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2017, abuztuak 08. Asteartea150. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Iraunkortasuna eta Ingurumena Zaintzeko foru diputatuaren 4223/2017 FORU 
AGINDUA, uztailaren 19koa. Beraren bidez, Morgako Hiri Antolaketako Plan 
Orokorraren lehen aldaketa puntualaren ingurumen txosten estrategikoa for-
mulatzea ebazten da, Andra Mariko Arc-10 eta Arc-11 bizileku-zonen mugari 
buruzkoa.

1. Aurrekariak
2017ko maiatzaren 8an, Foru Aldundi honetako Iraunkortasuna eta Ingurumena 

Zaintzeko Sailean idazki bat jaso genuen, Morgako Udaleko alkateak bidalia Idazkia 
Morgako Hiri Antolaketako Plan Orokorraren (HAPO) lehen aldaketa puntualari buruz-
koa da, Andra Mariko ARC-10 eta ARC-11 bizileku-zonen mugei buruzkoa. Idazki horri 
hirigintzako jarduketari buruzko dokumentazioa erantsi zitzaion, formatu digitalean eta 
paperean. Zehazki:

—  Morgako Hiri Antolaketako Plan Orokorraren 1. aldaketa puntualaren hirigintzako 
dokumentua, Andra Mariko hiri-lurzoru kontsolidatuko ARC-10 eta ARC-11 bizile-
ku-zonen arteko muga aldatzeko. Kartografia barne.

—  Ingurumen-agiri estrategikoa, 2017ko apirileko data daukana eta Ibai Larrabe San-
gronizek, Arkitekturako lizentziatua denak eta Ingurumen Ingeniaritzako unibertsi-
tateko masterra duenak, egina.

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
HAPOaren aldaketaren xedea ACR‐10 eta ACR‐11 bizileku-zona kontsolidatuak (hi-

ri-lurzoru kontsolidatuan daudenak) bereizten dituen lerroa aldatzea da, jabetzaren egi-
turari egokituta gera daitezen. ARC‐11 aldearen 658 m² ARC‐10 aldean sartu nahi dira, 
baina eremu bakoitzak hirigintzako gainerako parametroak mantenduko ditu: eraikigarri-
tasuna, okupazioa, etxebizitza kopurua, solairu kopurua eta abar.

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

bliko hauei eta interesa duten pertsonei kontsultak egin zaizkie:
—  Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko 

Nekazaritza Zuzendaritza Nagusia.
—  Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Saileko Kultura Zuzendaritza Nagu-

sia.
—  Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko 

Natura Ondarea Zaintzeko Zerbitzua.
—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa 

Sustatzeko Saileko Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia.
—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko 

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Zuzendaritza Nagusia.
—  URA, Uraren Euskal Agentzia.
—  Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Ingu-

rumen Administrazioaren Zuzendaritza.
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—  Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Natura 
Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza.

—  Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Ondarearen Zu-
zendaritza.

—  Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
Halaber, espedienteko agiriak herritarren eskura jarri dira Bizkaiko Foru Aldundiaren 

web orrian. 
Txosten hau eman den egunera arte erantzun hauek jaso dira:
—  Bizkaiko Foru Aldundiko Lurraldearen Kohesiorako Zuzendaritza Nagusia. Esan 

du aldaketak, itxuraz, ez omen daukala ondorio esanguratsurik ingurumenean.
—  Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Zuzendari-

tza Nagusiko Ingurumenaren Iraunkortasunerako Atala. Esan du aldaketa puntual 
honek ez daukala eraginik BI-2713 foru errepidearen zortasun akustikoko zonan; 
ez du beste oharrik egin hirigintzako jarduketari buruz.

—  Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Zuzenda-
ritza Nagusiko Eskaria Kudeatzeko Atala. Adierazi du aldatu gura diren lur-zatiak 
foru bide sistema orokorren babes eremuetatik kanpo daudela, Morgako Udalari 
laga zitzaion BI-2713 errepideko tarte batean daudelako.

—  Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zentroa. Aldaketak eragiten dion ere-
muan Kultura Ondarearen elementurik ez dagoela jakinarazten du.

