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1. AURREKARIAK 

 

2018ko martxoaren 6an, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio, Mugikortasun eta Lurralde 

Kohesio Sailak Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Ingurumen 

Administrazioaren Zuzendaritzari, Paisaiaren Zehaztapenei buruzko Igorreko Eremu 

Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren Aldaketaren (LPP) Ingurumen Azterketa 

Estrategikoaren Irismen Dokumentuaren jaulkipena eskatu zion. 2018ko uztailaren 

10ean, ingurumen-organoak aipatutako Irismen Dokumentua egin zuen, eta, ondoren, 

Ingurumen Azterketa Estrategikoa egin zen. 

 

Bestalde, eta Igorreko Eremu Funtzionaleko LPPren Aldaketaren Hasierako 

Onespenaren erabakia aurretik, 2019ko martxoaren 4an, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak erabaki zuen espedientearen aldeko 

txostena egitea, eta zenbait iradokizun sartu zituen. Aldaketa hauek, Eusko 

Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzako Ekonomiaren Garapen eta 

Azpiegitura Sailak emandako txostenarekin batera, Igorreko LPP aldatzeko 

dokumentura, jendaurreko informazioaren izapidea egin aurretik gehitu ziren. 

 

1.1. Irismen Dokumentua 

 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Ingurumen Administrazioaren 

Zuzendaritzak, 2018ko uztailaren 10eko Ebazpenaren bidez, Paisaiaren Zehaztapenei 

buruzko Igorreko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren Aldaketaren 

Ingurumen Azterketa Estrategikoaren Irismen Dokumentua egin zuen. 

 

Aldez aurretik, 2018ko apirilaren 23an, ingurumen-organoak Aldaketaren zirriborroa 

eta Hasierako Agiri Estrategikoa kontsultatzeko eskatu zien eragindako administrazio 

publikoei eta interesdunei. Aipatutako ebazpenaren egunera arte kontsultatutako 

erakunde guztietatik honako txosten hauek jaso ziren: 

 

- Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

- Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusiko Kultura Ondarearen 

Zerbitzua. 

- URA-Uraren Euskal Agentzia. 

- Zeanuriko Udala (Bizkaia). 
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Kontsulten izapide horren eta jasotako dokumentazioaren azterketaren ondoren, 

irismen dokumentuak honako hau jasotzen du: "Oro har, LPPren aldaketak ondorio 

positiboak izango ditu natura-ondarean, eta adi egon beharko du ondorengo garapen-

faseetan egingo diren proposamenen zehaztapenei, sektore- edo udal-plangintzak 

paisaia edo eremu degradatuak lehengoratzeko eta/edo babesteko proiektu 

espezifikoak garatzen dituenean". 

 

Aitzitik, txostenetan eta irismen-dokumentuan bertan jasotako gogoetak eta 

proposamenak kontuan hartu ziren ingurumen-azterketa estrategikoan, bereziki haien 

garrantziagatik Uraren Euskal Agentziak 2018ko ekainaren 19ko txostenean 

bidalitakoak. 

 

1.2. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako 

Batzordea 

 

Aipatu den bezala, 2019ko martxoaren 4an, EAEko Lurralde Antolamendurako 

Batzordeak, Paisaiaren Zehaztapenei buruzko Igorreko Eremu Funtzionaleko LPPren 

aldaketaren aldeko txostena egin zuen, eta bere proposamenak oso positibotzat jo 

zituen. Oro har, bere helburuak bat zetozen lurralde-tresnekin (indarrean daudenak 

eta berrikusten ari direnak) eta lehendik onartutako paisaiaren aurreko 

zehaztapenekin. 

 

Era berean, iradokizun hauek egin ditu, eta osorik gehitu zaizkio Aldaketaren 

dokumentuari: 

- 3. artikuluko 4. puntua kentzea, Nekazaritza eta Basozaintzako LPS aipatzen 

duelako; izan ere, dokumentuak ez luke proposamenik bidali beharko lurralde-

antolamenduko beste dokumentu batzuetara. 

- Hiriko jarraituei dagokienez, bereziki Igorre-Lemoa-Bediari dagokionez, PIBE 

berri bat sartu da (PIBE 4.5. Etorkizuneko garapenak Igorren). 

