
ee
k:

 B
AO

-2
02

0a
05

3-
(I-

19
9)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, martxoak 17. Asteartea53. 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 
1105/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 24koa. Horren bidez, Mendexako Hiri 
 Antolamenduko Plan Orokorraren ingurumen-adierazpen estrategikoa egitea 
ebazten da.

1. Sarrera
21/2013 Legeak, abenduaren 9koak, Ingurumen Ebaluazioari buruzkoak, 6. artiku-

luan eta 3/1998 Legeak, otsailaren 27koak, Euskal Autonomia Erkidegoan Ingurumena 
Babesteko Orokorrak, I A) Eranskinean xedatutakoarekin bat, hiri antolamenduko plan 
orokorrek ohiko ingurumen ebaluazio estrategikoa izan beharko dute.

2019ko abenduaren 11n, Mendexako Udalak Mendexako Hiri Antolamenduko Plan 
Orokorrari buruzko ingurumen-adierazpen estrategikoa egiteko eskatu zuen.

Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege 
Orokorraren 44. artikuluan emandako eskumenak baliatuz, Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala Zaintzeko Foru Sailari dagokio ingurumen-adierazpen estrategikoa egitea, ingu-
rumen-ondorioetarako eta Mendexako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrari dagokionez. 

2. Aurrekariak
Jarraian, espedientearen ingurumen-prozeduraren mugarri nagusiak aipatzen dira: 
—  2016ko urriaren 25ean. Mendexako Udalak ohiko ingurumen-ebaluazio estrategi-

koaren prozedura hasteko eskatu du, 21/2013 Legearen 18. artikuluan aurreikusi-
tako Hasierako Dokumentu Estrategikoa bidaliz.

—  2017ko otsailaren 28an. Eraginpeko administrazio publikoak eta pertsona inte-
resdunak identifikatu eta kontsultatzeko izapidea egin ondoren, Iraunkortasun eta 
Ingurune Naturaleko foru diputatuaren 2017ko otsailaren 24ko 1529 zenbakiko 
Foru Aginduaren bidez, Mendexako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren inguru-
men-azterketa estrategikoaren irismen-dokumentua egitea ebatzi zen. 

—  2017ko maiatzaren 25ean. Mendexako Udalak jendaurrean jarri ditu HAPOren au-
rrerapen-dokumentua eta haren ingurumen-azterketa estrategikoa, 2 hilabeteko 
epean. 

—  2018ko uztailaren 26an. Udalbatzak, osoko bilkuran, Mendexako HAPOari hasie-
rako onarpena ematea eta jendaurrean jartzea erabaki du, bi hilabeteko epean. 
Iragarkia 2018/08/07an eta 2018ko azaroaren 27anan argitaratu zen.

Azkenik, 2019. urteko abenduaren 11n, Mendexako Udalak Mendexako Hiri Antola-
menduko Plan Orokorrari buruzko Ingurumen Adierazpen Estrategikoa egiteko eskatu 
zuen. Horretarako, honako dokumentu hauek igorri ditu:

a) Behin-behinean onartzeko dokumentuaren memoria, 2019ko apirilekoa.
b) Behin-behinean onartzeko dokumentuaren hirigintza-araudia, 2019ko apirilekoa.
c)  Behin-behinean onartzeko dokumentuaren ekonomia- eta finantza-bideragarrita-

sunaren azterketa eta ekonomia-iraunkortasunaren memoria, 2019ko apirilekoak.
d)  Behin-behinekoz onartzeko dokumentuaren planoak: informazio-planoak, egitu-

razko antolamenduarenak eta antolamendu xehatuarenak, kudeaketakoak eta 
hiri-instalazioenak, 2019ko apirilekoak.

e)  Mendexako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Ingurumen Azterlan Estrategi-
koaren Testu Bategina eta «ingurumen-alderdiak Mendexako Hiri Antolamendu-
ko Plan Orokorrean sartzea» dokumentua, biak 2019ko azarokoak.
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f) Espedienteari erantsitako hainbat dokumentu: 
  —  Hizkuntza-inpaktua ebaluatzeko dokumentua, 2018koa.
  —  Genero eragina ebaluatzeko txostena, 2016koa.
  —  Karraspioko aparkalekuko irisgarritasun-azterlana, 2019ko martxokoa.
  —  Mendexako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrari lotutako hornidura- eta sa-

neamendu-azpiegituren nahikotasunari buruzko txostena, 2019ko martxokoa.
  —  Mendexako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean jasotako etorkizuneko hiri-

gintza-garapenen inpaktu akustikoari buruzko azterlana, 2018ko abuztukoa.
g) Plan orokorraren udal-espedientearen kopia.
Foruko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren ingurumen-ebaluazio estrategikoan, 

Mendexako Udala da organo sustatzailea, eta Bizkaiko Foru Aldundia, berriz, funtsezko 
organoa da, Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Sailaren 
bidez, baita ingurumen-organoa ere, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko 
Sailaren bidez. 

3. Plan orokorreko proposamenak
Plan Orokorrak, hasierako dokumentutik, hiru plangintza-aukera sartu ditu udalerria-

ren egitura orokorra eta organikoa osatzen dutenekiko, eta horietako bat «0» aukerari 
edo esku ez hartzeari dagokio.

Aukera horiek, era berean, sistema orokorrek (espazio libreak eta eremu berdeak, 
komunikazioak, ekipamendu kolektibo publikoak, ekipamendu kolektibo pribatuak eta 
zerbitzuak emateko azpiegiturak), hiri-lurzoruek eta bizitegi-lurzoru urbanizagarriek eta 
lurzoru urbanizaezinak baldintzatzen dituzte. 

Horien sorreran ikusi dira Udalak berak identifikatutako beharrak, administrazio sek-
torialen txostenen ondoriozkoak eta jendaurreko informazioaren faseetan izandako ale-
gazioen baiespenaren ondoriozkoak hain zuzen. 

Ingurumenaren ikuspegitik, Plan Orokorraren Memorian honako proposamen hauek 
nabarmentzen dira: 

1.  Lurzoru urbanizaezinaren antolamendua. Udalerriko lurzoru urbanizaezinaren 
antolamendua Nekazaritza eta Basozaintzako LAPean, Itsasertza Antolatu eta 
Babesteko LAPean eta EAEko Hezeguneen LAPean xedatutakoaren arabera 
proposatzen da. 

   Honako kategoria hauek mugatzen dira: (1) babes bereziko eremuak (hondar-
tza-eremua, babes hertsia eta babes berezia), (2) babes-eremuak (azaleko uren 
eta balio estrategiko handiko lurzoruen babesa) eta (3) trantsizio-eremuak (ba-
soa, nekazaritza eta abeltzaintza eta landazabala - Trantsizioko landa-paisaia, 
ingurumen-hobekuntza eta landa-gunea). 

   Gainjarritako baldintzatzaile gisa, honako hauek sartzen dira: (1) Lea ibaiaren 
ES2130010 KBEa, (2) foru-errepideetako azpiegituren zortasun akustikoko ere-
muak, (3) uholde-arriskua duten lurzoruak, (4) udalerrian kutsatuta egon daitez-
keen bi lurzoruak, (5) eremu higagarriak, (6) akuiferoak kutsatzeko arriskua du-
ten eremuak, (7) Lea ibaiaren hezegunea (kategoriaren barruan egoteaz gain), 
(8) Mendexa-Berriatuko kostaldeko ibarrak, (9) Arriskuan dagoen flora-laukien 
sarea eta (10) Bisoi europarra Kudeatzeko Planean zehaztutako interes bereziko 
eremuak eta hobetu beharreko eremuak.

