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BESTELAKO XEDAPENAK
EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

920
EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 20koa, Ingurumen Administrazioaren zuzendariarena, zeinaren 

bidez formulatzen baita Donostiako «GR.03 Sagues» hiri-eremuko g.00.1 «Mariaren Bihotza» 
lurzatiaren Hiri Antolamenduko Plan Bereziari buruzko ingurumen-txosten estrategikoa.

AURREKARIAK

2020ko azaroaren 2an, Donostiako Udalak eskabide bat aurkeztu zuen «GR.03 Sagues» 
hiri-eremuko g.00.1 «Mariaren Bihotza» lurzatiaren Hiri Antolamenduko Plan Bereziari buruz 
(aurrerantzean, Plana), Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzan, 
ingurumen-txosten estrategikoa lortzeko, ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 
21/2013 Legearen 29. artikuluan eta hurrengoetan araututako ingurumen-ebaluazio estrate-
giko sinplifikatuaren prozeduraren barnean. Eskaerarekin batera, zenbait dokumentu aurkeztu 
zituen, hala nola Planaren zirriborroa eta ingurumen-dokumentu estrategikoa, abenduaren 9ko 
21/2013 Legearen 16. eta 29. artikuluetan xedatutako edukia zuena.

Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 30. artikulua betez, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
Administrazioaren Zuzendaritzak kontsulta egin zien eraginpeko administrazio publikoei eta 
interesdunei azaroaren 25ean, interesgarria izan zitekeen informazioa biltzeko, Planaren ingu-
rumen-ebaluazio estrategiko arrunta egin behar den ala ez zehazteko, eta, prozedura hori 
aplikatzea beharrezkotzat joz gero, haien iritzia jasotzeko, ingurumen-azterketa estrategikoak 
izan beharko lukeen hedadura, xehetasun-maila eta espezifikazio-maila zehazte aldera.

Planaren zirriborroa eta ingurumen-dokumentu estrategikoa Eusko Jaurlaritzaren webgunea-
ren bidez eskuratu ahal izan ziren, interesdun orok egoki iritzitako ingurumen-arloko oharrak 
egiteko.

Legezko erantzun-epea amaituta, egiaztatu da ingurumen-organoak baduela ingurumen-txos-
ten estrategikoa egiteko behar beste judizio-elementu, abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 
31. artikuluari jarraikiz.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 1. artikuluan ezarritakoa-
ren arabera, lege horren xedea da ingurumenean ondorio esanguratsuak izan ditzaketen plan, 
programa eta proiektuen ingurumen-ebaluazioa arautuko duten oinarriak ezartzea; era horretan, 
ingurumenaren babes-maila handia bermatuko da, garapen jasangarria sustatze aldera.

Donostiako «GR.03 Sagues» hiri-eremuko g.00.1 «Mariaren Bihotza» lurzatiaren Hiri Antola-
menduko Plan Berezia abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 6.2 artikuluan aipatutako kasuetan 
sartzen da; bertan aurreikusten da zein diren ingurumen-organoak egindako ingurumen-ebaluazio 
estrategiko sinplifikatutik pasatu behar diren plan eta programak, honako hauek zehazteko: pla-
nak edo programak ez duela eragin nabarmenik ingurumenean, ingurumen-txosten estrategikoan 
ezarritakoaren arabera; edo plan edo programen gaineko ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoa 
egin beharra, haiek ingurumenerako eragin nabarmenak ekar litzaketelako.
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Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 29. artikulutik 32. artikulura bitartean araututa dago ingu-
rumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua egiteko prozedura, V. eranskinean ezarritako irizpideen 
arabera.

