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Bermeon animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen ordenantzaren 
aldaketak hasieraz onartu ebazan, 2016ko irailaren 9an BAOan argitaratu eta 
jagokon epea igarota, alegaziorik aurkeztu ez danez, behin betiko onartuta 
gelditzen da, ondoren adierazoten dan moduan: 

 

Bermeon animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen 
ordenantza  

 

ARRAZOIEN AGERPENA 
 
Eusko Legebiltzarraren urriaren 29ko 6/1993 Legeak, gizakion eta animalien 
arteko bizikidetza arautzeko, osasungarritasun publikoaren zainketa eta 
animalienganako errespeturako gutxieneko esparru juridikoa ezarri zituen. 
 
Beste alde batetik, izaera arriskutsuko zenbait animalia edukitzeak gizartean 
sortutako kezkari erantzun nahian abenduaren 23ko 50/1999 Legeak araubide 
zorrotza ezarri zuen era horretako animaliak edukitzeari dagokionean. 

 
Abenduaren 23ko 50/1999 Legea behar bezala aplikatzeko beharrezko 
legegintza-garapenik ez zenez egon, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak 
edukitzeko arauak ematen dituen apirilaren 4ko 66/2000 Dekretua xedatu zen. 
Dekretu honek, beste hainbat gairen artean, «arriskutsuak izan daitezkeen 
animalien» figura ezarri zuen, zenbait animalia edukitzeak gizartean sortutako  
kezkari erantzuteko asmoz. Hala ere, martxoaren 22ko 287/2002 Errege 
Dekretuak abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatu zuen, Lege horren 
aplikazio-eremua zehaztasunez mugatuz. 

 
Segurtasun juridiko gabeko egoera sortu berria gainditu eta erregulaziorako 
marko egonkorra finkatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak 
edukitzeari buruzko ekainaren 1eko 101/2004 Dekretua argitaratu zan. 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. 
 
Ordenantza honek prozesu hori guztia bildu eta gaurkotu egiten du, udal 
jardueraren eremura egokituz, tresna erabilgarria eta eraginkorra izan dadin, 
batetik animaliak edukitzeari dagokionean eta, bestetik, egungo gizartean 
gizakiekin elkarbizitzako fenomenoaren alderdi oro arautu eta kontrolatzeko. 
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I. TITULUA 

 
XEDEA, APLIKAZIO-EREMUA ETA DEFINIZIOAK 

 
 
 

I. KAPITULUA. XEDEA ETA APLIKAZIO-EREMUA 
 
 
 
1. artikulua.- Xedea. 
 

Ordenantza honen xedea da, batetik, Bermeon 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, 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 dagokionean 
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 
 
 
3. artikulua.- Definizioak. 
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1. Ordenantza honetan etxe-aberetzat 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 etxe- 

abere 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. Edukitzeko baldintza berezipeko txakurtzat hartuko dira beraien ezaugarri 

etologikoengatik etxean eduki ahal izateko udal agintaritzak baldintza 
bereziduntzat izenda ditzakeen txakurrak. 

 
 

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. 
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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, gorotzak 

eta gernua sarritan garbituz. 
 

d. Ibilgailu batek ezin du animaliaren ohiko bizitokia izan. 
 

e. Animaliak ibilgailu pribatuan garraiatzeko ezinbestekoa izango da 
animalientzat nahikoa espazio izatea, aire libretik babestuta, animaliak 
gidariaren jardunari inolako trabarik egin gabe, trafiko-segurtasuna 
arriskuan jarri gabe eta ikuspuntu etologiko edo fisiologikotik 
animaliarentzat baldintza desegokirik gabe. 

 

f. Aparkatutako ibilgailuren baten barruan animaliaren bat utzi bada, 
ibilgailuak ezin izango ditu egin 4 ordu baino gehiago aparkatuta eta, 
udan, ahal bada gerizpetan utzi beharko dira, beti ondo aireztatuta. 

 

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. 

 

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. 

 

5.- Animaliaren jabeak , “Animaliak batzeagatik eta txakur zerbitzuen tasa 
arautzen duen Ordenantza Fiskalak“ ezarritako tasak ordaindu beharko ditu. 

 
5. artikulua.- Animalien identifikazioa 
 

1.- Txakurren jabe edo edukitzaileak behartuta daude animaliok identifikatuta 
zein udalerritan dauden aipamenarekin AIEO/REGIAn erroldatuta edukitzera; 
horretarako, hilabeteko epea izango dute, animalia jaio den edota eskuratu 
duten egunetik hasita. Betebeharra udalerrian modu iraunkorrean bizi diren 
edo hiru hilabete baino gehiago daramatzaten animalien jabeek izango dute. 
Betebehar hau, konpainiako beste animalia batzuentzat ere kontuan izan 
beharko da. 
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2.- Identifikaziorako, txakurraren lepoaren ezkerraldean mikrotxipa edo osagai 
elektroniko bat jarriko dio albaitari ofizialen batek, foru edo udal albaitariak, 
edo animalia txikientzat gaitutako albaitari pribatuak. 

 

Ezarpen hori Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1993ko maiatzaren 5eko 
Aginduan ezarritakoari jarraituz egingo da, zeinaren bidez Euskal Autonomia 
Erkidegoan animaliak identifikatzeko metodo elektrikoen erabilera eta ezar 
litekeen beste edozein arautan xedatutakoa erregulatzen den. 

 

Animalia identifikatzerakoan, albaitari ofizial edo gaitu jarduleak Kartilla 
Ofiziala eta animaliaren identifikaziorako agiri bat beteko ditu, eta 1993ko 
maiatzaren 5eko Aginduaren arabera sortutako Euskal Autonomia 
Erkidegoko Animaliak Identifikatzeko Erregistro Orokorrean (AIEO/REGIA) 
erregistratzeko eskabidea egingo du. Agiri hori eskuragarri izango dute 
interesatuek albaitari ofizialen edo gaituen bulegoetan. Ale bat lanean 
diharduen albaitariaren eskuetan egongo da, eta beste bi ale animaliaren 
jabeari emango zaizkio; aleetako bat Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta 
Arrantza Sailera bidali beharko du, NANaren fotokopiarekin batera, datuak 
AIEO/REGIAn sartu ahal izateko. 

 

3.- Ez erroldatzea, edo epez kanpo egitea, arau-haustea izango da animaliak 
babesteari buruzko Legearen 27.1.a artikuluan xedatutakoari jarraituz. 

 

4.- Animaliaren jabeak AIEO/REGIAri 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. 

 

10 eguneko epean eman beharko da horren berri, baina animalia galdu edo 
norbaitek lapurtu egin badu, orduan, 48 ordukoa izango da epea, galtze edo 
salaketa-egunetik kontatzen hasita, eta salaketaren kopia bat erakutsi 
beharko da. 

 

Aldaketa eskatzeko edo gertakaria jasotzeko, 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 AIEO/REGIAra dagokion alea bidali 
beharko du. 
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b) puntuan 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. Foru aldundiak Kartilla 
Ofizialean jaso eta ikus-onetsiko 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 AIEO/REGIAra 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 
gorotzak bide eta espazio publikoetan geratu ez daitezen. 

 

Puntu honetan ezarritakoa betetzen ez dena arau-hauste arintzat joko da, 
legeak baimendutako neurri osagarriak erabakitzeko aukeraren kaltetan izan 
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 
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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 42. artikuluan ezarritakoari jarraituz. 

 
8. artikulua.- Abandonatutako animaliak 
 

Abandonatutako animaliatzat hartuko da jatorriaren eta jabearen inolako 
identifikaziorik gabe egoteaz gain bakar bakarrik dabilena, edo identifikazioa 
aldean eraman arren jabeak edo baimendutako pertsonak animalia galdu izana 
salatu ez duena. 
 

9. artikulua.- Nola jardun animalia abandonatuen kasuan 
 

1. Administrazioak bilduko ditu abandonatutako animaliak, horretarako zerbitzu 
propioaren edo itundutakoren baten bidez. Animalia atzeman eta 
garraiatzeko erabilitako baliabideen higiene eta osasun baldintzek egokiak 
izan beharko dute eta ez diote animaliari justifikatu gabeko sufrimendurik 
eragingo. 

