
 
 

 

AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO FORU DIPUTATUAREN 01587/2020 

FORU AGINDUA, EKAINAREN 11KOA; HONEN BIDEZ, EZAGUTUA IZAN DADIN, BIZKAIKO 

BIZIKLETA BIDEEN LURRALDE PLAN SEKTORIALAREN – BBBLPS AURRERAPEN-DOKUMENTUA 

ARGITARATZEN DA ETA PRESTATZEN ARI DEN LURRALDE-ANTOLAMENDUKO TRESNAREN 

EREMUAREKIN ZERIKUSIA DUTEN LURRALDE-ADMINISTRAZIOEI, SEKTORE-ADMINISTRAZIOEI 

ETA ERAKUNDE INTERESDUNEI BIDALTZEN ZAIE. 

 

AURREKARIAK 

 

1.- 2018ko abenduan BBBLPSren lanaren hasierako zirriborroaren lehen dokumentua egin zen, 

"BBBLPSren aurreproiektuari buruzko dokumentua, hasierako dokumentua (0b), 2018ko abendukoa" 

izenburupean. Dokumentu horrek 2019ko maiatzean "Kartografia duen hasierako dokumentu 

estrategikoa" eta "Planaren Programa – plan eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoaren 

prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren V. eranskineko formularioa" prestatzeko 

oinarri gisa balio izan zuen. 

Dokumentu horiek guztiek informazio- eta euskarri-oinarri gisa balio dute "BBBLPSren Ingurumen 

Ebaluazio Estrategikoa – IEE izapidetzen hasteko eskabidea" egiteari dagokionez eta hori LPSren organo 

substantiboak/sustatzaileak, Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako foru sailak, maiatzean bertan, 

hilaren 24an alegia, helarazi zion ingurumen-organoari (Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta 

Ingurune Naturala Zaintzeko Foru Saileko Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia). 

Eskaera hori honako hauetan jasotako ingurumen-ebaluazio estrategikoaren arloko araudian oinarritzen 

da: "Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra" 

(ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioa); "Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 

21/2013 Legea (besteak beste) aldatzen duen abenduaren 5eko 9/2018 Legea"; eta “plan eta programen 

ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretua".  

2.- 2019ko maiatzaren 31n, Ingurumen- Organoak aurretiazko kontsultak bidali zizkien bere eskumen-

eremuarekin eta BBBLPS honekin zerikusia duten administrazio eta erakundeei,  "BBBLPSn  sartu behar 

den Ingurumen Inpaktuaren Azterlanaren (Ingurumen Iraunkortasunaren Txostena) zabaltasuna, 

xehetasun-maila eta espezifikotasun-maila zehazteari buruzko bidezko gogoetak" jasotzeko aurretiazko 

kontsultak, alegia. Guztira, 174 erakunde kontsultatu ziren eta horietatik 20 erantzun jaso ziren. 

Aldez aurretik Bizkaiko Foru Aldundiaren "www.bizkaia.eus" webgunean argitaratu ziren aurreko puntuan 

aipatutako dokumentu guztiak, IEEren hasierako eskaerarako informazio-oinarri gisa erabili zirenak. 

Egoera horren berri eman zitzaien eragindako administrazio publiko guztiei eta pertsona interesdunei, 

ingurumen-organoak igorritako aurretiazko kontsulta-idazkietan horren berri izan dezaten. 

3.- 2019ko ekainaren 24an, organo substantibo/sustatzaile honek aurretiazko kontsultetarako idazkiak 

bidali zizkien udal-, lurralde- eta sektore-administrazioei, bai eta antolamenduaren xede den gaiarekin 

(bizikleta-bideak eta, oro har, bizikletaz mugitzea) zerikusia duten herritarren erakundeei ere, hau da, 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 13.2 

artikuluak ezartzen duenarekin bat (bat datorrena LPS honetan duen aplikazioarekin, lehenengo xedapen 

gehigarrian adierazitako aginduaren arabera), bai eta EAEko lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 

30eko 2/2006 Legearen 84.2. artikuluan ezarri denarekin bat ere, batez ere honako hauek biltzearen 

ondoreetarako:   

a) Bere eskumeneko edo intereseko bizikleta-bideei eta/edo bizikleta-sareei buruzko informazio 

orokorra eta datu interesgarriak, LPSren idazketan kontuan hartzeko, eta horri buruz izan ditzaketen 

ekimenak (bakoitzak bere eremuan), dokumentu- eta/edo arau-tresnekin batera, halakorik balego, 

non horiek jasota edukiko dituzten;  



 
 

b) Bizkaiko Lurralde Historikoan eragina izan dezaketen jarduerak, bai eta lurralde arteko loturei 

buruzko irizpideak dituzten ere, kasu bakoitzean alderdi informatzaile bakoitzak planaren xede den 

sarea –PXS definitzeko kontuan har ditzakeenak. 

c) Gai horiek lantzeko harremanetarako pertsona edo pertsonak eta, oro har, kontsultatutako 

erakunde bakoitzean etorkizuneko LPSren xede izango den sarearen zehaztapena. 

