INGURUMEN-INPAKTUAREN EBALUAZIO SINPLIFIKATUA BEHAR DUTEN PROIEKTUAK
EUSKADIKO INGURUMEN ADMINISTRAZIOAREN ABENDUAREN 9KO 10/2021 LEGEAREN
II.E ERANSKINA
E1 taldea.– Nekazaritza, basogintza, akuikultura eta abeltzaintza
1.a. Eremu naturalak, erdinaturalak edo landugabeak nekazaritza-ustiapenerako erabiltzen
hasteko proiektuak, 10 hektareako azalera edo handiagoa hartzen badute.
1.b. Lursailak biltzeko proiektuak, 50 hektareatik gorako azalera hartzen badute.
1.c. Basotzeak, Mendiei buruzko azaroaren 21eko 43/2003 Legeak 6.g) artikuluan emandako
definizioaren arabera, 25 hektareatan edo azalera handiagoan eragiten badute, eta basomozketak, lurzoruari beste erabilera bat ematea helburu izanez gero..
1.d. Baso-kudeaketarako tresnak, mendiei buruzko araudiaren arabera, titulartasun publikoko
mendietan eta mendi babesleetan, 10 hektareako edo gehiagoko azalerari eragiten
diotenak eta II.D eranskinean jasota ez daudenak.
1.e. Espezie exotikoak dituzten birpopulaketak eta baso-masen mozketak, 5 hektareatik
gorako azaleran, katalogatutako fauna- eta flora-espezieen kudeaketa-planetan
ezarritako interes bereziko eremuei, interes komunitarioko habitatei eta plan
hidrologikoek babestutako eremuei eragiten dietenean.
1.f. Nekazaritzarako ur-baliabideak kudeatzeko proiektu hauek:

INGURUMEN EBALUAZIOARI BURUZKO ABENDUAREN 9KO 21/2013 LEGEAREN II
ERANSKINA
1. taldea. Nekazaritza, basogintza, akuikultura eta abeltzaintza.

a) Lurzatiak biltzeko proiektuak, I. eranskinean sartuta ez badaude eta 100 ha-tik gorako
azalera hartzen badute.
b) Baso-sartzeak, azaroaren 21eko 43/2003 Legeak, mendiei buruzkoak, 6.g) artikuluan
emandako definizioaren arabera, 50 ha-tik gorako azaleran eragiten badute, eta basomozketak, lurzoruari beste erabilera bat ematea helburu izanez gero.

c) Nekazaritzarako ur-baliabideak kudeatzeko proiektu hauek:

1. Lur ureztatuak finkatzeko eta hobetzeko proiektuak, 50 hektarea edo azalera
handiagoa hartzen badute.

1º. Lur ureztatuak finkatzeko eta hobetzeko proiektuak, 100 ha-tik gorako azalera
hartzen badute (I. eranskinean sartzen ez diren proiektuak).

2. Lur ureztatua bihurtzeko edo lursailak drainatzeko proiektuak, 10 hektareatan edo
azalera handiagoan eragiten badute.

2º. Lur ureztatu bihurtzeko edo lursailak drainatzeko proiektuak, 10 ha-tik gorako
azaleran eragiten badute

Lege honen ondorioetarako, ureztatzeak finkatzeko ekintzak izango dira, bai ur-ezagatik,
bai hodietan galera handiegiak izateagatik, ur gutxiz hornituta dauden ureztatutako
azaleretan eragina dutenak, eta dauden laboreen ur-beharrak osatzea xede dutenak. Lur
ureztatuak hobetzeko ekintzak izango dira ur-hornidura nahikoa duten ureztatutako
azaleretan eragina dutenak, haietan ura aurrezteko edo ustiategietan hobekuntza
sozioekonomikoak bideratzeko ekintzak aurreikusi direnean.

1.g. Akuikultura intentsiborako instalazioak, urtean 50 tona edo gehiago ekoizteko ahalmena
badute.
1.h. Abeltzaintzako ustiategietan abereak hazteko instalazioak, 150 ALU edo gehiagorentzako
lekua dutenak, abeltzaintzako ustiategien arau teknikoak, baldintza higieniko-sanitarioak
eta ingurumeneko baldintzak ezarri dituen irailaren 22ko 515/2009 Dekretuan jasotako
baliokidetasun-taularen arabera.