2.  Bizitegi-lurzoruaren eskaintza. Proposatutako bizitegi-hazkundea honako hiru 
aukera hauetan egituratzen da: 

  —  1. aukera (esku hartzerik ez). Indarreko plangintzaren formulazioarekin jarrai-
tzea dakar. Bizitegi hazkundea indarreko Arau Subsidiarioetan Zelaia A eta B 
bizitegi sektoreetan mugatutako bi sektore urbanizagarrietan biltzen da. Izapi-
detutako Plan Partzialen arabera, bi sektoreetan guztira egin daitezkeen etxe-
bizitza berriak 103 dira, gehienez.
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  —  2. aukera. 95 etxebizitza berri sortzea proposatu du: (1) Kurlutxu-Isuntza-Ka-
rraspioko hiri-lurzoruan. Bertan egikaritze-unitate bat sortzen da Vista Alegren, 
eta hari lotzen zaio Karraspioko aparkaleku-sistema orokorra sortzeko lurzo-
ruaren lagapena, BI-3438 errepidean eta (2) Zelaian oinarritua. Bertan, hiri-lur-
zoruan bi egikaritze-unitate sortzea proposatzen da, lurzoru urbanizagarriak 
sailkatu beharrik gabe. Hiri-lurzoruan, haren zati bat desklasifikatzen da, eta 
Basogintza eta Trantsizioko Landa Paisaia (lurzoru urbanizaezin) kategorien 
barruan sartuta galditzen da. 

  —  3. aukera. 83 etxebizitza berri sortzea planteatzen du, 2. alternatiban plan-
teatutako eskema berari jarraituz, hiri-perimetro berarekin. Alde bakarra da 
EB-3 Zelaia Mendebaldean etxebizitza kopuru txikiagoa proposatu dela, gutxi 
gorabehera 3.500 m2-ko lurzoru-erreserba sartu delako etorkizuneko beharre-
tarako ekipamendu-sistema orokorrerako. 1. aukeran ekialderantz hedatzen 
zen mihi moduko bat desklasifikatzen da, eta hiri-lurzoruan hotela barne har-
tzen duten lursail batzuk sartzen dira, sarbide berri bat ematen diotenak Men-
dexako plaza erabat oinezkoentzat bihurtzeko. Gaur egun erabiltzen ez den 
Kalabasoko kanpina mugatzea baztertu da. 

   1. aukerak dakar lurzoru-kontsumo handiena; 2. eta 3. aukerek, berriz, lurzoru 
urbanizagarriaren 17.915 m2-ko murrizketa dakarte. 

   Proposamen horrek ez du kale berriak sortzea eskatzen, lehendik daudenak ba-
besten baititu, eta horien urbanizazioa hobetu egiten da. Kale txiki bat baino ez 
da sortzen, frontoiaren atzeko aldean ibilgailuentzako sarbidea duena, plaza era-
bat oinezkoentzat izan dadin eta inguruan dauden ekipamenduetarako sarbidea 
bermatzeko (hilerriak, frontoia …). 

   Hiru aukerak 2019ra arte indarrean zeuden Lurralde Antolamenduaren Gida-
lerroen Bizitegi Kuantifikazioan ezarritako urkilan mugitzen dira; Mendexaren 
kasuan, 80 etxebizitza ziren gutxienez, eta 159 etxebizitza gehienez. Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroak berrikusteko dokumentuak 26 eta 132 etxebizitza 
bitarteko tarte bat ematen du orain, HAPNren memorian jasotako kalkuluaren 
arabera. Gernika-Markinako Lurralde Plan Partzialaren bizitegi-kuantifikazioak 
45 etxebizitzako beharrak eta 8 urterako 56 eta 135 etxebizitza bitarteko bizite-
gi-eskaintzaren tartea ezartzen ditu. 

   Planak Iturretako landa-gunea baino ez du aurreikusten, Zelaiako hiri-lurzorua-
ren ondoan. Nukleoa berriro mugatu da, eta ia iparraldeko erdia kendu da, uste 
baita ez dela egokia balio estrategiko handiko lurzoru horietan eraikitzea. Gunea-
ren azalera 32.465 m2-ra murriztu da, eta horrek esan nahi du egungo azalera 
%30 baino gehiago murriztu dela. HAPOk landa-gunea finkatzen du eta ez du 
partzela eraikigarri berririk proposatzen. 

   Azkenik, proposatutako Mendexako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean jasota-
ko gehieneko bizitegi-eskaintza 76 etxebizitza berrikoa da, hirigintza-prozedura-
ren berezko doikuntzen ondorioz.

Denominación Superficie (m2)
Edificabilidad  
urbanística  

residencial (m2)
N.° viviendas

A.A.1. Erdikoetxe 851,60 201,00 1

A.A.2. Adenitas 1.707,06 526,81 2

A.A.3. Zelaia 724,10 460,00 4

A.D.1. Ribera 1.392,13 248,76 1

S.R.1. Vista Alegre 1.829,30 1.682,00 16

S.R.2. Zelaiko Kurutzea 13.454,96 3.370,00 32

S.R.3. Eleiz-Atze 8.703,15 2.200,00 20

TOTAL 76

3.  Jarduera ekonomikoetarako lurzorua. Plan Orokorrak ez du jarduera ekonomi-
koetarako lurrik mugatzea aurreikusten, udalerriko ekipamendu pribatuak alde 
batera utzita. 3. aukerak Mendexako kostaldean eskualde-mailan aurreikusitako 
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itsas poligonoak sortzeari lotutako jarduera ekonomikoetarako zona bat erreser-
batzeko aukera planteatzen zuen, baina azkenean baztertu egin zen, inguru-
men-justifikazio eta egokitasun egokirik ez zuelako. 

4.  Bide-sarea, espazio libreak eta ekipamenduak. Planak honako jarduketa hauek 
aurreikusten ditu. 

  —  Bide-sareari dagokionez. Karraspio hondartzarako sarbidea oinezkoentzat 
egitea, Kurlutxuraino doan espaloia egitea eta oinezkoen bideak errege bidea 
bezala berreskuratzea proposatzen da. Gainera, planak udalerrian dagoen Bi-
degorri sarea errematatzeko helburua ezartzen du, dauden zatiak lotuz eta 
Lekeitio eta Lea Ibilbidearekin lotuz. 

  —  Espazio libreei dagokienez. Espazio Libreen Sistema Orokorra, aurreikusita-
koarekin batera, aplikatu beharreko araudiak eskatzen duena baino handia-
goa da. 

  —  Ekipamenduei dagokienez. Karraspion, Ondarroarako errepidearen ondoan, 
aparkaleku berri bat sortzea aurreikusten da, hondartzatik gertuen dagoen 
eremutik ibilgailuen trafikoa kentzeko. Aparkalekua hondartzarekin komuni-
katzen da dauden espazio libreen sistema orokorrean kokatutako eskailera 
batzuen bidez. 

5. Hiri-instalazioak. Jarduera hauek aurreikusten dira: 
  —  Hornidura-sareari dagokionez. HAPOk proposatutako hazkundea hiri-lurzo-

ruaren albokoa denez, adarren handitze txiki bat baino ez da beharko. Onar-
tzen da sarearen presioa nahikoa izango dela hiri-lurzoruko bizitegi-eremu 
berriak hornitzeko. 

  —  Saneamendu-sareari dagokionez. Hazkunde berriek saneamendu-sare be-
reizlea egin beharko dutela zehazten da, dagoen sarearekin lotzeko. 

