
240. zk.

2021eko abenduaren 2a, osteguna

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2021/6082 (6/1)

BESTELAKO XEDAPENAK
EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

6082
EBAZPENA, 2021eko azaroaren 16koa, Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren 

zuzendariarena, zeinaren bidez formulatzen baita Aieteko Kirol eta Kultur Elkartea (Donostia) 
berreraikitzeko eta haren kirol-pistaren estalkia eraikitzeko Plan Bereziaren ingurumen-txosten 
estrategikoa.

AURREKARIAK

2021eko irailaren 22an, Donostiako Udalak Aieteko Kirol eta Kultur Elkartea (Donostia) berre-
raikitzeko eta haren kirol-pistaren estalkia eraikitzeko Plan Bereziaren (hemendik aurrera, Plana) 
ingurumen-txosten estrategikoa egiteko eskabidea aurkeztu zion ingurumen-organoari, Ingurumen 
Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean xedatutakoaren arabera. Eskabidearekin 
batera, zenbait dokumentu aurkeztu zituen, hala nola, Planaren zirriborroa eta ingurumen-doku-
mentu estrategikoa, abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 16. eta 29. artikuluetan ezarritako 
edukiarekin.

21/2013 Legearen 30. artikulua aplikatuta, 2021eko urriaren 9an, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzak kontsulta-izapidea egin zien eragindako 
administrazio publikoei eta interesdunei; jasotako erantzunen emaitzak espedientean bildu dira. 
Era berean, Donostiako Udalari prozedura hasi zela jakinarazi zitzaion.

Halaber, espedientean jasotako dokumentuak eskuragarri egon ziren Ekonomiaren Garapen, 
Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren webgunean, interesdun orok ingurumenaren arloan ego-
kitzat jotzen zituen oharrak egin ahal izateko.

Legezko erantzun-epea amaitu, eta espedientean jasotako dokumentazio teknikoa aztertuta, 
egiaztatu da ingurumen-organoak baduela ingurumen-txosten estrategikoa egiteko behar beste 
judizio-elementu, abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 30. artikuluari jarraikiz.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 1. artikuluan ezarritakoa-
ren arabera, ingurumenean ondorio adierazgarriak eragin ditzaketen plan, programa eta proiektuen 
ingurumen-ebaluazioa arautu behar duten oinarriak ezartzea da helburua; era horretan, ingurume-
naren babes maila handia bermatuko da, garapen jasangarria sustatzeko.

Aieteko Kirol eta Kultur Elkartea (Donostia) berreraikitzeko eta haren kirol-pistaren estalkia erai-
kitzeko Plan Berezia (aurrerantzean, Plana) abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 6.2 artikuluan 
bildutako kasuetan sartzen da; bertan xedatzen da zein diren ingurumen-organoak egindako ingu-
rumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatutik pasa behar diren planak eta programak, honako hauek 
zehazteko: planak edo programak ez duela eragin nabarmenik ingurumenean, ingurumen-txosten 
estrategikoan ezarritakoaren arabera, edo planaren edo programaren gaineko ingurumen-ebalua-
zio estrategiko arrunta egin beharra, ingurumenerako eragin nabarmenak ekar ditzakeelako.
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Ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua egiteko prozedura 29. artikulutik 32. artikulura 
bitartean arautzen da, abenduaren 9ko 21/2013 Legearen V. eranskinean ezarritako irizpideen 
arabera.

Planaren dokumentazio teknikoa aztertu ondoren, eta kontuan hartuta ingurumen-dokumentu 
estrategikoa zuzena eta indarreko araudian ezarritako alderdien araberakoa dela, ingurumen-txos-
ten estrategiko hau ematen du Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzak, 
berau baita eskumena duen organoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sai-
leko egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuaren arabera. 
Txosten horretan, Planak ingurumenean ondorio adierazgarririk izan dezakeen ala ez aztertzen 
da, eta, ondorioz, ingurumen-ebaluazio estrategiko arruntaren prozedura bete behar duen, edo, 
bete behar ez badu, Plana garatzeko zer baldintza ezarri behar diren ingurumena behar bezala 
babestearren.

