
BIZKAIKO BATZAR NAGUSIEN EBAZPENA, 2005-2016 ALDIRAKO 
BIZKAIKO HIRI HONDAKINAK KUDEATZEKO II. PLAN INTEGRALAREN 
PROIEKTUARI DAGOKION EBALUAZIO BATERATUARI BURUZKO 
HIRITARREK ORO HAR ULERTZEKO MODUKO ADIERAZPEN ZEHATZA 
EMATEKOA DENA.  
 
Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 74. artikuluak 
ezarri du lurralde historikoetako foru organoei dagokiela hiriko hondakinak kudeatzeko 
esparru-plangintza garatzea, foru planen bidez. 
 
Eskumen hau egikarituz, Bizkaiko Foru Aldundiak 2005-2016 aldirako Bizkaiko 
Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren Proiektua egin eta tramitatu du, “Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Hiriko Hondakinen Plana” onartzeko prozedura ezarri duen 
Bizkaiko Foru Aldundiaren irailaren 28ko 164/2004 Foru Dekretuan ezarritakoarekin 
bat etorriz.  
 
Euskadiko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren I A) 
eranskinean, ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio bateraturako prozedurapean 
dauden planen zerrenda agertzen da. Era berean, uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuaren 
3. artikuluan, ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio bateraturako prozedura 
arautzen da. Legea eta dekretua kontuan hartuta, beraz, lurraldearen arloko planetan eta 
lurraldean bertan eragina duen beste edozein plan eta programatan ezarriko da 
prozedura administratibo hori. Besteak beste, hondakinen kudeaketari buruz egin 
beharrekoak aipatzen dira bertan. 
 
Ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazio-prozedura arautu duen uztailaren 
22ko 183/2003 Dekretuan xedatutakoa betez, “2005-2016 aldirako Bizkaiko Hiri 
Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren Proiektua” delakoak ingurumenean duen 
eraginari buruzko aurretiazko txostena eman zen, Ingurumeneko foru diputatuaren 
2005eko irailaren 7ko 1885 zk.ko Foru Aginduaren bidez. 
 
Era berean, 183/2003 Dekretuaren 11. artikuluan eta 164/2004 Foru Dekretuaren 2.10 
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Ingurumeneko foru diputatuaren 2005eko 
azaroaren 17ko 2564 zk.ko Foru Aginduaren bidez, “2005-2016 aldirako Bizkaiko Hiri 
Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren Proiektua” delakoak ingurumenean duen 
eraginari buruzko ebaluazioaren behin betiko txostena eman da. 
 
Ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazio-prozedura arautu duen uztailaren 
22ko 183/2003 Dekretuaren 14. artikuluaren arabera, plana behin betiko onartzeko 
eskumena duen organoak kontuan hartu beharko du ingurumenaren gaineko eraginari 
buruzko behin betiko txostena. Horretarako, jendeak oro har ulertzeko moduko 
adierazpen zehatz bat idatziko du, plan edo programan ingurumenari dagozkion 
alderdiak nola sartu diren eta ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazio-
azterketa, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko txostena eta prozesuak eragiten 
dion edo prozesuan interesa duen jendeak aurkeztutako ingurumenaren alorreko oharrak 
eta alegazioak aintzat nola hartu diren laburbilduz. 



 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen hautapen, antolaketa, araubide eta 
jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 7.2. artikuluko a) idatz-
zatiarekin bat etorriz, lurralde osoa tartean hartzen duten sektorekako planak onartzeko 
organo eskuduna Batzar Nagusiak dira eta, beraz, beraiei dagokie 183/2003 Dekretuaren 
14. artikuluak aipatzen duen hiritarrek oro har ulertzeko moduko adierazpen zehatza 
egitea. 
 
 
Aurreko guztia dela bide, honako ebazpen proposamena aurkeztu da, onartzeko. 
 
