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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 4111/2017 
FORU AGINDUA, uztailaren 13koa; horren bidez, Mañariako Arau Subsidia-
rioen Aldaketa Zehatzaren Ingurumen Txosten Estrategikoa egitea ebazten 
da, hain zuzen ere, 6. egikaritze-unitatean.

1. Aurrekariak
Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren erregis-

troan 2017ko apirilaren 27ko sarrera-datarekin, Mañariako Udalak bidalitako idazkia jaso 
zen; idazki horren bidez, «Mañariako 6. egikaritze-unitateko Arau Subsidiarioen Aldaketa 
Zehatzaren» ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua hasteko eskatu zen, Ingu-
rumen 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.

Espediente honek Mañariako Udalak aurretik izapidetutako beste bat ordezten du, 
hain zuzen ere, 2016ko urriaren 24ko 6243. Foru Aginduaren bidez ebatzitakoa. Horren 
bidez, «Mañariako 6. egikaritze-unitateko Hiri-antolamendurako Plan Bereziaren» ingu-
rumen-txosten estrategikoa egitea ebazten da. Ordezteko arrazoia izapidetzearen hiri-
gintza-figuraren aukeraketa da (plangintzaren aldaketa zehatza, Plan Bereziaren ordez), 
baita horren garapena ere. Espediente honetan izapidetzen den plangintza-aldaketaren 
xedea Mañariako 6. egikaritze-unitatearen Hiri-antolamendurako Plan Bereziaren izapi-
detzearen xede berbera da.

21/2013 Legearen 31. artikuluan xedatu dena dela bide, ingurumeneko txosten es-
trategiko hau eman da, aztertutako ingurumeneko ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren 
prozedura ebazten duena. Txosten honen 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 Lege Orokorraren I. 
Eranskineko 9. atalean jasotako planen ingurumeneko ebaluazio estrategikoaren menpe 
jarri beharra kasuz kasu ezartzeari dagokionez.

2. Plan-proposamena
Proposamenaren helburua 6. egikaritze-unitatearen antolamendu xehatua aldatzea 

da, egungo egoerara eta indarrean dagoen hirigintza-araudira egokitzeko. Unitatearen 
eremuak 5.552 m²-ko azalera dauka, eta Mañariako herrigunearen hego-ekialdean dago 
kokatuta. Honako hauek ditu mugakide: Mañaria ibaia, BI-623 errepidea eta bizitegi-lur-
zorua.

Hego-mendebaldetik ipar-mendebaldera doan malda txiki bat daukan lurzorua da; 
bertan aparkaleku txiki bat dago instalatuta. Aparkaleku horren ertzak urbanizazioak, 
Mañaria ibaiak eta ibaiaren ertz berdeak finkatzen ditu.

Hona hemen antolamenduaren helburuak, plangintza orokorrak dagoeneko finkatu 
zituenak:

—  Egoitzazko hiri-bilbeari Mañariako 6. egikaritze-unitatearen eremuaren barruan 
mugatutako zona zabal bat gehitzea.

—  Eraikuntza bolumenaren lerrokadurak inguruan dauden eraikuntzetatik ateratzen 
dira, bai eta bide nagusiko gidalerrotik ere.

—  Eremuko bide-sistemak ibaiaren alboko berdegunera sartzea ahalbidetuko du; ha-
laber, mugakide duen etxebizitza kolektiboko eraikinaren inguruko aparkalekuen 
erabilera sendotuko du.
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—  Zuzkidura publikoetarako azalera handiko lurzoruak lortzea.
Hirigintzako agiriaren arabera, aukeratu den antolamenduan honako eragile hauek 

hartu dira kontuan:
—  Egikaritze-unitateko egoiliarren sarrera eta irteerarako ibilgailuen zirkulazioaren 

funtzionamendu egokia.
—  Errekaren alboko berdeguneek zabalera nahikoa eta malda egokiak izan ditzatela, 

oinezkoentzako ibilbideak egin eta pertsonek ibilbideok erabiltzea ahalbidetzeko.
—  Gaur egun dauden zuhaitzak ahal den neurrian mantentzea.
—  Irisgarritasuna sustatzeko Eusko Jaurlaritzaren 20/1997 Legea eta lege hori gara-

tzen duen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua betetzea.
—  EAEko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretua betetzea. Ho-

rretarako, azterlan akustiko bat erantsi da, 213/2012 Dekretuaren 37. artikuluaren 
ondorioetarako. Halaber, 6. egikaritze-unitatea BI-613 foru-errepidearen zortasun 
akustikoko zonaren eraginpean dago; horrenbestez, 213/2012 Dekretuaren 30. ar-
tikuluan ezarritakoari jarraiki, azterlan akustikoaren kopia bat bidali beharko zaio 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomia eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailari, 
plana hasieran onetsi baino lehen nahitaezko txostena egin dezan.

