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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA
Ondarroako Udala
Ondarroako udalerrian animaliak eduki eta babesteko Ordenantza arautzailearen behin-betiko onespena eta testuaren argitalpena.

Ondarroako udalerrian animaliak eduki eta babesteko ordenantza arautzailearen
2019ko maiatzaren 9ko udalbatza osoak hasiera batean onetsia, eta 2019ko maiatzaren 23ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean jendaurreko epean zehar aurkeztutako erreklamazioak edo iradokizunak ebatzi ondoren, 2019ko uztailaren 24an ordenantza horren behin
betiko onespen erabakia hartu da.
Toki erregimenaren oinarriak araupetzen dituen legearen 70.2 artikulua betez, testua
oso-osorik iragarriko da.
Ondarroan, 2019ko abuztuaren 5ean.—Alkatea, Zunbeltz Bedialauneta
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ANIMALIAK EDUKITZEA ETA BABESTEA
ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA
(2019ko uztailaren 24ko Udalbatzak onartua)
ARRAZOIEN AZALPENA

Animaliak babesteari buruzko Eusko Legebiltzarraren urriaren 29ko 6/1993 Legeak
gutxieneko esparru juridikoa ezarri zuen, gizakion eta animalien arteko bizikidetza arautzeko, osasungarritasun publikoaren zainketa eta animalienganako errespetua, defentsa
eta babesa uztartuz, betiere interes orokorrekin doitutako orekaren barruan.
Aipatutako Lege hori argitaratu eta indarrean sartu zenetik, gehikuntza kuantitatibo
nabaria izan da animaliak edukitzearen fenomeno sozialean eta, horrekin batera, baita
animalien eskubideei eta gizarte-eremu modernoan bizikidetza egokia arautzeko marko
zorrotzagoren baten beharrizanari buruzko kontzientzia sozialean ere.
Beste alde batetik, arlo honetan arauzko erregulaziorako prozesu sendoa egon da.
Horren adierazgarririk garrantzitsuena, seguruenik, animalia arriskutsuak edukitzeko
araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea izan zen. Izaera arriskutsuko zenbait animalia edukitzeak gizartean sortutako kezkari erantzun nahian, Lege horrek araubide zorrotza ezarri zuen era horretako animaliak edukitzeari dagokionez, aldez
aurretik baimena eskuratzeko betebeharra eta animaliok edukitzeko baldintza berezien
derrigorrezkotasuna eskatuz, besteak beste.
Hasiera batean, abenduaren 23ko 50/1999 Legea behar bezala aplikatzeko beharrezko legegintza garapenik ez zenez egon, gure eremu autonomikoan berariazko arau
bat onestearen alde egin zen, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeko
arauak ematen dituen apirilaren 4ko 66/2000 Dekretua xedatuz, hain zuzen. Beste hainbat gairen artean, «arriskutsuak izan daitezkeen animalien» figura ezarri zuen, zenbait
animalia edukitzeak gizartean sortutako aipatutako kezkari erantzuteko asmoz. Hala ere,
arau horren indarraldia arras eztabaidatua izan zen, martxoaren 22ko 287/2002 Errege
Dekretua argitaratu zenean. Dekretu horren bidez abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatzen zen, Lege horren aplikazio-eremua zehaztasunez mugatuz, neurri handi batean
oinarrizko izaerarekin.
Segurtasun juridiko gabeko egoera sortu berria gainditu eta erregulaziorako marko egonkorra finkatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzko
ekainaren 1eko 101/2004 Dekretua argitaratu da. Dekretu horrek, berrikuntza batzuekin, aurreko araudia moldatu eta, beharrezkoa izan den kasuetan, hasieran aipatutako
animaliak babesteari buruzko urriaren 29ko 6/1993 Legearen testuinguruan kokatu du.
Berriki eta gune zoologikoak arautzeari dagokionez, apirilaren 11ko 81/2006 Dekretuak araudia aldatu egin du.
Horren harira, Ordenantza honek prozesu hori guztia bildu eta gaurkotu egiten du,
eta animaliak eduki, babestu eta merkaturatzeko arauak ere jasotzen ditu, udal jardueraren eremura egokituz, tresna erabilgarria eta eraginkorra izan dadin batetik animaliak
edukitzearekin eta, bestetik, ondorioz gizarte moderno eta konplexuen markoan gizakiekin elkarbizitzeko fenomenoarekin zerikusia duten alderdi eta jardun-eremuen arteko
konplexutasun elkarlotua arautu, kontrolatu eta bertan esku hartzeko.
I. TITULUA

I. KAPITULUA

XEDEA ETA APLIKAZIO EREMUA

1. artikulua.—Xedea
Ordenantza honen xedea da, batetik, Ondarroako udalerrian leudekeen animaliak
babestu, eduki eta saltzeko arauak ezartzea, erroldatutakoak izan ala ez, bertan erregistratutakoak izan ala ez, animalion jabeen edo edukitzaileen bizilekua edozein izanik eta,
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bestetik, euren eta pertsonen arteko elkarbizitza harmonizatzea ingurumenaren osasunerako eta pertsonen eta ondasunen lasaitasun, osasun eta segurtasunerako balizko
arriskuekin.
Horretarako, tratu, higiene eta zaintza, babes eta garraioari dagokionez animaliok
jaso behar dituzten gutxieneko arretak zehazten ditu, eta establezimendu espezializatuetako egonaldi, osasun-laguntza, merkaturatze eta salmentari buruzko arauak ere
ezartzen ditu.
Era berean, arriskugarriak izan daitezkeen animaliak edukitzeari buruzko erregimen
juridikoa arautzen du, eta baimenaren beharrizana, animaliok edukitzeko baldintza orokorrak eta erregistroen araubidea ere kontuan hartzen ditu.
2. artikulua.—Kanpoan utzitakoak
Ordenantza honetatik kanpo geratzen dira eta bakoitza dagokion araubide propioaren arabera araututa egongo dira:
a) Ehiza.
b)	Arrantza.
c)	Basa-animalien zaintza eta babesa euren natur ingurunean.
d)	Zezenketak.
e)	Abeltzaintza, gizentzeko animalien hazkuntza gisa ulertuta, kontrola horretarako
eskumena duten beste administrazio publiko batzuei badagokie.
f)	Animaliak esperimentaziorako eta beste helburu zientifiko batzuetarako erabiltzea.
II. KAPITULUA
DEFINIZIOAK

1. Ordenantza honetan etxe-aberetza hartuko dira bizirik irauteko gizakiaren laguntasuna ezinbestekoa duten animaliak.
2. Etxekotutako animaliatzat hartuko dira basoan eta aske jaio arren gizakiok ikustera eta gizakiok lagun izatera ohituta daudenak, eta orain bizirik irauteko gizakiaren
laguntasuna ezinbestekoa dutenak.
3. Itxian hazitako basa-animaliatzat hartuko dira basoan edo itxian jaio arren gatibualdiko baldintzapean bizi izan direnak, eta ez, gero etxekotuak izan daitezen, ikaskuntzarako baldintzapean.
4. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliatzat hartuko dira basatiak izanik etxeabere
gisa edo konpainiako animalia gisa erabiltzen direnak eta, agresibitatea kontuan hartu
gabe, gizakiak edo beste animalia batzuk hiltzeko edo gauzei kalteak eragiteko gaitasundun espezie edo arrazatakoak direnak.
Arriskutsuak izan daitezkeen animaliatzat hartuko dira, baita ere, erregelamenduz
zehaztutako etxe-abereak edo konpainiakoak eta, bereziki, ekainaren 1eko 101/2004
Dekretuko I. eta II. eranskinetan zehaztutako txakur-espezieetakoak, eta bertako 10.1.c)
artikuluan izaera horretakotzat izendatutakoak.
5. Ustiapen-animaliatzat hartuko dira, giza ingurunera egokituak izan ondoren, gizakiari esker bizirik irauten dutenak, betiere irabaziak lortzeko helburuarekin, bai animaliekin eurekin bai animalioi esker lortutako ekoizpenekin.
6. Edukitzeko baldintza berezipeko txakurtzat hartuko dira beraien ezaugarri etologikoengatik etxean eduki ahal izateko udal agintaritzak baldintza bereziduntzat izenda
ditzakeen txakurrak.
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II. TITULUA

