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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, otsailak 25. Ostirala39. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

1578/2022ko FORU AGINDUA, otsailaren 17koa, Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala Zaintzeko foru diputatuarena. Horren bidez, Ugao-Miraballesko Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorraren ingurumen-adierazpen estrategikoa egitea 
ebazten da.

1. SARRERA

Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 6. artikuluan 
eta Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren I 
A) Eranskinean xedatutakoarekin bat, Hiri Antolamendurako Plan Orokorrek inguru-
men-ebaluazio estrategiko arrunta izan beharko dute.

Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 44. artiku-
luak eta urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren (planen eta programen ingurumenaren gai-
neko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena) 6. artikuluak 
emandako eskumenak erabiliz, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Foru 
Sailari dagokio ingurumen-adierazpen estrategikoa egitea, ingurumen-xedeetarako soi-
lik eta Ugao-Miraballesko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrari lotuta.

2. AURREKARIAK

Eraginpeko administrazio publikoak eta interesatutako pertsonak identifikatzeko eta 
horiei kontsulta egiteko izapidea, 21/2013 Legearen 19. artikuluan eta 211/2012 Dekre-
tuaren 9. artikuluan xedatutakoa, gauzatu ostean, Iraunkortasuna eta Ingurune Natura-
la Zaintzeko foru diputatuaren 2015eko martxoaren 23ko 3541 Foru Aginduaren bidez, 
Ugaoko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren ingurumen-azterketa estrategikoaren 
erreferentzia-dokumentua onartzea ebatzi zen.

Igorritako espedientean jasota dagoenez, Ugao-Miraballesko Udalak, 2019ko urria-
ren 29an egindako osoko bilkuran, Ugao-Miraballesko Hiri Antolamenduaren Plan Oro-
korra behin-behinean onestea erabaki zuen. Ondoren, 2020ko uztailaren 28an eginda-
ko bileran, hasierako onarpenaren funtsezko aldaketa onartu zen, S-01 Santi Laurenti 
sektorea bizitegi-lurzoru urbanizagarritzat hartzeari uzteko. Azkenik, 2021eko apirilaren 
27an egindako bileran, Plan Orokorra behin-behinean onartzeko erabakia hartu zen.

Azkenik, 20201eko uztailaren 6an, Ugao-Miraballesko Udalak Ugao-Miraballesko Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorrari buruzko Ingurumen Adierazpen Estrategikoa egiteko es-
katu zuen. Horretarako, honako agiri hauek igorri zituen:

a)  Informazio memoria, 2018ko abenduko data duena.
b)  Behin-behineko onarpenerako dokumentuaren antolamendu-memoria, 2021eko 

otsailekoa.
c)  Behin-behineko onarpenerako dokumentuaren antolamendu araudi orokorra, 

zehatza eta ondarekoa, 2021eko otsailekoak.
d)  Behin-behineko onarpenerako dokumentuaren iraunkortasun ekonomikoaren 

memoria, 2021eko otsailekoa.
e)  Jarduketen programa eta behin-behineko onarpenerako dokumentuaren azter-

keta ekonomiko-finantzarioa, 2021eko otsailekoak.
f)  Behin-behineko onarpenerako dokumentuaren eraikuntza eta urbanizazio orde-

nantzak, 2021eko otsailekoak.
g)  Behin-behineko onarpenerako dokumentuaren informazio- eta antolamendu-pla-

noak, 2018ko abendukoak.
h)  Hiri-diagnostikoaren txostena, genero-ikuspegitik egina, 2019ko apirilekoa.
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i)  Etxebizitza babestuaren zenbaketa integratuaren txostena, 2021eko otsailekoa.
j)  Informazio publikoaren emaitzari eta izapidetze-prozesuan egindako kontsultei 

buruzko txostena, 2021eko otsailekoa.
K)  Ugao-Miraballesko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren ingurumen-azterketa 

estrategikoa, 2020ko uztailekoa.
l)  Energia-iraunkortasunaren azterlana, 2019ko uztailekoa.
m)  Ingurumen-alderdiak HAPOn txertatzearen eta ingurumen-azterketa kontuan 

hartzearen laburpen-dokumentua, 2021eko otsailekoa.
n)  Eragin akustikoaren azterlana, 2020ko uztailaren 17koa.
2021eko uztailaren 9an, ingurumeneko organo honek administrazio-espedientearen 

kopia osoa bidaltzeko eskatu zion Ugao-Miraballesko Udalari.
Ugao-Miraballesko Udalak, 2021eko uztailaren 29an, administrazio-espedientearen 

dokumentazioa bidali zuen formatu digitalean.
Jasotako dokumentazioa aztertuta, 2021eko abuztuaren 6an, ingurumeneko organo 

honek Ugao-Miraballesko Udalari eskatu zion kontsultaren frogagirien kopia bidaltzeko 
eraginpeko administrazio publikoei eta pertsona interesdunei, Hiri Antolamenduko Plan 
Orokorraren administrazio-espedientean jasota daudenei.

Ugao-Miraballesko Udalak, 2021eko abuztuaren 20an, eskatutako dokumentazioa 
bidali zuen.

Jasotako dokumentazioa aztertuta, egiaztatu da Ugao-Miraballesko Udalak ez zitue-
la kontsultatu irismen-dokumentuan identifikatutako interesdun guztiak. Hortaz, Iraun-
kortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Foru Diputatuaren irailaren 10eko 3343/2021 
Foru Aginduaren bidez, Ugao-Miraballeseko Udalari eskatu zitzaion ingurumen-ebalua-
zio estrategikoaren espedientea zuzentzeko, eta eten egin zen Ugao-Miraballesko Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorraren ingurumen-adierazpen estrategikoa egiteko epea.

Ugao-Miraballesko Udalak, 2021eko abenduaren 7an, eskatutako dokumentazioa 
bidali zuen.

Ugao-Miraballesko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren ingurumen-ebaluazio es-
trategikoan, Ugao-Miraballesko Udala da organo sustatzailea, eta Bizkaiko Foru Aldun-
dia, berriz, funtsezko organoa da, Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa 
Sustatzeko Sailaren bidez, baita ingurumeneko organoa ere, Iraunkortasuna eta Inguru-
ne Naturala Zaintzeko Sailaren bidez.

3. PLAN OROKORRAREN PROPOSAMENAK

Ingurumenaren ikuspegitik, 300 etxebizitza berriren bizitegi-hazkundearen proposa-
mena eta jarduera ekonomikoetarako eraikigarritasunaren hazkunde nabarmena azpi-
marratu behar dira, baina lurzoru urbanizagarri berriaren sailkapenik gabe. Bestalde, 
S-01 Santi Laurenti sektorea bizitegi-lurzoru urbanizagarri gisa desklasifikatu da, eta 
lurzoru urbanizagarrian ez da bizitegi-jarduketarik antolatu.

