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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2017, abuztuak 09. Asteazkena151. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren 4224/2017 
FORU AGINDUA, uztailaren 19koa, 5 poligonoko 733 lurzatian Arrietako hiri 
antolamenduko Plan orokorrari dagokion aldaketa puntualaren inguruan in-
gurumen Txosten estrategikoa formulatzea ebazten duena.

Espedientea: EAE-1706.

1. Aurrekariak
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Foru Sailaren erregistroan 2017ko 

apirilaren 25eko sarrera-datarekin Arrietako Udalak bidalitako idazkia jaso zen; idazki 
horren bidez, «5 poligonoko 733 lurzatian Arrietako HAPOaren Aldaketa Puntualari» 
buruzko ingurumen ebaluazio estrategikoa hastea eskatu zen, Ingurumen Ebaluazioari 
buruzko 21/2013 Legeak arautzen duenaren arabera. Idazkiarekin batera hirigintzako 
agiriaren eta ingurumeneko agiri estrategikoaren kopia bana aurkeztu ziren, aipatutako 
21/2013 Legearen 29. artikuluak ezartzen duenari jarraiki.

21/2013 Legearen 31. artikuluan xedatu dena dela bide, ingurumeneko txosten es-
trategiko hau eman da, aztertutako ingurumeneko ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren 
prozedura ebazten duena. Txostenaren bidez, era berean, bete egiten da planen eta 
programen ingurumeneko ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzeko urriaren 16ko 
211/2012 Dekretuaren 5. artikuluan ezarritakoa, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Er-
kidegoko Ingurumenaren Babesari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen I. erans-
kineko 9. atalean jasotako planen ingurumeneko ebaluazio estrategikoaren menpe jarri 
beharra kasuz kasu ezartzeari dagokionez.

2. Planteatutako hirigintza aldaketaren proposamena
Proposamenaren helburua 733 lurzatian Arrietako HAPOak emandako egungo era-

bileren kalifikazioa (lurzoru ez urbanizagarrian basogintza) aldatzea da, egiaz dagoen 
nekazaritzaren erabilerari moldatzeko. Nolanahi ere, kiwien zuhaitzak landatzeko bai-
menduta dago, beraz, nekazaritza eta abeltzaintzarako eta landazabalerako lurzorua, 
trantsiziozko landa paisaia, izango da.

Era berean, ur iturburuaren kokapenean eta gainazaleko urak babesteko zonan aka-
tsa zuzendu nahi da. Abereek erabiltzen duten iturburua da eta Aldayn legeztatuta dago 
(20000552).

Basogintzarako LEUan nekazaritza erabilera debekatuta dago, indarreko HAPOak 
2.7.1. eta 2.7.13. artikuluetan xedatutakoaren arabera, beraz, jarduera garatzeari begira 
tresnetarako etxolak ere ez du tokirik. Era berean, aipatu artikuluen babesean, etxebizi-
tzetarako erabilera ez da basogintzarekiko erabilera osagarria.

Nekazaritza, Abeltzaintza eta Landazabalerako LEUan, 2.7.12. artikuluari jarraiki, ne-
kazaritza jardunak sustatzen dira, baita nekazaritza ustiategietara bideratutako eraikinak 
eta instalazioak ere egin daitezke, finkaren eta nekazaritza nahiz abeltzaintzako ustiate-
giari lotutako etxebizitzaren izaera, hedadura eta erabilerarekin harremana badute.

Indarrean dagoen Nekazaritza eta Abeltzaintzari buruzko Lurralde Plan Sektorialak 
erabilerak eta jarduerak arautzeko matrizean (62. artikulua) «Baso Mendiak» kategorian 
nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak instalatzeko orduan, zehaztapenekin erabi-
lera onargarria, baina ez desiragarria zehazten du. Nolanahi ere, fruta zuhaitzak eta 
tresneriarako etxola izan behar dute.

Ekainaren 18ko 4597/2013 Foru Aginduz Bizkaiko Foru Aldundiko Lehendakaritzaren 
Sailak Arrietako udalerriko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra behin betiko onartzeari 
ekin zion eta konpondu beharreko hainbat zuzenketa burutu zuen. Urritasunak zuzendu 
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ostean, HAPOaren testu arautzailea 2016ko martxoaren 4ko 44. Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu zen.

