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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren 4041/2017 
FORU AGINDUA, uztailaren 11koa; horren bidez ebatzi da ingurumen-txosten 
estrategikoa egitea Lemoizko Arau Subsidiarioen aldaketa puntualaren ingu-
ruan, xede duena Armintzako portuaren bidezaintza hobetzea eta arrantza-
leen kofradiarentzat beste eraikin bat eraikitzea ahalbidetzea.

1.  Aurrekariak
Urriaren 17ko 643/2001 Foru Aginduaren bidez, Lemoizko Plangintzako Arau Subsi-

diarioak behin betiko onetsi ziren, eta hainbat zuzenketa ezarri ziren. Ondoren, hirigin-
tza-araudia argitaratu zen, iragarki baten bitartez, Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 2002ko 
ekainaren 17ko 114. zenbakidun alean.

2017ko martxoaren 24an, Lemoizko Udalak eskatu zuen ingurumen-ebaluazio es-
trategiko sinplifikatua abiarazteko Lemoizko Arau Subsidiarioen aldaketa puntualaren 
inguruan; zehazki, aldaketa horren xede da Armintzako portuaren bidezaintza hobetzea 
eta arrantzaleen kofradiarentzat beste eraikin bat eraikitzea ahalbidetzea. Eskaerarekin 
batera, dokumentazio hau helarazi zuen:

—  Hirigintza-agiria, antolamendu-planoekin, 2017ko martxokoa.
—  Hasierako agiri estrategikoa, 2017ko otsailekoa.
2017ko apirilaren 5ean, eskaeraren akatsak zuzentzeko eskatu zitzaion. Hain zu-

zen, egiaztatu zen ingurumen-agiri estrategikoak ez zuela gutxieneko azterketarik jaso 
teknikoki zein ingurumena aintzat hartuta bideragarriak diren bidezko aukeren inguruan, 
zeinak, besteak beste, klima-aldaketa kontuan hartzen zuen.

Lemoizko Udalak 2017ko apirilean eginiko agiri osagarria igorri zuen 2017ko apirila-
ren 25ean, aurreko eskaerari erantzuteko asmoz.

21/2013 Legearen 31. artikuluak eta 211/2012 Dekretuaren 5. artikuluak xedatutako 
dela bide, ingurumen-txosten estrategiko hau eman da.

2.  Aldaketa puntualaren proposamena
Hizpide dugun Lemoizko Arau Subsidiarioen aldaketa puntualak proposatu du an-

tolamenduz kanpokotzat jotzea arrantzaleen kofradiak egun Armintzako portuan duen 
eraikina, baita hirigintza-parametroak ezartzea ere, portuko jabari publikoaren barruan 
kofradiarentzako beste eraikin bat egiteko. Halaber, aurreikusi du Atalaia eta Portualde 
kaleen artean lotura-bide bat irekitzea, 40 bat metroko luzerarekin, aipatutako eraikinak 
gaur egun hartzen duen eremuan (eraitsi egingo da eta).

3.  Egindako kontsultak
21/2013 Legearen 30. artikuluak ezarritakoari jarraikiz, kontsulta egin zaie eraginpe-

ko administrazio publikoei eta pertsona interesdunei; ondoren zerrendatu dira:
—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saile-

ko Natura Ondarea Zaintzeko Zerbitzua.
—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara eta Kultura Saileko Kultura eta Kirol Zuzenda-

ritza Nagusia.
—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko 

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Zuzendaritza Nagusia.
—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa 

Sustatzeko Saileko Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia.
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—  Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Natu-
ra Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza.

—  Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Ingu-
rumenaren Administrazioaren Zuzendaritza.

—  Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Ondarearen 
Zuzendaritza.

—  Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Portuen eta 
Aireportuen Zuzendaritza.

—  Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Landaren eta 
Itsasertzaren Garapena eta Europar Politikarako Zuzendaritza.

—  Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Saileko Larrialdiei Aurre egiteko eta Meteorolo-
giako Zuzendaritza.

—  Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Lu-
rralde Plangintza eta Hirigintzako Zuzendaritza.

—  Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saileko Bizkaiko Osasun Lurralde Ordezkaritza.
—  Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren EAEko Kosta Mu-

gapea.
—  URA, Uraren Euskal Agentzia.
—  Energiaren Euskal Erakundea.
—  IHOBE, Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa.
—  Azpiegiturak, S.A.U.
—  Santo Tomas Arrantzaleen Kofradia.
—  Ekologistak Martxan.
Bestalde, jendearen esku jarri da espedientearen dokumentazioa, Bizkaiko Foru Al-

dundiaren webgunean.
Txosten hau eman den egunean, honako erantzun hauek jaso dira:
1)  Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako zuzendari nagusiak Ingurumena-

ren Iraunkortasunerako Atalaren eta Eskaria Kudeatzeko Atalaren txosten bana 
igorri du. Lehenengoan jasotakoaren arabera, proposamenak ez dio eragiten 
foru-errepideetako zortasun akustikoko eremuari, eta ez du horren inguruko 
oharrik egiten. Bigarrenean, berriz, jasota dago proposamenaren eremua foru 
bide-sistema orokorren babes-eremuetatik kanpo dagoela, foru-titulartasunekoa 
ez den errepide batean zuzenean finkatu baita.

