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1. SARRERA 

Dokumentu honen erredakzioa Vivienda y Suelo de Euskadi S.A. (VISESA) enpresaren 
eskaerari erantzuten dio, Ingurumen  Ebaluazio Sinplifikatua garatzeko helburuz eta HIRI 
ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIA “BIZITEGI AREA 01-AZBARREN”, BASAURI ren 
baitan. 

Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren arloko araudia honako lege hauetan dago jasota: 
21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa; 10/2021 Legea, 
abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzkoa; eta 211/2012 Dekretua, 
urriaren 16koa, planen eta programen ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duena. 
 
10/2021 Legeko, abenduraren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena, 72. 
artikuluan – “Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren erparrua” ondokoa adierazten da: 
 

2.– Ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua eduki beharko dute Administrazio 
publiko batek hartutako II.B eranskinean zerrendatutako planek eta programek, eta 
horien aldaketek eta berrikuspenek, eta horiek egitea lege- edo erregelamendu-
xedapen batek edo Gobernu Kontseiluaren akordioaren batek eskatzen edo babesten 
badu. 

 
Eta II.B Eranskinak honela dio: 
 

Ingurumen-ebaluazio sinplifikatua bete beharko dute administrazio publikoek onartzen 
dituzten ondoko planek eta programek, ingurumenean ondorio adierazgarriak izan 
ditzaketen ala ez erabakitzeko, haiek prestatzea edo onartzea legezko edo arauzko 
xedapen batek eskatzen duenean edo Gobernu Kobntseiluak erabakitzen duenean: 
 
1. – Udal mailan eremu txikien erabilera ezartzen duten II.A eranskineko planak eta 
programak. 
 
2. – II.A eranskineko planen eta programen aldaketa txikiak, II.G eranskineko aldaketa 
txikien definizioaren arabera. 
 
3. – Etorkizunean proiektuak baimentzeko esparrua ezartzen duten plan eta 
programak, II.A eranskineko 6. Eta 7. Idatz-zatietako baldintzak betetzen ez 
dituztenak. 

 
A priori, eta ingurumen-organoak erabaki dezakeenaren baldintzapean, Plan Berezia 3. 
atalean sinplifikatutako ingurune dokumentu estrategikoaren prozeduraren barruan sar 
daitekeela erabaki da. 
 
Ingurune Dokumentu Estrategikoaren prozedura Euskadiko Ingurumen Administrazioari 
buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 72.etik 75.era bitarteko artikuluetan arautzen 
da. 
 
75. artikuluan adierazten da ingurune dokumentu estrategiko sinplifikatuaren prozedura 
ingurumen-organoak lege honetan ezarritakoaren arabera emandako ingurumen-txosten 
estrategiko batekin amaituko dela, eragindako administrazio publikoei eta pertsona 
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interesdunei kontsulta egin ondoren. Ingurumen-txosten estrategikoa nahitaezko txosten 
loteslea izango da. 
 
Ingurumen-organoak gehienez ere hiru hilabeteko epea izango du, eskaera osoa jasotzen 
duenetik zenbatzen hasita, aurreko paragrafoan aurreikusitako kontsultak egiteko eta 
ingurumen-txosten estrategikoa egiteko. Ingurumen-organoak egindako kontsultei 
erantzuteko epea hilabetekoa izango da. 
 
Gainera, Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 29. 
artikuluan, ingurumen dokumentu estrategiko sinplifikatua hasteko eskaerari buruzkoan, 
honako hau adierazten da: 
 
1. Plan edo programa abian jartzeko edo onesteko prozedura substantiboaren barruan, 
sustatzaileak ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua hasteko eskaera aurkeztuko 
dio organo substantiboari, arloko legediak eskatutako dokumentuekin batera. Agiri horiez 
gainera, plan edo programaren zirriborroa aurkeztuko du, bai eta ingurumen-agiri 
estrategikoa ere, gutxienez honako informazio hau adierazita: 
 

a) Plangintzaren helburuak. 
 
b) Proposatutako planaren irismena eta edukia, eta teknikaren eta ingurumenaren 
aldetik bideragarriak diren arrazoizko aukerak. 
 
c) Planaren edo programaren garapen aurreikusia. 
 
d) Eragindako lurralde-eremuan plan edo programa garatu aurreko egoeraren 
ezaugarriak. 
 
e) Aurreikus daitezkeen ingurumen-eraginak; eta, egoki izanez gero, haien 
kuantifikazioa. 
 
f) Arloko eta lurraldeko aldibereko planetan aurreikus daitezkeen eraginak. 
 
g) Ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedura aplikatzearen 
arrazoia. 
 
h) Aintzat hartutako aukeren artean egindako hautaketaren arrazoien laburpena. 
 
i) Plan edo programaren aplikazioak ingurumenean eragin dezakeen edozein 
ondorio negatibo prebenitzeko, murrizteko, eta, ahal den neurrian zuzentzeko 
aurreikusitako neurriak, klima-aldaketa kontuan hartuta. 
 
j) Planaren ingurumen-jarraipenerako aurreikusitako neurrien deskribapena- 

 

Dokumentu hau ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua hasteko eskaera egiteko 
beharrezkoa den dokumentazioaren parte da. Ildo horri eutsiz, BASAURIKO “BIZITEGI 
AREA 01-AZBARREN” HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIAREN INGURUMEN 
DOKUMENTU ESTRATEGIKOAK eskumeneko-organoak ingurumen-txosten 
estrategikoa burutzea du xede. 
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Ondoren azaltzen den lana KIMAR, Consultores Ambientales S.L. enpresak garatu du 
eta edukiaren arduraduna Mar Basagoiti Royo (biologoa, 83. elkargo zenbakia eta 
14947807S NAN-duna) da. Nolanahi ere, ebaluatzeko erreferentziatzat honako 
dokumentua hartu da: HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIA – “BIZITEGI AREA 
01-AZBARREN”– BASAURI, HASIERAKO ONESPENA (2022KO martxoa). ARdV, 
urbanismo y arquitectura SLPU enpresak gauzatu du Arantza Ruiz de Velasco Artaza 
arkitektoaren zuzendaritzapean (Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala, 2.183. 
elkargo zenbakia). 
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2. PLANGINTZAREN HELBURUAK 
 
Hiri Antolamenduko Plan Berezi hau idaztearen helburua jarduketa zehatzak garatzea da. 
Jarduketa horiek, lurzati eraikigarriak eta hirigintza-eraikigarritasuna aldatu gabe, 
ondoriozko bolumenak berrantolatzera bideratzen dira, 01-Azbarren bizitegi-eremurako 
aurreikusitako higiezin-produktua alokairuko babes publikoko etxebizitzen estandarretara 
egokitzeko, modalitate hori sustatuko baita eremuan. 
 
Helburu horrekin, NJ-3, NJ-4, NJ-5 eta NJ-6 eraikinen altuera murriztu da, eta oinplanoan 
gehiago okupatzea baimendu da, lurzati pribatuen mugaraino. Indarrean dagoen 
antolamenduan aurreikusitako sestra gaineko erabilera publikoko zortasuna ez 
murrizteko, hori mantendu egingo da arkupeetan zehar, baldin eta eraikuntza-proiektuek 
goiko solairuetako okupazioa agortzen badute. Eraikuntza-tipologiaren aldaketa horrek 
aukera ematen du etxebizitzen kopurua apur bat handitzeko eta, behar izanez gero, 
eraikinen programa alokairuko etxebizitza eskatzen duen erabiltzailearen profilera 
egokitzeko. 
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3. PROPOSATURIKO PLANAREN ETA ALTERNATIBEN 
NORAINOKOA ETA EDUKIA 

 

3.1. PLANAREN DESKRIBAPENA 
 

 
Hiri Antolamenduko Plan Berezi honen eremua “01-Azbarren Bizitegi-Area”-ko bizitegi-
etxadia da, Basauriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak zehaztasunez mugatu eta 
antolatua, 2020ko abenduaren 29an egindako ohiko bilkuran aho batez onartua eta 
2021eko urtarrilaren 26an Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua. 
 
Bizitegi-eremu hori “01-Azbarren Bizitegi-Area”-n dago, udalerriaren iparraldean, Sarratu 
bizitegi-eremuaren eta Azbarren industrialdearen ondoan, zeina trenbideen beste aldean 
kokatzen den. Berrantolatu beharreko eremuak 19.723,75 m2-ko azalera hartzen du, eta 
muga egiten du, iparraldean, etxadia ETSko trenbideetatik bereizten duen eremuaren 
bide-sarea; hegoaldean, Uribarriko ingurabidea; mendebaldean, Matxitxako kalea, Sarratu 
eremutik banatzen duena; eta ekialdean, 01-Azbarren Bizitegi-Area. 
 
Eremuan antolatutako eraikigarritasuna 38.314,00 m2-koa da; horietatik 36.124,00 m2 
bizitegi-erabilerarako izango dira, eta 2.190 m2 merkataritza-lokaletarako, NJ-1, NJ-2, NJ-
3 eta NJ-4 lursailetako beheko solairuetan. Zuzkidura-bizitokietarako, NJ-AD partzela 
gordeko da. 
 
Bizitegi-eraikigarritasun guztia Gizarte-Babeseko Etxebizitzen erregimenekoa da, eta NJ-
1, NJ-2, NJ-3, NJ-4, NJ-5 eta NJ-6 gisa identifikatutako sei partzela eraikigarritan 
banatzen da. 
 

 
 

3.1.I Irudia: Proposaturiko antolamendua 
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Bizitegi-eraikinak egun dauden bide-sarearen inguruan kokatzen dira, hala nola 
Matxitxako kalea, Baskonia zubia Basauriko hirigunearekin lotzen duena (NJ-1), 
Uribarriko ingurabidea, Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren eremua Bizkotxalde parketik 
banatzen duena (NJ-2, NJ-AD), eta trenbideekiko paraleloa den kalea, Sarratu kaleari 
jarraipena emango diona, eta kaleari paralelo, entitate gehien duten gainerako 4 bizitegi-
blokeak kokatuko dira NJ-3, NJ-4, NJ-5 eta NJ-6 partzeletan. 
 
Aldatu egingo da NJ-3, NJ-4, NJ-5, NJ-6 eta AD eraikinen bolumena. Hormarteak handitu 
eta altuera murrizten dute, eraikin trinkoagoak osatuz, eraikuntza kostu doituagoarekin, 
eraginkortasun energetiko handiagoarekin eta eragin akustiko txikiagoarekin barruko gela 
gehiagotan. Horrek, eraikuntza kostuak optimizatzeaz gain, mantentze kostuak ere 
optimizatzen ditu Administrazio Publikoarentzat. Patiodun tipologia horri esker, litekeena 
da etxebizitza gehiago egitea ere; beraz, HAPB honen bidez, azken parametro horretan 
%20ko gehikuntza egin daiteke, behartu gabe. Etxebizitza bakoitzeko eraikitako 
azaleraren batez bestekoa 80-85 m² ingurukoa izango litzateke. Eraikuntza- eta 
mantentze-kostuei eustea eta ahalik eta eskatzaile gehienen etxebizitza-premiei 
erantzutea lehentasunezko helburuak dira etxebizitza-politiketan. Eraikuntza-bolumei 
dagokionez antolamenduaren irudia, zubiaren beste aldeko bolumetriari jarraitutasuna 
ematea izango da. 
 
Argazkian trenbide sarearen eta bizitegi-eremuaren artean dagoen euste-horma ikus 
daiteke. 
 

 
 

3.1.II Irudia: Eraikitako etxebizitzen simulazioa 

 
Eraikuntza-hormartea handitzeak okupazio handiagoa ahalbidetzen du solairu altuen 
kasuan. Okupazio hori beheko solairura eraman ez dadin, ataripeko erabilera publikoko 
azalera handitu ahal izango da, edo barruko patioak atariko kotaraino jaitsi. Sarratu 
kalearen jarraipena izango den kalearen beheko solairuko gehieneko lerrokadura 
lurzatiaren mugaraino iristea baimenduko da, baldin eta 22 metroko gehieneko muga 
errespetatuz gero eta betiere oinezkoen joan-etorri egokia bermatuko duen gutxienez 4 
metroko espaloia bermatzen bada. 
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3.1.III Irudia: Eraikitako etxebizitzen simulazioa 
 
NJ-5 eta NJ-6 eraikinei dagokienez, etxebizitza erabilera zuten behe solairuak, 
eraikigarritasuna zenbatuko ez duten arkupe eta bizitegien erabilera osagarrietara 
bideratuko dira behe solairuen azalera guztian, aplikaziokoa izango den arautegiaren 
baitan beti ere. 
 