ANIMALIAK EDUKITZEAREN ARAUBIDE JURIDIKOA
I. KAPITULUA

IZAERA OROKORREKO ARAUAK

4. artikulua.—Betebeharrak
1. Jabeak higiene eta osasun baldintza onetan eduki behar du animalia, aterperako
instalazio egokiak, janaria eta edaria, albaitaritza-laguntza eta ariketa fisikorako aukera
eman behar dizkio, eta animaliari beraren beharrizan fisiologiko eta etologikoen araberako arreta eskaini behar dio, animaliaren espeziea eta arraza kontuan hartuta.
2. Bereziki, animalien mantenurako gutxieneko baldintza hauek ezarri dira:
a)	Edateko ur eta elikagai nahikoa eta orekatua ematea, nutrizio eta osasun maila
egokia izan dezan.
b)	Espazio, aireztapen, hezetasun, tenperatura, argitasun eta aterpe egokia eta
beharrezkoak eskaintzea, animaliak inolako sufrimendurik izan ez dezan eta bizitzeko premiei erantzuteko aukera edukitzeaz gain ongizateaz goza dezan.
c)	Bizilekuak garbi, desinfektatuta eta desintsektatuta edukitzea, gorozkiak eta gernua aldian-aldian garbituz.
d)	Ibilgailu batek ezin du animaliaren ohiko bizitokia izan.
		Behin behineko alojamendutzat hartuko da, ibilgailu baten barruan bi gau baino
gehiagoan izatea.
e)	Animaliak ibilgailu pribatuan garraiatzeko ezinbestekoa izango da animalientzat
nahikoa espazio izatea, higiene eta osasun aldetik baldintza onetan, aire libretik
babestuta, animaliak gidariaren jardunari inolako trabarik egin gabe, trafiko-segurtasuna arriskuan jarri gabe eta ikuspuntu etologiko edo fisiologikotik animaliarentzat baldintza desegokirik gabe eta, bidaian zehar, behar duten janaria eta
edaria hartuko dute komeni zaien denbora-tarteetan.
f)	Udako hilabeteetan, edo bero egiten duen egunetan, uda izan ez arren, animaliaren bat barnean dutela aparkatuta dauden ibilgailuak itzala dagoen leku batean
izan beharko dira batez ere, uneoro ibilgailua aireztatuta egon dadin.
3. Animaliaren jabeak edo edukitzaileak uste badu animaliak gaixotasun kutsagarriren bat izan lezakeela, albaitariari eman beharko dio horren berri eta, albaitariak, eskumendun agintaritzari jakinarazi beharko dio, baldin eta zoonosia dela uste edo hala
egiaztatu ahal izan badu, edo nahitaez aitortu beharreko gaixotasunen bat den kasuan.
4. Albaitariak diagnostikatzen badu animalia batek gizakiak edota beste animalia
batzuk kutsatzeko moduko gaixotasun infektaberaduna izan dezakeela eta, haren iritzian, animalia hiltzea komeni bada, sistema eutanasiko baimenduren baten bidez hil
beharko da, animaliaren jabearen kargura.
1. Txakurren edo katuen jabeek edo animalia horiek dituztenek identifikatu egin
behar dituzte hilabete bateko epean, jaiotzen diren edota eskuratzen dituzten unetik kontatzen hasita; era berean, Udaletxean erroldatu behar dituzte epe berean, udalerrian
etengabe edo hiru hilabete baino gehiagoko denboran egon behar badute. Betebehar
hori beste animalia batzuek ere izan dezakete.
2. Identifikaziorako, txakurraren edo katuaren lepoaren ezkerraldean mikrotxipa
edo osagai elektroniko bat jarriko du albaitari ofizialen batek, foru edo udal albaitariak,
edo horretarako gaitutako albaitari pribatuak.
Ezarpen hori Euskal Autonomia Erkidegoan animaliak identifikatzeko metodo elektronikoaren erabilera arautzen duen Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1993ko maiatzaren 5eko Aginduan eta ezar daitezkeen bestelako arauetan xedatutakoari jarraituz
egingo da.
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Animalia identifikatzerakoan, albaitari ofizial edo gaitu jarduleak Kartilla Ofiziala eta
animaliaren identifikaziorako agiri bat beteko ditu, baita 1993ko maiatzaren 5eko Agindua dela bide sortutako Euskal Autonomia Erkidegoko Animaliak Identifikatzeko Erregistro Orokorrean (AIEO) inskribatzeko eskabidea ere. Agiri hori eskuragarri izango dute
interesatuek albaitari ofizialen edo gaituen bulegoetan. Ale bat albaitari jardulearen eskuetan geratuko da, eta beste bi ale animaliaren jabeari emango zaizkio; jabeak aleetako
bat Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailera bidali beharko du, NANaren
fotokopiarekin batera, datuak AIEOn sartu ahal izateko.
Etengabeko aurrerapen teknikoak eta zientifikoak kontuan hartuta, Udalak animaliak
identifikatzeko beste sistema bat ezarri ahal izango du. Sistema horrek aurrekoa osatuko
du eta Alkatetzaren-Presidenteziaren Ebazpen bidez onetsiko da.
3. Ez erroldatzea, edo epez kanpo egitea, arau-haustea izango da animaliak babesteari buruzko Legearen 27.1.a artikuluan xedatutakoari jarraituz.
4. Animaliaren jabeak AIEOri jakinarazi behar dio erregistro horretako datuetan
izandako edozein aldaketa, zehatzean esanda honako baten bat aldatu bada:
a)	Jabeari edota txakurrari buruzko datuen aldaketa.
b)	Jabe aldaketa.
c)	Animaliari baja ematea, hil egin delako edo Euskal Autonomia Erkidegotik kanpora eraman delako behin betiko.
d)	Animalia galdu egin delako edo lapurtu egin dutelako.
e)	Ohiko etxebizitza aldatzea 3 hilabetez baino gehiagoz.
10 eguneko epean eman beharko da horren berri, baina animalia galdu edo norbaitek
lapurtu egin badu, orduan, 5 egunekoa izango da epea, galtze edo salaketa-egunetik
kontatzen hasita, eta salaketaren kopia bat erakutsi beharko da.
Txakur arriskutsua izan daitekeenean, galdu edo lapurtu izana jakinarazi beharko du
titularrak gehienez ere 48 orduko epean gertaera hori jakin duenetik zenbatzen hasita;
halaber, erregistroan diren datuen aldaketa denean, 5 eguneko epean jakinarazi beharko du.
Aldaketa eskatzeko edo gertakaria jasotzeko, udalean edo Foru Aldundian, edo gaitutako albaitarien bulegoetan, eskuragarri egongo den agiria erabiliko da, eta agiri horri
NANaren fotokopia bat gehitu beharko zaio. a), c) eta d) puntuetan aurreikusitako kasuetan, interesatuak AIEOra dagokion alea bidali beharko du.
b) idatz-zatian aurreikusitako kasuetan, hau da, salmenta, dohaintza edo indarrean
dagoen legerian ezarritako beste moduren bat erabilita eskualdatze bat egiten denean,
parte hartzen duten aldeek aldaketa eskatzeko agiria bete beharko dute, agiri horrek
zenbaki bat eramango duelarik, eta lau ale bete beharko direlarik. Udal Osasun Zerbitzuak edo Aldundiak Kartilla Ofizialean jaso eta ikusonetsiko du eskualdatze hori, eta
erabilitako agiriaren zenbakia ere adieraziko du bertan. Ale bat parte hartu duen erakunde edo albaitariaren eskuetan geratuko da, beste ale bat animalia eskualdatu duenaren
eskuetan, eta beste bi aleak, berriz, jabe berriak jasoko ditu. Jabe berri horrek AIEOra
bidali beharko du ale bat, eskualdatzea egiten den egunetik kontatzen hasita hilabete
baino lehen. Animalia saldu edo eman ahal izateko betebeharra izango da jabe berriari
behar bezala identifikatuta eta erroldatuta dagoen eta Kartilla Ofiziala eguneratuta duen
animalia entregatzea. Artikulu honetan adierazi diren erroldatzeari buruzko aldaketak
Erregistroari ez jakinaraztea arau-haustea izango da, animaliak babesteko Legearen
27.1.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.
6. artikulua.—Edukitzeko baldintzak
1. Kode Zibilaren 1905. artikuluan ezarritakoaren arabera, animaliaren edukitzailea
izango da animaliak sortu ditzan kalte, galera eta arazoen erantzulea.
2. Animaliaren edukitzaileak beharrezko neurriak hartu beharko ditu haren gorozkiak bide eta espazio publikoetan geratu ez daitezen, plazak, lorategiak eta berdegu-
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neak, besteak beste, galtzada banalerroak, maldak, basoko landak, soropilak eta antzekoak, barne hartuta.
Animaliaren jabeak edo edukitzaileak gorozkiak berehala jaso beharko ditu poltsetan
edo antzekoetan eta higienearen aldetik onargarriak diren moduan utzi beharko ditu udalerriko edozein zakarrontzitan edo hondakin ez-birziklagarrien edukiontzietan.
Era berean, debekatuta daude etxeko animalien mikzioak eta gorozkiak normalean
haurrek erabiltzen dituzten haurren parkeeetan eta lorategietan.
Idatz-zati honetan ezarritakoa ez betetzea arau-hauste arintzat joko da Hondakinei
buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legearen 34- 4-c) artikuluan ezarritakoaren arabera.
Hori guztia, aipatutako legeak baimendutako neurri osagarriak aplikatzeari kalterik egin
gabe.
3. Erroldatua edota erregistratua egon behar duen animaliaren edukitzaileak berak,
edo berorrek baimendutako norbaitek salatu behar du, hala balitz, animalia galdu izana.
7. artikulua.—Edukitzeko mugak
1. Izaera orokorrarekin, baimenduta dago etxe-abereak edo etxekotutakoak ohiko
bizilekuan edukitzea.
2. Eskumendun udal agintaritzak mugak jarri ahal izango dizkio animaliak edukitzeko baimenari edota eduki ahal den animalia-kopuru maximoari, animalion bizitokiaren
ezaugarriak, instalazioen egokitasuna, eta higiene eta osasun baldintzak kontuan hartuta, eta auzokoentzat edo beste edozeinentzat, edo animaliarentzat berarentzat edo
beste batzuentzat, egoera arriskutsu edo eragozpenen bat eragin dezaketen kasuetan.
Udal agintaritzak animaliak edukitzeari buruzko gorabeheren informazioa eta dokumentazioa, edo animalia bera erakusteko eskatu ahal dizkio interesatuari. Eskari hori ez
betetzea arau-hauste larritzat joko da ordenantza honetako 43. artikuluan ezarritakoari
jarraituz.
8. artikulua.—Abandonatutako animaliak
Abandonatutako animaliatzat hartuko da jatorriaren eta jabearen inolako identifikaziorik gabe dagoena eta bakar-bakarrik dabilena, galdu izanaren salaketa inork egin ez
badu, baita identifikazioa aldean eraman arren jabeak edo baimendutako pertsonak animalia galdu izana salatu ez badu eta animalia jaso edo atxiki dela sinesgarriro jakinarazi
arren, 7 egun igaro eta gero oraindik jaso ez badu.
9. artikulua.—Nola jardun animalia abandonatuen kasuan
1. Administrazioak jasoko ditu abandonatutako animaliak, zerbitzu propioaren edo
hitzartuaren bidez. Animalia atzeman eta garraiatzeko erabilitako baliabideen higiene eta
osasun baldintzek egokiak izan beharko dute eta ez diote animaliari alferreko sufrimendurik eragingo.
2. Identifikaziorik gabeko animaliak Animaliak jasotzeko zentroan egongo dira hogeita hamar egunez. Jabeak animalia berreskuratu nahi izango balu, jabea dela egiaztatzeaz gain, animaliaren mantenuarengatik, egonaldiarengatik eta identifikazio sistema
ezartzeagatik sortutako gastuak ordaindu beharko ditu.
Animaliaren osasun egoerak, arriskutsutasunak edo sufrimenduak hala eskatzen duten kasuetan, aipatutako zerbitzuko albaitariaren iritzia kontuan izanda, eta udal teknikarien baimenarekin, aipatutako epea behar den beste murriztu ahal izango da.
3. Epe hori igaro ondoren, identifikatu gabeko animalia inork erreklamatu ez badu,
honako neurriren bat hartu ahal izango da: animaliaz jabetzea, hala eskatzen duen partikularrari lagatzea, animaliaren osasun egoera administratiboa arautzen badu, eta azken
aukera moduan, eutanasia bidez hiltzea, albaitariaren kontrolpean eta erantzukizunpean.
Udal agintariek lagatze eskaerari uko egin diezaiokete, udal zerbitzu teknikoak aldez
aurretik txostena eginda. Txosten horretan uko egitearen arrazoiak jasoko dira.
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Edozein unetan, konpainiako animalien zaintza beste pertsona fisiko edo juridiko batzuen esku utzi ahal izango da behin-behinean, eta horiek izango dira animalien legezko
arduradunak.
4. Animalia identifikatuta badago, jabeari sinesgarriro jakinaraziko zaio animalia
jaso edota atxiki egin dela, eta jabeak zazpi egun baliodun izango ditu animalia berreskuratzeko, animalia zentro horretan edukitzeak eragin dituen gastuak ordaindu ondoren.
