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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, martxoak 14. Asteazkena52. 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 martxoa-
ren 5eko 1509/2018 FORU AGINDUA, Zamudioko —Sandoni auzoa— arau 
subsidiarioen aldarazpen zehatzaren ingurumeneko txosten estrategikoa 
egitea ebatzi duena.

1. AURREKARIAK

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Foru Saileko erregistroan (2017ko 
urriaren 31ko sarrera-data), Bizkaiko Foru Aldundiaren Lurraldearen Kohesioa Sustatze-
ko Zuzendaritza Nagusiak igorritako idazkia jaso zen,«Zamudioko —Sandoni auzoa— 
arau subsidiarioen aldaketa zehatza»ren ingurumeneko ebaluazio estrategiko erraztua 
hastea eskatzeko, ingurumeneko ebaluazioari buruzko 21/2013 Legean arautuaren ara-
bera. Idazkiarekin batera hirigintzako agiriaren eta ingurumeneko agiri estrategikoaren 
kopia bana aurkeztu ziren, aipatutako 21/2013 Legearen 29. artikuluak ezartzen duenari 
jarraiki.

Jasotako dokumentazioa aztertuta egiaztatu denez, aukeren gaineko azterketa eta 
justifikazioa osatu beharra dago nahitaez. Horrez gain, ingurumeneko dokumentuaren 
egilearen sinadura behar da, baita dokumentazio grafiko osagarria ere eraginpeko admi-
nistrazio publikoei eta interesdunei aginduzko kontsulta egin ahal izateko. Horrexegatik, 
eta 21/2013 Legearen 45. artikuluko 2. idatz-zatiaren arabera, hutsuneak konpondu eta 
agiriak aurkez ditzala eskatu zitzaion Zamudioko Udalari, eta dokumentazio osagarria 
2017ko azaroaren 29an jaso zen.

21/2013 Legearen 31. artikuluan xedaturikoa dela bide, ingurumeneko txosten estra-
tegiko hau eman da, aztertutako ingurumeneko ebaluazio estrategiko erraztuaren pro-
zedura ebazten duena. Txosten horrekin, era berean, bete egiten da Planen eta progra-
men ingurumeneko ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duen urriaren 16ko 
211/2012 Dekretuaren 5. artikuluan xedatuta dagoena.

2. PLANTEATUTAKO HIRIGINTZA ALDAKETAREN EZAUGARRIAK

Zamudioko arau subsidiarioen aldarazpen zehatzaren xedea 82.748 m2-ko lur baten 
erabilera aldatzea da, gaur egun basoko erabilerakotzat hartzen dena. Hala, aldaketa 
eginda, nekazaritza abeltzaintzako erabilerako kategoriara igaroko litzateke, betiere lur-
zoru urbanizaezineko sailkapenari eutsita.

Lurra Zamudioko udal-mugartearen hegoaldean dago kokatuta. Ia laua den lurra da, 
eta zelaiak, landaketa-lurrak, fruta-arbolak, negutegiak, zerbitzu-etxolak eta Gortaeta 
baserria daude bertan; baserri horri zerbitzua emateko daude horiek guztiak. 

2013an, aurretiazko basoko erabilera nekazaritza erabilerara aldatzeko eskatu zion 
aldarazpenaren sustatzaileak Bizkaiko Foru Aldundiari. 2013ko irailaren 9ko 3132 zen-
bakiko Foru Aginduaren bidez, Nekazaritzako foru diputatuak Zamudioko 3. poligonoko 
263. lur-zatia basoko erabilerakoa izatetik nekazaritzakoa izatera aldatzeko baimena 
eman zuen. Egiaztagiriak erantsi zaizkio eskaerari. Igorritako dokumentazioan aipaturiko 
katastroko beste lur-zati batzuei eragiten die proposaturiko hirigintzako aldarazpenaren 
esparruak, baina hirigintzako aldarazpena ez da eremu osoan planteatzen.

Done Jakue Bideak zeharkatzen du aldarazpenaren esparrua; Kultur Ondasun Kali-
fikatua da, Monumentu Multzoa. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagu-
siak hauxe dio prozesua hasteko eskaeran, «…planteaturiko aldarazpenean ez da hiri-
gintza eragozpenik ikusten mugaturiko esparruaren kategoria aldaketarako. Ondorioz, 
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basoko zonaldea izatetik nekazaritza-abeltzaintzako zonaldera izatera igaroko da». Be-
raz, egungo arau subsidiarioetako nekazaritza-abeltzaintzako zonaldeari buruzko 94. 
artikuluan ezarritakoak eraenduko luke lurra.

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 Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko 
Nekazaritza Garatzeko Zerbitzua.

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

—  Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Larrialdietako Arreta eta Meteorologiako 
Zuzendaritza.

—  Eusko Jaurlaritzako Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Lu-
rralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritza.