 

2. Aurreko puntuan aipatutako animalia horiek animaliak biltzeko zentroan 
egongo dira legeak ezarritako epean. Jabeak animalia berreskuratu nahi 
izango balu, jabea dela egiaztatzeaz gain, animaliaren mantenua eta 
egonaldiagatiko gastuak ordaindu beharko ditu. 

 

Animaliaren osasun egoerak, arriskugarritasunak edo sufrimenduak hala 
eskatzen duten kasuetan, aipatutako zerbitzuko albaitariaren iritzia kontuan 
izanda, epea behar beste laburtu ahal izango da. 

 

3. Epe hori agortu ondoren, identifikatu gabeko animalia inork berreskuratu ez 
badu, honako neurriren bat hartu ahal izango da: animaliaz jabetu, hala 
eskatu eta, Ordenantza honetako I. eranskinean jasotako moduan, 
animaliaren osasun egoera administratiboa erregula dezanari utzi edo, 
azken aukeran, sakrifizio eutanasikoa gauzatu. 

 

Edozein unetan, konpainiako animalien zaintza beste pertsona fisiko edo 
juridiko batzuen esku utzi ahal izango da behin-behingoz. 

 

4. Animalia identifikatuta badago, jabeari jakinaraziko zaio, froga eta guzti, 
animalia jaso edota hartu egin dela, eta jabeak zazpi egun baliodun izango 
ditu animalia berreskuratzeko, animalia zentro horretan edukitzeak eragin 
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dituen gastuak ordaindu ondoren. Epe hori igaro eta jabeak animalia 
berreskuratu ez badu, aurreko idatz-zatian aurreikusitakoa egingo zaio 
txakurrari. 

 

5. Animalia hiltzeko, kontzientzia berehala galaraziko dion prozeduraren bat 
erabiliko da, inolako sufrimendurik eragiten ez duena, albaitari baten kontrol 
eta erantzukizunpean. 

 
6. Animaliaren jabeak , “Animaliak batzeagatik eta txakur zerbitzuen tasa 

arautzen duen Ordenantza Fiskalak“ezarritako tasak ordaindu beharko ditu. 
 

 
10. artikulua.- Kaleko animaliak 
 
1. Animaliek gizakioi eta ondasunei eragin liezazkiguketen eragozpenak edota 

arriskuak ekiditeko, hiritarrek udalari jakinaraziko diote kaleko animalien edo 
abandonatutako animalien presentzia. 

 

2. Debekatuta dago bide publikoan eta orubeetan hegazti, txakur, katu eta 
kaleko beste edozein animaliari janaririk ematea, hartarako berariazko 
baimenik gabe. 

 

Puntu-zati honetan jasotakoa ez betetzea arau-hauste arina izango da 
Ordenantza honetan esandakoari jarraituz, Legeak baimendutako neurri 
osagarriak ezartzearen kaltetan izan gabe. 

 
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.  

 
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, 
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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 borondatez 
eraman ez badu, eskumena duen udal agintaritzak eraman dezala eskatuko 
dio, eta animaliak jasotzen dituen zentro batean sartzeko edota isolatzeko 
agindu ahal izango du (II. Eranskina). 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 arriskurik dagoen ala ez 
ikusteko eta animaliaren izaera arriskutsua izan daitekeen ala ez 
ebaluatzeko eta, III. eranskinean dagoen ereduari jarraituz, emaitzari 
buruzko egiaztagiria/txostena bidali beharko du. 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 sanitariorik 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 

 
 
12. artikulua.- Debekuak 
 

1.- Erabat debekatuta dago: 
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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 edo gune 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 pertsona ezgaiei animaliak saldu, 

dohaintzan eman edo uztea 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. 
 

m. Animaliak publizitaterako erakargarri, sari edo eskupeko gisa dohaintzan 
uztea, haien kostu bidezko transakziotik eratorritako negozio juridikoetan 
salbu. 

 
n. Espezie babestuetako animaliak saltzea, eta dagokien berariazko 
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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. Ikuskizun publikoak dauden lokal, esparru eta espazioetan animaliak 

sartzea eta bertan edukitzea, baita igerileku publiko, lokal sanitario eta 
antzekoetan ere. Ezin izango dira sartu edo eduki jendea dagoen 
heziketa, kultur edo aisialdirako establezimenduetan ere, baldin eta 
euron arau espezifikoek debekatzen badute. 

 
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, auzo-komunitate baten gune komunak— animaliak sartu 
eta bertan eduki ahal izango dira, baldin eta leku horretako arauek 
horretarako eskubidea aitortzen badute, betiere ekainaren 1eko 
101/2004 Dekretuko 4. artikuluko 2. puntuan ezarritakoaren kaltetan izan 
gabe. 

 
e. Animaliak ezin izango dira balkoi, garaje, pabiloi, soto, teilatupe, 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, ezta lur-
hiritar gisa kalifikatutako lursailetan. 

 
g. Konpainiako animaliek ezin izango dute igogailuak erabili, barruan 

daudenek hala eskatuko balute. 

 
h. Herritar ugari dabilen aire zabaleko espazioetan edo jendearentzat 

irekitako lokaletan ezin izango da edozein espezietako animaliarik aske 
utzi, horretarako ezarritako guneetan izan ezik. Are gutxiago 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. Txakurrek ezin dute 8 ordu baino gehiago jarraian lotuta egon. 
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j. Txakurrak ezin dira 3 egun baino gehiago jarraian inoren bizilekuan 
bakarrik utzi. 

 
 
13. artikulua.- Salbuespenak 
 

1. Herriaren hirigunean txakurrak solte eduki ahal izango diren guneak, 
sasoiak eta orduak honako hauek izango dira: 

 

Gunea Hilabeteak Ordutegia 

Tala Urritik apirilera 18:00 – 10:00 

Tonpoi guneak 
Urritik apirilera 18:00 – 10:00 

Maiatzetik irailera 20:00 – 10:00 

Adubidxe (1) 
Urritik apirilera 18:00 – 10:00 

Maiatzetik irailera 20:00 – 10:00 

Burujabetasun zelaia (2) 
Urritik apirilera 18:00 – 10:00 

Maiatzetik irailera 20:00 – 10:00 

Landabaso A eta B Urte osoan Egun guztian 
zehar 

 

(1) Goiko zelaia erabiliko da, ez jolasak dauden eremua. 

(2) Hilerriko sarreratik Aritzatxu biderainoko zelaia erabiliko da. 

 

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak, gune hauetan ere, beti lotuta eta 
muturrekoarekin joan behar dira. 

 

2. Orain arteko artikuluetan xedatutakoa kontuan hartu behar den arren, itsu-
txakurren laguntzarekin dabiltzan ikusmen urriko pertsonek sartu ahal 
izango dute txakurra leku, ostatu, establezimendu, lokal eta garraio 
publikoetara. Erreferentziazko establezimenduen artean ospitale publiko 
zein pribatuak, bai eta osasun laguntzarako beste zentro guztiak ere 
badaude. 

 
3. Ikusmen urriko pertsonak, aldez aurreko errekerimenduz, animalia itsu-

txakurra dela egiaztatzen duen agiria erakutsi beharko du, eta dagozkion 
osasun errekerimenduak betetzen dituela egiaztatzen duena ere bai. 

 
4. Itsu-txakurrak gaixotasun, agresibitate, garbitasunik eza edo, orokorrean, 

herritarrentzako arriskutsua izateko itxurarik badu, ezin izango du aurreko 
artikuluan zehaztutako lekuetara sartu. 

 
14. artikulua.- Konpainiako animalien desplazamendua Europako Elkarte 
barruan 
 

Txakur, katu eta hudoen edukitzaile edo jabeek animalia horiek Europako 
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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 
 
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. 
 
 
 
III. KAPITULUA.- ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIEI BURUZKO 

BERARIAZKO XEDAPENAK 
 
 
16. artikulua.- Araubide orokorra 
 

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. 