Horretan aztertzen ari garen lurzatiak Lurzoru Ez Urbanizagarriaren Kalifikazioa eta 
Basogintzaren Kategoriako Sailkapena du. Lurzatiak, berriz, nekazaritza erabilera du 
eta HAPOa onartzearen aurrekoa zen. Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak behar bezala 
baimendu du, aurkeztutako txostenaren arabera.

2011. urtean aldaketaren sustatzaileak Bizkaiko Foru Aldundiari aldez aurretiko baso-
gintzaren erabilera nekazaritza erabilerara aldatzea eskatu zion, fruta-zuhaitzen ustiate-
gia ezartzeko. 2011ko abenduaren 1eko 5190 Foru Aginduz Nekazaritzako foru diputa-
tuak lurzatian basogintzatik nekazaritzara erabilera aldatzea baimendu zuen. Lurzatian 
aldez aurretik zegoen pinudia 2010. eta 2011. urteen artean moztu zen. Joan den men-
dearen erdialdean erabilerak larreak eta zerealaren laboreak ziren.

Arrietako HAPOa izapidetu zen bitartean, lurzatiaren titularrak gestio egokiak egin 
zituen udal plangintzak errealitatea jaso zezan eta lurzatian baimendutako erabilerak 
behar bezala kalifika zitzan. Hala eta guztiz ere, akats edo ahazteengatik ez zen gau-
zatu.

Bestetik, onartutako HAPOaren kartografiak ur putzuaren kokapenarekiko eta gai-
nazaleko urak babestearen zonarekiko errealitatearekin desadostasunak ditu. Hortaz, 
grafia egiazko geoerreferentziaren kokagunean jarri behar da.

Lurzati aldatuak guztizko 13.949 m2-tik 11.661 m2-ko azalera du. Gainerakoa baso-
gintzarako kalifikazioarekin mantentzen da. Landaretza autoktonoak osatzen du eta ha-
rizti azidofiloaren edo baso mistoaren seriearen hasierako etapatan dago.

3. Egindako kontsultak
21/2013 Legearen 30. artikuluan ezarrita dagoenez, kontsultak egin zaizkie eraginpe-

ko administrazio publikoei eta interesa duten pertsonei:
—  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 Zuzendaritza Nagusia
—  Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko 

Mendi Zerbitzua.
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—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila-
ren Nekazaritza Zerbitzua.

—  Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko Ingurune Naturalaren 
eta Ingurumen Plangintzako Zuzendaritza.

—  Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Kultura On-
darearen Zuzendaritza.

—  Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Larrialdietako Arreta eta Meteorologiako 
Zuzendaritza.

—  Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko Lurralde Plangintza 
eta Hirigintzako Zuzendaritza.

—  IHOBE, Ingurumen Kudeaketaren Sozietate Publikoa.
—  URA, Uraren Euskal Agentzia.
Bestalde, jendearen esku jarri da espedientearen dokumentazioa, Bizkaiko Foru Al-

dundiaren webgunean.
Txosten hau eman den egunera arte erantzun hauek jaso dira:
1. Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Zuzenda-

ritza Nagusia. Aldaketa puntualak foru errepideen zor akustikoaren zonari ez dio eragi-
ten; halaber, 213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko poluzio 
akustikoa, kontuan hartuta, ez da oharrik egiten. Azkenik, lurzatia foruaren bide sistema 
orokorren babes zonetatik kanpo gelditzen da.

2. Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko 
Ondare Naturaleko Zerbitzua. Espezie mehatxatuen eta gune natural babestuen ere-
muan aldaketa puntualak ez die natur ondarearen balioei edo bestelako baldintzatzaile 
nabarmenei eragiten.

3. Bizkaiko Foru Aldundiko Lurraldearen Kohesiorako Zuzendaritza Nagusia. Alda-
ketak «ingurumenean eraginak…» izan ditzake, lurzatian gaur egun baimenduak ez dau-
den erabilerak eta jarduerak ahalbidetuko baitira. Era berean, lurzoruen antolamendua 
eta kategoria ez da katastroaren lurzatira mugatu behar. Ildo horri eutsiz, ezaugarri eta 
baldintza erkideak dituzten zonei erantzun behar die.