Hauek guztiak aztertu dira: 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, Ingurumen Ebaluazioari buruz-
koa; 68/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen 
Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Admi-
nistrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; eta 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, 
Sektore Publikoko Araubide Juridikoarena; eta aplikatzekoak diren gainerako arauak. Horrenbes-
tez, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Aieteko Kirol eta Kultur Elkartea (Donostia) berreraikitzeko eta haren kirol-pis-
taren estalkia eraikitzeko Plan Bereziaren ingurumen-txosten estrategikoa formulatzea, jarraian 
jasotzen diren baldintzetan:

A) Planaren deskribapena: helburuak eta jarduketak.

Plan Bereziaren helburua da «AY.18 Munto» Hirigintza Eremuan existitzen den funtzio anitzeko 
pistan kanpo-estalki bat egiteko antolamendu xehatua zehaztea, baita horren barruan kokatutako 
kultura- eta kirol-elkartea berreraikitzea ere, non txoko baterako eta sukalderako gune bat eta 
alboko kirol-pistaren osagarri izango liratekeen aldagelak ipini nahi baitira.

Planaren proposamena ahalik eta leku gehien ahalik eta baliabide gutxien erabiliz estaltzea da. 
Horregatik, eta jolasguneak forma angeluzuzena duela kontuan hartuta, arkupe erregularren sis-
tema bat planteatzen da, jolasgune nagusia eta eraikuntza estaliko dituena. Horrela, iparraldean 
gune libre bat geratuko litzateke, non harmaila bat jartzea planteatzen baita, eta estalki nagusia 
baino baxuagoa izango den estalki baten bidez babestuko litzateke hori.

Eremuaren mugak (1150 m2) apur bat gaindituko lituzkeen gehieneko estalki bat (1300 m2) 
zehaztu da, gunea babesteko. Estalkiaren altuera ahalik eta txikiena izatea planteatzen da, hurbi-
leko etxebizitzei kalte egingo liekeen bolumen handi bat saiheste aldera, eta 7 m-ko altuera libreko 
gune bat zehazten da, zertxaren eta estalkiaren estalduraren ondoan 12 m izango lituzkeena, 
inguruko eraikinek duten altueraren antzekoa.

Alboetako babesgarriei dagokienez, euritik eta eguzkitik babesten dituzten fatxadak eta soilik 
euritik babesten dituztenak bereiztea planteatzen da. Hegoaldeko fatxada fatxada itsu gisa zehaz-
ten da, 4 m-ko altueraraino; iparraldekoa, berriz, argi difusoa ahalbidetzen duen material zeharrargi 
batekin. Ekialdeko eta mendebaldeko fatxadak aurrekoen arteko trantsizioa izango dira.



240. zk.

2021eko abenduaren 2a, osteguna

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2021/6082 (6/3)

Bestalde, Kultur eta Kirol Elkartea egungo kokapen berean berreraikitzea planteatzen da, baina 
antolaketa optimizatuarekin eta egungo araudiari jarraikiz. Azalera metro bat handituko da, 200 
m2 inguruko azalera hartuko du, eta barruan kirol-ekitaldietarako bi aldagela, txokoa eta sukaldea 
proposatu dira. Eraikin horren gainean beste harmaila bat planteatzen da.

B) Proposatutako planaren ezaugarriak aztertu ondoren, eta abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 
31. artikuluarekin bat etorriz, lege horren V. eranskinean ezarritako irizpideak aztertu dira; hain 
zuzen ere, planak ingurumen-ebaluazio estrategiko arrunta behar duen ala ez zehazteko.