  —  Energia elektrikoaren sareari dagokionez. Sareak egikaritze-unitateetara eta 
hiri-lurzoruetako zuzkidura-jarduketetara hedatzea lurpean egingo dela aurrei-
kusten da, energia hornitzen duen enpresaren irizpideei jarraituz betiere. 

  —  Gas-sareari dagokionez. Egungo gas likidotuaren sarean aplikazio txikiak au-
rreikusten dira. 

  —  Telekomunikazio-sareari dagokionez. Aurreikusten da urbanizazio berriek 
operadore guztiak asetzeko adinako gaitasuna eskainiko dutela telekomuni-
kazioen arloan, arlo horretako legeria espezifikoaren arabera. 

6. Mendexako kultur ondarea babesteko arau espezifiko batzuk sartu dira. 

4. Egindako kontsulten emaitza
Plan orokorra prestatzean, ingurumenaren ikuspegitik, ukitutako administrazio publi-

ko hauen ekarpenak dira nabarmentzekoak:
1.  Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Larrialdietako Arreta eta Meteorologiako 

Zuzendaritza. Udalerriari lotutako arrisku naturalen deskribapena aurkeztu du 
(uholde arriskua, sismikotasuna, suteak, arrisku teknologikoak). Uholde arriskua-
ren, baso suteen eta salgai arriskutsuen errepide bidezko garraioaren kartografia 
erantsi du.

2.  Euskal Autonomia Erkidegoko Kosten Mugapea. Itsasoko eta Lehorreko Jabari 
Publikoko (ILJP) obrak eta instalazioak arautu behar direla aipatu du, babes-zor-
gunean debekatutako erabilerak zerrendatu ditu, eta ILJPren babes eskakizunak 
zehaztu ditu.

3.  Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Zuzendaritza Nagusia. Honako al-
derdi hauen gaineko informazioa eman du: (1) gehienbat foru titulartasunekoa 
den BI-4449 errepidearen grafiaren inguruko beharrezko azalpenak; (2) Komu-
nikazioen Sistema Orokorrak Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean daukan ka-
lifikazioa; (3) «Jabetzaren mugak», «Babes eremuak» eta «Eraikuntza lerroa» 
alderdiei buruzko gidalerroak errespetatzea; eta (4) proposatzen diren antola-
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mendurako aukeren gaineko azterlan akustikoa gehitu beharra, eta, horrez gain, 
aipatu aukera horiek foru errepideetako (BI-4449 eta BI-3438) zortasun akusti-
koko eremuari eraginez gero, Mendexako Udalak eskatzen den zarata azterlana 
bidali beharko dio Sail horri.

4.  EEE. Energia eraginkortasunari eta energia berriztagarriei dagokienez, Europar 
Batasuneko eta estatuko araudi aplikagarria, indarreko LAGak eta Euskal Auto-
nomia Erkidegoko 2030 Energia Estrategia aipatu ditu, eta energia kontsumoa 
murriztea eta energia premiak energia berriztagarriko iturrien bidez hornitzea 
ahalbidetuko duten proiektu eta jarduera guztiak biltzen dituen udaleko energia 
plan bat egitea aholkatu du.

5.  Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza. Honako hauek 
aipatu ditu: (1) abeltzaintza ustiategiei buruzko araudia aplikatu beharra; (2) 
arauak eta lurzoru urbanizaezinaren zonifikazioa Nekazaritza eta Basozaintzako 
Lurralde Plan Sektorialera (LPS) egokitu beharra; eta (3) nekazaritza balio han-
diko lurzoruaren derrigorrezko babes berezia, nekazaritza lurzoruaren okupazioa 
aztertuz eta nekazaritza ukipen sektoriala ebaluatuz. Horri dagokionez, gogora-
razi du, EAEn nekazaritza-balio handiko lurzoruetan administrazio proiektu edo 
jarduketaren bat egin nahi izanez gero, nekazaritzaren arloko eskumena daukan 
foru organoak txostena egin behar duela behin betiko onespena eman aurretik, 
proiektu edo jarduketa hori ebaluatzeko.

   Lurraren okupazioak udalerrian aurreikusitako beharrizanak oinarri hartuta pro-
posatzea gomendatu du, eta garapen eremu guztietan proposatutako erabileren 
eta Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren erabilerak eta jarduerak arautzeko 
matrizearen arteko bateragarritasuna aztertzeko eskatu du. Horri dagokionez, 
3 garapen-aukeraren zati den jarduera ekonomikoetarako lur erreserbaren pro-
posamena berriro hausnartzea proposatu du, kontuan hartuta Nekazaritza eta 
Basozaintzako LPSak erabilera debekatutzat jotzen dituela aurretik dauden he-
rriguneetan oinarritu gabeko hazkundeak, kategoria guztietan.

   Azkenik, gogorarazi du nekazaritzaren gaineko eraginaren ebaluaziorako proto-
koloa aplikatu behar dela, abeltzaintza eta nekazaritzako lurzoruaren okupazioa 
eta ukituko diren nekazaritzako ustiategien gaineko eragina oinarri hartuta.

6.  IHOBE. Azaldu du dokumentazioan agertzen diren lurzati batzuetan kutsagarriak 
izan daitezkeen jarduerak egin izan direla, bai Lurzorua kutsa dezaketen jar-
duerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari bu-
ruzko irailaren 30eko 65/2008 Dekretuan aipatzen direnak bai hori eguneratze-
ko zirriborroan agertzen direnak. Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa 
garbitzeko 4/2015 Legean adierazitakoa bete behar dela adierazi du, haren 23. 
artikuluan aipatutako egoeretako baten bat gertatuz gero. Eta jakinarazi du lurzo-
ruaren kalitateari buruzko ikerketak egiaztatutako erakundeek gauzatu beharko 
dituztela, Lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiazta-
tzeko sistema ezartzen duen urriaren 10eko 199/2006 Dekretuaren arabera.

7.  Euskal Kultura-ondarearen Zentroa. Udalerriko ondare historiko-arkitektonikoa 
osatzen duten ondasunak aipatu ditu: Lea ibaiko paisaiaren monumentu-mul-
tzo adierazia, zenbait ondasun higiezin monumentu edo monumentu-multzo 
adierazteko proposamena, eta udal mailan higiezinak babesteko proposamena. 
Ondare arkeologikoari dagokionez, balizko arkeologia gune izendatutakoak eta 
babesteko proposatutako zona arkeologikoak aipatu ditu.

8.  Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza. Natura ingu-
runean eragina duten iraunkortasun irizpide batzuk aipatu ditu. Sortzen diren 
natura kapitaleko galerak konpentsatu beharra adierazi du, eta haren neurriak 
HAPOren proposamenetan zehaztu behar dira, erantzunean ematen dituen iriz-
pideen arabera.

   Uste du proposatzen den hiri ereduaren aukerak neurrizkoak direla eta ez dakar-
tela natura ingurunearen gaineko ukipen adierazgarririk. Hala ere, haren ustez 
ez dago justifikatuta udaleko hiri bilbetik urrun eta Batasunaren intereseko ha-
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bitat bat ukitzen duen eremuan dagoen jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren 
erreserbaren aurreikuspena (3 aukera).

   Gomendio edo irizpide batzuk ezarri ditu proposatutako LUZ-aren antolamendu 
proposamenari lotuta, ID honetan dagokion atalean azaldu direnekin bat dato-
zenak.

   Amaitzeko, adierazi du Karraspio hondartzan EAEn galzoriko landare gisa sail-
katuta dagoen itsas alpapa (Medicago marina) berreskuratzeko eremu bat da-
goela. Datua eta haren balizko ukipenak IAEan hausnartu beharko dira.