- Aldaketak 6. artikuluko a puntuaren idazketan, horrela geratuz: egungo 

jarduera ekonomikoko lurzoruen okupazioa optimizatzea, lehendik daudenak 

bete eta gutxiegi erabilitako edo kutsatutako lurzoruen arazoak dituzten 

eremuak berroneratu aurretik lurzoru berriak kolonizatu gabe. 

- 10. artikuluko d puntuan, proposamenek landa-guneetan duten eraikuntza-

kontzentrazioari eusteko ideia sartu da. 
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- Landare-pantailak erabiltzeari buruzko proposamenak zehaztu dira hurrengo 

artikuluetan: 6. (E puntua), 9. (C9 puntua) eta 11 (E puntua), aurrez zeuden 

elementuen inpaktu bisuala minimizatzeko bereziki egokiak izango direla 

zehaztuz. 12. planoan, Paisaiaren Kalitatearen Helburuak antolatzen dira, 

babesekoak edo antolamendukoak diren kontuan hartuta, Paisaiaren Europako 

Hitzarmenean adierazitakoaren arabera, hain zuzen.  

- Dokumentu osoan "Euskal kultura-paisaia" izena "ondare kulturalari lotutako 

paisaia"ren ordez aldatu da.  

 

2. HASIERAKO ONESPENARAKO ERABAKIA ETA 

JENDAURREKO INFORMAZIOAREN ETA KONTSULTEN 

IZAPIDEAREN HASIERA 

 

Garraio, Mugikortasun eta Lurraldearen Kohesio Sailaren Foru Erabakiaren bidez, 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluaren 2019ko apirilaren 16ko 

Kontseiluaren bidez, Hasierako Onarpena eman zitzaion Paisaiaren Zehaztapenei 

buruzko Igorreko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren Aldaketari. Plan 

honek, Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Lemoa, Igorre eta Zeanuriko udal-

mugarteak barne hartzen ditu.  Dagokion foru-erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren 

Aldizkarian (EHAA) argitaratu eta hurrengo eguna, horri buruzko txostena edo 

alegazioa aurkezteko. Jendaurrean jartzeko epea 45 egunekoa izan zen, dagokion Foru 

Erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratu eta hurrengo 

egunetik aurrera, espediente horri buruzko txostena edo alegazioa aurkezteko. 

 

Jendaurreko informazioaren izapidea 2019ko maiatzaren 23an hasi zen, eraginpeko 

administrazio publikoei eta interesdunei egindako kontsulten izapidearekin bat etorriz, 

aipatutako Foru Erabakian jasotzen den bezala  

 

Txostenak, oharrak edo alegazioak aurkezteko epea 2019ko uztailaren 24an amaitu 

zen. 

 

2.1. Eragindako administrazio publikoetako erakundeen eta 

pertsona interesdunen zerrenda 

 

Eragindako administrazio publikoetako erakundeen eta pertsona interesdunen 

zerrenda honako hau izan da: 
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Eusko Jaurlaritza 

- Kultura eta Hizkuntza Politika Saila 

- Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

- Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

- Osasun Saila 

- URA. Uraren Euskal Agentzia 

 

Bizkaiko Foru Aldundia 

- Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila 

- Euskara eta Kultura Saila 

- Ekonomiaren eta Lurralde Garapeneko Saila 

 

Udalak 

- Bedia 

- Lemoa 

- Dima 

- Igorre 

- Artea 

- Arantzazu 

- Areatza 

- Zeanuri 

 

Arratiako Mankomunitatea  

 

Beste batzuk  

- Ekologistak Martxan 

 

2.2. Jendaurrean jartzeko epean aurkeztutako txostenak eta 

kontsultak  

 

Jendaurrean jartzeko epean eta eraginpeko administrazio publikoei eta interesdunei 

aldi berean kontsultak egiteko izapidean, 8 iradokizun, ohar edo alegazio jaso dira: 

 

- Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila, 

Nekazaritza Zerbitzua. 

- Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila. 

Ehiza Fauna eta Arrantza Zerbitzua. 

- Kultura eta Hizkuntza Politika Saila, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen 

Zuzendaritza. 