Arestian aipatutako helburuak lortzeko, bide-nagusiaren ondoko etxebizitzen eraiki-
garritasuna zehazten duen antolamendu-proposamen bat garatu da. Eraikinaren lerro-
kadurek eta altuerak «...Durango-Gasteiz errepidea errekaren alboko berdegunetik ba-
natzea ahalbidetzen dute, harreman-espazio bat sortuz, hain zuzen ere, espazio libreen 
eta berdeguneen nahitaezko estandarraren parte dena».

S+BS+3-ren eraikuntza proposatzen da eta gehienez ere 28 etxebizitza egiteko; ha-
laber, sestrapean garajeak eraikitzeko baimena ematen da, aprobetxamendurako ondo-
rioetarako zenbatu gabe. Bukatzeko, 2.000 m2-ko lagapena egiten da Mañaria errekaren 
alboko tokiko sistema gisa berdeguneak eta espazio libreak jartzeko, bai eta gainaza-
lean ibilgailuak aparkatzeko 35 plaza egiteko ere. Egungo eraikigarritasunak 15 etxebi-
zitza eraikitzea baimenduko luke.

Hirigintzako dokumentazioak bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterlan 
bat barne hartzen du. Bertan ondorioztatzen denaren arabera, eremurako proposatu 
den garapena ekonomikoki bideragarria da.

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.
—  URA, Uraren Euskal Agentzia.
—  Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
Horrez gain, aintzat hartu da Mañariako 6. Egikaritze-unitatearen Plan Bereziaren 

espedientearen izapidetzean egindako kontsultaren emaitza, espediente honetan balio-
duna delako.

Halaber, jendaurrean ezarri da espedientearen dokumentazioa Bizkaiko Foru Aldun-
diaren webgunean.

Txosten hau eman den egunean, honako erantzun hauek jaso dira:
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1. Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saile-
ko Ondare Naturaleko Zerbitzua. Euren kudeaketa planaren arabera bisoi europarraren 
interes bereziko eremuan edozein jarduketa egin baino lehen baimena eskatu beharra 
dagoela aipatzen dute. Halaber, urbazterreko basoko kontserbazioa bermatu beharko 
dela adierazten dute, interes komunitarioko lehentasunezko habitata baita.

2. Kantaurialdeko Ur Konfederazioa. Honako baldintza hauek aipatzen dituzte:
—  Plangintza-tresnak ur-baliabideen behar berrien zenbatespena eta horien jatorria-

ren justifikazioa jaso behar du, baita gunearen saneamendurako konponbidearen 
deskribapena ere.

—  Era berean, adierazi du debekatuta dagoela uren isurketa zuzena edo zeharkakoa, 
baita hondakin-produktuena ere, aurretiazko administrazio-baimena badute izan 
ezik.

—  «Beste zuzkidura batzuk Azpigunea» izeneko espazioari dagokionez, ezingo du 
oraingo lursailean aldaketak eragin, behintzat 100 urteko itzulera-aldia duten etor-
bidearen eraginpeko gunean. Hala, Q100 dela-eta uholde-arriskua duen partean, 
ezingo da eraikuntzarik egin; Q500-ren eraginpeko gunean ezingo dira erreferen-
tziazko araudian deskribatutako eraikuntzak edo instalazioak ezarri, hau da, urta-
rrilarren 8ko 1/2016 Errege Dekretuak onetsitako Kantauri Ekialdeko Demarkazio 
Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa,

