ingurumena babesteko araubideren bat duten guneak da u de. Lege hori natura 
kontserbatzeko eta ondare naturala eta biodibertsitatea babesteko alorrean oinarrizko legeria da . 

Arau horren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzeko 
apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuaren babespean dago ES2130003 Barbadungo ltsasadarra 
Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE). Natura 2000 Sareko eremu horri aplikatu beharreko araudia, HAPOk aintzat 
ha rtu beharko duena, urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan, eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta 
estuarioren Kontserbazio Bereziko Eremuak izendatzeko eta kontserbazio-neurriak onartzekoan agertzen dena 
da. Martxoa ren 17ko 34/2015 Dekretua ere hartu behar da aintzakotzat, ingurune hidrikoari lotuta dauden 
Kontserbazio Bereziko Eremuetarako (KBE) eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuetarako (BBE) arau 
orokorrak onartzen dituena. KBE horren muga zehatza, urriaren 16ko 215/2012 Dekretuaren 3. dokumentuan 
agertzen dena da, eta horixe jaso beharko da Muskizko HAPOn. Estuario-eremu hori eta udalerriko kostaldea 
intereseko eremuak dira, arriskuan dauden fauna- eta flora-espezieak hartzen dituztelako. 
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Horrez gain, udal-mugartearen eremuan ingurumen-balio nabarmenak dituzten beste gune batzuk ere badaude; 
hona hemen zer katalogo eta inbentariotan dauden jasota : 

EAEko hezeguneen lurralde-plan sektorialean (LPS) sartutako beste hezegune batzuk : Barbadungo 
itsasadarra, LPS horren 11. multzoan dagoena, eta Petronorreko urmaelak, 111. multzoan daudenak. 
Barbadungo itsasadarraren kasuan, eta Natura 2000 Sareko eremua den aldetik, arestian aipatu den 
araudiari kalterik egin gabe, hezeguneen lurralde-plan sektorialak hezegune horretarako ezarritako 
zonifikazioa eta erabileren erregulazioa aplikatuko dira . Petronorreko urmaelen kasuan, udal plangintzak 
zehaztuko ditu kudeaketarako beharrezkoak diren neurriak. 

EAEko ltsasertza Babestu eta Antolatzeko lurralde-plan sektorialeko babes bereziko eremuak. 

EAEko Naturagune Garrantzitsuen Katalogo lrekian sartutako beste espazio batzuk eta Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroetako lnteres Naturalistikoko Guneak: Pobeñako padurak eta Arena hondartza . 

Batasunaren intereseko habitatak dituzten eremuak (92/43/EE Zuzentarauaren l. eranskina), eta, bereziki, 
lehentasunezko habitatak, Natura 2000 Saretik kanpo. 

EAEko Basoen lnbentarioan jasotako baso natura la k eta erdizka natura la k. 

Mehatxatutako flora edo faunako espezieen banaketarako interes berezia duten eremuak, Mehatxatutako 
Espezieen EAEko Katalogoan jasotakoak. 

EAEko paisaia berezi eta nabarmenen katalogoaren eta paisaien katalogo eta gidalerroen arabera paisaia
balioagatik katalogatutako inguruak. 

EAEko lnteres Geologikoko Lekuen lnbentarioan dagoeneko bildu diren guneak. Areatzako Hondartza eta 
Dunak lnteres Geologiko lekua bereziki nabarmendu behar da. 

lngurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2016ko maiatzaren 6ko Aginduan ezarritako hegazti 
mehatxatuentzako beste gune interesgarri batzuk. Agindu horren bidez, arriskupean dauden hegazti 
espezieen ugalketa, elikadura, sakabanatze eta kontzentrazioko lehentasunezko eremuak mugatzen dira 
eta abifaunaren babes-erem1,.1ak -non goi-tentsioko aireko linea elektrikoetan ez elektrokutatzeko edo 
talka ez egiteko neurriak aplikatuko baitiren- argitaratzen dira. 

Natura 2000 Sarearen koherentzia ekologikoa eta konektagarritasuna hobetzeko, eremu horiek igarobide 
ekologikoekin eta lurreko nahiz itsasoko paisaiako eta eremuko elementuekin lotzen dira, migraziorako, 
geografia-banaketarako eta fauna eta flora basatiko espezieen populazioen arteko aldaketa genetikorako 
funtsezkoak diren edo garrantzi handia duten elementuekin; ha in zuzen ere, alderdi horiek ingurumen-azterketa 
estrategikoan aztertuko dira . 

Era berean, ingurumen-eremu garrantzitsuak dira balio agrologiko handia duten lurzoruak eta Kantauri Ekialdeko 
Plan Hidrologikoan ezarritako Babestutako Eremuen Erregistroko beste eremu batzuk, arestian aipatutakoen 
artean sartuta ez daudenak, Muskizko udal-mugartean (azaleko uren hartuneak, ingurumen intereseko ibai 
tarteak eta bainu-eremuak), bai eta, bidezkoa bada, lurralde-plangintzaren (Bilbo Metropolitarraren Funtzio 
Aricaren Lurraldeko Plan Partziala) edo plangintza sektorialaren (EAEko lbai eta Errekastoen Ertzak Antolatzeko 
Lurralde Plan Sektoriala) ondoriozko babes-araubideren bat duten natura-guneak. 

Gainera, Armañon-Ganekogorta korridore ekologikoaren moteltze-eremua daukate udalerrian, eta lotura
intereseko zenbait ibai-tarte. 

Kultura-balio garrantzitsuak dituzten eremuen artean daude kultura -ondarearen parte izateagatik kalifikatu eta 
inbentariatutako eremuak edo ondasunak, bai eta ustezko arkeologia-eremuak ere. Muskizko udalerrian 
arkitektura- eta arkeologia-ondasun kalifikatuak edo inbentariatuak dat:Jdela baieztatzen da: Memerea-La 
Magdalena/El Crucero-Los Campos, Donejakue Bideko Monumentu Multzoan sartutako elementuak (elementu 
horietan eta horien inguruan burutzekoak diren jarduketak babes-araubidearen barruan daude, urtarrilaren 
10eko 2/2012 Dekretuaren bidez, arau horrek baitauka kultura-ondasun gisa kalifikatuta Donejakue Bidea 
monumentu-multzo kategoriarekin, bideak Euskal Autonomia Erkidegoa igarotzen duen zatietan), Casa de 
García ustezko toki arkeologikoa, eta hori babesteko proposatutako elementuak : Barriadako eskolak, Memerea 
etxea, Trueba etorbidea 25eko etxea . 