- Bizkaiko Foru Aldundiko Ondare eta Kultura Saila, Kultura Ondarearen 

Zerbitzua. 

- Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia eta Lurralde Garapen Saila.  

- Ura Uraren Euskal Agentziaren Zuzendaritza eta Plangintza eta Obrak (2 

txosten). 
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- Bediako Udala. 

- Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila, Nekazaritza 

eta Abeltzaintza Zuzendaritza. 

 

3. AURKEZTUTAKO TXOSTENAK 

 
1. TXOSTENA 

 

Nork Aurkeztua:           Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila 

                                  Bizkaiko Foru Aldundia. Nekazaritza Zerbitzua 

Aurkezpen data: 2019/05/10 

 

 

Txostenaren laburpena 

 

Txostenaren arabera, nekazaritza- eta abeltzaintza-eremuetako eta landazabaleko 

babes-lurzoruei dagokienez, lurzoru horiek Euskadiko Nekazaritza eta Basozaintzako 

Lurraldeko Plan Sektorialaren eta aplikagarria den Ingurumen Araudiaren irizpideen 

arabera jaso dira. 

 

Azterketa  

 

Azalpen-txosten bat da, eta uste du ez dagokiola oharrik edo alegaziorik aurkeztea 

Paisaiaren Zehaztapenei buruzko Igorreko Eremu Funtzionaleko LPPren aldaketaren 

ingurumen-ebaluazio estrategikoaren dokumentuari. 

 

Gehitu beharreko aldaketak  

 

Ez dagokio. 
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2. TXOSTENA 

 

Nork Aurkeztua :            Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila 

                                    Bizkaiko Foru Aldundia 

                                    Ehiza Fauna eta Arrantza Zerbitzua 

Aurkezpen data: 2019/05/26 

 

 

Txostenaren laburpena 

 

Paisaiaren Kalitatearen bi Helburu nabarmentzen dira (PKH 7 eta PKH 9), nekazaritza 

eta abeltzaintzako erabilerei lotutako paisaia babesteari buruzkoak, nekazaritza- eta 

abeltzaintza-jarduera mantenduz eta sustatuz, eta herritarren erabilerarekin eta 

gozamenarekin bateragarriak diren hezeguneak, ibaiak, errekak eta ibai-inguruak 

kontserbatuz eta/edo birnaturalizatuz. 

 

Era berean, uste du proposatutako Igorreko LPPren aldaketa, Paisaiaren Zehaztapenei 

buruzkoa, bat datorrela lurraldeko konektibitate ekologikoaren sustapenarekin eta ibai-

lurraldearen kontserbazioarekin eta ibaiertzeko korridore jarraitua lortzearekin. 

 

Azterketa  

 

Azalpen-txosten bat da, eta, haren arabera, proposamenak bat datoz konektibitate 

ekologikoa sustatzearekin eta ibai-ingurunea babestearekin, hau da, txostena egin 

duen ehiza, fauna eta arrantza zerbitzuak jarraitzen dituen helburuekin. 

 

Gehitu beharreko aldaketak 

 

Ez dagokio. 
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3. TXOSTENA 

 

Nork Aurkeztua:            Kultura eta Hizkuntza Politika Saila  

                                    Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritza 

Aurkezpen data:2019/06/28 

 

 

Txostenaren laburpena 

 

Txostenak Igorreko Eremu Funtzionaleko Paisaiaren Zehaztapenak ezartzen dituzten 

Paisaiaren Kalitateko 13 Helburuak jasotzen ditu, eta kultura-ondareari buruzko bost 

helburuak nabarmentzen ditu (1., 2., 6., 9., eta 11. PKH).  

 

Dokumentua, oro har, egokia dela eta sektoreko kultura-ordenamenduak ezarritako 

irizpideekin bat datorrela uste du. 

 

Azterketa  

 

Azalpen-txosten bat da, Paisaiaren Zehaztapenei buruzko Igorreko Eremu 

Funtzionaleko LPPren aldaketaren ingurumen-ebaluazio estrategikoaren aldeko 

txostena ematen duena. 