9.  Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoa. Bere jabetzako hornidura-sareei eta erabiltzaile 
berriak hornitzeko kontuan hartu beharreko baldintzei buruzko informazioa eman 
du. Saneamenduari dagokionez, uste du bai hondakin-urak husteko lehen mai-
lako sareak bai Lekeitioko HUAk behar bezalako gaitasuna daukatela HAPOren 
Aurrerapenaren aurrekoan agertzen diren hiru aukeretako edozeinek sorrarazten 
dituen eskariei erantzuteko. Hirigintza garapen berriek sare bereiziak aurreikusi 
behar dituztela eta, arintzeak saiheste eta Lekeitioko HUAren eraginkortasuna 
hobetze aldera, HAPOk aurretik dauden hodi biltzaileetan euri-urak bereiztea 
sustatu beharko duela adierazi du. 2019ko martxoko txostenean, sortuko diren 
ur-eskari berriak eta hondakin-uren isurketa berriak kuantifikatzen dira, Kantauri 
Ekialdeko Mugapearen Plan Hidrologikoaren araudiari jarraikiz. 

10.  Ingurumeneko Foru Zuzendaritza Orokorreko Natura Ondarea Zaintzeko Zerbi-
tzua. Biodibertsitatearen, habitaten eta paisaiaren ikuspegitik, udalerriko inguru-
men-balioak aipatzen ditu. Orokorraren araudian espezie inbaditzaileei eta bisoi 
europarrari buruz sartu beharreko betebehar eta baldintza batzuk adierazten 
ditu. Karraspioko parkingaren proposamena baztertzea gomendatzen du, pai-
saian eragin nabarmena duelako eta Itsasertzeko Lurraldearen Arloko Planak 
ekosistemak hobetzeko kalifikatutako eremu bati eragiten diolako. Era berean, 
Plan Orokorraren araudian sartzeko zenbait baldintza ezartzen ditu. Azkenik, go-
gorarazi du Bizkaiko Bisoi Europarraren Kudeaketa Planaren 10. artikuluan eza-
rritako nahitaezko txostena egiteko eskatu behar dela, plana behin betiko onartu 
aurretik. 

11. URA Uraren Euskal Agentzia. Gogoeta hauek egiten ditu.
  —  Positibotzat jotzen du azaleko urak eta horien babes-perimetroak babestea; 

hala ere, gogorarazten du errespetatu egin behar dela jabari publiko hidrau-
likoaren zortasun-eremua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiak eta Errekak 
Antolatzeko LAPak ezartzen duen moduan. 

  —  Horrez gain, 22/1988 Legean, 876/2014 Errege Dekretuan eta Euskal Autono-
mia Erkidegoko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Pla-
nean ezarritako zehaztapenak bete behar direla adierazten du, itsas-lehorreko 
jabari publikoari dagokionez betiere. 

  —  Bidegorriari eta horrek babes-zortasunean izan dezakeen eraginari dagokie-
nez, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren 
46.2 artikuluan xedatutakoa beteko da. 

  —  Horrez gain, gogorarazten du Lea ibaiak Eremu Babestuen Erregistroan ja-
sotako babes-figura duela, Lea ibaiaren KBEan (ES2130010), eta, gainera, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen LAPeko II. taldekoa dela. 

  —  Karraspio-Kurlutxu-Isuntza eremuko akuiferoen kalteberatasuna eta eremu 
horietan lurzorua kutsa dezaketen jarduerak saihesteko beharra azpimarra-
tzen ditu. 

  —  Hornidurari dagokionez, agorraldian arazo puntualak daudela dirudi, eta ba-
dirudi konpondu egingo direla Lekeitio sistemarako 2021. urterako propo-
satutako neurriak gauzatzen direnean. Saneamenduari dagokionez, lehen-
tasunezkotzat jotzen dute isurketak saneamendu-sare orokorrean sartzea, 
proiektatuta dagoen bezala. 
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12.  Lurraldearen Kohesiorako Zuzendaritza Nagusia. Azpimarratu du aukera bakar 
batek ere ez dituela kontuan hartu Mendexako hazkunde-beharrei erantzuteko 
lurzoruak birdentsifikatzeko posibilitateak. Halaber, uste dute ez dela nahikoa 
indarreko plangintzak Karraspio-Kurlutxu-Isuntza eremuan sailkapen hori eman 
izanaren justifikazioa, plangintza hori 2/2006 Legea baino lehenagokoa delako. 
Aparkalekuari dagokionez, haren egokitasuna zalantzan jarri du, paisaian duen 
eraginagatik eta irisgarritasunagatik. 

13. I ngurumeneko Foru Zuzendaritza Orokorreko Natura Ondarea Zaintzeko Zerbi-
tzua. Tokiko sare ekologikoa gauzatzeko beharra berretsi dute.

5. Ebaluazio-prozesuaren analisia
Plan Orokorraren espedientea aztertu ondoren, ingurumen-ebaluazioaren prozedura 

ingurumen-adierazpen estrategiko hau egin arte gauzatu dela jotzen da, hain zuzen ere 
Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean ezarritakoarekin bat 
etorriz. 

6. Ingurumen-azterketa estrategikoaren analisia
Mendexako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Ingurumen Azterketa Estrategikoa 

Planaren proposamenekin batera eguneratu da, eta testu bategina 2019ko azarokoa da. 
Haren edukia, oro har, bat dator 21/2013 Legearen 20. artikuluan zehaztutakoarekin eta 
IV. eranskinean zehaztutakoarekin. 

Data berean, dokumentu hau aurkeztu zen: «Ingurumen-alderdiak Mendexako uda-
lerriko hiri-antolamenduko plan orokorrean sartzea». Sustatzaileak adierazitakoaren 
arabera, bat etorriko litzateke 21/2013 Legearen 24.d) artikuluan aurreikusitako do-
kumentuarekin, non deskribatu behar baita HAPOren azken proposamenean inguru-
men-alderdiak, ingurumen-azterketa estrategikoa eta irismen-dokumentuarekin bat da-
tozen, egindako kontsulten emaitza eta horiek nola hartu diren kontuan. 

6.1. Aukerak aztertzea
Plan orokorraren proposamena zehaztuz eta aldatuz joan da kontsultaren eta infor-

mazio publikoaren izapideetan jaso diren alegazio eta txostenei erantzuna emanez.
Planaren proposamen esanguratsuenetatik, etxebizitzen kuantifikazioak eta espazio 

libreen zenbaketa osoak bakarrik izan dute aldaketarik behin betiko proposamena egin 
arte. Aukerak baloratu ondoren, Ingurumen Azterketa Estrategikotik ondorioztatzen da 
3. alternatibako proposamen hobetuak ingurumen-inpaktu txikiena eskaintzen dutenak 
izango liratekeela, gainerako aukerekin alderatuta. 

Ingurumen-organo hau bat dator hautatutako proposamenak, plangintza-prozesuan 
baloratutakoak, egokiagoak direla ingurumenaren aldetik. Hirigintzako garapenak eta az-
piegiturak ezartzeko lurzoru berrien artifizializazioa mugatzeko ingurumen-helburuari dago-
kionez, bereziki, 3. aukerak beste bi aukerek baino hazkunde neurrizkoagoak planteatzen 
dituela uste da, ingurumen-adierazpen estrategiko honen balioespena alde batera utzi gabe. 

6.2. Inpaktuen balorazioa
Ingurumen Azterlan Estrategikoaren eraginak baloratzeko matrizeak adierazten du 

sortutako inpaktu guztiak bateragarriak direla, ibilgailuen trafikoaren eta klima-aldaketa-
ren hazkundean sortzen direnak izan ezik, neurrizkoak baitira. 