Bizkotxalde Adarraren biribilgunearen alboan kokaturiko etxebizitza eraikinak (NJ-1 eta 
NJ-2) ez dira HAPB honen aldaketen xede, gainerako lursailetan etxebizitza kopurua 
areagotzea baimentzen den heinean, lursail hauetan ere aukera hori ematea salbu. 
Eraikin hauek erabilera komertzialetara bideratutako behe solairuak, 5 goi-solairu eta 
gainerako solairuekiko atzeratuta egongo diren teilatupeak dituzte. Bi eraikin hauek bi 
soto izango dituzte aparkalekuak eta etxebizitzen osagarri izango diren erabilerak modu 
egokian banatu ahal izateko. 
 
NJ-3, NJ-4, NJ-5 eta NJ-6 beren geheienezko altuera murriztuko dute; B+6 lehen bi 
eraikinetan eta B+7 azkeneko bietan. Sarratu kaleak NJ-5 eta NJ-6 eraikinetara bidean 
kota galtzen duenez, eraikuntzen koroazio altuerak jarraikortasuna mantentzen du. 
Gainera, eremuaren irudi bateratu bat sustatze aldera, etxebizitza erabilera duten 
eraikinen lehen solairuen forjatuen azpiko aurpegien gutxi gorabeherako kotak doitu dira 
(±60cm). Horrela, NJ-1, NJ-3 eta NJ-4 eraikinen lehen solairuak +49,65m-ko kotan 
kokatuko dira (±60cm), +49,00m-ko kotan (±60cm) NJ-2 eraikinarena, +47,30m-ko kotan 
(±60cm) NJ-5 eta NJ-6-arena eta +47,00m -an (±60cm) zuzkidura etxebizitzena, NJ-AD. 
 
NJ-3tik NJ-6ra bitarteko eraikinen eta zuzkidura-bizitokien lur-arras azpiko solairuei 
dagokienez, eremuaren azpitik doan Bilboko Metroaren trenbide-linearen eraginak solairu 
kopurua murriztea gomendatzen du, eta, beraz, sestra azpiko aparkalekua solairu batera 
murriztea ahalbidetzen da, zimendu-arazoak eta egituren arteko interakzio-arazoak 
saihesteko. Horregatik, salbuespen gisa, aparkaleku-kopurua 0,9 aparkaleku-plazatara 
murriztuko da etxebizitza-kopuru bakoitzeko. 
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Higiezinen produktua alokairuko etxebizitza sozialetara bideratuko denez eta eskatzaile 
askok ibilgailu propiorik ez dutenez, eragin horrek ez du eragozpen handiagorik izango 
etxebizitzen sustapenerako. Udalerriko inguru horretan ere ez dago aparkaleku 
eskasiarik. 
 
Zuzkidura-bizitokien eraikinari dagokionez, HAPBk aurreikusitako garaierari eutsiko dio 
(BS+6), inguruko eraikinekin bat etorriz. Hala ere, honen bolumetria pixka bat aldatuko da, 
zuzkidura-etxebizitzen eraikina NJ-5 lursailean egingo den eraikinetik aldentzeko. 
Tipologia aztertu ondoren, bolumenaren aldaketak arazorik sortzen ez dutela nabarmendu 
behar da. Aldaketak espazio publikoko aparkalekuei eragiten die ordea. Hala, 
aparkalekuak ekialderantz mugitu dira, plaza-kopurua ez murrizteko eta NJ-AD 
eraikinaren aurrealdean espaloi eskuzabalago bat uzteko. 
 
Lagapen-espazioei dagokienez, 01-Azbarren Bizitegi-Areako zuzkidura publikoen 
kokapena eta azalera mantentzen dira. Urbanizazio-proiektuak diseinatuko du, azkenen 
finean, espazio publikoa, bidegorria eta aparkalekuak, onartzen den unean indarrean 
dagoen legeriarekin bat etorriz. 
 

3.2. ALTERNATIBAK 
 
 
Ingurumen Ebaluazioari buruzko 21/2013 Legearen 29. artikuluaren arabera, ingurumen-
ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren tramitazioari hasiera ematea eskatzeko, planaren 
zirriborro bat aurkeztu behar da, ingurune dokumentu estrategiko batekin batera, zeinak 
nahitaez jaso beharko ditu aintzat har litezkeen eta “teknikoki eta ingurumenaren aldetik 
bideragarriak diren zentzuzko alternatibak”. 
 
Bi alternatiba baino ez dira aurkeztu: 0 alternatiba eta 1 alternatiba; izan ere, hirigintza-
dokumentuan adierazten den bezala, Plan Bereziaren antolamendua alternatiben xede 
izan zen 2018an onartutako plangintza aldatzeko espedientea izapidetzean, eta 
proposatutako antolamendua izan zen ikuspegi akustikotik hobekien baloratu zena, ezarri 
beharreko neurri zuzentzaileak alde batera utzi gabe. Hori dela eta, ezin da lurzatien 
konfigurazioa aldatu, ezta garatu beharreko eremuan duten kokapena edo posizioa, edo 
eraikigarritasuna. 
 

0 ALTERNATIBA edo “Interbentzio eza” 
 
HAPO-ko 8.2.2. artikulua “01-Azbarren Bizitegi-Area”-ren Ordenantzan jasotzen den 
fitxaren arabera: 
 
1. Eremuari buruzko datu orokorrak: 
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2. Erabilera-araubidea 
 

- Berezko erabilera (laurtekoan) 
 

5. Bizitegia B.O.E. araubidean 
 

- Baimendutako erabilerak 
 

2. Komunikazio-kategoria guztiak 
3. Azpiegitura kategoria guztiak 
4. Ekimendu-kategoria guztiak 
5. Bizitegi-kategoria guztiak 
6. Hirugarren sektoreko kategoria guztiak 
7.1.1. Etxebizitzaren barruan onartutako industria 
7.1.2. Etxebizitzarekin bateragarria den industria 
7.2. Etxebizitzarekin bateragarria den biltegia 
8. Espazio libreen kategoria guztiak 

 
- Erabilera debekatuak 
 
1. Lehen sektoreko jardueren kategoria guztiak 
7.1.3. Etxebizitzarekin bateragarria ez den industria 
7.1.4. Beste industria batzuk 
7.3. Etxebizitzarekin bateraezina den biltegia 
 

3. Hirigintza baldintzak 
 

- Guztiko eraikigarritasun geometrikoa 38.314 m2  
- Eraikigarritasun haztatua   38.314 m2  
- Etxebizitzen gehienezko kopurua   345  
- GBE kopurua .    345  
- Ondoriozko lurzati pribatuak:  
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Azbarren eremuak muga egiten du Basauri zeharkatzen duten estatuaren 
eskumeneko trenbide-lerro batzuekin, Hortaz, TSLn ezarritakoarekin bat etorriz, 
ADIFen aurretiazko baimena lortu beharko dute egin beharreko obrek. 
 
Halaber, eremu horretako egoera akustikoa kontuan harturik, sustatzaileak 
beharrezko diren neurri prebentibo eta zuzentzaileak hartu beharko ditu aplikazio-
arauetan aireko zaratei dagokienez eskatutako isolamendua bermatzeko. Era 
berean, betetzen direla egiaztatu beharko du. 
 
Eremu horretan, lurra kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten 
edo dituzten lurzoruen inbentarioan ageri diren lurzati batzuk daude. Beraz, 
kokaleku horietan edozein esku-hartze egin aurretik, lurzoruaren kalitateari 
buruzko adierazpen bat izapidetu beharko da, lurzoruaren kutsadura prebenitzeko 
eta zuzentzeko 4/2015 Legean ezarritakoaren arabera. 

 
4. Eraikuntzaren araubidea 
 

- Lurzati garbi eraikigarriaren gutxieneko lurzatia 400 m2  
- Gutxieneko zabalera 15 m  
- Eraikuntzako teilatu-hegalerainoko gehieneko garaiera 33 m  
- Eraikuntzaren gehieneko garaiera, solairu kopuruan B+9*  
 
* J-3 eta J-4 lurzatietan, B+8 baimenduko da gehienez, eta J-5 eta J-6 lurzatietan, aldiz, B+9 
gehienez. Gehieneko garaiera, eraikuntzako teilatu-hegaleraino, 33 metro izango da. 

 
5. Jarduketa-sistema 

 
Egikaritzeko adierazten den jarduketa-sistema lankidetzakoa da.  
 

6. Garapena eta egikaritzea 
 
Artikulu hau eta aldaketa puntuala bat ez badatoz, aldaketa puntuala gailenduko 
da. 
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7. Egikaritze-epeak 
 

Guztira, 6 urteko egikaritze-epea aurreikusten da. 
 

 
 

3.2.I Irudia: 0 Alternatiba 
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1 ALTERNATIBA 
 
Aldaketak ez du eraginik 01-Azbarren Bizitegi-Areako eremu osoan, baina bai lurzati 
eraikigarri guztietan; beraz, HAPO-ren fitxa eguneratuko da HAPB honen bidez aldatzen 
diren parametroeta. 
 
Eraikigarritasun haztatuari eta teilatu hegalaren gehieneko altuerari buruzko erreferentzia 
kendu da. 
 
1. Eremuari buruzko datu orokorrak 
 

 
 
2. Erabilera-araubidea 
 

- Berezko erabilera (laurtekoan)  
 
5. Bizitegia, Gizarte Babeserako Etxebizitzen araubidean  
 
- Baimendurako erabilerak 
 
2. Komunikazio-kategoria guztiak 
3. Azpiegitura-kategoria guztiak 
4. Ekipamendu-kategoria guztiak 
5. Bizitegi-kategoria guztiak 
6. Hirugarren sektoreko kategoria guztiak 
7.1.1. Etxebizitzaren barruan onartutako industria 
7.1.2. Etxebizitzarekin bateragarria den industria 
7.2. Etxebizitzarekin bateragarria den biltegia 
8. Espazio libreen kategoria guztiak 
 
- Erabilera debekatuak 
 
1. Lehen sektoreko jardueren kategoria guztiak 
7.1.3. Etxebizitzarekin bateragarria ez den industria 
7.1.4. Beste industria batzuk  
7.3. Etxebizitzarekin bateraezina den biltegia 
 

3. Hirigintza-baldintzak 
 

- Guztiko eraikigarritasun geometrikoa  38.314 m2  
- Etxebizitzen gehienezko kopurua  416  
- GBE kopurua    416  
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- Ondoriozko lurzati pribatuak 
 

 
 

 
 

Azbarrengo eremua trenbide-sarearekin mugakide da. Garatu beharreko obrek 
Trenbide Sarearen eskuduntza duen Administrazioaren aurretiko baimena beharko 
dute. 
 
Halaber, eremu horretako egoera akustikoa kontuan harturik, sustatzaileak 
beharrezko diren neurri prebentibo eta zuzentzaileak hartu beharko ditu aplikazio-
arauetan aireko zaratei dagokienez eskatutako isolamendua bermatzeko. Era 
berean, betetzen direla egiaztatu beharko du. 
 
Eremu horretan, lurra kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten 
edo dituzten lurzoruen inbentarioan ageri diren lurzati batzuk daude. Beraz, 
kokaleku horietan edozein esku-hartze egin aurretik, lurzoruaren kalitateari 
buruzko adierazpen bat izapidetu beharko da, lurzoruaren kutsadura prebenitzeko 
eta zuzentzeko 4/2015 Legean ezarritakoaren arabera. 
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4. Eraikuntzaren araubidea 
 

- Lurzati garbi-eraikigarriaren gutxieneko lurzatia 400 m2  
- Gutxieneko zabalera 15 m  
- Eraikuntzaren gehieneko garaiera, solairu-kopuruan B+7*  
 
* NJ-1 eta NJ-2 lurzatietan B+5+BC, NJ-3 eta NJ-4 lurzatietan B+6 eta NJ-5 eta NJ-6 lurzatietan B+7 
altuerak baimenduko dira. 

 
5. Jarduketa sistema 
 

Egikaritzeko adierazten den jarduketa-sistema hitzarmenekoa da EU 34.1.-en eta 
desjabetzakoa EU 34.2.-an. 