lngurumen-arrisku garrantzitsuak dituzten edo izan ditzaketen eremuen artean honako hauek aipatu ahal dira : 

- Lehentasunezko Fluxu Eremuak eta urak hartzeko 10 eta 100 urteko errepikatze-denbora duten eremuak, baita 
500 urteko errepikatze-denbora dutenak ere. Hiri -garapenaren xede diren eremu batzuei 100 urteko uraldiak 
eragiten die, eta gehienak gaur egun Sistema Orokor gisa kalifikatuta dauden zonei eragiten diete, eta gutxixeago 
bada ere, baita bizitegirako hiri -eremuei ere. Esparru hori ek baldintza geotekniko aurkakoak dituzte 
uholdeengatik, istiltzeengatik, zama-gaitasunarengatik eta ezarguneengatik. 
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- IDEaren arabera hiri -garapenaren xede diren bi esparru, Memerea eta Altamira, kutsatuta egon daitezkeen 
lurzoruen koka leku inbenta ria tu baten eraginpean daude: Lorenza-Eiosua-Aitamira Meategia, 48071-00029 
kodearekin . Horrenbestez, eremu horietan ekainaren 25eko 4/2015 Legean, Lurzorua kutsatzea saihestu eta 
kutsatutakoa garbitzekoan aurreikusita dagoena aplikatuko da. 

- Nabarmentzekoa da, halaber, udalerriko hiri-lurzoruaren zati handi bat azido fluorhidrikoaren afekzio-eremuko 
alerta- eta esku-hartzeko eremuan dagoela (Seveso arriskua). 

- Azkenik, adierazi behar da udalerriko zenbait eremuk Bizkaiko foru-errepideetako zortasun akustikoko zonaren 
eragina dutela, eta zarata-iturri nagusiak A-8, N-634 eta Bl-2701 direla. 

-A tal horretan sartu behar dira, halaber, urriaren 16ko 13/2012 Dekretuak (Euskal Autonomía Erkidegoko hots
kutsadurari buruzkoa) 20. artikuluan eta 111. eranskinean zehaztutako eremu akustikoak. 

HAPO berrikusteko, kontuan hartu beharko dira aipatutako garrantzi desberdineko eremuak, bai eta eremu 
horietatik eratorritako baldintzatzaileak ere, ingurune fisikoa zuzenean eraldatzea dakarten jarduerak garatzeko. 
Horren haritik, udal plangintza da udalerrian ingurumen-arlo garrantzitsuak mugatzeaz eta Babes Bereziko 
kategorian txertatzeaz arduratzen den tresna. Mugatze horri ekiteko, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan 
ingurune fisikoari buruzko irizpideak aplikatu beharko dira. Bestalde, ingurumen-azterketa estrategikoak Babes 
Bereziko kategoriaren mugaketa baloratu eta justifikatu beharko du, azaldutako irizpideen argitan, espedientean 
dauden txostenen proposamenak eta gomendioak kontuan hartuta . 

C.- Etorkizunean jarduketak egiteko egokiak ez diren eremuak. 

Aurrerapenerako planteatutako garapen proposamenak kontuan hartuta, Planaren zirri borroaren arabera, 
garapenaren xede diren esparru batzuk 100 urteko uraldien eraginpean da u de edo lehentasunezko fluxu-eremu 
batean kokatzen dira; esparru horietako gehienak gaur egun Sistema Orokor gisa kalifikatutako eremuak dira, 
eta gutxi batzuk Bizitegi rako Hiriguneak. HAPOak aztertu eta justifikatu beharko du garapen horiek bateragarriak 
diren bai EAEko lbai eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean bai 2015-2021 epealdiko Kantauri 
Ekialdeko Plan Hidrologikoan urak har ditzakeen guneetarako ezarrita dagoenarekin . URAren txostenaren 
arabera (ingurumen-organoan 2018ko martxoaren Sean jaso zen) : "Kontuan hartuta B eta M eremuak eta 3. 
alternatiban jasotako saihesbidea, landa-lurzoruaren oinarrizko egoeran dauden lurretan daudela, Plan 
Hidrologikoaren 40.5 artikuluan ezarritakoaren arabera, HAPOren berrikuspenean aurreikusitako erabilera 
guztiak 100 urteko errepikatze-denborako (TlOO) uraldiaren mugaketa-lerrotik kanpo kokatu beharko dira . Hau 
da, uholde horrek har dezakeen eremutik kanpo. 

Urpean gera daitekeen eremuaren gainerakoan, 500 urteko errepikatze-denborako uraldiak harrapatu ezin duen 
kotan jarri beharko dira erabilera kalteberak. 

Ondorioz, m eremuaren garapena bideraezina da, eta B eremuaren garapena, neurri handi batean, baldintzatuta 
egongo litzateke, TlOOetik gorako uraldiek urpean gera daitezkeen lurretan kokatu beharko litzatekeelako ". 

Gainera, kostaldeen arloan eskumena duen organoaren txostenaren a rabera {2018ko urtarrilaren 18an sartu zen 
ingurumen-organoan), itsasertzeko lurrak eta itsas-lehorreko jabari publikoko lurrak bizitegi-lur kalifikaziotik 
kanpo utzi beharko dira, erabilera hori bateraezina baita itsas-lehorreko jabari publikoarekin, aplikatu beharreko 
araubide iragankorrari ka lterik egin gabe. 

Txosten horretan bertan aipatzen da itsas-lehorreko jabari publikoaren babes-zortasuneko eremuan eta 
Kostaldeei buruzko Legearen 25.1 artikuluarekin bat etorriz, bizitegi-kalifikazioa araudiarekin bateragarria den 
arren, bizitegi -eraikuntza berariaz debekatutako erabilera dela, aplikatu beharreko araubide iragankorrari 
kalterik egin gabe, eta hori kontuan hartu beharko dela azalera horretan dauden orube hutsei dagokienez. 

Oro har, edozein era ikin babes-zortasuneko eremutik kanpo kokatu beharko da. 

D. Egindako kontsultei emandako erantzunen azterketa laburra, ingurumenaren aldetik 

Jarraian, eraginpeko administrazio publikoei eta pertsona interesdunei egindako kontsulta-izapidean jaso diren 
txostenetako ingurumen-arloko eduki garrantzitsuenak jaso dira : 
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lngurumen-intereseko eremuak : gune babestuak, flora, fauna, paisaia; Planean sartu beharreko alderdiak 

Muskizko udalerrian daga E$2130003 Barbadungo ltsasadarra/Ría del Barbadún KBEa, Natura 2000 Sareko 
naturagune babestua. Beharrezkoa izango da HAPOk berariaz jasotzea natura-gune hori, bere mugaketa 
zehatzarekin . 

Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planean jasotako bi hezegune da u de: Barbadungo itsasadarra (A1B1 kodea) eta 
Petronorren urmaelak (EB25 kodea). 

Funtsezkoa da HAPOn sartzea LAPak Barbadungo itsasadarrerako ezartzen dituen zonakatzea eta erabileren 
erregulazioa . 

lngurumen Azterlan Estrategikoak (IAE) proposamenek hezegune horretan duten eragina aztertu beharko du . 

Batasunaren intereseko habitatak daude: 4040* Erica vaganseko kostaldeko txilardi lehor atlantikoak, 6210* 
Belardi lehor erdi-naturalak eta sastrakadi-fazieak, kare-substratuen gainean (Festuco-Brometalia), 2130 Duna 
gris finkoak; IAEk lehentasunezkoak ez diren Batasunaren intereseko beste habitat batzuen presentzia 
identifikatu beharko du, eta Babes Bereziko kategorian HAPOn sartzeko eskatu . 

Udalerrian arriskuan dauden hainbat flora-espezie hauteman dira . Espezie horiek zehatz-mehatz aztertu beharko 
dira EJZn, eta e.spezie horien presentzia hautematen den zona horietarako gainjarritako baldintza espezifiko bat 

definitzea gomendatzen da. 

Muskizen hegaztiak linea elektrikoetatik babesteko eremuak daude, eta eremu horiek gainjarritako baldintza gisa 
jasotzea gomendatzen da. 

Armañon-Ganekogorta korridore ekologikoaren moteltze-eremua eta lotura-intereseko zenbait iba i-tarte daude. 

Korridore Ekologikoen Sarea antolamendu-kategoriei gainjarritako baldintza gisa sartu beharko da. 

EAEko Paisaia Berezien eta Aparteko Paisaien Katalogoaren Aurreproiektuak Muskizko itsasertzeko eremu osoa 
nabarmentzen du balio handiko paisaia gisa, eta, horregatik, HAPOn gainjarritako baldintza gisa sartzea 
gomendatzen da. 

Hirigintza-hazkundeak proposatzea saihestu beharko da, eta azpiegiturak jartzea kostaldeko paisaia berezi 
horretako espazioak dira . 

Sakabanaketa saihesteko neurriak hartu beharko dira, eta ahal den neurrian espezie inbaditzaileen ugaritzea 
desagerrarazi. 

Nekazaritza eta Basozaintzako LAPean balio estrategiko handiko lurzoru katalogatuei eragin ahal izango zaie. 

Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak eduki dituzten edo orain dituzten zenbait lurzoru badaude. 

Udalerrian La Arenako Playas y Dunas lnteres Geologikoko Lekua identifi katzen da, eta hori EJZn identifikatu 
beharko da. 

Alderdi kulturalak 

Arkitekturako eta arkeologiako ondasun kalifikatuak edo inbentariatuak : 

Memerea-La Magdalena/El Crucero-Los Campos, Donejakue Bideko Monumentu Multzoan sartutako 
elementuak (elementu horietan eta horien ingurunan burutzekoak diren jarduketak babes-araubidearen barruan 
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daude, urtarrilaren 10eko 2/2012 Dekretuaren bidez, arau horrek baitauka kultura-ondasun gisa kalifikatuta 
Donejakue Bidea monumentu-multzo kategoriarekin, bideak Euskal Autonomía Erkidegoa igarotzen duen 
zatietan), Casa de García ustezko toki arkeologikoa, eta hori babesteko proposatutako elementuak: Barriadako 
eskolak, Memerea etxea, Trueba etorbidea 25eko etxea . Kasu horietan, esku-hartzerik egingo bada, bolumenak, 
kanpoko itxura eta banaketa tipologiko nahiz egiturazkoa errespetatuz esku hartu beharko da. 

ltsasertza babestea 

Muskizko udalerria itsas-lehorreko jabari publikoaren mugaketen eraginpean dago; mugaketa eta zortasunak 
"sentiberatasunekiko egoki" grafiatu dira. Hala ere, itsasoratzeko eta itsasotik igarotzeko zortasuna grafiatzea 
falta da, behar bezala irudikatu beharko da, bai eta igarotze-zortasuna ere Kostaldeei buruzko araudiaren 
arabera, araudi horrek izan ditzakeen eraginak baloratzeko. 

ltsasertzeko eta itsas-lehorreko jabari publikoko lurretan, bizitegi-kalifikazioa baztertu beharko da, erabilera hori 
bateraezina baita itsas-lehorreko jabari publikoarekin, aplikatu beharreko araubide iragankorra zein dela ere. 

ltsas-lehorreko jabari publikoa okupatzen duten sistema orokorrek dagozkien baimenak izan beharko dituzte, 
eta HAPOn Sistema Orokorraren kategoriarako erabi litakoa ez den beste sinbologia batekin identifikatu beharko 
dira . 

Babes-zortasuneko eremuan, bizitegi-eraikuntza berariaz debekatuta dago, aplikatu beharreko araubide 
iragankorra alde batera utzi gabe. Oro har, edozein eraikin babes-zortasuneko eremutik kanpo kokatu beharko 
da. 

Baliabide hidrikoak 

lngurumen Azterlan Estrategikoak HAPOko zehaztapenek eta bizitegi - eta industria-garapenek eragingo duten 
ur-baliabideen eskaerari erantzuteko behar den uraren jatorriari buruzko informazioa jaso beharko du . 

Era berean, uren saneamendurako eta arazketarako proposamena zehaztu beharko da. 

Arriskuak 

Udalerriko lurzoru batzuk Uholde Arrisku Handiko Eremuan (UAHE) daude, Barbadunen (ES017-BIZ-BAR-01), 111. 

taldean . 

Plangintzak kontuan hartu beharko ditu uholdeetatik babesteko arauzko neurriak, bai eta EAEko lbaiak eta 
Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren zehaztapenak ere. 

Aurkeztutako dokumentazioan egoki jaso dira lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten edo izan dituzten 
Lurzoruen lnbentarioan sartuta dauden partzelak. 

E. lngurumen-azterketa estrategikoan kontuan hartu behar diren funtsezko alderdien definizioa eta irismena 

lngurumen-azterlan estrategikoak Jngurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen IV. 
eranskinean ezarritako gutxieneko edukia bildu beharko du, eta hori osatu egin beharko da urriaren 16ko 
211/2012 Dekretuaren 11. eranskinean jasotzen denarekin (211/2012 Dekretua, planen eta programen 
ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duena) . 