Epe hori igaro eta jabeak animalia berreskuratu ez badu, kasuan kasuko espedientea
izapidetuko da animalia abandonatzeagatik eta aurreko idatz-zatian ezarritakoa egingo
zaio animaliari.
Animalia identifikatuta badago baina jabea aurkitu ezin bada, horretarako baliabide
guztiak agortu ondoren, animaliak «legezko jabe ezagunik» ez duela joko da, eta animaliarekin hirugarren idatz-zatian ezarritakoa egin ahal izango da.
5. Animalia hiltzeko, kontzientzia berehala galaraziko dion prozeduraren bat erabiliko
da, inolako sufrimendurik eragiten ez duena, albaitari baten kontrol eta erantzukizunpean.
6. Herritar batek animalia abandonatua edo gaizki tratatua dela ikusten badu, eskumeneko agintariei horren berri emango die.
10. artikulua.—Kaleko animaliak
1. Animaliek pertsonei eta ondasunei eragin ahal dizkieten eragozpenak edota
arriskuak saihesteko, hiritarrek udal zerbitzuei jakinaraziko diete kaleko animalien edo
abandonatutako animalien presentzia. Etxeko Animalientzako Udal Zerbitzua da udalerriko animalia galduak, kaleko animaliak edo abandonatutako animaliak kudeatu, kontrolatu eta adoptatzeko baimendutako organismo bakarra.
2. Debekatuta dago bide publikoan eta orubeetan hegazti, txakur, katu eta kaleko
beste edozein animaliari janaria ematea hartarako berariazko baimenik gabe.
Atal hau ez betetzea arau-hauste arintzat hartuko da, Ordenantza honetako 43. artikuluaren arabera, eta Legeak baimendutako neurri osagarriak hartu ahal izango dira.
3. Hiri-habitateko edo kontrol gabeko animalia-espezieen ugalketak hala justifika
dezakeenean, udal agintariek beharrezko neurriak hartuko dituzte animalia horien populazioa kontrolatzeko.
4. Udalak katuen koloniak sustatu ditzake animaliok hiltzearen ordez. kolonia horietan bildutako katuak kontrolpean egongo dira, behar bezala esterilizatuta eta espazio
publikoetan, irabazpide gabeko antolakuntza eta erakundeen ardurapean. Kolonia horiek animalien elkargune kontrolatu izango dira, behar bezala esterilizatuta, identifikatuta
eta osasun mailan kontrolatuta, pertsona fisiko edo juridikoen espazio pribatuetan, eta
horiek izango dira kolonia horien legezko arduradunak.
11. artikulua.—Nola jardun animaliak eraso egin badu
1. Animalia batek norbait eraso izanaren salaketa jaso edo horren berri daukan udal
zerbitzuak erasoa egin duen animaliaren edota haren jabea identifikatzen lagunduko
duen datu oro bilduko du salatzailearengandik edo gertakarien jakinarazpena egin duenarengandik, eta berehala jarriko ditu datu horiek administrazio-espedienteaz arduratuko den agintaritzaren eskuetan, alegia, txakurra erroldatuta dagoen eta, halakorik ezean,
jabea bizi den udalerriko udalaren eskuetan, eta dokumentazio guztia udal horretara
eramango da.
2. Erasotzerakoan hozka egin badu eta horrek lesioren bat sortu badu, erakunde
eskudunak espedientea ireki dela jakinaraziko die Osasun Saileko Zaintza Epidemiologikoko Unitateari eta Foru Aldundietako abere osasuneko zerbitzuei.
Lesioak eragin dituen animaliaren jabeak 24 ordu izango ditu animalia berak aukeratutako albaitari ofizial edo gaitu batengana eramateko; animaliak, txakurra bada,
behaketan egon beharko du hamalau egunez, baina egun-kopuru hori aldatu egin ahal
izango da beste animalia batzuen kasuan edo unean uneko baldintza epizootiologikoek
hala gomendatzen badute, betiere, txosten tekniko batek hartarako arrazoiak ematen
baditu. Hozka egin eta 24 orduen epe hori igaro, eta jabeak txakurra albaitariarengana
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borondatez eraman ez badu, eskumena duen udal agintaritzak eraman dezan eskatuko
dio, eta animaliak jasotzen dituen zentro batean sartzeko edota isolatzeko agindu ahal
izango. Errekerimendu hau ez betetzea arau-hauste larria izango da ekainaren 26ko
8/1997 Legeko Euskadiko Antolamendu Sanitarioa 36.2.b.1 artikuluan jasotakoari jarraituz, eta han esandakoa bermatzeko kautelazko neurriak hartzearen kaltetan izan gabe.
Dena den, egindako txostenaren edo egiaztagiriaren kostua animaliaren jabeak edota
edukitzaileak ordaindu beharko du. Animaliak jabe edo edukitzaile jakinik izango ez balu,
gertakarien berri jaso duen udal zerbitzua arduratuko da animalia jaso eta behaketan
jartzeaz. Behaketaren berri eman beharko dio espedientea tramitatzeko eskumendun
udalari gertaerak izan eta 72 orduko epea baino lehen.
Albaitariak behaketa egingo du zoonosia izateko arriskua dagoen ala ez ikusteko eta
animaliaren izaera arriskutsua izan daitekeen ala ez ebaluatzeko. Jabeak edota edukitzaileak, behin animaliari behaketa egin zaionean, 48 ordu izango ditu albaitariaren
egiaztagiria/txostena bidaltzeko espedientea izapidetzen ari den udalari —lehen paragrafoan adierazitakoari—, udal horrek espedientean sar dezan. Udalak, dagokion Foru
Aldundiko Abeltzaintza Zerbitzura eta Osasun Saileko Zaintza Epidemiologikoko Zerbitzura bidali beharko du kopia bat. Behaketa hori egin ondoren arrisku sanitarioa dagoela
ikusten bada, horretan diharduen administrazioak txakurra zentro batean sartzeko edota
isolatzeko edo, egoera horretan egonez gero, berdin jarraitzeko agindua eman dezake.
3. Erasotzerakoan hozkadarik egin ez bada, jabeak edo edukitzaileak berak nahi
duen albaitari ofizial edo gaitu batengana eraman beharko du txakurra; albaitariak animaliaren izaera arriskutsua den ala ez ebaluatuko du nahi duen denboran, eta egiaztagiri bat
emango du. Jabeak espedientea izapidetuko duenari bidali beharko dio egiaztagiri hori.
1. Erabat debekatuta dago:
a)	Animaliei tratu txarra ematea, edo arrazoirik gabe sufrimendua, mina edo larritasuna eragin liezaieketen edozein jarduerapean jartzea.
b)	Abandonatzea.
c)	Era berean, debekatuta dago Ordenantza honetan kontuan izandako edozein
animalia espezietako gorpuak bide publikoan abandonatzea eta, halakoren bat
ikusiz gero, gorpuaren berri eman beharko zaio dagokion udal zerbitzuari egoera
horietarako bidezkoa dena erabaki dezan.
d)	Bizirik irauteko beharrezko elikadura ez ematea edota higiene eta osasun ikuspuntutik desegokiak diren establezimenduetan edukitzea.
e)	
Animaliak mutilatzea, exijentzia funtzionalengatik edo arrazaren ezaugarriak
mantentzearren beharrezkoa den kasuetan albaitariaren kontrolpean egindakoak salbu.
f)	Drogak edo botikak ematea, edo animaliarengan kalte fisiko edo psikikoak eragin
liezazkiokeen manipulazio artifizialak gauzatzea, lehiaketa baterako errendimendua handitzeko izan arren ere.
g)	Euren izaerarako berezkoak ez diren jarduera edo jokabide desegokietara, edo
tratu laidogarrietara behartzea.
h)	Animalien arteko borrokak eratzea.
i)	Animaliak bide publikoan hiltzea, behar gorri edo ezinbesteko kasuetan izan ezik.
j)	14 urte baino gazteagoei edo 18 urte baino gazteagoei animaliak saltzea, dohaintzan eman edo uztea txakur arriskutsuak direnean, eta pertsona ezinduei, haien
guraso-agintea edo tutoretza dutenen baimenik gabe.
k)	Animaliak kalez kale saltzea edo bide publikoan lagatzea, azoka edo merkatu
baimenduetan izan ezik.
l)	Animaliak administrazioaren kontrolpetik kanpoko laborategi edo klinikei saltzea.
ll)	Animaliak publizitaterako apeu, sari edo eskupeko gisa dohaintzan uztea, haien
kostu bidezko transakziotik eratorritako negozio juridikoetan salbu.
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m)	Espezie babestuetako animaliak saltzea, eta dagokien berariazko legeriaren arabera eduki eta erakustea.
2. Era berean, berariaz debekatuta dago:
a)	Fabrikazio, salmenta, biltegiratze, garraio eta elikagaien manipulaziorako erabiltzen diren lokal edo ibilgailuetan animaliak sartzea eta bertan edukitzea, osasun
agintaritzak hartarako baimena eman ezik.
b)	Areto eta bulego publikoetan, baita igerileku publiko, lokal sanitario eta antzekoetan ere, erabat debekatua izango da animaliak sartzea eta bertan edukitzea.
		Ikuskizun publikoak dauden lokal, esparru eta espazioetan animaliak sartzea eta
bertan edukitzea, antolatzaileen esku izango da.
		Ezin izango dira sartu edo eduki jendetzak dauden heziketa kultur edo aisialdirako establezimenduetan ere, baldin euron arau espezifikoek debekatzen badute.
		Animaliak hondartzetara sartzea eta haietan egotea baimenduta izango da, jarraian aipatzen diren salbuespenekin:
		Maiatza eta Urriko hilabeteetan, baimenduko da 22:00 ordutik 9:00 ordura.
		Ekainaren 1 etik Irailaren 30era, erabat debekatuta egongo da animaliak sartzea
eta egotea hondartzetan.
c)	Herritarrentzat irekita dauden bestelako establezimenduetako jabeek ere animaliak euren establezimenduetan sartzea eta bertan egotea debeka dezakete; debeku hori argi eta garbi adierazi beharko da sarreran.
d)	
Komunitate batenak diren leku pribatuetan —kultur elkarteak, jolaserakoak,
etab.— animaliak sartu eta bertan eduki ahal izango dira, entitate horien arauak
betetzen badira.
		Hiriko bide eta espazio publikoetan zein higiezin kolektiboen inguru erkideetan,
txakur-espezieko animaliak kontrolpean edukiko dira eta animaliaren ezaugarrietara egokitzen den kate edo uhalarekin lotuko dira, eta kate edo uhal horrek
gehienez bi metro izango ditu.
e)	Animaliak ezin izango dira balkoi, garaje, pabiloi, soto, azotea, lorategi edo beste edozein hiri-lokal edo hiri-lursailetan ohituraz eduki edo estabulatu, animaliok
eragozpen objektiboak eragiten badizkie auzotarrei edo oinezkoei.
f)	Animalia etxekotuak ezin izango dira ohituraz eduki estabulazio edo erdi-estabulazio erregimenean parke eta lorategi publikoetan ez hiritar gisa kalifikatutako
lursailetan.
g)	Konpainiako animaliak igogailuetan jaitsi edo igotzeko, bertan ezin izango da
beste inor egon, barruan daudenek hala eskatuko balute. Nolanahi ere heldueraren ordenagatik erabiliko dira igongailuak.
h)	Debekatuta dago herritar ugari dabilen aire zabaleko espazioetan edo jendearentzat irekitako lokaletan ezein espezietako animaliak aske uztea. Are gehiago
arriskutsuak izan daitezkeen animaliak, basa-animaliak edota animalia kaltegarri
edo hezigaiztzat jotakoak, hartarako apropos zehaztutako baldintzetatik edo bereziki prestatutako esparru, gune edo parke zoologikoetatik kanpo.
i)	Txakurrak ezin dira etxean hiru egun jarraian baino gehiagoan bakarrik utzi.
13. artikulua.—Salbuespenak
1. Aurreko artikuluetan azaldutakoaz gain, ezintasuna duen pertsona txakurraren
laguntzarekin baldin badoa, eskubidea izango du txakurrarekin sartzeko, ibiltzeko eta
egoteko edozein leku, establezimendu edo erabilera publikoko garraioan, titulartasun
publikoa edo pribatua izan.
2. Laguntza-txakurra erabiltzen duten pertsona guztiek honako hauetan agertzen
diren betebeharrak bete beharko dituzte: ekainaren 29ko 10/2007 Legea, ezintasuna
duten pertsonei laguntzeko txakurren ingurukoa; maiatzaren 12ko 70/2009 Dekretua,
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Bizkaiko Foru Aldundiarena, laguntza-txakurren erregistroa sortu eta haiek egiaztatzeko
prozedura edo ordezkatzen duen araudia ezartzen duena.
14. artikulua.—Konpainiako animalien desplazamendua Europako Elkarte barruan
Txakur, katu eta hudoen edukitzaile edo jabeek animalia horiek Europako Ekonomia
Erkidego barruan lekualdatu nahi badituzte, ezinbestekoa izango dute nekazaritza eta
Arrantza Sailburuak 2004ko irailaren 27an emandako aginduan araututako pasaportearekin batera egitea, edo haren ordez ezarritako araudiak agindu dezakeenarekin, betiere
pasaporte hori albaitari ofizial edo gaituak egindakoa bada.
II. KAPITULUA