 
6. Garapena eta egikaritzea 
 

 
 

Artikulu hau eta aldaketa puntuala bat ez badatoz, aldaketa puntuala gailenduko 
da. 

 
7. Egikaritze epeak 
 

Onetsita dagoen Urbanizazio Jarduketa Programaren araberakoak. 
 

 
 

3.2.II Irudia: 1 Alternatiba
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4. PLANAK IZAN DEZAKEEN GARAPENA 
 
105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzkoaren 30. artikulua: “Plangintza 
orokorrean txertatutako antolamendu xehatua Plan Nagusiaren aldaketaren irudia, edota 
Plan Bereziaren edo Plan Partzialaren irudia (dagokionaren arabera) erabilita aldatu ahal 
izango da. Izapideak egiteko prozedura 2/2006 Legearen 95., 96. eta 97. Artikuluetan 
araututakoa izango da”. 
 

"97. Artikulua – Plan Bereziak izapidetu eta onartzea. 
 
1. – Plan Bereziak Plan Partzialetarako ezarritakoaren arabera egin, izapidetu eta 
onartuko dira. (…) 
 
"95. Artikulua – Plan Partzialak izapidetzea. 
 
1. – Plan partziala egitea udalei dagokie, berez, baina beste edozein pertsona 
fisiko edo juridikok ere egin dezake. 
 
2. – Udalak hasierako onespena edo ezespen arrazoitua emango dio plan 
partzialari. Lehenengo kasuan, jendaurrean jarriko du, udalerriari dagokion lurralde 
historikoko aldizkari ofizialean eta lurralde horretan tirada gehien duen 
egunkarietan hasierako onespena emateko erabakia argitaratuz. Plana 20 egunez 
egongo da, gutxienez, jendaurrean, azken argitalpenaren egunetik aurrera. 
(...) 
3. – Jendaurrean egondako epean aurkeztutako alegazioak ikusita, udalak behin-
behingoz edo behin-betiko onartuko du plana, bidezko diren aldaketak egin 
ondoren. Aldaketak funtsezkoak badira, plan partzialaren testu bategin berri bat 
egingo da. Testu horri hasierako onespena emango zaio eta berriz ere 
jendaurrean jarriko da. 
 
4. – Udalak plana behin-behingoz edo behin-betiko –dagokionez- onartzeko, sei 
hilabete izango ditu gehienez ere, hasierako onespena eman zaionetik kontuan 
hartuta. Epe hori ebazpenik jakinarazi gabe igarotakoan, plan partziala 
alderdietako batek eskatuta aurkeztu baldin bada, interesdunak ezetsia izan dela 
iritzi ahal izango dio. 
 
5. – 3.000 biztanle edo gutxiago duten udalerrien kasuan, behin-behineko 
onespena emateko erabakia hartu ondoren, 10 eguneko epea egongo da –
erabakia hartu denetik- plana dagokion foru-aldundira bidaltzeko, behin betiko 
onar dezan. 3.000 biztanletik gorako udalerrietan, udalaren bigarren onespena 
behin betiko onespena izango da. 

 
Basauriko Udalak berak behin-betiko onartuko du Plan Berezi hau. “01-Azbarren Bizitegi-
Areak” behin-betiko onartutako Urbanizatzeko Jarduketa Programa (PAU) duenez gero, 
eta programa horren edukia HAPB honen izapidetzearekin aldatzen ez denez, eta 
lurzorua bi egikaritze-unitatetan banatzen denez, dokumentu horretan unitate 
bakoitzerako onartutakoaren arabera jokatuko da. 
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Eraikinak eraiki aurretik, lurzoruaren hirigintza-kudeaketako espedienteak amaitu beharko 
dira, eta dagozkien urbanizazio-proiektuak idatzi eta izapidetu beharko dira. 
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5. NAHASITAKO LURRALDE EREMUAN PLANA EDO 
PROGRAMA GARATU BAINO LEHEN INGURUMEN 
EGOERAK KARAKTERIZATZEA 

 
Idarrean den HAPO-aren memoriak (BAO 2021/01/26) 2000. urteko HAPOko esparruak 
deskribatzen ditu, hirigintza-kudeaketan garatuta baina gauzatu gabe daudenak. Azbarren 
Area Euskotrenen trenbidearen ondoan dago, Sarratu auzoaren ondoan. Eremu hori, 
Eusko Jaurlaritzak eta Udalak sinatutako hitzarmenean oinarrituta, etxebizitza babestuen 
%100 (345) etxebizitza babestuen sustapenera bideratzen da. Aldaketa hori 2018ko 
apirilean onartu zen. 
 
Plan Bereziaren eremua Basauriko udalerriaren iparraldean dago, eta iparraldean eta 
ekialdean ETS eta ADIF-en trenbide sareak ditu mugakide, hegoaldean Uribarriko 
ingurabidea eta mendebaldean Matxitxako kalea. 
 
Ondoren, eremuaren argazki batzuk atxiki dira: 
 
 

 
 

5.I Irudia: Plan Bereziaren Eremua (horiz) 
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5.II Irudia: Plan Bereziaren inguruko 3D ikuspegia 
 

 
 

5.III Irudia: Eremuaren mendebaldean dagoen kamioientzako aparkalekua 
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5.IV Irudia: Eremuaren ikuspegia Uribarriko ingurabidetik  
 

 
 

5.V Irudia: Eremuaren ikuspegia barneko bide-saretik 
 

 
 

5.VI Irudia: Eremuaren barneko hondakin isuriak 
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Geoeuskadi aplikazioan jasotako ingurumen-informazioa oinarritzat hartuta, iturri 
akreditatuen beste errepertorio batzuez gain, hiri-ingurune batean gaudenez gero urriak 
diren ingurune fisikoaren ezaugarri nagusiak laburbiltzen dira. Jarraian deskribatzen da 
ingurumen-karakterizazioa. 
 
Klima 
 
Basauriko klima bero eta epela da, prezipitazio nabarmenekin. Hilabeterik lehorrenean 
ere, euri asko egiten du. Klima hori Cfb gisa hartzen da Köppen-Geigerren sailkapen 
klimatikoaren arabera. 
 
Batez besteko tenperatura 12,8ºC-koa da eta 1149 mm-ko prezipitazioak. 
 
Zonako klima hezetik hiperhezera bitarteko prezipitazioen erregimenaren arabera kalifika 
daiteke, bai eta tenperatura-erregimenaren arabera ere: mesotemplatutik 
supratemplatura. 
 
Geologia eta geomorfologia 
 
Ikuspegi geologikotik, eremua euskal-kantauriar arroa izeneko eremu tektonikoan 
kokatzen da, Bizkaiko Antiklinorioan, ipar-hego-ekialde norabide orokorreko egitura, 
erliebe bizkaitarraren egitura osatzen duena. Antiklinorioa oso higatuta dago eta 
hareharrizko gailur handi batzuetara murriztuta dago, ibaietan igitai edo zintzurretan 
ebakita. 
 
Estratigrafikoki, lurraldean azaleratzen diren material ia guztiak Mesozoikokoak dira, 
zehazki Behe Kretazeokoak, Aptiense eta Albiense aldiak hartzen dituena. 
 
Kretazeoko material hauetan kareharri arrezifal eta para-arrezifalak (Urgoniano 
konplexukoak), lutitak, limolitak, konglomeratuak, margak eta hareharriak (Supraurgoniar 
konplexukoak) eta argiolitak, limolitak, hareharriak, tuparriak eta marga karetsuak 
(Purbeck-Weald konplexukoak) agertzen dira. 
 
Litologikoki, Plan Bereziaren eremuko materialak bi eremutan banatzen dira: 
marjokalizak, kareharrizko tuparriak eta kalkarenitak, eremuaren azalera handiena 
osatzen dutenak, eta eremuaren ekialdeko azaleko biltegiak. 
 
Geomorfologiaren ikuspuntutik gunea sistema alubialaren baitan kokatzen da. 
 
Ez dago interes geologikoko gune edo punturik. 
 
Edafologia 
 
Hiri-eremua denez, Plan Bereziaren eremua ez da lurzoru naturalarekin erregistratzen. 
 
Hala ere, eremu horretan, EAEn kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioan 
jasotako leku bat dago. Alderdi hori aurrerago garatuko da arriskuen atalean. 
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Hidrologia eta hidrogeologia 
 
Eremuaren iparraldean, 220 m baino gehiagora Ibaizabal ibaia igarotzen da, eta Plan 
Bereziaren eremuan ez dago ubiderik. 
 
Administratiboki, Ibaizabal ibaia Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren barruan dago. 
 
Ibaizabal ibaiko uren egoera orokorra, eremu honetan ona da, eta bere izaera oso 
eraldatutzat jotzen da. 
 
Hidrogeologikoki, zona horrek akuiferoen kutsadurarekiko urrakortasun txikia du. 
 
Eremuak iragazkortasun txikia du gainazaleko materialen pitzaduragatik eta batez 
besteko iragazkortasuna porositateagatik. 
 
Habitatak 
 
Interes Komunitarioko Habitatak beraien distribuzio naturala oso txikia edo lurralde 
komunitarioan nabarmen murriztu direnak dira, baita nabarmentzen diren ingurune 
naturalak eta Europar Batasunaren sei eskualde biogeografikoetako gune adierazgarriak 
ere (92/43/CEE Direktiba). 
 
Hiri-ingurune bat izanik ez dago horrelako habitat-tik aztergai den eremuan. 
 
EUNIS-ek (European Nature Information System) jasotzen dituen habitatei dagokienez, 
gunea “Dentsitate altuko herri eta hirien eraikuntza” tipologiaren barruan kokatzen da. 
 
Landaretza 
 
Ikuspuntu biogeografikotik (Rivas-Martínez, 1984), aztergai den gunea Euro-siberiar 
eskualdean, Kantabriar-Atlantikoa probintzian eta Kantabriar-Euskaldun sektorean 
kokatzen da. Eskuragai dagoen informazio eta kartografiaren arabera, aztergai den 
eremuaren unitate potentziala hariziti azidofiloek eta harizti-baso misto atlantikoek 
osatuko lukete. 
 
Geoeuskadiko landarediaren mapan, eremu osoa landaredi erruderal-nitrofiloarekin 
kategorizatzen da, nahiz eta lurrean ipar-mendebaldean, mendebaldean eta erdialdean 
zuhaitz-landaredia ikus daitekeen, baso mistoko espezieekin. 
 
Eremuan ez dago espezie mehatxatuetako florarik. 
 
Bestalde, espezie inbaditzaileen presentzia ikus daiteke, Cortaderia selloana 
nabarmenduz. 
 
Eremuak iragazkortasun txikia du gainazaleko materialen pitzaduragatik eta batez 
besteko iragazkortasuna porositateagatik. 
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Fauna 
 
Fauna kolonizatzeko gai diren habitatekin lotuta deskribatzen da, eta horietako 
bakoitzerako espezie-zerrenda bat egiten da. Habitat horien ezaugarri nagusia lotutako 
landare-estalkia da, eta horrela, azterketaren ingurunean landaredi erruderal nitrofiloko 
habitatak daude. 
 
Horrela, gizakiaren presentzia arazorik gabe jasan dezaketen eta hiri nukleoetan bizitzera 
egokitu diren hainbat espezie ornodun aurki daitezke. Espezie hauek elikagaiak 
zabortegietan eta hondakinak pilatzen diren guneetan bilatzen dituzte sarri eta horien 
artean daude, sugandila-iberikoak, sorbeltz arruntak, buztanki zuriak, txolarreak, arratoi 
beltzak, arratoi arruntak edo etxeko arratoiak. 
 
Ez dago espezie mehatxaturik. 
 
Korridore ekologikoak 
 
Plan Bereziak helburu duen partzela ez dago EAEko korridore ekologikoen baitan. 
 
Paisaia 
 
Azterketa-eremua Basauriko arroan dago (122 kodea), eta oso egunerokoa gisa 
kategorizatzen da. 
 
Paisaia-unitateei dagokienez, Geoeuskadin islatzen den paisaia-unitateen 
kategorizazioak hainbat mota hartzen ditu, eta eremua ondoko unitatean kokatzen da: 
 
HIRI-EREMUA, JABARI ANTROPOGENIKOAN. 
 
Kategoria honen barruan 3.000 biztanletik gorako herriguneak sartzen dira. Hiri-
paisaiatzat hartzen dira, etxebizitza, kale, plaza eta abarren eremuak ez ezik, beste 
ingurune batzuk ere, hala nola urbanizatzeko zain dauden eremuak, hiri-parkeak eta 
herrigunearekin lotutako hainbat ekipamendu. 
 