 
17. 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 trebakuntza egin deneko udalak —bizi den udalean 
horren berri eman ondoren—, betiere aurrez, gutxienez honako betekizun 
hauek betetzen direla egiaztatu ondoren (III. eranskina):  

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. 
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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. Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren jabeek, ekainaren 1eko 101/2004 
dekretuko 13-3-e) eta 12. artikuluetan jasotakoarekin bat, hirugarren 
batzuentzako kalteengatiko erantzukizun zibileko asegurua formalizatuta 
izatea, estaldura ehun eta hogei mila eurotik (120.000) gorakoa izanik. 
Animalia identifikatzen den egunetik hasita hamar eguneko epean 
kontratatu beharko dute aseguru hori, dagokion erregistroan sartu baino 
lehen. 

f. 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. 

g. Paragrafo honetako b) eta c) puntuetan 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.- Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak zaindu edo eramaten duenak, 
animaliaren jabea ez izan arren, dagokion baimena izan beharko du. 
Horretarako aurreko paragrafoko a, b, c eta d puntuetan ezarritakoa bete 
beharko du. Honez gain zaindutako txakurra babesten duen aseguruaren poliza 
aurkeztu beharko du. 
 
3.- Lizentzia administratiboa, interesatuaren eskariz, Alkatetzak eman edo 
berrituko du, 50/1999 Legean xedatutakoari jarraituz, aurreko puntuan 
ezarritako betekizunak egiaztatu ondoren. 

 
4.- Lizentzia bost urterako izango da eta berritu egin ahal izango da iraupen 
bereko segidako aldikadatan. Hala ere, lizentziaren indarraldia galdu egingo da 
lehenengo puntuan ezarritako edozein betekizun betetzen ez denean. 
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Lizentzian ageri diren datuetako edozein aldatzen bada, titularrak udalari 
jakinarazi beharko dio aldaketa gertatzen den egunetik zenbatzen hasita 
hamabost egun baino lehen. 

 
5.- 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. 

 
6.- Artikulu honetako 1. paragrafoan eskatutako betekizunak bete gabe 
emandako lizentziek ez dute inolako baliorik izango eta, beraz, titularrak ez 
duela lizentziarik ulertuko da. 

 
18. 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 lekualdatzeko, betiko edo hiru hilabetetik gorako 
aldikadarako, jabeak ezinbestean egin beharko ditu dagozkion inskripzioak udal 
erregistroetan. 

 
4.- Animaliaren titularrak artikulu honetan agindutakoa betetzen ez badu, 
dagokion zehapen administratiboa egingo zaio, 50/1999 Legeko 13. artikuluan 
xedatutakoari jarraituz. 

 
19. 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 
onena 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 17. artikuluan aitatutako lizentzia 
administratiboa eta animalia hori arriskutsuak izan daitezkeen animalien udal 
erregistroan izena emanda daukala egiaztatzen duen ziurtagiria. 
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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. 
 

20. artikulua.- Salbuespenak 
 

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 ezin izango 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. 

 
21. artikulua.- Garraioa 
 
Arriskutsuak izan daitezkeen animalien garraioa animalien ongizateari buruzko 
berariazko araudiari jarraituz egin beharko da, eta inguruabarrek eskatutako 
kontuzko neurriak hartu beharko dira, garraioaldian eta zamalanetan pertsonen, 
ondasunen eta beste animalia batzuen segurtasuna bermatzeko. 
 
 
 

III. TITULUA 

ANIMALIEKIN ZERIKUSIA DUTEN JARDUERAK 
 
 
 

I. KAPITULUA.- GUNE ZOOLOGIKOAK 
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22. artikulua.- Araubide orokorra 

1.- Gune zoologikoei buruzko 81/2006 Dekretuan ezarritakoak arautuko ditu 
gune zoologikoak. 
2.- Era berean, aldez aurretik udal lizentzia eskuratu beharko dute, Euskal 
Herriko ingurugiroa babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorretan 
eta lizentzia hori eskuratu beharrik ez duten jardueren zerrenda jasotzen 
duen 165/99 Dekretuan eta aplikagarri diren gainontzeko araudietan 
zehaztutakoen arabera. 
 
 
 

IV. TITULUA IKUSKAPENA ETA KONTROLA 

 
23. artikulua.- Ikuskapena eta kontrola 
 

1.- Ordenantza honetan araututako gaien ikuskapena eta kontrola 
udaltzainek egin ahal izango dute; eurok agintaritzaren agenteak izango dira 
eta akta egin ahal izango dute (interesatuak bere desadostasuna adierazteko 
aukera izango du bertan). 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.- 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. 

 
3.- 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 

 
24. 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 
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buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean tipifikatutakoak. Baita Ordenantza 
honetan jasotakoak ere, udal gobernua modernizatzeko neurriei buruzko 
abenduaren 16ko 57/2003 Legeak gehitutako apirilaren 2ko 7/1985 Legeko XI. 
tituluan xedatutakoaren arabera. 

 
2.- Arau-hauste administratiboak artikulu honetako aurreko puntuan 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 
 
 

25. artikulua.- Arau-hausteak 
 

1.- Arau-hauste arinak izango dira: 
 

a. Ordenantza honetako eginbeharrak ez betetzea, horrek hiritarren 
higiene, segurtasun edota lasaitasunarentzat transzendentzia larririk ez 
badu. 

b. Erroldan 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. AIEO/REGIAri erroldarako 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, 
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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. 

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 buruzkoan, 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, gune zoologikoei buruzko 81/2006 Dekretuarekin 
bat, honako egoeraren batean egotea: 

 7. artikuluan ezarritako agiriak ez edukitzea. 
 Erregistro liburuak guztiz bete gabe edo datu batzuen faltan 

edukitzea. 
 CITES araudian eta irailaren 16ko 1881/1994 Errege Dekretuan 

ezarritakoa   bete gabe, animalia-espezieak saldu, eduki, trafikatu, 
salerosi eta erakustea. 

 Erregistroko inskripziorik edo funtzionatzeko baimenik ez 
edukitzea. 

 Aldaketak egiteko baimenik ez edukitzea edo Erregistroari ez 
jakinaraztea establezimenduan edo zentroan egindako aldaketak. 

 Ikuskaritzaren lana egiten ez uztea, traba egitea edo ez 
laguntzea. 

 
3.- Arau-hauste oso larriak izango dira: 
 

a. Animalia hiltzea, agresioz edo substantzia toxikoak eman izanaren 
ondorioz. 

b. Etxe-aberea edo konpainiako animalia abandonatzea. 
c. Simulatu gabeko krudeltasuna, tratu txarra edo sufrimendua erakusten 

duten eszenak filmatzea zinema edo telebistarako. 
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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. 
 
26. artikulua.- Zehapenak 
 

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) puntuan araututako arau-hauste larriak apirilaren 11ko 81/2006 
Dekretuaren 13. artikuluan ezarritakoaren arabera zehatuko dira. 
 
 
27. 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 larriak egiten direnean instalazio, lokal edo 
establezimenduen aldi baterako itxiera agindu ahal izango da, 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 daiteke. 

 
4. Hiru urte baino lehen beste arau-hauste oso larriren bat eginez gero, 
baimen administratiboa galtzea ekarriko du. 
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28. artikulua.- Zehapenen mailaketa 
 

1. Isunen zenbatekoa mailakatzeko eta aurreko artikuluko 3. puntuan 
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 ñabardura eta egokitzapenekin, 
zuzenbidearen aurkakotasunetik eta erruduntasunetik salbu geratzeko zigor-
arauak, arlo horretan adierazgarriak diren beste inguruabar batzuei 
erantzutearen kaltetan izan gabe, efektu ber-beretan. 

 
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. 
 
 
29. 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. Alkatetza-lehendakaritza izango da larritzat tipifikatutako arau-hausteak 
ebazteko organo eskuduna. 

 
4. Foru organo eskuduna izango da oso larritzat tipifikatutako arau-hausteak 
zehatzeko organo eskuduna. 
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30. artikulua.- Kautelazko neurriak 
 
1. Lege-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. 

 
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, arrazoi bidez, 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. 

 
31. 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 eurokoa 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 

 
32. artikulua.- Arau-hausteak 
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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 
espezietakoa eta edozein txakur dela ere. Animalia abandonatutzat 
hartuko dira bai nahitaezko identifikazioa dutenak bai jatorria edo jabeari 
buruzko inolako identifikaziorik ez dutenak, betiere inor barik badabiltza. 

b. Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edo animaliak baimenik gabe 
edukitzea. 

c. Arriskutsua izan daitekeen txakurra edo animalia edozein titulugatik 
saldu edo transmititzea 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. 