—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Natur Ondarearen Zerbitzua. Jakinarazi du ez dagoela 
eraginik babestutako espazioetan edo katalogatutako espezieetan. 

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

Ebaluatutako planari ingurumen-ebaluazio estrategiko arrunta egin behar zaion edo 
ez zehazteko, kontuan izan dira egindako kontsulten emaitza eta horri buruz Inguru-
men ebaluazioaren 21/2013 Legearen V. Eranskinean eta Plan eta programen inguru-
men-ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 De-
kretuaren III. Eranskinean jasotzen diren irizpideak. Nolanahi ere, analisi hau indarrean 
dagoen ingurumen-ebaluazioko araudian ezarritakoaren ondorioetarako egiten da; ho-
rrez gain, beharrezkoak izan daitezkeen baimenak, lizentziak, baimenak edota nahitaez-
ko txostenak ere egin beharko dira.

Hasteko eta behin, esan behar da ingurumen organo honek egindako kontsultei 
emandako erantzunetan ez dela ingurumeneko arazorik identifikatu.

Hirigintza planaren ezaugarriei dagokienez, ACR‐10 eta ACR‐11 etxebizitza-zona 
kontsolidatuak bereizten dituen lerroa aldatzeko xedea baino ez du, jabetzaren egiturari 
egokitzeko. Gainerako hirigintzako parametroak ez dira aldatuko (eraikigarritasuna, oku-
pazioa, etxebizitza kopurua, solairu kopurua...). Horrela, jarduketa ez da beste proiektu 
edo jarduera baterako testuingurua, eta ez du eragiten bestelako plan edo programetan. 
Plangintzaren aldaketa bat da, eta ez du ahalbideratzen etxebizitza berriak eraikitzea, 
etxebizitza-eremuetarako aurreikusten direnak dagoeneko ahalbideratuta baitaude inda-
rrean dagoen hirigintzako araudian.

Balizko ingurumen-eraginen ezaugarriak direla eta, ez da antzeman izapidetzen ari 
den hirigintza jarduketaren ondoriozko eragin nabarmenik. Ez da giza osasunerako edo 
ingurumenerako arriskurik ere aurkitzen, betiere ukipenaren eremuan buruturiko jardu-
ketak honako arlo hauetan indarrean dagoen araudiari jarraiki egiten badira: segurtasu-
na eta osasuna, ingurumena, kutsadura akustikoa, etab. Ez da aurreikusi lurzoruaren 
artifizializazioaren ez eta mugikortasun behartuaren areagotze nabarmenik. Udalaren 
azpiegitura berdean ere ez da eragin aipagarririk egingo.

Ez dugu uste plangintzaren aldaketak hirigintzako garapenik sorraraziko duenik etor-
kizunean, ukitutako unitateetan aurreikusitako eraikuntzak dagoeneko burututa daudela-
ko ARC-10en kasuan, eta ARC-11ren kasuan baimenduta daudelako indarrean dagoen 
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HAPOan (eta hortxe ahalbidetzen da haien eraikuntza). Modu berean, hau ez da lursai-
laren hirigintzako kalifikazioaren aldaketa. Bi arrazoi horiek tarteko, ez da beharrezkotzat 
jotzen eragin akustikoaren azterlana egitea (Euskal Autonomia Erkidegoko kutsadura 
akustikoari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren 37. artikuluan aipatzen dena). 

Nolanahi ere, aurkeztu den ingurumen-dokumentu estrategikoan, Zarataren mapa 
eta baldintzatzaile akustikoak Morgako hiriguneko balizko garapenetarako. Plangintza 
estrukturalean Euskal Autonomia Erkidegoaren kutsadura akustikoari buruzko urriaren 
16ko 213/2012 Dekretua betetzea izeneko agiriaren zati bat dakar. Agiri hori Tecnaliak 
egin zuen 2015eko uztailean, Morgako HAPOa egiteko prozeduraren barruan. Azterlan 
horretan, ebaluatutako aldaketa honek ukitzen dituen eremuetan aplikatu beharreko ka-
litate akustikoko helburuak betetzen direla frogatzen da. Ez denez inolako eraikuntza pa-
rametrorik aldatzea proposatzen, azterlan horren emaitzak baliodunak dira oraindik ere.