—  Eusko Jaurlaritzako Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko On-
dare Naturalaren eta Klima Aldaketaren Zuzendaritza.

—  Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Landaren eta 
Itsasertzaren Garapenerako eta Europar Politikarako Zuzendaritza.

—  IHOBE, Ingurumena Kudeatzeko Sozietate Publikoa.
—  URA, Uraren Euskal Agentzia.
—  Ekologistak Martxan.
—  EHNE.
—  Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea.
—  Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoa.
Bestalde, eskuragarri jarri da espedientearen dokumentazioa Bizkaiko Foru Aldun-

diaren webgunean.
Txosten hau eman den egunera arte erantzun hauek jaso dira:
1. Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Ondarearen Zerbitzua. Dioenez, Bide Jakue Bi-

deko Monumentu Multzoa dago esparruan (2012ko urtarrilaren 10eko 2/2012 Dekretua; 
2011ko urtarrilaren 27ko 19 zenbakiko EHAA), eta haren gainean eragina duen edozein 
jarduerak Bizkaiko Foru Aldundiaren baimena izan behar du.

2. Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza. Aldaraz-
penaren eremuko landare-estalkiaren aldaketa aztertzen du 2010. urtetik gaur egunera 
arte, eta interes naturalistikoko basodien eremua gutxitu dela egiaztatu du aipaturiko 
azterketa horretan, hain zuzen ere urkidi gisa jasota dagoena planoetan; galera hori 
konpentsatzeko neurriak hartzeko eskatzen du.  Horrez gain, zuzenketa-neurriak har-
tzeko ere eskatzen du, aldarazpenaren esparruan egun dauden zuhaitzak eta zuhaixkak 
burutuko diren nekazaritzako erabileren eraginpean egon ez daitezen.

3. URA, Uraren Euskal Agentzia. Uren arloko ukipenak dakartzan alderdirik ez da-
goela aipatzen dute.

4 Euskal Kultura-ondarearen Zentroa. Adierazi duenez, aldarazpenaren esparruan 
Done Jakue Bideko Monumentu Multzoa kokatuta dago. Gaztakinazabalagako bidea, 
eta plangintzaren aldaketak bete egin behar ditu EAEko Done Jakue Bideko Monumentu 
Multzoa kultur ondasun kalifikatu izendatzeari buruzko 2012. urteko urtarrilaren 10eko 
2/2012 Dekretuaren zehaztapenak. Adierazi dutenez, babes araubidean zehazturikoari 
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lotuko zaizkio jarduketak, eta ukipen arloko esku-hartzeetan (30 m alde bakoitzean), 
baimena eskatu behar zaio Bizkaiko Foru Aldundiari.

5. Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza. Ez dute beha-
rrezkotzat jotzen horren inguruko txostena igortzea.

6. IHOBE, Ingurumena Kudeatzeko Sozietate Publikoa. Ez 165/2008 Dekretuan ez 
Dekretu horren Eguneratze-zirriborroan sartuta dagoen lurrik ez dagoela dio.

7. Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoa. Adierazi dute ez dagoela jarduketa horrek eragi-
na izango duen partzuergoaren 1. mailako sareko instalaziorik.

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

4. INGURUMENEKO EBALUAZIOAREN LEGEAREN V. ERANSKINEKO 
IRIZPIDEEN ARABERAKO AZTERKETA

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 ingu-
rumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duen 211/2012 Dekretuaren III. 
Eranskinean jasotzen diren irizpideak. Nolanahi ere, analisi hau indarrean dagoen in-
gurumen-ebaluazioko araudian ezarritakoaren ondorioetarako egiten da; horrez gain, 
beharrezkoak izan daitezkeen baimenak, lizentziak eta/edo nahitaezko txostenak ere 
egin beharko dira.

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 gutxi betetzen di-
tuela baina nahikoak ingurumen txosten estrategiko hau igortzeko.

Basoko eta nekazaritza-abeltzaintzako erabilera mistoko gune bati dagokio aldaraz-
penaren eremua, non indarreko Zamudioko arau subsidiarioetan kalifikazio aldaketa 
izapidetzen ari den, baina ez dakar lur naturalaren beste okupaziorik. Zentzu horretan, 
lurzoru kontsumoaren, baliabide naturalen kontsumo igoeraren edo paisaiaren gaineko 
ondorioek ez dute garrantzirik edo dimentsio txikikoak dira.