Planaren ingurumen-ebaluazioaren espedienteko dokumentazio teknikoa eta txostenak 
aztertu ostean, eta kontuan hartuta ingurumen-ebaluazio estrategikoa zuzena eta indarreko 
araudian ezarritako alderdien araberakoa dela, ingurumen-txosten estrategiko hau ematen du 
Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak (eskumena duen organoa da, Ingurumen, Lurralde 
Plangintza eta Etxebizitza Saileko egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 
77/2017 Dekretuaren arabera). Txosten horretan, Planak ingurumenean ondorio esanguratsuak 
izan ditzakeen edo ez aztertzen da, eta, ondorioz, ingurumen-ebaluazio estrategiko arruntaren 
prozedura bete behar duen ala ez, edota, bestela, zer baldintza ezarri behar diren Plana garatu 
eta ingurumena behar bezala babesteko.

Xedapen hauek hartu dira kontuan: 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, Ingurumen-ebaluazioari 
buruzkoa; lehendakariaren 18/2020 Dekretua, irailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren 
Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta haien egitekoak eta jardun-arloak 
finkatzen dituena; 77/2017 Dekretua, apirilaren 11koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebi-
zitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, eta aplikatzekoak diren gainerako 
arauak. Horrenbestez, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Donostiako «GR.03 Sagues» hiri-eremuko g.00.1 «Mariaren Bihotza» lurzatia-
ren Hiri Antolamenduko Plan Berezirako ingurumen-txosten estrategikoa formulatzea, jarraian 
zehazten den moduan:

A) Planaren deskribapena: helburuak eta jarduketak.

Indarrean dagoen Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak «GR.03 Sagues» eremuaren egiturazko 
antolamenduaren eta antolamendu xehatuaren araubidea ezartzen du.

Plan Berezi honen bidez, «g.00.1» lurzatiaren antolamendu xehatuaren araubidea doitzea 
aurreikusten da. Egun lurzati horrek ekipamendu komunitarioaren (pribatua) kalifikazio xehatua 
du, eta «b.20.2» kalifikazioa eman nahi zaio, hirugarren sektoreko erabilerena. Ondorioz, eraiki-
garritasuna honela finkatzen da:

* Lurzati berriaren eraikigarritasuna:

– Sestra gainean:

– Hirugarren sektoreko erabileretarako (gaur egun, sestra gainean): 5.082,74 m2(t).

– Bertan dagoen eraikinaren estalkiaren profila aldatzea baimenduko da, gaur egun dagoen 
erlaitza mantenduko da eta horren gainean atikoko beste solairu bat eraikitzea baimenduko da, 
itsasoari begira dagoen eta beheko solairuan elizak okupatzen ez duen gorputz eraikian, «a» lur-
zatien baldintza geometrikoekin. 330 m2(t).

– Sestrapean:

– Erabilera osagarrietarako:
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– Gainerako gune osoan baimendutako gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna sestra azpian 
baimenduta dauden irabazi-asmoko eraikin guztiekin lotutakoa da, oro har ezarritako irizpideen 
arabera eta Plan Orokor honen «2.1 Hirigintza Arau Orokorrak» dokumentuan (30. artikulua) eza-
rritako irizpideekin bat etorrita.

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

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

a) Planak zer neurritan ezartzen duen proiektuetarako esparrua: Planak antolamendu xeha-
tuaren araubidea egokitzea aurreikusten du. Aurkeztutako dokumentazioa ikusita, Planak ez 
dauka baldintzatzailerik, besteak beste, kokapenari, ezaugarriei, neurriei edo funtzionamenduari 
dagokienez, proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko legedian zerrendatutako 
kategorietako baten batekoak diren proiektuak etorkizunean baimentzeko.

b) Zer neurritan eragiten duen Planak beste plan edo programa batzuetan, baita hierarkizatuta 
daudenetan ere: Planak lurzatiaren antolamendu xehatua garatzen du, Donostian indarrean den 
Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean xedatzen diren irizpideekin bat etorrita. Planaren xede den 
eremuaren kokapena eta ezaugarriak direla eta, ez da hauteman sektore- zein lurralde-antola-
mendu konkurrentearekiko bateraezintasunik.

