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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Ekainaren 27ko 3815/2017ko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala zaintze-
ko foru diputatuaren FORU AGINDUA. Horren bidez, Lanestosako hirigune 
historikoa eraberritzeko plan bereziaren laugarren aldaketaren Ingurumen 
Txosten Estrategikoa egitea ebatzi da.

1. Aurrekariak
2017ko apirilaren 5ean Foru Aldundi honetako Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 

zaintzeko Sailean Lanestosako Udaleko alkateak igorritako idatzi bat jaso zen, Lanesto-
sako hirigune historikoa Eraberritzeko Plan Bereziaren (PERI) laugarren aldaketarekin 
lotutakoa. Idatzi horrekin batera udal idazkariaren beste bat jaso zen. Horren bidez, PE-
RIaren laugarren aldaketaren espedientea abiaraztea adostu zuen Udalbatzaren akor-
dioa berretsi zen, baita Sail honi dokumentazioa bidaltzea ere, ingurumen ebaluazio 
prozedura abiarazteko. Hirigintza jarduerari dagokion dokumentazioa ere atxiki zuten, 
formatu digitalean:

—  2017ko otsaileko data duen eta Estudio Albia S.L.P-k egindako ID 13 Egikaritze 
Unitatean Lanestosako hirigune historikoa Eraberritzeko Plan Bereziaren lauga-
rren aldaketaren hirigintza dokumentua. Kartografia barne.

—  Ingurumen dokumentu estrategikoa, 2017ko otsaileko data duena eta Teresa Ga-
lagarza Muñoz ingeniari agronomoak egindakoa.

Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 31. artikuluan eta plan eta programen ingurumen 
ebaluazio estrategikoaren prozedura erregulatzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekre-
tuaren 5. artikuluan ezarritakoari jarraiki, ingurumen txosten estrategiko hau egin da.

2. Planteatutako hirigintza aldaketaren ezaugarriak
PERIaren aldaketaren helburua egonkortutako hiri egoitza lurrean dagoen eraikin 

batean okindegi bat jartzea erraztea da, ID 13 esku hartze zuzeneko unitatean. Egun 
eraikin hau ez da erabiltzen. Hirigintza jarduerarekin beheko solairuko merkataritza eta 
industria jarduera etxebizitzaren erabilerarekin bateratzeko aukera eman da. Ez da etxe-
bizitza kopurua aldatzen, 2 izaten jarraitzen du, ezta eremuaren eraikigarritasuna ere, 
0,34 m2/m2 izaten jarraitzen duena. Aldiz, existitzen den eraikina eraberritzea baimendu 
da, egungo idazketan planean adierazitakoa ez bada ere, horretan erautsiko dela adie-
razten baita. Egun dauden beheko solairua gehi bi solairu beheko solairua gehi solairu 
bat izatera pasa da.

3. Egindako Kontsultak
21/2013 Legearen 30. artikuluan ezartzen den bezala, kaltetutako administrazio pu-

bliko hauei eta interesa duten pertsonei kontsultak egin zaizkie:
—  Eusko Jaurlaritzaren Ondare Naturalaren eta Klima Aldaketaren Saileko Inguru-

menaren Administrazioko Zuzendaritza.
—  Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Ingu-

rumenaren Administrazioko Zuzendaritza.
—  Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Kultura Ondarearen 

Zuzendaritza.
—  IHOBE, Ingurumen Kudeaketaren Sozietate Publikoa.
—  Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailaren Larrialdietako Arreta eta Meteorologiako 

Zuzendaritza.
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—  Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Hiri Birgaitze 
Saileko Lurralde Plangintza eta Hirigintzako Zuzendaritza.

—  URA, Uraren Euskal Agentzia.
—  Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko 

Ondare Naturaleko Zerbitzua.
—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara eta Kultura Saileko Kultura eta Kirol Zuzenda-

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

Azpiegituretako eta Lurralde Garapeneko Zuzendaritza Nagusia.
—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa 

