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1. Plan edo programaren datuak 

 

2. Organo sustatzailearen1 edota organo substantiboaren2 datuak:  

 

3. Ohiko ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa zergatik bete behar duen3.  

 Ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoaren eremuan dagoen plan edo programa baten aldaketa txikia 

 Gaur egun indarrean dagoen plana edo programaren izenburua 

 

 Behin betiko onarpenaren data  

 Udal mailan eremu txikien erabilera ezartzen duen plan edo programa 

 Eragindako eremuaren hedadura (m2)  

 Etorkizunean proiektuak baimentzeko esparrua ezartzen duen plan edo programa, ohiko ingurumen-ebaluazio 
estrategikoaren eremuan ez egon arren. Plan edo programak esparrua ezartzen dituen proiektu-zerrenda laburra: 

-  

-  

                                                 
1 Planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren abaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren 3.2 artikulua: 

Organo sustatzailea: eskuduna den administrazio publikoko organoa, dagokion sektore-legerian ezarritakoaren arabera plan edo programa bat formulatu eta/edo onartzeko 

prozedura hasteko eskumena duena, eta, horrenbestez, ingurumen-alderdiak eduki horretan integratu behar dituena, dekretu honetan ezarritako prozedurari jarraituz.. 
2 Ingurumen ebaluazioaren abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 5.1.d artikulua: Organo substantiboa: Administrazio publikoaren organoa, bai plan edo programa bat abian 

jartzeko edo onesteko 
3 Ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 6.2 artikuluaren arabera. 

Plan edo programaren izenburua 

 

Plan edo programaren izapidetza kokatzen den arau-esparrua 

 

Organo sustatzailearen aurrean hirigintzako izapidetzea hasteko data:  

      Organo sustatzailearen edota      organo substantiboaren izena 

 

Jakinarazpenetarako posta-helbidea 

 

Posta elektronikoa Harremanetarako telefono-zenbakia 
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4. Formatu digitalean aurkeztutako dokumentazioa  

    “DOKUMENTUAK AURKEZTEKO GIDA”n agertzen diren argibideak kontuan hartuta: 
Dagokion laukia markatu dokumentazioari adostasuna emateko, ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 29. artikuluaren arabera 

 Plan edo programaren zirriborroa. 

 Ingurumen-dokumentu estrategikoa: 

  Plangintzaren helburuak 

  Proposatutako plan edo programaren irismena eta edukia, eta teknikaren eta ingurumenaren aldetik bideragarriak 
diren arrazoizko aukerak. 

  Planaren edo programaren garapen aurreikusia. 

  Eragindako eremuaren ingurumenaren gaur egungo egoeraren alderdi garrantzitsuak, plan edo programa garatu 
baino lehen. 

  Balizko ingurumen-inpaktuak eta, hala badagokio, haien kuantifikazioa 

  Arloko eta lurraldeko aldibereko planetan aurreikus daitezkeen eraginak 

  Ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedura aplikatzearen arrazoia 

  Aintzat hartutako aukeren artean egindako hautaketaren arrazoien laburpena 

  Plan edo programaren aplikazioak ingurumenean eragin dezakeen edozein ondorio negatibo prebenitzeko, 
murrizteko, eta, ahal den neurrian, zuzentzeko aurreikusitako neurriak, klima-aldaketa kontuan hartuta. 

  Planaren ingurumen-jarraipenerako aurreikusitako neurrien deskribapena. 

 Arloko legeriak eskatutako dokumentuak. 

 

5. Organo sustatzailearen oharrak 

 

INGURUMEN -TXOSTEN ESTRATEGIKOA ESKATZEN DIZUT, INGURUMEN EBALUAZIOARI 

BURUZKO ABENDUAREN 9KO 21/2013 LEGEAREN 29.3 ARTIKULUAREN ARABERA. 

 

 

 
 
 
 

Data, eskatzailearen sinadura eta organo sustatzailearen zigilua.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/tramitacion_eae/eu_def/adjuntos/Dokumentuak%20aurkezteko%20GIDA.pdf
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