4. URA, Uraren Euskal Agentzia. Hurrengo baldintzak jarri dituzte:
—  planak gutxi gorabehera arroaren azaleraren 0,08 km-n jariatze-ur txikia drainaren 

bitartez biltzeko proposamena egiten du eta eskuinaldean Butroe ibaiari ekarpena 
egiten dion Oxinaga errekaraino bideratu nahi da. Ondoren, ibarbide txikia beteko 
litzateke kiwiak landatzera bideratutako azalerak egituratzeko. Obrak administra-
zioaren ikuspegitik baimentzeko etorkizuneko izapideak modu berezian aztertuko 
ditu ezaugarriak eta herri jabari hidraulikoarekiko eraginak. Hala, bidezkoa bada, 
dagozkion aginduak emango ditu. Drainaren inguruko arekak gauza daitezen ba-
lioztatzea proposatzen da, jariatze-urak biltzeko.

—  halaber, proposatutako ureztapen sistema instalatu eta funtzionatzeko uren apro-
betxamendua, gainazalekoa eta zorupekoa, hartu behar bada, aldez aurretik Ura-
ren Euskal Agentziak administrazio-emakida izapidetu beharko du.

5. Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritza. Orain arte ez dago kultur 
ondarearen elementurik.

6. Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza. 
Adierazi du «eremu zehatzean ez dela babes zibileko arrisku garrantzitsurik haute-
man…».

Ezarritako kontsulta-epea igarota, ingurumeneko organo honek behar adina irizpen 
ditu, ingurumeneko txosten estrategiko hau egin ahal izateko.

4.  Planaren azterketa 21/2013 Legearen V. eranskinaren eta 211/2012 Dekretuaren 
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III. eranskinaren irizpideak kontuan hartuta
Aztergai dugun plangintzaren aldaketa zehatz honek udal-mailan hedapen txikiko 

eremu baten erabilera ezartzen duenez eta, era berean, Arrietako Hiri Antolamendurako 
Plan Orokorraren aldarazpen zehatz txikitzat har daitekeenez, ingurumen organo honek 
erabaki da ingurumen ebaluazio estrategiko sinplifikatupean jartzea.

Ebaluatutako plana ohiko ingurumen ebaluazio estrategikopean jarri behar den ala 
ez zehazteko, kontuan hartu dira egindako kontsulten emaitzak eta 21/2003 Legearen 
V. eranskinean eta 211/2012 Dekretuaren III. eranskinean ondorio horretarako jasotako 
irizpideenak ere. Edonola ere, azterketa hori indarreko ingurumen ebaluazioaren arau-
tegian ezarritako ondorioetarako egiten da, betiere planak berak eta laboreak ezartzeko 
proiektuak behar dituzten baimen eta manuzko txostenei kalterik egin gabe.

Ingurumen organo horrek uste du, dokumentuaren osotasuna kontuan hartuz eta 
horren edukiari buruz 21/2013 Legean eta 211/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera, 
aurkeztutako ingurumen dokumentu estrategikoak kalitateko baldintza nahikoak bete-
tzen dituela, ingurumen txosten estrategiko hau igortzeko.

Aldaketaren eremua ondoz ondo basogintza eta nekazaritza nahiz abeltzaintzarako 
erabilera mistoa eman den gunearekin bat dator. Nolanahi ere, Arrietako HAPOan kalifi-
kazioa aldatzea izapidetzen da, baina lurzoru naturala modu gehigarrian ez da hartuko. 
Zentzu horretan, lurzoruaren kontsumoaren, baliabide naturalen kontsumoaren igoera-
ren edo paisaiaren gaineko ondorioek ez dute garrantzirik edo dimentsio txikikoak dira.

Hala eta guztiz ere, proposatutako aldaketak etorkizuneko eraikuntza erabilera po-
tentzialetarako esparrua zehazten du eta jarduna okerra izanez gero, ingurunean ondo-
rio negatibo esangarriak izan ditzake.

Indarrean dagoen Nekazaritza eta Abeltzaintzari buruzko Lurralde Plan Sektorialak 
berak erabilera onargarritzat jotzen du basogintzarako lurzoruan nekazaritza jarduerak 
garatzea, baina aldez aurretik basogintzaren jardueraren gainean izandako eragina az-
tertu behar da eta, aldi berean, neurri zuzentzaileak erantsi behar dira. Izan ere, jada 
aurkeztutako ingurumen agiri estrategikoak kontuan hartzen ditu. Halaber, tresneriarako 
etxola instalatzearen proposamena ez da erabilera desiragarria, baina salbuespenez 
onar daiteke nekazaritzaren arloan organo eskudunaren txostenak bermatzen badu. 
Xede horrez, Nekazaritzako foru diputatuaren 2011ko abenduaren 1eko 5190 Foru Agin-
duak deskribatutako baldintzetan tresneriarako etxola ezartzea baimentzen du.