TXAKURREI BURUZKO BERARIAZKO XEDAPENAK

15. artikulua.—Araubide orokorra
1. Txakurrentzat aplikatzekoak dira Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzko uztailaren 1eko 101/2004 Dekretuan, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatzen
duen martxoaren 22ko 287/2002 Errege-Dekretuan, eta aplikagarri diren beste araubide
guztietan jasotakoak, eta aurreko tituluetan jasotakoa eta, bereziki, identifikazioari eta
erregistroari dagokion guztia.
2. Hiriko bide eta espazio publikoetan zein higiezin kolektiboetan denek erabil ditzaketen zatietan, txakur-espezieko animaliak kontrolpean edukiko dira eta animaliaren
ezaugarrietara egokitzen den kate edo uhalarekin lotuko dira (gehienez bi metro).
3. Hiriko parke publikoetan, animaliak kontrolpean edukiko dira eta aurreko paragrafoan adierazitako baldintzetan lotuko dira, haurren jolastokietan (kautxo-zorua dutenak bereziki) ezingo dira sartu.
16. artikulua.—Aisialdi zonaldeak
Udalak txakurrak aske ibil daitezkeeneko zonaldeak zehaztuko ditu, aurretiaz zehaztutako ordutegian baino ez. Nolanahi ere, txakurren jabeek, kontrolpean izan beharko
dituzte, kalteak eta eragozpenak ekiditeko eta gorotzak biltzeko, eta horretarako, esku-hartu ahal izateko distantzian izango dira; zonalde horietan egoteak bestelako betebeharrak betetzetik ez ditu salbuesten.
Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak salbuetsita daude, inoiz eta inolako egoeratan
ezingo dira aske eta muturrekorik gabe ibili, eta baita horrela zehaztutako egoeratan ere,
liskar garrantzitsuetan parte hartu dutelako edo agresibitate berezia egiaztatu zaielako.
Zonaldeak eta ordutegia udal ordenantza honen 1. Eranskinean ezartzen dira, eta Alkatetza-Lehendakaritzak eskumena du ordutegi hori zabaltzeko, murrizteko edo kentzeko.
III. KAPITULUA

ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIEI
BURUZKO BERARIAZKO XEDAPENAK