 

Gehitu beharreko aldaketak 

 

Ez dagokio. 
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4. TXOSTENA  

 

Nork aurkeztua:            Ondare eta Kultura Saila 

                                  Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Ondarearen Zerbitzua 

Aurkezpen data: 2019/05/15 

 

 

Txostenaren laburpena  

 

Igorreko Eremu Funtzionalerako Paisaiaren Kalitatearen Helburuak (PKH) garatzen 

dituzten Paisaiaren Zehaztapenak aztertu ondoren, Babes Bereziko eta Ertaineko 

Ondasunak daudela berresten du, Eremu Funtzionalaren eremuan Euskal Kultura 

Ondareari buruzko 6/2019 Legearen arabera. Horiek guztiak Areatzako Hirigune 

Historikokoak dira, eta dokumentuan PIBE 4.1 Paisaia antropikoa bezala jasota dago, 

“Areatzako hirigune historikoa”. 

 

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailari atxikitako Euskal Kultura Ondarearen Zentroan 

kontsulta dezala aholkatzen du, babesteko edo inbentarioan sartzeko proposatutako 

beste ondasun batzuk egon baitaitezke, oraindik kalifikazio ofizialik ez dutenak. 

 

Azterketa  

 

Erakusketa-txosten gomendagarria da. Horri dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Kultura 

Ondarearen Zentroak berak aldeko txostena eman du eta ez du bestelako kultura-

ondasunei buruzko informazio berririk eman. 

 

Gehitu beharreko aldaketak  

Ez dagokio.  
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5. TXOSTENA  

 

Nork aurkeztua:           Ekonomia eta Lurralde Garapen Saila 

    Bizkaiko Foru Aldundia.  

   Ekonomia eta Lurralde Garapena 

Aurkezpen data : 2019/05/31 

 

 

Txostenaren laburpena  

 

Azaldu du, Paisaiaren zehaztapenei buruzko Igorreko Eremu Funtzionaleko Lurralde 

Plan Partzialaren Aldaketak, ez duela indarreko Lurralde Plan Partzialaren ekintza 

egituratzaileen eta jarduketa estrategikoen gaineko funtsezko aldaketarik suposatzen. 

Egiaztatu du 4. kapituluan ("Ekonomia eta Finantza Azterlana eta Egikaritze 

Programa") jasotzen dela arau-xedapen horiek gomendiozkoak direla, eta ez dakartela 

inplizituki inbertsioen definiziorik eta aldi baterako programaziorik. 

 

Horregatik, uste du sail honetatik ez dela ekarpenik egin behar, ez baitira aldatzen 

Igorreko Eremu Funtzionaleko LPPk eta Bizkaiko Errepideen LPSak jasotako bide-

zehaztapen lotesleak. 

 

Azterketa  

 

Uste du ez dela beharrezkoa Paisaiaren Zehaztapenen dokumentuari inolako ekarpenik 

egitea. 

 

Gehitu beharreko aldaketak  

 

Ez dagokio. 
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6. TXOSTENA (2 dokumentu)  

 

Nork aurkeztua:           Zuzendaritza eta Plangintza eta Obrak   

                           URA-Ur Agentzia       

Aurkezpen data: 2019/05/10 - 2019/07/17 

 

 

Txostenaren laburpena 

 

Jendaurreko informazio-prozesuan URAren bi jakinarazpen jaso dira. Lehenengoan, 

maiatzaren 10ekoa, uren arloko hiru txosten sektorial jasoko direla baino ez du 

aipatzen. 

 

Bigarrenean, uztailaren 17koa, Ur Agentziako Plangintza eta Lanen Zuzendaritzaren 

txostena aipatzen da. Bertan, URAk espediente horri buruzko beste bi txosten 

dagoeneko egin dituela jasotzen du, bat 2018ko ekainean, Administrazio Publikoei 

egindako kontsulten izapidearen barruan, ingurumen-ebaluazio estrategikoaren 

prozeduraren esparruan, eta bigarrena, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde 

Antolamendurako Batzordearen hasierako onespenaren aurreko bileraren esparruan. 

 

Txosten guztiak sektoreko araudia betetzearekin lotutako gogoeta orokorren aldekoak 

izan dira, eta, orain, igorritako erabakietan errepikatzen dira. 