1.- Ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazio-prozedura arautzen duen 
uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuaren 14. artikuluan xedatutakoaren arabera honako 
adierazpena egiten da: 
 
 

ADIERAZPENA 
 
 

LEHENA: 2005-2016 aldirako Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan 
Integralean ingurumenari dagozkion alderdiak, ingurumenaren gaineko eraginaren 
baterako ebaluazio-azterketa eta ingurumenaren gaineko eraginari buruzko behin betiko 
txostena nola sartu diren zehazteko, “2005-2016 aldirako Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integralaren Ingurumenaren gaineko 
Eraginaren Baterako Ebaluazio-Azterketak” eta “2005-2016 aldirako Bizkaiko Hiri 
Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren Proiektua” delakoak ingurumenean duen 
eraginari buruzko ebaluazioaren behin betiko txostena ematea ebatzi duen 
Ingurumeneko foru diputatuaren 2005eko azaroaren 17ko 2564 zk.ko Foru Agindua 
(ebazpen honen eranskin gisa argitaratuko da) Plan Integralaren zati izango direla ezarri 
da eta, ondorioz, horren garapen eta burutzapenean ondorengo zehaztapenak lotesleak 
izango dira: 
 
 
A.- “2005-2016ko Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala” 
betearaztean, honako hauek guztiak bete beharko dira ezinbestean: zehaztapen tekniko 
guztiak, babesteko eta zuzentzeko neurriak, Ingurumenaren gaineko Eraginaren 
Ebaluazio Bateraturako Azterketan jasotako planaren ondorioak ikuskatzeko programa 
(agiria planean bertan txertatuta dago eta bertako osagaia da) eta Ingurumenaren 
gaineko Eraginari buruzko Behin Betiko Txosten honetan adierazitakoak.  
 
 
B.- Planean aurreikusitako azpiegiturak ingurumenaren gaineko eraginaren azterketan 
azaldutako eremuaren barruan non kokatuko diren zehazteko, ingurumen-arloko 
irizpideak hartuko dira kontuan. Horretarako, ingurumenaren gaineko eraginaren 
azterketak azpiegiturak ezartzeko proposatutako lurralde-eremuan bertan, ingurumenari 
begira kokapen onena zein den jakiteko azterlana egingo da. Dena den, lehentasuna 



izango dute hondakinak kudeatzeko jardueren eraginpean dauden guneetarako kokapen-
proposamenek. Era berean, bizilagunak dauden eremuetara atxiki ahal izango dira, 
barreiaketa atmosferikoaren baldintzak sustatuko dira, eragin txiki-txikia izan beharko 
dute balio natural handieneko eremuetan eta zaharberritu egin daitezkeela bermatu 
beharko da. 
 
 
C.- Proiektu teknikoen diseinuak ingurumen-arloko indarreko arautegiaren betearazpen 
zorrotza bermatuko du, bai eta funtsezko eskumena duten organoen baimenen 
betearazpena ere. Batez ere, honako arlo hauei dagokien eskumenaz ari gara: 
hondakinen kudeaketa, giro atmosferikoaren kalitatea igorpenean eta inmisioan eta ur-
ingurunearen kalitatea. 
 
 
D.- Zuzentzeko, babesteko eta konpentsatzeko neurriak. 
 
Ingurumenaren gaineko eragina zuzentzeko eta babesteko neurriak Ingurumenaren 
gaineko Eraginaren Ebaluazio Bateraturako Azterketako 8. kapituluan 
proposatutakoaren arabera gauzatuko dira.  
 
Neurriok plan hau garatzeko plangintzaren esparruaren barruan egongo dira, bai eta 
Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala onartu ondoren garatu beharreko 
proiektuen etorkizuneko baimenaren barruan ere, baina batik bat, ingurumenaren 
gaineko eraginaren ebaluazioaren aztergai izan diren proiektuen barruan. Kasuan-
kasuan, neurri zuzentzaileok behar besteko aurrekontu-esleipena izan beharko dute, eta 
proiektu teknikoan zein baldintza-orrietan hartuko dira kontuan.  
 