1.– Planaren ezaugarriak, bereziki hauek kontuan hartuta:

a) Planak zenbateraino ezartzen duen proiektuetarako esparrua: aurkeztutako dokumentazioa-
ren arabera, Planak ez dauka baldintzatzailerik, besteak beste, kokapen, ezaugarri, neurri edo 
funtzionamenduari dagokionez, proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko legeetan 
zerrendatutako kategoriaren batekoak diren proiektuak etorkizunean baimentzeko.

b) Planak beste plan edo programa batzuetan nolako eragina duen, hierarkizatuta dauden 
eraginak barne: Planaren ezaugarriak kontuan hartuta, planak ez du eragin nabarmenik izango 
beste ezein plan edo programatan. Ez da atzeman bateraezinak direnik hierarkian goien dagoen 
plangintzarekin.

c) Plana egokia ote den ingurumen-arloan garapen jasangarria sustatzeko kontuan hartu behar 
diren alderdiak barne hartzeko: Plana egokitzat jotzen da garapen jasangarria sustatzeko irizpi-
deak barnean hartzeko.

d) Planari loturiko ingurumen-arazo esanguratsuak: Plana gauzatzeak ez du ingurumen-arazo 
esanguratsurik eragingo, baldin eta afektazio-eremuan egin behar diren esku-hartzeak eta jar-
duerak gauzatzen badira, besteak beste, segurtasunari eta osasunari, ingurumenari, hondakinen 
kudeaketari, kutsadura akustikoari eta kultura-ondarearen babesari dagokienez indarrean dagoen 
araudia betez.

e) Era berean, Plana egokitzat jotzen da Europako nahiz Espainiako ingurumen-arloko legedia 
txertatzeko.

2.– Ondorioen eta ondorio horiek nozitu ditzakeen eremuaren ezaugarriak:

Plan Bereziaren xede den eremua Donostiako Aiete auzoan dago, natura-elementu nabarme-
nik ez duen ingurune antropizatu batean, hain zuzen ere. Azterketa-eremua bat dator kirol-pista 
eta Aiete Kirol eta Kultur Elkarteari babesa ematen dion eraikina dagoeneko kokatuta daudeneko 
lurzati batekin.

Ez da identifikatzen ingurumen-balio aipagarririk, ezta kultura-ondareko elementurik ere. 
Ingurumen-arrisku adierazgarririk ere ez da atzeman. Zaratari dagokionez, eta emandako infor-
mazioaren arabera, egunez zein gauez aplikatzekoak diren helburu akustikoak betetzen dira.

Aurreikustekoak diren ondorioak Plana garatzearen ondoriozko jarduketek eragindakoak izango 
dira, zehazki, elkartearen estalkia instalatzeko eta eraikina berritzeko egiten diren obrek eragin-
dakoak: lur gaineko urei, lurzatiaren mugan kokatutako zuhaitz-aleei (inausketa), obrek sortutako 
zarata eta kutsadura atmosferikoari, hondakinak eta eraispen-soberakinak sortzeari, baliabideen 
kontsumoari eta abarri.

Ondorioz, ingurumen-dokumentu estrategikoak planteatzen dituen neurri zuzentzaileak eta 
jasangarritasunaren aldekoak aplikatuta, eta aurrerago zehazten diren prebentzio-, babes- eta 
zuzenketa-neurriak ere aplikatuta, ez da espero jarduketek ingurumenean ondorio adierazgarririk 
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izango dutenik, Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean aurreikusita-
koari jarraikiz.

3.– Ebazpen honetan behean zehaztutako babes- eta zuzenketa-neurriak ezartzen dira, Pla-
nak ingurumenean eragin kaltegarririk izan ez dezan eta Aieteko Kirol Kultur Elkartea (Donostia) 
berreraikitzeko eta haren kirol-pistaren estalkia eraikitzeko Plan Bereziari ingurumen-ebaluazio 
estrategiko arrunta egitea beharrezkoa izan ez dadin, betiere ezarritako babes- eta zuzenketa-neu-
rriak txertatzen badira.

Babes- eta zuzenketa-neurriak indarreko araudiaren arabera gauzatuko dira, ingurumen-txosten 
estrategikoa formulatzen duen Ebazpenean adierazitakoari jarraikiz, eta, aurrekoaren aurkakoa ez 
den orotan, ingurumen-agiri estrategikoan eta eremuaren antolamendurako planetan jasotakoari 
jarraikiz.

