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101/2004 DEKRETUA, ekainaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari 
buruzkoa.

Euskal Autonomia Erkidegoan badira txakurrei buruzko hainbat alderdi arautzen dituzten zenbait 
arau edo xedapen.

Dekretu honekin zuzenean lotuta, eta animalien identifikazioari dagokionez, Nekazaritza eta 
Arrantza sailburuaren 1993ko maiatzaren 5eko Agindua argitaratu zen, Euskal Autonomia Erkide-
goan animaliak identifikatzeko metodo elektronikoen erabilera arautu zuena (1993ko maiatzaren 
26ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 97 zk.); geroxeago, berriz, Nekazaritza eta Arran-
tza sailburuaren 1993ko maiatzaren 25eko Agindua argitaratu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko 
txakurren identifikazioa arautu zuena (1993ko ekainaren 11ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karia, 109 zk.).

Bestalde, Animaliak Babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legeak arau-esparru orokorra eman zion 
Euskal Autonomia Erkidegoari, txakurrekin eta bestelako animaliekin zerikusia duten egoeretan 
ezartzeko arau-esparrua, alegia.

Aipaturiko xedapen horiek guztiak behin indarrean zeudela, itsu-txakurrei buruzko azaroaren 
21eko 17/1997 Legea argitaratu zen. Lege horren helburua honako hau zen: ikusteko arazoak 
dituzten pertsonek –itsu nahiz bestelakoek–, itsu-txakurrez lagunduta, eta ezintasun hori ez duten 
pertsonen baldintza beretan, edozein leku publikotan edo erabilera publikoko edozein lekutan sar-
tzeko duten eskubidea bermatzea.

Adierazitako arau-esparru horrekin guztiarekin, Eusko Legebiltzarrak, txakur jakin batzuekin 
gertatu diren gorabehera batzuk direla medio, gizarteak gero eta kezka handiagoa azaldu duela 
ikusirik, araudi bat egiteko eskatu zion Eusko Jaurlaritzari. Araudi horren bidez, batetik, aipaturiko 
animaliak eta animaliok hazi eta saltzeko establezimenduak nola kontrolatu arautuko zen, eta bes-
tetik, gure autonomia erkidegoko txakurren liburu genealogikoak eta txakur-trebatzaileen errolda 
arautuko zen. Azken bi puntu horiek animaliak babesteko Legearen erreformarekin batera jorra-
tzea erabaki zen; gainerakoetarako, berriz, apirilaren 4ko 66/2000 Dekretua, Euskal Autonomia 
Erkidegoan txakurrak edukitzeko arauak eman zituena, argitaratu zen.

Apirilaren 4ko 66/2000 Dekretuak osatu egin zuen herritarrei eta animaliei beraiei traba eta kal-
terik ez eragiteko eta arazo horiek kontrolatzeko emanda zegoen araudia. Araudi horren barruan, 
arreta berezia jarri zitzaien «animalia arriskugarriak» deiturikoei; izendapen hori aldatu egingo da 
xedapen honen bidez: «baldintza berezi batzuk betez eduki beharreko txakurrak» izango dira.

Bestalde, estatu mailan, eta segurtasun publikoari dagokionez, arriskutsuak izan daitezkeen 
animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatzen duen 
martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuak honako hauek ezarri ditu: animalia arriskutsuen 
kategorian sartu behar diren txakurren katalogoa, dagokion lizentzia administratiboa lortzeko neu-
rriak eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak maneiatzeko eta zaintzeko gutxieneko neurriak.

Horregatik, eta gaiarekin lotutako araudiak aplikatu behar dituenak ahalik eta argitasun eta ziur-
tasun handienarekin joka dezan, xedapen orokor honen bidez, apirilaren 4ko 66/2000 Dekretua 
ordezkatu nahi da, txakurrak edukitzea zehaztasun handiagoarekin arautuko duen eta, bereziki, 
arriskutsuak izan daitezkeen txakurrei dagokienez, estatuko araudiaren oinarri diren segurtasun 
publikoari buruzko helburuak betetzen lagunduko duen beste Dekretu baten bidez. Horretarako, 
estatuko eta autonomia erkidegoko araudia testu bakar batean bildu beharra ikusi da; zenbait arti-
kulu estatuko arauditik ekarri dira, eta beharrezkoa izan denean, araudi horretara bidali da.
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Honela dago osatuta testua: zazpi kapitulu, hiru xedapen gehigarri, hiru xedapen iragankor, 
hiru xedapen indargabetzaile, azken xedapen bakarra eta bederatzi eranskin (0-VIII). I. eta II. 
eranskinak arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko aben-
duaren 23ko 50/1999 Legea garatzen duen martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren I. eta 
II. eranskinak izango dira.

