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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2019, ekainak 21. Ostirala118. zk. 45. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 72/2019 FORU DEKRETUA, ekainaren 11koa, ho-
nako foru-dekretu honetan atzemandako hutsak zuzentzekoa: 60/2019 Foru 
Dekretua, maiatzaren 21ekoa, zeinaren bidez arautzen baita nola lortu baime-
na kirol proba kolektiboak Bizkaiko Lurralde Historikoko naturagune babes-
tuetan egiteko eta galzoriko espezieak ukitzeko arriskua dagoenean.

Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 21eko 60/2019 Foru Dekretuaren bidez, arau-
tzen da nola lortu baimena kirol proba kolektiboak Bizkaiko Lurralde Historikoko natura-
gune babestuetan egiteko eta galzoriko espezieak ukitzeko arriskua dagoenean.

Xedapen-zatian aipatzen diren akatsak detektatu dira foru dekretuan, eta orain zu-
zendu egin behar dira.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 109.2 artikuluan xedatutakoarekin bat, akats material horiek zuzendu behar 
dira. Beraz, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuak proposatuta 
eta Bizkaiko Foru Aldundiak bi mila eta hemeretziko ekainaren hamaikako bileran aztertu 
ondoren, honako hau,

XEDATZEN DA:

Bakarra.—Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 21eko 60/2019 Foru Dekretuan an-
tzemandako akatsak zuzentzea; haren bidez, arautzen da nola lortu baimena kirol proba 
kolektiboak Bizkaiko Lurralde Historikoko naturagune babestuetan egiteko eta galzoriko 
espezieak ukitzeko arriskua dagoenean.

Antzemandako huts hauek zuzendu behar dira:
1. 7. artikulua.—Kirol proba kolektiboak egiteko baldintza orokorrak, 1. zenbakia
  — Honako hau dioen lekuan:
  «a)  Hegazti nekrofagoen ugalketarako aldi kritikoan (martxoaren 1etik irailaren 

1era, alegia) egiten diren kirol proba kolektiboen ibilbideak ezin dira igaro 
eremu kritiko horiek babesteko mugen barruan; babes-eremu horiek orga-
no kudeatzaileak ezartzen ditu, eguneratutako datuetan oinarrituta.

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

  c)  Erakunde antolatzaileak proba amaitu bezain laster bildu beharko ditu hon-
dakin guztiak, probaren parte hartzaileek nahiz ikusleek utzitakoak. Honda-
kinen 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 ibilgailuekin 
sartzea.»

  — Hau esan behar du:
  «b)  Hegazti nekrofagoen ugalketarako aldi kritikoan (martxoaren 1etik irailaren 

1era, alegia) egiten diren kirol proba kolektiboen ibilbideak ezin dira igaro 
eremu kritiko horiek babesteko mugen barruan; babes-eremu horiek orga-
no kudeatzaileak ezartzen ditu, eguneratutako datuetan oinarrituta.

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

  d)  Erakunde antolatzaileak proba amaitu bezain laster bildu beharko ditu hon-
dakin guztiak, probaren parte hartzaileek nahiz ikusleek utzitakoak. Honda-
kinen gaikako bilketa egin beharko da.

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

  f)  Debekatuta dago ikusleak naturagune babestuetan motordun ibilgailuekin 
sartzea.»

2. — Honako hau dioen lekuan:
  «AZKEN XEDAPENA».
  — Hau esan behar du:
  «XEDAPEN GEHIGARRIA».
3. — Honako hau dioen lekuan:
  «Azken Xedapen Bakarra».
  — Hau esan behar du:
  «Xedapen Gehigarri Bakarra».
Bilbon, 2019ko ekainaren 11n.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaintzeko foru diputatua,

ELENA UNZUETA TORRE
Ahaldun Nagusia,

UNAI REMENTERIA MAIZ

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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