Aurrekoarekin bat etorriz, garatuko diren apartatuek honako eskema metodologiko honi jarraitu beharko diote: 

l. Edukia, helburuak eta egokiak diren beste planeta programa batzuekiko harremanak 

2. Egungo ingurumen-egoera 

3. lngurumenean eragin daitezkeen ondorio esanguratsuak. 

4. Prebentz io-, zuzenketa- eta konpentsazio-neurriak. 

5. Aukerak hautatzeko prozesua . 

6. lngurumena zaintzeko programa. 

7. Laburpen ez-teknikoa . 
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Ebaluatzekoa den dokumentuaren ezaugarriak direla eta, uste dugu ingurumen-azterketa estrategikoak -
aurrerantzean, azterketa- behean azaltzen diren alderdiak landu behar dituela, bakoitzari ondoren adierazten 
den zabaltasun eta zehaztasuna emanda : 

l. Edukia, helburuak eta egokiak diren beste plan eta programa batzuekiko harremanak 

Azterketak HAPOren berrikusketaren helburu nagusien laburpen txikia eman behar du. Halaber, HAPOren 
berrikusketaren ondorioz planteatzen diren gai berriak deskribatuko ditu zehatz-mehatz azterketak, baldin eta 
ingurumenaren gainean ondorio kaltegarri nabarmenak izan baditzakete. 

Beste era batera esanda : planeko ekintzetatik ingurumenean eragina izan dezaketen haiek deskribatu eta 
lokalizatu behar dira . 

Kasu horretan egingo .den ingurumen-ebaluazioa aurreikusitako aldaketen ondorio espezifikoetan oinarrituko 
da. Alegia ; proposatutako aldaketatik eratorritako ondorioak besterik ez dira kontuan hartu beharko, eta ez plana 
aldatu izan ez balitz ere gertatuko liratekeen ondorioak. 

Labur-labur deskribatuko da indarrean dagoen plangintzaren zer alderdi eta zer zehaztapen zehatz aldatu nahi 
diren. 

Aldaketaren irismena behar bezala definituta utzi behar da, aldaketa egin aurreko aurreikuspenak (planaren 
ingurumen-ebaluazioa egitean indarrean zeudenak) eta aurreikuspen berriak alderatuz. 

Halaber, HAPOn mugatutako eremuen plangintza xehatua egiteko aurreikusten diren jarduketak denboraren 
aldetik nola planifikatuko diren azalduko da, bai eta garapen-tresnak ere. 

Azterketak berariaz justifikatu beharko du nola kontuan hartu diren HAPO idazteko garaian Ebazpen honetako 
2.A. apartatuan ingurumena babesteko jaso diren helburuak nahiz printzipio eta irizpide jasangarriak. Justifikazio 
hori bai arauetan bai HAPOn bertan ezarritako adierazle eta mugen erabileran oinarritutako da. 

Bestalde, aztertu beharko dira HAPOren loturak bai hirigintzako antolamenduko beste tresna batzuekin bai 
HAPOrekin lotura izan dezaketen lurralde-planekin eta plan sektorialekin . Gutxienez, honako hauek hartu 
beharko dira kontuan : 

EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG). Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak aldatzea 
bizitegi-kuantifikazioari dagokionez, eta Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak berrikustea . 

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala. 

EAEko Hezeguneak Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala . Barbadungo ltsasadarra LPS honen 
11. multzoan jasotako hezegunea da. Beraz, lurzoru urbanizaezinetan erabilerak eta jarduerak kategorizatu 
eta erregulatzeko, hezegune horretarako LPSn jasotzen diren zehaztapenak bete beharko dira . Halaber, 
LPS horren 111. multzoan jasotzen diren hezeguneei dagokionez (Petronorreko urmaelak), kontuan hartu 
beharko dira LPS horrek 111. multzoko hezeguneei buruz egiten dituen gomendioak. 

EAEko Kostaldea Babesteko eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala . Lurzoru urbanizaezinaren 
antolamenduan kontuan hartuko dira, bereziki, babesteko zona adierazi direnak eta ingurumena 
hobetzeko zonak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala . Lurzoru 
urbanizaezinaren antolamendua definitzerakoan kontuan hartuko dira LPS horrek ezartzen dituen 
gidalerroak eta araudia, bereziki balio agrologiko handiko lurzoruei eta erabilgarritasun publikoko mendiei 
dagokienez. 

EAEko lbaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala (i surialde kantauriarra) . 

Bizkaiko Errepideen Lurralde Plan Sektoriala . 

Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sarearen Lurralde Plan Sektoriala . 

Jarduera Ekonomikoeta rako eta Merkataritza Ekipamenduetarako Lurzoruaren Sorkuntza Publikoaren 
Lurralde Plan Sektoriala . 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa (2015-2021), bereziki urak har 
ditzakeen zonei lotutako zehaztapenak eta Babestutako Eremuen Erregistroa . 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana . 

Baita honako hauek ere : 

215/2012 Dekretua, urriaren 16koa, eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuarioren 
Kontserbazio Bereziko Eremuak izendatzeko eta kontserbazio-neurriak onartzekoa. 
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34/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, ingurune hidrikoari lotuta dauden kontserbazio bereziko 
eremuetarako (KBE) eta hegaztien babes bereziko eremuetarako (BBE) arau orokorrak onartzekoa . 

LPParen helburu eta jarduketak eta eremuan eragina duten plan eta programen helburu eta zehaztapenek 
elkarrekin koherente daudela, elkarri lotuta daudela, adierazi behar da . 

Halaber, eremuari aplikatu beharreko gainerako planei dagokienez izan daitezkeen bigarren mailako ondorioak, 
ondorio metakorrak eta sinergikoak identifikatuko dira . Hemen identifikatutako ondorioak, halakorik izanez gero, 
HAPOaren aldaketaren inpaktuak identifikatu eta baloratzeko apartatuan ebaluatuko dira . Denentzako 
helburuak lortzeko ahalegina egitea izango da xedea, eta horrez gain, beste planen helburu eta jarduketa-ildoak 
ez errepikatzea, haien artean gatazkarik ez izatea edo, bateraezintasunik agertzen bada, HAPOak jarduteko zer 
beste aukera dituen ebaluatzea . 

2. lngurumenaren egungo egoera 

Azterlanak ingurumenaren egungo egoeraren alderdi garrantzitsuak deskribatu beharko ditu, eragin nabarmena 
izan dezaketen eremuen ingurumen-ezaugarriak zehaztuz eta, Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 
berrikuspena garatu ezean, izan dezaketen bilakaera azalduz, klima-aldaketa kontuan hartuta . 