Erabileren definizio berri hori eman da lurren errealitate fisikoaren nahiz Euskal Au-
tonomia Erkidegoko Baso-nekazaritzako Lurralde Plan Sektorialean duen doikuntzaren 
ondorioz. Izan ere, eremu horren zatia Trantsizioko Landa Paisaia dela ezarri da, Neka-
zaritza-abeltzaintza eta Landazabalen zonaldea. Hala, EAEko Nekazaritza-basoko LPS-
ren 48.3. artikuluan honelaxe definitu da kategoria:

3. Trantsizioko Landa Paisaiaren azpikategoriak. Azpikategoriakoek baino ekoiz-
pen ahalmen txikiagoa duten landutako lurrak dira (aldapa handiagokoak) edo mosaikoa 
osatzen duten larreek eta baso unada txikiek estalitako landazabalak dira. Zuzenean 
ukitzen dituzte balio estrategiko handiko nekazaritza eta abeltzaintzako eremuak edo 
baso eremu zabalak eta, oro har, erabilerak bi horietako baterantz jotzen du.

Proposamenaren aldaketa zehatzaren izaera dela-eta, ez dira aukeratzat hartzen, 
zeren eta, aurkezturiko ingurumeneko dokumentuaren arabera, egungo lurrek, nekaza-
ritza-abeltzaintzakoek, ez baitute beste aukerarik ematen.

Aurreko urteetako airezko argazkiak aztertuta ikusten denez, eremu horren mende-
baldea da azken urteetan erabilera aldaketa gehien izan duena; joandako mendearen 
erdialdera arte nekazaritzako partzelak izan zirelarik, eta XX. mendearen amaiera aldean 
eta XXI. mendearen hasieran basogintzakoak, eta 2011. urtean, ondo finkaturiko harizti 
azidofiloko/baso mistoko zuhaitz eta zuhaixka gazteak moztu ziren. Izan ere, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailak baimena eman zuen basoko erabileratik nekazari-
tzako erabilerara aldatzeko. Planteaturiko hirigintzako aldaketak baliagarria izan behar 
du esparruko biodibertsitate elementu garrantzitsuentzat kaltegarriak diren nekazaritza-
ko erabilerak mugatzeko, hala nola hostozabalen baso txikiak, baita horiek indartzeko 
ere ahal den tokian, Eusko Jaurlaritzaren Ondare Naturalaren eta Klima-aldaketaren 
Zuzendaritzak jakinarazi duenez. 
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Eraginpeko gunearen eta ondorioen ezaugarriak magnitude eta irismen espazial txi-
kikoak dira; beraz, ondoriozta daiteke ez direla sortuko planarekin zerikusia duten ingu-
rumen arazo handirik.

Alabaina, basoko arauditik nekazaritza-abeltzaintzako araudirako trantsizioak (erabi-
lera araudiak eraikuntza erabilera gehiago baimentzen ditu) berekin ekar dezake zehar-
kako eraginak agertzea etorkizunean, eta ondorioz, ingurumen-eragin handiak izan 
litezke. Nekazaritza-ustiategiari lotutako etxebizitza bakartuaren araudiak Lurzoru eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 30 eta 31. artikuluetan ezarrita-
koa bete beharko du. Artikulu horietan, baserriak berreraikitzeko baldintzen eta neka-
zaritza- eta abeltzaintza-ustiategiei lotutako etxebizitzak eraikitzeko lizentzien inguruko 
xehetasunak ematen dira eta etxebizitza-mota horiek bete beharreko baldintzak xeda-
tzen dira.

Gainerako balizko eraginak aurreikusitako bizitegi jardueren ondorioz sortuko lirateke 
(ibilgailuen trafikoa, isurketak, igorpenak eta abar). Nolanahi ere, eragin horiek txikiago 
izango direla uste da, baita kontrolatuak izan litezkeela ere, hain zuzen jarduerarako 
baimena emanda eta nekazaritzako jardun on gomendagarriei erreparatuta.

5. ZUZENKETA-NEURRIAK EDO BESTELAKO BALDINTZA APLIKAGARRIAK

Proposaturiko plangintzaren aldarazpenean, ingurumenaren gaineko zenbait propo-
samen uztar daitezke, helburu batekin bereziki: garapen iraunkorra sustatzea eta ere-
muko zonalderik ahulenetako ingurumeneko ukipenen prebentzioa egitea hala nola on-
doriozko balizko hirigintzako jarduketak eta landaretza autoktonoko unaden biziraupena, 
funtsean.

Horregatik, honako baldintza hauek bete behar ditu proposaturiko aldarazpenak, 
besteak beste:

—  Done Jakue Bidea Kultur Ondasun Kalifikatuaren trazatua sartzea, EAEko Done 
Jakue Bideko Monumentu Multzoa kultur ondare kalifikatzeko urtarrilaren 10eko 
2/2012 Dekretuaren ondoriozko baldintzak zehaztuta. 

—  Ezin moztu daitezke hirigintzako aldaketaren esparruko balio naturalistikoko ele-
mentuak hala nola hostozabalen baso txikiak edo hesi biziak, eta hori aldaketari 
buruzko araudian sartu beharko da nahitaez. Eskala egokituko planoan identifikatu 
beharko dira.