Plana betearazteko faseetan, ingurumen-arloko aholkularitza garatuko da, eta plana 
behar den moduan ezartzen dela egiaztatzea izango du helburu. Horretarako, 
Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazio Bateraturako Azterketan eta 
Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Behin Betiko Txosten honetan azaldutako 
neurri zuzentzaileen, babesleen eta ingurumen-arloko zaharberrikuntzakoen ezarpena 
kontrolatuko du. Horrez gain, ingurumenaren gainean aurreikusitakoak eta onartutakoak 
ez beste eragin adierazgarri batzuk gertatzen ez direla egiaztatu beharko du. 
 
E.- Planaren ondorioak ikuskatzeko programa  
 
Ingurumenaren gaineko eraginen jarraipena, zaintza, kontrola eta zuzenketak behar den 
modukoak izateko, planaren ondorioak ikuskatzeko programa garatuko da, 
ingurumenaren gaineko eraginaren azterketako 9. kapituluan adierazi bezala. Programak 
txosten honetako ondorioen hirugarren idatz-zatian jasotako alderdiak hartuko ditu 
kontuan, eta planaren faseen zein ondorioz sortutako proiektuen betearazpenean zehar 
egongo da indarrean. Horrez gain, kasuan-kasuan beharrezkoa den aurrekontua 
aurreikusi beharko da, ezarpena bermatu ahal izateko. 
 
Honako alderdi hauen gaineko kontrolak egiaztatuko dira: 



 
- Planaren fasekako betearazpena eta beste plan batzuen edo plana garatzeko 

programen betearazpena. 
- Plan honen ondorioz sortutako proiektuak Ingurumenaren gaineko Eraginaren 

Ebaluaziorako Prozeduraren eraginpean egon beharra, Euskadiko Ingurumena 
Babesteko 3/98 Legearen arabera. 

- Planaren ingurumen-helburuen eta beste plan batzuen helburuen arteko 
bateragarritasuna, lurraldean kaltegarriak diren ingurumen-ondorio metagarriak eta 
sinergien sorrera egiaztatuta. 

- Planeko aurreikuspenetan jasotako edo ez jasotako jardueren indukzioa, ez 
aurreikusitako eraginik dagoen egiaztatzeko.  

- Ingurumenaren gaineko eraginaren azterketan proposatutako neurri zuzentzaileen 
betearazpen eta eraginkortasun maila. 

 
 
F.- Proiektu teknikoen diseinurako eta plangintzarako osteko faseak  

 
f.1.- Bilboko Arraizen hondakinak balioztatzeko azpiegituren garapenerako plan berezia 
 
Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazio Bateraturako prozedura arautzen duen 
uztaileko 183/2003 Dekretuan xedatutakoaren arabera, plan bereziek eta euren 
aldaketek izapide hori hartu beharko dute kontuan. Azpiegiturak ezartzeko plan berezi 
berririk aldatu edo antolatu nahi izanez gero, dekretu horretan adierazitakoa kontuan 
hartu beharko litzateke. Halakoetan, plan bereziak lurzorua antolatu beharko du, 
hondakinak kudeatzeko azpiegiturak leku egokian kokatzeko. Horretarako, ingurumen-
arloko irizpideak hartuko dira kontuan, ustezko kokapen-aukerak aztertzeko orduan. 
 
f.2.- Bizkaiko Hiri Hondakinen Plan Integralaren ondorioz sortutako proiektuek 
ingurumenean duten eraginaren azterketa eta jardueretarako baimena. 
 
Ingurumen-arloko organo eskudunak baimena eman beharko du hondakinen 
balioztapenerako eta ezabapenerako jarduerak garatzeko, Hondakinei buruzko apirilaren 
21eko 10/1998 Legearen 13. artikuluak xedatutakoaren arabera. Era berean, Euskadiko 
Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak dioenez, ingurumenaren 
kudeaketarako zenbait azpiegitura-proiektutan, ingurumenean duten eraginaren 
ebaluazioa egin behar da banan-banan, bai eta hiri-hondakinen tratamendutegietan ere. 
 
