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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, urriak 19. Ostirala202. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko foru diputatuaren 
urriaren 3ko 4626/2018 FORU AGINDUA, Fagor Arrasate, S. Koop. handitzeari 
buruzko Etxebarriko Plangintzako Arau Subsidiarioen Xedapen Aldaketaren 
ingurumen adierazpen estrategikoa egitea ebazten duena.

1.M Sarrera 
Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 6.1. artikulua-

ren arabera, ingurumen ebaluazio estrategiko arrunta egingo da ingurumen ebaluazio 
estrategiko sinplifikatua egiten zaien planak eta programak, Sustatzaileak eskatuta Ingu-
rumen Organoak hala erabakitzen badu. 

Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legea-
ren 44. artikuluak eta planen eta programen ingurumenaren gaineko ebaluazio estrate-
gikoaren prozedura araupetzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren 6. artikuluak 
emandako eskuduntzak erabiliz, Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala Zaintzeko Sailari dagokio Ingurumen Adierazpen Estrategikoa egitea, inguru-
men xedeetarako soilik eta Fagor Arrasate S. Koop. handitzeari buruzko Etxebarriako 
Plangintzako Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntualari dagokionez.

2.M Aurrekariak
eraginpeko administrazio publikoak eta herritar interesdunak identifikatzeko eta haiei 

kontsulta egiteko izapidea bete da, 21/2013 Legearen 19. artikuluan eta 211/2012 De-
kretuaren 9. artikuluan aurreikusita dagoen bezala. Horren ostean, Iraunkortasuna eta 
Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren azaroaren 9ko 5857/2017 Foru Agindua-
ren bidez, Fagor Arrasate S. Koop. handitzeari buruzko Etxebarriko Plangintzako Arau 
Subsidiarioen Xedapen Aldaketaren Ingurumen Ebaluazio Estrategikorako Irismen Do-
kumentua egitea ebatzi da.

Etxebarriko Udalak, 2017ko abenduaren 14an egindako osoko bilkuran, planari ha-
sierako onespena ematea eta espedientea 45 egunean, gutxienez, jendaurrean jartzea 
erabaki zuen. Halaber, hasierako onespenaren dokumentua eta Ingurumen Azterketa 
Estrategikoa eragindako edo ukitutako administrazioen eta interesdunen aurrean jartzea 
erabaki zen, kontsultatzeko, 45 eguneko eperako. Ondoren, Etxebarriko Udalak, 2018ko 
uztailaren 19an egindako osoko bilkuran, Xedapen Aldaketa onartu zen behin-behinean.

2018ko uztailaren 25eko sarrera erregistroarekin, foru aldundi honetan, Etxebarri-
ko Udalaren idatzia jaso zen, Xedapen Aldaketaren behin-behineko onarpenaren berri 
ematen zuena. Horrekin batera, hirigintza dokumentuaren testu bategina eta Ingurumen 
Azterketa Estrategikoa erantsi zen.

Igorritako dokumentazioaren artean ez zirenez sartu administrazio-espedientearen 
kopia osoa, eragindako administrazio publikoei egindako kontsultaren emaitzak eta jen-
daurreko izapidean jasotako alegazioak, 2018ko abuztuaren 1ean, 21/2013 Legearen 
24.4 artikuluan ezarritakoan oinarrituta, eskaturiko dokumentuak hiru hilabeteko epean 
aurkezteko eskatu zitzaion Udalari. Hori horrela, Ingurumen Adierazpen Estrategikoa 
egiteko epea eten zen. 

2018ko abuztuaren 14ko sarrera erregistroarekin, foru aldundi honetan, Etxebarriko 
Udalak igorritako ofizioa jaso zen. Horrekin batera, administrazio-espedientearen ziurta-
giria eta jendaurreko informazioaren eta kontsulten emaitzen kopia erantsi ziren.