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliei, Ordenantza honetako 3. artikuluan zehaztutakoei, aplikatzekoak izango dira arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko
araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legean, lege hori garatzen duen
martxoaren 22ko 287/2002 Errege-Dekretuan, eta aplikagarri gerta litekeen beste edozein araubidetan jasotakoak.
18. artikulua.—Lizentzia
1. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko
abenduaren 23ko 50/1999 Legearen babesean animalia arriskutsutzat sailkatutako edozein animalia eduki ahal izateko, administrazio lizentzia lortu behar da, eskatzailea bizi
den udalerriko udalak emango duena edo, bestela, salerosketa edo txakurraren treba-
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kuntza egin deneko udalak —bizi den udalean horren berri eman ondoren—, betiere
aurrez, gutxienez honako betekizun hauek betetzen direla egiaztatu ondoren:
a)	Adinez nagusi izatea.
b)	Hilketa, lesio edo torturengatiko, askatasunaren edo osotasun moralaren, sexu
askatasunaren eta osasun publikoaren aurka egiteagatiko, edo talde armatu edo
narkotrafikatzaile batekin lotura izateagatiko delituengatik kondenatua ez izatea,
eta ebazpen judizial batek arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko eskubidea kenduta ez izatea.
c)	Arriskutsuak izan daitezkeen animalien araubide juridikoari buruzko abenduaren
23ko 50/1999 Legearen 13.3 artikuluan adierazitako zehapen osagarririk jaso
ez izana, arau-hauste larria edo oso larria egin izanagatik. Lizentzia denbora
baterako kendu izanak ez du esan nahi, hala ere, lizentzia gehiago eskuratzerik
edo berritzerik izango ez denik; hori bai, lizentzia eskatzerakoan, osorik beteta
izan behar da aurreko zehapena, alegia, lizentziarik gabe egon beharreko aldiak
bukatuta egon behar du.
d)	Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak eduki ahal izateko ahalmen fisikoa eta
gaitasun psikologikoa izatea.
e)	Hirugarren batzuentzako kalteengatiko erantzukizun zibileko asegurua formalizatuta izatea, estaldura ehun eta hogei mila eurotik (120.000) gorakoa izanik.
		Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren jabeek, ekainaren 1eko 101/2004 Dekretuko 13.3.e) eta 12. artikuluetan jasotakoarekin bat, aurreko idatz-zatian ezarritako baldintzapeko asegurua formalizatzeaz gain, animalia identifikatzen den
egunetik hasita hamar eguneko epean kontratatu beharko dute aseguru hori,
dagokion erregistroan sartu baino lehen. Aseguru hori beste aseguru batzuen
barruan egon daiteke, baina edozein kasutan ere, kontratazioak egiaztagiri baten
bidez onetsita egon beharko du, aipatutako 101/2004 Dekretuko III. eranskinean
jasotako ereduaren araberakoaren bidez. Egiaztagiria aseguru konpainiak egindakoa izango da. Bertan, aseguruak babestutako txakurraren identifikazioari berariazko erreferentzia egingo zaio eta aseguruaren efektu-data eta mugaeguna
zehaztuko dira. Txakurraren jabearen ardura izango da animalia bizi den artean
erantzukizun zibilerako aseguru horren babespean edukitzea eta asegurua indarrean mantentzea, horretarako beharrezko berritzeak eginez, hala behar denean.
f)	1. idatz-zati honetako b) eta c) paragrafoetan ezarritako betekizunak dagozkien
erregistroek egindako egiaztagiri negatiboen bidez erakutsiko da. Ahalmen fisikoa
eta gaitasun psikologikoa lehen ere aipatutako martxoaren 22ko 287/2002 Errege
Dekretuan xedatutakoari jarraituz lortutako ziurtagirien bidez egiaztatuko dira.
2. Lizentzia administratiboa, pertsona interesatuak eskatuta, Alkatetzak-Presidentziak eman edo berrituko du, 50/1999 Legean xedatutakoari jarraituz, aurreko idatz-zatian ezarritako betekizunak betetzen direla egiaztatu ondoren.
3. Lizentzia bost urterako izango da eta berritu egin ahal izango da iraupen bereko
segidako aldietan. Hala ere, lizentziaren indarraldia eten egingo da titularrak aurreko
idatz-zatian ezarritako edozein betekizun betetzen ez duenean. Lizentzian ageri diren
datuetako edozein aldatzen bada, titularrak lizentzia emateko eskuduna den Alkatetza-Presidentziari jakinarazi beharko dio hamabost eguneko epean, aldaketa hori egiten
den egunetik zenbatzen hasita.
4. Bide judiziala edo administratiboa erabiliz emandako administrazio-lizentzia bati
kautelazko neurriak ezartzen bazaizkio edo lizentzia hori kentzen bada, ez da izango beste
lizentzia berririk ematerik edo lizentzia bera berritzerik, harik eta egoera hori aldatu arte.
5. Artikulu honetako 1. Paragrafoan eskatutako betekizunak bete gabe emandako lizentziek ez dute inolako baliorik izango eta, beraz, titularrak ez duela lizentziarik ulertuko da.
6. Lizentziaren titularrak, lizentzia indarrean dagoen bitartean, heziketa eta trebatze
ikastaroa egin beharko du eta trebatzaile homologatuak emandako ziurtagiriaren bidez
egiaztatu beharko du. Ziurtagiri horretan adierazi behar da nahikoa ezagutza baduela
arriskutsuak izan daitezkeen animaliak maneiatzeko; ikastaroa egin nahi ez badu, lizentzia berritu gabe uzteko aukera egongo da.
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19. artikulua.—Arriskutsuak izan daitezkeen animalien erregistroa
1. Lizentziaren titularrari dagokio txakurra arriskutsuak izan daitezkeen animalien
udal erregistroan sartzeko eginbeharra, lizentzia eskuratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, hamabost eguneko epean.
2. Arriskutsuak izan daitezkeen animalien udal erregistroari jakinarazi beharko zaio
animaliaren salmenta, eskualdaketa, dohaintza, lapurreta, heriotza edo galeraren berri,
hala jasota utziz dagokion erregistro-orrian.
3. Arriskutsua izan daitekeen animalia Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko beste udalerri batera lekualdatuz gero, betiko edo hiru hilabetetik gorako aldirako, jabeak
bidezko inskripzioak egin beharko ditu kasuan kasuko udal erregistroetan.
4. Animaliaren titularrak artikulu honetan agindutakoa betetzen ez badu, dagokion
zehapen administratiboa egingo zaio, 50/1999 Legeko 13. artikuluan xedatutakoari jarraituz.
20. artikulua.—Segurtasun neurriak
1. Arriskutsuak izan daitezkeen animalien jabe, hazle edo edukitzaileek indarrean
dagoen legerian hiritarren segurtasunerako ezarritako arau guztiak betetzera derrigortuta daude, animalia horien eta gizakion arteko elkarbizitzarik hoberena bermatzeko xedez
eta biztanleriari ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko.
2. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak leku edo espazio publikoetan egoteko
animaliok daramatzanak eta kontrolatzen dituenak aldean eraman beharko ditu Ordenantza honetako 18. artikuluan aipatutako lizentzia administratiboa eta animalia hori
arriskutsuak izan daitezkeen animalien udal erregistroan izena emanda daukala egiaztatzen duen ziurtagiria.
3. Etxalde, landetxe, txalet, lursail, terraza, patio edo beste edozein leku mugatutan
dauden eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliek lotuta egon beharko dute, baldin eta
leku horietara sartu edo hurbildu daitezen lagunak eta animaliak babesteko besteko azalera, altuera eta itxitura egokidun lekuan ez badaude.
4. Arriskutsuak izan daitezkeen animalien hazle, hezitzaile eta salerosleek animaliok edukitzeko instalazio eta baliabide egokiak izan beharko dituzte.
5. Arriskutsua izan daitekeen animalia lapurtu edo galtzen bada, titularrak gertakari
horren berri eman beharko dio arriskutsuak izan daitezkeen animalien udal erregistroko
arduradunari, gertaeraren berri izan eta, gehienez, berrogeita zortzi orduko epea pasatu
baino lehen.
Jabeak zenbait betekizunetatik salbuetsi ahal izango dira, baldin eta inguruabarrak
kontuan izanik, halaxe komeni bada. Honako kasu hauetan gerta daiteke hori:
a)	Animaliok funtzio sozial batekin erabiltzen dituzten erakunde publiko edo pribatuak direnean.
b)	Ganadua zaintzeko, babesteko eta maneiatzeko, bai eta jarduera zinegetikoetarako ere, txakurrak erabiltzen dituzten nekazaritzako ustiategiak direnean.
Txakur horiek ezingo dute 50/1999 Legean jasotako legez kontrako ekintzatan
jardun.
c)	Lan eta kirol arloko probetan parte hartzeko aukeratu behar diren txakurrak direnean; erakunde eskudunak baimendu eta ikuskatuko ditu txakur horiek. Indarrean dagoen araudian eta Ordenantza honetan ezarritakoaren arabera, ez dira
onartuko borroka eta erasoetan parte hartu behar dutenak.
22. artikulua.—Garraioa
Arriskutsuak izan daitezkeen animalien garraioa animalien ongizateari buruzko berariazko araudiari jarraituz egin beharko da, eta inguruabarrek eskatutako neurri prekautorioak hartu beharko dira, garraio aldian eta zamalanetan pertsonen, ondasunen eta
beste animalia batzuen segurtasuna bermatzeko.
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III. TITULUA

ANIMALIEKIN ZERIKUSIA DUTEN JARDUERAK
I. KAPITULUA

GUNE ZOOLOGIKOAK

23. artikulua.—Araubide orokorra
1. Gune zoologikoak honako hauek eraenduko dituzte: Euskal Autonomia Erkidegoko gune zoologikoei buruzko apirilaren 11ko 81/2006 Dekretua; Nekazaritza, Arrantza
eta Elikadura Sailburuak 2008ko urtarrilaren 16an emandako Agindua, Gune Zoologikoen Dekretua garatzen duena, edo ordezkatzen duen araudia.
2. Era berean, jarduerak egiteko, indarrean dagoen araudiak ezarritako baldintza
urbanistikoak eta ingurumen arloko baldintzak bete beharko dira.
IV. TITULUA

IKUSKAPENA ETA KONTROLA
24. artikulua.—Ikuskapena eta kontrola
1. Ordenantza honetan araututako gaien ikuskapena eta kontrola udaltzainek edo
beste funtzionario batzuek egin ahal izango dute; eurok agintaritzaren agenteak izango
dira eta akta egin ahal izango dute (non interesatuak bere desadostasuna adierazteko
aukera izango duen). Akta hori interesatuari jakinaraziko zaio salaketa akta edo buletinaren bidez, eta eskumena duen udal organoari bidaliko zaio, beharrezko jotzen dituen
neurriak har ditzan eta, behar izanez gero, zehapen espedientea abiaraz dezan.
2. Udal eta Foru Organo eskudunek, dagozkien eremuetan, etxeko animalien hazkuntzan, salmentan edo aldi baterako mantenuan diharduten establezimenduen zaintza
eta ikuskaritza lanak egingo dituzte; halaber, utzitako animaliak biltzeko zentroetakoena.
Euren eginkizunetan, jardueraren titularrei antzemandako hutsuneak konpontzeko beharrezko neurriak hartzea eskatuko diete.
3. Animalien hazkuntzan edo salmentan diharduten establezimenduek hiruhilean
behin ondokoa aurkeztu beharko dute. Saldutako animalien zerrenda, jatorria, espeziea
eta arraza.
4. Arau-hausteak delitu edo hutsegite izan daitezkeenean, zehapena ezartzeko
eskumena duen organo administratiboak jakinaraziko dizkio gertatutakoak jurisdikzio
penalari, eta zehapen-prozedurarekin jarraitzeari uko egingo dio ebazpen judizial irmoa
ebazten ez den bitartean eta, orduan, ordura arte etengo da preskripzio-epea.
5. Espediente administratiboen instrukzio agintariek kontu-hartze judiziala baino
lehen hartutako kautelazko neurriak indarrean egon daitezke agintari judizialen berariazko pronuntziamendurik ez dagoen bitartean.
V. TITULUA