 
Gutxienez, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan, proiektuak eta ingurumenaren 
gainerako eraginaren azterketak idazteko orduan: 

 
a. Igorpen eta inmisio atmosferikoen eredu xehearen ezarpena kutsagarri 

atmosferiko nabarmen bakoitzerako, aurreikusitako azpiegituren ahalmen 
nominalari buruzko datuak (berreskurapen energetikorako lantegirako, batez ere) 
eta gaur egungo atzeko mailekiko kontrastea (azterketa atmosferikoaren 
karakterizazioan kontuan hartutako igorpenen inbentarioa eta neurketa-epe 



egokiak) kontuan hartuta. Lehendik dauden instalazioen eta aurreikusitako 
instalazioen jardueraren ondorioz sortutako giro atmosferikoaren kalitateko 
eragin sinergikoen ebaluazioa.  

 
b. Usainen igorpena eta zuzentzeko zein kontrolatzeko neurriak (errausketa-lerroko 

zabor-zuloa, aurretratamendutegi mekaniko-biologikoa eta konpostegia). 
 

c. Hiri-hondakinen tratamendutegien ezarpen-eremuko azterketa hidrologikoa eta 
hidrogeologikoa eta aurreikusitako neurri zuzentzaileak. 

 
d. Jarduerak ezartzeko eremuaren azterketa geoteknikoa. 

 
e. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen kalitateari buruzko azterlana, ezargarria den 

arautegiarekin bat etorriz 
 

f. Lurren balantzea: inausketako soberakinak eta euren kudeaketa, indarrean 
dagoen arautegiaren arabera. Maileguen premiak. 
 

g. Azpiegituren paisaia-arloko azterlana eta lurraldeko beste jarduketa intrusibo 
batzuk. Paisaiaren kalitatea, bai eta azpiegituren ikuspen artekotasunaren 
azterketa ere. Biztanleentzako lekuetatik duten ikuspena, paisaiaren ahulezia 
zehazteko asmoz. Ikusizko arroen azterketa. Hobe da simulazioak (argazkiak 
edo beste batzuk) erabiltzea egitura intrusiboenen ustezko behatzaileen 
ikuspegitik. 

 
h. Paisaia berreskuratzeko proiektuaren garapena, lurzoruen zaharberrikuntza eta 

landaretzaren berriztapena kontuan hartuta. 
 

i. Beste azpiegitura laguntzaile batzuek ingurumenean duten eraginaren azterketa 
(sare elektrikoarekin lotzeko lineak, instalazioetarako sarbideak, gas naturala 
hornitzeko hodiak, bilketarako lanak, Kadagua ibaira isurtzeko hodi-biltzaileak, 
edateko ura hornitzeko hodiak, efluenteen araztegiak…). 

 
j. Instalazioen ur-eskarien azterketa, erabilgarritasunaren gaineko atxikimendua eta 

gaur egungo hornikuntza-azpiegituren egokitzapena. 
 

k. Planeko hondakinak balioztatzeko instalazioen ur-eskarien ingurumen-arloko 
balioespena, konpentsazio emariak edo emari ekologikoa bermatzeko, Kadagua 
ibaiko arroa kudeatzen duen organismoaren irizpideen arabera, berak eskuetsi 
duelako ustiapena. 

 
l. Arraizen aurreikusitako azpiegituren ondorio sinergikoen ebaluazioa eragindako 

ingurunearen kalitatearekin zerikusi handia duten alderdiei buruz (horra hor giro 
atmosferikoaren kalitatea, ur-ingurunea, zarata eta paisaia). 
 