d) Eremu naturalak, erdi naturalak edo landatu gabeko lursailak nekazaritzaustiapenerako
erabiltzen hasteko proiektuak, I. eranskinean sartuta ez badaude eta 10 ha-tik gorako
azalera hartzen badute.
e) Akuikultura intentsiborako instalazioak, urtean 500 tonatik gora ekoizteko gaitasuna
izanez gero.
f) Martxoaren 10eko 348/2000 Errege Dekretuaren bidez (98/58/EE Zuzentaraua,
abeltzaintzako ustiategietan abereak babesteari buruzkoa, txertatzen duena) araututako
abeltzaintzako ustiategietan abereak hazteko instalazioak, honako kopuru hauek
gainditzen badituzte:

1º. 2.000 ardi- eta ahuntz-aziendarentzako tokiak.
2º. 300 esnetarako behi-aziendarentzako tokiak.
3º. 600 gizentzeko behi-aziendarentzako tokiak.
4º. 20.000 untxirentzako tokiak.
1.i. II.D eranskinean jasota ez dauden eta 3 km-ko edo gehiagoko luzera jarraitua edo etena
duten nekazaritzako eta basogintzako bideak.
E2 taldea.– Elikagaien industriak
2.a. Landare- eta animalia-koipeak eta olioak, konfiturak eta ziropak egiteko, garagardoa eta
malta, fekulak, arrain-irina eta arrain-olioa egiteko industria-instalazioak, baldin eta
instalazioak ondoko baldintza hauek betetzen baditu aldi berean:
1.

Industrialdeetatik kanpo egotea.

2. Bizitegigune batetik 500 metro baino gertuago egotea.

2. taldea. Elikagaien industria.
a) Koipeak eta olioak landareetatik eta animalietatik lortzeko industria-instalazioak,
baldintza hauek guztiak betetzen badira:
1º. Industrialdetatik kanpo egotea.
2º. Bizitegi-gune batetik 500 metro baino gertuago egotea.
3º. Hektarea bateko azalera hartzea, gutxienez.

3. Gutxienez, hektarea bateko azalera hartzea.
2.b. Animalia- eta landare-produktuak ontziratzeko eta potoratzeko industria-instalazioak,
ondoko kasu hauetakoren bat gertatzen denean:
1. Lehengaia animalia denean (esnea izan ezik) eta egunean 75 tonatik gora
produktu bukatu ekoizteko ahalmena badute (hiruhileko batez besteko balioak)
2. Lehengaia landarea denean eta egunean 300 tonatik gora produktu bukatu
ekoizteko ahalmena badute (hiruhileko batez besteko balioak).

b) Animalia- eta landare-produktuak ontziratzeko eta lataratzeko industriainstalazioak,
lehengaia animalia denean (esnea izan ezik), egunean 75 tona produktu bukatu
ekoizteko gaitasuna izanez gero (hiruhileko batez besteko balioak); landarelehengaiak
baliatzen dituzten instalazioak, egunean 300 tona produktu bukatu ekoizteko gaitasuna
izanez gero (hiruhileko batez besteko balioak); edo animalia- eta landarelehengaiak
baliatzen dituzten instalazioak, egunean 75 tona produktu bukatu ekoizteko gaitasuna
izanez gero (hiruhileko batez besteko balioak).

3. Lehengaia animalia nahiz landarea denean eta egunean 75 tonatik gora produktu
bukatu ekoizteko ahalmena badute (hiruhileko batez besteko balioak).
Hiruhileko batez besteko balioa: egiazko ekoizpen-egunak kontuan hartuta, ekoizpen
goreneko ondoz ondoko 90 egunen batez bestekoa egingo da..

2.c. Esnekiak ekoizteko industria-instalazioak, egunean 200 tonatik gora esne jasotzen baldin
badute (eguneko balioen batez bestekoa urte natural batean zehar).

c) Esnekiak ekoizteko industria-instalazioak, egunean 200 tona esne baino gehiago jasotzen
baldin badute (urteko batez besteko balioa).
d) Garagardoa eta malta ekoizteko industria-instalazioak, baldintza hauek guztiak betetzen
badira:
1º. Industrialdetatik kanpo egotea.
2º. Bizitegi-gune batetik 500 metro baino gertuago egotea
3º. Hektarea bateko azalera hartzea, gutxienez.
e) Konfiturak eta almibarrak ekoizteko industria-instalazioak, baldintza hauek guztiak
betetzen badira:
1º. Industrialdetatik kanpo egotea.
2º. Bizitegi-gune batetik 500 metro baino gertuago egotea.
3º. Hektarea bateko azalera hartzea, gutxienez.