Sustatzeko Sailaren Lurralde Kohesioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia.
Halaber, jendaurrean ezarri da espedientearen dokumentazioa Bizkaiko Foru Aldun-

diaren webgunean. 
Txosten hau eman den egunean, honako erantzun hauek jaso dira:
—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Natur Ondarearen Zerbitzua. Jakinarazi du kaltetutako 

lursaila ez dagoela babestutako natura espazio batean. Adierazi du Bizkaian euro-
par bisoia kudatzeko planaren ezarpen eremuan bai duela eragina, Calera ibaia-
ren jabari publiko hidraulikoan eragina duelako, eta ibai hau mustelido honentzat 
hedapen eremua dela uste da. Ez du eraginik aipatzeko moduko natura-ondareko 
beste balio edo baldintza batzuetan. Calera ibaiaren jabari eremua eta zortasuna 
babesten dela bermatu beharko da, eta eremu horiek aurreikusitako espazio li-
breen sistemen barruan erreserbatu beharko dira, eraikigarritasuna esleitu behar-
ko zaiela. Jabari eta zortasun eremuan bisoiaren habitata errekuperatzeko propo-
satu du, erribera landareak errekuperatuz bertako espezieak erabiliz.

—  Bizkaiko Foru Aldundiko Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagu-
sia. Hirigintzaren ikuspegitik ez dago proposamena ukatzerik. ID 13an dagoen 
eraikina potentzialki kutsagarriak diren jarduerak pairatzen dituzten edo pairatu 
dituzten EAEko lurren inbentarioan dagoen potentzialki kutsatutako lurraren gai-
nean dagoela, eta indarrean dagoen legediak adierazitakoari jarraitu beharko dio 
eraikinaren erabileran aldaketa eman delako.

—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomia eta Lurralde Garapenerako Sailaren Ingu-
rumen Iraunkortasunerako Atala. Jakinarazi du proposatutako alternatibak N-629 
foru errepidearen Zortasun Akustikoko Eremuan (ZAE)eragin txiki bat duela. Be-
raz, EAEko kutsadura akustikoko urriaren 16ko 213/2013 Dekretuaren 30. artiku-
luari jarraiki, Lanestosako Udalak Sail horri 213/2013 Dekretuaren 37. artikuluan 
ezarritako azterketa akustikoa bidali beharko dio. ZAEren planoa atxiki du. Egin 
beharreko azterketa akustikoa idaztean aintzat hartu beharreko alderdi ezberdinak 
adierazi ditu. Jakinarazi du Lanestosako Udalak eremuko zonifikazio akustikoa 
mugatu eta onartu beharko duela. Aire hotsarekiko isolamendu akustikoaren kon-
trol eta entseguetan ezarri beharreko araudia adierazi du.

—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomia eta Lurralde Garapenerako Sailaren Eskae-
raren Kudeaketa Atala. Aldatu beharreko eremua ibilbide bezala kalifikatutako 
N-629 foru errepidearen zati batean dagoela jakinarazi du. Beraz, Udalari dago-
kio lursail eta eraikuntzen gainean dagozkien lizentzia eta baimenak ematea, Sail 
horren aurretiko txostenak eskatuz jabari publikoko eremuari dagokionean, kasu 
zehatz honetan errepideak okupatutako eremura mugatzen dena. Beraz, ez da 
horren gaineko txostenik egingo.

—  Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zentroa. Jardun beharreko eraikina 77. 
elementuaren mugatzearen Ondare Historiko-Arkitektonikoaren Katalogoan jasota 
dagoela Casa Manuela Sainz de Rozas, 5, tokiko babeserako proposamena due-
na. ID 13ko eraikina eta 77. elementua erdibideko gorputz batez daude lotuta gaur 
egun. Elementu mota hauetarako modu generikoan gomendatu da bertan egiten 
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diren obrek bolumena, kanpoko irudia, tipologia eta egituraren oinarrizko banaketa 
errespetatzea, egituraren material genetikoa ahalik eta gehien errespetatuz. Lan-
tegia planteatu den eraikinak ez du interes historiko-arkitektonikorik, Euskal Kultu-
ra Ondare Zentroaren txostenean deskribatzen diren arrazoiak direla eta. 

PERIaren aldaketa kulturaren ikuspegitik positiboa dela uste dute, eraikina eraustea 
ekiditen duelako eta beheko solairuak aurreikusitako erabilera aldaketak ez duelako zer-
tan higiezinaren interes kulturalean ondorio negatiborik izan behar. Hala ere, goiko solai-
rua altxatzeak bolumenaren konfigurazioa aldatzen du, baina indarrean dagoen PERIan 
aurreikusitako konponbidea baino hobea da (eraustea).