Hiriguneak ia beti haran-hondoetan daude, lur lauetan edo leunki uhinduetan. 
 
Nukleoen fisonomia aldakorra da. Sarritan, argi eta garbi ikusten dira hirigintza-egiturak 
eta itxura ondo bereiziak dituzten eremuak, garai desberdinetan egindako zabalguneekin 
bat datozenak. 
 
Kasu honetan gainera, trenbide- eta bide-azpiegiturek inguratzen dute eremua. 
 
Aztertutako eremuan ez da paisaia-mugarririk edo balioetsitako paisaiarik atzeman. 
 
Airearen kalitatea 
 
Basaurikoa da hurbilen dagoen zaintza-estazioa, Plan Bereziaren eremutik 72 metro 
hegoaldera baitago (Uribarri kalea, 5. Bizkotxalde HLHI). 
 
Estazio horrek erregistratutako azken datuen arabera, airearen kalitatea "ona" da. 
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5.V Irudia: Airearen kalitatea (Basauriko estazioa). Eusko Jaurlaritza 

 
Egoera fonikoa eta bibrazioak 
 
PROINAC enpresak egin du BASAURIKO (BIZKAIA) AZBARREN EREMUKO HAPB-aren 
ERAGIN AKUSTIKOARI ETA BIBRAZIOEI BURUZKO AZTERKETA. 
 
Jarraian, azterketaren alderdi garrantzitsuenak azalduko dira: 
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Zarata 
 
Basauriko zonakatze akustikoaren arabera, eremua biitegi-erabilerakoa da, honako irudi 
honetan ikus daitezkeenez: 
 

 

 
Basauriko zonakatze akustikoa azterketa eremuan 

 
2019ko Basauriko Zarataren Mapa Estrategikoaren arabera, oro har,eremuko zarata maila 55 
dB (A) eta 65 dB (A) artean dago eguneko aldian, eta trenbideetatik gertuen dauden zonetan 
maila altuagoak atzeman dira; balio horiek pixka bat txikiagoak dira arratsaldean, eta 50 dB 
(A) eta 55 dB (A)-ra jaisten dira gauez. 
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Gainera, eremuaren zati bat ETSren trenbidearen zortasun akustikoko eremuaren barruan 
dago: 
 

 
 

ETS-ren zortasun akustikoaren gunea, azterketa eremuan 

 
Los objetivos de calidad acústica aplicables serán los presentados en las siguientes tablas: 
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Akustikaren arloan aplikatzekoa den autonomia-erkidegoko legediaz gain, Eraikuntzaren 
Kode Teknikoak (314/2006 Errege Dekretua) zaratatik babesteko oinarrizko dokumentuan 
(DB-HR), eraikin berrietarako (edo eraberritze integraletarako) gutxieneko fatxada-
isolamendua eskatzen du kanpoko zarata-mailaren arabera. Horrela dio: 
 

 
 
Bibrazioei dagokienez, bizitegi-eraikinen barruko espazioari aplika dakizkiokeen kalitate 
akustikoko helburuak 213/2012 Dekretuaren I. eranskinaren 1. zatiko C taulan adierazitakoak 
dira, eta honako hauek dira: 
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213/2012 Dekretuarekin bat etorriz, dokumentuan aztergai den eremuko zarata-maila 
ebaluatzeko, dagokion modelizazio akustikoa egin da. Hona hemen 2 metroko altueran 
lortutako zarata-mapak: 
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Egungo Zarata Mapen emaitzak 

 
 
Egungo egoeran, zarata-mailarik handienak egunez izaten dira, eta ondoren, arratsaldez 
(1dB behetik) eta gauez (9dB behetik). Horregatik, emaitzen ebaluazioari begira, aldirik 
okerrena gauekoa da, kalitate akustikoaren helburua 10 dB murriztaileagoa baita egunez eta 
arratsaldez baino. Aldi horretan, zarata-maila handienak mendebaldeko mugan identifikatzen 
dira, Matxitxako kaletik gertu eta 56 dB (A) ingurura iristen dira. Gainerako eremuan, zarata-
mailak txikiagoak dira, nahiz eta gainazalaren zatirik handienean kalitate akustikoko 
helburuak gainditzen diren (50dB (A) gauez); inpaktu nagusiak N-634 errepidea eta ETSko 
trenbideak eragiten dituzte. 
 
Beraz, eremua garatu ahal izateko, Babes Akustiko Bereziko Eremu izendatu behar da, eta 
alderdi hori hiri-lurzoruaren berrikuntza izan daiteke. Adierazpen horren ondorioz, neurri 
zuzentzaileak ezarri behar dira zarata-mailak murrizteko. Neurri horiek etorkizuneko 
agertokian aztertuko dira, 20 urtera begira, egoera kaltegarriagoa izango delako. 
 
213/2012 Dekretuari jarraikiz, azterlanaren eremuan etorkizunean izango diren zarata-mailak 
ebaluatzeko, dagokion modelizazio akustikoa egin da. Hona hemen 2 metroko altueran 
lortutako zarata-mapak: 
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Etorkizuneko egoeraren Zarata Mapen emaitzak 

 
 
Egungo eszenatokian bezala, etorkizuneko eszenatoki honetan zarata-maila handienak 
egunez ematen dira, eta ondoren, arratsaldez (1dB behetik) eta gauez (7dB behetik). 
 
Horregatik, emaitzen ebaluazioari begira, aldirik okerrena gauekoa da, kalitate akustikoaren 
helburua 10 dB murriztaileagoa baita egunez eta arratsaldez baino. Aldi horretan, zarata-
maila handienak mendebaldeko mugan identifikatzen dira, Matxitxako kaletik gertu, eta 57 dB 
(A) ingurura iristen dira. Gainerako eremuan, zarata-mailak txikiagoak dira, nahiz eta kalitate 
akustikoko helburuak gainditzen dituzten azaleraren zatirik handienean (50 dB (A) gauez), eta 
foku nagusia trenbide-lineak dira. 
 
Etorkizuneko eraikuntzek altuera desberdinetan izango dituzten fatxadetako zarata-mailak 
zehazteko, fatxadan izango diren zarata-mailak kalkulatu dira. Kanpoko zarata-maila horiei 
esker, leihodun fatxadetan kalitate akustikoko helburuak lortuko diren edo ez zehaztu daiteke. 
 
Jarraian, ebaluazio aldi bakoitzean eraikinen fatxadek jasan behar dituzten soinu-maila 
kalkulatuak aurkezten dira, altuerarik okerrenean, eta aplikatzekoa den kalitate akustikoaren 
helburuak gainditzen dituztenak nabarmentzen dira. 
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Fatxadetako emaitzak adierazteko erabili den nomenklatura 

 
 
Beraz, kalitate akustikoko helburuak gainditzen direnez, bai lurrazalean, zein fatxadei eragiten 
dien zaratari dagokionez, eremua garatu ahal izateko beharrezkoa da Babes Akustiko 
Bereziko Eremu izendatzea, eta izendapena posible izango da hiri-lurzoruaren berrikuntza 
bat denez gero. 
 
Eremuan nagusi den zarata-fokua trenbide-lineak direla kontuan hartuta, edozein neurri 
zuzentzaile trenbideak sortutako zarata-mailak arintzean oinarritu beharko da. Hala ere, 
eremuaren iparraldeko perimetroarekiko pantaila paralelo bat instalatuta (306 metroko luzera, 
4 metroko altuera eta α=0,5 xurgapen-koefizientea), fatxadan lortutako maila-murrizketa 
minimoa da, eta, beraz, pantaila ez da justifikatuta geratzen. 
 
Beraz, neurri zuzentzaile gisa, fatxadei gutxieneko isolamendua eman beharko zaie, 
gutxienez kalitate akustikoaren helburua lortu ahal izateko eraikinen barrualdean. 
Gomendatzen da logela guztiek 32 dB (A) -ko gutxieneko isolamendua izatea; beraz, aplikatu 
beharreko gutxieneko isolamendua 32 dB (A) izango litzateke logeletarako eta 30 dB (A) 
egonaldietarako kasu guztietan, D2m, nT eta Atr indizearen arabera. 
 
Bibrazioak 
 
Hona hemen onartuko diren bibrazio-maila handienak, 213/2012 Dekretuan adierazitakoa 
betetzen dela zehazteko ebaluatu beharrekoak, neurketa-puntuaren eta tren-motaren 
arabera. 
 

 
Lurrazalean gainditu ezin diren bibrazio-mailak 
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Lurrazal-mailan, bidaiari-trenek ez dituzte eraikinen barruko bibrazioei aplika dakiekeen 
kalitate-helburuak gainditzen. Hala ere, merkantzia trenen zirkulazioek kalitate akustikoaren 
helburu horiek gainditzen dituzten bibrazio-mailak sortzen dituzte. Beraz, egoera hori 
zuzentzeko neurri zuzentzaileak zehaztu beharko dira. 
 
Eremuaren azpian, lurpean, Bilboko Metroko unitateak igarotzen diren C.T.B. trenbide-sarea 
dagoela nabarmendu behar da, baina saiakuntzak egin bitartean ezin izan da zirkulaziorik 
identifikatu. Beraz, lerro horrek sortutako bibrazio-mailak ezin izan dira hauteman. 
 
Lurrazal-mailan etorkizuneko etxebizitzen barrualdeari aplika dakizkiokeen bibrazio-mailak 
gainditzen direnez, horien barruan ere gainditu egingo dira. Hori dela eta, beharrezkoa da 
neurri zuzentzaileak zehaztea, etxebizitzen barrualdean helburuak betetzen dela bermatzeko. 
 
Eraikinak isolatzeko badaude irtenbideak, adibidez, Sylomer edo Sylodyn motakoak, 
Austriako Getzner enpresarenak. Material hori poliuretano mikrozelular bat da, eta isolatzeko 
gaitasun handia eskaintzen du deformazio estatiko txikiekin eta denboran oso iraupen 
onarekin. 
 
Soluzio horiek dimentsionatzeko, eraikin bakoitzaren zimendu-kotan saiakuntza berriak egin 
beharko dira, maiztasun desberdinetarako bibrazio-maila identifikatuz. Ondoren, egituragile 
batek jarduketa-mota zehaztu beharko du, eraikinaren egitura elastikoki bereizteko. 
 
Nolanahi ere, Arizko merkantzien geltokiko langileek emandako informazioaren arabera, 
merkantzien trenbideak ordeztea aurreikusita dago (gainditzeak eragiten dituzten bibrazioak 
eragiten dituen fokua). Horregatik, baliteke jarduketa horrek hobekuntza bat ekartzea, eta 
eraikuntza bakoitzaren zimendu-kotan egiten diren saiakuntzek neurri zuzentzaile gehigarririk 
hartzea beharrezkoa ez dela ondorioztatzea. 
 
Azterlanaren ondorioen kapituluan honako hau adierazten da: 
 

Lortutako emaitzak aztertuta, honako ondorio hauek atera dira eremuan kalitate 
akustikoko helburuak lortzeari dagokionez: 
 
• Gaur egungo egoeran, aztertutako eremuan, kalitate akustikoko helburuak gainditzen 
dira 2 metroko altueran dagoen kanpoko ingurunean. 
 
• Bibrazio-mailei dagokienez, merkantzia trenen zirkulazioek sortzen dituzten bibrazio-
mailek gainditu egiten dute aplikatzekoa den kalitate-helburua. Beraz, beharrezkoa 
izango da egoera hori zuzendu ahal izateko neurri zuzentzaileak zehaztea; horretarako, 
egin beharreko eraikin bakoitzaren zimendu-kotan saiakuntza berriak egin beharko dira. 
 
Bestalde, Arizko salgaien geltokiko langileek emandako informazioaren arabera, 
merkantzien trenbideak ordeztea aurreikusita dago (gainditzeak eragiten dituzten 
bibrazioak eragiten dituen fokua). Horregatik, baliteke jarduketa horrek hobekuntza bat 
ekartzea, eta eraikuntza bakoitzaren zimendu-kotan egiten diren saiakuntzek 
ondorioztatzea ez dela beharrezkoa neurri zuzentzaile gehigarririk hartzea. 
 