ZEHATZEKO ARAUBIDEA
I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

25. artikulua.—Arau-hausteak eta zehapenak
1. Arau-hauste administratibo izango dira jarraian aipatutako legeetan hala tipifikatutako jarduera eta ez egiteak: animalien babesari buruzko urriaren 29ko 6/1993 Legean,
arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legean, hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta
Euskadiko osasun antolakuntzari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean tipifikatutakoak. Baita Ordenantza honetan jasotakoak ere, udal gobernua modernizatzeko neurriei
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buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legeak gehitutako apirilaren 2ko 7/1985 Legeko XI.
Tituluan xedatutakoaren arabera.
2. Arau-hauste administratiboak artikulu honetako aurreko idatz-zatian aipatutako
araudiak xedatutakoaren arabera zehatuko dira, lege-hausteak modu zuzenagoan identifikatzeko eta zehapenak modu doiagoan zehazteko, Ordenantza honetan jasotako lege-hausteen espezifikazioen eta zehapenen graduazioaren kaltetan izan gabe.
1. atala
Animalien babesa
26. artikulua.—Arau-hausteak
1. Arau-hauste arinak izango dira:
a)	Ordenantza honetako eginbeharrak betetzea, horrek hiritarren higiene, segurtasun edota lasaitasunarentzat transzendentzia larririk ez badu.
b)	Zentsuan identifikaziorik gabeko konpainiako animalien jabe izatea, identifikazio
hori galdagarria denean.
c)	Animalien garraioa, Ordenantza honetan ezarritakoa bete gabe.
d)	Animaliak arreta eta zaintza egokia eskaini ezin zaizkien lekuetan edukitzea.
e)	Animaliak euren izaerarako berezkoak ez diren jarduera edo jokabide desegokietara edo tratu laidogarrietara behartzea.
f)	AIEOari zentsurako identifikazioaren berri edota, ekainaren 1eko Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzko 101/2004 Dekretuko 3. artikuluan
jasotakoaren arabera, txakurren zentsuko identifikazioan izandako aldaketak ez
jakinaraztea.
2. Arau-hauste larriak izango dira:
a)	Animaliak beharrezko janari, edari eta osasun laguntzarik gabe izatea edo euren
beharrizan fisiologiko eta etologikoetarako espazio aldetik eta arlo higieniko-sanitarioan egokiak ez diren instalazioetan edukitzea.
b)	Albaitariaren kontrol gabe edo, bereziki, animaliak babesteko eta garapen arauei
buruzko ekainaren 1eko 101/2004 Dekretuko 9. artikuluan ezarritakoari jarraituz
animalia esterilizatzea, mutilatzea edo sakrifikatzea.
c)	Animaliari txertorik ez jartzea edo egin beharreko tratamendurik ez egitea.
d)	Baimen gabe animaliak saltzea.
e)	Animaliei tratu txarrak eman edo eraso egitea, alferreko sufrimendua, lesioak
edo mutilazioak eraginez.
f)	Animaliei, zuzenean edo janarien bitartez, sufrimendua edo alferreko kalteak
eragin liezazkiekeen substantziak ematea.
g)	Kalteak eragin ditzaketen animaliak zaindu eta babesteko beharrezko eginbidea
ez izatea.
h)	Bide eta espazio publiko hiritarretan eta higiezin kolektiboen alde komunetan
txakurrak kontrol gabe ibiltzea, animaliaren ezaugarrietarako kate edo uhal egokiarekin eutsi gabe, edo uhal hori bi metrokoa baino luzeagoa izanik.
i)	Animalien min edo sufrimendu larri eta agerikoetarako, albaitariaren beharrezko
laguntza ez eskaintzea.
j)	Dagokien baimen administratibo gabeko ikuskizunetan animaliak parte hartzera
behartzea.
k)	Hiru arau-hauste arin egitea, ebazpen irmo bidez zehapena ezarri zaizkienak,
zehapen espedientearen hasi den egun aurreko bi urteetan.
l)	Ekainaren 1eko 101/2004 Dekretuko 5.1 eta 2. artikuluetan ezarritakoa ez betetzea, azalerako metro koadro bakoitzean txakurrak edukitzearen ratioari buruz-
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koan, eta artikulu horretan aipatutako ibilgailu eta lokaletan txakurrak sartu eta
egoteari buruzkoan.
m)	Ekainaren 1eko 10/2004 Dekretuko 7. artikuluan animaliak edukitzeko baldintza
berezietara behartutako txakurrentzat ezarritako baldintza bereziak ez betetzea.
n)	Establezimenduek animaliak aldi baterako mantentzeko, hazteko edo salerosteko urriaren 29ko 6/1993 Legeko, animalien babesari buruzkoan, edo hango garapen arauetan ezarritako betekizun eta baldintzak ez betetzea eta, bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoko gune zoologikoen baimen, apirilaren 11eko 81/2006
Dekretuarekin bat, honako egoeraren batean egotea:
		 — 7. artikuluan ezarritako dokumentazioa ez izatea.
		 — Erregistro Liburuak bete gabe edo datuak ezarri gabe edukitzea.
		 — A
 nimaliak saltzea, edukitzea, trafikatzea, saltzea eta erakustea CITES araudia, irailaren 16ko 1881/1994 Errege Dekretua edo aplika daitekeen beste
edozein bete gabe.
		 — E
 rregistro-inskripziorik edo funtzionamendurako behar den baimenik ez izatea.
		 — Aldatzeko dagokion baimena ez izatea edo Erregistroan ez jakinaraztea zentroan edo establezimenduan egindako aldaketak.
		 — Ikuskaritzako lan ofizialak ez baimentzea, zailtzea edo horietan ez laguntzea.
3. Arau-hauste oso larriak izango dira:
a)	Animalia hiltzea, agresioz edo substantzia toxikoak eman izanaren ondorioz.
b)	Etxeko edo laguntzako animalia abandonatzea. Abandonatutako animalia izango
da jatorriko eta jabearen identifikaziorik ez duena, bakarrik doana eta galdua izanaren salaketarik jaso ez duena; baita ere, identifikazioa izanik, jabearen aldetik
edo baimendutako pertsonak animalia galdu izanaren salaketarik egin ez duenean, eta animalia jaso edo atxiki izana modu frogagarrian jakinarazi ez bada.
Hori guztia 7 egun igaro eta gero animalia jaso ez den kasuan.
c)	Simulatu gabeko krudeltasuna, tratu txarra edo sufrimendua erakusten duten eszenak filmatzea zinema edo telebistarako.
d)	Baimendutako ikuskizunetan parte hartzen duten animaliei anestesia, drogak eta
beste produktu batzuk ematea haiek mantsotzeko, errendimendu fisiko handiagoa erakutsi dezaten edo berezko jokaeraren aurkakoa den beste edozein helbururekin.
e)	Txakur-arraza arriskutsuak hazi edo gurutzatzea.
f)	Pozoitutako janariak bide eta espazio publikoetan uztea.
g)	Animaliak debekatutako ikuskizunetan parte hartzera behartzea.
h)	Hiru arau-hauste larri egitea, ebazpen irmo bidez zehapena ezarri zaizkienak,
zehapen espedientea hasi den egun aurreko bi urteetan.
1. Animaliak babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legearen arabera, animaliak babesteari buruzko arau-hausteak honako zenbateko hauek dagozkien isunekin zehatuko dira:
a)	Arau-hauste arinetarako isuna: 30,05 eurotik 300,51 eurora.
b)	Arau-hauste larrietarako isuna: 300,52 eurotik 1.502,53 eurora.
c)	Arau-hauste oso larrietarako isuna: 1.502,54 eurotik 15.025,30 eurora.
2. Zehapenen zenbatekoak urtero eta automatikoki gaurkotuko dira kontsumorako
prezioen adierazlearen arabera, adierazle hori aurreko urteko zehapenen zenbatekoei
aplikatuko zaielarik.
3. n) idatz-zatian araututako arau-hauste larriak Euskal Autonomia Erkidegoko
gune zoologikoen inguruko apirilaren 11ko 81/2006 Dekretuko 13. artikuluan ezarritakoaren arabera zehatuko dira.
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28. artikulua.—Zehapen erantsiak
1. Zehapen-ebazpenak aginduko du arau-hausteari dagokion animalia konfiskatzea, animaliaren osotasun fisikoa bermatzeko hala egitea beharrezkoa balitz.
2. Konfiskatutako animaliak hartarako egokitutako instalazioetan zainduko dira eta
hirugarren batzuek lehentasuna izango dute animalia norbaiti uztekotan. Beste aukerarik
ez dagoenean baino ez dira hilko.
3. Arau-hauste larri eta oso larrietarako batzordeak instalazio, lokal edo establezimenduen aldi baterako itxiera agindu ahal izango du, gehienez bi urterako arau-hauste
larrien kasuan eta lau urterako oso larrien kasurako. Gainera, gehienez lau urteko epean
beste animalia batzuk eskuratzeko debekua ere eska dezake.
4. Hiru urte baino lehen beste arau-hauste oso larriren bat eginez gero, baimen
administratiboa galtzea ekarriko du.
29. artikulua.—Zehapenen mailaketa
1. Isunen zenbatekoa mailakatzeko eta aurreko artikuluko 3. idatz-zatian aurreikusitako zehapenen iraupena zehazteko, honako inguruabar hauek kontuan izango dira:
a)	Egindako arau-haustearen transzendentzia soziala eta sanitarioa, eta eragindako kaltea.
b)	Legez kanpoko irabazi-asmoa agerikoa izatea eta arau-haustetik irabazitakoaren
zenbatekoa.
c)	Arauak hausten segitzea. Zehapen espedientea abiarazi aurreko bost urteko epean
Ordenantza honetan aurreikusitako arau-hausteren bat administrazio bidezko ebazpen irmoz zehapena ezarri bada, arauak hausten segitu dela ulertuko da.
d)	Arau-haustearen gaitzespen-mailan eragin dezakeen beste edozein, bai aringarria bai astungarria. Horretarako, bereziki esanguratsua izango da animalien aurka erakutsitako bortxakeria haurren edota adimen-urrituen aurrean egin izana.