Azkenean, bizitegi-jarduera zehatz hauek proposatu dira:
a)  Jarduketa bakanak Plan Orokorrak hiri-lurzoru finkatutzat jotzen dituen eremue-

tan:
  a.1)  Hiru jarduketa bakan berri (AA-01 620,25 m2-koa, AA-02 614,22 m2-koa 

eta AA-03 617,32 m2-koa), familia bakarreko 3 etxebizitza bakartu eraiki-
tzeko Iturrigorrialde eremuan.

  a.2)  AA-04 jarduketa bakartu berria, 224,17m2-koa (lehengo UE-6 Barrenan), 
dentsitate handiko eraikuntzarekin. Gehienez 6 etxebizitzako bloke bat 
eraikitzea aurreikusten da.

b)  Jarduketa bakartuak Plan Orokorrak hiri-lurzoru finkatu gabekotzat jotzen dituen 
eremuetan:

  b.1)  PD-01 garatzen ari den plangintza-jarduketa, 12.989 m2-koa (lehengo UE-
10 Arana eta Lupardon), dentsitate handiko eraikuntzarekin. Antolamen-
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du xehatua 2009an onartutako Hiri Antolamenduko Plan Bereziari lotzen 
zaio. Eremuan 167 etxebizitza eraikiko dira gehienez, eta horietatik 25 
gauzatu dira.

  b.2)  Jarduera integrala, PE-01 Plan Bereziarekin, 954 m2-koa (UE-01 Udiarra-
ga 1 zaharrean), dentsitate handiko eraikuntzarekin. Antolamendu xeha-
tua 2017an onartutako Hiri Antolamenduko Plan Bereziari lotzen zaio. 20 
etxebizitza berri eta lehendik zeuden 5 etxebizitza proposatu dira.

c)  Jarduketa bakartuak Plan Orokorrak hiri-lurzoru finkatu gabekotzat jotzen dituen 
eremuetan:

  c.1)  1.218,68 m2-ko AI-01 jarduketa integratua (lehengo UE-02 Goiri), dentsi-
tate handiko eraikuntzarekin. Antolamendu xehatua ondorengo Plan Be-
reziari lotzen zaio. Eremuan gehienez 20 etxebizitza, 8 etxebizitza eta 12 
etxebizitza berri egongo dira.

  c.2)  4.824,36 m2-ko AI-02 jarduketa integratua (lehengo UE-07 Irubide), den-
tsitate handiko eraikuntzarekin. Antolamendu xehatua ondorengo Plan 
Bereziari lotzen zaio. Eremuan gehienez 48 etxebizitza, 3 etxebizitza eta 
45 etxebizitza berri egongo dira. 250 m2-ko orube bat, gutxienez, jarduera 
ekonomikoetarako erabiliko da.

  c.3)  4.213,00 m2-ko (lehengo UE-11 Leitoki) AI-03 jarduketa integratua, dentsi-
tate handiko eraikuntzarekin. Antolamendu xehatua ondorengo Plan Bere-
ziari lotzen zaio. Eremuan gehienez 70 etxebizitza berri egongo dira.

  c.4)  AI-04 jarduketa integratua, 1.753,79 m2-koa, bi familiako dentsitate txikiko 
eraikuntzarekin.

Proposatutako jarduera ekonomiko zehatzak honako hauek dira:
a)  Jarduketa bakanak Plan Orokorrak hiri-lurzoru finkatutzat jotzen dituen eremue-

tan:
  a.1)  Bi jarduketa isolatu, AA05, 396,71 m2-koa eta AA-06, 496,12 m2-koa (garai 

bateko AS-04 Industria Erribera sektorean), industria-erabilera orokorreko 
jarduera ekonomikoetarako, non industria-nabe txiki bana eraikitzea au-
rreikusten baita.

b)  Zuzkidura-jarduketak, Plan Orokorrak hiri-lurzoru finkatugabe gisa sailkatzen di-
tuen eremuetan:

  b.1)  AD-01 zuzkidurako jarduketa, 31.749,76 m2-koa (lehengo AS-03 Prade-
ra-Industria), industria-erabilera orokorreko jarduera ekonomikoetarako. 
Egungo industria-nabearen eraikigarritasuna 14.003 m2 handitzea propo-
satzen da, eraikuntza-aprobetxamendu handiagoa hartuta. Gaur egungo 
instalazioen ordez eraikin berriak egin ahal izango dira.

  b.2)  AD-02 zuzkidurako jarduketa, 31.749,76 m2-koa (lehengo AS-05 Ner-
vión-Industria), industria-erabilera orokorreko jarduera ekonomikoetarako. 
Egungo industria-nabearen eraikigarritasuna 40.192 m2 handitzea propo-
satzen da, eraikuntza-aprobetxamendu handiagoa hartuta.

c)  Jarduketa bakartuak Plan Orokorrak hiri-lurzoru finkatu gabekotzat jotzen dituen 
eremuetan:

  c.1)  AI-05 jarduketa integratua, 1.668,13 m2-koa (Hierros Usila), industria-era-
bilera orokorreko jarduera ekonomikoetarako. Egun dagoen industria-na-
bearen (Hierros Usila) ordez eraikuntza-aprobetxamendu handiagoa 
hartuko duen beste bat jartzea proposatzen da, egungo eraikigarritasuna 
bikoiztuta.
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Hauexek dira zuzkidura publikoa gauzatzeko proposatutako jarduketak:
a)  Jarduketa bakartuak Plan Orokorrak hiri-lurzoru finkatutzat jotzen dituen ere-

muetan:
  a.1)  AEDP-04 zuzkidura publikoa gauzatzeko jarduketa, 310,76 m2-koa (bizi-

kleta-bideen sarea). Jarduketaren helburua da Ugao-Miraballes eta Zebe-
rio udalerrien arteko bizikleta-bideen sarearen ibilbidea osatzea, sistema 
orokor baten bidez.

  a.2)  AEDP-05 zuzkidura publikoa egikaritzeko jarduketa, 1.615,16 m2-koa 
(Ugaoko Dorre zaharreko UE-04). Lehengo bizitegi-erabilera ekipamendu 
generikoko sistema orokor gisa birkalifikatzen da.

  a.3)  Zuzkidura publikoa gauzatzeko AEDP-06 395,68 m2-ko jarduketa (Udia-
rraga UE-12 zaharrean). Lehengo bizitegi-erabilera ekipamendu generi-
koko sistema orokor gisa birkalifikatzen da.

  a.4)  AEDP-07 zuzkidura publikoa egikaritzeko jarduketa, 150,00 m2-koa (Ger-
nika Plaza). Gaur egun dagoen eraikina handitzea proposatzen da, eta 
horren ordez, eraikuntza-aprobetxamendu handiagoa hartzen duen beste 
bat jartzea.

  a.5)  AEDP-08 zuzkidura publikoa gauzatzeko jarduketa, 4.681,06 m2-koa (ka-
mioien aparkaleku zaharra). Eremua ekipamendu generikoko sistema oro-
kor gisa birkalifikatzen da, eta aurrekoa zerbitzu publikoetakoa da. Udal 
ekipamendu gisa aprobetxatzeko eraikigarritasunaz hornitzen da.

  a.6)  Hornidura publikoa gauzatzeko AEDP-09 jarduketa, 2.471,13 m2-koa (oi-
nezkoen lotura). Jarduketak Ugao-Miraballes BHI eta aparkalekua lotu 
nahi ditu Arana eta Lupardoko hiri-garapen berriarekin, oinezkoen hiri-sis-
tema orokor baten bidez.