c) Plana egokia den edo ez ingurumen-oharpenak integratzeko, bereziki garapen jasanga-
rria sustatzeko helburuarekin bat eginik: Plana egokia da garapen jasangarria sustatzen duten 
ingurumen-kontsiderazioak txertatzeko, bereziki, erabilitako baliabide eta bitartekoen erabileran 
efizientzia handiagoz eraikitzeari dagokionez; horrek isolamendu hobea ahalbidetuko du, baita 
energia-aurrezpen eta -efizientzia handiagoak izatea eta eraikinak inguruko paisaian integratzea 
eragin ere, ahaztu gabe beste ingurumen-helburu batzuk ere beteko dituela. Halaber, Planaren 
ondorioz ez da okupatu behar artifizializatu gabeko lurzoru gehiagorik, lehendik zeuden hiri-gara-
penei baino eragiten ez dielako.

d) Planari loturiko ingurumen-arazo esanguratsuak: ez da hauteman plana gauzatzearen ondo-
riozko ingurumen-arazo esanguratsurik, betiere, besteak beste, segurtasunari eta osasunari, 
ingurumenari, hondakinen kudeaketari, kutsadura akustikoari, urei eta kultura-ondarearen babe-
sari dagokienez indarrean dagoen araudia betez gauzatzen badira ukitutako eremuarekin lotutako 
esku-hartzeak eta jarduerak.

e) Ingurumenaren arloan, Plana egokia den ala ez Batasuneko edo Estatuko legedia ezartzeko: 
Plana egokia da Batasuneko edo Estatuko ingurumen-legeak ezartzeko, bereziki, lehengaien eta 
energiaren kontsumoari, hondakinei, klima-aldaketari, airearen kalitateari eta biodibertsitateari 
buruzko legeak.

2.– Ondorioen eta eragina jasan lezakeen eremuaren ezaugarriak.

Jarduketa-esparrua Donostiako Gros auzoan dago. Komentuak, elizak eta Mariaren Bihotz Gar-
biaren Misiolarien eskolek osatzen dute multzoa, Nafarroa etorbidearen eta Jose Migel Barandiaran 
kalearen elkargunean. Zehazki, multzoaren ipar-mendebaldeko fatxadak, nagusiki komentuarekin 
eta eskolekin bat datorrenak, Jose Migel Barandiaran kalearekin eta elizaren ekialdeko fatxada-
rekin egiten du muga, Zemoria kalearekin. Elizako zein Nafarroa etorbideko komentuko sarbideak 
hego-mendebaldeko fatxadan daude.
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Lurzatian ez da identifikatu babestutako edo inbentarioan jasotako habitat edo elementu natural 
berezirik, eta, era berean, ez da inolako landaredi interesgarririk ikusi inguruan. Azpimarratzekoa 
da Mariaren Bihotza komentuko multzo eraikia interes historiko eta arkitektonikoa duen eraikina 
eta elementu eraikia dela.

Planaren ingurumen-ondorio esanguratsuenak, batez ere, etxebizitza berria eraikitzeko obrak 
egiten ari diren bitartean gertatuko dira. Obra horietan hondakinak sortuko dira, eta, ondorioz, emi-
sio atmosferikoak eta akustikoak direla-eta, biztanleek eragozpenak izango dituzte.

Ondorioz, ingurumen-agiri estrategikoak planteatzen dituen prebentzio-, babes- eta zuzen-
keta-neurriak eta aurrerago zehazten diren neurriak aplikatuta, ez da espero jarduketa horiek 
ingurumenean ondorio esanguratsurik izango dutenik, Ingurumen-ebaluazioari buruzko abendua-
ren 9ko 21/2013 Legean aurreikusitakoari jarraikiz.

3.– Ebazpen honetan, babes- eta zuzenketa-neurri hauek ezartzen dira, Planak ingurume-
nean ondorio kaltegarri nabarmenik izan ez dezan eta Donostiako «GR.03 Sagues» hiri-eremuko 
g.00.1 «Mariaren Bihotza» lurzatiaren Hiri Antolamenduko Plan Berezian ingurumen-ebaluazio 
estrategiko arrunta egin beharrik egon ez dadin, betiere ezarritako babes- eta zuzenketa-neurriak 
txertatzen badira.