 
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 

muturrekorik 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. 

g. Txakur arriskutsuak edukitzea kale eta espazio publikoetan 2 metro 
baino luzeagoa den uhal edo kate luzagarriarekin 

 
4. Arau-hauste arinak izango dira abenduaren 23ko 50/1999 Legeko arauak 
urratzen diren kasuak, aurreko puntuetan 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 
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dituena udal lizentziarik gabe eta animaliak erregistroan inskribatu 
izanaren egiaztagiririk gabe badago. 

b. Arriskutsuak izan daitezkeen txakur bat baino gehiago erabiltzea 
pertsonako bide eta espazio publikoetan. 

c. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak barruan dituzten 
instalazioetarako ezarritako segurtasun neurriak ez betetzea. 

 
 

33. artikulua.- Zehapenak 
 

Aurreko artikuluan 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. 

 
34. artikulua.- Zehapen erantsiak eta kautelazko neurriak 
 
1. 32. 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. 

 
35. 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. 

 
2. Alkatetzak 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 
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36. artikulua.- Arau-hausteak 
 
Apirilaren 21eko 10/1998 Legearen arabera, hau da arau-hauste administratibo 
arina, animaliei dagokienez: 
 

a. Animalien gorotzak uztea kale eta plaza publikoetan, haur-parkeetan, 
lorategietan eta, orokorrean, apaingarrirako edota pertsonen joan-
etorrirako diren lekuetan. 

 
37. artikulua.- Zehapenak 
 

Aurreko artikuluan adierazitako arau-hausteak 601,01 eurora arteko isunarekin 
zehatuko dira. 

 
38. artikulua.- Zehatzeko eskumena 
 
Alkatetza izango da zehapenak ezartzeko eskumena daukan organoa. 

 
4. atala.- OSASUN ANTOLAMENDUA 

 
39. artikulua.- Arau-hausteak 
 

Euskadiko osasun antolamenduari buruzko 8/1997 Legeko 36.2.b.1 artikuluaren 
arabera arau-haustea da erasoren bat eragin duen animalia albaitari ofizialak 
edo gaituak animalia hori behatzeko errekerimendua, eskumena duen udal 
organoak agindutakoa, edo hartzen diren kautelazko neurririk ez betetzea. 

 
40. artikulua.- Zehapenak 
 
Aurreko artikuluan adierazitako arau-hausteak 3005,06 €-tik 15.025,30 €-ra 
bitarteko isunekin zehatuko dira, eta zenbatekoak ekainaren 26ko 8/97 
Legeko 37.1 artikuluan xedatutakoaren arabera mailakatuko dira. 

 

41. artikulua.- Zehatzeko eskumena 
 
Alkatetza izango da zehapenak ezartzeko eskumena daukan organoa. 
 
 
 

5. atala.- ORDENANTZAKOA HAUSTEA 
 
42. 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-
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haustea izango dira honako hauek: 

 
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. Kalean eta orubeetan hegaztiei, txakurrei, katuei eta kaleko gainerako 
animaliei janaria ematea, beren beregiko baimena eduki ezean, 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. 

 
43. artikulua.- Zehapenak 
 

Aurreko artikuluan tipifikatutako arau-hausteak honako isun hauekin zehatuko 
dira: 
 Arau-hauste oso larriak: 3000 eurora arte 
 Arau-hauste larriak: 1.500 eurora arte 
 Arau-hauste arinak: 750 eurora arte 

 
44. artikulua.- Zehatzeko eskumena 
 
Alkatetza izango da zehapenak ezartzeko eskumena daukan organoa. 
 
 
 

6. atala.- ZEHAPEN-PROZEDURA 

 
45. artikulua.- Prozedura 
 

Titulu honetan erregulatutako arau-hauste guztietarako zehapen-prozedura 
administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio prozedura 
erkidearen 30/1992 Legean, azaroaren 26koan, araututako zehatzeko 
ahalmenaren printzipioetara doituko dira eta, aurreko ataletan adierazitako 
xedapen bakoitzari dagokion araubidearen jatorriaren arabera, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Zehatzeko Ahalmenari 
buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legea ezarriko da, edo zehatzeko ahalmena 
erabiltzeko prozeduraren erreglamendua onartzen duen abuztuaren 4ko 
1398/1993 Errege Dekretua. 
 

46. artikulua.- Prozesu penalarekin konkurrentzia 
 

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 
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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. 

 
Ministerio Fiskalaren jakinarazpena jasotakoan, prozedura penala ebazteko 
eskumena duen organoak prozedura etetea erabakiko du, harik eta epaileek 
behin betiko ebazpena eman arte. 

 
Administrazioko prozedura penala eten arren, kautelazko neurriek bere 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. 

 
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. 

 
47. artikulua.- Jakinarazpena AIEO/REGIAri. 
 
Zehatzeko eskumena duten organoek AIEO/REGIAri 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 
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Ordenantza hau indarrean sartuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean osorik 
argitaratzen den hurrengo egunean. 
 
 
 
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean ez ezik, Bermeoko Udalaren web orrian ere 
argitaratuko da. 
 

Bermeon 2016ko urriaren 11n 
Alkatea 

Idurre Bideguren Gabantxo 
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IDENTIFIKATU GABEKO ANIMALIAK UZTEKO DOKUMENTUA 

DOCUMENTO DE CESIÓN DE ANIMAL SIN IDENTIFICAR  IN-E 147/01-14  

Animaliak babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legeko 16. artikuluan eta animaliak eduki eta 
babestea arautzen dituen udal ordenantzako 9. artikuluan ezarritakoaren arabera, animalia aldi 

baterako utziko zaio honako honi: 

 
En virtud de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6/1993, de 29 de Octubre de Protección de 

Animales y en el artículo 9 de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia y Protección de 

Animales se cede temporalmente a:  

Izen-abizenak / Nombre y apellidos:  ......................................................................................................  

EHNA/ENA/NAN / EHNA/ENA/DNI:  ..................  Tel.:  .....................................................................  

Helbidea / Dirección:  .............................................................................................................................  

P.K. / C.P.:  .......................................................  Herria / Municipio:  ................................................  

Faxa:  ................................................................  E-posta:  ..............................................................  

IDENTIFIKAZIORIK EZ DAUKAN ANIMALIAREN EZAUGARRIAK: 

 

Erregistro zk / Núm. de registro.::  .....................  Arraza/ Raza:  ......................................................  

Kapa / Capa.:  ...................................................  Kolorea / Color:  ...................................................  

Sexua/Sexo:  .....................................................  Gaitasuna / Aptitud:  ............................................  

Adina (Gitxi-gora-behera)::  ...........................  Zentroan sarrera-eguna:  ..................................  

Edad (aprox.) Entrada en el Centro 

 

Behean izenpetu duenak hitz eman du animalia 
zaintzeko eta ...................... zentrora itzultzeko 
hala eskaintzen bazaio, beste hirugarren 
pertsonaren batek animaliaren legezko jabea dela 
frogatzen badu. 

 

Era berean, animaliak eduki eta babesteko udal 
ordenantzako 5.1 eta hurrengo artikuluetan 
ezarritako suposamenduetan, zentro honetara 

etorriko dela hitz eman du animaliari ofizioz 
identifikaziorako mikrotxipa ezarri diezaioten, 
animalia ................... zentroan sartu den egunean 
kontatzen hasi eta hilabeteko epean, edo beste 
albaitaritza zentro edo klinikaren batean ezarri 
diotela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkez dezan. 

 El/la abajo firmante se compromete a cuidar el 

animal y a devolverlo al Centro...en el caso de que 

se le requiera, cuando ocurra que una tercera 

persona demuestre de manera fehaciente ser 

propietaria legítima del animal. Así mismo, en los 

supuestos establecidos en el artículo 5-1 y 

siguientes de la Ordenanza Municipal sobre 

Tenencia y Protección de Animales, se compromete 

a acudir a este centro para implantarle de oficio el 

microchip identificativo en el plazo de un mes a 

contar desde la fecha de entrada del animal en el 

Centro……... o bien a presentar documentación de 

que se le ha implantado en algún otro centro o 

clínica veterinaria.  