  a.7)  Hornidura publikoa gauzatzeko AEDP-10 jarduketa, 130,19 m2-koa (oi-
nezkoen pasabidea). Jarduketaren helburua da ibaiaren ertzak oinezkoen 
pasabide baten bidez lotzea.

b)  Jarduketa isolatuak Plan Orokorrak hiri-lurzoru urbanizaezintzat jotzen dituen 
eremuetan:

  b.1)  AEDP-01 zuzkidura publikoa gauzatzeko jarduketa, 11.389,74 m2-koa 
(Goikiri Espazio Libreen Sistema Orokorra). Jarduketaren bidez, lur-zatia 
Espazio Libreen Sistema Orokor bihurtu nahi da.

  b.2)  AEDP-02 zuzkidura publikoa gauzatzeko jarduketa, 1.986,12 m2-koa (bizi-
kleta-sarea). Jarduketaren helburua da Ugao-Miraballes Arrigorriaga uda-
lerrien arteko bizikletentzako sarearen ibilbidea osatzea, sistema orokor 
baten bidez.

 b.3)  AEDP-03 zuzkidura publikoa egikaritzeko jarduketa, 447,87 m2-koa (es-
paloia). Jarduketaren helburua hirigunea Goikiri auzoarekin lotzen duen 
Arana eta Lupardo kaleen eskuineko espaloia osatzea da, sistema orokor 
baten bidez.

Lurzoru urbanizaezinaren hirigintzako erregulazioari dagokionez, hauexek dira pro-
posatutako lurzoru urbanizaezinaren antolamendu-kategoriak:

a)  Babes berezia.
  —  Mendi gailurrak.
  —  Bertako espezieen basoak edo berdinetsiak.
b)  Ingurumen-hobekuntza.
c)  Basokoa.
  —  Basokoa.
  —  Basokoa-mendi barbana.
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d)  Nekazaritza-abeltzaintza eta landazabala:
  —  Trantsizioko landa paisaia.
e)  Lur gaineko uren babesa.
   Plan Orokorraren araudian ezarritakoaren arabera, baldintzatzaile gainjarri 

hauek proposatzen dira:
  —  Aitortutako natura-balioak/Korridore ekologikoa.
  —  Lehentasunezko interes komunitarioko habitatak.
  —  Espezie mehatxatuen interes bereziko eremuak.
  —  Herri onurako mendiak.
  —  Paisaia babesteko eremuak.
  —  Eremu higagarriak eta higadura-arriskua daukatenak.
  —  Akuiferoen urrakortasuna
  —  Urpean gera daitezkeen eremuak.
  —  Kutsatuta egon daitezkeen lurrak.
  —  Ondare Arkeologikoa.
  —  Kutsadura akustikoa.
  —  Intereseko ibilbideak.
Markioko landa-gunean 6 etxebizitza berri proposatzen dira.
Katalogo bat eta kultura-ondarea babesteko berariazko arau batzuk barne hartzen 

dira.

4. EGINDAKO KONTSULTEN EMAITZA

Bidalitako espedientean jasotako informazioaren arabera, hauek dira organo susta-
tzaileak egindako bi kontsultetako bati erantzun dioten eragindako administrazio publi-
koak:

a)  Bizkaiko Foru Aldundikoak: Lurralde Garapeneko Foru Zuzendaritza Nagusia, 
Nekazaritzako Zuzendaritza Nagusia eta Kultura Ondarearen Zerbitzua.

b)  Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zu-
zendaritza, Kultura Ondarearen Zuzendaritza, Nekazaritza eta Abeltzaintza Zu-
zendaritza, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza, Hezkun-
tza Saila, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza, 
Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza, Etxebizitza 
Sailburuordetza, Garraio Azpiegituren Zuzendaritza, URA Uraren Euskal Agen-
tzia eta IHOBE Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa.

c)  Dagozkion ministerioak: Errepideen Zuzendaritza Nagusia, Trenbide Plangin-
tzaren Zuzendariordetza Nagusia, Telekomunikazioen eta Azpiegitura Digitalen 
Estatu Idazkaritza, Hegazkintza Zibileko Zuzendaritza Nagusia, Trenbide Azpie-
gituren Administratzailea (ADIF) eta Red Eléctrica de España.

d)  Arrankudiagako Udala eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
Ingurumenaren ikuspegitik, eragindako honako administrazio publiko hauen ekarpe-

nak nabarmentzen dira:
1)  Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak, bere azken txostenean, 

«Calibrados Pradera» izeneko industria-eraikina Udal Katalogoaren bidez ba-
besten jarraitzeko gomendioari eusten dio. Bere ustez, deskatalogatzeko, behar 
bezala justifikatu behar da higiezinak katalogazioa eragin zuten kultura-balioak 
galdu dituela, eta bere ustez, baldintza hori ez da hirigintzako dokumentuan 
justifikatzen. Gainera, Euskal Kultura Ondarearen Zentroak tokiko/udaleko ba-
bes-proposamena duten beste elementu batzuk Udal Katalogoan sartzeko go-
mendioari eusten dio horrela.
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  2)  Hasierako onespenaren ondorengo kontsulten fasean, Lurralde Garapeneko 
Foru Zuzendaritza Nagusiak honako hau ondorioztatu zuen:

   a)  Uste zuen aurreikusitako bizitegi-eremu guztiak berrikusi beharko lira-
tekeela, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan ezarritako 215 etxe-
bizitzako gehieneko hazkundearen ikuspuntutik.

   b)  S-01 Santi Laurenti sektorea eta AI-02 Irubide eta AI-03 Leitoki ibaier-
tzeko jarduketa integratuak bereziki berriz aztertu beharko liratekeela 
uste zuen.

   c)  Zioenez, Iturrigorrialdeko jarduketa bakartuen eremuak (AA-01, AA-02 
eta AA-03) eta AI-04 jarduketa integratua ez ziren egokiak hirigintzako 
garapenerako, eta, beraz, ez zirela Plan Orokorrean sartu behar. Era 
berean, ingurune horiek hiri-lurzoru gisa sailkatzea egokia ote den be-
rriz aztertu beharko litzatekeela uste zuen.

   d)  Goikiri Parkearen Sistema Orokorraren mugaketaren egokitasuna be-
rriz aztertu beharko litzatekeela uste zuen.

  3)  Lurralde Garapeneko Foru Zuzendaritza Nagusiak eta Eusko Jaurlaritzako 
Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak, eman-
dako azken txostenetan, uste dute Markioko landagunea finkatuta dagoela, 
hazteko aukera barik.

  4)  Uraren Euskal Agentziak (URA) adierazi du leihatila bakarra izango litzate-
keela eta urari buruzko bi txosten sektorial bidaliko lituzkeela udalera: Uraren 
Euskal Agentziaren beraren txostena eta Kantauriko Konfederazio Hidrogra-
fikoaren txostena. Bigarren kasu horretan, txostena kontrakoa dela ulertuko 
da horretarako ezarritako epean ematen ez bada, salbu eta Konfederazio 
horrek, ondoren, aldeko txostena egiten badu. Bidalitako dokumentazioan, 
Udalak adierazi du ez duela aipatutako bi txosten horietako bakar bat ere 
jaso.