2. Antzera ezarriko dira, posible den neurrian eta dagokion arlo administratiboko
berezitasunek eskatutako matizazio eta egokitzapenekin, zuzenbidearen aurkakotasunetik eta erruduntasunetik salbu geratzeko zigor-arauak, arlo horretan adierazgarriak
diren beste inguruabar batzuei erantzutearen kaltetan izan gabe, efektu berdinetan.
3. Gertakari berberek arau desberdinetan tipifikatutako arau-hauste administratibo
bi edo gehiago eragiten dituzten kasuetan, zenbateko handiena dagokion isuna ezarriko
da, eta espedientea izapidetzeko eta ebazteko eskuduna zehatzeko ahala duen organoa
izango da.
30. artikulua.—Zehatzeko eskumena
1. Animaliak babesteko urriaren 29ko 6/93 Legean araututako foru organoen zehatzeko eskumenaren kaltetan izan gabe, Ordenantza honetan xedatutako arauaren bat
hautsiz gero, arau-hausteak udalak zehatuko ditu.
2. Indarrean dagoen legeriak udalei emandako ahalmenen barruan, alkatetza-lehendakaritza izango da arintzat tipifikatutako arau-hausteak abiarazi eta ebazteko
organo eskuduna.
3. Udal osoko bilkura izango da larritzat tipifikatutako arau-hausteak ebazteko organo eskuduna.
4. Foru organo eskuduna izango da oso larritzat tipifikatutako arau-hausteak zehatzeko organo eskuduna.
5. Alkatetza-lehendakaritzaren esku utziko da larritzat tipifikatutako arau-hausteentzako zehapenak ezartzeko eskumena.
31. artikulua.—Kautelazko neurriak
1. Lege-hausteak delitu edo hutsegite izan daitezkeenean, zehapena ezartzeko
eskumena duen organo administratiboak jakinaraziko dizkio gertatutakoak jurisdikzio
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penalari, eta zehapen-prozedurarekin jarraitzeari uko egingo dio ebazpen judizial irmoa
ebazten ez den bitartean eta, orduan, ordura arte etengo da preskripzio-epea.
2. Espediente administratiboen instrukzio agintariek kontu-hartze judiziala baino
lehen hartutako kautelazko neurriak indarrean egon daitezke agintari judizialen berariazko pronuntziamendurik ez dagoen bitartean.
3. Zehapen-espedientea abiarazi ondoren, eta beste arau-hauste batzuk ekiditearren, espedientearen instruktoreak, arrazoibidez, kautelazko honako neurri hauek hartu
ahal izango ditu:
a)	Lege honetan debekatutako suposamenduetakoren bat jasan izanaren zantzuak
dituzten animaliak prebentzioz kentzea eta, animaliak biltzeko zentroan sartu ondoren, zaintzea.
b)	Instalazio, lokal edo establezimenduen prebentziozko itxiera.
4. Eragin zituzten arrazoiek iraun bitarteko indarraldia izango dute kautelazko neurriek baina, hala ere, kendutako animaliak ez dira egoera horretan egongo espedientearen ebazpen irmoa baino luzeago, eta itxierak ere ez du iraungo animaliak babesteko
urriaren 29ko 6/1993 Legeko 29.2. artikuluan ezarritako epearen erdia baino luzeago.
32. artikulua.—Arau-hausteen eta zehapenen preskripzioa
1. Ordenantza honetan aurreikusitako arau-hausteek, arinak badira, lau hilabetera
preskribituko dute, larriak badira urtebetera, eta oso larriak badira bi urtera.
2. Arau-hausteen preskripzio-epea arau-huste egunetik bertatik kontatzen hasita
zenbatuko da.
3. Zehapenek bost urtera preskribatuko dute zenbatekoa 3005,06 euro-koa edo
handiagoa denean eta urtebetera zenbatekoa txikiagoa bada.
4. Zehapenen preskripzio-epea zehapena ezarri duen ebazpenak irmotasuna lortzen duen egunetik hasita zenbatuko da.
2. atala
Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak
33. artikulua.—Arau-hausteak
1. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko
abenduaren 23ko 50/1999 Legearen arabera, arau-hauste administratiboak izango dira
bertan tipifikatutakoak.
2. Arau-hauste oso larriak dira:
a)	Arriskutsua izan daitekeen animalia abandonatzea, edozein espeziekoa eta edozein txakur. Abandonatutako animalia izango da jatorriko eta jabearen identifikaziorik ez duena, bakarrik doana eta galdua izanaren salaketarik jaso ez duena;
baita ere, identifikazioa izanik, jabearen aldetik edo baimendutako pertsonak animalia galdu izanaren salaketarik egin ez duenean, eta animalia jaso edo atxiki
izana modu frogagarrian jakinarazi ez bada. Hori guztia 7 egun igaro eta gero
animalia jaso ez den kasuan.
b) Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edo animaliak baimen gabe edukitzea.
c)	Arriskutsua izan daitekeen txakurra edo animalia edozein titulugatik saldu edotransmititzea baimenik ez duen norbaiti.
d)	Animaliak trebatzea, euren agresibitatea aktibatzeko edo debekatutako zerbaitetarako.
e)	Hartarako trebakuntza-egiaztagiririk ez daukanak arriskutsuak izan daitezkeen
animaliak trebatzea.
f)	Arriskutsuak izan daitezkeen animaliekin lehiaketak, ariketak, erakusketak eta
ikuskizunak antolatu eta eratzea, edo euretan parte hartzea, animalien agresibitatea erakusteko eratu badira.
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3. Arau-hauste larriak dira:
a)	Arriskutsua izan daitekeen animalia aske uztea edo animaliak ihes egin ez dezan
edo galdu ez dadin beharrezko neurriak hartu ez izana.
b)	Animalia identifikatzeko eginbeharra ez betetzea.
c)	Erregistroko identifikazioari ezikusia egitea.
d)	Arriskutsua izan daitekeen txakurra leku publikoren batean aurkitzea muturreko
gabe edo sokarekin lotu gabe.
e)	Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak garraiatzea, 50/1999 Legeko 10. artikuluan xedatutako arauak urratuz.
f)	Agintari eskudunek edo haien agenteek eskatutako datuak edo informazioa emateari uko egin edo eragozpenak jartzea, 50/1999 Legeak ezarritako funtzioak
betetzen dihardutenean, edo emandako informazioa okerra izatea edo dokumentazio faltsua erakustea.
4. Arau-hauste arinak izango dira abenduaren 23ko 50/1999 Legeko arauak urratzen diren kasuak, aurreko idatz-zatietan jasotakoetatik kanpo geratzen badira, batez
ere honako kasu hauek:
a)	Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak bide eta espazio publikoetan edukitzea,
animaliok berarekin batera daramatzana edo kontrolpean dituena udal lizentzia
gabe eta animaliak erregistroan inskribatu izanaren egiaztagiri gabe badago.
b)	Arriskutsuak izan daitezkeen txakur bat baino gehiago erabiltzea pertsonako
bide eta espazio publikoetan.
c)	Txakur arriskutsuak edukitzea kale eta espazio publikoetan 2 metro baino luzeagoa den uhal edo kate luzagarriarekin.
d)	Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak barruan dituzten instalazioetarako ezarritako segurtasun neurriak ez betetzea.
e)	Animaliaren osasun egiaztagiria urtero ez aurkeztea.
34. artikulua.—Zehapenak
Aurreko idatz-zatian adierazitako arau-hausteei dagozkien isunak hauek izango dira:
— Arau-hauste arinak, 150,25 eurotik 300,51 eurora.
— Arau-hauste larriak, 300,52 eurotik 2.404,05 eurora.
— Arau-hauste oso larriak, 2.404,06 eurotik 15.025,30 eurora.
35. artikulua.—Zehapen erantsiak eta kautelazko neurriak

36. artikulua.—Zehatzeko eskumena
1. Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailak izango du eskumena trebatzeko gaitasunaren egiaztagiriarekin eta trebatzaileak prestatzeko ikastaroen homologazioarekin zerikusia duten arau-hausteetan.
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1. 33. artikuluan tipifikatutako arau-hausteei erantsitako zehapenak honakoa ekar
dezake: arriskutsuak izan daitezkeen animaliak konfiskatu, dekomisatu, esterilizatu edo
hiltzea, establezimenduaren itxiera eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia edo trebatzaile-egiaztagiria aldi baterako edo behin-betiko baliogabetzea.
2. Arau-hausteak delitu edo hutsegite izan daitezkeenean, eskumena duen agintaritzak animalia kentzeko erabakia har dezake agintaritza judizialak erabakia hartu bitartean, baina berehala jakinaraziko beharko zaio eskumena duen jurisdikzio-organoari
horren guztiaren berri.
3. Eskumena duen agintaritzak arriskutsua izan daitekeen edozein txakur kautelaz kontu-hartu eta aurreikusita daukan bilketa-zentrora eramango du, jabeak ekainaren
1eko 101/2004 Dekretuan jasotako neurriak betetzen ez baditu.
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2. Alkatetza-lehendakaritzak izango du eskumena gainerako beste arau-hauste
guztietan. Eskumen-lurraldetik kanpo geratu bada, eskumena Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailak izango du.
3. atala
Hondakinak
37. artikulua.—Arau-hausteak
Apirilaren 21eko 10/1998 Legearen arabera, honako hauek dira arau-hauste administratibo arinak, animaliei dagokienez:
a)	Animalien eginkariak uztea bide eta plaza publikoetan, haurren parkeetan, lorategietan eta, oro har, pertsonen apaingarri eta/edo zirkulaziora zuzendutako
edozein lekutan.
b)	Etxeko animaliek pixa egitea jarraian seinalatzen diren haurren jolastokietan eta
haurrek erabili ohi dituzten lorategietan:
		
— Plaza Gorria.
		