 

Bermeon, ...... ............................. ..............  
En Bermeo, 

Irakurrita eta onartuta / Leído y aceptado 
(Animalia utziko zaion pertsonaren sinadura), 

(Firma de la persona que acepta la cesión del animal) 
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ANIMALIA HOZKATZAILEARI BURUZ ALBAITARIAK EGINDAKO TXOSTENA 
INFORME VETERINARIO SOBRE ANIMALES MORDEDORES  

IN-G 148/01-14 

Albaitariaren izen-abizenak / Veterinario/a:  .........................................................................................  

Helbidea / Dirección:  .............................................................................................................................  

Elkargokide zk / Nº Colegiado/a:. ......................  Tel.:  .....................................................................  

ANIMALIAREN DATUAK / DATOS DEL ANIMAL: 

Jabea / Propietario/a  
 

NAN / DNI 

Helbidea / Dirección Udalerria / Municipio Telefonoa / Teléfono 

Espeziea / Especie Identifikazioa / Id. Izena / Nombre Arraza / Raza 

Adina / Edad Sexua / Sexo Erantzukizun zibilerako asegurua / Seguro de 
responsabilidad civil  
 
 

 

 

EGIAZTATZEN DUT / CERTIFICO: 
 
Aipatutako animalia zaindu eta behatu dudala eta ez diodala gaixotasun zoonosikoen 
inolako sintomarik ikusi eta, beraz, zainketa eta behaketaldia amaitutzat eman dudala. 
Behaketaldiaren egunak:   
 
 
Que el animal mencionado ha sido sometido a vigilancia y observación y que habiéndolo examinado 

el/los día/s....................................., no le he apreciado ningún síntoma que indique que pueda tener una 

enfermedad zoonósica, por lo que doy por finalizado el periodo de observación y vigilancia. 

 
 
 
 
Sinadura eta zigilua          Toki-egunak: 
Firma y sello     Lugar y fecha  
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ARRISKUTSUAK IZAN LEITEKEZAN ANIMALIAK EUKITEKO EDO BERRIZTEKO 

LIZENTZIA ESKARIA  

SOLICITUD-RENOVACIÓN DE LICENCIA  PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS  

IN-G 91/06-16 

ESKATZAILEAREN DATUAK   Esp. zk.:  .....................  

DATOS DEL SOLICITANTE Nº Exp.:  ...............................  

Izen-abizenak / Nombre y apellidos:  ......................................................................................................  

EHNA/ENA/NAN / EHNA/ENA/DNI:  ..................  Tel.:  .....................................................................  

Helbidea / Dirección:  .............................................................................................................................  

P.K. / C.P.:  .......................................................  Herria / Municipio:  ................................................  

Faxa:  ................................................................  E-posta:  ..............................................................  

Ordezkariaren izen-abizenak:  ............................................................................................................  

Nombre y apellidos del representante 

Arriskutsua izan daitekeen txakur baten jabea zara? 

Eres dueño de un un perro potencialmente peligroso?    BAI/SI    NO/EZ 

AURKEZTUTAKO BEHARREKO AGIRIAK 

DOCUMENTOS A APORTAR 

NAN / DNI 

Koloretako argazki 2 / 2 fotos en color 

Zigorpean ez dagoan zinpeko aitorpena (50/1999 Legea)  

Declaración jurada de no sancionado (Ley 50/1999) 

Gaitasun fisikoaren eta gaitasun psikologikoaren ziurtagiria  

Certificado de aptitud física y capacidad psicológica 

Zigor aurrekarien ziurtagiri eskaria (IN-92 inprimakia bete eta sinatuta) 

Solicitud de certificado de antecedentes penales (IN-92: impreso cumplimentado y firmado) 

Hirugarren batzuentzako kalteengatiko erantzukizun zibileko asegurua 

formalizatutaizatearen frogagiria, estaldura ehun eta hogei mila eurotik (120.000) gorakoa 

izanik. (Ordenantzaren 17. artikuluko d eta f atalak) 

Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una 

cobertura no inferior a ciento veinte mil (120.000) euros. (Apartado d y f de la ordenanza) 
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*Tramitazio honek, tasa daroa. 

Esta tramitación está sujeta a tasa. 

Bermeon, ……………………. 

En Bermeo 

  

Izp. 

Firma 

BERMEOKO UDALEKO ALKATE-UDALBURUA 

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BERMEO 

Datu horreek Udaleko Informazino Sisteman sartuko dira. Udal kudeaketarako baino ez dira erabiliko, eta beste herri administrazinoei itxi 

edo jakinarazo ahal izango jakez abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoan) aurreikusitakoa gertatzen 

danean. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea eukiko dabe Bermeoko Udalean. 

El uso de los datos facilitados por el interesado se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la LOPD. 
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Zertarako eskatzen da / Para qué se solicita 

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentziaren izapiderako 

Trámite de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos 

Lege araua / Norma legal 

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzearen lege-araubideari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea. 

Ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 

Zer aldizkarian eta egunean publikatu den / Boletín y fecha de publicación 

1999ko abenduaren 24ko BOE / BOE, 24 de diciembre de 1999 

 

Lehenengo abizena / Primer apellido Bigarren abizena / Segundo apellido Izena / Nombre 

                  

Sexua / Sexo NAN-AIZ / DNI-NIE 

            

Jaioteguna / Fecha nacimiento Lekua / Lugar 

            

Probintzia / Provincia Herria / Municipio 

            

Gurasoen izenak / Nombres de los/las progenitores/as 

            

Eskabidearen lekua eta eguna / Lugar y fecha de petición  

Aurrekari penalei buruzko ziurtagiri eskabidea 

Solicitud de certificado de antecedentes penales 
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Tokia / Lugar, …………………. 

Lanpostuaren izena 

Puesto de trabajo 

 

 

Nombre y apellidos 

(zigilua / sello) 

BAIMENA / AUTORIZACIÓN 

  Ri ziurtagiri hau eskatzeko baimena ematen diot. 

Autorizo al Ayuntamiento de  para que solicite este certificado. 

 

 

 

Iinteresatuaren sinadura / Firma de la persona interesada 

 

Aurreko datuek batera etorri beharko dute 
eskatzaileak ekarritako agirietan dakarrenarekin. 

Los datos anteriores deberán coincidir con la 
documentación aportada por la persona solicitante. 

Erregistro Nagusi honetako datu-basean goian 
adierazitako pertsonari buruzko kontsulta egin dugu 
eta bertan ondokoa jasota dago bidezko den 
administrazio espedientearen ondorioetarako: 

EZ DU AURREKARIRIK 

Consultada la Base de Datos de este Registro 
Central, sobre la persona de la filiación arriba 
indicada y a los efectos del expediente 
administrativo requerido: 

NO CONSTAN ANTECEDENTES 

 

El Funcionario 

 

REGISTRO CENTRAL DE PENADOS 

 

 

 

ZINPEKO AITORPENA / DECLARACIÓN JURADA 

ARRISKUTSUAK IZAN LEITEKEZAN ANIMALIAK EUKITEKO LIZENTZIA ESKARIA 
SOLICITUD DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
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IN-G 93/03-13 

AiTORTZAILEAREN DATUAK   Esp. zk.:  .....................  

DATOS DEL DECLARANTE Nº Exp.:  ...............................  

Izen-abizenak / Nombre y apellidos:  ......................................................................................................  

EHNA/ENA/NAN / EHNA/ENA/DNI:  ..................  Tel.:  .....................................................................  

Helbidea / Dirección:  .............................................................................................................................  

P.K. / C.P.:  .......................................................  Herria / Municipio:  ................................................  

Faxa:  ................................................................  E-posta:  ..............................................................  

AITORPENA/DECLARACIÓN 

Nire erantzukizunpean autortzen dot, 

50/1999 Legeko 13. artikuluko 3. atalean 

(1) jasotako zigor osagarrien bidez ez 

nabela arau-hauste larri edo oso larriakaitik 

inoiz be zigortu.  

Honeek dira lege horrek aitatutako zigor 

osagarriak: konfiskazinoa, dekomisoa, 

animalia antzutzea edo sakrifiketea, 

establezimentuaren itxierea eta arriskutsuak 

izan leitekezan animaliak eukiteko lizentzia 

edo hezitzaile gaitasunaren ziurtagiria aldi 

baterako edo behin betiko  kentzea. 