2)  Natura Ondarea Zaintzeko Foru Zerbitzuak jakitera eman du aldaketak ez duela 
eraginik zerbitzu horrek espezie mehatxatuen eta naturagune babestuen gai-
nean dauzkan eskumenei lotutako elementuetan.

3)  Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak honako hau ondo-
rioztatu du: aldaketa izapidetzean eta horren ingurumen-ebaluazioa egitean, go-
goan hartu behar dira hirigintza-garapenerako aukera errealak eta bidezkoak. 
Era berean, adierazi du aldaketaren berri eman behar zaiola portuko gaietan 
eskuduna den Eusko Jaurlaritzaren erakundeari.

4)  Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Nekazaritza 
eta Abeltzaintza Zuzendaritzaren ustez, ez da beharrezkoa horren gaineko txos-
tenik egitea.

5)  Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzak jakinarazi du aldaketa-
ren eremuan ez dagoela kultura-ondareko elementurik. Halere, aipatu du Armin-
tzako portuak balio handia duela etnografiaren eta ingurumenaren ikuspuntueta-
tik eta, hortaz, arreta handiaz egin behar direla inguru horretako esku-hartzeak.
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6)  URA Uraren Euskal Agentziak gogoeta hauek egin ditu:
—  Aldaketak ez dakar, berez, baliabide hidrikoen behar berri eta adierazgarririk.
—  Ekipamendu berriaren isuriak saneamendu orokorreko sistemara egin behar-

ko dira, berorien azken tratamendua Lemoizko HUAn egin dadin, itsaso eta 
lehorraren arteko jabari publikora hondakin-urik isuri gabe.

—  Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren onespen-txostena aurkeztu behar da, zei-
nean justifikatzen den egungo sistemak gai direla behar berriak asetzeko edo, 
horiexek urriak suertatzekotan, zein aukera aurreikusi dituen udalerriak zentzu 
horretan sortu litezkeen arazoak konpontzeko.

4.  Planaren azterketa, 21/2013 Legearen V. eranskinaren eta 211/2012 Dekretua-
ren III. eranskinaren irizpideak kontuan hartuta

Ebaluatutako plana ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoaren pean jarri behar den 
ala ez zehazteko, kontuan hartu dira egindako kontsulten emaitzak eta 21/2003 Legea-
ren V. eranskinean eta 211/2012 Dekretuaren III. eranskinean ondorio horretarako jaso-
tako irizpideenak ere. Edonola ere, azterketa hori indarreko ingurumen-ebaluazioaren 
arautegian ezarritako ondorioetarako egingo da, betiere beharrezkoak izan daitezkeen 
baimen, lizentzia edota nahitaezko txostenei kalterik egin gabe.

Ingurumena zaintzeko erakunde honek erakunde sustatzaileari agindu zion inguru-
men-agiri estrategikoan gutxieneko azterketa bat gehitu zezala teknikoki zein ingurume-
na aintzat hartuta bideragarriak diren bidezko aukeren inguruan, zeinak, besteak beste, 
klima-aldaketa kontuan hartzen zuen. Agindu horri erantzunez, erakunde sustatzaileak 
agiri osagarri bat igorri zuen. Bertan, sakonago aztertu du orain arte planteatu izan duen 
aukera bakarraren azterketa, baina ez du beste aukerarik proposatu.

Ingurumen-erakunde honek egindako kontsultari erantzunez, Lurraldearen Kohesioa 
Sustatzeko Foru Zuzendaritza Nagusiak desegokitzat jo du, indarreko ereduaz harago, 
aukera erreal bakarra kontuan hartu izana. Hori dela eta, haren ustez, hirigintza-gara-
penerako bidezko aukerak kontuan hartu behar dira aldaketa izapidetzean eta horren 
ingurumen-ebaluazioa egitean.

Jasotako gainerako erantzunek ez dute ingurumenari lotutako arazorik aipatu, baina 
aldaketa garatzeko baldintza batzuk ezarri dituzte; hain zuzen:

—  Armintzako portuaren balio handia kontuan izanik, arreta berezia jarri behar da 
inguru horretan esku hartzean.

—  Ekipamendu berriaren isuriak saneamendu orokorreko sistemara egin beharko 
dira, berorien azken tratamendua Lemoizko HUAn egin dadin, itsaso eta lehorra-
ren arteko jabari publikora hondakin-urik isuri gabe.