5. EBALUAZIO-PROZESUAREN ANALISIA

Antolaketa planaren espedientea analizatu ondoren, sail honen iritziz, inguru-
men-ebaluazioaren prozedura, ingurumen-adierazpen estrategiko hau egin arte, bat 
etorri da ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Lege Orokorrak eta 
uztailaren 22ko 211/2012 Dekretuak (planen eta programen ingurumenaren gaineko era-
ginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duenak) ezarritakoarekin.

6. INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOAREN ANALISIA

Ugao-Miraballesko indarreko arau subsidiarioek ingurumen-eraginaren gaineko eba-
luazioa jaso zuten, eta ingurumeneko organo honek dagozkion ingurumen-txostenak 
emanez parte hartu zuen, horien artean, Ingurumen Eraginaren Behin betiko Txoste-
na, orduan Ingurumeneko diputatua zenak egindako 2006ko irailaren 26ko 2173. Foru 
Aginduaren bidez. Ingurumeneko organo honek ingurumen-azterketa estrategikoaren 
irismen-dokumentuan adierazi zuen indarreko Arau Subsidiarioak Gainbegiratzeko Pro-
gramaren emaitzek, ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazio horretan aurreikusiak, 
Plan Orokor honen ingurumen-ebaluazio estrategiko berrirako oinarri izateko balio behar 
zutela.

Hala ere, Ingurumen Azterlan Estrategikoak ez du ezer esaten indarrean dauden 
Arau Subsidiarioen ingurumen-ikuskapenari buruz.

6.1. Hautabideen analisia
6 hiri-eredu identifikatu dira, eta 6. eredua aukeratu da. Ingurumen-azterketa estra-

tegikoan aukera hori jotzen da egokientzat, nahiz eta hirugarren lekuan egon. Izan ere, 
adierazten denez, udalerriko bizitegien beharrei erantzuten die, jarduera ekonomikoeta-
rako espazio bat aurreikusten du, eta lurzoru urbanizagarriko 3 hektarea desklasifikatzen 
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ditu, eta lurzoru berrien azalera bigarren posizioan dagoen eredua baino zertxobait han-
diagoa baino ez du okupatzen.

Bestalde, Ingurumen Azterlan Estrategikoak adierazten du 2. eredua, lehena izango 
litzatekeena, baztertu egiten dela, ez direlako udalerriko bizitegien beharrak betetzen. 
Hala ere, ingurumeneko organo hori ez dator bat, eta uste du, Ingurumen Adierazpen 
Estrategiko honen 7. atalean justifikatuko duen bezala, 2. eredu horrek sobera estaliko 
lituzkeela udalerrian kalkulatutako bizitegien beharrak.

6.2. Inpaktuen balorazioa
Ingurumen-azterketa estrategikoak hamar eragin nabarmen identifikatzen ditu, eta 

bederatzi bateragarritzat eta bat neurrizkotzat jotzen ditu. Nabarmentzekoa da iparralde-
ko zuhaitz autoktonoen gaineko eragina (AA-01 eta AA-02 eremuak, Iturrigorrialdean). 
Inpaktu akustikoari dagokionez, bateragarri gisa identifikatutako inpaktu guztiak balora-
tzen ditu.

Ingurumeneko organo honek horri buruz egiten duen balorazioa Ingurumen Adieraz-
pen Estrategiko honen 7. atalean sartuta dagoela ulertu behar da.

7. PLANA EGITEAN NOLA HARTU DIREN KONTUAN INGURUMEN ALDERDIAK

Irismen-dokumentua ikusita, bidalitako dokumentazioa analizatuta eta kontsultetan 
jaso diren erantzunak aintzat hartuta, honako gogoeta hauek egin dira ingurumen-alder-
diak planean sartzeari dagokionez.

7.1. Aurreikusitako etxebizitza kopurua
Ingurumenaren ikuspegitik, edozein hiri antolamendutako plan orokor idazteko fun-

tsezko erabakietako bat bizitegien eskaintzaren zehaztapena da. Ingurumenaren babes 
handia lortzeko, funtsezkoa da, ingurumen-ebaluazioaren prozeduraren barruan, tekni-
karen eta ingurumenaren aldetik bideragarriak diren aukeren azterketa zorrotza propo-
satzea.

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan jasotako udal plangintzarako bizitegi-kuan-
tifikaziorako metodologia erabiliz, Plan Orokorrak udalerriko bizitegien beharrak 99 etxe-
bizitzatan kuantifikatzen ditu, eta gehieneko bizitegirako ahalmena 216 etxebizitzakoa 
dela zehazten du. Bilbo Metropolitarraren Lurraldearen Zatiko Planaren hasierako ones-
penaren dokumentuak 215 etxebizitza berriren gehieneko bizitegirako ahalmena ezar-
tzen du.

Alabaina, Plan Orokorrak 300 etxebizitza berriren hazkundea ezartzen du. Adierazi 
denez, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzen-
daritzak Ugao-Miraballesko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Berrikuspenaren ha-
sierako onarpenari buruz egindako txostenak 300 etxebizitzako bizitegirako ahalmena 
onartu zuela.

Irismen-dokumentuan, ingurumeneko organo honek uste zuen 220 etxebizitza be-
rriren aurreikuspena gehiegizkoa zela, eta ez zegoen justifikatuta. Horrekin bat, posizio 
horri eusten dio etxebizitza berrien aurreikuspen are handiagoaren gainean. Era berean, 
uste du ingurumen-azterketa estrategikoaren 2. ereduak sobera estaliko lituzkeela uda-
lerrian kalkulatutako bizitegien beharrak.

Ingurumeneko organo honen iritziz, sustatzaileak nabarmen gaindimentsionatutako 
eskaintza aukeratzen du. Ingurumeneko organoak, udalerriaren harrera-ahalmena kon-
tuan hartu ondoren, kalkulatutako beharrak bere gain hartu behar ditu, jakina, baina ezin 
du onartu Plan Orokor baten ingurumen-ebaluazioan bizitegi-eskaintzarako alternatiben 
azterketaren emaitza kalkulatutako bizitegirako ahalmena baino handiagoa den hautabi-
de bat aukeratzea denik, eta horrek baliabide gehiago kontsumitzea, lurraldea gehiago 
okupatzea eta, oro har, ingurumen-inpaktu handiagoak izatea dakar berekin.

Ingurumenaren babes maila handia bermatzeko, egokiagotzat jotzen da etxebizitzen 
kopurua gutxienez ingurumeneko organo honek egindako irismen-dokumentuan aipatu-
tako gehieneko bizitegirako ahalmenera murriztea, hau da, 186 etxebizitza berri ingurura, 



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
03

9-
(I-

16
1)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, otsailak 25. Ostirala39. zk. 8. orr.

eta kopuru hori ingurumenaren aldetik onargarritzat jotzen da. Etxebizitza kopuru horrek 
bete-betean erantzuten die identifikatutako udalerriko beharrei (detektatutako beharren 
ia bikoitza), harrotzea nahikoa da eta ingurumenaren aldetik hautabide hobea da.