Zinpeko aitorpen hau martiaren 22ko 

287/2002 Errege Dekretuko 3.1.c 

artikuluagaz bat etorrita egin dot 

arriskutsuak izan leitekezan animaliak 

eukiteko lizentzia eskatzeko. 

 

Declaro bajo mi responsabilidad no haber 
sido sancionad@ por infracción grave ni muy 
grave con algunas de las sanciones accesorias 
de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 
de la Ley 50/1999 (1).  
 
Las sanciones accesorias que recoge dicha ley 

son las siguientes: confiscación, decomiso, 

esterilización o sacrificio, clausura de 

establecimiento y suspensión temporal o 

definitiva de la licencia para tenencia de 

animales potencialmente peligrosos o del 

certificado de capacitación de adiestrador. 

 

Realizo la presente declaración a los efectos de 
solicitar la licencia para tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, conforme al artículo 
3.1.c del Real Decreto 287/2002, del 22 de 
marzo. 

 

Bermeon, 200......(e)ko ..............................aren ..............(e)(a)n    

En Bermeo, a .......... de ........................................... de 200.................. 

Eskatzailearen izp. 

Firma del solicitante 

   

VI. ERANSKINA 

ASEGURU ZIURTAGIRIA / CERTIFICADO DE SEGURO 

IN-G 94/03-13 
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ASEGURU – ETXEARI BURUZKO DATUAK / DATOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS: 

  

Izena / Nombre:  ......................................................................................................................................................................  

 

Helbide  / Dirección:  ...............................................................................................................................................................  

 

Tel.:  ............................................ ... ..... Faxa: .............................................. E-posta:  ...........................................................  

ASEGURU – HARTZAILEARI BURUZKO DATUAK / DATOS DEL TOMADOR: 

 

Izen-abizenak / Nombre y apellidos:: ......................................................................................................................................  

 

Helbide  / Dirección:  ...............................................................................................................................................................  

 

EHNA/ENA/NAN / EHNA/ENA/DNI:.................................. Tel.: .......................................... Faxa::  .........................................  

 

ASEGURUA EGIN BEHAR JAKON ANIMALIARI BURUZKO DATUAK / DATOS DEL ANIMAL OBJETO DEL 

SEGURO: 

 

ESPEZIEA / ESPECIE:  .....................................................  IDENTIFIKAZINOA / ID.:  ......................................................  

 

IZENA / NOMBRE:  ...........................................................  ARRAZEA / RAZA:  ..............................................................   

 

JAIOTEGUNA / FECHA DE NACIMIENTO:……………..         SEXUA / SEXO: ………………  KAPA / 

CAPA:………........... 

 

APP AL DA? / ¿ES APP?  BALDINTZA BEREZIETAN ? / ¿SOMETIDO A CONDICIONES 

ESPECIALES? 

 BAI / SÍ    EZ / NO     BAI / SÍ  EZ / NO 

  

POLIZAKO ANIMALIARI BURUZKO DATUAK / DATOS DEL ANIMAL DE LA POLIZA: 

 

POLIZA-ZENBAKIA / Nº PÓLIZA:  ..........................................................................................................................................   

ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ESTALDURA / COBERTURA RESP. CIVIL.:  ............................................................................  

NOIZTIK EGONGO DA INDARREAN? / VIGENCIA DESDE: .................................................................................................  

NOIZ ARTE EGONGO DA INDARREAN? / VIGENCIA HASTA:  ............................................................................................  
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URTEAN BEHIN BERRITUKO DA? / ¿RENOVABLE EN ANUALIDADES? 

 BAI / SÍ .......................................................  EZ / NO 

 

HIRUGARRENEKIKO ERANTZUKIZUN ZIBILARI JAGOKONEZ FRANKIZIATIK SALBUETSITA, ETA 120.000 

EUROTIK GORAKO ESTALDUREA? / ¿EXENTA DE FRANQUICIAS EN CUANTO RESP. CIVIL A TERCEROS, Y 

COBERTURA NO INFERIOR A 120.000 EUROS? 

 

 BAI / SÍ .......................................................  EZ / NO 

Aseguru-etxeak hauxe  ........................................................................  La Compañía de Seguros 

 

ZIURTATZEN DAU / CERTIFICA 

Poliza honen bidez, asegurua egingo jakon animaliak hirugarrenei 
(personak, animaliak edo gauzak) eragindako gorputz-lesinoak 
edota kalte materialak dirala-eta, jaubeak daukan erantzukizun 
zibila bermatzen da. Horreen lesinoen edo kalteen erantzulea 
animaliaren jaubea izango da, eta diruzko kalte-ordariak jasoko 
dira, Kode Zibilaren 1.905. artikuluaren arabera. Txakurraren 
jaubearen edo unean-uneko edukitzailearen erantzukizun zibila 
bere gain hartzen dau aseguru honek. 
Polizearen ordainagiri originala erantsi behar jako ziurtagiri honi, 

balioa izan daian. 

 Que mediante esta póliza queda cubierta la garantía de 
responsabilidad civil del propietario del animal por las lesiones 
corporales y/o daños materiales (a personas, animales y cosas) 
causados a terceros por el animal objeto del seguro, de los que 
sea civilmente responsable su propietario y que den lugar a 
indemnizaciones pecuniarias conforme al art. 1905 del CC, 
estando cubierta la responsabilidad civil del propietario del 
perro como la de su poseedor ocasional. 
Esta certificación será válida siempre que vaya acompañada 

del recibo original del pago de la póliza. 

 

Honeek datuak, interesdunaren adostasunagaz jaso dira. udaleko informazino 

sisteman sartuko dira. Udal kudeaketarako baino ez dira erabiliko, eta beste herri-

administrazinoei itxi edo jakinarazo ahal izango jakez abenduaren 13ko 15/1999 

Lege Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoa) aurreikusitakoa gertatzen danean. 

Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko 

eskubidea eukiko dabe Bermeoko Udalean. 

 Los Datos Personales contenidos en el presente formulario son recogidos bajo el 

consentimiento del afectado. Estos datos se incluirán en el Sistema Informático 

Municipal. Sólo serán utilizados con fines de gestión municipal y se les podrán ceder o 

ntificar a otras administraciones, d acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 

de 13 de diciembre (sobre Protección de Datos Personales). Los interesados podrán 

ejercitarl el derecho de acceso a los datos, a la rectificación, cancelación y oposición en 

el Ayuntamiento de Bermeo. 

 

 

Lekua eta eguna / Lugar y fecha: Zigilua / aseguru-etxearen sinadura: 

 Sello / firma de la compañía aseguradora: 

 

 

ARRISKUTSUAK IZAN LEITEKEZAN TXAKURRAK ERROLDATZEKO ESKARIA 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE PERROS POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS  

IN-G 146/04-14 

 

TXAKURRAREN JAUBEAREN DATUAK   Esp. zk.:  .....................  

PROPIETARIA/O DEL PERRO Nº Exp.:  ...............................  
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Izen-abizenak / Nombre y apellidos:  ......................................................................................................  

 

EHNA/ENA/NAN / EHNA/ENA/DNI:  ..................  Tel.:  .....................................................................  

 

Helbidea / Dirección:  .............................................................................................................................  

 

P.K. / C.P.:  .......................................................  Herria / Municipio:  ................................................  

 

Faxa:  ................................................................  E-posta:  ..............................................................  

 

*Ordezkariaren izen-abizenak:  ..........................................................................................................  