—  Antolamendu-proposamenak dagoen erriberako landaredia kontserbatu beharko du.
—  Ibilguen zortasun-gunea libre mantendu behar da.
—  Ingurumen-ebaluazioak Konfederazio Hidrografikoaren baimen-baldintza beren-be-

regi jaso behar du, jabari publiko hidraulikoko polizia-gunean obrak burutze aldera.
3. Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Zuzenda-

ritza Nagusia. Honako baldintza hauek ezartzen dituzte:
—  Mañariako Udalak 213/2012 Dekretuaren 37. Artikuluan eskatutako azterlan akus-

tikoa bidali behar die, foru-errepideen Zortasun Akustikoko Gunearen mugaketaren 
barruan egoteagatik. Gainera, baldintza horrek udala lotzen du gune hori Babes 
Akustiko Bereziko Eremu gisa aitortzera, kalitate akustikoko helburuak gainditzen 
direlako. Horrez gain, sektorearen Eskualdeko Plana diseinatu eta aktibatu behar-
ko du. Era berean, adierazi du fatxaden isolamendu akustikoak eraikitzeko lizen-
tzia emateko oinarritzat hartu diren eskaerak bete behar dituela. Gainera, adierazi 
du sentiberagoak diren erabileren banaketa ikusgarriagoak diren guneetatik urrun 
proiektatu beharko liratekeela.

—  Nahitaezkoa da proposatutako sarbidea berriz diseinatzea (3.1 IC Arauaren eta 
Bide-korapiloen Gidaren arabera), dezelerazio-falka bat eta diseinu xehea barne 
hartuz, oraingo egoera konpontze aldera. Izan ere, orain, partzelarako sarrerak eta 
oinezkoentzako pasabideak eta autobus-geltokiak bat egiten dute.

4. Bizkaiko Foru Aldundiko Lurraldearen Kohesiorako Zuzendaritza Nagusia. 
 Gainera, aipatu du uholde-arriskuak eta eragin akustiko posibleak direla-eta, planak 
«…ondorio nabarmenak izan ditzakeela ingurumenean».

5. Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritza. Hala, adierazi du Ondare 
kultural gisa sailkatutako elementurik ez dagoela.

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

4.  Planaren Azterketa 21/2013 Legearen Eranskineko eta 211/2012 Dekretuaren 
III. Eranskineko Irizpideak Kontuan Hartuta

Aztergai dugun aldaketa zehatz honek udal-mailan hedapen txikiko eremu baten 
erabilera ezartzen duenez eta, era berean, Zamudioko arau subsidiarioen aldarazpen 
zehatz txikitzat har daitekeenez, erabaki da ingurumen ebaluazio estrategiko sinplifika-
tuaren pean jartzea.
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Ebaluatutako plana ohiko ingurumen ebaluazio estrategikoaren pean jarri behar den 
ala ez zehazteko, kontuan hartu da egindako kontsulten emaitza eta 21/2003 Legearen 
V. eranskinean eta 211/2012 Dekretuaren III. eranskinean ondorio horretarako jasota-
ko irizpideak ere bai. Edonola ere, azterketa hori indarreko ingurumen ebaluazioaren 
arautegian ezarritako ondorioetarako egiten da, betiere enpresa handitzeko planek eta 
proiektuek 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.

Aldarazpenaren eremua hiri-lurzoruko eremu batekin bat dator; bertan, antolamendu 
berri bat proposatzen da, lurzoru naturalaren okupazio gehigarririk eragiten ez duena. 
Zentzu horretan, lurzoruaren kontsumoaren, baliabide naturalen kontsumoaren igoera-
ren edo paisaiaren gaineko ondorioek ez dute garrantzirik edo dimentsio txikikoak dira.

Hala eta guztiz ere, uholde-arriskua eta egoera akustikoak nabarmen eragiten diote 
lurzatiari:

—  Uholde-arriskua. Lurzatiaren zati bat uholde-arriskuan dago 500 urteko itzulera-al-
dia duten etorbideentzako. Proiektatu den zabaltze-jarduketak ez du aztergai du-
gun zonaren uholde-arriskua aldatzen, eta proposatutako eraikuntza eta lurraz-
piko aparkalekua uholde-arriskuan dagoen zonatik kanpo daude. Urbanizazioak 
(bideak eta lurrazaleko aparkalekua) ez dio zonaren uholde-arriskuari eragiten, 
egungo altimetria mantentzen duelako; izan ere, zuloak egin eta ondoren bide 
zoruak egungo kota berean jartzera mugatuko dira jarduketak. Ibilgutik hurbilen 
dagoen zonan egungo baldintzak errespetatzen dira, egun dauden txabolak eta 
eraikin irregularrak kenduz.