– Interes-balio naturalak babesteko neurriak:

• Obrek eragindako guneak leheneratzea: ahal dela, ahalik eta gutxien eragingo zaio guneari, 
eta, nolanahi ere, proiektua gauzatzeak eragindako eremu guztiak leheneratuko dira. Landarez-
tatze-lanak ahalik eta lasterren egingo dira, ekiditeko higadura-prozesuak, solidoak drainatze-sarera 
arrastatzea eta espezie aloktono inbaditzaileen kolonizazioa. Jasangarritasun-irizpideak lehene-
tsiko dira, espezie inbaditzaileak sartzeko arriskua gutxitzearren. Landareztatze- eta lorategi-lanetan 
ez dira inola ere erabiliko inbaditzaileak izan daitezkeen espezie aloktonoak; esaterako, Fallopia 
japonica, Robinia pseudoacacia eta Cortaderia selloana. Leheneratze-lanetan erabilitako lan-
dare-lurrak flora inbaditzaileko propagulurik ez duela bermatuko da.

• Gune libreen tratamendua: gune libreak landareztatzeko, «Lorategi eta berdegune jasanga-
rriak diseinatzeko eskuliburua» argitalpenean jasotako gomendioak eta neurriak erabiliko dira. 
Eskuliburua Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak egin 
zuen. Espezie autoktonoak erabiliko dira, hariztiaren eta baso misto atlantikoaren ezaugarriak 
lehenetsita.

– Beste prebentzio- eta zuzenketa-neurri batzuk:

Bestalde, garapen-proiektuak gauzatzean aplikatuko diren neurriak loturik egongo dira obrak 
gauzatzeari, lurrak eta soberakinak kudeatzeari, hondakinak sortu eta kudeatzeari, induskatutako 
lurzoruak kontrolatzeari eta urak, airearen kalitatea eta kalitate akustikoa babesteari buruzko jar-
dunbide egokien eskuliburuarekin. Besteak beste, honako neurri babesle eta zuzentzaile hauek 
bete beharko dira Planetik eratorritako obrak gauzatzeko:

• Obrak, bai eta lurzorua erabiltzea eragiten duten eragiketa osagarriak ere, proiektua gau-
zatzeko behar-beharrezkoa den gutxieneko eremuan gauzatuko dira. Ingurumenean ahalik eta 
eraginik txikiena izateko irizpideetan oinarrituz egingo dira beharrezkoak diren mozte- eta esko-
katze-lanak, obra-sarreren irekierak eta kontratistaren instalazio-guneak –makineria-parkea, 
obra-etxolak, obra-materialak, landare-lurren eta hondakinen behin-behineko pilaketen eremuak 
barne–.

• Hondakinen sorkuntza eta kudeaketa: Hondakin eta zoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 
22/2011 Legeak araututako moduan eta aplikatzekoak diren berariazko araudiek agindutako 
moduan kudeatuko dira sortutako hondakinak, hondeaketetatik eratorriak barnean direla.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketa arautzen 
duen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuan xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.
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Industrian Erabilitako Olioaren Kudeaketa Arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege 
Dekretuari jarraituz kudeatu beharko dira sortutako olio erabiliak.

Obretan sortutako indusketa-soberakinak baimendutako soberakin-biltegira eramango dira, eta 
indarrean dagoen legerian ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

Donostiako Udalari eta Ingurumen Jasangarriko Sailburuordetzari jakinarazi beharko zaizkie 
lur susmagarriak hautemateagatiko kutsadura-arrasto guztiak, Lurzorua Kutsatzea Saihestu eta 
Kutsatutakoa Garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 22.2 artikulua betetzeko.

• Lurzoruak eta lurpeko urak babestea: prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak ezarriko 
dira obra-faserako, istripuzko isurien eragina saihesteko, bereziki makinen mantentze-lanetan 
(material xurgatzaileak erabiltzea, isuriak kaltetutako lurrak kentzea eta kudeatzea, etab.). Pila-
keta-eremuak, instalazio osagarriak edo makinen parkea azalera iragazgaitzetan kokatuko dira. 
Makinen mantentze-lanik ez da egingo iragazgaiztu gabeko eremuetan.