• Etorkizuneko agertokian, zarata-fokuek gaur egun baino soinu-emisio handiagoa 
izango dutela uste denez, kalitate akustikoaren helburuak gaindituko dira kanpoko 
ingurunean, 2 metroko altueran. Gainera, eraikin gehienen fatxadetan helburuak 
gainditu daitezke. 
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• Indarrean dagoen antolamendu-alternatiba eta beste bi alternatiba aztertu ondoren, ez 
da uste azterlan honetan aurkeztutakoa baino aukera egokiagorik dagoenik. 
 
Hala ere, etorkizuneko eraikinen morfologia kontuan hartuta, gaur egungo HAPB-an 
NJ-3, NJ-4, NJ-5 eta NJ-6 gisa identifikatuta daudenek barneko patio desberdinak 
izango dituzte, eta, ziurrenik, horietara bideratzen diren esparruek aztertutako edozein 
alternatibatan baino zarata-maila txikiagoak izango dituzte fatxadan. 
 
• Arestian azaldutakoagatik, beharrezkoa izango da eremua Babes Akustiko Bereziko 
Eremu izendatzea. Adierazpen horri dagokionez, honako hau da adierazpenaren 
edukia: 
 

• Eremuaren mugaketa: aztertutako eremu osoa. 
• Zarata-fokuak eta horien ekarpen akustikoa identifikatzea: eremuan zarata-
maila handiena sortzen duen fokua Matxitxako kalea da eta mendebaldeko 
mugan kokatzen da. Hala ere, zarata-foku nagusia tren-zirkulazioa da (bai ETSko 
bidaiariena, bai merkantziena (gaur egun A.D.I.F.-k Euskotreni uzten dio 
merkantzia lineen ustiapena). 
• Zonako plana, 213/2012 Dekretuaren 46. artikuluan aurreikusitako baldintzetan. 
Azterlan honek zonako plana osatzen du. Plan horrek, eremuaren iparraldeko 
mugan pantaila akustiko bat jartzea justifikatzen ez denez, eraikinen fatxadek 
gutxienez D2m, nT, Atr indizearen 30 dB (A) ko isolamendu akustikoa izatea du 
helburu etxebizitzen gune nagusietan eta 32dB (A) logeletan. 

 
Jarduera horiek garapenaren sustatzaileak edo sustatzaileek gauzatu beharko dituzte 
eraikinak eta urbanizazioa gauzatzen den unean. 
 

 
Ondarea 
 
Eremuaren barnean ez dago ondare historiko-artistikoaren testuinguruan kokatzen den 
intereseko inongo elementurik. 
 
Arriskuak 
 
Arriskuei dagokienez, ondokoak aipatu daitezke.  
 

Uholdegarritasuna 
 
Eremuan ez dago uholdegarritasun arriskurik.  
 
Baldintza geoteknikoak 
 
Azterketa-eremuaren baldintza orokorrak ONAk dira. Ordea, ipar-ekialdeko 
muturrean, baldintza OSO TXARRAk atzeman daitezke uholde, istiltze, euste-
ahalmen eta zimenduen asentuen arazoak medio. 
 
Lurzoru kutsatuak 
 
Eremuan 165/2008 Dekretuko Lurzoruen Inbentarioan jasotako kutsatuta egon 
daitekeen gune bat dago. Zehazki, 48015-00012 kodeari dagokio eta industria 
motakoa da (4. Planoan ikus daiteke). 
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Ildo horretan, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 
25eko 4/2015 Legearen 31.4 artikuluan xedatutakoa aplikatu behar dela adierazi 
behar da. Artikulu horren arabera, lurzoruaren kalitatearen adierazpena 
antolamendu xehatua barne hartzen duten hirigintza-baliabideak behin betiko 
onartu aurretik eman beharko da, edo, halakorik ezean, urbanizatzeko jarduketa-
programa hasieran onartu baino lehen, edo, bestela, urbanizazio-eremua eta 
birgaitze-proiektuak lehen onartu aurretik. 
 
Arrisku sismikoa eta sute-arriskua 
 
Eremu osoko arrisku sismikoa V intentsitatekoa da. 
 
Salgai arriskutsuak garraiatzeko arriskua 
 
Arrisku horren 100 metroko bandek ez dute eraginik izango Plan Bereziaren 
eremuan. 
 
Ez dago arriskurik trenbideari dagokionez. 

 
Ekosistemen zerbitzuak 
 
Ekosistemen zerbitzuei dagokienez, honako hau adierazi behar da: 
 

Karbonoa biltegiratzeko zerbitzuari dagokionez, maila nulua da. 
 
Aisialdi-potentziala oso txikia edo nulua da. 
 
Egur-hornidurari eta elikadura-zerbitzuari dagokienez, eremuak zerbitzu nulua 
eskaintzen du. 
 
Paisaiaren estetika oso zerbitzu baxu edo nulutzat jotzen da. 
 
Polinizazio-zerbitzua oso baxua edo nulua da. 
 
Airearen kalitatearen erregulazioa oso zerbitzu baxuarekin edo nuluarekin aurkezten 
da. 
 
Habitata mantentzeko zerbitzua oso baxua edo nulua da, eta uraren atxikipen-indizea 
oso baxua da. 

 
Aldaketa klimatikoa 
 
Oro har, lurzoruaren artifizializazioa hiri-beroko uhartearen efektuari lagun diezaioken 
(Urban Heat Island, UHI) klima-aldaketaren ondorio bat da, eta metropoli-eremu batean, 
inguruarekin alderatuta, hautemandako gehiegizko tenperatura gisa definitzen da. 
 
Bero-uharte efektua giza jarduera handia duten udalerrietan gertatzen da (15.000 
biztanletik gora), dentsitatea zenbat eta handiagoa izan, airearen kalitatea geroz eta 
okerragoa bada ere, bero-uhartearen efektuak behera egiten du itsas brisaren eraginaren 
ondorioz kostaldetik 3 km baino gutxiagora. Ordea, ez da Plan Bereziaren eremuaren 
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kasua, izan ere distantzia hori hirukoizten du eta beraz, ez dauka itsasoko brisen eragin 
positiborik. 
 
Plan Berezia eraikinaren bolumenen berrantolaketa gisa planteatzen da, eta beraz ez da 
lurzoruaren artifizializazio berririk ematen. Ondorioz, klima-aldaketari eragingo ez zaiola 
esan daiteke. 
 
Ingurune sozioekonomikoa 
 
Basauriko udalerria Bilbo Metropolitarraren barruan dago, EAEko Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroetan zehaztutako eremu funtzionalen ondorioetarako. 
 
Eustaten azken datuen arabera (2021), Basaurik 40.546 biztanle ditu guztira. 
 
2021eko biztanleria-dentsitatea 5.734,93 bizt./km² da. 65 urtetik gorako biztanleak 
%27,24 dira. 
 
Biztanleko BPG 32.005 €-koa da. 
 
Jarduera ekonomikoa zerbitzuen sektorean oinarritzen da (%66,1). Gainerakoa industria-
sektorean (%21,1) eta eraikuntza-sektorean (%7,5) banatzen da. Lehen sektorea %0-
rekin erregistratzen da. 
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6. AURREIKUS DAITEZKEEN INGURUMEN 
ONDORIOAK 

6.1. INGURUMENEAN AURREIKUS DAITEZKEEN ONDORIOAK 

 
Alderdi naturalistikoen gaineko eraginak 
 
Plan Bereziak ez du ingurumen-eragin nabarmenik planteatzen intereseko alderdi 
naturalistikoetan, eremua hiri-eremua baita eta ez baitago eremuan bertan babes berezia 
duen elementurik. 
 
Ingurunean ez dago leku interesgarririk honako sareei dagokienez: naturguneak, LAGetan 
adierazitako beste espazio batzuk, Natura 2000 Sarea, hezeguneak eta korridore 
ekologikoak. 
 
Arriskuan dauden fauna- edo flora-espezieak ere ez dira identifikatzen. 
 
Cortaderia selloana espezie inbaditzailearen presentzia soilik adierazi behar da, hura 
kontrolpean izateko. 
 
Zenbatetsitako inpaktu globala txikia da, zuzena, atzeraezina, epe laburrekoa, iraunkorra 
eta berreskuragarria; beraz, zenbatetsitako magnitudea BATERAGARRIA da. 
 
Baliabide berriztagarrien eta ez-berriztagarrien gaineko eraginak 
 
Ez da inolako eraginik sortzen lurzoruaren kontsumoan, bolumenen berrantolaketa baita 
funtsean Plan Bereziaren helburua eta kontuan hartuta egoera horretan dagoeneko 
artifizialduta dagoen lurzorua dela. 
 
Beste baliabide batzuei dagokienez, eraginkortasun energetikoko neurriak ezartzeak, ura 
aurrezteak, kontsumo-jardunbide egokiak hartzeak eta abarrek jasangarritasuneranzko 
hobekuntza ekarriko dute. 
 
Inpaktua txikia da, zuzena, itzulezina, epe laburrekoa, iraunkorra eta berreskuragarria; 
beraz, zenbatetsitako magnitudea BATERAGARRIA da. 
 
Hondakinen gehikuntza 
 
Urbanizazio- eta eraikuntza-lanetan, obratik eta makineriaren mantentze-lanetatik datozen 
hondakin geldo, hiri-hondakinekin parekagarri eta arriskutsuen mota desberdinak sortuko 
dira. 
 
Nolanahi ere, jarduketen obra-fasean sortutako hondakin guztiak hondakinak kudeatzeko 
planaren arabera kudeatu beharko dira, eta hondakinen gestiorako proiektuak egin 
beharko dira. 
 
Inpaktua negatiboa, zuzena, itzulezina, berreskuragarria eta eragin ertainekoa izango da; 
beraz, maila BATERAGARRITZAT jotzen da, araudi gehigarrien mende baitago. 
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Kutsadura areagotzea 
 
Hasiera batean, ez da Ibaizabal ibaiko uraren kalitatean eraginik espero, 200 m-tik gorako 
distantziara baitago. 
 
Uretako kutsaduraren gaineko inpaktua INEXISTENTEA da. 
 
Airearen kalitateari dagokionez, ingurumen-eragin nagusiak obren fasean gertatzen dira, 
batez ere lur-mugimenduek eta materialek hauts-isurketa eta kutsatzaile gehiago 
eragingo dituztelako, makina astunen trafikoaren ondorioz. 
 
Ez da espero faktore honek ondorio esanguratsuak sortzea, baina eremu desberdinetatik 
hurbil etxebizitzak daudenez, hautsaren sakabanaketa murrizteko neurriak zorroztu 
beharko dira. 
 
Inpaktua negatiboa, zuzena, aldi baterakoa, itzulezina, berreskuragarria eta afekzio 
baxukoa izango da, eta, beraz, inpaktu-maila BATERAGARRIA izango da. 
 
Arriskuen gaineko ondorioak 
 
Eremuan aipatu den bezala, arrisku aipagarrienak baldintza geoteknikoei dagozkienak 
dira. 
 
Aipatu behar da eremu horretan badagoela kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen 
inbentarioan sartuta dagoen gune bat, eta berau modu egokian kudeatu beharko da. 
 
Arriskuekiko inpaktu globala negatibotzat, zuzentzat, atzeraezintzat, berreskuragarritzat 
eta eragin ertain-txikikotzat jotzen da, eta, beraz, eragin BATERAGARRITZAT hartzen 
da, eta neurri zuzentzaile egokiak hartu beharko dira. 
 
Paisaiaren kalitatearen gaineko eraginak 
 
Eremuaren paisaia-kalitatea baxua da errepideen eta trenbideen eremu 
antropizatuenetan kokatzen delako. 
 
Hasiera batean, artifizialdutako eremutzat jotzen da, kamioien aparkalekua dagoelako eta 
hainbat tokitan hondakinak isurtzen direlako. Bizitegi-eraikinek eremu horren hiri-irudia 
arautzen lagunduko du. 
 
Inpaktua zuzena, iraunkorra, itzulezina, berreskuraezina eta afekzio baxukoa da, eta 
inpaktu BATERAGARRIA du. 
 
Bizi-kalitatearen gaineko eraginak 
 
Obrek dirauten bitartean, eraikuntza-lanetan espezializatutako makineria erabiltzeak, 
ziurrenik, inguruneko soinu-presioa aldi baterako handitzea eragingo du. 
 
Makineria behar bezala mantentzearen garrantzia azpimarratu behar da, kasu honetan 
garrantzi handikoa baita, etorkizuneko eraikinetatik gertu bizitegi eremuak baitaude. 
 