2.d. Animaliak hiltzeko, zatikatzeko edo laurdentzeko instalazioak, egunean kanalean
irekitako 50 tona okela edo gehiago ekoizteko ahalmena badute..

f)

Animaliak hiltzeko, zatitzeko edo laurdentzeko instalazioak, egunean 50 tona kanal baino
gehiago ekoizteko gaitasuna baldin badute.

g) Fekulak ekoizteko industria-instalazioak, baldintza hauek guztiak betetzen badira:
1º. Industrialdetatik kanpo egotea
2º. Bizitegi-gune batetik 500 metro baino gertuago egotea.
3º. Hektarea bateko azalera hartzea, gutxienez.
h) Arrain-irina eta arrain-olioa ekoizteko industria-instalazioak, baldintza hauek guztiak
betetzen badira:
1º. Industrialdetatik kanpo egotea.
2º. Bizitegi-gune batetik 500 metro baino gertuago egotea.
3º. Hektarea bateko azalera hartzea, gutxienez.
2.e. Azukre-olak, egunean 300 tonatik gora lehengai tratatzeko ahalmena baldin badute.
E3 taldea. Zulaketak, dragatzeak eta meatzaritzako eta industriako beste instalazio
batzuk.
3.a. Zulaketa sakonak (lurzoruen eta zorupearen egonkortasuna edo estratigrafia ikertzeko
zulaketak izan ezik), zehazki:

i)

Azukreolak, egunean 300 tona lehengai tratatzeko gaitasuna izanez gero.

3. taldea. Zulaketak, dragatzeak, eta meatzaritzako eta industriako beste instalazio
batzuk.
a) Zulaketa sakonak (lurzoruen eta zorupearen egonkortasuna edo estratigrafia ikertzeko
zulaketak izan ezik), zehazki:

1. 500 metroko edo sakonera handiagoko zulaketa geotermikoak

1. 500 metro baino gehiagoko zulaketa geotermikoak.

2. Hondakin nuklearrak biltegiratzeko zulaketak..

2. Hondakin nuklearrak biltegiratzeko zulaketak.

3. Ur-hornidurarako zulaketak 120 metroko edo sakonera handiagoan.

3. 120 metro baino gehiagoko zulaketak urez hornitzeko.

4. Petrolioa edo gasa ateratzeko aukerak esploratzeko edo ikertzeko zulaketak..

4. Petrolioa zein gasa ateratzeko aukerak esploratzeko edo ikertzeko zulaketak.

3.b. Ikatza eta arbel bituminosoak gasifikatzeko barruko eta kanpoko instalazioak.

b) Ikatza eta arbel bituminosoak gasifikatzeko barruko eta kanpoko instalazioak, I.
eranskinean sartuta ez daudenak

3.c. Itsas sismikaren bidez esploratzea.

c) Itsas sismikaren bidez esploratzea

3.d. Itsas dragatzeen bidez materialak erauztea, proiektuaren helburua baldintza
hidrodinamikoei eta nabigagarritasunari eustea den kasuetan izan ezik.

d) Itsas dragatzeen bidez materialak erauztea (proiektuaren helburua baldintza
hidrodinamikoei edo nabigagarritasunari eustea den kasuetan izan ezik).

3.e. Ibaien eta estuarioen dragatzeak, ateratako bolumena urtean 25.000 metro kubikotik
gorakoa eta urtean 50.000 metro kubikotik gorakoa denean, hurrenez hurren (II.D
eranskinean sartuta ez dauden proiektuak).

e) Ibaien eta estuarioen dragatzeak (I. eranskinean sartzen ez direnak), erauzitako
produktuaren bolumena urtean 100.000 metro kubikotik gorakoa izanez gero.

3.f. CO2-fluxuak atzitzeko instalazioak, biltegiratze geologikoa helburu dutenak, Karbonodioxidoaren biltegiratze geologikoari buruzko abenduaren 29ko 40/2010 Legeak
ezarritakoari jarraituz, karbono-dioxido hori II.D eranskinean jasota ez dauden
instalazioetatik eratorria bada.

f)

3.g. Dauden edo iraganean izan diren ustiategiak handitzea.

g) Agregakinen ustiaketak (I. eranskinean sartuta ez daudenak) eremu hauetako batean
baldin badaude:

CO2 fluxuak atzitzeko instalazioak, biltegiratze geologikoa helburu dutenak, abenduaren
29ko 40/2010 Legeak, karbono dioxidoaren biltegiratze geologikoari buruzkoak,
ezarritakoari jarraituz, karbono dioxido hori I. eranskinean jasota ez dauden
instalazioetakoa izanik.

1º. Jabari publiko hidraulikoko lursaila, urtean 20.000 metro kubikotik gorako
erauzketetarako.