—  Nekazaritzako Jardun Onen Kodeak1 dakartzan manuak betetzea, nekazaritzako 
jardunetako teknologia eskuragarriak egoki erabiltzeari dagokionez1.

—  Debekatuta dago espezie exotiko inbaditzaileak erabiltzea lorezaintzan, eta es-
parruaren inguruan horien balizko presentzia kontrolatu behar da (eukaliptoak eta 
errobiniak batez ere).

—  Nekazaritzako jarduera bertan behera uzten bada, harizti azidofiloekin edo baso 
mistoekin jarraitzea izango da lurraren erabileraren gaineko lehentasuna, udale-
rriko landaredia lehengoratzeko eta biodibertsitatea mantentzeko. Nekazaritzako 
matrizean txertaturiko hesiak, ezpondak eta antzeko elementuak balio handikoak 
dira, eta berariazko babesa behar dute. Antzeko tratamendua izan behar da neka-
zaritzako erabilerarako ez diren azterlanaren esparruko zonaldeetan.

—  Hirigintzako plangintzari dagokio aztergai dugun aldarazpena. Hirigintzako alda-
razpen honen arloan mendien araudi sektorialean aurreikusita dauden eta plantea 
litezkeen erabilera aldaketak egiteko, ingurumeneko ebaluazioari buruzko 21/2013 
Legean ezarritako ingurumeneko ebaluazioa bete beharko da. Hirigintza plangin-
tzaren aldaketan sartutako ingurumeneko baldintzatzaileak hartu behar dira ain-
tzat.

Azkenik, ez da aurreikusten ohiko ingurumeneko ebaluazio estrategiko batek pla-
naren ingurumen emaitzak hobe ditzakeenik. Horrela, ez da zentzuzkoa pentsatzea 
hori menpeko bihurtzeak zenbait kokapen-aukeraren artean aukeratzea ahalbidetuko 
duenik. Udalak bere eginda, ingurumeneko aukerarik onena lur-zatiari esleituriko lurren 
kalifikazioa aldatzea da, egungo erabileraren errealitatera egokitzeko hain zuzen ere. In-
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gurumen ikuspuntutik eta aurreikusitako baldintzekin, egindako proposamena egokitzat 
jotzen da.

Bidalitako ingurumen dokumentu estrategikoaren barnean jasotako ingurumen zain-
tza programaren ezarpenei kalterik egin gabe (8. kapitulua), ikuskapenaren organo ardu-
radunaren zeregina (Zamudioko Udala) honako hau izango da funtsean: ingurumeneko 
txosten estrategikoan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzea eta ingurumene-
ko agiri estrategikoaren dagokion kapituluan zehaztutakoa betetzea. Zamudioko Udalak 
ingurumen organo honi urtero bidaliko dizkio jarraipen horren emaitzak, plana behin be-
tiko onesten denetik.

6. ONDORIOA

Txosten honetan jasotakoa kontuan izanik, eta eginiko ingurumeneko ebaluazio es-
trategiko erraztuarekin eta 4. idatz-zatian ezarritako irizpideen arabera eginiko azter-
ketarekin bat etorriz, «Zamudioko —Sandoni auzoa— arau subsidiarioen aldarazpen 
zehatzak» ingurumenean eragin txar nabarmenik ez duela irizten zaio eta, beraz, ez da 
beharrezkotzat jotzen 21/2013 Legearen II. tituluko I. kapituluko 1. atalean ezarritako 
ingurumeneko ohiko ebaluazio estrategikoa izapidetzea. 

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 dagokiona: harizti azidofiloko unadaren edo baso mistoaren kon-

tserbazioa eta hedapena bermatzea, berariaz abandonatzea gertatzen denean 
edo nekazaritza jarduerarik ez dagoen tokietan.

—  Beste batzuk: txosten honen 3, 4 eta 5. ataletan 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, hauxe

XEDATZEN DUT:

Lehena: «Zamudioko —Sandoni auzoa— arau subsidiarioen aldarazpen zehatza»-
ren ingurumeneko txosten estrategikoa egitea, arestian ezarri bezala.

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

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

nak (Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Saila) ingurumen 
txosten estrategikoa argitaratua izan den egunkari ofizialari buruzko erreferentzia bat 
jasoko du «Zamudioko —Sandoni auzoa— arau subsidiarioen aldarazpen zehatza» 
onesteko publizitatean.

Bosgarrena: Ingurumen txosten estrategiko honek indarraldia eta eraginak galduko 
ditu, baldin eta, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren, «Zamudioko —Sandoni 
auzoa— arau subsidiarioen aldarazpen zehatza» onesten ez bada gehienez ere lau ur-
teko epean, argitalpenetik zenbatzen hasita.
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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, 2018ko martxoaren 5ean.
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 

Zaintzeko foru diputatua,
ELENA UNZUETA TORRE

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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