Obren fasean zarata-presioa handitzearen ondorioak puntualak eta aldi baterakoak dira, 
denboran mugatuak, eta ingurune mugatuan dute eragina. Lan-ordutegi zorrotzak 
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betetzeak eta obren ingurumen-jarraipenak bermatzen dute jarduketetatik gertu dauden 
etxebizitzetako bizilaguneii ahalik eta eragozpen gutxien eragitea. 
 
Inpaktua negatiboa, zuzena, aldi baterakoa, itzulezina, berreskuragarria eta afekzio 
baxukoa izango da, eta, beraz, inpaktua BATERAGARRIA izango da. 
 
Ondarearen gaineko efektuak 
 
Ez dago faktore horren gaineko eraginik, eta, beraz, inpaktua INEXISTENTEA da. 
 
Ekosistemen zerbitzuen gaineko eraginak 
 
Dagokion atalean adierazi den bezala, ekosistemetarako zerbitzuek, oro har, maila txikiak 
edo nuluak dituzte. 
 
Zenbatetsitako inpaktu-maila BATERAGARRITZAT jotzen da. 
 
Klima-aldaketaren gaineko eraginak 
 
Esan bezala, lurzoruaren artifizializazioak hiriko bero-uhartearen efektua eragin dezake, 
baina artifizializazio hori ez da handitzen, indarrean dagoen plangintzarekin alderatuz. 
 
Bestalde, ibilgailuen trafikoak berotegi-efektuko gasak isurtzeko obren faseak eragin txikia 
izango du. 
 
Inpaktu globala negatibotzat, zuzenekotzat, denborazkotzat, atzeraezintzat, 
berreskuragarritzat eta afekzio txikikotzat jotzen da, eta, beraz, inpaktua 
BATERAGARRIA da. 
 



Ref.:    IIa-BPe0113    KKIIMMAARR,,  CCoonnssuullttoorreess  AAmmbbiieennttaalleess  SS..LL..    

  

 

INGURUNE DOKUMENTU ESTRATEGIKOA 

HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIA “01-AZBARREN BIZITEGI-EREMUA” (BASAURI, BIZKAIA) 

 

39 

 

6.2 SEKTORE ETA LURRALDE PLAN KONKURRENTEETAN AURREIKUS 
DAITEZKEEN ONDORIOAK 

 
BILBO METROPOLITARRAREN EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDE PLANA  
 
Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partziala (LPP) 2006ko irailaren 26ko 179/2006 
Dekretuaren bidez onartu zen, eta otsailaren 2ko 36/2010 Dekretuaren bidez, behin betiko 
onartu zen LPP honen lehen aldaketa, Alonsotegiko Montealegre industrialdea sortzeko. 
 
LPP hau Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetatik abiatuta garatzen den lurralde-
antolamendurako tresna da, Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalerako egitura 
zehazteko eta lurralde-eredua arautzeko. Era berean, udaleko hirigintza-plangintza 
zehazteko erreferentziazko tresna da. 
 
Bilbo Metropolitarreko LPPren helburu nagusiak ingurune fisikoarekin eta hiri-espazioaren 
eraldaketarekin eta jarduera ekonomiko berriarekin jarrera aktiboa eta konprometitua 
lortzea dira, lurralde-eragina duten ekintzak koordinatuz 16 urteko epean, Eremu 
Funtzionalaren garapen iraunkorra bermatzeko. Azken batean, “metropoliaren eraikuntza” 
da helburu nagusia. 
 
Basauriko udalerria LPP horren barruan dago, baina ebaluatzen den Plan Bereziak ez du 
aldaketa nabarmenik eragiten egungo plangintzarekin alderatuta. 
 
EAEko IBAIAK ETA ERREKAK ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANA 
 
EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana abenduaren 22ko 
415/1998 Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko. LAP horren aldaketa behin betiko 
onartu zen azaroaren 19ko 449/2013 Dekretuaren bidez. 
 
Lurraldearen Arloko Plan honen antolamendu-eremua Bizkaiko eta Gipuzkoako arro 
hidrografiko isurialdeetako ur-ibilgu guztien alde banatan dauden 100 metroko zabalerako 
lurzoru-zerrendek osatzen dute, sortzen direnetik itsasoratzen diren arte, bai eta urtegien 
inguruan kokatutako 200 metroko zabalerako lurzoru-zerrendek ere. 
 
Plan honek ez du azterketa-eremua sailkatzen. 
 
EAEko NEKAZARITZA ETA BASOZAINTZAKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANA 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzaren Lurraldearen Arloko Plana 
irailaren 16ko 177/2014 Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko. 
 
Nekazaritza eta Basozaintzaren LAPak nekazaritza- eta basogintza-erabileren lurzoru 
urbanizaezina (lurzoru urbanizaezina) antolatzen du, batez ere; hala ere, beste erabilera 
batzuetarako murrizketak ezar ditzake, lur horiek garatzeko balio handiena duten lurren 
biziraupena arriskuan jar dezaten. Horretarako, aipatutako erabileren araberako 
kategorizazioa egiten da. 
 
Plan Bereziak ez du LAP horren eraginik izango, bizitegirako, industriarako, 
ekipamendurako eta azpiegituretarako sailkatutako lurretan baitago. 
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7. ELKARTZEN DIREN SEKTORE ETA LURRALDE 
PLANEN GAINEAN AURREIKUSTEN DIREN 
ONDORIOAK 

 
Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren arloko araudia honako lege hauetan dago jasota: 
21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa; 10/2021 Legea, 
abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzkoa; eta 211/2012 Dekretua, 
urriaren 16koa, planen eta programen ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duena. 
 
10/2021 Legeko, abenduraren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena, 72. 
artikuluan – “Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren erparrua” ondokoa adierazten da: 
 

2.– Ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua eduki beharko dute Administrazio 
publiko batek hartutako II.B eranskinean zerrendatutako planek eta programek, eta 
horien aldaketek eta berrikuspenek, eta horiek egitea lege- edo erregelamendu-
xedapen batek edo Gobernu Kontseiluaren akordioaren batek eskatzen edo babesten 
badu. 

 
Eta II.B eranskinak honela dio: 
 

Ingurumen-ebaluazio sinplifikatua bete beharko dute administrazio publikoek onartzen 
dituzten ondoko planek eta programek, ingurumenean ondorio adierazgarriak izan 
ditzaketen ala ez erabakitzeko, haiek prestatzea edo onartzea legezko edo arauzko 
xedapen batek eskatzen duenean edo Gobernu Kobntseiluak erabakitzen duenean: 
 
1. – Udal mailan eremu txikien erabilera ezartzen duten II.A eranskineko planak eta 
programak. 
 
2. – II.A eranskineko planen eta programen aldaketa txikiak, II.G eranskineko aldaketa 
txikien definizioaren arabera. 
 
3. – Etorkizunean proiektuak baimentzeko esparrua ezartzen duten plan eta 
programak, II.A eranskineko 6. Eta 7. Idatz-zatietako baldintzak betetzen ez 
dituztenak. 

 
Plan Berezia ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozeduraren barruan sar 
daitekeela uste da, 3. ataleko kasuarekin bat etorriko litzatekeelako. 
 
Gainera, Plan Bereziak ez ditu betetzen 10/2021 Legearen II.C eranskinean ezarritako 
irizpideak. 
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8. AURREIKUSITAKO HAUTABIDEAK AUKERATZEKO 
ARRAZOIEN LABURPENA 

 
 
Alternatibei dagokien 3.2 kapituluan azaldu den bezala, bi alternatiba aurkeztu dira: 0 
alternatiba eta 1 alternatiba. 
 
0 aukerak edo egungo egoera mantentzeak eraikinen bolumenak berrantolatzea ekidingo 
luke. 
 
1. alternatibak NJ-3, NJ-4, NJ-5, NJ-6 eta AD eraikinen bolumena aldatutzen du, 
hormartea handituz eta eraikinen altuera murriztuz. Horrela eraikin trinkoagoak egin 
daitezke, eraikuntza-kostu doituagoarekin, eraginkortasun energetiko handiagoarekin eta 
barneko espazio gehiago inpaktu akustiko txikiagoarekin. Horrek, beraz, kostuak 
optimizatzeaz gain, administrazio publikoari euren egikaritzea optimizatzen dio. 
 
Patioa duen tipologia horri esker, litekeena da etxebizitza gehiago egitea; beraz, HAPB 
honen bidez, azken parametro horretan %20ko gehikuntza burutu da etxebizitza kopuruari 
dagokionez, gehikuntza bururtzea behartu gabe. Etxebizitza bakoitzeko eraikitako 
azaleraren batez bestekoa 80-85 m² ingurukoa izango litzateke. Eraikuntza- eta 
mantentze-kostuei eustea eta ahalik eta eskatzaile gehienen etxebizitza-premiei 
erantzutea lehentasunezko helburuak dira Eusko Jaurlaritzako etxebizitza-politiketan. 
Antolamendutik eraikuntza-bolumenari dagokionez ateratzen den irudiak, zubiaren beste 
aldeko bolumetriaren jarraitutasuna bilatzea du helburu. 
 
Plan Berezian jasotako proposamena, hau da 1. alternatiba deitu dena, egungo 
egoeraren aukera hobetutzat jotzen da. 
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9. PLANA EDO PROGRAMA APLIKATZEAN 
INGURUMENAREKIKO EDOZEIN ONDORIO 
NEGATIBO PREBENITU, MURRIZTU ETA, AHAL DEN 
NEURRIAN, ZUZENTZEKO AURREIKUSITAKO 
NEURRIAK, ALDAKETA KLIMATIKOA ERE KONTUAN 
HARTUTA 

 
Antolaketa-neurri eta -jardunbide egoki batzuk aplikatu beharko dira, garatzen den 
eremuan izan daitezkeen eraginak mugatzeko eta ingurune horretan sor daitezkeen 
eragozpenak minimizatzeko. Plan Bereziaren garapenaren ondorioz, eraikuntza eta 
urbanizazio-obra batzuk garatu beharko dira, eta horien ondorioak mugatu egin behar 
dira. Ondorio horiek arintzeko aplikatu beharreko neurri nagusien artean, honako hauek 
aipa daitezke: 
 

o Eraikuntza eta eraikuntza jasangarriagoa izateko behar diren ezaugarriei 
dagokienez, «Ingurumenaren aldetik Jasangarria den Eraikuntzaren Gidaliburua» 
(https://www.ihobe.eus/argitalpenak) jasotako ingurumen-neurri eta jardunbide 
egokiak erabiliko dira, eraikinen energia aurrezpena eta eraginkortasuna 
sustatzeko eta energia berriztagarriak bultzatzeko. Neurri horiek, gutxienez, 
honako alderdi hauetan eragin beharko dute: 
 

 Materialak. Berriztagarriak ez diren lehengaien kontsumoa murriztea. 
 Energia. Energia gutxiago kontsumitzea eta/edo iturri berriztaezinetatik 

energia gutxiago sortzea. 
 Edateko ura. Edateko uraren kontsumoa murriztea. 
 Ur grisak. Ur grisen sorrera murriztea. 

 
o Atmosfera. Gasen, hautsaren, beroaren eta argien emisioak murriztea. 

 
o Barne-kalitatea. Barruko airearen kalitatea, erosotasuna eta osasuna hobetzea. 

 
o Planaren arabera, udal-eraikuntzako lizentzia emateko, etxebizitza kolektiboko 

eraikinen proiektuek garajeetan ibilgailu elektrikoak kargatzeko beharrezkoak diren 
aurreinstalazioak izan beharko dituzte. 

 
o Eraikinak ahalik eta eraginkortasun energetiko handiena eta energia 

berriztagarrien aprobetxamendua bilatuz diseinatuko dira. Ahal den neurrian, 
«energia-kontsumo ia nuluko» eraikinak lortzen saiatuko dira. 

 
o Era berean, ahalik eta aurrezpen eta eraginkortasun handiena bilatuko da argiteria 

publikoan. 
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Gainera: 
 

o Jarduketa-eremua mugatuko da eta elementu baliotsuak adieraziko dira istripuak 
saihesteko. Ezin hobeto mugatu behar da lan-eremua, obrako okupazioa Plan 
Bereziaren eremura soilik mugatzeko eta hurbilen dagoen hiri-ingurunean 
afekzioak sortzeko arriskua minimizatzeko. 
 

o Prebentziozko mekanika bat egingo zaio obrako makineriari, erregairik edo oliorik 
ez isurtzeko. Makinak mantentzeko eta prest jartzeko eragiketak mugatutako 
eremutik kanpo egingo dira, xede horretarako tailerretan edo espazioetan. 
 

o Komun estankoen etxolak jarriko dira, obrako langileek erabil ditzaten, eta 
baimendutako kudeatzaileak aldian-aldian hustuko ditu. 
 

o Erregaia edo olioa duten bidoiak obraren eremutik kanpo biltegiratuko dira, 
makineriak eta zola iragazgaiztuaren gainera isuri ez daitezen. 
 

o Ibilgailuak eta makinak obran garbitzea eta mantentzea saihestuko da; lan horiek 
tailerretan, gasolindegietan edo behar bezala egokitutako lekuetan egin beharko 
dira (gainazal iragazgaitza dutenetan), sortutako hondakinak edo isurketak behar 
bezala kudeatzeko. 
 

o Materialen zamalanak, indusketak eta, oro har, haizearen abiadura-tartea (bektore 
barreiatzailea) 10 km/h baino txikiagoa den aldietan hautsa edo partikulak 
isurtzea/mobilizatzea eragin dezaketen jarduera guztiak mugatuko dira. Hala, 
eguraldiaren iragarpena jarduera horien eguneroko plangintzan, obraren 
zuzendaritzak kontuan hartu beharreko beste faktore bat izan beharko luke. 
 