 

Azterketa 

 

Azalpenezko eta gomendiozko txostenak dira, Paisaiaren Zehaztapenei buruzko 

Igorreko Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren aldaketaren ingurumen-

ebaluazio estrategikoaren izapidetzearen faseetan emandako aldeko erabakiak 

errepikatzen dituztenak. Horien kontsiderazioak eta proposamenak ingurumen-

azterketa estrategikoan sartu ziren. 

 

Sartu beharreko aldaketak 

 

Ez dagokio. 
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7. TXOSTENA 

 

Nork aurkeztua:            Bediako Udala (Bizkaia) 

Aurkezpen data: 2019/07/12 

 

 

Txostenaren laburpena 

 

Jakinarazi du, paisaia-alderdiei dagokienez, Udalak duen tresna HAPOa dela, eta 

Igorreko Eremu Funtzionaleko LPPren aldaketan jasotako alderdi batzuk hiri-

garapeneko eremuetan eta lurzoru urbanizaezinaren erregulazio orokorretan 

inplementatu daitezkeela; hala ere, nabarmendu du Paisaiaren Zehaztapenetan 

planteatzen diren paisaia-erregulazio gehienak ez direla udal-lizentziaren xede, eta, 

beraz, Udalak nekez kontrola ditzake. 

 

Uste du, landa-paisaiaren babesa eraginkorragoa izan dadin, komeni litzatekeela, 

LPPren aldaketa honen bidez edo beste bitarteko batzuen bidez, Nekazaritzako Foru 

Sailarekin koordinatzea, landa-paisaia babesten laguntzen duten xedapenak edo 

laguntzak. 

 

Azterketa 

 

Azalpen-txosten bat da, eta, bertan, Nekazaritzako Foru Sailarekin koordinatu beharra 

iradokitzen da, landa-paisaiaren babesa eraginkorragoa izan dadin. 

 

Gehitu beharreko aldaketak 

 

Ez dagokio. 
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8. TXOSTENA 
 

Nork aurkeztua:    Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako Saila 

               Eusko Jaurlaritza.  

            Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza 

Aurkezpen data: 2019/05/23 

 

2019ko maiatzaren 23ko datarekin, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta 

Azpiegitura Saileko Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak txostena igorri zuen, 

Igorreko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala aldatzeko dokumentuari 

buruzko eskumenari buruz, paisaiaren zehaztapenei dagokienez. Txosten hau bat 

dator Igorreko LPParen aldaketari buruz 2019ko martxoan emandakoarekin, EAEko 

Lurralde Antolamendurako Batzordearen osoko bilkuratik pasatzeko. 

 

Txostenaren laburpena 

 

- Txostenaren 3.1. puntuan “Ohar orokorrak” aldaketaren araudiaren 

formulazioan zehaztasunik eza aipatzen da, eta neurri batean, orokortasuna 

ere. Eremu osoa paisaia kulturaltzat hartzea proposatzen dute, paisaia 

naturalarekin desberdindu gabe; izan ere, euskal paisaia ia osoa baliabide 

naturalen eta giza jardueraren artean mendeetan zehar egondako 

elkarreraginaren emaitza da. 

- 3.2. puntuan ” Paisaiaren zehaztapenetan sartutako sektorekako orientabideei 

buruzkoa” nekazaritzari, abeltzaintzari edo basogintzari buruzko zenbait 

zehaztapen, sektorekako orientabideak barne hartzen dituztenak, aldaketaren 

irismena gainditzen dutela planteatzen da, eta orokorrean formulatu beharko 

lirateke, paisaiaren kalitate-helburuak garatzera eta horiek lortzeko neurriak 

identifikatzera mugatuta. 

- 3.3. puntuan “EAEko Nekazaritza eta Basozaintzako LPS”, eta lehenengo 

atalean, Aldaketa honen eta LPSren arteko koordinazioa eskatzen da, zehazki, 

honen araudiaren 4. Artikuluan ezarritakoari dagokionez. 