—  Zarata. Aldarazpenaren eremua, aurkeztutako azterlanaren arabera, A motako 
gune akustiko bat da, egoitza-erabilera duena. Bertan, kanpoko giroko kalitateko 
helburuak gainditzen dira, 213/2012 Dekretuaren II Eranskinaren A taula kontuan 
hartuz. 60-50 dB(A)-etan ezarrita daude (etorkizuneko egoitza gunea), egunez eta 
gauez.Aipatutako mugak ez dira betetzen ez oraingo trafiko-agertokian, ez etor-
kizunekoan (9 dB(A)-etan gainditzen dituzte hiru ordutegi-tarteetarako), BI-623 
foru errepidearen trazatuaren pareko fatxadan izan ezik. 213/2012 Dekretuaren 
40. artikulua aplikatuz, azterlanak neurri zuzentzaileen balizko aplikazioa aztertzen 
du; jarduketak foku igorlean (BI-623 errepideko zirkulazio-abiadura murriztea edo-
ta guztizko trafikoa murriztea edota pisutsuena) eta jarduketak hedapen-bidean 
(pantaila akustikoak edo lur-dikeak).Bi neurriak alde batera utzi dira, arazo akus-
tikoa konpontzen ez dutelako edo horiek ezartzeko espazio nahikorik ez dagoela-
ko.213/2012 Dekretuaren 43. artikuluari jarraiki, azterlanak hau proposatzen du: 
eraikitze-lizentzia eman baino lehen, eremu hori Babes Akustiko Bereziko Eremu 
aitortzea.Edonola ere, 213/2012 Dekretuaren B taulako I. eranskinean zehaztu-
tako kalitate akustikoaren helburuak betetzeko beharra aipatzen du. Fatxadaren 
isolamenduari buruzko datuak eraikin berriaren egikaritze-proiektuan jaso eta jus-
tifikatu beharko dira (erabiliko den beira eta zura).

Egikaritze-unitateak eragindako mugikortasunari dagokionez, ez da aurreikusten 
 ibilgailu pribatu bidezko leku-aldaketen igoera handia egongo denik; izan ere, orain da-
goen oinezkoentzako pasealekuaren bidez Mañariako herrigunearekiko konexioa erraz-
tuko da.

Eraginpeko gunearen eta ondorioen ezaugarriak magnitude eta irismen espazial mo-
deratukoak dira; beraz, ondoriozta daiteke ez direla sortuko planarekin zerikusia duten 
ingurumen-arazo handirik, arestian aipatu den egoera akustikoari dagokiona alde batera 
utzita. Gainerako balizko eraginak aurreikusitako bizitegi jardueren ondorioz sortuko li-
rateke (ibilgailuen trafikoa, isurketak, igorpenak eta abar). Edonola ere, ondorio horiek 
esangura txikikotzat jotzen dira, eta jardueraren baimenen edo lizentzien bidez kontrola 
daitezkeela uste da.



ee
k:

 B
AO

-2
01

7a
14

6-
(I-

66
6)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2017, abuztuak 02. Asteazkena146. zk. 5. orr.

5. Neurri zuzentzaileak eta beste baldintza aplikagarri batzuk
Hala eta guztiz ere, proposatu den plangintzarekin ingurumen gogoetak barne har 

daitezke, bereziki, garapen iraunkorra sustatzeko eta egikaritze-unitateko zona sentiko-
rrenetan, Mañaria ibaian, esaterako, ingurumeneko eragin potentzialak saihesteko. Atal 
honetan proposatutako alternatibek edo zehaztutako neurriek planteatutako erabilerak 
Mañaria ibaiaren urbazterretik ahal bezainbeste aldentzea dute helburu (aparkalekua, 
bideak eta espaloiak).