Uste du hirigintza jardunak eraikuntza mantentzea eta aurreko fronteak duen interesa 
bermatu behar duela. Solairu berri bat altxatzearen proposamena eraikinaren eraikuntza 
ezaugarrien, amaiera eta hurrengo eraikuntzen araberakoa izan behar du.

—  Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritza Jakinarazi du Lanesto-
sako Udalak ez duela Udal Larrialdi Planik. Adierazi du afekzio eremu zehatzean 
ez dela babes zibileko arrisku garrantzitsurik hauteman.

4.  Ingurumeneko ebaluazioaren legearen V. eranskineko irizpideen araberako az-
terketa

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 egiten da, betiere beharrezkoak izan daitezkeen 
baimen, lizentzia edo/eta manuzko txostenei kalterik egin gabe.

Planaren ezaugarriei dagokienez, Lanestosako hirigune historikoan okindegi lantegi 
bat erraztea besterik ez du helburu, dagoeneko existitzen den eraikuntza txiki batean 
etxebizitza gisa erabiltzeko bateragarria dena, eraustea ekidinez, egun udal hirigintza 
araudiak aurreikusten duena. Alderdi hau positibotzat jo da ingurumen efektuetarako, 
erabiltzen ez zen eraikin bat berrerabiltzea eta eraberritzea dakarrelako, hura eraustea 
suposatuko lukeen hondakinak sortzean handitzea ekidinez eta nabe berri bat eraiki-
tzeak sortuko lukeen errekurtsoen kontsumoa gutxituz.

Eraikina eraberritzeko tipologiarekin lotuta, Euskal Ondare Kulturalaren Zentroak 
adierazitakoari jarraitu behar zaio:

—  Eraikuntzan egiten diren obrek bolumena, kanpoko irudia, oinarrizko tipologia eta egi-
tura banaketa eta egituraren material genetikoa errespetatu beharko dute ahal den 
neurrian. Proposatutako jarduerak eraikinaren bolumena aldatzea aurreikusten badu 
ere, konponbide hau egun PERIak aurreikusten duen eraustea baino hobea da.

—  Eraikuntzaren aurreko frontea mantendu behar da, horretarako, solairu berri bat 
altxatzearen proposamena eraikinaren eraikuntza ezaugarrien, amaiera eta hu-
rrengo eraikuntzen araberakoa izan behar du.

Alderdi hauek ID 13 Jarduera Unitatearen arau partikularretan barne hartu beharko dira.
Interesa duen beste alderdi bat mugikortasuna da. Lanestosako hirigunean lanpostu 

kopuru zehatz bat izango duen jarduera ekonomiko bat instalatzeko aukera, gainera 
etxebizitzak ere barne hartu ditzakeen eraikin batean, mugikortasun jasangarriaren prin-
tzipioekin koherentea da, jarduera hori egoitza eremuetatik urrun dagoen industria lu-
rrean instalatzeak suposatuko lituzkeen lekualdatzeak ekiditen direlako. Gainera, hirian 
erabilera aniztasuna ere sustatzen da.

Planarekin lotutako ingurumen arazo garrantzitsuekin lotuta, bi aipatu behar dira: 
batetik, biltegia dagoen lursaila potentzialki kutsakorrak diren jarduera edo instalazioak 
dituzten lurren inbentarioan sartzea, eta bestetik ingurumen zarata.

Lehenengo alderdiari dagokionez, ibilgailuak konpontzeko eta mantentzeko aurreko era-
bilera lekua inbentarioan egotea dakar. Lurraren kutsaduraren prebentzio eta konponketara-
ko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 23. artikuluak dioen moduan, Autonomia Erkidegoko 
Ingurumen Organoari dagokio lur kopurua aitortzea, besteren artean lurrean potentzialki 
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kutsakorra den jarduera bat duen edo izan duen lur batean jarduera bat ezarriko denean, 
edota potentzialki kutsakorra den jarduera edo instalazio bat duen edo izan duen lur baten 
erabilera aldatuko denean. Ustez, bi kasuak ezar daitezke Lanestosako PERIaren Aldake-
tan, Autonomia Erkidegoko Ingurumen Organoa dagokion prozedura abiaraztea beharrez-
koa den zehaztu behar duena bada ere. Edozelan ere, azkenean lurraren kalitatea aitor-
tzeko prozeduraren abiaraztea nahitaezkoa bada, 4/2015 Legearen 31. artikuluak lurraren 
kalitatearen aitorpena emateko momentuari buruz esaten duena aintzat hartu beharko da.