— Hondartza.
		
— Itsasaurre.
		
— Kamiñazpi.
		 — A
 rtibai Egoitzaren aurrean.
38. artikulua.—Zehapenak
Aurreko artikuluan adierazitako arau-hausteak 50 eurotik 300 euro ra arteko isunarekin zehatuko dira.
39. artikulua.—Zehatzeko eskumena
Alkatetza-lehendakaritza izango da zehapenak ezartzeko eskumena daukan organoa.
4. atala
Osasun antolamendua
40. artikulua.—Arau-hausteak
Euskadiko osasun antolamenduari buruzko 8/1997 Legeko 36.2.b.1 artikuluaren arabera arau-haustea da agresioren bat eragin duen animalia albaitari ofizialak edo gaituak
animalia hori behatzeko errekerimendua, eskumena duen udal organoak agindutakoa,
edo hartzen diren kautelazko neurriak ez betetzea.
41. artikulua.—Zehapenak
Aurreko artikuluan adierazitako arau-hausteak 3.005,06 eurotik 15.025,30 eurora bitarteko isunekin zehatuko dira, eta zenbatekoak ekainaren 26ko 8/97 Legeko 37.1 artikuluan xedatutakoaren arabera mailakatuko dira.
42. artikulua.—Zehatzeko eskumena

5. atala
Ordenantzakoa haustea
43. artikulua.—Arau-hausteak
Toki jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko XI. Tituluan jasotakoaren babesean, gobernu lokala modernizatzeko neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legeak erantsitakoaren babesean, arau-haustea izango dira honako
hauek:
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Alkatetza-lehendakaritza izango da zehapenak ezartzeko eskumena daukan organoa.
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a)	Ordenantza honetan bildutako eginbeharrak, debekuak edo mugak ez betetzea,
arloko berariazko araudian tipifikatu ez direnak, arau-hauste arina izango dira.
b)	Hiriko fauna kontrolatzearekin zerikusia duten jardueretan udal zerbitzuen funtzionamenduari traba egitea arau-hauste arina izango da.
c)	Hegazti, txakur, katu eta bestelako utzitako animaliak jasota direneketano bide
publiko, orube eta lekuetan jaten ematea, berariazko baimenik gabe, arau hauste
arina izango da.
d)	Animaliak edukitzearen ezaugarriei buruzko informazioa ez eman edo dokumentazioa ez erakustea, edo udal agintaritzak eskatu ondoren animalia euren esku
ez uztea, ordenantza honetako 7. artikuluan ezarritakoaren arabera, arau-hauste
larria izango da.
44. artikulua.—Zehapenak
Aurreko artikuluan tipifikatutako arau-hausteak honako isun hauekin zehatuko dira:
— Arau-hauste oso larriak: 3.000 eurora arte.
— Arau-hauste larriak: 1.500 eurora arte.
— Arau-hauste arinak: 750 eurora arte.
45. artikulua.—Zehatzeko eskumena
Alkatetza-lehendakaritza izango da zehapenak ezartzeko eskumena daukan organoa.
6. atala
Zehapen-prozedura
46. artikulua.—Prozedura
Titulu honetan erregulatutako arau-hauste guztietarako zehapen-prozedura Administrazio Publikoen Administrazio prozedura erkidearen 39/2015 Legean, urriaren 1koa,
eta Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren 40/2015, urriaren 1eko Legean araututako
zehatzeko ahalmenaren printzipioetara doituko dira eta, aurreko ataletan adierazitako
xedapen bakoitzari dagokion araubidearen jatorria zein den arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zehatzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko
2/1998 Legea ezarriko da.
1. Instrukzio-egileak, prozedurako edozein unetan, uste badu instrukziopean dauden gertakariek legez kontrako izaera penala izan dezaketela, ebazteko eskumena duen
organoari emango dio horren berri. Organoak bidezkotzat jotzen badu instrukzio-egilearen ustea, Ministerio Fiskalari jakinaraziko dizkio gertakari horiek, eta instrukzio-egileari
eskatuko dizkio egindako jarduketei buruzko argibideak.
Halaber, prozedura administratiboak biltzen dituen gertakarien gainean prozesu penala egiten ari dela jakin ondoren, Ministerio Fiskalari eskatuko zaio egindako jarduketei
buruzko jakinarazpena. Bestalde, prozedura administratiboak biltzen dituen gertakarien
ondoriozko gertakarien gainean prozesu penala irekita dagoenean ere, horrelako beste
jakinarazpen bat eskatu zaio Ministerioari.
2. Ministerio Fiskalaren jakinarazpena jasotakoan, prozedura penala ebazteko eskumena duen organoak prozedura etetea erabakiko du, harik eta epaileek behin betiko
ebazpena eman arte.
3. Administrazioko prozedura penala eten arren, kautelazko neurriek beren hartan
jarraitu ahal izango dute, betiere bateragarriak badira prozesu penalean hartutako neurriekin. Hala ere, neurri horiek ez dira bateragarritzat joko, baldin eta kautelazko neurri
penalak nahikoak badira administrazioko prozedura penalean aintzat hartutako kautelazko helburuak lortzeko. Ministerio Fiskalari jakinarazi beharko zaio kautelazko neurriak
hartzeko edo beren hartan jarraitzeko egintza.

eek: BAO-2019a155-(II-3238)

47. artikulua.—Prozesu penalarekin konkurrentzia
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4. Nolanahi ere, epaileek ebazpen irmoan frogatutzat jotako gertakariek lotu egiten
dituzte organo administratiboak, bideratzen diren prozedura penalei dagokienez. Administrazioak ofizioz berraztertuko ditu ebazpen penalean frogatutzat jotako gertakarietan
oinarritzen ez diren ebazpen administratiboak, eta bat egin beharko du ofiziozko berrazterketako prozeduren arauekin.
48. artikulua.—Jakinarazpena AIEOari
Zehatzeko eskumena duten organoek AIEOari bidaliko diote zehapen-prozedurari
amaiera emango dion ebazpenaren kopia bat.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Honen aurkako ordenantza, erregelamendu eta udal bando guztiak indargabetuta
geratzen dira.
AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean osorik argitaratu eta hamabost egun
igaro ondoren indarrean jarriko da.
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I. ERANSKINA

ARRISKUTSUTZAT KATALOGATUTA EZ DIREN TXAKURRAK KONTROLPEAN
IBILTZEKO BAIMENDUTA DAUDENEKO AISIALDI ZONALDEAK, AGINTARITZA
ESKUDUNAREN ARABERA, BETIERE JABEAREN EDOTA GIDARIAREN
AHOZKO AGINDUAK BETETZEN BADITUZTE

Ondorengo aisialdi zonaldeak definitzen dira (ikus erantsitako planoa):
A)

Ordutegi menpekotasunik gabe

B)

Finkatutako Ordutegiarekin (22:00-etatik 9:00-etara)

— Zona 1: Artibai ibaiarekiko paseo paraleloa, Zubi Zahar Ikastolaren eta Kamiñazpi
kaleko 35. zenbakiaren arteko tartean.
— Zona 2: Zaldupeko anexoko aparkalekuaren alboko futbol zelaia.
— Zona 3: Kanposantuaren ondoko pagadia.
— Zona 4: Pixapeko bidea, Artabide 23 eta 47 zenbakien arteko eraikinen atzean.
Higiene eta osasungarritasun arrazoiak direla eta, Arrigorriko hondartza ezingo da
aisialdirako inguru moduan erabili uda garaian (ekainaren 1etik irailaren 30era arte).
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— Zona 5: Arrigorri hondartzako hareatzak, maiatza eta urriko hilabeteetan.
— Zona 6: Artibai ibaiarekiko paseo paraleloa, Errenteria auzoa eta Saturrarango
hondartza tartean.
— Zona 7: «Errebola txikia» berdegunea, Artibai egoitzaren alboan.
Definitutako aisialdi zonaldeez gain, egungo txakur-guneak mantentzen dira:
— Gunea 1: San Ignazio kaleko 61. zenbakiaren atzeko parterrea.
— Gunea 2: I.E.S. Ondarroa B.H.I. zentruaren partzelaren mendebaldeko parterrea.
— Gunea 3: San Juan Txurru kalearen amaierako parterrea, 12. zenbakiko eraikinaren alboan.
— Gunea 4: Arrigorriko behatokira igotzeko eskaileren alboko parterrea.
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