Dokumentazio hori jaso ondoren, ingurumen organo honek badauka ingurumen adie-
razpen estrategiko hau igortzeko beharrezkoa den informazioa.
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3.M Aldaketa puntualaren proposamenak
Arau subsidiarioen aldaketaren helburua fabrika industrial bat handitzea da, gaur 

egun instalazioa dagoen esparruan eraikin berri bat eraikiz. Horretarako, bost aukera 
planteatzen dira eraikin berria kokatzeko (lau eraikin gehi ez jardutekoa). Aukera bakoitza 
gauzatzeko zenbatekoak aztertuta, eta haien ingurumen-azterketa eginda, sustatzaileak 
aurkeztutako dokumentazioan 4. aukera hautatu da, hasierako dokumentu estrategikoak 
adierazten duen moduan, ingurumen-ikuspegitik egokiena delako, eta gauzatze-kosturik 
handiena duen bigarrena.

4. aukera horrek fabrikaren handitzea hartuko duen industria-eraikin bat eraikitzea 
proposatzen du, gaur egungo instalazioei atzealdetik atxikita, «L» formako oinplano ba-
tean. Antolaketa horrek Makotegitxikia errekaren ibilbidea aldatzea ekartzen du, gaur 
egun hodietan sartuta dagoena, gaur egungo ibilbideak etorkizuneko nabearen azpitik 
igaroko litzatekeelako. Hori dela eta, estalgabetzea eta aldatzea proposatzen da, BI-
4404 errepideko zubitik ibaian gora Zuminagain errekan isurtzeko. Horrela, ingurumena 
berrezartzea eta ertzen naturalizazioa egiteko aukera ematen da. BI-4404 errepidearen 
azpian dagoen Makotegitxikia erreka igarotzeko aukera emango duen zubi berri bat erai-
kitzea eta gaur egun Zuminagain errekaren gainean dagoen aldatzea aurreikusten da.

Hirigintza-jarduerak fabrika kokatuta dagoen ingurua berrantolatzea ekartzen du, 
eta aldameneko espazio libreen sistema orokorra, hornidura publikoen tokiko sistea eta 
berdeguneak aldatzea, eta lursailaren sarbideko bidea diseinatzea eskatzen du. Propo-
satutako aldaketen ondorioz, Fagor Arrasate A motako industria hiri-eremu industriala 
sortu da 28 779 m2-ko azalera batean (beraz, gaur egungo 6.144 m2-ko industria-eremua 
handitu da). Horietatik, 21 413 m2-k industria-erabilera izango dute, eta gainerakoek ber-
deguneak, espazio libreak, jabari publiko hidraulikoa eta komunikazio-sistema osatuko 
dituzte.

Lur-zatiaren eraikigarritasuna 0,5 m2/m2 da eta gehieneko azalera eraikigarria 15 me-
trokoa da. Halere, agintzen da muga hori gainditu ahal dela, baldin eta produkzio proze-
suak hala exijitzen badu, eta hori teknikoki frogatzen bada. 

4.M Kontsulten emaitzen eta kontsultak aintzat nola hartu direnaren gaineko balo-
razioa
Xedapen Aldaketaren hasierako onespenaren ondoren, jendaurrean jartzeko eta uki-

tutako administrazio publikoei eta interesa duten pertsonei kontsulta egiteko izapidea 
gauzatu zen. Fase horretan zehar, Udalak bi alegazio jaso zituen; bata Boslan Ingeniería 
y Consultoría enpresarena eta bestea bost partikularrek egindakoa.

Boslanekoari dagokionez, linea elektrikoen gaineko ukipenik egon ez dela ziurtatze-
ko dokumentazio eskaera bat da, izan ere, Espainiako Sare Elektrikorako hirigintza-in-
formazioaren kokapen-zerbitzu bat gauzatzen dihardute, Espedientean ageri denaren 
arabera, Udalak aintzat hartu du aipaturiko eskaera.

Bestalde, bost partikularrek aurkezturiko alegazioak, laburbilduta, honako oinarri 
hauek ditu: 

1.  Hirigintza jarduketaren justifikazioa interes pribatuak asetzean datza, kasu hone-
tan, Fagor Arrasate S. Coop. Erakundearenak. 

