
ee
k:

 B
AO

-2
01

9a
09

7-
(I-

42
7)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2019, maiatzak 23. Osteguna97. zk. 10. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Biz kaiko Foru Aldundiaren 60/2019 FORU DEKRETUA, maiatzaren 21ekoa. 
Honen bidez, arautzen da nola lortu baimena kirol proba kolektiboak Biz
kaiko Lurralde Historikoko naturagune babestuetan egiteko eta galzoriko es
pezieak ukitzeko arriskua dagoenean.

Jakina denez, mendi inguruetako leku erakargarrietan egiten diren kirol probek gora-
kada izan dute, eta, askotan, proba horiek egiteko lekuak Biz kaiko Lurralde Historikoko 
naturagune babestuak izaten dira. Naturaguneen erabilera berri horrek, modu egokian 
arautzen ez bada, arriskuan jar ditzake eremu babestuei balioa ematen dieten habitat 
eta espezieak, hain zuzen ere, eremu horietan zaindu behar diren arloak.

Gaur egun onartuta dago naturaguneen barruko erabilera publikoa arautu behar 
dela, leku horien kontserbazioaren inguruko herritarren komunikazio eta kontzientzia-
rako aukerak optimizatzeko. Hala ere, ez da ahaztu behar erabilera publikoak mugak 
dituela, hain zuzen ere, natur ingurunearen kontserbazioa eta haren osagai bitxienak eta 
ahulenak babestea.

Izan ere, natur eremuetako jarduerak, instalazioak eta jendearentzako zerbitzuak era-
bilera publikoko planen menpe daude (plan horien onespena Biz kaiko naturagune jakin 
batzuen antolamendu eta kudeaketarako agirietan aurreikusita dago), betiere kontuan 
hartuta eremu horietako zonifikazioa, harrera -gaitasuna eta ingurumen -kontserbazio eta 
 -sentsibilizazioko helburuak.

Biz kaiko Foru Aldundiaren herri onurako mendien eta ondare -mendien kasuan, 
3/2007 Foru Arauak aldatutako ekainaren 2ko 3/94 Foru Arauak ezarritakoaren arabera, 
erakunde titularren adostasuna eta mendien arloan eskumena duen foru sailaren baime-
na beharrezkoak dira era horretako jarduerak egiteko.

2018ko uztailaren 24ko 103/2018 Foru Dekretuak arautu zuen kirol proba kolektiboak 
Biz kaiko Lurralde Historikoko naturagune babestuetan eta mendietan egiteko baimena.

Hasiera batean, foru -dekretuaren helburua kirol probak naturagune babestuetan egi-
teko baimena arautzen zen; baina, azken orduan, arautze hori gure lurraldeko herri-
-onurako mendietara eta ondare -mendietara ere zabaldu zen.

Foru -dekretu hori argitaratu ondoren, espaziootan egiten diren kirol proben kasuis-
tika aztertu da, bai eta halako probei lotutako kirol federazioen eskaerak ere. Ondorioz, 
egokitzat jo da foru -dekretu honen bidez bakarrik arautzea Biz kaiko Lurralde Historikoko 
naturagune babestuetan guztiz edo partez igarotzen diren kirol probak, aisialdirako era-
bilera horiek modu iraunkor batean antolatu ahal izateko.

Horretarako, baimena emateko prozedura bat proposatuko da eta adierazitako lurral-
dean aplikatuko diren ingurumenaren arloko baldintzak ezarriko dira.

Halaber, foru -dekretu honek zenbait berme ezartzen ditu xede honekin: naturagune 
babestuetan zehar igarotzen ez diren proba jakin batzuk Arriskuan dauden Espezieen 
Euskadiko Zerrendan «kaltebera» edo «galzorian» kategoria duten espezieei kalterik 
sortu gabe garatu ahal izatea, nahiz eta halako espezieak dauden lekuetan zehar igor-
tzen diren.