2º. Ibilgu-poliziaren gunea, 5 ha baino gehiagoko azalera duena.
3.h. Kanpoko industria-instalazioak, ikatza, petrolioa, gas naturala, mineralak eta arbel
bituminosoak erauzteko jardueraren osagarriak.

h) Aire zabaleko ustiategiak eta zohikatza erauztea (I. eranskinean sartuta daudenak).
i)

E4 taldea.– Energiaren industria.

Ikatza, petrolioa, gas naturala, mineralak eta arbel bituminosoak erauzteko barruko eta
kanpoko industria-instalazioak (I. eranskinean sartuta ez dauden proiektuak).

4. taldea. Energiaren industria.
a) Xede hauek dituzten industria-instalazioak: 1 º Elektrizitatea, lurruna eta ur beroa
sortzea (I. eranskinean sartuta ez daudenak), 100 MW edo gehiagoko potentzia
instalatuta.

4.a. Hondakin erradioaktiboak prozesatzeko eta biltegiratzeko instalazioak.
4.b. 5 kV-ko edo tentsio handiagoa eta 1 km-eko edo gehiagoko luzera duten energia
elektrikoaren transmisiorako lineak eraikitzea, oso-osorik lurzoru urbanizatuaren
zorupetik igarotzen direnean izan ezik, bai eta haiekin loturiko azpiestazioak ere.
4.c. Gas naturala lurzoruaren gainean biltegiratzea. 200 tonako edo gehiagoko edukiera
unitarioa duten andelak.
4.d. Gas-erregaiak zorupean biltegiratzea.
4.e. Erregai fosilak lurzoruaren gainean biltegiratzea.

4.f. Petrolioa eta horren eratorriak, gasa edo produktu kimikoak garraiatzeko instalazioak, 5
km-ko edo gehiagoko luzera dutenak, modu jarraituan edo etenean zenbatuta, eta
biltegiratze geologikorako karbono-dioxidoaren fluxuak garraiatzeko hodiak, lotutako
ponpaketa-estazioak barne; hiri-lorzoruan dauden tarteak ez dira kontuan hartuko.
4.g. Parke eolikoak. Arau honen ondorioetarako, parke eolikotzat hartuko dira energia
eolikotik elektrizitatea sortzera bideratutako instalazioak, sare propioen bidez elektrikoki
konektatutako hainbat aerosorgailu baliatuz, sarbide- eta kontrol-egitura bera
partekatuta, energia propioa neurtuta eta sare orokorrera konektatuta.
4.h. Energia fotovoltaikoaren instalazioak, 5 hektareako azalera edo handiagoa hartzen
dutenak. Barne hartuko dira, azalera txikiagoa hartuta ere, beste instalazio fotovoltaiko
baten mugan dauden titular beraren edo beste batzuen instalazioak, baldin eta instalazio
horiek, guztira, 5 hektareako azalera edo handiagoa hartzen badute.

b) 15 kV edo gehiagoko tentsioa eta 3 km-tik gorako luzera duten energia elektrikoaren
transmisiorako lineak eraikitzea (I. eranskinean sartuta ez dauden proiektuak), lurzoru
urbanizatuaren zorupean oso-osorik igarotzen direnak izan ezik, eta haiekin lotutako
azpiestazioak.
c) Harrikatz- eta lignito-briketen industria-ekoizpena
d) Energia hidroelektrikoa ekoizteko instalazioak.
e) Lurruna eta ur beroa garraiatzeko instalazioak, oliobideak eta gasbideak (hirilurzoruan
izan ezik), 10 km-tik gorako luzera dutenak, bai eta CO2 fluxuak garraiatzeko hodiak ere,
biltegiratze geologikoa helburu dutenak (I. eranskinean sartuta ez dauden proiektuak).
f) Hondakin erradioaktiboak prozesatzeko eta biltegiratzeko instalazioak (I. eranskinean
sartuta ez daudenak).
g) Haizearen indarra energiaren ekoizpenerako erabiltzeko instalazioak: parke eolikoak (I.
eranskinean sartuta ez daudenak), autokontsumoa helburu dutenak eta guztira 100 kW
edo gutxiagoko potentzia daukatenak izan ezik.
h) Itsas ingurunean energia ekoizteko instalazioak

Kanpo gelditzen dira jada finkatutako lur urbanizatuetan edo lehendik dauden
eraikinetan kokatutako energia fotovoltaikoaren instalazioak.

4.i. Harrikatzezko eta lignitozko briketen fabrikazio industrialerako instalazioak.

i)

Eguzki-energia baliatuta energia elektrikoa ekoizteko instalazioak, energia hori sareari
saltzea xede dutenak, eraikinen estaldura eta teilatuetan edo hiri-lurzoruan ez badaude,
eta 10 ha baino gehiagoko azalera badute.