Paisaian sortzen diren eraginak direla eta (Zelaian eta kosta-ertzean eraikin berriak 
egotea, Karraspion aparkalekua izateaz gain), lurzoruen okupazioa (intereseko litologiei, 
Batasunaren intereseko habitatei, balio estrategiko handiko lurzoruei… eragitea), balia-
bideen kontsumoa eta baimendutako hirigintza-hazkundeetatik eratorritako hondakinen 
sorrera kontuan hartuta, ingurumen-organo honek uste du ondorio hori ñabargarria dela. 

6.3. Ingurumen-alderdiak Planean integratzeko dokumentua
Sustatzaileak aurkeztutako dokumentazioan 21/2013 Legearen 24.d) artikuluak es-

katutako laburpen-dokumentua jasotzen da. Bertan, azaletik deskribatzen da HAPOren 
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azken proposamenean ingurumen-alderdiak sartu direla, irismen-dokumentuarekin bat 
datozela eta egindako kontsulten emaitza. 

7.  Plana egitean ingurumenari buruzko gaiak kontuan hartzeko moduaren 
 analisia

Irismen-dokumentua ikusi ondoren, bidalitako dokumentazioa analizatuta eta kon-
tsultetan jaso diren erantzunak aintzat hartuta, honako gogoeta hauek egin dira inguru-
meneko alderdiak planean sartzeari dagokionez.

7.1. Lurzoru urbanizaezinaren antolamendua
Udalerriko lurzoru urbanizaezinaren zonakatzea Nekazaritza eta Basozaintzako LA-

Paren 46. artikuluan definitutako kategorien arabera proposatu da, Lurralde Antolamen-
duaren Gidalerroek definitutako Babes Bereziko kategoriaz gain, udalaren errealitatera 
egokituta eta lurraldearen ezaugarriekin bat datorren erabileren esleipena sustatuta. Era 
berean, Itsasertzeko LPSa, Hezeguneen LPSa eta Gernika-Markinako Eremu Funtzio-
nalaren Lurralde Plan Partziala behin betiko onartzen duen martxoaren 1eko 31/2016 
Dekretua hartu dira kontuan. 

Plan Orokorraren proposamenak, halaber, Zelaia hiriguneko lurzoru urbanizagarria 
eta Iturretako landa-guneko balio estrategiko handiko lurzoruak desklasifikatzea barne 
hartzen du, eta ingurumen-organo honek positibotzat jotzen du hori. 

Hala eta guztiz ere, honako irizpen hauek eman dira:
—  Arau-dokumentuan, 2.8.15. artikuluak eta hurrengoak III. tituluan zehaztutakoare-

kin bat etorri behar dute. Hartutako irtenbidea, III.2.2. Lurzoru urbanizaezina (2.8 
lurzoru urbanizaezinaren arau espezifikoak), behin-behineko onarpenerako me-
morian. 

—  2.8.22 atalean, Baldintzatzaile gainjarrien 4. Puntuak, honako hauek jaso behar 
ditu: lurzoru kutsatuetarako erreferentziazko araudia, Lurzorua kutsatzea saihestu 
eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea eta Lurzorua kutsa-
tzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea garatzen 
duen abenduaren 26ko 209/2019 Dekretua. 

—  Plan Orokorraren Memoriaren eta Araudiaren gainjarritako baldintzen atala berri-
kusi egin behar da, irizpideak bateratu eta ezaugarritzat dituzten inguruneko alder-
di guztiak sartu behar dira. Lotutako baldintzak ordenan eta zehatz ezarri behar 
dira, esaterako, flora mehatxatuari dagokionez. 

—  Iturreta Landaguneko lurzoru urbanizaezinari dagokionez, funtsezko organoak 
zehaztuko du proposatutakoa «Bizkaiko landaguneen inbentarioarekin» eta Lur-
zoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean ezarritakoarekin 
bat datorren. 

—  HAPOak mugaketa bat sartu beharko du Mendexa-Berriatuko kostaldeko ibarbi-
deen babes bereziko eremuaren eskala egokian. 

7.2. Bizitegi-lurzoruaren eskaintza
Ingurumenaren ikuspegitik, edozein hiri-antolamenduko plan orokor idazteko funtsez-

ko erabakietako bat bizitegi-eskaintzaren zehaztapena da. Eta ingurumenaren babes 
handia lortze aldera, funtsezkoa da, ingurumen-ebaluazioaren prozeduraren barruan, 
teknikaren eta ingurumenaren aldetik bideragarriak diren erabaki horretarako hautabi-
deen analisi zorrotza egitea.

Hona hemen lurralde-antolamenduak Mendexako udalerrirako proposatutako balioak:
a)  Gernika-Markinako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialak (2016ko 

maiatzaren 19an jarri zen indarrean) 45 etxebizitzako beharrak identifikatzen 
ditu, eta 8 urterako bizitegi-eskaintza ezartzen du Mendexako udalerrian 56 eta 
135 etxebizitza berri egiteko, aplikatzen den harrotze-koefizientearen arabera. 

b)  Mendexako LAGen bizitegi-kuantifikazioak 80 etxebizitzako balioak ezartzen ditu 
gutxienez, eta 159 etxebizitza gehieneko hazkunde gisa. 
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c)  Plan orokorrak egindako kalkuluak berariaz biltzen ez dituen arren, adierazten du 
Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen aldaketak, 2019ko irailean indarrean sar-
tu zen bizitegi-kuantifikazioari dagokionez, 26 eta 132 etxebizitza berri bitarteko 
tartea ezartzen duela Mendexako udalerrirako. 

Etxebizitza berrien proposamena (76) aipatutako tarteetan badago ere, bizitegi-es-
kaintza zehazteko aukeren azterketan baloratu beharreko aukera bat proposatutako gu-
txieneko balioetara hurbiltzea izango litzateke, Lurralde Plan Partzialekoak behintzat. 

Bizitegi-kuantifikazioari dagokionez, harrotze-koefizientea behar horietarako erantzu-
na bermatzeko zenbatetsitako behar errealei aplikatzen zaie. Mendexaren kasuan, fak-
torea aplikatuta, eskainitako etxebizitzak LAGen berrikuspenean identifikatutako beha-
rren hirukoitza izango lirateke. 

Ingurumen-organo honen iritziz, sustatzaileak hautemandako premiak gainditzen di-
tuen eskaintza bat aintzat hartzen du, eta hori, gutxienez, Plan Orokor baten oinarri izan 
behar duten iraunkortasunaren eta ingurumen-helburuen ikuspegitik, ez da egokiena, 
ondoren azalduko den bezala, sortzen dituen ingurumen-ondorioak direla eta. 

Ingurumen-organo honek, udalerriaren harrera-gaitasuna aztertu ostean, kalkulatu-
tako beharrak onartu behar ditu, jakina, baina ezin du onartu plan orokor baten ingu-
rumen-ebaluazioko bizitegi-eskaintzarako hautabideen analisiaren emaitza aukeratzea, 
gehienekoak planteatzen dituelako eta baliabide-kontsumo handiagoa, lurraldearen oku-
pazio handiagoa eta, oro har, ingurumen-inpaktu handiagoak dakartzalako.

Ingurumenaren babes-maila handia bermatzeko eta irismen-dokumentuan adierazi-
tako iraunkortasun-irizpideetara egokitzeko, egokiagotzat jotzen da etxebizitzen kopurua 
murriztea, hautemandako inpaktuak minimizatzeko eta dagokion atalean azaltzeko. 