Bestalde, Txostenak Aldaketaren zenbait arau zalantzan jartzen ditu, adibidez: 

10. Artikuluaren E puntua. “Nekazaritza eta abeltzantzarako pabilioi handiak 

edota industria-negutegiak ipintzerakoan paisaia-eragina kontuan hartzea, oso 

agerikoak diren eremuetan edo paisaia-zedarriak edo hondo eszenikoak 

oztopatuz kokatzea saihestuz”.  
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Nekazaritzako eraikuntza berriak, etxebizitza isolatuak eta abeltzaintzako 

instalazio intentsiboak ezartzeari eta kokatzeari dagokionez, Txostenean 

hurrengoa baieztatzen da: "ez da egokia paisaiaren zehaztapenetatik inolako 

erregulaziorik artikulatzea, ezta zehaztapenek izaera arautzailea ematen dien 

Lurralde Plan Partzial batean sartzea ere”. 

 

Azkenik, Txostenak "Nekazaritza-paisaiak kontserbatzeari" buruzko azken 

azalpen-atalean, honakoa adierazten du: “kalitatezko paisaiak sortzeko, 

nekazaritza-lurzoruak eta -erabilerak kontserbatzeko beharra zehaztapenetan 

jasotzea komeni litzateke”. 

 

Azterketa 

  

- 3.1. puntuari dagokionez, esan beharra dago, zehaztapenak, LAGak edo 

Lurralde Plan Partzialak idazteko irizpide bera erabiliz, gidalerro gisa 

formulatzen direla. Hain zuzen ere, LAGen araudi ez-loteslea "jarraibide 

gomendagarri" gisa formulatzen da, honako preskripzio honen pean: 

 

“LAGen araudiaren 2. Artikulua: 

Gomendio mailako gidalerroak III. kapituluan jasotzen direnak dira. 

Administrazio eskuduna gidalerro horietatik aldentzen denean, berariaz 

justifikatu beharko du hartutako erabakia eta bere bateragarritasuna xede 

dituen helburuekin.” 

 

Ildo beretik, Aldaketa honen araudia gidalerro gisa formulatzen da. Gidalerro 

horiek beste plangintza-tresna batzuek garatu beharko dituzte, batez ere 

hirigintzakoak udal-mailan; bertan agindutakora egokitu beharko direnak edo 

antolamendu kontraesankorra justifikatu beharko dutenak. 

 

Eremu osoa paisaia kulturaltzat hartzeko proposamenari dagokionez, ez da 

arrazoi nahikorik ikusten kasu honetan planteatzeko. "Paisaia naturala" 

kontzeptua hartzen da, antropizazio-maila txikia duten paisaiak aipatzen 

direlako, lurraldearen erabilera intentsiboaren ondorio diren eta, beraz, 

kulturaltzat har daitezkeen beste batzuetatik bereizteko.  

 

- 3.2 puntuari dagokionez, 3.1. eta 3.2. puntuen artean ageriko kontraesanak 

daudela baloratu gabe, desadostasunik ez dagoela, ez dela distortsiorik eta 

gatazkarik sortzen, ez dela politika sektorialen plangintzan oztopatzen, eta ez 

dela jarduera sektoriala arautzen duten tekniken erregulazioa planteatzen esan 

behar da. 
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Bestalde, gidalerro hauek "arau-xedapen gomendagarriak" izateak aukera 

ematen du hirigintzako nahiz sektoreko plangintza-, kudeaketa- eta egikaritze-

dokumentuetan egokitze, doitze eta ñabardura justifikatuak egiteko.  

 

- 3.3 puntuari dagokionez, gure ustez, ez dago deskoordinaziorik adierazitako 

hiru arloekin; ez lurzoru horien mugaketari dagokionez, ez eta Nekazaritza eta 

Basozaintzako LPSak ezarritako araubidetik edo Nekazaritza eta Elikagaigintza 

Politikako 17/2008 Legetik erator daitezkeen proiektu eta baimenei dagokienez 

ere. 

 

Ibilbideei buruzko proposamenei dagokienez, Aldaketa-dokumentuan, 16. 

artikuluan, jarraibide hauek jasotzen dira: seinaleak kontserbatzea, 

mantentzea, hobetzea, egokitzea, bidezidorrak eta ibilbideak egokitzea, 

begiratokiak mantentzea, paisaietarako irisgarritasuna hobetzea eta altzariak 

ingurune naturalera egokitzea. Horietako bakar batean ere ez da ikusten 

Nekazaritza eta Basozaintzako LAPn ezarritakoarekin talka edo desadostasunik 

dagoenik, eta gauza bera esan daiteke eremu libreei dagokienez.  