Bestalde, eraginpeko kokapenaren inguruan ez dago natur gune nabarmenik, ezta 
baliozko eremurik eta ingurumenerako zaurgarritasun bereziki nabarmenik ere.

Kultur ondarearen ondasunen gaineko balizko eraginei dagokienez, gaian eskumena 
daukaten erakundeek jakitera eman dute aldaketaren eremuan ez dagoela kultur onda-
reko elementurik.

Azkenik, ez da aurreikusten ohiko ingurumen-ebaluazio estrategiko batek planaren 
ingurumen-emaitzak hobe ditzakeenik. Horrela, ez da zentzuzkoa pentsatzea hori men-
peko bihurtzeak zenbait ingurumen aukera hobeak identifikatzea ahalbidetuko duenik.

5. Ondorioa
Txosten honetan azaldutako guztia kontuan izanik, egin den ingurumen-ebaluazio 

estrategiko sinpletuaren arabera, eta Ingurumen ebaluazioaren 21/2013 Legearen V. 
Eranskinean eta Plan eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura 
arautzen duen 211/2012 Dekretuaren III. Eranskinean jasotzen diren irizpideak aintzat 
hartuta egin den analisia kontuan izanik, ez da aurreikusten Morgako Hiri Antolaketa-
ko Plan Orokorraren lehenengo aldaketa puntualak, Andra Mariko ARC-10 eta ARC-11 
etxebizitza-zonen arteko mugari buruzkoak, eragin kaltegarri esanguratsurik izango due-
nik. Beraz, ez da beharrezkotzat jotzen ingurumen-ebaluazio estrategiko arrunta izapi-
detzea, Ingurumen ebaluazioko 21/2013 Legearen II. Tituluko I. Kapituluko 1. Atalean 
aipatzen dena.

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, honen bidez,

XEDATZEN DUT:

Lehenengoa: Morgako Hiri Antolaketako Plan Orokorraren lehen aldaketa puntua-
laren, Andra Mariko ARC-10 eta ARC-11 etxebizitza-zonen arteko mugari buruzkoaren, 
ingurumen-txosten estrategikoa egitea.

Bigarrena: Ebazpen hau Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean eta Biz-
kaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren web 
orrian (http://www.bizkaia.eus/evaluacion) argitaratzea, baina sustatzailea legez eskatu 
beharreko ingurumen-baimenak lortzetik salbuetsita ez dagoela ulertu behar da. 

Hirugarrena: Morgako Udalari ebazpen hau jakinaraztea.
Laugarrena: Ingurumen ebaluazioaren 21/2013 Legearen 32.a artikuluak ezarritakoa 

betez, organo eskudunak (Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sus-
tatzeko Sailak) ingurumen-txosten estrategikoa argitaratua izan den egunkari ofizialari 
buruzko erreferentzia bat jasoko du Morgako Hiri Antolaketako Plan Orokorraren lehen 
aldaketa puntuala, Andra Mariko ARC-10 eta ARC-11 etxebizitza-zonen mugei buruzkoa, 
onesteko publizitatean.
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Bosgarrena: Ingurumen txosten estrategiko honek bere indarraldia eta eraginak gal-
duko ditu, baldin eta, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu on-
doren, Morgako Hiri Antolaketako Plan Orokorraren lehen aldaketa puntuala, Andra Ma-
riko ARC-10 eta ARC-11 etxebizitza-zonen mugei buruzkoa, onesten ez bada gehienez 
ere lau urteko epean, argitalpenetik zenbatzen hasita.

Seigarrena: Ingurumen ebaluazioko 21/2013 Legearen 31.5. artikuluarekin bat eto-
rriz, ez da ingurumeneko txosten estrategiko honen aurkako errekurtsorik jarriko, betiere, 
hala denean, plana edo programa onetsi duen xedapen orokorraren kontra bide judi-
zialetik egokiak diren errekurtsoei kalterik egin gabe edo, bestela, plana edo programa 
onesteko ekintzaren kontra administrazio-bidean egokiak diren errekurtsoei kalterik egin 
gabe, hala denean.

Bilbon, 2017ko uztailaren 19an.
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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