Horrela, deribatutako proiektuen diseinuan gai hauek hartu beharko dira kontuan:
—  Irizpide orokorrak. Plan honi aplika dakizkiokeen iraunkortasun irizpideei buruzko 

erreferentzia bibliografikoak:
 •  Hirigintza-planeamenduak iraunkortasun-irizpideekin idazteko eskuliburua Eus-

ko Jaurlaritza. 2005.
 •  Eraikuntza eta birgaitze jasangarriaren gida Euskal Autonomia Erkidegoko 

etxebizitzetarako. Eusko Jaurlaritza. 2011.
 •  Eraikuntza eta birgaitze jasangarriaren gida. Administrazio eraikinak eta bule-

goak. Eusko Jaurlaritza. 2011.
 •  Osasun eta Hiri-garapen Iraunkorreko Gida. Gida praktikoa osasunak hirigin-

tzako tokiko ekimenetan duen eragina aztertzeko. Eusko Jaurlaritza. 2014.
—  Jasangarritasun-irizpideak:
 •  Jasangarritasun-diseinuak aplikatzea plangintzan eta etxebizitzen diseinuan 

(orientazioa, tipologia, ingurumenarekiko harremana, etab.), bai eta eraikuntzan 
ere (morfologia, fatxadak, lorategidun estalkiak, isolamenduak, eguzki-ekarpen 
aktiboak edo pasiboak, aireztapena, material iraunkorrak eta birziklagarriak, 
eraginkortasun energetikoa ekipoetan, optimizazio hidrikoko sistemak, etab.). 
Alderdi hori bi ikuspuntutik aztertu beharko da: proiektatu den eraikinaren oina-
ren lokalizazioa, eragin akustikoaren eta uholde-arriskuaren arteko oreka bat 
lortze aldera, eta eraikuntza-proiektuan erabilerarik sentikorrenak zarata sor-
tzen den gune nagusitik, BI-623 errepidetik, aldenduta egoteko beharra, auke-
ratzen den oinaren alternatiba edozein delarik ere.

 •  Bide eta aparkaleku erako sekzioak egingo diren etxebizitzetara egokitzea.Lu-
rrazpiko aparkaleku bat egongo denez gero, aparkaleku-eskaintza gehiegizkoa 
dela uste da. Horiek horrela, aparkalekua murriztu eta beste leku batean jartzea 
proposatu da, bisoi europarrarentzako interes bereziko eremuan azpiegitura 
nabarmenak gutxiagotze aldera.

 •  Material porotsuak edo bigunak, ura gainazalean irazteko aukera ematen dute-
nak, erabiltzea (aparkaleku berdeak).

 •  Beste hiri-drainatze sistema iraunkor batzuk erabiltzea eta gainazal iragazgai-
tzen ezarpena mugatzea.

 •  Lorezaintza publikoan eta pribatuan espezie exotiko inbaditzaileen erabilera de-
bekatzea.

 •  Eraikinetan ezarri beharreko isolamendu akustikoaren egiaztapena, eraikitzeko 
lizentziaren (proiektuan) eta lehen okupazioko lizentziaren (egiaztapena tokian 
bertan) baldintzarekin.

 •  Egindako Eskualdeko Plan Akustikoa betetzea. Eskualdeko plan hau, hasiera 
batean, aurkeztutako azterlan akustikoan aukeratutako aukerarako deskribatu 
zen; hala, planak konponbide hauek aztertu beharko ditu, eskatutako gainerako 
aukerei begira: pantaila akustikoak (lokalizatu beharrekoak, dagoen hormara 
itsatsita eta hormigoia-altzairua eta metakrilatoa osaera mistoarekin, adibidez); 
pantaila begetalak (pantaila akustikoaren atzetik eta efektu bisualarekin) eta 
neurriak bidearen gainean (zoladura porotsua eta abiadura-murrizketa).

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. 
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Udalak bere gain hartuta, ingurumen aukerarik onena jadanik sailkatutako espazioa era-
biltzea da, eta ez lurzoruan okupazio berriak egitea. Ingurumen ikuspuntutik eta aurrei-
kusitako baldintzekin, egindako proposamena egokitzat jotzen da.

Bidalitako Ingurumen Dokumentu Estrategikoaren barnean jasotako Ingurumen 
Zaintza Programaren aurreikuspenak gorabehera (12. kapitulua), ikuskapenaren orga-
no arduradunaren zeregina (Mañariako Udala) honako hau izango da funtsean: Ingu-
rumeneko Txosten Estrategikoan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzea eta 
Ingurumeneko Dokumentu Estrategikoaren dagokion kapituluan zehaztutakoa betetzea. 
Mañariako Udalak ingurumen organo honi urtero bidaliko dizkio jarraipen horren emai-
tzak, plana behin betiko onesten denetik.