Babes- eta zuzenketa-neurriak indarreko araudiaren arabera gauzatuko dira, Ebazpen honetan 
ezarritakoaren arabera eta, aurrekoaren aurkakoa ez den guztian, Ingurumen Dokumentu Estra-
tegikoan eta Planean bertan jasotakoaren arabera. Besteak beste, hauek nabarmendu ditzakegu:

3.1.– Jardunbide egokien eskuliburuan jasotako neurriak hartu beharko dira obretan, lurren eta 
soberakinen kudeaketan, hondakinen sorkuntzan eta kudeaketan, induskatutako lurzoruen kon-
trolean, eta airearen kalitatearen eta kalitate akustikoaren babesean. Besteak beste, neurri hauek 
hartu beharko dira:

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

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

– Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 
13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak beteko dituzte. Errege-dekretu horren bidez, hondakin 
toxikoei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko Erregelamendua onar-
tzen da.

– Olio erabiliak, berriz, Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 
679/2006 Errege Dekretuan eta EAEn Erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen irailaren 29ko 
259/1998 Dekretuan xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

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

– Halaber, eguneko lan-ordutegia errespetatuko da, eta kamioiak obrara sartu eta handik irte-
teko bideak garbi mantendu beharko dira; horretarako, presioko ura edo erratz-makina mekanikoak 
erabiliko dira.

– Eraikingintza eta eraikuntza jasangarriago baterako behar diren ezaugarriei dagokienez, 
«EAEko etxebizitzen eraikuntza jasangarriaren gida» dokumentuan jasotako neurriak eta ingu-
rumen-jardunbide egokiak erabiliko dira, eraikinen energia-aurrezpena eta efizientzia bultzatzeko 
eta energia berriztagarriak sustatzeko. Neurri horiek gutxienez alderdi hauetan eragin beharko 
dute:

– Materialak. Lehengai berriztaezinen kopurua murriztea.

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

– Edateko ura. Edateko uraren kontsumoa murriztea.

– Ur grisak. Ur gris gutxiago sortzea.

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

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

– Urbanizatu beharreko eremu berrietan kontsumo baxuko argiztatze-sistemak erabiltzeko 
aukera aztertu beharko da, argiaren kutsadura saihesteko eta energia aurrezteko.

– Hondakinen gaikako bilketarako gune egokiak sortzea.

Bigarrena.– Zehaztea ezen, ingurumen-txosten estrategiko honetan ezarritakoaren arabera, eta 
ebazpen honetan ezarritako babes- eta zuzenketa-neurriak hartzen badira, bai eta sustatzaileak 
proposatutakoak ere, aurrekoen aurkakoak ez badira, ez dela aurreikusten Donostiako «GR.03 
Sagues» hiri-eremuko g.00.1 «Mariaren Bihotza» lurzatiaren Hiri Antolamenduko Plan Bereziak 
ondorio kaltegarri nabarmenik izango duenik ingurumenean, eta, beraz, ez duela ingurumen-eba-
luazio estrategiko arruntik behar.

Hirugarrena.– Ebazpen honen edukia Donostiako Udalari jakinaraztea.

Laugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea. 
Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 31.4 artikuluak ezarrita-
koaren arabera, ingurumen-txosten estrategiko honek indarraldia galduko du eta berezko dituen 
efektuak sortzeari utziko dio, baldin eta Donostiako «GR.03 Sagues» hiri-eremuko g.00.1 «Maria-
ren Bihotza» lurzatiaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia ez bada baimentzen Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta lau urteko gehieneko epean. Kasu horretan, berriro hasi 
beharko da Planaren ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedura.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urtarrilaren 20a.

Ingurumen Administrazioaren zuzendaria,
JAVIER AGIRRE ORCAJO.