Euskadiko Natura Babesteko Legearen testu bategina onesten duen apirilaren 15eko 
1/2014 Legegintzako Dekretuak argi eta garbi uzten du foru organo eskudunei dagokiela 
naturagune babestuak kudeatzea, eta, beraz, naturagune babestuen erabilera publikoa 
arautzea. Dekretu horren arabera, mehatxupean dauden flora eta faunaren espezieei 
kalte egin ahal dieten jarduketak mugatzeko ahalmena dauka foru organoak.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren egitura organikoa arautzen 
duen maiatzaren 23ko 70/2017 Foru Dekretuak eginkizun hauek ezartzen dizkio Iraun-
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kortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailari: naturagune babestuak kudeatzea, 
natur ondarea zaintzea eta Arriskuan dauden Espezien Euskadiko Zerrendan sartutako 
basoko fauna eta flora kudeatzeko planak gauzatzea. Eginkizun horiek foru sail horre-
tako Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren bidez betetzen dira, eta Natura Ondarea 
Zaintzeko Zerbitzua haren menpe dago, organikoki.

Foru -dekretu honek bete egiten ditu Administrazio Publikoen Administrazio Prozedu-
ra Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean aurrez ikusi eta Biz kaiko Foru Aldundian 
xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Biz kaiko Foru Aldundiaren urtarrila-
ren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 3. artikuluan jasotako erregulazio onaren printzipioak.

Foru -dekretu honetan, genero -ikuspegia jasotzen da, bai hura prestatzeko orduan bai 
haren aplikazioan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legean ezarritakoarekin bat. Gainera, kontuan hartu da Biz kaiko Foru Aldundiaren 
2013ko azaroaren 19ko 141/2013 Foru Dekretuan xedatutakoa. Izan ere, foru -dekretu 
horren bidez, generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak ezar-
tzen dira; ebaluazio hori Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsaila-
ren 18ko 4/2005 Legean dago aurrez ikusita. Ildo horretan, dekretu honen izapidetzean 
foru -dekretu horren 2. artikuluan aipatzen den txostena sartu da, hau da, «Generoaren 
eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena».

Ildo horretan, foru -dekretu hau prestatzeko, Biz kaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 
17ko 2/2017 Foru Dekretuan ezarritako izapideen arabera jardun da (dekretu horrek 
Biz kaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen du): aurretiazko 
kontsulta publikoaren eta entzunaldiaren izapidea, herritarrek iritzia eman dezaten eta 
txosten juridikoak eta legezkotasunari buruzkoak jasotzeko, bai eta kontrol ekonomikoko 
txostena eta generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena ere.

Hori dela bide, eta Biz kaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Anto-
laketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru 
Arauko 17. eta 64.3 artikuluetan emandako ahalmenak erabiliz, Iraunkortasuna eta In-
gurune Naturala Zaintzeko foru diputatuak proposatuta eta Biz kaiko Foru Aldundiaren 
Gobernu Kontseiluak 2019ko maiatzaren hogeita bateko bilkuran eztabaidatu eta onetsi 
ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT:

1. artikulua.— Xedea
Araudi honen helburua da ezartzea derrigorrez lortu behar dela baimena Biz kaiko Lu-

rralde Historikoko naturagune babestu jakin batzuetan guztiz edo partez igarotzen diren 
kirol proba kolektiboak egiteko, bai eta baimen hori lortzeko bete behar diren baldintzak 
arautzea ere.

Orobat, foru -dekretu honen bidez, Natura Ondarea Zaintzeko Zerbitzuak nahitaezko 
txosten bat eman beharra ezartzen da, hain zuzen, kirol proba kolektibo hauei dagokio-
nez: naturagune babestuetan zehar igaro ez arren mendiei buruzko araudi sektorialean 
ezarritakoarekin bat baimendu behar direnak eta Arriskuan dauden Espezieen Euskadi-
ko Zerrendan «kaltebera» edo «galzorian» kategoria duten espezieak dauden tokietatik 
igarotzen direnak.

2. artikulua.— Baimena lortzeko betebeharra
1.™Biz kaiko Foru Aldundiaren baimena lortu behar da naturagune babestu hauetan 

kirol proba kolektiboak egiteko:
Parke naturalak.
—  Urkiola.
—  Gorbea.
—  Armañón.
Biotopo babestuak.
—  Itxina.
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—  Gaztelugatxeko San Juan.
—  Meatzaldea -Zona Minera de Biz kaia.
Natura 2000 sareko kontserbazio bereziko eremuak.
—  Ordunte.
—  Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak.
—  Urdaibaiko Itsasbazterrak eta Padurak.
—  Barbadun itsasadarra, KBE.
Hegaztientzako babes bereziko eremuak.
Garobel Mendilerroa.