 

Txostenak zalantzan jartzen ditu aldaketaren zenbait agindu, hala nola: 10. 

artikuluko E puntua. Bi dokumentuak aztertuta (Igorreko LPParen aldaketa eta 

Nekazaritza eta Basozaintzako LPSa), ez da inolako deskoordinaziorik ikusten; 

are gehiago, dokumentu osagarri gisa interpretatzen dira. Lehenengoak 

“pabilioi handiak edota industria-negutegiak ipintzerakoan”, “oso agerikoak 

diren eremuetan edo paisaia-zedarriak edo hondo eszenikoak oztopatuz” 

paisaia-erasana egon daitekela adierazten du. Bestalde, Nekazaritza eta 

Basozaintzako LPSak, 19. artikuluko 2. puntuan, Aldaketan adierazitako 

egoerak gerta daitezkeen kasuetarako jarduera-protokoloa ezartzen du. 

 

Nekazaritzako eraikuntza berriak, etxebizitza isolatuak eta abeltzaintzako 

instalazio intentsiboak ezartzeari eta kokatzeari buruz planteatzen denari 

dagokionez, uztailaren 30eko 128/2019 Dekretuaren bidez onartutako eta 

2019ko irailaren 24ko EHAAren bidez (181 zk.) argitaratutako Lurralde 

Antolamenduaren Gidalerro berrien 3. artikuluko 4.a) 2. puntuak ezartzen du 

lurralde-plan partzialak direla horiek ezartzeko tresna eskudunak.  

  

Ildo beretik doa Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia 

babestu, kudeatu eta antolatzeari buruzko ekainaren 3ko 90/2014 

Dekretuaren 5. artikuluko 3. puntua, honakoa berariaz ezartzen duena: 
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“Paisaiaren zehaztapenak lurralde-plan partzialetan sartu ahal izango dira, 

gomendio gisa eta jarduteko proposamen gisa, paisaian integratzearen 

azterlanei edo ekintza-planei lotuta, laburpen-mapa batekin batera.” 
 

Aurrekoarekin bat etorriz, Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan 

Sektorialak, plangintza sektoriala dena, ez du paisaiaren gainjarritako 

baldintzatzailerik zehazten. Dokumentu honek azaletik jorratzen du eta 

paisaia-katalogoetan mugatzen diren eremuetara igortzen du. Beraz, egokia da 

lurralde-plangintza partzialak paisaiari buruzko gidalerroak eta zehaztapenak 

ezartzea.  

 

"Nekazaritzako paisaiak kontserbatzeari" buruz jasotzen denari dagokionez, 

Aldaketaren testu arautzailearen 11. artikulu osoak " Nekazari eta abeltzantza 

erabilerei lotutako paisaiak mantentzeari buruzko zehaztapenak (7 PKH )" horri 

buruz hitz egiten du. 

 

Bestalde, ez dago desadostasunik Aldaketaren 11. artikuluan xedatutakoaren 

eta Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren 48. eta 49. artikuluetan 

ezarritakoaren eta Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako 17/2008 Legean 

ezarritakoaren artean. Horrek, nekazaritza- eta abeltzaintza-teknika 

jasangarriak mantendu eta kontserbatzeaz, paisaian integratzeaz eta 

leheneratu eta sustatzeaz hitz egiten du; eta hori guztia balio estrategiko 

handiko nekazaritzako eta abeltzaintzako lurzoruaren definizioarekin eta 

irizpideekin eta Lege horretatik erator daitezkeen proiektuaren eta baimenen 

kontrol-erregimenarekin koordinatutako eta koordinatzeko jarraibideak dira.  

 

Sartu beharreko aldaketak 

 

Laburbilduz, eta aurreko puntuetan adierazitakoarekin bat etorriz, Igorreko Eremu 

Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala aldatzeko dokumentua, paisaiaren zehaztapenei 

buruzkoa, ez aldatzea proposatzen da, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta 

Azpiegitura Saileko Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzaren txostenaren 

ondorioz. 
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Amorebieta-Etxano, 2019ko urria 
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