Batera hartuta, eraginpeko gunearen eta ondorioen ezaugarriek neurrizko magni-
tude eta irismen espaziala dute; beraz, ondoriozta daiteke ez direla sortuko planarekin 
zerikusia duten ingurumen arazo handirik. Hala ere, basogintzatik (edozein eraikuntza 
debekatuta dago) nekazaritza eta abeltzaintzaren erabilerara (hedadura guztian ahalbi-
detzen ditu) pasatzeak etorkizunari begira zeharkako eraginak sor ditzake eta inguru-
men ondorioek magnitude esangarria izan dezakete. Dena den, nekazaritza-ustiategiari 
lotutako etxebizitza isolatuaren gaineko araudiak Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekai-
naren 30eko 2/2006 Legearen 30 eta 31. artikuluetan ezarritakoa bete beharko du. Arti-
kulu horietan, hain zuzen ere, baserriak berreraikitzeko baldintzen eta nekazaritza- eta 
abeltzaintza-ustiategiei lotutako etxebizitzak eraikitzeko lizentzien inguruko xehetasunak 
ematen dira eta etxebizitza-mota horiek bete beharreko baldintzak xedatzen dira.

Gainerako balizko eraginak aurreikusitako nekazaritza jardueren ondorioz sortuko li-
rateke (isurketak, hondakinak, igorpenak, etab.). Nolanahi ere, ondorio horiek ez lirateke 
oso esangarriak eta jarduera baimenduz nahiz nekazaritza praktika on gomendagarriei 
erreparatuz kontrola daitezke.

Iturburua eta bere gainazaleko uren babes zona kartografian berriz kokatzeari da-
gokionez, babes perimetroaren ondoriozko arautegia eta debekuak (HAPOaren 2.7.14. 
artikulua) bizitegien eraikuntza edo bestelako pareko erabilera interesdunek berariaz 
hauteman beharko dituzte.
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5. Neurri zuzentzaileak eta bestelako baldintza aplikagarriak
Proposatutako plangintzaren aldaketak ingurumen ohar zehatzak sartzea eskatzen 

du, bereziki, garapen iraunkorra sustatu eta eremuko zona sentiberenak (batez ere, hi-
rigintza jarduera potentzialak, gainazaleko eta zorupeko urekiko eragina eta landaretza 
autoktonoaren unadek irautea) ingurumen eraginez prebenitzeko.

Horregatik, proposatutako aldaketak, besteak beste, honako baldintzak kontuan har-
tu behar ditu:

—  Nekazaritza Praktika Onen Kodean (http://www.euskadi.eus/web01-a2publi/es/
contenidos/documentacion/codigo_bp_agrarias/es_dapa/codigo_bp_agrarias.
html) dauden aginduei erreparatzea, nekazaritza jardunean dauden teknologia es-
kuragarriak behar bezala erabiltzeari dagokionez.

—  Lurzatiaren ekoizpen eremuan inguruko arekak gauzatzea, ekoizpen eremuko ja-
riatze-uren ekarpen gehigarria saihesteko eta, bide batez, Oxinaga errekarantz 
(Butroe ibaiaren adarra) izan daitezkeen elementu kutsatzaileak ez bideratzeko. 
Ustiapenerako ureztapen sistema instalatu eta funtzionatzeko uren aprobetxa-
mendua, gainazalekoa eta zorupekoa, hartu behar bada, aldez aurretik Uraren 
Euskal Agentziak administrazio-emakida izapidetu beharko du.

—  Lorezaintzan espezie exotiko inbaditzaileak erabiltzea debekatuta dago eta lurza-
tiaren ingurunean horien agerpen potentziala kontrolatuko da.

—  Nekazaritza jarduera uzten bada, lurzoruaren erabileraren lehentasuna harizti azi-
dofiloa edo baso mistoa eratzen jarraitzea izango da, udalerriko landaretza autok-
tonoa berreskuratzen eta bioaniztasuna mantentzen laguntzeko. Nekazaritza ma-
trizean sartuta heskaiak, muinoak eta antzeko elementuak agertzea balio handiko 
elementuak dira eta babes berezia eskatzen dute.

—  Uraren putzua eta bere gainazaleko uren babes zona kartografian berriz kokatzeari 
dagokionez, babes perimetroaren ondoriozko arautegia eta debekuak eragindako 
bizitegien eraikuntza edo bestelako pareko erabilerek berariaz hauteman beharko 
dituzte. Pertsona interesdunak ezagut ditzan, erraztasunak emango zaizkio.