2.  Aldaketaren azpian ez dago proposaturiko jarduketa bermatzen duen inongo in-
teres orokorrik. 

3.  Basozaintzako Lurraldearen Arloko Planean (LAP) balio estrategiko handitzat 
hartutako lurzoruen zigilatze eta urbanizatzea ahalbidetzen da, eta interes ko-
munitarioko habitatei eragitea. 

4.  Ez dira kontuan hartu berriztagarriak ez diren energia-baliabideen kontsumoak, 
argi-poluzioak, paisaiako kalteak, mugimendu induzituak eta inpaktu akustikoak 
eragiten dituen ingurumen-inpaktuak. 

5.  Lurzoru urbanizatuetako eraginpeko eremuaren erabateko deslotura dela eta, 
ezin da hiri-lurzorutzat hartu. 
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6.  Nekazaritza-basogintzako SLPk Aldaketan sartu den lurzorua Nekazaritza-baso-
gintzako lurzoru ez urbanizagarri eta balio estrategiko handiko landazabal gisa 
aitortzera behartzen du hirigintza-planifikatzailea. 

Udalak alegazio horiek guztiak aztertu ditu baina ez ditu onartu, dagokion espedien-
tean dauden txostenetan azaltzen denaren arabera.

Kontsultatutako Administrazio publikoek egindako txostenei dagokienez, udal espe-
dientean hauei emandako erantzunak jasotzen dira: Ekonomi eta Lurralde Garapena 
Sustatzeko Saila eta Kultur Ondarearen Zerbitzuaren eskaera kudeatzeko atala, Ne-
kazaritza Zerbitzua eta Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren Ehiza 
Fauna eta Arrantza Kudeatzeko Zerbitzua (Bizkaiko Foru Aldundiarenak hirurak), Inguru-
ne Naturalaren eta Ingurumen Plangintzako Zuzendaritza, Nekazaritza eta Abeltzaintza 
Zuzendaritza eta Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritzarenak hirurak), 
Uraren Euskal Agentzia, Sustapen Ministerioaren Hegazkineria Zibileko Zuzendaritza 
Nagusia, Energia, Turismo eta Agenda Digitalaren Ministerioko Telekomunikazio Zuzen-
daritza Orokorra, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa eta Emakunde. Hauek dira nabarmenki 
kontuan hartu beharrekoak:

—  Eusko Jaurlaritzako Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzenda-
ritza. Ingurumen Azterlan Estrategikoan (IAE) ezarritako zuzenketa-neurriak eta 
estalgabetu nahi den errekastoa berrezartzeko proiektuak oinarri izan behar ditu- 
en irizpideak aproposak eta espero zen eraginarekiko proportzionatuak direla uste 
du. IAEn sartutako ingurumena zaintzeko programak eremuan Ophioglossum vul-
gatum espeziearen balizko presentziaren jarraipena aipatu behar duela adieraz- 
ten du.

—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Ehiza Fauna eta Arrantza Kudeatzeko Zerbitzua. Ma-
kotegitxikia errekaren ingurumen-berreskurapena gauzatzeko proiektuak honako 
agindu hauek bete beharko dituela jakinarazten da: BI-4404 errepidearen azpiko 
errekako pasabidea Faunaren pasabideak eta perimetro-hesiak diseinatzeko pres-
kripzio teknikoen eskuliburua. Bigarren edizioa, berrikusita eta handituta agiriko 
(Ingurumen, Landa eta Itsas Ingurune Ministerioak argitaratutako “Garraio-azpie-
giturek sortutako habitat-zatiketa murrizteko dokumentuak”, 1. zenbakia, 139. orr, 
Madril) eta sorta bereko bestelako dokumentuetako jarraibideak errespetatuz bu-
rutu beharko da; beheko uren ibilguaren trazadura ahalik eta bihurgunetsuena izan 
beharko da; estalgabetutako ibilgu berria legarrak eta harriak finkatzen diren ere-
muak sustatuz gauzatu beharko da, uretako faunaren garapenerako korronte-dife-
rentzialak emango dizkieten hesi txikiak erabiliz; errekaren ezponda berriak ego-
kiro berrezarri behar dira, horiek berriro profilatuz eta egonkortuz; uren kantitatea 
eta kalitatearen ukipena minimizatuko da; eraginpeko eremuak honako espezie 
hauekin birlandatu behar dira: Alnus glutinosa, Salix alba, Salix atrocinerea, Salix 
fragilis, Fraxinus excelsior, Corylus avellana; landaketek ohiko ereduak saihestuko 
dituzte; landareak bertakoak izan behar dira eta osasun-pasaportea izan behar 
dute; debekatuta dago jabari publiko hidraulikoaren barruan eta bere zortasun ere-
muan espezie exotikoen landaketak egitea.