• Kamioiek obran sartu eta irteteko erabiltzen dituzten bideak garbi mantendu beharko dira; 
horretarako, presioko ura edo erratz-makinak erabiliko dira.

• Obrako zarata: Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 
1367/2007 Errege Dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, zonakatze akustiko, 
kalitate-helburu eta emisio akustikoei dagokienez, obrak egitean erabiliko diren makinak ego-
kitu egin beharko dira kanpoan erabiltzeko makinen emisio akustikoei buruz indarrean dagoen 
araudian ezarritako aginduetara, eta, bereziki, egokitu beharko dira, hala badagokie, Kanpoan 
erabiltzeko makinek ingurumenean sortzen dituzten emisio akustikoak arautzen dituen otsailaren 
22ko 212/2002 Errege Dekretuan (apirilaren 28ko 524/2006 Dekretuak aldatu du) eta arau osaga-
rrietan ezarritakora. Obrak egunez egingo dira.

– Euskal Kultura Ondarearen Legean (maiatzaren 9ko 6/2019 Legea) ezarritakoa gorabehera, 
jarduketak egiterakoan aztarna arkeologikoren bat egon daitekeela pentsarazten duen zerbait aur-
kitzen bada, lanak eten egingo dira badaezpada, eta berehala jakinaraziko zaio Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Kultura Zuzendaritzari; hark erabakiko du zer neurri hartu.

– Paisaian integratzea: ingurunearen ingurumen-ezaugarriak kontuan izanda, eta garapen 
berria inguruko paisaian integratzeko asmoz, zenbait eraikuntza-baldintza zehaztuko dira (mate-
rialak, koloreak, morfologia, altuerak, bolumenak, etab.), bat etorriko direnak inguruneko eraikinen 
eta estetikaren tipologiarekin.

– Eraikuntzaren jasangarritasuna: eraikingintza eta eraikuntza jasangarriagoetarako beharrezko 
ezaugarriei dagokienez, IHOBEk argitaratutako eraikuntza iraunkorrerako gidetan jasotako neu-
rriak eta ingurumen-jardunbide egokiak erabiliko dira eraikinen energia-aurrezpena eta -efizientzia 
bultzatzeko eta energia berriztagarriak sustatzeko. Neurri horiek, gutxienez, honako alderdi haue-
tan eragin beharko dute:

• Materialak. Lehengai berriztaezinen kontsumoa murriztea.

• Energia. Berriztagarriak ez diren iturrien bidez sortzen den energiaren kontsumoa eta/edo 
sorkuntza murriztea.

• Edateko ura. Edateko uraren kontsumoa murriztea.

• Ur grisak. Ur gris gutxiago sortzea.

• Atmosfera. Gas-, hauts-, bero- eta argi-emisioak murriztea.
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• Barne-kalitatea. Barruko airearen kalitatea, erosotasuna eta osasuna hobetzea.

Bigarrena.– Zehaztea ezen, ingurumen-txosten estrategiko honetan ezarritakoaren arabera, 
eta, betiere, ebazpen honetan ezarritako neurri babesle eta zuzentzaileak hartzen badira, bai eta 
sustatzaileak proposatutakoak ere, aurrekoen aurkakoak ez badira, ez dela aurreikusten Aieteko 
Kirol Kultur Elkartea (Donostia) berreraikitzeko eta haren kirol-pistaren estalkia eraikitzeko Plan 
Bereziak ondorio kaltegarri nabarmenik izango duenik ingurumenean, eta, beraz, ez duela ingu-
rumen-ebaluazio 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 ezarritakoaren 
arabera, ingurumen-ebaluazio estrategiko honek indarraldia galduko du eta berezko dituen efek-
tuak sortzeari utziko dio, behin Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta lau urteko 
gehieneko epean, Aieteko Kirol Kultur Elkartea (Donostia) berreraikitzeko eta haren kirol-pistaren 
estalkia eraikitzeko Plan Berezia onartuko ez balitz. Kasu horretan, berriro hasi beharko da Plana-
ren ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedura.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 16a.

Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendaria,
JAVIER AGIRRE ORCAJO.