Azkenik, ez da aurreikusten ohiko ingurumeneko ebaluazio estrategiko batek plana-
ren ingurumen emaitzak hobe ditzakeenik. Horrela, ez da zentzuzkoa pentsatzea hori 
menpeko bihurtzeak zenbait lokalizazio-aukeren artean aukeratzea ahalbidetuko duenik. 
Udalak onartu ostean, ingurumen aukerarik onena lurzatiari atxikitako lursailen kalifika-
zioa aldatzea da, egungo erabileraren errealitateari egokitzeko. Ingurumen ikuspuntutik 
eta aurreikusitako baldintzekin, egindako proposamena egokitzat jotzen da.

Bidalitako ingurumen dokumentu estrategikoaren (IDE) barnean jasotako ingurumen 
zaintza programaren aurreikuspenei kalterik egin gabe (8. kapitulua), ikuskapenaren or-
gano arduradunaren zeregina (Arrietako Udala) honako hau izango da funtsean: ingu-
rumeneko txosten estrategikoan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzea eta 
ingurumeneko dokumentu estrategikoaren dagokion kapituluan zehaztutakoa betetzea. 
Arrietako Udalak ingurumen organo honi urtero bidaliko dizkio jarraipen horren emaitzak, 
Plana behin betiko onesten denetik.

6. Ondorioa
«5 poligonoko 733 lurzatian Arrietako HAPOaren aldaketa puntualak» ez du ondorio 

esanguratsurik ingurumenaren gainean, ingurumen txosten estrategiko honetan ezarri-
tako terminoetan. Beraz, ez da 21/2013 Legearen II Tituluaren I kapituluaren 1. Atalean 
aurreikusitako ohiko ingurumen ebaluazio estrategikoaren menpe jarri behar. 

Halaber, ez da beharrezkotzat jotzen erreferentziako plana ohiko ingurumeneko eba-
luazio estrategikoaren menpe jartzea, planen eta programen ingurumeneko ebaluazio 
estrategikoaren prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren 5. artiku-
luan adierazitakoaren arabera.

Aurrekoa gorabehera, horren izapideak baldintza hauek bete behar ditu:
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—  hidrologiari dagokionez: ustiategiaren ekoizpen eremuarekiko inguruko arekak 
gauzatzearen prebentziozko neurria; urak aprobetxatzeko hartu behar badira, al-
dez aurretik Uraren Euskal Agentziak eman behar duen administrazio emakida 
lortuko da.

—  bioaniztasunari dagokionez: harizti azidofiloaren eta baso mistoaren unada kon-
tserbatu eta hedatzea bermatuko da, bereziki, nekazaritza jarduerari uzten bazaio.

—  bestelakoak: txosten honen 3., 4. eta 5. atalean jasotako irizpideak eta preben-
tzio-neurriak onartu beharko dira.

Horrenbestez, Bizkaiko Lurralde Historikoko foru erakundeen hautapenari, antolake-
tari, 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 De-
kretuan xedatutakoarekin bat etorriz:

XEDATU DUT:

Lehena: «5 poligonoko 733 lurzatian Arrietako HAPOaren aldaketa puntualari» bu-
ruzko ingurumen txosten estrategikoa formulatzea.

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

Hirugarrena: Ebazpen honen berri ematea Arrietako 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 «5 poligonoko 733 lurzatian Arrietako HAPOaren aldaketa puntuala» ones-
teko publizitatean.

Bosgarrena: Ingurumen txosten estrategiko honek bere indarraldia eta eraginak gal-
duko ditu, baldin eta, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu on-
doren, «5 poligonoko 733 lurzatian Arrietako HAPOaren aldaketa puntuala» onesten ez 
bada gehienez ere lau urteko epean, argitalpenetik zenbatzen hasita.

Seigarrena: 21/2013 Legearen 31.5. artikuluarekin bat etorriz, ez da ingurumeneko 
txosten 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 onesteko ekintzaren kontra 
administrazio-bidean egokiak diren errekurtsoei kalterik egin gabe, hala denean.

Bilbon, 2017ko uztailaren 17an.
Euskera eta Kultura Saileko foru 

diputatua, Iraunkortasuna eta 
Ingurune Naturala zaintzeko saileko 
foru diputatuaren ordez, jarduneko, 

Ahaldun Nagusiaren ekainaren 30eko 
94/2017 Foru Dekretua dela bide

LOREA BILBAO IBARRA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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