—  Uraren Euskal Agentzia. Ez du eragozpenik ikusten espedientearen izapidetzeare-
kin jarraitzeko. Ontzat eman ditu Makotegitxikia errekako trazadura berriaren hari-
ra Aldaketak proposatzen dituen aldaketak. Erreka hori berrezartzen denean, on-
dorio guztietarako jabari publiko hidrauliko berria izango da. Eremuko etorkizuneko 
hirigintza-proiektuaren baimenak, ezinbestean, paisaia berrezartzeko proiektu bat 
sartu beharko du, hirigintza-dokumentuan adierazten den bezala. Uraren Euskal 
Agentziak errekaren trazadura berriaren diseinua eta horrek egungo trazaduran 
eragiten duen desafektatzea aztertu beharko ditu. Baldintza hori gabe ezingo dira 
pabiloi berriak eraiki.

—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Nekazaritza Zerbitzua. Jakinarazi duenez, ez dago-
kion oharrik edo alegaziorik egitea nekazaritza eta abeltzaintza eremuen nahiz 
landazabalen babes-lurzoruei dagokienez, lurzoru horiek EAEko Nekazaritza eta 
Basoko Lurralde Plan Sektorialaren irizpideen arabera jasotzen direnak baitira. Ja-
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kinarazi duenaren arabera, nekazaritzako sektore-afektazioaren protokoloa egin-
dakoan, eragindako afekzioa bateragarritzat hartzen da, eskualdeko ekonomiaren-
tzako lotura zuzen eta onuragarriarekin; Hala ere, nekazaritza-azalera erabilgarri 
mantentzeko ahalegina egin behar da.

5.M Ebaluazio prozesuaren azterketa
Xedapen Aldaketaren espedientea aztertu ondoren, sail honen iritziz, ingurumen eba-

luazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean eta plan eta programen ingurume-
naren gaineko eraginaren ebaluazio prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 
Dekretuan ezarritakora egokitzen dela ondorioztatu da. Planaren xedea eta edukia prak-
tikoki irismen dokumentua egiteko balio izan zuen zirriborro-dokumentuaren berbera da; 
beraz, ingurumenaren ikuspuntutik, ez dago aztertu beharreko aldaketarik.

6.M Ingurumen azterketa estrategikoaren eta irismen dokumentuaren eskaerak be-
tetzeko moduaren azterketa eta balorazioa
Ingurumen Azterketa Estrategikoan ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 

21/2013 Legeko IV. Eranskinean zehazturiko edukia agertzen da. Halaber, oro har, In-
gurumen Organo honek Irismen Dokumentuan ezarritako eskaerak bete direla adieraz 
daiteke.

7.M Ingurumen-alderdiak planaren proposamenean integratzen al diren baliozta-
tzea 
Jarraian, azterketa bat gauzatu da, Ingurumen Azterketa Estrategikoak jarduketa ere-

muan dauden ingurumen-garrantziko baliabide eta espazioak nola hartzen dituen aintzat 
ikusteko eta bertan dauden ingurumen arazoak ezagutzeko:

— Herri jabari hidraulikoa eta horren zortasun eta zaintza eremuak
Hirigintza-jarduketak, beste zenbait jarduketen artean, Makotegitxikia errekastoaren 

aurkikuntza (gaur egun hodi batean doana) eta erreka berri baten osaketa biltzen ditu. 
Ingurumen organo honek Irismen Dokumentuan ezarri dituen hainbat ingurumen-hel-
buru eta -irizpide estrategikoak ur-masen egoera ekologikoa hobetzearekin eta ahalik 
eta naturalizatuena dagoen erreka berri bat lortzearekin dute zerikusia. Horretarako, 
trazadura bihurgunetsua diseinatu beharko litzateke, lursailaren topografiara egokitua 
eta sorturiko ezponden altuera minimizatuko duena. Irismen Dokumentuan, bestalde, 
hirigintza-planak eragindako eremuak berrezartzeko proiektu bat egiteko eskatzen zen.

Aurkezturiko hirigintza-dokumentuaren araudiak, Ingurumen Adierazpen Estrategi-
koarekin batera, ukituak izan diren gune guztietan eta horien inguruetan paisaia berre-
zartzeko proiektu bat egiteko beharra azpimarratzen du; bai eta Makotegitxikia errekas-
toa diseinatu eta gauzatzerakoan, horren trazadura ahalik eta bihurgunetsuena izateko 
garrantzia. 

Ingurumena berrezartzeko etorkizuneko proiektu horretarako Ingurumen Azterlan 
Estrategikoak biltzen dituen irizpideak aztertu dira eta gehienak Irismen Dokumentuan 
adierazitakoa betetzeko egokiak eta aproposak direla ondorioztatu da. Era berean, iriz-
pide horiek koherenteak dira Bizkaiko Foru Aldundiaren Ehiza Fauna eta Arrantza Ku-
deatzeko Zerbitzuak eta Eusko Jaurlaritzako Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plan-
gintzaren Zuzendaritzak zehazturiko neurriekin. Hori dela eta, azpimarratu beharra dago 
beharrezkoa dela ibilgu berria ingeniaritza naturalistikoko teknikak erabiliz gauzatzea, 
trazadura bihurgunetsua izatea eta eraketan zehar hormak eta/edo harri-lubetak bezala-
ko egituren erabilera baztertzea. 

Makotegitxikia errekaren hirigintza- eta aldaketa-proiektuak Uraren Euskal Agentzia-
ren baimena izan beharko du. 

— Fauna eta flora
Bizkaian bisoi europarra kudeatzeko Planaren arabera, ekainaren 19ko 118/2006 

Foru Dekretu bidez onartutakoa, Artibai ibaia, aldaketaren esparrua zeharkatzen duen 
errekaren urak isurtzen direla, interes bereziko eremutzat hartzen da mustelido hori ba-
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besteko. Planak dagoeneko 118/2006 Dekretuko 10. artikuluan ezarrita dagoen Iraun-
kortasuna eta Ingurune Naturala Sustatzeko Sailaren Natura Ondarea Zaintzeko Zerbi-
tzuaren nahitaezko txostena dauka.

Edonola ere, jarduketaren sustatzaileak 118/2006 Dekretuko 9. artikuluan ezarritako 
aurretiko baimena lortu beharko du. Hala adierazten da Xedapen Aldaketaren Kudea-
keta Dokumentuan. Horretarako, onartua izan aurretik, Bizkaiko Foru Aldundiko Natura 
Ondarea Zaintzeko Zerbitzuari industrigunearen hirigintza-proiektua bidali zaio. Bertan, 
aipaturiko zerbitzuak 2015eko uztailaren 10eko txostenean adierazi zituen baldintzatzai-
leak sartu beharko dira.

Bestalde, Irismen Dokumentuan eskatu zen bezala, sustatzaileak bertako karrama-
rroaren (Austropotamobius italicus) balizko presentzia antzemateko laginketa baten 
emaitzak sartu ditu Ingurumen Azterlan Estrategikoan. Emaitzak negatiboak izan dira.