3. artikulua.— Aplikazio ‑eremua
Foru -dekretu honen pean daude Biz kaiko Lurralde Historikoan naturagune babestu 

batzuen mugen barruan ibilbidea guztiz edo partez duten kirol proba kolektiboak. Natu-
ragune babestu horiek 2. artikuluan zehaztutakoak dira.

Orobat, Natura Ondarea Zaintzeko Zerbitzuak nahitaezko txosten bat eman beharrari 
dagokionez foru -dekretu honek ezartzen duena bete behar dute kirol proba kolektibo 
hauek: 2. artikuluan ezarritako naturagune babestuetan zehar igaro ez arren mendiei 
buruzko araudi sektorialean ezarritakoarekin bat baimendu behar direnak eta Arriskuan 
dauden Espezieen Euskadiko Zerrendan «kaltebera» edo «galzorian» kategoria duten 
espezieak dauden tokietatik igarotzen direnak.

4. artikulua.— Kirol proba kolektiboa
Araudi hau aplikatzeko, kirol proba kolektiboak jarduera hauek dira: lehiatzeko hel-

buruarekin edo halakorik gabe, oinez, gizakiek tiratutako edozein ibilgailu erabiliz (bizi-
kletaz…), zaldiz edo beste animalia espezie batzuk erabiliz egiten diren ibilaldiak eta 
lasterketak, eta antolaketaren barruan alderdi hauetako bat edo batzuk badaude:

1.™Markak, balizak edo ibilbidearen seinaleztapena.
2.™Parte hartzaileen igarotzea kontrolatzeko guneak.
3.™Jan -edanak banatzeko egokitutako lekuak.
4.™Ikusleak egoteko tokiak.
5.™Herritarren segurtasunari eta babes zibilari (polizia eta trafikoa) abisua ematea.
6.™Larrialdietako ekipamenduak egotea.
7.™Antolakuntzako komisarioak egotea.
8.™Antolatzaileentzako motordun ibilgailuak.

5. artikulua.— Debekuak eta mugak
Motordun ibilgailuekin egiten diren kirol probak debekatuta daude araudi honen men-

deko naturagune babestuetan.
Ondorio horietarako, motordun ibilgailuak dira motor elektrikoa duten bizikletak eta 

pertsonen joan -etorrietarako motor elektrikoa erabiltzen duten sistema guztiak.

6. artikulua.— Izapidetzea
1.™Eskabidea.
Kirol proba antolatzen duen erakundeak eskatu behar du baimena, eta Iraunkortasu-

na eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Natura Ondarea Zaintzeko Zerbitzuari egin 
beharko dio eskaera, kirol proba egin baino hiru hilabete lehenago, gutxienez.

Baimen -eskaerak, gutxienez, ondoko alderdi hauek jasoko ditu:
a)  Erakunde antolatzailearen eta haren ordezkariaren datuak.
b)  Baimendu nahi den jardueraren deskribapena (probaren memoria eta erregela-

mendua).
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1.™Datak eta ordutegiak.
2.™Parte -hartzaileak.
3.™Erabiliko diren bitarteko mekanikoak edo ibilgailuak.

c)  Probarako aurrez ikusitako trazatua, formatu digital estandarrean, honako hauek 
zehaztuta: jan -edanak banatzeko tokiak, kontrol -guneak, aparkatzeko tokiak, 
probaren aurreko egunetan entrenamenduak egiteko aurreikuspenak.

d)  Trazatuan aurrez ikusten diren egokitzapenak (garbiketak, belar -sastrakak ken-
tzea…).

e)  Ingurumen -neurriak: hondakinen minimizazioa, bilketa, markak, marken tipolo-
gia…

Horretarako, dekretu honen I. eranskinaren formularioa erabili ahal izango da.
2.™Eskabidea ebazteko betebeharra eta ebazteko epea.
Administrazioak sei hilabeteko epea izango du kirol proba kolektiboak baimentzeko 

eskaera ebazteko. Epe hori eskabideari buruzko ebazpen espresurik eman gabe igaro-
tzen bada, baimena ukatu egin dela ulertuko da, nahiz eta Administrazioak ebazpena 
emateko betebeharra izan.