7.3. Aurreikusita dauden garapenak
Proposamena berriz aztertu edo zuzendu behar den eremuak: 
—  SR-1 Vista Alegre. Unitate horrek, hiri-bilbearen loturarik gabekotzat jotzeaz gain, 

zenbait ingurumen-balio ditu (paisaia-balioa, inguruaren landatartasuna estrada 
eta baratze txikien presentziagatik, azpiko akuiferoaren kalteberatasun handia, 
zuhaitz-ale berezien presentzia...), eta helburu izan beharko luke horiek manten-
tzea, artifizializazioa mugatuta betiere. Organo substantiboak bere txostenean 
uste du Karraspio-Kurlutxu-Isuntza eremuan hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzo-
ruek ez dituztela betetzen Lurzoruaren Legeak sailkapen horretarako eskatzen 
dituen baldintzak. Bestalde, Itsasertzeko Lurralde Plan Sektorialak, 24. artikuluan, 
akuiferoak kutsatzeko arriskua duten lurzoruen gaineko zenbait jarduera zehaz-
ten ditu. Jarduerok ezartzeko, aurretik xehetasunezko azterketa hidrogeologiko 
bat egin beharko litzateke, kalterik egiten ez dutela frogatzeko. Lehendik dauden 
edo ez dauden guneetan oinarritutako hirigintza-hazkundeak sartuta daude, eta 
Kurlutxu-Isuntza-Karraspio eremuaren zati handi bat oso kalteberatasun handiko 
lur horietan dago. Beraz, beharrezkotzat jotzen da HAPOk SR 1 sektorearen pro-
posamena berraztertzea eta ezabatzea. 

—  A.A.2 Adenitas. Hiri-bilbetik deskonektatutako eremua da, eta, organo substanti-
boak bere txostenean egindako balorazioaren arabera, ez dira betetzen hiri-lurzoru 
gisa sailkatzeko baldintzak. Gainera, malda handia duenez, lursailaren lur-erauz-
ketak egin beharko dira, eta horiek ez dira komenigarriak, EAEko paisaia berezi 
eta nabarmenen katalogoan jasotako eremu batean paisaian eragina dutelako. 
Desklasifikatzea gomendatzen da. 

—  SR-2 Zelaiko Kurtzea. Planaren memoriak 32 etxebizitza berritzat jotzen ditu; hi-
rigintza fitxak, berriz, 28 islatzen ditu. Udalaren orubearen gaineko jarduketa iso-
latua dela susmatzen bada ere, alderdi hori argitu egin behar da. Planteatutako 
etxebizitzen atzeko aldean espazio libreen sistema lokalari dagokionez, jatorrizko 
egoera aldatu gabe egon beharko du. Proposatutako eraikuntza-profila, S+B+2+A, 
berriz ere gehiegizkoa da, eta haren bolumetria berriz aztertzeko eskatu da, espa-
zio horren paisaia-kalitate handia dela eta. 
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  Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren udal-estrategiaren barruan hirigin-
tza-garapenaren sekuentzia logiko bat ezartzeko, 2/2006 Legeak zehazten duen 
moduan, Udalak beharrezko baldintzak ezarri beharko lituzke proposatutako ga-
rapen berriak udaleko hiri-bilbean sartu ahal izateko. Horrela, Udalak arau hori 
betetzeko aukeratu ditzakeen estrategien artean, lehentasunezkotzat jo beharko 
litzateke, lehenik eta behin, hiri-lurzoru kalifikatuaren eraikuntza-bilbearen ondoko 
lurzoruak garatzea. 

—  SR-3 Eleitz-Atze. Ikusizko esposizioa eta kultura-ondarean, mendi-mazelako topo-
grafian, lotutako bide-azpiegituretan eta proposatutako eraikuntza-profilean izan 
dezakeen eragina kontuan hartuta, ingurumen-organo honek uste du birplanteatu 
egin beharko litzatekeela bizitegi-sektore hori. Era berean, berriz aztertu behar da 
bide berri bat sortzeko beharra, proiektatutako etxebizitzetarako sarbidea ema-
teagatik eta plaza nagusitik trafikoak kentzeko. Pilotalekurako, hilerrirako eta ho-
telerako sarbideak oinezkoentzat izan daitezke. Bestalde, eta Kurtzeko sektorean 
bezala, aldatu gabeko lurzoruen gaineko espazio libreen sistema orokorrak hala-
kotzat mantendu behar dira. 

7.4. Ekonomia jardueren garapenak
Zer esanik ez horri buruz, ez baitira jarduera ekonomikoetarako lurzoru berritzat 

hartzen.

7.5. Aparkalekuen ekipamendua
Karraspion proposatutako aparkaleku-sistema orokorrari dagokionez, Plan Orokorrak 

ekarritako justifikazioa, haren erabileraren urtarokotasuna, ingurumen-azterketa estra-
tegikoaren ingurumen-azterketa eta Karraspioko aparkalekuaren mugikortasunari eta 
irisgarritasunari buruzko aurre-diagnostikoa, Leber enpresak 2016an eta 2019an egin-
dakoak aztertuta, hurrenez hurren, ingurumen-organo honek uste du planteamenduan 
ez direla baloratu beste aukera bideragarri batzuk, aurkeztutako kokalekua alde batera 
utzita (Labaga punta). 

Beraz, haren ezarpena behar bezala justifikatuta ez dagoenez, eta ingurumen-ba-
lio handiko ingurune batean dagoenez, eta haren lehentasuna eduki beharreko balioak 
babestea izan beharko litzatekeenez (paisaia-balioak, azpiko geruzaren kalitatea, ar-
tadiaren landaredi erlikia, Batasunaren intereseko 6510 habitata, akuiferoa kutsatzeko 
arriskua duen eremua), ingurumen-organo honek uste du Planak bere gain hartu ezin 
dituen inpaktu esanguratsuak ekar ditzakeen jarduera bat dela, eta, beraz, baztertu egin 
behar dira aurreikusitako jarduerak. 

Karraspio-Kurlutzu-Insuntza ia eremu osoa Ereñozar lurpeko ur-masaren Iluntzar-Le-
keitio sektorekoa da, eta akuiferoen kutsadurarekiko oso kaltebera da. 

Aparkalekua aurreikusten den eremua Itsasertzeko Lurraldearen Arloko Planaren 
baso-kategoriaren barruan dago. Gaur egun, haren azaleraren zati batean, artadi de-
gradatu bat dago, pixka bat azaleratzen den arkatzez egindako paisaia karstiko baten 
gainean, portaera-oin ertain-baxuak dituena, eta haren landarediaren inguruko sastraka 
bat, LAParen 21. artikuluan ezarritakoarekin bat datorrena. 

Kategoria honetan sartzen dira gaur egungo erabileragatik eta/edo erabiltzeko boka-
zioagatik (malda, arriskuak, arroen babesa, etab.) baso-erabilerarako orientazio argiak 
dituzten lurrak, hala nola artadi kantauriarrak, hariztiak, ameztiak, haltzadi kantauriarrak 
eta harkaitzetako landaredi-konplexuak. 

Aparkalekua A motako zerbitzu-instalazio tekniko ez-lineal gisa kategorizatutako era-
bilera da, Itsasertza Babesteko LAPean: 

D.4.1. Ibilgailuak aire zabalean aparkatzeko azalera handiak: 50 ibilgailutik gorako 
edukiera dutenak. 