HAPOren garapen-eremuaren ezaugarriak eta aurreikusitako jarduketak direla-eta, haren garapenak eragina izan 
dezakeen ingurumeneko elementu guztiak identifikatu beharko dira. lndarrean dagoen antolamenduarekiko 
aldaketaren bat dakarten eremuak ondo zehaztu behar dira (erabilera-aldaketa eta abar) . 

Halaber, garrantzitsua izan daitekeen edozein ingurumen-arazo identifikatu behar da, baita ebazpen honetako 
2.8 apartatuan ingurumenaren aldetik nabarmentzat jotako edozein gunerekin erlazionatutako arazoak ere. 

Horrez gain, lurraldearen ingurumen-unitate homogeneoak definituko dira, horien paisaia-ezaugarrien eta 
baliabide naturalen azterketa integratutik abiatuta . 

Lehen aipatutako ingurumen-alderdiak era kartografikoan adierazi beharko dira, hirigintzako antolamenduaren 
xede den eremuarekiko eskala proportzionatuan. 

lngurumenaren gaur egungo egoeraren deskribapena ingurumen-adierazleen erabileran bermatu beharko da; 
horretarako, lngurumen Esparru Programaren adierazleen oinarrizko panelean jasotakoak erabili ahal izango 
dira, baita lurraldeari eta ingurumenari buruzko Eustatenak ere, eta Ebazpen honetako aurreko apartatuetan 
adierazitako ingurumen-helburuen bilakaerari buruzko informazio garrantzitsua eman dezaketen beste batzuk. 

Kontuan hartu beharko da gaur egungo egoeraren eta, bidezkoa izanez gero, HAPOko eremuaren azalera osoari 
dagozkion adierazle batzuen arteko aldakuntza; hona hemen adierazle horiek : 

- Hiri lurzoru, lurzoru urbanizagarri eta lurzoru urbanizaezin gisa sailkatutako azaleraren ehunekoa. 

- Lurzoruaren artifizializazioa : azalera artifizializatua guztizko azalerarekiko. 

- Komunikazio- eta garraio-azpiegituretara bideratutako azaleraren ehunekoa . 

- Hiri-erabilerako azalera (bizitegia, industriala edo ekipamenduena), 10 eta 100 urteko errepikatze-
denborarako uholde-arriskuko lurzoru gisa katalogatutako lurzoruan kokatzen dena . 

- Habitat naturalek, erdi -naturalek eta naturalduek hartzen duten azaleraren ehunekoa . 

- Kalitatean edo kontserbazio-egoeran hobera egin duten habitat naturalen azalera . 

- Bertako basoaren azalera, guztizko baso-azala guztiarekiko . 

- Kutsatuta egon daitezkeen eta erabilera berrietarako leheneratu diren lurzoruen azalera . 

- Sabes bereziko kategorian sartutako azalera. 

Aipatutako adierazleei buruzko datuak izan beharko ditu txostenak, eta, halakorik ez badu, alderdi berak 
adierazten dituzten beste adierazle batzuei buruzkoak; kasu bakoitzean, datu zehatzak lortzeko egon litezkeen 
zailtasunak justifikatu beharko ditu . Era berean, proposatzen diren beste adierazle batzuei buruzko datuak jaso 
beharko ditu txostenak, ingurumen-zaintzako programa aplikatzeko erreferentziako ingurumen-egoera 
zehaztuta gera dadin. 

3. lngurumenean gerta daitezkeen eragin esanguratsuak 

Atal honetan ingurumenean eragin ditzakeen ondorio adierazgarriak aztertu beharko dira, alderdi hauek barne: 
biodibertsitatea, biztanleria, gizakien osasuna, fauna, flora, lurra, ura, airea, kultura-ondarea (ondare historikoa 
barne), klima-faktoreak, klima-aldaketan izan dezakeen eragina (bereziki, planari lotutako karbono-aztarnaren 
ebaluazio egokia), ondasun materialak, kultura -ondarea eta paisaia . Faktore horien arteko interakzioa ere 
kontuan izan behar da, eragindako ekosistemek emandako ingurumen-zerbitzuak ere ebaluatuz. Eragin horiek 
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barnean hartu behar dituzte albo-efektuak, metaketak, sinergia k, epe labur, ertain eta luzerako eraginak, ondorio 
iraunkorrak eta aldi baterakoak, positiboak eta negatiboak. 

HAPOren Berrikuspenean aurreikusitako jarduketa berriak gauzatzearen ondoriozko gai berriekin bat datozen 
planeamendu-ekintzetatik, ingurumenean eragina izan dezaketenak identifikatuko dira . Bereziki, arreta berezia 
jarriko zaie hirigintza-garapen berriak, azpiegitura berriak edo ingurunearen eraldaketa nabarmenak eragin 
ditzaketen jarduketei, baita hango ingurumen-ba lioetan ondorio esanguratsuak eragin ditzaketen jarduketei ere. 

HAPOren Berrikuspenak sartzen dituen jarduketa berrien ondoriozko planeko ekintzek ebazpen honen Bata lean 
deskribatutako ingurumenaren kalitatearen elementuetan izan ditzaketen ondorioak identifikatu eta ezaugarritu 
beharko dira . 

HAPO Berrikuspenaren ondorioak identifikatu eta ezaugarritzeko, HAPO Berrikuspenean aurreikusitako ekintzen 
eta eragin ditzaketen ingurumen-elementuen ezaugarri espezifikoen arteko interakzioak aztertuko dira, baita sor 
daitezkeen edo larriagotu eta areagotu daitezkeen ingurumen-arazoak eta -arriskuak ere. 

HAPOren berrikuspeneko proposamenak kontuan izanda, ondorio esanguratsuenak aurreikusitako jarduketen 
garapenak eragin ditzake, bereziki lana k egiten diren unean. Honako hauek nabarmendu behar dira : 

• Memereako L eremuan dagoen 6510 Batasunaren intereseko habitataren azalera galduko da {indarreko 
plangintzaren arabera bizitegitarako hiri -lurzoru gisa kalifikatua) eta Kotorrio errekaren ertzetan 
uholde-arriskua duten zonei eragingo zaie. 

• Aztertu beharreko beste eragin batzuk, HAPOren berrikuspenaren xede-esparruaren kalitate akustikoko 
baldintzen ondoriozkoak dira . Urriaren 16ko 213/2012 Dekretuak {Euskal Autonomía Erkidegoko hots
kutsadurari buruzkoa) 23 . artikuluan ezartzen duena kontuan hartuta, HAPOko eremuaren zonakatze 
akustikoa egin beharko da, dekretu horren 20. artikuluan eta 111. eranskinean zehaztutako eremu 
akustikoak aintzat hartuz, eta zonakatze hori erakusten duen planoa txertatu beharko da hirigintzako 
dokumentuetan. 