Eskabidean antzematen diren hutsuneak eta okerrak zuzentzeko epea administrazio 
prozedura erkidearen arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoa izango da.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko titularrari dagokio kirol proba 
baimentzeko eskabidea ebaztea.

3.™Txostenak eta ebazpena.
Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiko Natura Ondarea Zaintzeko Zerbitzuak 

ebazpen -proposamena igorriko dio Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sai-
leko titularrari.

Kirol proba naturagune babestuetatik kanpo dauden Biz kaiko Foru Aldundiaren herri-
-onurako mendietan edo ondare -mendietan eta foru -dekretu honen aplikazio -eremuan 
egiten bada, orduan, Nekazaritza Zuzendaritzako Baso Zerbitzuari aurretik eskatuko 
zaio kirol probak mendi horietan izan dezakeen eraginari buruzko txostena eman dezala, 
eta Zerbitzuak hogei eguneko epean aurkeztuko dio Natura Ondarea Zaintzeko Zerbi-
tzuari, hark aztertu eta foru -agindurako proposamena egin dezan.

Eskabidearen berri emango zaio Nekazaritzako Zuzendaritza Nagusiko Ehiza Fauna 
eta Arrantza Kudeatzeko Zerbitzuari, 20 eguneko epearen barruan bere eskumenen ara-
berako txostena egin dezan.

4.™Foru -dekretu honetan ezarritako naturagune babestuetan egiten ez diren baina 
mendiei buruzko indarreko foru -arauaren arabera eskumena duen sailak Biz kaiko Foru 
Aldundiaren herri -onurako mendietan edo ondare -mendietan zehar guztiz edo partez 
igarotzeagatik baimendu behar dituen gainerako kirol proba kolektiboen izapidetzea 
dela -eta, hau ezartzen da:

Nahitaezkoa eta loteslea izango da Natura Ondarea Zaintzeko Zerbitzuaren txostena, 
proba horien ibilbidea igarotzen bada Arriskuan dauden Espezien Euskal Katalogoan, 
«kaltebera edo «galtzeko arriskuan» kategorian dauden espezieak bizi diren tokietatik 
edo ugatzaren edo sai zuriaren eremu kritikoak eta sai arrearen koloniak babesteko mu-
gatutako perimetroetatik, Euskal Autonomia Erkidegoan batasunaren intereseko hegazti 
nekrofagoak kudeatzeko baterako plana onesten duen 83/2015 Foru Dekretuarekin bat 
etorrita. Baterako plan horretan ezartzen dira kirol probak baimentzeko bete behar diren 
baldintzak.

7. artikulua.— Kirol proba kolektiboak egiteko baldintza orokorrak
1.™2. artikuluan ezartzen diren naturagune babestuetan egiteko baimentzen diren 

kirol proba kolektiboek baldintza hauek bete behar dituzte:
a)  Parte -hartzaileen gehieneko kopurua eta proba kolektiboen ordutegia:
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1.™ Espezie basatien ugalketarako sasoian egin nahi diren kirol proba kolekti-
boak.
Kirol proba kolektiboak egunez egin beharko dira eta parte hartzaileen ko-
purua mugatuta eduki beharko dute, baldin eta probak espezie basatien 
ugalketarako sasoian egiten badira, hau da, otsailaren 1etik irailaren 15era 
bitartean. Parte hartzaileen gehieneko kopuruak hauek dira:
a)  Mendi -martxak: 500 parte -hartzaile.
b)  Oinezko lasterketak: 300 parte -hartzaile.
c)  Bizikleta -martxak: 150 parte -hartzaile.
d)  Zaldiz edo antzeko animaliak erabiliz egiten diren ibilaldiak: 100 parte-

-hartzaile.
Kirol proba kolektibo batean parte hartzeko modalitate batzuk daudenean, 
gehienez 500 pertsonak parte hartu ahal izango dute.