Faunari dagokionez, Xedapen Aldaketa Kudeatzeko Dokumentuak adierazten du 
Makotegitxikia erreka BI-4404 errepidearen azpitik igaro dadin eraikin beharreko azpiko 
pasabideak animaliei pasatzen uzteko modukoa izan behar du eta, beraz, kanpoaldeko 
ibaiertzetako leku lehorrei lotutako pasabide lehorrak eduki behar ditu. Jarduketa hori 
Faunaren pasabideak eta perimetro-hesiak diseinatzeko preskripzio teknikoen eskuli-
burua. Bigarren edizioa, berrikusita eta handituta agirian (Ingurumen, Landa eta Itsas 
Ingurune Ministerioak argitaratutako “Garraio-azpiegiturek sortutako habitat-zatiketa mu-
rrizteko dokumentuak”, 1. zenbakia, 139. orr, Madril) jasotako jarraibideak betez gauzatu 
beharko da. Irizpide berak jarraitu behar dira proposaturiko jarduketan azaltzen den Zu-
minagain errekaren gaineko egungo zubiaren aldaketan.

Florari dagokionez, Irismen Dokumentuan Ophlioglossum vulgatum aleen balizko 
presentzia antzemateko prospekzio botanikoa egitea eskatu zen, izan ere, prozeduraren 
hasierako faseetan Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendari-
tzak jakinarazi zuen kointzidentzia bat zegoela inguruaren eta espezie horren aipame-
nak ageri diren laukiaren aretan. Ingurumen Azterlan Estrategikoan adierazten denaren 
arabera, Aldaketa gauzatzen den esparruan ez dela antzeman iratze horren alerik.

Era berean, Ingurumen Azterlan Estrategikoak Aldaketaren ekialdeko aldean, Mako-
tegitxikia errekaren ibaiertzean hazten diren zuhaitzen (nagusiki, haritzak eta haltzak) 
babesa biltzen du, eta Irismen Dokumentuan jasota gelditu zen ingurumenerako interes 
bereziko elementu gisa, industria-jarduerak ibaian eragin ditzaken ondorioak banandu 
eta arintzen laguntzen duelako.

— Kutsadura akustikoa
Aldaketaren hirigintza-dokumentuak eragindako eremuaren aldeztaketa akustikoa 

sartu du, egungo eremu urbanizatuak eta geroko hirigintza garapenak bereiziz. Eremu 
akustikoaren kanpoaldean kalitate akustikoko helburuak betetzeari dagokionez, BI-4404 
errepideak eragindako zaratari buruz dagoen informazioa aztertuta (inguruan dagoen 
zarata igorle nagusia da), urbanizatutako eremuetan (75/75/65 dBA) eta etorkizunean 
urbanizatuko diren eremuetan (70/70/60 dBA) aipatutako KAHak ez direla gaindituko 
ondorioztatzen da, beraz, eremu akustikoan ez betetze arazorik ez dela egongo uste da.

Aurkezturiko dokumentuen artean eragin akustikoari buruzko azterlana dago. Bertan 
adierazten denaren arabera, proposaturiko handitzeak ez du aldaketarik eragingo ekoiz-
pen-prozesuan, beraz, soinuen mailak etorkizuneko egoeran gaur egungoen antzekoak 
izango dira. Edonola ere, gai akustikoaren inguruko araudia bete beharko da, zarataren 
gehieneko balioei dagokienez.

— Lur kutsatuak
Aldaketaren ingurunearen barruan, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo insta-

lazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioaren irailaren 30eko 165/2008 
Dekretuan jasotako kokaleku bat jasotzen da. Lurzoruaren kutsadura prebenitzeko eta 
zuzentzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legeak adierazten duen moduan, autonomia er-
kidegoko ingurumen organoari dagokio lurzoruaren kalitatea zehaztea. Hori dela eta, 
leku horretan edozein jarduketa egin aurretik, lurzoruaren kalitatea aztertu beharko da, 
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kutsadurarekin lotutako arriskurik ez dagoela bermatzeko. Horrez gain, utzitako honda-
kinen, eraikinen eta indusketako lurren kudeaketa egokia bermatu beharko da, indarreko 
arautegiak hondakinen eta lur kutsatuen arloan ezartzen duenaren arabera.