4.j. Itsas ingurunean energia ekoizteko instalazioak.

j)

Gas naturala lurzoruaren gainean biltegiratzea. 200 tonatik gorako edukiera unitarioa
duten andelak.
k) Gas erregaiak zorupean biltegiratzea.
l)

E5 taldea.– Industria siderurgikoa eta mineralen industria. Metalak ekoiztea eta lantzea.
5.a. Zuntz mineral artifizialak ekoizteko instalazioak.

Erregai fosilak lurzoruaren gainean biltegiratzea (I. eranskinean sartuta ez daudenak).

m) Burdin- edo altzairu-totxoak ekoizteko instalazioak (lehen edo bigarren fusioa) eta
fundizio jarraituko instalazioak, orduko 2,5 tona baino gehiagoko gaitasuna baldin
badute.
5. taldea. Industria siderurgikoa eta mineralen industria. Metalak ekoiztea eta lantzea.
a) Koke-labeak (ikatzaren destilazio lehorra).
b) Zuntz mineral artifizialak ekoizteko instalazioak.
c) Ontziolak.

5.b. Aireontziak ekoizteko eta konpontzeko instalazioak.

d) Aireontziak ekoizteko eta konpontzeko instalazioak.

5.c. Trenetako materiala fabrikatzeko instalazioak.

e) Trenetako materiala fabrikatzeko instalazioak.

5.d. Ibilgailu motordunak fabrikatzeko eta muntatzeko instalazioak, eta ibilgailuentzako
motorrak fabrikatzeko instalazioak

f)

5.e. Lehergailuen edo lursail-hedagailuen bidez hondoa enbutitzea.

g) Lehergailuen edo lursail-hedagailuen bidez, hondoa enbutitzea

E6 taldea. Industria kimikoa, petrokimikoa, ehungintza eta papergintza.
6.a. Produktu kimikoak ekoizteko eta tarteko produktuak tratatzeko instalazioak.

6. taldea. Industria kimikoa, petrokimikoa, ehungintza eta papergintza.
a) Tarteko produktuak tratatzeko eta produktu kimikoak

6.b. Pestizidak, farmazia-produktuak, pinturak eta bernizak, elastomeroak eta peroxidoak
ekoizteko industria-instalazioak.
6.c. Petrolio-produktuak, produktu kimikoak eta petrokimikoak biltegian gordetzeko
industria-instalazioak, 100 metro kubikoko edo gehiagoko edukiera baldin badute.
6.d. Elastomeroak oinarri hartuta produktuak ekoizteko eta tratatzeko industria-instalazioak.

E7 taldea.– Azpiegitura-proiektuak.
7.a. Industrialdeetarako lurzorua urbanizatzea eskatzen duten proiektuak..
7.b. Bizitegietarako eta merkataritzaguneetarako lurzorua urbanizatzea eskatzen duten
proiektuak, eremu urbanizatuetatik kanpo, baldin eta hektarea bateko edo gehiagoko
azalera hartzen badute.
7.c. 3 km-tik beherako luzera jarraitu edo etenean herrietako saihesbideak eraikitzea,
ibilbidea aldatzea, galtzada bikoiztea eta errepideetako, autobietako eta autobideetako
plataformen zabalguneak egitea.

Ibilgailu motordunak fabrikatzeko eta muntatzeko instalazioak, eta ibilgailuentzako
motorrak fabrikatzeko instalazioak.

ekoizteko
industriainstalazioak.
b) Pestizidak, farmazia-produktuak, pinturak eta bernizak, elastomeroak eta
peroxidoak ekoizteko industria-instalazioak.
c) Petrolio-produktuak, produktu kimikoak eta petrokimikoak biltegian gordetzeko
industria-instalazioak, 100 metro kubikotik gorako edukiera baldin badute (I.
eranskinean sartuta ez dauden proiektuak).
d) Elastomeroak oinarri hartuta produktuak ekoizteko eta tratatzeko
industriainstalazioak.
e) Papera eta kartoia ekoizteko industria-instalazioak (I. eranskinean sartuta ez dauden
proiektuak).
7. taldea. Azpiegitura-proiektuak
a) Industrialdeen urbanizazio-proiektuak
b) Urbanizazioetako eremu urbanizatuetatik kanpo kokatutako proiektuak, merkataritzaguneak eta aparkalekuak eraikitzea barnean hartuta, azalean 1 ha baino gehiago hartzen
badute.