• Beste alde batetik, HAPOaren berrikuspenak, ebazpen honetan adierazitako eremu batzuen sailkapen
aldaketez gain, hiri-lurzoru finkatuaren eremu guztien antolamendu xehatua edo dagoeneko onartuta 
dagoen garapen-plangintzaren antolamendua planteatzen du . Urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren, 
Euskal Autonomía Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoaren 37 . artikuluan azaltzen denari erreparatuz, 
Eragin Akustikoari buruzko lkerketa erantsi beharko zaio espedienteari. lkerketa horrek, etorkizunean 
hirigintzako garapena aurreikusita duten eremuak jasango duen eragin akustikoa aurreikusten duten 
zarata-mapak eta ebaluazio akustikoak barne hartu beharko ditu . Eragin akustikoari buruzko ikerketa 
horrek 37. artikuluan zehaztutako edukiak jaso beharko ditu. 

• Kutsaturik egon daitezkeen lurzoruen presentziari dagokionez, lehenago adierazi denez, HAPOren 
berrikuspenak esparru horietan lurzoruaren erabilera aldatzea aurreikusten du. Beraz, ekainaren 25eko 
4/2015 Legearen 23 .d artikuJuaren arabera, ingurumen-organoak lurzoruaren kalitatearen deklarazioa 
egin beharko du; lege horren 31.4 artikuluaren arabera, deklarazio hori egin beharko da "[ ... ]lurzorua 
kutsa dezakeen jarduera edo instalazio bat dagoen edo egon den lursailaren edo lursailen antolamendu 
xehea jasotzen duten hirigintza-bitartekoak behin betiko onartu baino lehen, edo bitarteko horiek 
aldatu baino lehen, eta, ahal dela, prozedura horien hasierako faseetan . 

Hala ere, leku horretan guztian edo zati batean lurzoruaren kalitatea ikertzea eragozten duten egoerak 
gertatzen badira, kasuan kasuko antolamendu-bitartekoa behin betiko onartu ahal izango da, 
lurzoruaren kalitatearen deklaraziorik gabe. Kasu horretan, Hirigintzako Ekintzen Programari hasierako 
onespena eman aurretik egin beharko da adierazpen hori ; edo, horrelako programarik ezean, lekua 
barne hartzen duen kudeaketa -esparruko birpartzelazio- eta urbanizazio-proiektuei hasierako onespena 
eman aurretik. 

• Korridore ekologikoen baldintzatzaile gainjarriari dagokionez, azterketak baloratu egin beharko du 
proposatutako erabilerak egokiak diren, lurraldearen lotura ekologikoa lortzeko, Natura Ondareari eta 
Biodibertsitateari buruzko Legearen {abenduaren 13ko 42/2007) 3. artikuluan zehazten denez. Zehazki, 
ebazpen honetako 28 atalean lehenago zehaztutako biodibertsitaterako garrantzi handiena duten 
naturaguneen arteko lotura hartuko da kontuan . 

• HAPOren berrikuspenak hurbilen dagoen ingurunean sortuko dituen inpaktuak aztertuko dira {horien 
artean paisaiarena) . 
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• HAPOren berrikuspenak aztertu beharko du dokumentu gehigarri gisa paisaia-integrazioko obra
proiektuak edo jarduerak jasotzeko aukera, zeina ezarria baitago Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde
antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeari buru zko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuaren 
7.3 artikuluan . 

• Horrela identifikatutako ekintza bakoitzarentzat espero daitezkeen balizko ingurumen-ondorioak 
deskribatuko dira, hala beha r denean, justifikatuz ez dela probablea izango ingurumen-ondorio 
kaltegarri zehatz bat izatea. 

4. Prebentzio-, zuzenketa- eta konpentsazio-neurriak 

Aurreko puntuan identifikatutako ondorio adierazgarri bakoitzerako, ondorio horiek prebenitzeko, zuzentzeko 
edo, hala badagokio, konpentsatzeko aurreikusitako neurriak deskribatuko dira . Ahal den heinean, 
proposatutako neurrietako bakoitza zein garapen-tresnatan inplementatuko den zehaztuko da. 

Lurraldearen lotura ekologikoa ziurtatzeko behar diren neurri , arau edo erregulazioak proposatuko dira . 

Urez bete daitezkeen eta 100 urteko uraldiaren eraginpean dauden urbanizazio-garapen eta finkapenaren xede 
diren hiri -eremuei dagokienez, ur-ibi lguen ingurunean jartzea proposatutako elementu orok bermatu beharko 
du EAEko lbaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean eta Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoan 
(2015-2021) urak har ditzakeen eremuetarako ezarritakoa errespetatzen dela . Hartara, saihestu beharko dira, 
bai ibaien ertzen alterazioa eta artifizializazioa, bai ibai -korridorearen aniztasun eta funtzionaltasun ekologiko 
eta paisajistikoan laguntzen duten elementuena, eta ahal denean, horiek lehengoratzea, biziberritzea eta 
hobetzea sustatuko da. 

Orokorrean, garatu beharreko esparruak antolatzeko planteatzen diren jarduketak kontuan hartuta, 
garrantzitsutzat jotzen da udalerriko azpiegitura berdearen funtzionaltasuna ziurtatzea, bereziki gaur egun 
funtzionaltasun hori arriskuan dagoen zonetan . 

Udalerrian landare-espezie inbaditzai leak desagerrarazteko eta kontrolatzeko neurriak txertatzea gomendatzen 
da, bereziki eremu problematikoenetan . 

Horrez gain, HAPOren barnean egonik ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egitera behartutako proiektuak 
identifikatu beharko dira garapenaren baldintzak ezartzeko eta, hala badagokio, proiektuak gauzatzean 
sortutako eraginak gutxitzea xede duten gidalerroak ezartzeko. 

Azkenik, abenduaren 9ko 21/2013 Legeak, ingurumen-ebaluazioari buruzkoak eskatzen duenez, ingurumen
azterketa estrategikoak barnean hartuko ditu neurriak, kl ima-aldaketan izan dezaketen eragina arinduko 
dutenak eta hari egokitzea bideratuko dutenak. Xede horrekin, IHOBEk egindako gida metodologiko hauek erabili 
ahal izango dira erreferentzia gisa : «Kiima-aldaketara egokitzeko udal-programak egiteko gida. Udalsarea 2llan
koadernoa» eta « Euskadiko Hirigintzaren Plangintzari buruzko eskuliburua klima-aldaketa arintzeko eta klima
aldaketara egokitzeko (IHOBE) ». 