7.2. Etxebizitza motei eta haien dentsitateari buruz
Ingurumenaren ikuspuntutik, Hiri Antolamenduko Plan Orokor oro idazteko funtsezko 

beste erabakietako bat etxebizitza motak eta horien dentsitatea zehaztea da. Familia 
bakarreko edo bi bizitzako etxebizitzek, etxebizitza kolektiboek baino gehiago okupatzen 
dute lurzorua, gehiago kontsumitzen dituzte baliabideak eta gehiago isurtzen dituzte be-
rotegi-efektuko gasak.

Plan Orokorrean Iturrigorrialdeko jarduketa isolatuek (AA-01, AA-02 eta AA-03) eta 
AI-04 jarduketa integratuak familia bakarreko 3 etxebizitza eta bi bizitzako eraikin bat 
aurreikusten dituzte, hurrenez hurren. Garapen horiei dagokienez, Lurralde Garapene-
ko Foru Zuzendaritza Nagusiak jakinarazi zuen ez zela bidezkoa jarduera horiek Plan 
Orokorrean sartzea. Haren ustez, ez dira egokiak hirigintza-garapenerako, eta, gainera, 
berriro aztertu beharko litzateke kokatuta dauden inguruneak hiri-lurzoru gisa sailkatzea 
egokia den.

Azaldutakoa kontuan hartuta, ingurumeneko organo honek garapen horiek kentzea 
proposatzen du.

7.3. AI-03 Leitoki Erribera garapena
Lurralde Garapeneko Foru Zuzendaritza Nagusiak jakinarazi du garapen hori berriro 

aztertu beharko litzatekeela, ez duelako herrigunearekin jarraipenik, ez eta beste bizi-
tegi-lurzati batzuekiko mugakiderik ere, eta, gainera, 500 urteko errepikatze-denborako 
uholde-masaren eraginpean dagoelako.

Kasu honetan, ingurumeneko organo hori bat dator Lurralde Garapeneko Foru Zu-
zendaritza Nagusiaren irizpidearekin, eta, beraz, AI-03 Leitoki Erribera garapena ken-
tzea proposatzen du.

7.4. Jarduera ekonomikoen garapena
Ingurumenaren ikuspuntutik, Hiri Antolamenduko Plan Orokor oro idazteko funtsezko 

beste erabakietako bat jarduera ekonomikoetarako lurzoru berriaren azalera zehaztea 
da.

Plan Orokor horretan, AD-01 eta AD-02 zuzkidura-jarduketetan eraikigarritasuna 
handitzeko proposamena nabarmentzen da, 14.003 m2 eta 40.192 m2 gehitzea plan-
teatuta. Egun dauden industria-nabeen eraikigarritasuna, eraikuntza-aprobetxamendu 
handiagoa hartuta.

AD-01ari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak jakina-
razi duenez, «Calibrados Pradera» izeneko industria-eraikina Udal Katalogoaren bidez 
babesten jarraitzea gomendatu du.

Organo substantiboak eraikigarritasun berri hori guztia herriaren garapen jasanga-
rrirako beharrezkoa den aztertuko du. Edozelan ere, ingurumeneko organo honek uste 
du, eraikigarritasuna handitzeko proposamen horiek lehentasuna ematen dietenez da-
goeneko artifizializatuta dauden eta egoera naturalean okupatuko ez diren lurzoruak 
erabiltzeari, bateragarriak direla planaren ingurumen-irizpideekin. Alabaina, Plana behin 
betiko onartu aurretik, planteatutako hirigintza-aprobetxamendu altuaren inpaktua azter-
tu beharko litzateke, kultura-ondarearen eta paisaiaren ikuspegitik.

7.5. Aparkalekuak
Mugikortasun jasangarriagoa sustatzeko neurriak hartzeko ahaleginek ez dituzte be-

ren helburuak lortuko harik eta ibilgailu pribatuentzako aparkaleku berriak aurreikusten 
diren arte, halabeharrez garraiobide horren erabilera sustatzeko, beste batzuen kaltetan. 
Plan Orokorreko aparkalekuen aurreikuspen berriek bat etorri beharko lukete Planaren 
energia-jasangarritasunari buruzko azterlanarekin eta egin nahi den mugikortasun-plan 
berriarekin. Edozelan ere, ahalik eta gehien mugatu behar dira.
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7.6. Lurzoru urbanizaezinaren kalifikazioa
Irismen-dokumentuan, ingurumeneko organo honek zioen Markioko landa-gunearen 

behin betiko mugaketak eta antolamendu xehatuak aldez aurretik berariazko hautabi-
deen azterketa egitea eskatuko zuela, besteak beste, baserri berririk ez aurreikusteko 
aukera kontuan hartuta. Horri dagokionez, behin-behineko onespenaren dokumentuak 
landa-gune horretan 6 etxebizitza berri proposatzen ditu, aldez aurretik berariazko alter-
natiben azterketarik egin gabe. Lurralde Garapeneko Foru Zuzendaritza Nagusiak eta 
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak, 
emandako azken txostenetan, uste dute Markioko landagunea finkatuta dagoela, hazte-
ko aukera barik.

Plan Orokorrak Markioko landagunean proposatutako garapenaren legezko bidera-
garritasunari buruz organo substantiboak erabakitzen duena alde batera utzita, ingu-
rumeneko organo honek uste du, ingurumen-ondorioetarako soilik, baserri berririk ez 
aurreikustea izango litzatekeela, nolanahi ere, ingurumenaren aldetik onena.

Irismen-dokumentuan, ingurumeneko organo zioen berretsi egin behar zirela, lan-
da-lanaren bidez, Batasunaren intereseko lehentasunezko habitaten eta baso-masa au-
toktonoen orban kartografiatu bakoitzaren ezaugarriak eta hedadura. Hortaz, dagozkion 
ondorioetarako, landa-lan hori egin dela ulertu behar da.

Araudi orokorrean aipatutako baldintzatzaile gainjarriek bat etorri behar dute, zehaz-
ki, proposatutako kartografiarekin.

Batasunaren intereseko habitatei dagokienez, Babes Bereziko kategorian sartuko 
da udalerriko Batasunaren lehentasunezko intereseko 91E0 habitataren azalera osoa. 
Batasunaren intereseko gainerako habitatak baldintzatzaile gainjarri gisa ezarriko dira.

Plan Orokorrak tokiko azpiegitura berdearen proposamen koherente bat jaso behar 
du, araudi orokorrean erregulazio espezifiko bat jasoko duena.

Azkenik, udalerriaren hegoaldeko errekak, kartografiatutako eremu osoan, interes 
bereziko eremu gisa sartu behar dira, bisoi europarra kontserbatzeko.

7.7. Uholde arriskua
Irismen -dokumentuan, ingurumeneko organo honek zioen uholde-arriskuari dagokio-

nez, Dimutio errekari lotutako arriskua ere kontuan hartu behar zela, eta horrek 1983ko 
abuztuko uraldian egungo industria-eremua urez betetzea eragin zuela. Behin-behineko 
onespenaren dokumentuan ez da kontuan hartu, esplizituki bederen, Dimutio errekare-
kin lotutako arriskua.