Nombre y apellidos del representante 

 

 

ANIMALIAREN DATUAK/DATOS DEL ANIMAL 

Izena 

Nombre 

Animalia 

Animal 

Xipa 

Chip 

Arrazea 

Raza 

 

Purutasuna 

Pureza 

Sexua 

Sexo 
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Aurkeztutako agiriak 

Documentos aportados 

Aurkeztuta 

Entregado 

Noiz emonda 

Fecha emisión 

 

Arriskutsuak izan leitekezan animaliak eukiteko lizentzia  

Licencia de tenencia  de APP   

 

  

Arriskutsua izan daitekeen txakurraren AIEOko erregistroaren 

dokumentua 

Documento de Inscricpción del PPP en REGIA 

  

Aseguruaren ziurtagiria: 

Certificado del Seguro: 

  

 

 

Asegurua/Seguro 

 

Polizea 

Estaldura/Cobertura 

 

Hasikerea/Inicio 

 

 

 

Bermeon, ______________________________________________ 

En Bermeo, 

  

 

BERMEOKO UDALEKO ALKATE-UDALBURUA 

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BERMEO 

 

VIII. ERANSKINA 

ZIGOR ZERRENDA 
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Art. Puntua Mota  Kopurua  

 

1 4 1 A 200,00 €  

Jabeak higiene eta osasun baldintza 

onetan eduki behar du animalia,  

2 

 

2a A 200,00 €  

Edateko ur eta elikagai nahikoa eta 

orekatua ematea. 

3 

 

2 b  A 200,00 €  

Espazio, aireztapen, hezetasun, 

tenperatura, argitasun eta aterpe egokia. 

4 

 

2c A 200,00 €  

Bizilekuak garbi, desinfektatuta eta 

desintsektatuta edukitzea. 

5 

 

2d A 200,00 €  

Ibilgailu batek ezin du animaliaren ohiko 

bizitokia izan. 

6 

 

2e A 200,00 €  

Animaliak ibilgailu pribatuan garraiatzeko 

nahikoa espazio izatea, aire libretik 

babestuta. 

7 

 

2e A 200,00 €  

Animaliak ibilgailu pribatuan garraiatzeko 

gidariaren jardunari inolako trabarik egin 

gabe. 

8 

 

2f A 200,00 €  

Ibilgailu baten barruan ezin izango ditu 

egin 4 ordu baino gehiago aparkatuta   

9 

 

2f A 200,00 €  

ibilgailu baten barruan udan, gerizpetan 

utzi beharko dira, beti ondo aireztatuta. 

10 

 

3 A 200,00 €  

Animalia gaixotasun kutsagarriren bat 

izan ezkero, albaitariari eman beharko dio 

berri  

      

11 5 1 A 200,00 €  

Txakurren jabe behartuta daude 

animaliok identifikatuta edukitzea. 

12 

 

1 A 200,00 €  

konpainiako animali  jabeak behartuta 

daude animaliok identifikatuta edukitzea  

13 

 

3 A 200,00 €  

Ez erroldatzea, edo epez kanpo egitea, 

arau-haustea izango da . 

14 

 

4 A 200,00 €  Animaliaren jabeak AIEO/REGIAri 

jakinarazi behar dio datuetan izandako 
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aldaketa. 

15 

 

4 A 200,00 €  

10 eguneko epean eman beharko da 

horren berri 

16 

 

4 A 200,00 €  

Animalia galdu edo norbaitek lapurtu egin 

badu, orduan, 48 ordukoa izango da 

epea.  

      

17 6 2 A 200,00 €  

Animaliaren edukitzaileak gorotzak 

espazio publikoetan ez batzea. 

18 

 

3 A 200,00 €  

Animaliaren edukitzaileak, animalia galdu 

izana  ez salatzea. 

      

19 7 2 A 200,00 €  

Udal agintariari animaliaren buruzko 

informazioa eta dokumentazioa ukatzea. 

      

20 10 2 A 200,00 €  

Bide publikoan eta orubeetan edozein 

animaliari janaririk ematea. 

      

21 11 

 

L 500,00 €  

 Lesioak eragin dituen animalia 24 orduan 

albaitari ofizial batengana ez eramatea. 

      22 12 1a L 500,00 €  Animaliei tratu txarra ematea, 

23 

 

1a L 500,00 €  

Animaliei arrazoirik gabe sufrimendua, 

mina edo larritasuna eragitea.  

24 

 

1b L 500,00 €  Animaliak abandonatzea. 

25 

 

1c L 500,00 €  

Edozein animalia-espezietako gorpuak 

bide edo gune publikoan abandonatzea.  

26 

 

1d L 500,00 €  

Bizirik irauteko beharrezko elikadura ez 

ematea.  

27 

 

1d L 500,00 €  

Higiene eta osasun ikuspuntutik 

desegokiak diren establezimenduetan 

edukitzea. 

28 

 

1e L 500,00 €  Animaliak muilatzea,  
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29 

 

1f L 500,00 €  Drogak edo botikak ematea.  

30 

 

1g L 500,00 €  

Jarduera edo jokabide desegokietara, 

edo tratu laidogarrietara behartzea. 

31 

 

1h L 500,00 €  Animalien arteko borrokak eratzea. 

32 

 

1i L 500,00 €  Animaliak bide publikoan hiltzea.. 

33 

 

1j L 500,00 €  

14 urte baino gazteagoei edo pertsona 

ezgaiei animaliak saldu, dohaintzan 

eman. 

34 

 

1k L 500,00 €  

Animaliak kalez kale saltzea edo bide 

publikoan lagatzea. 

35 

 

1l L 500,00 €  

Administrazioaren kontrolpetik kanpoko 

laborategi edo klinikei saltzea. 

36 

 

1m L 500,00 €  

Animaliak publizitaterako erakargarri, sari 

edo eskupeko gisa dohaintzan uztea. 

37 

 

1n L 500,00 €  Espezie babestuetako animaliak saltzea. 

38 

 

1n L 500,00 €  

Espezie babestuetako animaliak 

legeriaren auka eduki eta erakustea. 

39 

 

2a L 500,00 €  

Elikagaien manipulaziorako lokal edo 

ibilgailuetan animaliak sartzea. 

40 

 

2b L 500,00 €  

Ikuskizun publikoak dauden lokal, esparru 

eta espazioetan animaliak sartzea. 

41 

 

2e L 500,00 €  

Animaliak balkoi, garaje, pabiloi, soto, 

teilatupe, lorategi eduki eragozpen egiten. 

42 

 

2e L 500,00 €  

Animaliak hiri-lokal, hiri-lursailetan eduki 

eragozpen eragiten auzotarrei edo 

oinezkoei. 

43 

 

2f L 500,00 €  

Animalia eduki, estabulazio 

erregimenean, parke eta lorategi 

publikoetan, 

44 

 

2f L 500,00 €  

Animalia eduki, estabulazio erregimenean  

lur-hiritar gisa kalifikatutako lursailetan. 

45 

 

2g A 200,00 €  
igogailuak erabili, barruan daudenek hala 
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eskatuko balute. 

46 

 

2h L 301,00 €  

Herritar ugari dabilen zabaleko 

espazioetan edozein espezietako 

animaliarik aske utzi,  

47 

 

2h L 500,00 €  

Herritar ugari dabilen zabaleko 

espazioetan arriskutsuak izan daitezkeen 

animaliak utzi. 

48 

 

2i A 200,00 €  

Txakurrek   8 ordu baino gehiago jarraian 

lotuta egon. 

49 

 

2j A 200,00 €  

Txakurrak   3 egun baino gehiago jarraian 

inoren bizilekuan bakarrik utzi. 

      

50 13 

 

A 200,00 €  

txakurrak solte eduki ahal izango diren 

guneak, sasoiak eta orduak ez bete. 

      

51 17 1 L 500,00 €  

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak 

edukitzeko administrazio-lizentzia ez 

lortzea. 

52 

 

2 L 500,00 €  

AnimaliArriskutsuak zaindu edo eramaten 

duenak, dagokion baimena izan beharko 

du.  

      

53 19 2 L 500,00 €  

Animali Arriskutsuak kontrolatzen 

dituenak lizentzia administratiboa ez 

eroatea.  

54 

 

3 L 500,00 €  

Edozein leku mugatutan dauden eta 

animali arriskutsuak lotuta egon beharko 

dute. 

55 

 

5 L 500,00 €  

Animali arriskutsua lapurtu edo galdu 

berri emateko 48 orduko epea ez 

betetzea. . 

      

56 25 1b A 200,00 €  

Erroldan identifikaziorik gabeko 

konpainiako animalien jabe izatea.  
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57 

 

1c A 200,00 €  

Animalien garraioa, Ordenantzan 

ezarritakoa bete gabe. 

58 

 

1d A 200,00 €  

Animaliak arreta eta zaintza egokia 

eskaini ezin zaizkien lekuetan edukitzea. 