— Balio estrategiko handia duten nekazaritza-lurzoruak
Irailaren 16ko 177/2014 Dekretuak behin betiko onartutako EAEko Basozaintzako 

Lurraldearen Arloko Planean (LAP) balio estrategiko handitzat hartutako lurzoruen bir-
sailkapena planteatzen da. Espedientearen kopian nekazaritzan eskuduna den foru or-
ganoak emandako txostena dago, Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritzako balio 
altuko lurzoruen gainean egingo den edozein administrazio-jardueratarako Nekazaritza 
Politika eta Elikadurari buruzko abenduaren 23ko 17/2008 Legeko 16. artikuluak ezar-
tzen duen bezala Txosten horren arabera, Xedapen Aldaketak EAEko Nekazaritzako eta 
Basozaintzako LPSko eta aplikagarria den ingurumeneko lurralde-araudiko irizpideen 
arabera aztertu ditu aipaturiko lurzoruak. Nekazaritza-lurzoruen gaineko jarduketak ba-
teragarriak direla baloratzen ditu, eta jarduketak eskualdeko ekonomiarekin lotura zuze-
na duela adierazi du; hortaz, Xedapen Aldaketaren aldeko txostena eman du.

Bestalde, sustatzaileak aurkezturiko dokumentazioak nekazaritzako sektorearen era-
ginari buruzko eranskina sartu du, Nekazaritza-basogintzako SLPan eskatzen den legez. 
Eranskinean adierazten denaren arabera, balio estrategiko handiko lurzoruen gaineko 
eragina bateragarria da eta ez da arriskuan jarriko aurreikusitako jarduketek eragingo 
duten berotegi-ustiapenetako bideragarritasuna.

8.M Planaren edo programaren proposamenari gehitu behar zaizkion ingurumen-
integrazioko neurriak
Ingurumen Azterlan Estrategikoak, babes- eta zuzenketa-neurrien lotura egokiaz 

gain, Irismen dokumentuan jasotakoak ere sartu ditu. Aldaketaren hirigintzako araudiak 
berariaz aipatuko du garapen plan eta proiektuen plegu eta baldintza teknikoek Inguru-
men Azterlan Estrategikoan eta ingurumen ebaluazio estrategikoko prozeduran Ingu-
rumen Organoak emandako txostenetan jasotako babes- eta zuzenketa-neurri guztiak 
jaso behar dituztela, baita ingurumena zaintzeko programan adierazitakoa ere.

9.M Ingurumenaren Segimendua egiteko Plana
Ingurumen jarraipena egiteko planak Xedapen Aldaketaren araudian, Ingurumen Az-

terlan Estrategikoan, Irismen Dokumentuan eta ingurumen adierazpen estrategiko ho-
netan jasotzen diren ingurumeneko zehaztapen guztiak betetzen direnaren jarraipena 
egingo du. 

Industria-nabea handitzeko eta erretena aldatzeko obrak amaitu eta urtebetera, gure 
ingurumen-organoari ingurumen-txostena bidaliko dio. Txosten horretan aldatzearen 
helburuak zenbateraino bete diren baloratuko du eta, bereziki, gai hauek aipatuko ditu: 

—  Makotegitxikia errekako estalgabetutako ibilgu berria egiteko obrak gauzatzen di-
ren bitartean: ibilgura istripuz egiten diren isurketak antzematea, uretara solidoak 
botatzea saihestea, erabilitako bioingeniaritzako tekniken betetze-maila eta abar.

—  Makotegitxikia errekako estalgabetutako ibilgu berria egiteko obrak gauzatu os-
tean: ibilgu berriaren naturalizazio-maila, landatutako landareen egoera, landa-
redia mantentzeko lanen garapena (hutsarteak betetzea, ureztatzeak eta abar), 
sorturiko ezponda berrien egoeraren jarraipena (aurretiko fasetan egindako identi-
fikazioa: balizko higadura fenomenoena, zangen eraketena, irristatzeena eta aba-
rrena).