2.™ Espezie basatien ugalketarako sasoitik kanpo egin nahi diren kirol proba ko-
lektiboak.
Aipatutako modalitate bakoitzean edo modalitate guztien artean, gehienez 
1000 parte -hartzaile egon daitezke.
a)  Hegazti nekrofagoen ugalketarako aldi kritikoan (martxoaren 1etik irai-

laren 1era, alegia) egiten diren kirol proba kolektiboen ibilbideak EZIN 
dira igaro eremu kritiko horiek babesteko mugen barruan; babes -eremu 
horiek organo kudeatzaileak ezartzen ditu, eguneratutako datuetan oi-
narrituta.

b)  Ezin izango da balizarik jarri ez markarik egin, ez pinturarekin ez eza-
baezina den beste edozein elementurekin. Ibilbidea seinaleztatzeko 
erabiltzen diren elementuak berehala kendu beharko dira, azken parte 
hartzailea seinaleztatutako gunetik igaro eta gero.

c)  Erakunde antolatzaileak proba amaitu bezain laster bildu beharko ditu 
hondakin guztiak, probaren parte hartzaileek nahiz ikusleek utzitakoak. 
Hondakinen gaikako bilketa egin beharko da.

d)  Ez da baimenik emango bizikleta -probak egiteko egun dauden pista 
edo bidezidorretatik kanpo.

e)  Debekatuta dago ikusleak naturagune babestuetan motordun ibilgai-
luekin sartzea.

Artikulu honetan ezarritako baldintza orokorrak gutxieneko betekizunak dira. Haietaz 
gain, proba bakoitza baimentzen duen foru aginduak baldintza bereziak eta babeserako 
baldintzak ezarriko ditu, proba natur balioei kalte egin gabe garatzeko.

Probak baimentzeko foru aginduetan, Europaren intereseko habitatak, mehatxupean 
dauden espezieak eta natur ondarearen eta biodibertsitatearen gainerako balioak ba-
besteko behar diren kautelazko neurriak eta baldintzak jasoko dira.

2.™Kirol proba antolatzen duen erakundeak lortu behar ditu beharrezko lizentziak 
eta baimenak, eta, bereziki, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 
23ko 10/2015 Legean jasotako baimenak eta txostenak.

3.™Erakunde antolatzaileak proba egitean sor daitezkeen kalteen erantzukizuna 
izango du, eta aseguru bat formalizatu beharko du, jolas -jarduerak eta ikuskizun publi-
koak burutzeko eska daitezkeen erantzukizun zibileko aseguruak arautzen dituen Eusko 
Jaurlaritzaren martxoaren 25eko 44/2014 Dekretuan ezarritakoarekin bat.

4.™Kirol proba kolektiboek, lehentasunez, naturagune babestuetatik kanpo kokatu 
behar dituzte jan -edanak banatzeko eta kontrolerako guneak. Egoera jakin batzuetan, 
jan -edanak banatzeko guneak naturagune babestuetako erabilera intentsiboko aldeetan 
kokatu ahal izango dira, hala nola atsedenlekuak, nekazaritza eta basozaintzako ere-
muak, zurtegiak… Proba hegazti nekrofagoen ugalketarako sasoi kritikoan (martxoaren 
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1etik irailaren 1era, alegia) egiten bada, jan -edanak banatzeko guneak ezin izango dira 
jarri espezie horiek babesteko eremu kritikoetan.

8. artikulua.— Baimenen ikuskapena
Proba bakoitzaren baimenak ezarritako arau orokorrak eta baldintza bereziak bete-

tzen direla zaintzea Biz kaiko Foru Aldundiaren basozainei, Ertzaintzari eta gainerako 
agintaritzako agenteei dagokie, eta horiek eten egin dezakete froga baldin eta baime-
nean ezarri diren baldintzak betetzen ez badira.

9. artikulua.— Arau ‑hausteak eta zehapenak
Arau -hauste eta zehapenei dagokienez, aplikatzekoak izango dira EAEko Natura 

Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 15eko 1/2014 Lege-
gintzako Dekretua eta Mendiei.