Oro har, ahaleginak egingo dira jarduera horiek ezegonkortasun handiko egunetan 
edo aldietan ez egiteko (egun eguzkitsu batean, ezegonkortasuna maximoa da 
eguerdian, eguzki-erradiazio maximoko aldiekin bat etorriz, eta minimoa goizean 
edo arratsaldeko azken orduan) edo fronte hotzak edo ezegonkortasun 
atmosferikoa aurreikusten den egunetan. Hautsaren dispertsioa arintzeko erabili 
ohi den beste jardunbide on bat, bereziki hautsezko materialak 
kargatzeko/deskargatzeko eragiketetan, materialak arinki ureztatzea da, betiere 
isuri likidoa sortzen ez bada. 
 

o Oinezkoentzako eta ibilgailuentzako bideen garbitasun- eta segurtasun-neurriak 
ezarriko dira, hala nola kamioiak garbitzea kamioietara sartu aurretik eta zama 
estaltzea hautsa sakabanatzea saihesteko. Era berean, kamioien sarrera eta 
irteera behar bezala seinaleztatu beharko dira. 

 
o Ibilgailuen eta makina astunen emisioei dagokienez, isurketa horiek murriztu egin 

daitezke, horien mantentze tekniko egokia eginez (barne-errekuntza egokia 
ziurtatuz) eta, ahal den neurrian, material berria erabiliz (marka guztien politika da 
diseinu-parametro gisa sartzea haien eredu berriak, kontsumo txikiko ingurumen-
irizpideak, errendimendu hobeak, etab.). Lizitatzaileak alderdi hori sar dezake 
kontratistak baloratzeko irizpide gehigarri gisa. 
 



Ref.:    IIa-BPe0113    KKIIMMAARR,,  CCoonnssuullttoorreess  AAmmbbiieennttaalleess  SS..LL..    

  

 

INGURUNE DOKUMENTU ESTRATEGIKOA 

HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIA “01-AZBARREN BIZITEGI-EREMUA” (BASAURI, BIZKAIA) 

 

44 

o Obra-fasean sortutako zaratari dagokionez, makina guztien prebentzio-mekanika 
batek (lehen azaldu dugun bezala) beharrezkoa ez den zarata sortzea ekidin 
dezake, piezak egoera txarrean daudelako. Bestalde, ezin da alde batera utzi 
makina-parkea osatzen duen unitate bakoitzari zorrotz bete ditzala indarrean 
dagoen legerian zaratari eta bibrazioei buruz ezarritako arauak, hala nola 
212/2002 Errege Dekretua, otsailaren 22koa, aire zabalean erabiltzeko makina 
jakin batzuek ingurunean egiten dituzten soinu-emisioak arautzen dituena, eta 
apirilaren 28ko 524/2006 Errege Dekretua, 2002ko Ordutegien Zuzendaritzak 
aurreikusitako 2. jarduerako obrak betetzen direla bermatu beharko duena. 
 

o Obren fasean, ingurumen-arduradun bat egotea gomendatzen da, obrak egin 
bitartean sortutako gorabeherak zaindu eta erregistratzeko (Zaintza Planaren 
jarraipena). 

 
Honako xedapen hauek beteko dira, eremuaren garapenean gorabeherak eta istripuak 
ahal den neurrian saihesteko: 
 

o 1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko 
azaroaren 8ko 31/1995 Legearen esparruan eraikuntza obratan gutxieneko 
segurtasun eta osasun xedapenak zehazten dituena. 

 
o 1997ko ekainaren 17ko Agindua, 39/1997 Errege Dekretua, urtarrilaren 17koa, 

erakunde espezializatuak enpresekiko kanpoko prebentzio zerbitzu bezala 
egiaztatzeko baldintzei dagokienez prebentzio zerbitzuen arautegiari buruzkoa, 
garatzen duena; halaber, enpresen prebentzio sistemari buruzko auditoriaren 
jarduera garatu nahi duten pertsona edo erakunde espezializatuak baimentzeari 
buruzkoa da, baita lan arriskuen prebentzioaren arloan prestakuntza jarduerak 
garatu eta ziurtatzeko erakunde publikoak edo pribatuak baimentzearen ingurukoa 
ere. 
 

o 39/1997 Errege Dekretua, urtarrilaren 17koa, lanari atxikitako arriskuen hasierako 
ebaluaziotik eta, ondorioz, antzemandako arriskuen izaera kontuan hartuta neurri 
egokiak hartzetik abiatuta ikuspegi berrian prebentzio zerbitzuei buruzko araudia 
onartzen duena. 
 

o 780/1998 Errege Dekretua, apirilaren 30ekoa, 39/1997 Errege Dekretua, 
urtarrilaren 17koa, prebentzio zerbitzuei buruzko araudia onartzen duena, 
aldatzearen ingurukoa. 
 

o 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, lan arriskuen prebentzioa, langileen segurtasuna 
eta osasuna sustatzea helburu duena eta, horretarako, lanaren ondoriozko 
arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatu eta jarduerak garatzen dituena; herri 
administrazioek eta enpresaburuek, langileek nahiz ordezkaritza erakundeek 
garatu behar dituzten jarduerak arautzen ditu. 
 

o 54/2003 Legea, abenduaren 12koa, lan arriskuen prebentzioari buruzko 
araudiaren esparrua berritzen duena. Ibilgailuen garraioa gehitzearen ondorioz 
istripuen arriskua minimizatzeko, nahasitako bideetan seinaleztapena indartzea 
gomendatzen da. 

 
Lur-mugimenduak egiterako garaian ondokoak hartu beharko lirateke kontuan: 
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o Plan Bereziaren eremuko lurrak ez daude lurzorua kutsa dezaketen jarduerak 
edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioaren barnean 
(irailaren 30eko 165/2008 Dekretua). Era guztietara, lurzorua ez kutsatzeko eta 
kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen 10.2 artikuluan 
aurreikusitakoa kontuan hartuko da (lurzoruan kutsadura zantzuak 
hautemanez gero, eta batez ere indusketa lanak burutzen diren bitartean, 
ingurumen-organo autonomikoa eta Udaletxea jakinaren gainean jartzeko 
betebeharra dago). 

 
o Lur-mugimenduak egiterako garaian, material arkeologikoak edo aztarnategi 

ezezagunak aurkituko balira, Euskal Kultura Ondareari buruzko legearen 48. 
Artikuluaren arabera jardungo da. 

 
o Urbanizazio proiektua eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpen eta 

kudeaketa arautzen duen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuaren eta 
eraikuntza eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duen, 
ekainaren 26ko, 112/2012 Dekretuaren zehaztapenekin bat etorriko da. 

 

Modu berean, hondakinak kudeatzean printzipio hierarkikoei erreparatuz, kudeaketan 
honako lehentasunezko ordena nagusi izango da: 

1. Prebentzioa 

2. Berrerabiltzeko prestatzea 

3. Birziklatzea 

4. Beste mota bateko balio-ematea, energia ateratzea barne. 

5. Deuseztatzea 

 
o Hondakinak bakarrik deusezta daitezke, aldez aurretik behar bezala justifikatzen 

bada, balioztatzea teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenaren ikuspegitik 
bideragarria ez dela. 
 

o Lehentasuna emango zaio minimizatzeari eta atzetik joango dira berrerabiltzea 
edo birziklatzea. Azkeneko aukera da hondakinaren tipologiaren arabera 
baimendutako eta egokitutako instalazioan isurtzea edo kudeatzaile baimenduari 
entregatzea. 

 
o Obren fasean puntu garbia instalatuko da, sortutako hondakinak bildu, bereizi eta 

kudeatzen direla bermatzeko. 
 

o Bai obra fasean, bai ustiapen fasean sortutako hondakin guztiak motaren arabera 
behar bezala kudeatuko dira. 

 
Eraikuntza eta eraispen hondakinak 
 
Eraikuntza eta eraispen hondakinen kudeaketak, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen 
ekoizpena eta kudeaketa arautzen duen, ekainaren 26ko, 112/2012 Dekretuaren 
zehaztapenekin bat egingo du:  
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1. Obrako Proiektu Basikoak eta Exekuziokoak eraikuntza eta eraispen 
hondakinen kudeaketari buruzko azterketa bat izango dute, eta dekretuaren I. 
eranskinean adierazten den gutxieneko edukia izan beharko du: 

 
a) Obran sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinen eta 

materialen kantitatearen zenbatespena, tonatan eta metro kubikotan 
adierazia, eta kodifikatua. Hondakinak balorizatzeko eta ezabatzeko 
lanak eta Europako Hondakin Zerrenda argitaratzen duen 2002ko 
otsailaren 8ko MAM/304/2002 Aginduak argitaratutako Europako 
Hondakin Zerrendaren arabera egingo da kodifikazioa, edo haren 
ordezko arau baten arabera. Zenbatespen hori egiteko, eranskin 
honetako tauletan jasotako balioak erabiliko dira. Balio horiek dekretu 
honetan araututako fidantza estimatzeko ere erabiliko dira. 

b) Proiektuaren helburu den obran hondakinen prebentzioa egiteko 
neurriak. 

c) Obran sortuko diren hondakinei egingo zaizkien balorizazio- edo 
ezabatze-lanak. 

d) Hondakinak obran bereizteko neurriak. 
e) Obra barruan eraikuntza- eta eraispen-hondakinak biltegiratzeko, 

maneiatzeko, bereizteko eta, hala dagokionean, beste kudeaketa-lan 
batzuk egiteko aurreikusitako instalazioen deskribapena. Halaber, obra 
barruan non kokatuko diren zehazteko planoa aurkeztuko da, eta, 
orobat, kokaleku hori justifikatzeko erabilitako irizpideak eta obra egin 
bitartean kokaleku hori aldatu nahi izanez gero nahitaez bete beharreko 
baldintzak. Instalazioetan edo haien kokalekuan aldaketaren bat 
egiteko, obraren zuzendaritza fakultatiboaren berariazko baimena 
beharko da. 

f) Obra barruan eraikuntza- eta eraispen-hondakinak biltegiratzeari, 
maneiatzeari, bereizteari, eta, hala dagokionean, beste kudeaketa-lan 
batzuk egiteari loturiko proiektuaren betebehar tekniko berezien agiriko 
betekizunak. 

g) Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketa egiteko aurreikusitako 
kostuaren zenbatespena. Kostu hori proiektuaren aurrekontuan sartuko 
da, kapitulu bereizi batean. 

h) Sortuko diren hondakin arriskutsuen inbentarioa. 
i) Poluituak egon litezkeen eraikinak edo instalazioak eraisteko lanetan, 

azterketa gehigarri bat egin beharko da. Dekretu honen II. Eranskinean 
ezarritako edukia izango du azterketa honek. 

 
2. Obretan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak dekretu honetan- eta, 
bereziki, hondakinak kudeatzeko azterketan- jasotako baldintzetan kudeatu direla 
frogatzen duen dokumentazioa izatea. Urte natural bakoitzari dagokion 
dokumentazioa hurrengo bost urteetan gorde behar da. 
 