Espedienteak ez du URA Uraren Euskal Agentziaren txostenik, baina aurreikustekoa 
da txosten hori espedienteari gehituko zaiola behin betiko onartu baino lehen. Uholde 
arriskuari dagokionez, ingurumen organo hau lotu egingo zaio URAk (Uraren Euskal 
Agentzia) igorritako txostenari.

7.8. Ur hornidura eta saneamendua
Espedientean ez dago URA Euskal Agentziaren txostenik, ez eta Kantauriko Konfe-

derazio Hidrografikoarena ere. Espero izatekoa da txosten horietako batzuk espedien-
tean sartzea behin betiko onartu aurretik.

Edozelan ere, eta erakunde eskudunek zehazten dutenari kalterik egin gabe, ez da 
aurreikusten arazorik egongo denik azkenean aurreikusten diren garapen berrien horni-
durari eta saneamenduari eusteko.

7.9. Ingurumen-zarata
Plan Orokorrak eragin akustikoari buruzko azterlan bat dakar, hiru zarata-foku nagusi 

identifikatzen dituena: AP-68 autobidea, BI-62 errepidea eta ADIFen linea. Era berean, 
dioenez, oro har, kaleen trafikoak ez du zarata-maila handirik sortzen, eta industriaren 
eragina mugatua da.

ADIFen trenbide-lineako zarata-mailak, inpaktu akustikoari buruzko azterlanean kal-
kulatuak, nabarmen handiagoak dira Sustapen Ministerioak egindako lineako Zarata-
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ren Mapa Estrategikoan lortutakoak baino. Alde hori behar bezala aztertu eta justifikatu 
behar da, zeren eta proposatutako garapenen zati handi bat baldintza baitezake. Edo-
zelan ere, azterketa horretatik ondorioztatzen bada jarraian xehetasunez aztertuko diren 
garapenetako batean aplika daitezkeen kalitate akustikoko helburuak betetzen direla, 
ulertu behar da ingurumeneko organo honen proposamenak ez liratekeela aplikagarriak 
izango.

Espedientean ez dago Azpiegitura eta Lurralde Garapen Sailaren txostenik, errepi-
deen foru sarearen eta sare horren zortasun akustikoko eremuaren kudeatzaile den al-
detik.

Irismen-dokumentuan, ingurumeneko organoak positibotzat jotzen zuen garapenen 
kokapena dagoen hiri-lurzorua betez, baina beharrezkotzat jotzen zuen bizitegi-garape-
nen kokapenerako eta, hala badagokio, xehakapenerako aukera espezifikoak aztertzea 
proposatzen zen, bereziki ingurumen-zarataren alderdia kontuan hartuta eta ezinbeste-
ko eragin akustikoaren azterketarekin batera eginda. Alabaina, behin antolamendu-pro-
posamena hautatuta egin da eragin akustikoaren azterlana.

Ingurumen-zaratari dagokionez, Plan Orokor baten ingurumen-ebaluazioak propo-
satzen denaren legezkotasuna egiaztatzea baino gehiago izan behar du, eta ingurume-
naren aldetik hobeak diren hautabideak aukeratzeko aukera eman behar du. Hori dela 
eta, Irismen-dokumentuak ingurumen-irizpide estrategiko gisa ezartzen zuen garapenak 
eremu akustikoetan kokatzea, non, ziur aski, kalitate akustikoko helburu aplikagarriak 
beteko ziren, eta zioenez, inpaktu akustikoari buruzko azterlanak bermatu egin behar 
zuela kalitate akustikoko helburuak betetzen zirela kanpoan mugatutako eremu akustiko 
guztietan, garapenaren xehetasunik izan ala ez. Aurkeztutako eragin akustikoaren azter-
lanak ez du bermatzen proposatutako zenbait garapenetan betetzen dela.

Azaldutakoa kontuan hartuta, ingurumeneko organo honen ustez akustikaren ikuspe-
gitik problematikoak diren eremuen egoera aztertuko dugu jarraian:

a)  PD-01 Arana eta Lupardo (AR-5.2)
Eragin akustikoari buruzko azterlanak zekarrenez, dagokion eremu akustikoan ez 

dira kalitate akustikoko helburuak betetzen, eta Udalak zonako plan bat zehazteko behar 
diren neurri zuzentzaileak ezartzea aipatzen du, eremua Babes akustiko Bereziko Ere-
mu izendatzeko.

Eragin akustikoari buruzko azterlanak planteatutako konponbidea kontuan hartuta, 
garapen hori babes akustiko bereziko eremu baten barruan egongo balitz soilik izango li-
tzateke bideragarria. Horrenbestez, eremua garatzen hasi zela eta zati batez urbanizatu 
dela kontuan hartuta eta Plan Orokorraren ingurumen-ebaluazioaren esparruan gaudela 
kontuan hartuta, dagokion eremu akustikoa Babes Akustiko Bereziko Eremu izendatu 
beharko litzateke Plan Orokorra behin betiko onartu aurretik, eta beharrezko neurri zu-
zentzaileak planteatu beharko lirateke 213/2012 Dekretuaren 40. artikuluan ezarritakoa-
ren arabera.

b)  PE-01 Udiarraga
Inpaktu akustikoari buruzko azterlanak erakusten du eremu horretan kalitate akusti-

koko helburu aplikagarriak gainditzen direla eta proposatutako neurri zuzentzaileak ere 
ez lukeela ahalbidetuko helburu horiek betetzea. Dagokion eremu akustikoa babes akus-
tiko bereziko eremu izendatzeak ere ez du ahalbidetuko neurri zuzentzaile eraginkorrak 
hartzea, kalitate akustikoko helburu aplikagarriak betetzen ez diren egoera desiratu bat 
betikotu egingo baita, eta, ondorioz, eremu akustikoa egoera akustiko bereziko eremu 
deklaratuko da.

Edozelan ere, garapen hori Babes Akustiko Bereziko Zona baten barruan egongo 
balitz bakarrik izango litzateke bideragarria. Horrenbestez, aurreko kasuan bezala, da-
gokion eremu akustikoa Babes Akustiko Bereziko Eremu izendatu beharko litzateke Plan 
Orokorra behin betiko onartu aurretik, eta beharrezko neurri zuzentzaileak planteatu 
beharko lirateke, betiere 213/2012 Dekretuaren 40. artikuluan ezarritakoaren arabera.
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c)  AI-01 Udiarraga metroa (AR-4.3)
Jarduera hori PE-01 Udiarraga eremuaren ondoan dago, eta egoera akustiko bera 

du. Hortaz, ingurumeneko organo honen balorazioa ere berdina da.

d)  AI-02 Irubide
Inpaktu akustikoari buruzko azterlanak eremu horren egoera akustikoa aztertu du, 

erabilera nagusiki industriala izango dela kontuan hartuta. Hala ere, eremuaren araudi 
partikularrean proposatutako erabilera nagusia bizitegitarakoa da.

Kasu honetan, Lurralde Garapeneko Foru Zuzendaritza Nagusiak erabaki zuen 
garapen hori berriz aztertu beharko litzatekeela, bizitegi-erabilerarako egokitasunaren 
ikuspuntutik, hiri-bilbearen amaieran duen kokapenagatik, trenbide-linearen eta BI-625 
foru-errepidearen artean.