7.d. Trenbide baten trazaduraren aldaerak eta aldaketak, zabaltzea edo berriro lerrokatzea 10
km-tik beherako eta 1 km-etik gorako luzera jarraitu edo etenean.
7.e. renbideak eta linea-aldaketa intermodalen instalazioak eta salgaien trenbide-terminal
intermodalak eraikitzea.
7.f. Tranbiak, zutabe gaineko eta lurpeko metroak, linea esekiak edo antzekoak, soil-soilik
edo, batez ere, bidaiariak garraiatzeko baldin badira.
7.g. Aerodromoak egitea, Aire Nabigazioari buruzko uztailaren 21eko 48/1960 Legeak 39.
artikuluan emandako definizioaren arabera.

c) Trenbideak, linea-aldaketa intermodalen instalazioak eta salgaien terminal intermodalak
eraikitzea (I. eranskinean sartuta ez dauden proiektuak).

d) Aerodromoak egitea, uztailaren 21eko 48/1960 Legeak, aire-nabigazioari buruzkoak, 39.
artikuluan emandako definizioari jarraituz (I. eranskinean sartuta ez dauden proiektuak);
halaber, ingurumenean ondorio adierazgarriak eragin ditzaken edozein aldaketa edo I.
eranskinean eta II. eranskinean ageri diren aerodromoetan eragiketaren bat egitea, lege
honen 7.2.c) artikuluan ezarritakoari jarraituz.
Salbuetsita daude honako erabilera hauetarako soilik xedatutako aerodromoak:
1º. Osasun-erabilera eta larrialdiak.
2º. Suteak prebenitzea eta itzaltzea. Dena dela, ezingo dira kokatu natura-gune
babestuetan eta Natura 2000 Sareko guneetan, ez eta nazioarteko tresnen
bidez babestutako eremuetan ere, abenduaren 13ko 42/2007 Legeak, naturaondareari eta biodibertsitateari buruzkoak, araututakoari jarraituz.

7.h. Hondartzetan hondarra ugaritzeko obrak, dikeak eta kai-muturrak eraiki behar badira.
7.i.
7.j.
7.k. Higadurari aurre egiteko itsasertzeko obrak eta kostaldea alda dezaketen itsas obrak;
adibidez, dikeak, itsas-hesiak, kai-muturrak eta itsasoari aurre egiteko eta babesa
emateko beste obra batzuk. Salbuetsita daude obra horien mantentze-lanak eta
berreraikitzeak, bai eta portuetako zerbitzuguneetan egiten direnak ere.

e) Hondartzetan hondarra ugaritzeko obrak, 500.000 metro kubiko hondar baino gehiago
ekarri behar baldin badira, bai eta dikeak edo kai-muturrak eraiki behar badira ere.
f) Tranbiak, zutabe gaineko metroak eta lur azpiko metroak, linea esekiak edo mota jakin
bateko antzeko lineak, soil-soilik edo batez ere bidaiariak garraiatzeko baldin badira.
g) Bide nabigagarriak egitea barrualdean (I. eranskinean sartuta ez daudenak).
h) Higadurari aurre egiteko itsasertzeko obrak, eta kostaldea alda dezaketen itsas obrak;
adibidez, dikeak, itsas hesiak, kai-muturrak, eta itsasoari aurre egin eta babesa emateko
beste obra batzuk. Salbuetsita daude obra horien mantentze-lanak eta berreraikitzeak,
bai eta portuetako zerbitzu-guneetan egiten direnak ere.

7.l. Hondartzetan hondarra ugaritzeko obrak, 100.000 metro kubiko hondar edo gehiago
ekarri behar bada, hondarra erauzteko lanak barne.
i)
j)
E8 taldea. Ingeniaritza hidraulikoko eta ura kudeatzeko proiektuak.
8.a. Urari eusteko instalazioak, 200.000 metro kubikotik gora biltegiratzeko ahalmena, berria
edo gehigarria, baldin badute.
8.b. Zorupeko uren edozein aprobetxamendu edo akuiferoak artifizialki kargatzea, urtean
ateratako edo ekarritako ur-bolumena 0,5 hektometro kubiko baino handiagoa eta 5
hektometro kubiko baino txikiagoa bada.
8.c. Ura arro batetik bestera isuraldatzeko proiektuak, isuraldatutako ur-bolumena urtean 5
hektometro kubiko baino handiagoa baldin bada, edateko uraren hodi bidezko
isuraldatzeak eta araztutako urak berrerabiltzeko isuraldatzeak izan ezik.