Bigarren alderdiari, hau da, ingurumen-zaratari dagokionez, 213/2012 Dekretuak, 
urriaren 16koak, Euskal Autonomia Erkidegoan kutsadura akustikoari buruzkoak, xe-
datutakoarekin bat, kalitate akustikoaren helburuak (KAH) betetzen direla egiaztatuko 
da. Egiaztatzen hori Soinu Inpaktuaren Azterketaren barruan egingo da, etorkizuneko 
hirigintza garapena planteatzean izan behar dena (213/2013 Dekretuaren 37. artikulua). 
OCAk 5 dBetan murriztu behar dira, Dekretuaren 31.2 artikuluak ezartzen duen mo-
duan, garapen berri bat baita. Aldaketa Puntualak zonakatze akustikoari buruzko planoa 
izango du. Era berean, Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomia eta Lurralde Garapene-
rako Sailaren Ingurumen Jasangarritasunerako Atalak jakinarazi duen bezala, ID 13ak 
N-629 foru errepidearen Soinu Zortasun Eremuan eragin txikia du. Beraz, 213/2013 De-
kretuaren 30. artikuluaren arabera Lanestosako Udalak Sail horri egin beharreko Soinu 
Azterketa bidali beharko dio, Sail horrek soinu kutsaduraren erregulazioarekin lotutako 
aurretiko txostena egiteko.

Balizko ingurumen-eraginen ezaugarriak direla eta, ez da antzeman izapidetzen 
ari den hirigintza jarduketaren ondoriozko eragin nabarmenik. Ez da plana onestearen 
ondoriozko giza osasunerako edo ingurumenerako arriskurik ere aurkitzen, betiere uki-
penaren eremuan buruturiko jarduketak eta jarduerak honako arlo hauetan indarrean 
dagoen araudiari jarraiki egiten badira: kutsatutako lurrak, segurtasuna eta osasuna, 
ingurumena, kutsadura akustikoa, etab.

Halaber, eraginpeko kokapenaren inguruan ez dago natur gune nabarmenik, ezta 
baliozko eremurik eta ingurumenerako zaurkortasun bereziki nabarmenik ere. Harturiko 
lurra biztanle-guneko hiri bilbean dago kokatuta, eta ez dakar artifizial bihurtuko lurraren 
handitze nabarmenik. Eraberritu nahi den eraikuntza Calera ibaitik apur bat urruti badago 
ere (25 metro baino gehiago), ID 13 Jarduera Unitatea uberkaraino heltzen da. Aurkeztu-
tako dokumentazioaren arabera, ez da ibaitik gertuen dagoen lursailaren eremuan jardu-
nik aurreikusten. Edozelan ere, Calera ibaiaren jabari eremua eta zortasuna mantentzen 
dela bermatu behar da, eraikigarritasuna esleitzea ekidinez. Ingurumen efektuetarako, 
egokia litzateke ibai ertzeko begetazioa errekuperatzea bertako espezieak landatuz.

Amaitzeko, arauen barruko aldaketak ekarriko dituen ondorioen ingurumen-jarraipe-
nari dagokionez, ikuskapenaz arduratzen den organoaren (Lanestosako Udala) eginki-
zuna, funtsean, ingurumen-txosten estrategikoan ezarritako baldintzak betetzen direla 
egiaztatzea izango da. Udalak Ingurumen Organo honi planaren ingurumen-ondorioen 
jarraipenari buruzko emaitzak bidaliko dizkio eta Aldaketa Puntuala behin betiko onar-
tzen den unetik urtebete igaro ostean hasiko da. Aldizkakotasuna urtekoa izango da.

5. Ondorioa
Txosten honetan adierazitako guztia kontuan hartuz, eta egindako sinplifikatutako 

ingurumen estrategiaren ebaluazioarekin eta 21/2013 Legearen V. eranskinean eta 
211/2012 Dekretuaren III. Eranskinean ezarritako irizpideen arabera, ez da aurreikus-
ten Lanestosako hirigune historikoa Eraberritzeko Plan Bereziaren laugarren Aldaketak 
kontrako inpaktu garrantzitsuak sortuko dituenik. Beraz, ez du beharrezkotzat jo 21/2013 
Legearen II. Tituluaren I Kapituluaren 1. Atalean jasotako ohiko ingurumen estrategiaren 
ebaluazioa izapidetzea. Edozelan ere, ID 13 Jarduera Unitatearen araudi berezian ain-
tzat hartu beharreko ondorengo neurriak hartu beharko dira:

—  ID 13 Jarduera Unitatean dagoen eraikuntzan egiten diren obrek bolumena, kan-
poko irudia, oinarrizko tipologia eta egitura banaketa eta egituraren material gene-
tikoa errespetatu beharko dute ahal den neurrian. 
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—  Eraikuntzaren aurreko frontea mantendu behar da, horretarako, solairu berri bat 
altxatzearen proposamena eraikinaren eraikuntza ezaugarrien, amaiera eta hu-
rrengo eraikuntzen araberakoa izan behar du.

—  Potentzialki kutsakorrak diren jarduera edo instalazioak dituen lurren inbentarioan 
jasotako kokaleku baten hirigintza jarduera bat planteatzean, lurraren kutsadura-
ren prebentziorako eta konpontzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legeak ezarritakoari 
jarraitu beharko zaio, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetza dela esku-
mena duen Ingurumen Organoa.

—  213/2012 Dekretuak, urriaren 16koak, Euskal Autonomia Erkidegoan kutsadu-
ra akustikoari buruzkoak, xedatutakoarekin bat, kalitate akustikoaren helburuak 
(KAH) betetzen direla egiaztatuko da. Egiaztapen hori Eragin Akustikoaren Azter-
lanaren esparruan egingo da; azterlan hori edukitzea beharrezkoa da etorkizuneko 
hirigintza-garapena proposatzean. Hirigintza garapen berria denez, kalitate akus-
tikoaren helburu-balioek 5 dB gutxiagokoak izan behar dute, hala ezartzen baitu 
213/2012 Dekretuaren 31.2 artikuluak. 

—  Soinu Inpaktuaren Azterketa hirigintza instrumentua hasiera batean onartu aurretik 
bidali beharko zaio Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomia eta Lurraldearen Gara-
pen Sailera N-629 foru errepidearen erakunde titularra den heinean, ID 13 eremua 
errepide horretako Soinu Zortasun Eremuarekin gainjartzen delako.

—  Aldaketa Puntualak zonakatze akustikoari buruzko planoa izango du. 
—  Planaren efektuen ingurumen jarraipena egin beharko da, txosten honen aurreko ata-

lean adierazi den moduan. Ikuskaritzaren ardura duen organoa Lanestosako Udala da.
Horrenbestez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapenari, Antola-

ketari, Araubideari eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 39.i) eta 
67.1 artikuluetan eta Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren egitura 
organikoa arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 3ko 70/2017 Foru De-
kretuak xedatzen duenarekin bat etorriz, ondorengoa luzatzen da:

EBAZPENA

Lehena: Lanestosako hirigune historikoa Eraberritzeko Plan Bereziaren laugarren 
Aldaketaren ingurumen txosten estrategikoa egitea aurretik adierazitako terminoetan.

Bigarrena: Ebazpen hau argitara ematea Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldizkari Ofi-
zialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko 
Sailaren webgunean (http://www.bizkaia.eus/evaluacion).

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

nak (Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Sailak) inguru-
men-txosten estrategikoa argitaratua izan den egunkari ofizialari buruzko erreferentzia 
bat jasoko du Lanestosako hirigune historikoa Eraberritzeko Plan Bereziaren laugarren 
Aldaketa onesteko publizitatean.

Bosgarrena: Ingurumen txosten estrategiko honek bere indarraldia eta eraginak 
galduko ditu, baldin eta, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu 
ondoren, Lanestosako hirigune historikoa Eraberritzeko Plan Bereziaren laugarren Alda-
keta onesten ez bada gehienez ere lau urteko epean, argitalpenetik zenbatzen hasita.

Seigarrena: 21/2013 Legearen 31.5. artikuluarekin bat, ez da ingurumen-txosten es-
trategiko honen kontrako errekurtsorik jarriko, betiere, hala denean, plana edo programa 
onetsi duen xedapen orokorraren kontra bide judizialetik egokiak diren errekurtsoei kal-
terik egin gabe edo, bestela, plana edo programa onesteko ekintzaren kontra administra-
zio-bidean egokiak diren errekurtsoei kalterik egin gabe, hala denean.

Bilbon, 2017ko ekainaren 26an.
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 

Zaintzeko foru diputatua
ELENA UNZUETA TORRE

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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