—  Industria-nabearen ekialdean Makotegitxikia erretenaren ibilgua inguratzen duten 
zuhaitzen eta zuhaixken egoera; izan ere, obrak egiterakoan eutsi egin behar zaie.

—  BI-4404 errepidearen azpitik animaliak pasa daitezen jarritako elementuen egoera.
—  Sektoreko araudiak ezarritako zarataren mugaren balioak betetzea.
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—  Industria-eraikinek sortutako paisaia-eraginen analisia eta paisaia integratzeko la-
nen helburuak zenbateraino bete diren.

Programa hori indarrean egongo da planaren faseak eta planaren ondorioz egiten di-
ren proiektuak gauzatzen diren bitartean. Kasu bakoitzean, programa horren aplikazioa 
bermatzeko behar den aurrekontua egingo da.

Ingurumen Azterlan Estrategikoan barne hartzen den ingurumena zaintzeko agiriak, 
atal honetan adierazitakoa kontuan hartzeaz gain, hura gainbegiratuko duten arduradu-
nak eta planaren edo programaren iraupena eta jarraipenaren maiztasuna ere adierazi 
beharko ditu. 

10.M Publizitatea
21/2013 Legeko 26. artikuluan ezartzen denaren arabera, Xedapen Aldaketa onar-

tzen den egunetik hamabost egun balioduneko epean, organo sustatzaileak, hots, Biz-
kaiko Foru Aldundiko Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko 
Sailak, honako dokumentazio hau bidali beharko du Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzeko:

a)  Plana onartzen duen ebazpena, eta aipaturiko plan edo organo sustatzaileak 
programaren eduki osoa kontsultatu ahal izateko eskuragarri jarriko duen helbide 
elektronikoaren erreferentzia.

b)  Ingurumen-alderdiak planean zein modutan sartu diren, Ingurumen Azterlan Es-
trategikoa nola hartu diren aintzakotzat, jendaurreko informazioaren eta kontsul-
ten emaitzak, Ingurumen Adierazpen Estrategikoa eta hautatutako aukeraketa 
egiteko arrazoiak azaltzen dituen laburpena.

c)  Xedapen Aldaketa aplikatzeak ingurumenean izandako eraginen jarraipena egi-
teko hartutako neurriak.

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, honako hau 

XEDATZEN DUT:

Lehenengoa: 2018ko abuztuaren 1ean ezarri zen Ingurumen Adierazpen Estrategi-
koa igortzeko epearen etenaldia indargabetzea.

Bigarrena: Fagor Arrasate S. Koop. handitzeari buruzko Etxebarriako Plangintzako 
Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntualaren Ingurumen Adierazpen Estrategikoa egitea, 
aurretik dauden zehaztapenen arabera.

Hirugarrena: 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.

Laugarrena: Ebazpen hau jakinaraztea Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Zuzenda-
ritza Nagusiari eta Etxebarriko Udalari.

Bosgarrena: Ingurumen Adierazpen Estrategiko honek indarra galduko du eta berez-
koak dituen ondorioak eragiteari utziko dio, behin Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu 
ostean, Xedapen Aldaketa argitaratu eta gehienez ere lau urteko epean onartu ez bada.

Seigarrena: 21/2013 Legearen 5.2. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, Inguru-
men Adierazpen Estrategiko hau derrigorrez bete beharrekoa eta erabakigarria da.
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Zazpigarrena: 21/2013 Legearen 25.4. artikuluarekin bat etorriz, ez da Ingurumen 
Adierazpen Estrategiko honen aurkako errekurtsorik jarriko, betiere, hala denean, plana 
edo programa onetsi duen xedapen orokorraren kontra bide judizialetik egokiak diren 
errekurtsoei kalterik egin gabe edo, bestela, plana edo programa hartu edo onesteko 
ekintzaren kontra administrazio- edo judizio-bidean egokiak diren errekurtsoei kalterik 
egin gabe, hala denean.

Bilbon, 2018ko irailaren 28an.
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 

Zaintzeko foru diputatua,
ELENA UNZUETA TORRE

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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