S. Aukerak hautatzeko prozesua 

Alternatibak hautatzeko prozesuaren laburpen arrazoitu bat erantsiko da, bideragarritasun teknikoa, 
ekonomikoa eta ingurumenekoa eta HAPOaren berrikuspenaren helburuekiko bat-etortzea eta 
proportzionaltasuna justifikatuko dituena, eta bereziki kontuan hartuta Batasunaren intereseko habitatak eta 
espezieak, mehatxatutako flora eta faunaren guneak, natura-balioa duten eremuak, zarata, kutsatuta egon 
daitezkeen lurzoruak, baldintza geomorfologikoak, ur-puntuak, paisaia-eragina eta presentziazko eremuak. 
Azterketa horretan ebaluazioa egiteko modua deskribatuko da, bai eta aurkitutako zailtasunak ere; esate 
baterako, eskatutako informazioa biltzeko beharbada agerian geratu diren gabezia tekn ikoak, edo ezagutza eta 
eskarmentu falta . 

Ebaluazio horren erreferentzia-esparrua honako hau izango da : ingurumen-alderdiek izan dezaketen bilakaera 
HAPOaren berrikuspena aplikatzen ez bada (O alternatiba), gaur egungo egoeraren eta HAPO garatu ondoren 
aurreikusten den egoeraren arteko aldeak sakon aztertuz. Proposatutako soluzioa justifikatu beharko da, eta 
jarduketen dimentsioari eta hedadurari ez ezik, aipamena egin beharko die horietako bakoitzerako dauden 
soluzio tekn iko guztiei ere . Aukera onenaren hautaketa oina rritu beharko da irizpide anitzeko azterketa global 
batean, alderdi ekonomikoak ez ezik gizarte- eta ingurumen-alorrak aintzat hartuta . Ba lioetsitako benetako 
premietan oinarritutako aukeren analisi bat egitea gomendatzen da, eta HAPOren azken proposamena horietara 
egokitzea, beharrezkoa dena baino lurzoru gehiago okupatu ez dadin . 

Azterketak analisi desberdinak proposatu behar ditu ; ingurumenaren osagai baliotsuenen gaineko kaltea 
murrizteko, batez ere proiektua garatuko den eremuko landaredia naturalari eta faunari kalte gutxiago egiteko. 
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Azkenik, hartutako erabakia argudiatu beharko da, eta, nolanahi ere, bermatu egin beharko da hautatutako 
aukera teknikoki eta ingurumenari dagokionez bideragarria dela, eta eremuko ondare- eta ingurumen-osagaien 
afekzioa ah al den guztian minimizatuko da. Edonola ere, HAPOren azken proposamenak modu egokian justifikatu 
beharko du plangintza jasangarriko irizpideetara egokitzen dela . 

6. lngurumena zaintzeko programa 

Txostenak ingurumena zaintzeko programa bat garatuko du , HAPOaren berrikuspena aplikatzeak ekarriko dituen 
ondorioak gainbegiratzeko aurreikusitako neurriak deskribatuko dira. lngurumena zai ntzeko programan 
adierazleak deskribatuko dira, eta, behar izanez gero, efektu esanguratsuenen erreferentziako balioak, bai 
positiboak bai negatiboak. 

Ebazpen honetako E.2 atala betetzeko proposatzen diren adierazleak jaso egin beharko ditu azterketan 
ingurumena zaintzeko programak eta, kasuan-kasuan, datuak zein periodikotasun eta metodologiaren bidez 
jasoko diren azaltzeko proposamen zehatz bat ere bai . 

7. Laburpen ez-teknikoa 

Azterketak aurreko epigrafeen arabera emandako informazioaren laburpen ez-tekn iko bat izango du, informazio 
zehatza jasoko duena, jendeak oro har ulertzeko moduan, aztertutako alderdi guztiak landuko dituena eta, era 
berean, informazio grafikoa jasoko duena, dokumentu buruaskia eta azterlanarekiko independentea izan dad in . 

F. Eragindako administrazio publikoak eta publiko interesdunak identifikatzea, jakiteko organo sustatzaileak 
nori egin behar dion kontsulta 

Ebazpen honetako kontsulten izapidea betetzeko erabilitako zerrenda huraxe hartuko da gai honen eraginpeko 
administrazio publikoen eta interesdunen zerrenda osatzeko, hala xedatzen baita urriaren 16ko 211/2012 
Dekretuaren 12. artikuluan eta abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 22. artikuluan. lngurumen-organoak, aurreko 
apartatuetan aipatu bezala, honako hauei egin die kontsulta : 

Natura Onda re eta Klima Aldaketa Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza . 

Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritza, Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza . 

Osasun Publikoko Zuzendaritza . Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza . Eusko Jaurlaritza . 

Landaren eta ltsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza . 

lngurumeneko Zuzendaritza Nagusia. Bizkaiko Foru Aldundia . 

Kultura Zuzendaritza Nagusia . Bizkaiko Foru Aldundia . 

Nekazaritza Zuzendaritza Nagusia . Bizkaiko Foru Aldund ia. 

IHOBE, Eusko Jaurlaritzako lngurumenaren Kudeaketarako Sozietate Publikoa . 

URA, Uraren Euskal Agentzia. 

Euskadiko ltsasertz Demarkazioa . 

Ekologistak Martxan Bizkaia. 

G. Jendaurreko informazioaren eta kontsulten modalitateak, iraupena eta epeak zehaztea. 

lnformazioa ~skuratzeko eta parte-hartze publikoa izateko eskubidea bermatzeko, organo erabakitzaileak, edo, 

hala badagokio, sustatzaileak (aztergai dugun kasuan organo biak bat datoz), jendaurreko informazioaren 
izapidearen pean jarriko du Planaren hasierako bertsioa, ingurumen-txosten estrategikoarekin batera, 45 egunez 
gutxienez. 

Era berean, eta aurreko izapidearekin batera, abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 19. artikuluan ezarritakoaren 
arabera, lngurumen Administrazioaren Zuzendaritzak kontsultatutako erakundeen iritzia jaso beharko du, 
gutxienez. 

2013ko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 17. artikuluaren a rabera, gehienez ere hamabost hilabetekoa izango 
da txostena, arauaren 21. eta 22. artikuluetan aurreikusitako kontsultak eta inforrnazio publikoaren prozedura 
gauzatzeko epea, irismeneko dokumentu honen erakunde sustatzaileari jakinarazten zaion egunetik hasita . 

H. Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak. 

Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 16. artikuluaren arabera, kualifikazio profesionalei eta goi-mailako 
hezkuntzari buruzko arauen arabera behar besteko gaitasun teknikoa duten pertsonek egingo dute ingurumen
azterketa estrategikoa, eta Legearen eskakizunak betetzeko behar den kalitatea izango du . lngurumen-azterketa 
estrategikoak eta haren eranskin guztiek (eragin akustikoari buruzko azterketak, adibidez) pertsona horiek 
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identifikatu beharko dituzte, eta horien tituluak eta, hala badagokio, lanbide arautua adierazi beharko dituzte. 
ldentifikazio horren barruan, izen-abizenak eta nortasun-agiri nazionalaren kodea adierazi beharko dituzte, edo 
helburu berberak dituen beste dokumentu baten kodea (elkargoko zenbakia adieraziz gero, elkargo profesional 
zehatz baten erregistroarekin bat egin beharko du) . Gainera, amaiera-data eta pertsona horien sinadura jasoko 
dira . Horiek dokumentuaren edukien eta informazioaren fidagarritasunaren erantzule izango dira, 
administrazioak frogagarri gis·a emandako datuak alde batera utzita . Apartatu monografikoak baditu, apartatu 
horien arduradunak identifikatu beharko dira . 

Dokumehtazioa aurkezteko, jarraibide hauek bete beharko dira : 

l. lngurumen-adierazpen estrategikoaren eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentuek behar den 
koherentzia errespetatu beharko dute, bai haien artean bai aurretik aurkeztutakoekin, halakorik bada; hartara, 
ez da oztopatuko erabakia hartu behar duten administrazio-organoen lana, baizik eta erraztu egingo da. 

2. Arreta berezia jarri beharko da kas u bakoitzean dokumentu teknikoen atalak haien artean erlazionatzeko bidea 
ematen duten datuak adieraztean (esaterako, atal batean proiektuko ekintzak deskribatzen badira eta beste 
batean ekintza horiek eragindako ingurumen-inpaktuak, bi kasuetan ekintzak izen berarekin aipatu beharko 
dira). 

3. Beharrezkoa balitz, datuak zein iturritatik lortu diren adierazi behar da . 

4. Behar den apartatuetan, planaren, programaren edo proiektuaren dokumentazio grafikoa eta kartografikoa 
gehitu beharko da (gutxienez, Planaren eta aurreikusitako jarduketen informazio kartografikoa aurkeztuko da). 
Planoak PDF formatuan aurkeztu beharko dira, eta geoerreferentziatuta egon beharko dute; hau da, PDFek 
eremuaren koordenatuak jaso beharko dituzte UTM30N ETRS89 erreferentzia-sistema ofizialean. 

5. Analisi teknikoa behar bezala errazago egiteko, bistaratzeko PDF formatuko fitxategiez gain, planoen kopia 
gehigarri bat entregatu beharko da, shape formatuan (UTM30N ETRS89 erreferentzia-sistema erabilita), 
gehienez 10 Mbkoa. Shape fitxategi horretan, 4 fitxategi hauek ZIP fitxategi batean entregatuko dira 
konprimituta: .shp, .shx, dbf, .prj. 

Lau fitxategiak bilduko dituen «eremua.zip» shape konprimatuaren adibidea : 

• eremua_adibidea.shp 

• eremua_adibidea .shx 

• eremua_adibidea .dbf 

• eremua_adibidea .prj 

6. Plano guztiak kodea eta titularra jarrita identifikatu behar dira . Halaber, honako hauek adierazi beharko dira : 
irudikatutako datuak zuzen interpretatzeko behar diren azalpenak eta sinboloak; es ka la grafikoa eta zenbakizkoa, 
inprimatzeko formatua adierazita ; sinadura eta noiz egin den. 

7. Jatorrizko eskalatik murriztutako planoak aurkeztuz gero, planoan jatorrian adierazitako eskala zuzendu 
beharko da, horretan oinarrituz egindako neurketek zalantzarik sor ez dezaten. 

8. Testuetan zehar aipatutako eranskin, irudi, plano edo argazki guztiak aurkeztu beharko dira 
dokumentazioarekin batera . Erreferentzia horiek kasuan kasuko elementua erraz aurkitzeko moduan egingo dira, 
argi eta garbi. 

9. lnformazio jakin bat dokumentuko apartaturen baten zuzenketa gisa aurkeztekotan, eta aldi berean 
espedientean zuzendu nahi den apartatua mantentzen bada, informazio berriak adierazi beharko ditu 
zuzenketaren ondorioz jatorrizko dokumentuan ezeztatutzat edo ordezkatutzat jo beharreko kapituluak, 
orrialdeak, epigrafeak, apartatuak, lerrokadak, esaldiak, koadroak, irudiak, planoak eta abar. Aurreko 
informazioren bat osatzen edo zuzentzen duen informazioak egoera horren berri eman beharko du hasieran. 
Eskaera bat zuzentzeko aipatutako jarraibideak betetzen ez badira, izapide gehigarri bat eska dakieke, 
kontraesanezko edo inkongruenteak izan daitezkeen alderdiak argitzeko, eta horrek atzerapena eragin dezake 
prozeduraren ebazpenean. 

10. Eskaera IKS-eem sistemaren bidez aurkeztu beharko da, aplikatzekoak diren eta lngurumen, Lurralde 
Plangintza eta Etxebizitza Sailaren webgunean eskura daitezkeen fitxak eta formula ri oak erabilita, zehazki, 
helbide honetan : 

http :/ /www. euskad i. eus/web01-a 2i ngu ru/ es/ con ten idos/informacion/ guia _i ks/ es_ def/index.shtm 1 

11. Dokumentu bat .pdf formatuan aurkezten bada, gehienez, 30MB izango ditu, eta bilaketak egiteko aukera 
eman beharko du . Dokumentu handiagoak zatitu egin beharko dira, sisteman sartuko badira . 
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12. Aurkeztutako dokumentazio guztiaren aurkibidea txertatuko da, adierazitako ataletako bakoitza zer 
orrialdetan dagoen zehazteko. Aurkibidea aurkeztean .pdf dokumentu baterako, adierazitako orrialde-zenbakia 
bat etorriko da orrialde hori aurkitzeko irakurketa-programaren «Joan orrialde honetara» aginduan adierazi 
behar denarekin . 

13. Organo sustatzaileak, datuak igortzean, datu pertsonalak babesteari buruzko araudia betetzen duela bermatu 
beharko du beti. 

Bigarrena .- Ebazpen hau Muskizko Udalari komunikatzea. 

Hirugarrena.- Ebazpen hau lngurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren webgunean argitaratzeko 
agindua ematea . 

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urriak 4. 
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