Erabilerak arautzeko matrizearen arabera (29. artikulua), erabilera hori debekatuta 
dago bertako baso-masetan proiektatzen bada; adibidez, artadi txikian. 
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Bestalde, ez da gertagarritzat jotzen aparkaleku bat egiteak sortzen den arazo pun-
tuala konpontzen laguntzea; aitzitik, antzeko inguruneetan antzeko esperientziak izanda, 
automobilisten eskari berriak eragingo lituzke, eta horrek arazoa irautea ekarriko luke. 

Halakorik ezean, beste bide batzuk aztertu behar dira lur gaineko trafikoaren arazoa 
konpontzeko; esate baterako, inguruan dauden aparkalekuak erabiltzea eta udan hon-
dartzetara joateko autobus zerbitzua edo antzeko beste neurri batzuk jartzea. 

Ikuspegi alternatibo horiek HAPOri aplika dakizkiokeen ingurumen-helburuak lortzen 
lagunduko dute, irismen-dokumentuan adierazitakoak, hain zuzen ere (1) pertsonen mu-
gikortasun-eskaria kudeatzeari buruzkoak, oinez ibiltzeko, bizikletaz ibiltzeko eta garraio 
kolektiborako banaketa bideratuz, eta mugikortasun ez hain motorizatua, motelagoa eta 
hurbilagoa sustatuz, eta (2) Batasunaren intereseko habitatak hondatzea saihestuz eta 
zuhaitzak berreskuratzea sustatuz. 

Azkenik, adierazi behar da, nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena 
Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren arabera, lurzoru urbanizaezineko 
aparkalekuak, 3.000 m2-ko azalera gainditzen dutenean, ingurumen-inpaktuaren ebalua-
zioaren mende daudela. 

7.6. Uraren hornidura eta saneamendua edo beste zerbitzu batzuk
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak, 2019ko martxoko idazkian, Mendexako HAPOare-

kin lotutako hornidura- eta saneamendu-azpiegituren nahikotasunaren berri eman zuen. 
Bertan, saneamendu-sareak eta hornidura-sareak aurreikusitako hazkundeak zerbitza-
tzeko gaitasun nahikoa dutela jotzen da. Era berean, garapen berriek sare bereizleak 
aurreikusi beharko dituztela adierazi dute, eta euri sareak bereiztea sustatuko dutela. 
Datu hori planaren araudiaren atalean sartu behar da. 

Mendexako udalerrian, Lekeitioarekiko mugan, Kantauri Ekialdeko demarkazio hidro-
grafikoaren Plan Hidrologikoko Eremu Babestuen Erregistroan sartutako hiri-hornidura-
ko bilketa posible bat identifikatu da. Baieztatuz gero, Plan orokorrean, baldintza gain-
jarri gisa jasoko dira hargune horiek eta haien zaintzapeko zonak (Plan Hidrologikoaren 
arau-xedapenen 48.5. artikuluan ezarritakoaren arabera definituak), eta haren araudian 
berariaz ezarriko da ezen, zaintzapeko zona horietan edozein jarduera garatzeko, Uren 
Administrazioaren aurretiazko txostena beharko dela.

Aurreikusitako garapen berriak hornitzeko nahikoa baliabide izateari dagokionez, in-
gurumen-organo honek Uraren Euskal Agentziak egiten duen baloraziora jotzen du. 

Telekomunikazioei dagokienez, adierazi behar da Planak kontuan hartu behar duela 
telekomunikazioetarako antenen instalazio berriek eta horien sarbideek ingurumen-in-
paktuaren ebaluazioa egin beharko luketela, 3/1998 Legearen arabera.

7.7. Giro zarata
Plan Orokorrak eragin akustikoaren azterlan bat jasotzen du, eta, bertan, kalitate 

akustikoaren helburuak zenbateraino bete diren identifikatzen da, planaren proposamen 
berriak kontuan hartuz. Era berean, Bizkaiko foru-errepideetako zortasun akustikoko 
eremuak, BI-3438 eta BI-4449 errepideak identifikatzen dira.

Sustatzaileak aurkeztutako azterlanaren arabera, etorkizuneko hirigintza-garapenak 
gehieneko okupazio-ildoa hartuta modelizatu direnez, kalitate akustikoaren helburuak 
betetzen direla uste da, bai gaur egun, bai etorkizunean, 20 urteko epean, bai fatxadan, 
bai Karraspio aldeko kanpoko ingurunean. 

Zelaian, S.R.-02 Zelaiko Kurtzea bizitegi-sektorean, etorkizunean dezibelio bat baino 
gutxiago gaindituko da kanpoko ingurunean, eta kalitate akustikoaren (OCA) helburuak 
beteko dira fatxaden mailan. 213/2012 Dekretuaren 35. artikuluaren arabera, eguneko 
neurtutako balioen%97k baino gehiagok muga gisa ezarritako balioak 3 dB-tik gora gain-
ditzen ez dituztenean, BKEak betetzen direla ebatzi du azterlanak, bai egungo egoerari 
dagokionez, bai etorkizunari dagokionez, aplikatu beharreko helburuak betetzen direla. 
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Hala ere, egoera akustikoari dagokionez, eta BI-4449 eta BI-3438 foru-errepideen 
zortasun akustikoko zonari eragiten dionez, horiek kudeatzen dituen organoak, Azpie-
gituren eta Lurralde Garapenaren Foru Zuzendaritza Nagusiak, xedatutakoa beteko da. 

7.8. Itsasertzaren gaineko eragina
Nolanahi ere, plan orokorrak bete egingo du estatuko Administrazioak bere txostene-

tan ezarritakoa.

7.9. Garapenaren hurrengo faseetarako
Udalaren energia-plan bat egitea gomendatzen da, EEEk zehazten duen bezala, 

energia-kontsumoa murrizteko eta beharrak energia-iturri berriztagarriekin hornitzeko. 
Gomendatzen da HAPOn lurraldearen azterketa xehatuak egitea tokiko konektibitate 

ekologikorako sarea zehazteko.

8. Ingurumena zaintzeko programa
Mendexako Udalak 21/2013 Legeak 51. artikuluan eta 211/2012 Dekretuak 16. arti-

kuluan xedatutako jarraipena egin beharko du.
Ingurumena Zaintzeko Programak plan orokorraren araudian, ingurumen-azterketa 

estrategikoan eta ingurumen-adierazpen estrategiko honetan jasotako ingurumen-zehaz-
tapen guztien betetzearen jarraipena egingo du.

Programa hau indarrean egongo da planeko faseak egikaritzean eta hortik eratorri-
tako proiektuek irauten duten bitartean, eta kasu bakoitzean aurreikusi egin beharko da 
horien aplikazioa bermatzeko beharrezko aurrekontua.

Agintaritza erantzulea Mendexako Udala izango da eta ingurumen-organoari jarrai-
pen-txostena bidaliko dio urtero, plan orokorra behin betiko onartzen denetik aurrera; 
besteak beste, adierazle hauen balioa jaso beharko da txostenean:

a) Eraikitako etxebizitzen kopurua.
b) Eraikitako etxebizitzen mota eta dentsitatea.
c) Kalitate akustikoko helburuak betetzen ez diren area akustikoen kopurua.
d) Zortasun akustikoaren eraginpeko pertsonen kopurua.
e) Ur-eskariak eta haien bilakaera.

9. Ingurumen-adierazpen estrategiko honen ondorioak
Arestian azaldutakoarekin bat etorriz, ingurumen-adierazpen estrategiko honek zera 

ondorioztatzen du:
1.  Proposatutako planaren iraunkortasuna bermatzeko eta, beraz, Mendexako in-

gurumena babesten laguntzeko, proposatutako etxebizitza-kopurua berrazter-
tzea proposatzen du ingurumen-organo honek, txosten honen 7.2. eta 7.3. ata-
letan adierazitakoaren arabera ingurumenaren aldetik onargarritzat jotzen den 
erreferentzia-zifra bat bilatuz, aztertutako eremuetan aurreikusitako garapenak 
ezabatuz. 