 

Organo substantiboak/sustatzaileak egindako aurretiazko kontsulten eskaerarekin batera, 3 orrialdeko 

aurkezpen-testu bat aurkeztu zen. Testu horretan labur-labur azaltzen ziren, esparru-araudiak ezartzen 

duen bezala, honako hauek: BFAk sustatutako ekimena; arautu nahi den gaia, figura eta helburua; 

onestearen beharra eta egokitasuna; araugintza-helburua eta erregulazioaren testuingurua, eta gai horri 

buruzko erreferentzia nagusiak. 

Guztira 176 kontsulta-eskaera izapidetu ziren prozedura horretan, eta 53 erantzun jaso ziren. 

4.- Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren uztailaren 26ko 3596/2019 Foru 

Aginduaren bidez BBBLPSren "Ingurumen Azterketa Estrategikoaren IRISMEN-DOKUMENTUA 

(Erreferentziako Dokumentua)" formulatu zen, ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 

21/2013 Legean eta plan eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duen 

urriaren 16ko 211/2012 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz; hori aipatutako araudian ezarritako 

aurretiazko kontsulten aldia amaitu ondoren egin zen. 

Irismen-dokumentua. Foru Aldundiaren "www.bizkaia.eus" webgunean ere argitaratzen da, aldez aurreko 

gainerako dokumentazioarekin batera, araudiak ezartzen duen bezala. 

5.- BBBLPSren Aurrerapen-Dokumentua formulatu da, 2020ko urtarrila-martxoko data duena, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 13.4 

artikulua ( eta lehenengo xedapen gehigarrian adierazitako aginduaren arabera bat datorrena LPS honetan 

duen aplikazioarekin), 3596/2019 Foru Aginduak ezarritako aurretiazko kontsulten prozesuan eta IEEren 

irismen-dokumentuan jasotako erantzunen emaitzen eta balorazioaren arabera.  

Aurrerapen-dokumentu  hau tarteko urrats bat da "BBBLPSren Hasierako Onarpenerako Dokumentua 

edo BBBLPSren Aurreproiektua" (zehaztu beharreko hurrengo mugarria) formulatzeko prozeduran, eta 

honako hauek osatzen dute: 

 

- "2023-2035 BBBLPSren aurreproiektua – AURRERAPEN-DOKUMENTUA: kontzeptu-esparrua 

eta objektu-sarea" dokumentu-memoria, 265 orrialdekoa, 2020ko urtarrilekoa. 

- Aurrerapen-Dokumentuaren Dokumentu Betearazlea-Laburpena, 77 orrialdekoa, 2020ko 

martxokoa. 

- Planaren Xedea den Sarea – PXS agiriaren eranskin kartografikoa, 2020ko urtarrilekoa, 22 

planorekin [6 1: 100.000 eskalan eta gainerako 16ak 1.20.000 eskalan irudikatuta, Sarearen 

trazadurak zehaztuta, Bizkaiko bizikleta-bide foralei buruzko ekainaren 27ko 10/2014 Foru 

Arauak bere 16.2a) artikuluan ezarri duenarekin bat]. 

- "Garraio publikoa-bizikleta intermodalitatea sustatzeko kasu praktiko" bati buruzko eranskina, 

43 orrialdekoa,  2020ko urtarrilekoa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORU AGINDUA 

 

LEHENENGOA.- Aurrerapen-dokumentua eta herritarrek oro har ezagutzeko gainerako dokumentazio 

osagarria Bizkaiko Foru Aldundiaren "www.bizkaia.eus" webgunean argitaratzea, Foru Erakundeak 

bizikletei eta bizikleta mugikortasunari eskaintzen dien atalean (www.bizkaia.eus/bizkaiaenbicicleta) 

lehentasuna izango duen tokian. 

BIGARRENA.- Aurrerapen-dokumentua BBBLPSren idazketa-lanen hasieraren berri eman zitzaien eta 

organo substantibo/sustatzaile honek eta ingurumen-organoak egindako aurretiazko kontsulta-

prozeduretan parte hartzeko eskatu zitzaien administrazio eta erakunde interesdun guztiei bidaltzea, 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 13.4 

artikulua eta lehen xedapen gehigarrian ezarri denarekin bat. 

Administrazio eta erakunde horiek egoki iritzitako balorazio eta ohar guztiak bidali ahal izango dituzte, 

Aurrerapen-Dokumentua jakinarazten denetik gehienez ere bi hilabeteko epean. 

HIRUGARRENA.- BBBLPSren "Hasierako Onarpenerako Dokumentua edo Aurreproiektua" idazteko 

lanei hasiera ematea, 

LAUGARRENA.- Ebazpen hau Ingurumen Organoari (Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia – 

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila) eta Bizkaiko Foru Aldundiko Lurralde 

Garapenerako Zuzendaritza Nagusiaren Lurralde Garapenerako Zerbitzuari helaraztea. 

BOSGARRENA.- Bizkaiko bizikleta-bide foralei buruzko ekainaren 27ko 10/2014 Foru Arauaren 16. 

artikuluaren arabera, Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Foru Sailaren Erregelamendu 

Organikoa onartzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 17ko 204/2019 Foru Dekretuaren 4. 

artikuluaren arabera eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Hautaketa, Antolaketa, Araubide eta 

Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39. eta 67. artikuluen arabera, 

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako diputatua da erabaki hau emateko organo eskuduna. 

Bilbo, 2020ko ekainaren 11 

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako  foru diputatua 

IMANOL PRADALES GIL 
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