Azaldutakoa kontuan hartuta, ingurumenekok organo honek uste du, ingurumenaren 
ikuspegitik, ez dela hautabide ona, eta hura kentzea edo bizitegi-erabilera kentzea pro-
posatzen du.

e)  A1-04 Bi familiakoa
Inpaktu akustikoari buruzko azterlanak dio ez direla betetzen kalitate akustikoaren 

helburuak dagokion eremu akustikoan, eta, neurri zuzentzaile posibleak planteatzen di-
tuen arren, teknikoki eta ekonomikoki neurrigabeak direla uste du. Ondorioz, azkenean 
adierazten du ezin direla kalitate akustikoko helburuak bete eremu horretako kanpoko 
espazioan.

Azaldutakoa kontuan hartuta, garapen hori Babes akustiko Bereziko Eremu baten 
barruan balego bakarrik izango litzateke bideragarria. Hortaz, eta Plan Orokorraren in-
gurumen-ebaluazioaren esparruan gaudela kontuan hartuta, dagokion eremu akustikoa 
Babes Akustiko Bereziko Eremu izendatu beharko litzateke Plan Orokorra behin betiko 
onartu aurretik, eta beharrezko neurri zuzentzaileak planteatu beharko lirateke 213/2012 
Dekretuaren 40. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Nolanahi ere, ingurumen-organo honek jarduketa hori kentzea proposatzen du, au-
rretik adierazitako arrazoiengatik.

f)  AEDP-05 Ugao Dorrea
Eremu horretako Eragin Akustikoaren Azterlanaren balorazioa ikusita, eta Plan Oro-

kor baten ingurumen-ebaluazioaren esparruan gaudela kontuan hartuta, ingurumeneko 
organo honek proposatzen du jarduketa horren araudi partikularrak beren beregi jaso 
dezala proposaturiko eraikinak edozein ekipamendu-erabilera izan dezakeela, hezkun-
tzakoa, osasun eta kulturakoa izan ezik, babes berezia behar badu.

g)  AEDP-06 Udiarraga
Eremu horretako Eragin akustikoari buruzko Azterlanaren balorazioa ikusita, eta Plan 

Orokor baten ingurumen-ebaluazioaren esparruan gaudela kontuan hartuta, jarduketa 
horren araudi partikularrak berariaz jasoko du proposatzen den eraikinak kirol-erabilera 
izan dezakeela soilik.

h)  AEDP-07 Gernika Plaza
Eremu horretako Eragin Akustikoaren Azterlanaren balorazioa ikusita, eta Plan Oro-

kor baten ingurumen-ebaluazioaren esparruan gaudela kontuan hartuta, ingurumeneko 
organo honek proposatzen du jarduketa horren araudi partikularrak beren beregi jaso 
dezala proposaturiko eraikinak edozein ekipamendu-erabilera izan dezakeela, hezkun-
tzakoa, osasun eta kulturakoa izan ezik, babes berezia behar badu.

i)  AEDP-08 Kamioien aparkaleku zaharra
Eremu horretako Eragin Akustikoaren Azterlanaren balorazioa ikusita, eta Plan Oro-

kor baten ingurumen-ebaluazioaren esparruan gaudela kontuan hartuta, ingurumeneko 
organo honek proposatzen du jarduketa horren araudi partikularrak beren beregi jaso 
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dezala proposaturiko eraikinak edozein ekipamendu-erabilera izan dezakeela, hezkun-
tzakoa, osasun eta kulturakoa izan ezik, babes berezia behar badu.

Azkenik, kanpoko espazioan kalitate akustikoko helburuak betetzen ez diren oinez-
koen eta espazio libreen tokiko sistemetan babes-neurri gehigarri gisa, ez da egongo 
egoteko edo aisialdirako zuzkidurarik. Bestalde, Hiri-bideak direla eta, Euskal Autonomia 
Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren 55. artikuluan 
ezarritakoari jarraituko zaio.

7.10. Kultura-ondarea
Behin-behinean onartutako hirigintza-dokumentazioan adierazten denez, Pradera 

Kalibrados eraikina ez da ezein babes-araubidetan sartzen, ez baitzaio interes kulturalik 
egiaztatzen ikuspuntu arkitektonikotik. Hala ere, espedientean ez dago baieztapen ho-
rren oinarri den ondare-txostenik.

Era berean, ez da jaso Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak pro-
posatutako gainerako elementuak ez babesteko ondare-txostenik, eta alderdi hori Plana 
behin betiko onartu aurretik ebatzi behar da.

7.11. Bizikleta-bideen sarea
Arrigorriagako udalerriarekiko bizikletentzako lotura planteatzen da, Bizkaiko Bizi-

kleta Bideen Lurraldearen Arloko Planean planteatutakoarekiko desberdina den ibilbide 
bat diseinatuz. Planak Lurraldearen Arloko Planaren trazaduraren aurreikuspena jaso 
beharko du, eta planteatutako aurreikuspenari eustea egokia den baloratu beharko du.

8. INGURUMENA ZAINTZEKO PROGRAMA

Ingurumen-azterketa estrategikoak ez du ezer esaten indarrean dauden Arau Subsi-
diarioak Gainbegiratzeko Programaren emaitzari buruz, eta horrek ikuskapen hori egin 
ez zela ondorioztatzera behartzen du. Egoera hori Hiri Antolamenduko Plan Orokor ho-
netan konpondu behar da.

Ugao-Miraballeseko Udala izango da 21/2013 Legearen 51. artikuluan eta 211/2012 
Dekretuaren 16. artikuluan aurreikusitako jarraipenaren agintaritza arduraduna, eta ur-
tero, Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik, ingurumen-organo horri bidaliko dio 
ingurumen-jarraipenaren txostena.

Ingurumena Zaintzeko Programak plan orokorraren araudian, ingurumen-azterketa 
estrategikoan eta ingurumen-adierazpen estrategiko honetan jasotako ingurumen-zehaz-
tapen guztien betetzearen jarraipena egingo du.

Programa hori, halaber, plana eta horretan egin beharreko proiektuak betearazi arte 
egongo da indarrean. Plana aplikatuko dela bermatzeko beharrezko aurrekontua kasu 
bakoitzaren arabera ezarriko da.

9. INGURUMEN-ADIERAZPEN ESTRATEGIKO HONEN ONDORIOAK

Arestian azaldutakoarekin bat etorriz, ingurumen-adierazpen estrategiko honek zera 
ondorioztatzen du:

1)  Ingurumenaren babes-maila handia bermatzeko helburuarekin, ingurumen-orga-
noak proposatzen du etxebizitza kopurua 186 etxebizitza berri ingururaino mu-
rriztea, eta kopuru hori ingurumenaren aldetik onargarritzat jotzen da.

2)  Lurzoruaren eta gainerako baliabide naturalen erabilera optimizatzeko, Iturrigo-
rrialdeko jarduketa isolatuak (AA-01, AA-02 eta AA-03) eta AI-04 jarduketa inte-
gratua kentzea proposatzen da.