2.  Mugikortasun-eskaria ahalik eta ondoen kudeatzeko eta udalerriko inguru-
men-baliabide baliotsuak gal ez daitezen, Ingurumen Organo honek uste du Ka-
rraspio inguruan aparkalekua egiteak planak bere gain hartu ezin dituen inpaktu 
esanguratsuak ekar ditzakeela eta, beraz, aurreikusitako jardueretatik baztertu 
egin behar dela. Beharrezkotzat jotzen da egungo mugikortasun-ereduak irauten 
ez duen beste aukera batzuk kontuan hartzea, irismen-dokumentuan zehaztuta-
ko jasangarritasun-irizpideetatik urrun. 

3.  Lurzoru urbanizaezinaren kalifikazioari dagokionez, ingurumen-adierazpen es-
trategiko honen 7.1 atalean adierazitakoa hartuko da kontuan. Ingurumen-orga-
no honek positiboki baloratzen ditu Plan Orokorrak proposatutako lurzoru-des-
klasifikazioak.
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4.  Ingurumeneko Foru Zuzendaritza Nagusiaren Natura Ondarearen Zerbitzuari es-
katu behar zaio Bizkaiko Bisoi Europarraren Kudeaketa Planaren 10. artikuluan 
ezarritako nahitaezko txostena egin dezala, plana behin betiko onartu aurretik. 

5.  Plan Hidrologikoko Eremu Babestuen Erregistroko hiri-hornidurako harguneei 
dagokienez, ingurumen-adierazpen estrategiko honen 7.6. atalean aipaturikoa 
egingo da.

6.  Ingurumen-zaratari dagokionez, Plan Orokorrak kontuan hartu beharko du Az-
piegituren eta Lurralde Garapenaren Foru Zuzendaritza Nagusiak BI-4449 eta 
BI-3438 foru-errepideek etorkizunean planean proposatutako garapenek zorta-
sun akustikoko eremuan izango duten eraginari buruz xedatutakoa. 

7.  Gogorarazi du nekazaritza-arloko eragina ebaluatzeko protokoloa aplikatu behar-
ko dela, batetik, abeltzaintza eta nekazaritzako lurzoruaren okupazioa eta, bes-
tetik, ukituko diren nekazaritzako ustiategien gaineko eragina oinarritzat  hartuta.

8.  Plan orokorra garatzeko egiten diren plan guztiek ingurumen-ebaluazio estrate-
gikoa behar duten ala ez galdetuko zaio ingurumen-organo honi.

9.  Honako neurri babesle edo zuzentzaile hauek ezartzen dira, eta plan orokorrak 
eta haren egikaritzeak bete egin beharko dituzte:

  a)  Plan orokorraren araudiak, segurtasun, 1.3.37. artikuluaren barruan osasun-
garritasun eta apaintasun publikoko gutxieneko baldintzen barruan, orubeak 
eta urbanizazioak flora exotiko inbaditzailerik gabe mantentzeko betebeha-
rra jasoko du. Horri dagokionez, 11.8 puntuan xedatutakoa beteko da. Ingu-
rumen Azterlan Estrategikoaren espezie exotikoak kontrolatzeko neurriak. 
Era berean, Ingurumeneko Foru Zuzendaritza Nagusiaren Natura Ondarea-
ren Zerbitzuak kontsultari emandako erantzunean aipatutako gainerako bal-
dintzak ere jaso beharko dira. 

  b)  Garapen-proiektuetan ezpondak edota lubetak egonkortu beharra badago, 
bioingeniaritzako teknikak erabiliko dira esku-hartze zonak tratatzeko. Ez-
pondak gunitatu edo hormigoizko proiekzio bidez gainazalean egonkortzea 
saihestuko da, eta, salbuespen gisa, irtenbide hori aukeratzen bada, pai-
saian integratuko dira bistak ezkutatuz. 

  c)  Garapen berriek jarduketa-eremuetan dauden landaredi autoktonoko oinak 
eta, hala badagokio, ur-harguneak errespetatuko dituzte. Era berean, landa-
re-lurra aprobetxatu beharko da (landareen sustraiek esploratutako horizon-
te edafikoa), kaltetutako lursailak landareztatzeko erabili beharko dena, edo 
udalerrian eraldatutako beste eremu batzuk lehengoratzen laguntzeko. 

  d)  Garapen-plangintzak drainatze jasangarriko hiri-sistemak jaso beharko ditu 
bere diseinuetan. 

10.  Ingurumen-azterketa estrategikoaren testu bateratu eta eguneratu bat prestatu-
ko da, ingurumen-adierazpen estrategiko honen 6. atalean adierazitakoa kon-
tuan hartuta.

10. Publizitatea
21/2013 Legearen 26. artikuluan ezartzen denaren arabera, plan orokorra onartzen 

den egunetik hamabost egun balioduneko epean, funtsezko organoak, hots, Bizkaiko 
Foru Aldundiko Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Sailak, 
honako dokumentazio hau bidaliko du Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko:

a)  Plana onartzen duen ebazpena eta funtsezko organoak aipaturiko plan edo pro-
gramaren eduki osoa jendeak kontsultatu ahal izateko eskuragarri jarriko duen 
helbide elektronikoaren erreferentzia edo, hala badagokio, dokumentazio hori 
eskuragarri dagoen organo sustatzailearen helbide elektronikoa.

b)  Honako hau azaltzen duen laburpen bat: ingurumen-alderdiak planean zein mo-
dutan sartu diren, ingurumen-azterketa estrategikoa, jendaurreko informazioaren 
eta kontsulten emaitzak eta ingurumen-adierazpen estrategikoa nola hartu diren 
aintzat eta dena delako hautabidea aukeratzeko arrazoiak.
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c)  Plan orokorra aplikatzeak ingurumenean izandako eraginen jarraipena egiteko 
hartutako neurriak.

Horrenbestez, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko foru erakundeen hautapen, antolaketa, 
erregimen eta funtzionamenduari 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, Mendexako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrari 
buruz, honako hau,

XEDATZEN DUT:

Lehenengoa: Mendexako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrari buruzko inguru-
men-adierazpen estrategikoa egitea, aurretik adierazitako baldintzen arabera.

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: Ebazpen hau jakinaraztea Mendexako Udalari eta Bizkaiko Foru Aldun-
diaren Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailari.

Laugarrena: Ingurumen-adierazpen estrategiko honek indarra galduko du eta berez-
koak dituen ondorioak eragiteari utziko dio baldin eta, Bizkaiko Lurralde Historikoko Al-
dizkari Ofizialean argitaratu ostean, plan orokorra argitaratu eta gehienez ere bi urteko 
epean onartu ez bada.

Bosgarrena: 21/2013 Legearen 5.2. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, inguru-
men-adierazpen estrategiko hau derrigorrez bete beharrekoa eta erabakigarria da.

Seigarrena: 21/2013 Legearen 25,4. artikuluarekin bat etorriz, ez da Ingurumen Adie-
razpen 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 hartu edo onesteko ekin-
tzaren kontra administrazio- edo judizio-bidean egokiak diren errekurtsoei kalterik egin 
gabe, hala denean.

Bilbon, 2020ko otsailaren 20an.
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 

Zaintzeko foru diputatua,
ELENA UNZUETA TORRE

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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