3. Hirigintza-lizentziek emateko baldintza gisa, obra handietan sortutako 
eraikuntza eta eraispen-hondakinak behar bezala kudeatu direla bermatzeko 
fidantza bat eratzea aginduko dute udalek. 
 
4. Eraikuntza eta eraispen-hondakinen eta materialen kudeaketari buruzko azken 
txostena egin behar da eta Udaletxean aurkeztu, dekretu honen 6. Artikuluan eta 
III. Eranskinean jasotako edukiaren eta helmenarekin. 
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Hondakin arriskutsuak 
 
Hondakin mota hauek hondakin toxiko eta arriskutsuen maiatzaren 14ko 20/1986 Lege 
Basikoaren eta lege honen erregelamenduan exekuziorako arauak aldatzen dituen 
ekainaren 30ko 952/1997 Errege Dekretuaren arabera kudeatuko dira. 
 
Hondakin arriskutsuen kudeaketa egokiaren egiaztapena hondakin toxiko eta arriskutsuen 
maiatzaren 14ko 20/1986 Lege Basikoaren (uztailaren 20an onetsi zen 833/1988 errege 
dekretuaren bitartez) eta lege honen erregelamenduan exekuziorako arauak aldatzen 
dituen ekainaren 30ko 952/1997 Errege Dekretuaren finkatzen diren prozeduren bitartez 
burutuko da. 
 
Hondakinen kudeaketa 

o Hondakin inerteak (HI): halako hondakin mota 49/2009 Dekretuak, otsailaren 
24koak, hondakinak zabortegian isuriz eta betelanak eginez deusezta daitezen 
arautzen duenak, xedatutakoarekin bat kudeatuko da. 

o Olio erabiliak: 259/1998 Errege Dekretuak, irailaren 29koak, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren eremuan olio erabilien kudeaketa arautzen duenak, xedatutakoa 
aplikatuko da. 

o Hondakinak zabortegian botatzea: Otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren, 
hondakinak zabortegian isuriz eta betelanak eginez deusezta daitezen arautzen 
duenaren, zehaztapenak kontuan hartuko dira. Dekretuaren xedea hondakinak 
EAEren eremuko zabortegian botata deuseztatzeko jarduerei lege araubide 
aplikagarria ezartzea da. Hala, zabortegi motak, horietan hondakinak onartzeko 
irizpideak eta prozedurak, behar bezala instalatu, kudeatu eta ustiatzeko 
erregulazioa eta ixteko eta itxi ostean mantentzeko prozedurak arautzen ditu. 

Hidrologiaren gaineko eraginak saihesteko neurriei dagokienez, ondorengoak aipatu 
daitezke: 
 

o Gainazal guztiek urak euri-uren bilketa-sistemarantz ebakuatzea erraztuko 
duten pendizak izango dituzte. Drenaia ur isurketa lateralki jasoko dituen 
gainazal maila berean burutuko da. 

 
o Jarduketa berrien diseinuan, ur-beltzen eta euri-uren sare banatzailea 

aurreikusiko da. Ur-beltzen ebakuazio sarea, ur-edangarriaren hornikuntza 
sarearen eta euri uren ebakuazio sarearen azpitik iragango da. 

 
o Jarduketa eremuan urak biltzeko sare desberdinen instalazioa lehenetsiko da 

(ur-beltzak eta euri-urak), hau da, eraikiko den kolektoreen sarea banatzailea 
izango da. 

 
o Drenai sarean sor litezkeen eraginak arrazoizkoak izango dira ingurumenaren 

eta sare-hidraulikoaren ikuspuntutik, Uraren Legeak eta garatzen duten 
xedapenak exijitzen dituzten baldintzak betetzen badira bederen. 

 
Eraikuntza obren eta jarduketen ustiapenen faseetan, ibilgailuen trafikoa eta makinariaren 
erabileraren ondorioz, zarata mailak gora egin dezake puntualki. 
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Zarata horiek aldi baterako gertatzen badira ere, horiek minimizatzeko arauak aplikatzen 
saiatuko gara: 
 

o Obra-eremuko trafikoaren arintasuna ahalik eta gehien handitzea, 20-30 km/h-ko 
abiadura-muga mantenduz. 
 

o EBk homologatutako eraikuntzako makinak eta ekipoak erabiltzea, aplikatu 
beharreko araudiak baimendutako soinu-emisioaren muga-balioak bermatzeko. 
Gainera, makineria horren funtzionamendu-denbora ahalik eta gehien murriztea. 
Era berean, obran erabili beharreko ibilgailu motordunek egungo Zuzentarauak 
baimendutako zarata-mailaren mugak bete behar dituzte. 
 

o Zarata maila altua eskatzen duten lanen kasuan, jarduera horiek gaueko orduetan 
egin daitezen saihestea. 

 
Paisaiarako neurriei dagokienez, honako hauek aipatu behar dira: 
 

o Ahal den neurrian, jarduketak garatzeko sortutako obren aldian, lur-mugimenduek, 
materialen biltegiratzeak, ibilgailuen, makinen eta behin-behineko eraikinen 
presentziak eta abarrek izan dezaketen ikusmen inpaktua minimizatuko da, eta 
inguruko hiri-ingurunearen eta obren artean ikus-hesiak (hesi opakuak) ezartzea 
gomendatzen da. Makinak eta ibilgailuak gauez aparkatzeko guneak ordenan 
mantenduko dira, hesitutako eremuetan egon daitezen. 
 

o Fatxadak Basauriko Udalak ezarritako baldintzen arabera tratatu beharko dira. 
 

o Obrak amaitzean, obrako edozein hondakin edo elementu osagarri kendu eta 
ezabatuko da. 

 
Eragindako zerbitzuei dagokienez, honako hau adierazi behar da: 
 

o Obrek dirauten bitartean zerbitzuren bat jardunbide desegokien eraginpean 
geratzen bada, ahalik eta azkarren konpondu beharko da, eragindako 
erabiltzaileei ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko. 
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10. PLANA INGURMENAREN IKUSPEGITIK 
JARRAITZEKO AURREIKUSITAKO NEURRIAK 
DESKRIBATZEA 

 

Halako programaren helburua ingurumen inpaktuak behar bezala jarraitu, zaindu eta 
kontrolatzea da, baita horiek zuzentzea ere. Zehazki, honakoak aipa daitezke: 

 Planak aurrez ikusitako jarduerak behar bezala gauzatzen direla ziurtatzea, bai 
obren fasean, baita ustiapenean ere, neurri zuzentzaileak eta ingurumen 
inplikazioak betetzeko. 

 Sortutako inpaktuak aurrez ikusitakoak direla egiaztatzea, bai magnitudean, bai 
nahasitako ingurunearen faktoreetan. 

 Proposatutako neurri zuzentzaileen eraginkortasuna kontrolatzea. 

 Jardueren abiada ikusirik, aurrez ikusitako eta onartutako inpaktuekiko berriak 
agertzen badira, beharrezkotzat jotzen diren neurriak egituratzea. 

Programak kontrol tresna izan behar du eta, horren harira, aurrez ikusitako inpaktu 
negatiboen eta aurrez ikusi gabeko gorabeheren magnitudea egiaztatuko du. Hori 
plangintzaren garapen fasean eta ezartzen denean egingo da. 

Era berean, ustezko ondorioetan desbideratzeak eta hartutako neurri zuzentzaileen 
eraginkortasuna antzemango dira. Beharrezkoa bada, neurri berriak proposatu eta 
egituratuko dira edo jada aurrez ikusitakoak aldatuko dira. Hala, aipatu helburuak lortuko 
dira eta, ondorioz, ingurunearen gainean aldaketak minimizatu ere bai. 

Planaren helburuak betetzearen aldean honako kontrolak gauzatuko dira: 

 Jardueraren azalerak proiektatutakoa ez duela gainditzen egiaztatzea. 

 Hurrengo eraikuntza alderdiak kontrolatzea: 

 Eraikitako azalera 

 Hondakinak sortu eta kudeatzea 

 Sarbideak 

 Saneamendu eta hornidura sarea 

 Zorrak 

 Obraren elementu osagarriak eta metaketa guneak kokatzea 
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 Lurzoruaren erabileren gaineko kontrola: Erabilerak Plan Bereziak 
proposaturikoetara doituko dira zorrotz, hau da, antolamendu xehatuak 
proposaturikoetara. 

 
 Hautsa eta partikulak atmosfera lekualdatu ditzaketen operazioen gaineko kontrola 

(garraioa, materialen karga eta deskarga, lur-mugimenduak etab.). 
 
 Obrako makinaria eta ibilgailuen ikuskatze teknikoen eta atalen mantentzearen 

kontrola. 
 

 Lanak lekutzen diren tokiko kondizio-atmosferikoen kontrola. 
 

 Partikulen igorpenaren arintze neurrien aplikazioaren gaineko kontrola 
(ureztatzeak). 

 
 Azaleko ur isurketen obrako eroanbideak egokiak direla egiaztatzea. 
 
 Eremuaren drainatze sareari eragiten ez zaiola egiaztatzea. 

 
 Kutsatutako lurzorurik eta patrimoniokoak diren elementurik ez dela egiaztatzea 

obrak irauten duen bitartean, eta batez ere, lur-mugimenduak egitean. 
 

 Sortzen diren hondakinen kantitatea eta beren kudeaketa egokia dela egiaztatuko 
da. 

 
 Obrak eragiten dieten eremuen mugaketa egokia dela ziurtatuko da, obrak 

beharrezkoa diren lurzoruei bakarrik eragin diezaien. 
 
 Eraikuntza obren eta ustiapen faseen garaian, ordena eta garbiketa orokorren 

helburuak betetzen direla ikuskatuko da. Obrak burutzen diren bitartean, hauek 
pantailen bitartez babestuko dira, eta ondoren gune berdeen, birlandatzea, 
zuhaitzak landatzea eta hauen zaintza bermatuko da. 

 
 Obra bukatzean, materialen bilgarri hondakinak, obraren eta gainerako materialen 

hondarrak kentzen direla ikuskatuko da. 
 

 Zarata-maila maximoek indarrean den araudiak ezartzen dituen mugak gainditzen 
ez dutela kontrolatuko da. Kanpo inguruneari eta eraikinetan habitagarriak diren 
barne espazioei aplikagarriak zaizkion kalitate akustikoen helburuak baloratuko 
dira, Zarata legearen garapenaren araudi berrien arabera (1367/2007 Errege 
Dekretua). Eremuaren inguruko eraikin bakartuen gainean izan daitezken eraginak 
kontrolatuko dira bereziki. 

 
 Lur-mugimenduak, zaratatsuenak, gaueko ordutegian burutuko ez direla 

konprobatuko da. 
 
 Ikerketa akustikoan ondorioztatutakoak eta eremuaren zonifikazioan ezarritako 

kalitate-akustikoaren helburuak betetzen direla frogatuko da. 
 

 Obrak garatzen diren garaian bide-sarean sor litezkeen aldaketak behar bezala 
seinalizatzen direla kontrolatuko da eta eragozpenak behar baina gehiago luzatu 
ez daitezen epeak betetzen direla zainduko da. 
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 Seinaleak behar-bezala ezartzen direla eskatuko da, batez ere kamioien irteerei 

dagozkienak. 
 
 Bide-sarea eta sarbideak bizilagun eta ibilgailuek baldintza egokietan erabiltzeko 

moduan egon daitezen ahaleginak egingo dira. 
 

 Kamioien gurpilak obratik atera aurretik garbituko direla kontrolatuko da. 
 

 Behin obrak amaitzen direnean eta beharrezkoa balitz, jarduketak sustatu diren 
eremuaren inguruan sor litezkeen edozein aldakuntza konpondu edo leheneratzen 
dela kontrolatuko da. 
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11. DOKUMENTAZIO-GRAFIKOA 
 
Dokumentu honekin batera hurrengo dokumentazio-grafikoa atxikitzen da: 

 
 1. Planoa Planaren kokapena 

 2. Planoa Hiri-kokapena 2020ko ortoargazkiaren gainean  

 3. Planoak Plan Bereziaren Planoak (4 orrialde) 

 4. Planoa Kutsaturiko lurzoruak 

 5. Planoa Argazki erreportaia 

 

 

 
Bilbon, 2022ko martxoaren 31an 

Proiektuaren arduraduna 

 

 
 

Mar Basagoiti Royo 
Euskadiko Biologoen Elkargo Ofizialean, 83. Elkargodun zenbakia 

 
 

 

 