AZKEN XEDAPENA

Azken xedapen bakarra.— Herri ‑onurako mendietan eta ondare ‑mendietan egiten 
diren kirol probak

Basoei eta Babespeko Naturguneen Administrazioari buruzko ekainaren 2ko 3/1994 
Foru Arauan eta hura garatzeko araudian ezarritakoa bete beharko da foru -dekretu ho-
nen peko naturagune babestuetan zehar ez doazen eta Biz kaiko Lurralde Historikoan 
dauden Biz kaiko Foru Aldundiaren herri -onurako mendietan edo ondare -mendietan 
zehar bakarrik igarotzen diren kirol proba kolektiboak egiteko baimena lortzeko. Horrez 
gainera, aplikatu beharko da mehatxatutako espezieak dauden tokien kasuan foru-
-dekretu honetan nahitaezko txostena egin beharraz ezarritakoa.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Xedapen indargabetzaile bakarra
Foru -dekretu hau indarrean jartzean, indargabeturik geratzen da 2018ko uztailaren 

24ko 103/2018 Foru Dekretua, kirol proba kolektiboak Biz kaiko Lurralde Historikoko na-
turagune babestuetan eta mendietan egiteko baimena arautzen duena.

AMAIERAKO XEDAPENAK

Amaierako lehen xedapena.—Ahalmena ematea
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuari ahalmena ematen 

zaio foru -dekretu honetan xedatutakoa garatu eta betearazteko beharrezkoak diren 
arauak eta egintza guztiak eman ditzan.

Azken xedapenetako bigarrena.—Indarrean jartzea
Foru dekretu hau Biz kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarri-

ko da indarrean.
Biz kaian emanda, 2019ko maiatzaren 21ean.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaintzeko foru diputatua,

ELENA UNZUETA TORRE
Ahaldun Nagusia,

UNAI REMENTERIA MAIZ



ee
k:

 B
AO

-2
01

9a
09

7-
(I-

42
7)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2019, maiatzak 23. Osteguna97. zk. 16. orr.

 

 1 

 
I. ERANSKINA 

KIROL-PROBA KOLEKTIBOA EGITEKO BAIMENA ESKATZEKO INPRIMAKIA 

  
ERAKUNDE ANTOLATZAILEAREN DATUAK: 
Izena/Sozietatearen izena:  
IFZ:  
Helbidea:   
Telefonoa:  
Helbide elektronikoa:  

  
ERAKUNDE 
ANTOLATZAILEAREN 
ORDEZKARIA: 

 

Abizenak:  
Izena:  
NANa/IFZ:  
Helbidea:  
Telefonoa:  
Helbide elektronikoa:  
  
PROBAREN IZENA:  
Egunak:  
Proba mota: ibilaldia oinez, 
lasterketa, bizikletaz, zaldiz, beste 
bat: 

 

Hainbat ibilbide, bai/ez. 
Deskripzioa. 

 

Aurrez ikusitako ordutegiak:  
Partaide kopurua, gehienez:  
Erabiliko diren ibilgailuak eta 
behar den laguntza logistikoa: 
Laguntza-ibilgailuen kopurua, 
matrikulak eta ezaugarriak 

 

Ibilgailuak sartzeko eta 
aparkatzeko beharrizanak 

 

Probaren animazioa, ikusleak, 
halakorik badago 

 

  
  
PROBAREN IBILBIDEA:  
Tartean sartutako naturagune 
babestua (halakorik badago): 

 

Hornidura-guneen kokapena:  
  
Kontrolguneen kokapena:  
  
Irteeraren eta helmugaren 
kokapena 

 

  
Aparkatzeko aurrez ikusitako 
lekuak:  
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(*)Honekin batera, baimendu nahi den probaren txostena eta araudia erantsi. 
 

EGOKITZAPENIK EGIN BEHAR DA IBILBIDEAN? ADIERAZI ZEIN BAI   /    EZ   

  
  
  
INGURUMENEKO NEURRIAK:  
Probako komisarioak ibilbideko 
leku berezietan 

 

Garbiketa egiteko plana, 
hondakinen kudeaketa 

 

Probarako markak jartzea eta 
kentzea 

 

Sortutako zarataren kontrola  
Zuzentzeko neurriak, behar izanez 
gero 

 

Lekua eta eguna 

 

Sinadura 
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