Saihesbideak eta errepide arruntak eraikitzea (I. eranskinean sartuta ez daudenak).
Lehendik dagoen trenbide baten trazadura aldatzea, 10 km baino gehiagoko luzera
etengabean.

8. taldea. Ingeniaritza hidraulikoko eta ura kudeatzeko proiektuak

a) Zorupeko urak ateratzea edo akuiferoak kargatzea (I. eranskinean sartuta ez daudenak),
urtean ateratako edo ekarritako ur-kopurua urtean 1 hektometro kubiko baino
handiagoa eta 10 hektometro kubiko baino txikiagoa izanez gero.
b) Ura arro batetik bestera isuraldatzeko proiektuak, isuraldatutako ur-bolumena urtean 5
hektometro kubiko baino handiagoa baldin bada (I. eranskinean sartuta ez daudenak).

Salbuetsita daude gizakien kontsumorako ura hodi bidez isuraldatzeko proiektuak, bai
eta ur araztuak zuzenean berrerabiltzeko proiektuak ere.
c) Ibaiak bideratzeko obrak, eta ibilguak eta ibaiertzak babesteko proiektuak, eragindako
tartearen guztizko luzera 5 km-tik gorakoa baldin bada. Salbuetsita daude hiriingurunean
arriskuak saihesteko egikaritzen diren jarduketak.
8.d. Hondakin-urak tratatzeko plantak, 10.000 biztanle-baliokideren edo gehiagoren
hondakin-urak tratatzeko ahalmena baldin badute, 91/271/EEE Zuzentarauaren 2.
artikuluaren 6. puntuan zehaztu bezala.
8.e. Ura gatzgabetzeko instalazioak, egunean 3.000 metro kubikoko edo gehiagoko bolumen
berria edo gehigarria baldin badute.

d) Hondakin-urak tratatzeko instalazioak, 10.000tik 150.000 bitarteko biztanlebaliokideren
hondakin-urak tratatzeko gaitasuna baldin badute.

8.f. Hornikuntzako lehen mailako sareak bideratzeko instalazioak, 800 mm-ko edo gehiagoko
diametroa eta 3 km-ko edo gehiagoko luzera dutenak eta erabat edo zati batean lurzoru
urbanizatugabetik igarotzen direnak.
8.g. Saneamenduko lehen mailako sareak bideratzeko instalazioak, 3 km baino luzeagoak,
arazketa-sistemak barne, erabat edo zati batean lurzoru urbanizatugabetik igarotzen
badira.

f)

e) Ura gatzgabetzeko instalazioak, egunean 3.000 metro kubikoko bolumen berria edo
gehigarria baldin badute.
Ura distantzia handitara eramateko instalazioak, 800 mm-tik gorako diametroa eta 40
km-tik gorako luzera dutenak (I. eranskinean sartuta ez dauden proiektuak).

g) Presak, eta ura geldiarazteko edo biltzeko beste instalazio batzuk, kasu hauetakoren bat
izanez gero:
1º. Presa handiak, 1996ko martxoaren 12ko Aginduaren bidez onetsitako Presen
eta Urtegien Segurtasunari buruzko Erregelamendu Teknikoan adierazitako
definizioaren arabera, I. eranskinean sartuta ez badaude.
2º. Ura geldiarazteko beste instalazio batzuk, aurreko paragrafoan sartuta ez
daudenak, 200.000 metro kubiko baino gehiago gordetzeko gaitasuna, berria
edo gehigarria, baldin badute.
E9 taldea. Bestelako proiektuak.

9. taldea. Beste proiektu batzuk.

9.a. Ibilgailu motordunen lasterketak eta probak egiteko pista iraunkorrak.

a) Ibilgailu motordunen karrerak eta probak egiteko pista iraunkorrak.

9.b. Hondakinak deuseztatzeko edo balioztatzeko instalazioak, jarduera aire zabalean edo
industrialdeetatik kanpo egiten bada.

b) Hondakinak deuseztatzeko edo balioztatzeko instalazioak, I. eranskinean sartuta ez
daudenak, industrialde bateko nabe baten barruan egikaritzen ez direnak, edo
nolanahiko gaitasuna dutenak, jarduera aire zabalean edo industrialdeetatik kanpo
egiten bada

9.c. Ibaietatik, lehorretik edo itsasotik erauzitako materialak isurtzeko edo jalkitzeko
lehorreko instalazioak, hektarea bat edo azalera handiagoa hartzen badute.

c) Ibaietatik, lurretik edo itsasotik erauzitako materialak isurtzeko edo jalkitzeko lurreko
instalazioak, I. eranskinean sartuta ez daudenak, hektarea bat baino gehiagoko azalera
hartzen badute.