3)  Lurralde Garapeneko Foru Zuzendaritza Nagusiaren irizpidearekin bat etorriz, 
AI-03 Leitoki ibaiaren garapena kentzea proposatzen da.

4)  Plan Orokorreko aparkaleku-aurreikuspen berriek bat etorri beharko lukete Pla-
naren jasangarritasun energetikoari buruzko azterlanarekin eta egin nahi den 
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mugikortasun-plan berriarekin. Edozelan ere, ahalik eta gehien mugatu behar 
dira.

5)  Plan Orokorrak Markioko landagunean proposatutako garapenaren legezko bi-
deragarritasunari buruz organo substantiboak erabakitzen duena alde batera 
utzita, ingurumen-organo honek uste du, ingurumen-ondorioetarako soilik, ba-
serri berririk ez aurreikustea izango litzatekeela, nolanahi ere, ingurumenaren 
aldetik onena.

6)  Araudi orokorrean aipatutako baldintzatzaile gainjarriek bat etorri behar dute, 
zehazki, proposatutako kartografiarekin.

7)  Batasunaren intereseko habitatei dagokienez, Babes Bereziko kategorian sartu-
ko da udalerriko Batasunaren lehentasunezko intereseko 91E0 habitataren aza-
lera osoa. Batasunaren intereseko gainerako habitatak baldintzatzaile gainjarri 
gisa ezarriko dira.

8)  Plan Orokorrak tokiko azpiegitura berdearen proposamen koherente bat jaso 
behar du, araudi orokorrean erregulazio espezifiko bat jasoko duena.

9)  Udalerriaren hegoaldeko errekak, kartografiatutako eremu osoan, interes berezi-
ko eremu gisa sartu behar dira, bisoi europarra kontserbatzeko.

10)  Ingurumen-zaratari dagokionez, Plan Orokorrak aintzat hartu beharko du Inguru-
men Adierazpen Estrategiko honetako 7.9 atalean adierazitakoa.

11)  Plan Orokorraren espedienteak barne hartu beharko ditu ondare-txostenak, bal-
din eta horien bidez bermatzen bada ez direla babes-araubidean sartzen Prade-
ra Kalibratu eraikina eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak 
proposatutako gainerako elementuak. Hala ere, Plana behin betiko onartu aurre-
tik, planteatutako hirigintza-aprobetxamendu altuaren inpaktua baloratu beharko 
litzateke, kultura-ondarearen eta paisaiaren ikuspegitik.

12)  Planak Bizkaiko Bizikleta Bideen LAPeko bizikleta-sarearen trazaduraren aurrei-
kuspena jaso beharko du, eta planteatutako aurreikuspenari eustea egokia den 
baloratu beharko du.

13)  Honako neurri babesle eta/edo zuzentzaile hauek ezartzen dira, eta Plan Oroko-
rrak eta haren betearazpenak bete egin beharko ditu:

  a)  Plan Orokorraren araudian orubeak eta urbanizazioak flora exotiko inbadi-
tzailearen espezierik gabe mantentzeko betebeharra sartuko da.

  b)  Garapen-proiektuetan ezpondak edota lubetak egonkortu beharra badago, 
bioingeniaritzako teknikak erabiliko dira esku-hartze zonak tratatzeko. Ez-
pondak ez dira inoiz egonkortuko gunita edo hormigoi proiektatua erabiliz.

  c)  Garapen berriek jarduketa-eremuetan dauden landaredi autoktonoko oinak 
eta, hala badagokio, ur-harguneak errespetatuko dituzte.

14)  Ingurumen-azterketa estrategikoak ez du ezer esaten indarrean dauden Arau 
Subsidiarioak Gainbegiratzeko Programaren emaitzari buruz, eta horrek ikuska-
pen hori egin ez zela ondorioztatzera behartzen du. Egoera hori Hiri Antolamen-
duko Plan Orokor honetan konpondu behar da.

10. PUBLIZITATEA

21/2013 Legearen 26. artikuluan ezartzen denaren arabera, plan orokorra onartzen 
den egunetik hamabost egun balioduneko epean, funtsezko organoak, hots, Bizkaiko 
Foru Aldundiko Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Sailak, 
honako dokumentazio hau bidaliko du Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko:

a)  Plana onartzen duen ebazpena eta funtsezko organoak aipaturiko plan edo pro-
gramaren eduki osoa jendeak kontsultatu ahal izateko eskuragarri jarriko duen 
helbide elektronikoaren erreferentzia edo, hala badagokio, dokumentazio hori 
eskuragarri dagoen organo sustatzailearen helbide elektronikoa.

b)  Honako hau azaltzen duen laburpen bat: ingurumen-alderdiak planean zein mo-
dutan sartu diren, ingurumen-azterketa estrategikoa, jendaurreko informazioaren 
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eta kontsulten emaitzak eta ingurumen-adierazpen estrategikoa nola hartu diren 
aintzat eta dena delako hautabidea aukeratzeko arrazoiak.

c)  Plan orokorra aplikatzeak ingurumenean izandako eraginen jarraipena egiteko 
hartutako neurriak.

Ondorioz, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautaketa, Antolaketa, 
Araubide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauaren 39.i) eta 
67.1 artikuluetan eta Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren egitura 
organikoa arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urriaren 15eko 153/2019 Foru De-
kretuan xedatutakoaren arabera, honako hau

XEDATU DUT:

Lehena: Ugao-Miraballesko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrari buruzko inguru-
men-adierazpen estrategikoa egitea, aurretik adierazitako baldintzen arabera.

Bigarrena: Ebazpen hau Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean eta Bizkai-
ko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren webgu-
nean (http://www.bizkaia.eus/ebaluazioa) argitaratzea. Hala ere, ulertu behar da horrek 
ez duela sustatzailea salbuesten legez eskatu beharreko ingurumen-baimenak lortzetik.

Hirugarrena: Ebazpen hau Ugao-Miraballesko Udalari eta Lurralde Kohesioaren Foru 
Zuzendaritza Nagusiari jakinaraztea.

Laugarrena: Ingurumen-adierazpen estrategiko honek indarra galduko du eta berez-
koak dituen ondorioak eragiteari utziko dio baldin eta, Bizkaiko Lurralde Historikoko Al-
dizkari Ofizialean argitaratu ostean, plan orokorra argitaratu eta gehienez ere bi urteko 
epean onartu ez bada.

Bosgarrena: 21/2013 Legearen 5.2. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, inguru-
men-adierazpen estrategiko hau derrigorrez bete beharrekoa eta erabakigarria da.

Seigarrena: 21/2013 Legearen 25,4. artikuluarekin bat etorriz, ez da Ingurumen Adie-
razpen Estrategiko honen aurkako errekurtsorik jarriko, betiere, hala denean, plana edo 
programa onetsi duen xedapen orokorraren kontra bide judizialetik egokiak diren erre-
kurtsoei kalterik egin gabe edo, bestela, plana edo programa hartu edo onesteko ekin-
tzaren kontra administrazio- edo judizio-bidean egokiak diren errekurtsoei kalterik egin 
gabe, hala denean.

Bilbon, 2022ko otailaren 17an.
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 

Zaintzeko foru diputatua,
AMAIA ANTXUSTEGI ZIARDA
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