6. Ondorioa
«Mañariako 6. egikaritze-unitateko Arau Subsidiarioen Aldaketa Zehatzak» ez du 

ondorio esanguratsurik ingurumenaren gainean, ingurumeneko txosten estrategiko ho-
netan ezarritako terminoetan. Beraz, ez da 21/2013 Legearen II. Izenburuaren I. kapitu-
luaren 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:
—  Biodibertsitateari dagokionez: Eremuan, Mañaria ibaiaren ibarbasoaren kontser-

bazioa bermatu behar da eta baimena eskatu, Foru Aldundiaren Iraunkortasuna 
eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailari, Europako bisoiaren interes bereziko gu-
nean edozein jarduketa burutu aurretik.

—  Kalitate akustikoari dagokionez:
 •  Unitatearen eremua berriki onetsi den zortasun akustikoko gunearen barruan 

dago (4523/2013 Foru Agindua). Horiek horrela, Mañariako Udalak egindako 
azterlan akustikoa bidali beharko die zortasun akustikoko gunearen titularrari 
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomia eta Lurralde Garapena Sustatzeko 
Sailari, plana hasieran onetsi aurretik, EAEko kutsadura akustikoari buruzko 
213/2012 Dekretuaren 30.3 artikuluan ezartzen denaren arabera.

 •  Mañariako Udalak babes akustiko bereziko eremu izendatu beharko du 6. egi-
karitze-unitateko eremu akustikoa; halaber, dagokion Eskualdeko Planaren 
eremuan neurri zuzentzaile egokiak prestatu, onartu eta gauzatu beharko ditu.
Horrez gain, proposatutako eraikuntzen eta etxebizitzen kalitate akustikoa be-
tetzen dela egiaztatu beharko du, etxebizitza edo eraikuntza erabiltzeko lizen-
tzia edo baimena eman baino lehen.

 •  Barnean kalitateko helburuak betetzen direla egiaztatzeko, dagozkion lizentziak 
emateko justifikazio gisa, 1371/2007 Errege Dekretuaren HR Zarataren aur-
kako babesaren oinarrizko dokumentuari jarraiki, erreferentziatzat hartuko da 
aire-zaratekiko isolamendu akustikoko baloreen 2.1 taula, D2m, nT, Atr dBAn, 
eguneko zarata-indizearen arabera, Ld.

—  Hornikuntzari eta saneamenduari dagokionez: Ur-baliabideen behar berrien zen-
batespena eta horien jatorriaren justifikazioa barne hartu beharko da. Hala, honda-
kin-urak saneamenduko udal-sarean sartuko dira.

—  Beste batzuk: txosten honen 3. eta 5. ataletan jasotako gainerako irizpideak eta 
prebentzio-neurriak onartu beharko dira. Urbanizazio- eta eraikuntza-obrak egite-
ko, Arro Organismoaren baimena beharko da, Mañaria ibaiaren uren polizia-gu-
nean egoteagatik.

Horrenbestez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapenari, Antola-
ketari, Araubideari eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 39.i) eta 
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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

Lehenengoa: «Mañariako 6. Egikaritze-unitateko Arau Subsidiarioen Aldaketa Zeha-
tzaren» Ingurumen-txosten Estrategikoa egitea, aurretik aipatutako terminoetan.

Bigarrena: Ebazpen hau argitaratzea Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizia-
lean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sai-
laren webgunean (http://www.bizkaia.eus/evaluacion).

Hirugarrena: Ebazpen honen berri ematea Mañariako Udalari.
Laugarrena: 21/2013 Legearen 32.a artikuluan ezarritakoaren arabera, «Mañariako 

6. Egikaritze-unitateko Arau Subsidiarioen Aldaketa Zehatzaren» onespenaren publi-
zitatean, Organo Izendunak, hau da, Foru Aldundiaren Garraioak, Mugikortasuna eta 
Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Sailak Ingurumen-txosten Estrategikoa argitartu den 
aldizkari ofizialaren aipamena egingo du.

Bosgarrena: Ingurumen-txosten estrategiko honek bere indarraldia eta eraginak gal-
duko ditu, baldin eta, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu on-
doren, «Mañariako 6. egikaritze-unitateko Arau Subsidiarioen Aldaketa Zehatza» ones-
ten 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 11n.
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 

Zaintzeko foru diputatua
ELENA UNZUETA TORRE
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