9.d. Txatarra biltegiratzeko, baztertutako ibilgailuak biltegian gordetzeko eta ibilgailuak
ataltzeko eta deskutsatzeko instalazioak, jarduera aire zabalean edo industrialdeetatik
kanpo egiten bada.

d) Txatarra biltegiratzeko, baztertutako ibilgailuak biltegian gordetzeko, eta ibilgailuak
ataltzeko eta deskutsatzeko instalazioak, industrialde bateko nabe baten barruan ez
badaude, edo nolanahiko gaitasuna dutenak, jarduera aire zabalean edo
industrialdeetatik kanpo egiten bada.

Kanpo gelditzen dira portuetan dauden txatarra biltegiratzeko jarduerak, karga- eta
deskarga-jarduerekin loturikoak.

e) Hondakinak balioztatzea xede instalazioak (produkzio-tokitik kanpo biltegiratzea
barnean hartuta), ez baldin badira garatzen industrialde bateko nabe batean. Salbuetsita
daude arriskurik gabeko hondakinen instalazioak, tratatzeko gaitasuna urtean 5.000
tonakoa edo txikiago bada, eta biltegian gordetzeko gaitasuna 100 tonatik beherakoa
izanez gero.
9.e. Motorrak, turbinak edo erreaktoreak probatzeko instalazioak edo saiakuntza-bankuak.

f)

9.f. Lehergaiak berreskuratzeko edo deuseztatzeko instalazioak.

g) Lehergaiak berreskuratzeko edo deuseztatzeko instalazioak.

9.g. Eskiatzeko pistak, erremonteak, teleferikoak eta haiei lotutako eraikuntzak.

h) Eskiatzeko pistak, erremonteak, teleferikoak eta haiei lotutako eraikuntzak (I.
eranskinean sartuta ez dauden proiektuak).

9.h. Kanpatzeko dendak zein karabanak jartzeko kanpamentu iraunkorrak, gutxienez, 500
kanpinlari hartzeko ahalmena dutenak edo 3 hektareatik gorako azalera dutenak.

i)

Kanpamentu iraunkorrak kanpadendak zein karabanak jartzeko, gutxienez 500
kanpinlari hartzeko gaitasuna dutenak.

9.i. Parke tematikoak.

j)

Parke tematikoak (I. eranskinean sartuta ez dauden proiektuak).

Motorrak, turbinak eta erreaktoreak probatzeko instalazioak edo saiakuntzabankuak.

k) Itsasoari lurrak hartzeko proiektuak, bost hektarea baino azalera handiagoa baldin
badute.
9.j. Lurzoru urbanizatutik kanpoko oporretarako urbanizazioak eta ostalaritza-instalazioak,
eta haiei loturiko eraikuntzak.
9.k. Tiro-zelaiak, su-armarekin tiro egitekoak, hektarea bateko azalera edo handiagoa
dutenak.
9.l. Hektarea bateko azalera edo handiagoa duten golf-zelaiak.
9.m. Lurzoruaren erabilera aldatzea eta 5 eta 25 hektarea bitarteko azaleran zuhaixka- edo
zuhaitz-estalkia kentzea dakarten proiektuak.

l)

Lurzoru urbanizatutik kanpoko oporretarako urbanizazioak eta hotel-instalazioak, eta
haiei lotutako eraikuntzak.

m) Lurzoruaren erabilera aldatzea dakarren edozein proiektu, 50 ha edo gehiagoko azalera
hartzen badu.

9.n. Bizikletentzako eta oinezkoentzako bide berriak, 2 km-ko edo gehiagoko luzera jarraitua
edo etena dutenak,urbanizatu gabeko eremuetatik igarotzen badira.
10. taldea. Honako proiektu hauek, natura-gune babestuetan, Natura 2000 Sareko
guneetan eta nazioarteko tresnen bidez babestutako eremuetan garatzen badira,
abenduaren 13ko 42/2007 Legeak, natura-ondareari eta biodibertsitateari buruzkoak,
araututakoaren arabera
a) Hondakin-urak tratatzeko instalazioak, gunean eraldaketa ekologiko negatiboak eragin
baldin baditzakete
b) Ibaiak bideratzeko obrak, eta ibilgu naturalak babesteko proiektuak, gunean eraldaketa
ekologiko negatiboak eragin baldin baditzakete
c) II. eranskin honetan aintzat hartu gabeko edozein proiektu, 10 ha edo gehiagoko
azaleran lurzoruaren erabilera aldatzea baldin badakar.