—  Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren onespen-txostena aurkeztu behar da, non justifi-
katzen den egungo sistemak gai direla behar berriak asetzeko edo, horiexek urriak 
suertatzekotan, zein aukera aurreikusi dituen udalerriak zentzu horretan sortu li-
tezkeen arazoak konpontzeko.

Aldaketaren hirigintzako izapideak egitean hirigintza-garapenerako bidezko aukerak 
kontuan hartu beharko badira ere, Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Foru Zuzendaritza 
Nagusiak adierazitakoari jarraikiz, ingurumena zaintzeko erakunde honi dagokio ingu-
rumen-txosten estrategiko honetan erabakitzea erakunde sustatzaileak proposaturiko 
aldaketak eragin garrantzitsuak izan ditzakeen ingurumenean.

Horri dagokionez, bide berriak zein kofradiaren eraikin berriak hartuko duten azalera 
oso murriztua da eta, gaur egun, jadanik artifizializatuta dago; horrenbestez, ez zaie 
ingurumeneko metatze-efektu adierazgarririk sorraraziko dagoeneko Armintzan dauden 
eraikuntzei. Gainera, ez da aurreikusi ezta ere mugikortasun behartua edota egungo 
ingurune-zarata nabarmen areagotuko direnik.

Orain arte adierazitakoa kontuan hartuta, ingurumena zaintzeko erakunde honek on-
dorio hau atera du: Lemoizko Arau Subsidiarioen aldaketa puntualak, xede duenak Ar-
mintzako portuaren bidezaintza hobetzea eta arrantzaleen kofradiarentzat beste eraikin 
bat eraikitzea ahalbidetzea, ez du ingurumenaren gaineko eragin garrantzitsurik, inguru-
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men-txosten estrategiko honek ezarritakoarekin bat; ondorioz, ez da egin behar 21/2013 
Legearen II. tituluko 1. kapituluaren 1. atalak ezarritako ohiko ingurumen-ebaluazio es-
trategikoa.

Aurkeztu diren sektoreko txostenen edukiarekin bat, dagoeneko arestian aipatu du-
guna, hirigintza-fitxan ondokoak jaso beharko da:

—  Eraikin berriko hondakin-urak dagoen saneamendu sarera isuriko dira.
—  Eraikinaren diseinuan eta urbanizazioan, kontuan hartuko da Armintzako portua-

ren kultura-balioa.
Halaber, hirigintzako espedientean gehitu beharko da Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa-

ren txostena, non justifikatzen den egungo sistemak gai direla eraikin berriaren beharrak 
asetzeko.

Horrenbestez, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapenari, An-
tolaketari, Araubideari eta Jardunbideari 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 maiatzaren 23ko 70/2017 
Foru Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz, ondorengoa luzatzen da:

EBAZPENA

Lehenengoa: Lemoizko Arau Subsidiarioen aldaketa puntualari buruzko inguru-
men-txosten estrategikoa ematea, gorago azaldutako baldintzetan. Aipatu bezala, alda-
keta horren xede da Armintzako portuaren bidezaintza hobetzea eta arrantzaleen kofra-
diarentzat beste eraikin bat eraikitzea ahalbidetzea.

Bigarrena: Ebazpen hau argitara ematea Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldizkari Ofi-
zialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko 
Sailaren webgunean.

Hirugarrena: Ebazpen honen berri ematea Lemoizko Udalari.
Laugarrena: 21/2013 Legearen 32.a artikuluak ezarritakoa betez, organo eskudu-

nak, hau da, Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Sailak, 
ingurumen-txosten estrategikoa argitaratua izan den egunkari ofiziala aipatu beharko du 
Lemoizko Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntualaren onespenari buruzko argitalpenean; 
hots, Armintzako portuaren bidezaintza hobetzea eta arrantzaleen kofradiarentzat beste 
eraikin bat eraikitzea ahalbidetzea xede duen aldaketari buruzkoan.

Bosgarrena: Ingurumen-txosten estrategiko honek bere indarraldia eta eraginak 
galduko ditu, baldin eta, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu 
ondoren, Lemoizko Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, xede duena Armintzako por-
tuko bidezaintza hobetzea eta arrantzaleen kofradiarentzat beste eraikin bat eraikitzea 
ahalbidetzea, onesten ez bada, gehienez ere lau urteko epean (argitalpen horren datatik 
zenbatzen hasita).

Seigarrena: 21/2013 Legearen 31.5. artikulua betez, ezingo da ingurumen-txosten 
estrategiko honen kontrako errekurtsorik jarri. Edonola ere, plana edo programa onetsi 
duen xedapen orokorraren kontra bide judizialetik egokiak diren errekurtsoak jarri ahalko 
dira betiere, hala badagokio; edo, bestela, plana edo programa onesteko egintzaren 
kontra administrazio-bidean egokiak diren errekurtsoak, hala badagokio ere.

Bilbon, 2017ko uztailaren 7an.
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 

Zaintzeko foru diputatua,
ELENA UNZUETA TORRE

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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