 



 
m. Neurri zuzentzaileak eta ingurumeneko zaintza-egitasmoa aurreikusitako 

instalazio guztietan, lanen fasean zein ustiapen-fasean. Besteak beste, honako 
alderdi hauei buruzko neurriak hartuko dira kontuan:  

 
i. industriako prozesuen kontrola (galdara-labea, gasak arazteko 

sistemak, usainak arazteko sistemak…) 
ii. ingurune atmosferikorako igorpenak 

iii. efluente likidoak, lur gaineko uren kalitatea eta Kadagua ibaiko 
detrakzio-emariak 

iv. lurpearen babesa 
v. tratatutako eta sortutako hondakinen osaera eta kudeaketa, bai eta 

berrerabiltzeko aukerak ere (errausketako sarrak) 
vi. zirkulazioa 

vii. jardueren zarata 
viii. gaur egungo ondare kulturalaren babesa 

ix. higaduraren kontrola 
x. ingurumen-arloko zaharberrikuntzaren eraginkortasuna  

xi. naturari begira oso interesgarriak diren osagaien babesa  
xii. geoteknikari begira ezegonkorrak diren guneak (galeriak, lurpeko 

zereginak) 
xiii. kutsatutako lurzoruen agerpena  
xiv. Ordunteko ubidea, instalazioak zeharkatzean 
xv. ingurumen-arloko aholkularitza, instalazioak eraikitzean eta abian 

jartzean 
xvi. jarduera egokien eskuliburuaren ezarpena  

 
 

f.3.- Planeko jarduketa batzuen azalpenak ez du ingurumenaren gaineko eraginaren 
ebaluazio bateraturako beharrezkoa den xehetasuna edo zehaztasuna lortu, ez 
dakigulako bideragarriak izango diren, euren dimentsioa nolakoa izango den edo non 
kokatuko diren (esate baterako, errausketako sarrak heltzeko lantegia). Hori dela eta, 
indarreko arautegian ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluaziorako aurreikusitako 
prozeduraren bat ezarriko zaie, jarduketen azalpena proiektu tekniko moduan zehazteko 
modukoa denean. 
 
BIGARRENA: 2005-2016 aldirako Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan 
Integralean prozesuak eragiten dion edo prozesuan interesa duen jendeak aurkeztutako 
ingurumenaren alorreko oharrak eta alegazioak nola sartu diren zehazteko, honakoa 
adierazi behar da: 
 
“Bizkaiko Lurralde Historikoko Hiriko Hondakinen Plana” onartzeko prozedura ezarri 
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren irailaren 28ko 164/2004 Foru Dekretuan 
ezarritakoarekin bat etorriz, planari hasierako onespena eman eta gero, tartean hartutako 



herri administrazioak entzuteko eta jendaurrean erakusteko tramiteei ekin zitzaien, 
hilabeteko epean zehar (176. BAO, 2005eko irailaren 15ekoa). 
 
Epe horren barruan ingurumenaren arloko edukia zeukaten lau alegazio jaso ziren, 
honakoek aurkeztuta 
 

- Bizkaiko Foru Aldundiaren alegazioa. 
- LUR MAITEA taldearen alegazioa. 
- BERDEAK-EUROPEAN GREENS taldearen alegazioa. 
- EKOLOGISTAK MARTXAN taldearen alegazioa. 

 
Aurkeztutako alegazioak aztertuta, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2005eko azaroaren 17ko 
Erabakiaren bidez 2005-2016 aldirako Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan 
Integralaren Proiektua jendaurrean erakusteko eta herri administrazioak entzuteko 
espedientea ebatzi zen, Arabako Foru Aldundiak aurkeztutako alegazioari oniritziz eta 
aurkeztutako gainerako alegazioak gaitziritziz.  
 
HIRUGARRENA: Autonomia elkarteen arteko edota mugaz haraindiko kontsulten 
emaitzak zehazteko, 2005-2016 aldirako Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan 
Integralak izaera horretako ondorerik ez daukala adieraztea; ondorioz ez dira aipatutako 
kontsulta horiek egin behar izan. 
 
2.- Adierazpen honi publizitatea emateko, Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldizkari 
Ofizialean argitaratuko da. 
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