59 

 

1e A 200,00 €  

Animaliak jarduera edo jokabide 

desegokietara edo tratu laidogarrietara 

behartzea. 

60 

 

1f A 200,00 €  

AIEO/REGIAri erroldarako 

identifikazioaren berri ez ematea. 

61 

 

1f A 200,00 €  

AIEO/REGIAri erroldarako txakurren 

identifikazioan izandako aldaketak ez 

jakinaraztea. 

62 

 

2a L 500,00 €  

Animaliak beharrezko janari, edari eta 

osasun laguntzarik gabe izatea  

63 

 

2a L 500,00 €  

Animaliak beharrezko beharrizan 

fisiologiko eta etologikoetarako espazio 

gabe izatea 

64 

 

2a L 500,00 €  

Animaliak arlo higieniko - sanitarioan 

egokiak ez diren instalazioetan edukitzea. 

65 

 

2b L 500,00 €  

Albaitariaren kontrol gabe animalia 

esterilizatzea, muilatzea edo 

sakrifikatzea.  

66 

 

2c L 500,00 €  

Animaliari txertorik ez jartzea edo egin 

beharreko tratamendurik ez egitea. 

67 

 

2d L 500,00 €  Baimen gabe animaliak saltzea. 

68 

 

2e L 500,00 €  

Animaliei tratu txarrak eman edo eraso 

egitea,  

69 

 

2f L 500,00 €  

Animaliei, zuzenean edo janarien bitartez, 

sufrimendua substantziak ematea. 

70 

 

2g L 500,00 €  

Kalteak eragin ditzaketen animaliak, 

zaindu beharrezko eginbidea ez izatea. 

71 

 

2h L 301,00 €  

Espazio publiko hiritarretan eta higiezin 

kolektiboen txakurrak kontrol gabe 

ibiltzea. 
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72 

 

2h L 301,00 €  

Espazio publiko hiritarretan kate edo uhal 

egokiarekin eutsi gabe ibiltzea.  

73 

 

2h L 301,00 €  

Espazio publiko hiritarretan kate uhal bi 

metrokoa baino luzeagoa izanik ibiltzea. 

74 

 

2j L 500,00 €  

Albaitariaren beharrezko laguntza ez 

eskaintzea. 

75 

 

2j L 500,00 €  

Baimen administratibo gabeko 

ikuskizunetan animaliak parte hartzera 

behartzea. 

76 

 

2l L 500,00 €  

Azalerako metro koadro bakoitzean 

txakurrak edukitzearen ratioari ez 

betetzea. 

77 

 

2l L 500,00 €  

Txakurrak ibilgailu eta lokaletan sartu eta 

egoteari ez betetzea. 

78 

 

2m L 500,00 €  

Animaliak edukitzeko baldintza bereziak 

ez betetzea. 

79 

 

2n L 500,00 €  

Establezimenduek animaliak aldi 

baterako mantentzeko, baldintzak ez 

betetzea  

80 

 

2n L 500,00 €  

7. artikuluan ezarritako agiriak ez 

edukitzea. 

81 

 

2n L 500,00 €  

Erregistro liburuak guztiz bete gabe edo 

datu batzuen faltan edukitzea. 

82 

 

2n L 500,00 €  CITES araudian ezarritakoa bete gabe,  

83 

 

2n L 500,00 €  

Erregistroko inskripziorik edo 

funtzionatzeko baimenik ez edukitzea. 

84 

 

2n L 500,00 €  Aldaketak egiteko baimenik ez edukitzea. 

85 

 

2n L 500,00 €  

Erregistroari ez jakinaraztea 

establezimenduan edo zentroan egindako 

aldaketak. 

86 

 

2n L 500,00 €  

Ikuskaritzaren lana egiten ez uztea, traba 

egitea edo ez laguntzea. 

87 

 

3a OL  3.000,00 €  
Animalia hiltzea, agresioz edo substantzia 
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toxikoak eman izanaren ondorioz. 

88 

 

3b OL  3.000,00 €  

Etxe-aberea edo konpainiako animalia 

abandonatzea. 

89 

 

3c OL  3.000,00 €  

Simulatu gabeko tratu txarra erakusten 

duten eszenak filmatzea. 

90 

 

3d OL  3.000,00 €  

Baimendutako ikuskizunetan parte 

hartzen duten animaliei drogak  

91 

 

3e OL  3.000,00 €  

Txakur-arraza arriskutsuak hazi edo 

gurutzatzea. 

92 

 

3f OL  3.000,00 €  

Pozoitutako janariak bide eta espazio 

publikoetan uztea. 

93 

 

3g OL  3.000,00 €  

Animaliak debekatutako ikuskizunetan 

parte hartzera behartzea. 

      

94 32 2a OL  3.000,00 €  

Arriskutsua izan daitekeen animalia 

abandonatzea.  

95 

 

2b OL  3.000,00 €  

Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak 

edo animaliak baimenik gabe edukitzea. 

96 

 

2c OL  3.000,00 €  

Arriskutsua izan daitekeen animalia, 

saldu edo transmititzea baimenik ez duen 

norbaiti. 

97 

 

2d OL  3.000,00 €  

Animali arriskutsuak trebatzea 

agresibitatea, aktibatzeko edo 

debekatutako zerbaitetarako. 

98 

 

2e OL  3.000,00 €  

Animali arriskutsuak Trebakuntza-

egiaztagiririk ez daukanak animaliak 

trebatzea. 

99 

 

2f OL  3.000,00 €  

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliekin 

erakusketak eta ikuskizunak antolatu.  

100 

 

2f OL  3.000,00 €  

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliek 

parte hartzea, agresibitatea erakusteko. 

101 

 

3a L 500,00 €  

Arriskutsua izan daitekeen animalia aske 

uztea 
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102 

 

3a L 500,00 €  

Arriskutsua izan daitekeen animalia ihes 

egin ez dezan neurriak hartu ez izana. 

103 

 

3b L 500,00 €  

Animali arriskutsua identifikatzeko 

eginbeharra ez betetzea. 

104 

 

3c L 500,00 €  

Animali arriskutsua. Erregistroko 

identifikazioari ezikusia egitea. 

105 

 

3d L 500,00 €  

Arriskutsua izan daitekeen txakurra leku 

publikoren muturreko gabe eramatea. 

106 

 

3d L 500,00 €  

Arriskutsua izan daitekeen txakurra leku 

publikoren sokarekin lotu gabe eramatea. 

107 

 

3f L 500,00 €  

Animali arriskutsua. Agintari agenteek 

eskatutako datuak edo informazioa 

emateari uko egin.  

108 

 

3f L 500,00 €  

Animali arriskutsua Agintari agenteek 

eskatutako informazioa emateari 

eragozpenak jartzea. 

109 

 

3f L 500,00 €  

Animali arriskutsua. Agintari agenteek 

eskatutako informazioa okerra izatea. 

110 

 

3f L 500,00 €  

Animali arriskutsua. Agintari agenteek 

eskatutako datuak dokumentazio faltsua 

erakustea. 

111 

 

4a A 200,00 €  

Animaliak arriskutsua daramatzan edo 

kontrolpean dituena udal lizentziarik gabe 

ez izatea. 

112 

 

3g A 500,00 €  

Txakur arriskutsuak edukitzea 2 metro 

baino luzeagoa den uhal edo kateaz. 

113 

 

4a A 200,00 €  

Animali arriskutsua daramatzan edo 

kontrolpean dituena erregistroaren 

egiaztagiririk gabe badago. 

114 

 

4b A 200,00 €  

Arriskutsuak izan daitezkeen txakur bat 

baino gehiago erabiltzea. 

      

115 36 a A 200,00 €  

Animalien gorotzak uztea kale eta 

pertsonen joan-etorrirako diren lekuetan. 
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116 42 b A 200,00 €  

Hiriko fauna kontrolatzeko udal zerbitzuen 

funtzionamenduari traba egitea. 

117 

 

c A 200,00 €  

Kalean eta orubeetan animaliei janaria 

ematea,  

118 

 

d A 200,00 €  

Animaliak edukitzearen ezaugarri 

informazioa ez eman edo dokumentazioa 

ez erakustea,  

 

 