Dekretu honen idazkuntzan Foru Aldundietako eta Euskal Udalerrien Elkarteko (EUDEL) ordez-
kariek parte hartu dute. Halaber, gaiarekin zuzeneko lotura duten erakunde eta sektore desberdinei 
kontsulta egin zaie, eta testua jendaurrean ipini da.

Horregatik guztiagatik, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren proposamenez, Aholku Batzorde 
Juridikoarekin bat etorriz, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2004ko ekainaren 1ean egindako bileran 
aztertu eta onartu ondoren, honako hau

XEDATU DUT:

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

1.– Dekretu honen xedea Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak (canis familiaris) edukitzea-
rekin loturiko hainbat alderdi arautzea da; baita arriskutsuak izan daitezkeen, eta segurtasun 
publikoari buruzko estatuko araudia aplikatu behar zaien txakurren arrazarekin, arraza–tipologia-
rekin eta arraza arteko gurutzatzearekin loturiko alderdiak ere. Dekretu honen ondorioetarako, 
arraza kontzeptuaren barruan arraza-tipologiak sartuko dira.

2.– Dekretu hau Euskal Autonomia Erkidegoan dauden edo dabiltzan txakur guztiei aplikatuko 
zaie, baita laguntza-txakurrei ere –Ahalmen Urrituentzako Laguntza Txakurrei buruzko ekainaren 
29ko 10/2007 Legean ezarritakoa kontuan hartuta–.

2. artikulua.– Identifikatzeko eta erregistratzeko prozedura.

1.– Txakurren jabeek –zeinahi delarik ere jabetza-titulua– identifikatuta eduki beharko dituzte 
txakurrak; hilabeteko epean identifikatu beharko dituzte, txakurrak jaiotzen direnetik kontatzen 
hasita, edo, nolanahi ere, jaiotza-lekua utzi baino lehen. Euskal Autonomia Erkidegoan modu 
iraunkorrean bizi diren edo hiru hilabete baino gehiago daramaten txakurrak, nolanahi ere edo-
zein titulartasun-eskualdatze egin aurretik, EAEko Animaliak Identifikatzeko Erregistro Orokorrean 
(aurrerantzean AIEO) erregistratu beharko dira, nahiz eta beste erregistro batean inskribatuta 
egon. Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 1993ko maiatzaren 5eko Aginduaren ondorioz 
sortu zen erregistro hori.

2.– Mikrotxipa jarri aurretik, animaliak beste mikrotxipik duen egiaztatu beharko du gaitutako 
albaitariak. Mikrotxipen bat badu, kontsultagai duen datu-baseren batean (REIAC, PETMAXX, 
Europetnet) erregistratuta dagoen egiaztatu beharko da. Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren 
kasuan, gailu elektronikoa jarri baino lehen, egiaztatu egingo da txakur horren titularrak lizentzia 
bat duela indarrean arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko. Hiru fasetan egingo da 
identifikazioa, ordena honi jarraituz, ekitaldi berean:

a) Identifikazioaren lehenengo fasean, mikrotxip edo elementu mikroelektroniko bat jarriko da 
txakurraren lepoaren ezkerraldean. Albaitari ofizial batek –forala edo udalerrikoa– edo horretarako 
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gaitutako albaitari pribatu batek egingo du hori, artikulu honen 5. apartatuan xedatutakoaren ara-
bera. Erabiliko diren identifikatzaile elektronikoek UNE–EN–ISO: 11784 eta UNE–EN–ISO: 11785 
arauak bete beharko dituzte, eta ICARek (International Committee of Animal Recording) onetsita 
egon, kodeen bakartasuna bermatzeko. Identifikaziorako gailu elektronikoak Euskal Autonomia 
Erkidegoko Albaitarien Elkargo Ofizialen egoitzetan eskuratu beharko dira. Euskal Herriko Auto-
nomi Elkartean abereak identifikatzeko metodo elektronikoen erabilera arautu zuen Nekazaritza 
eta Arrantzako sailburuaren 1993ko maiatzaren 5eko Aginduan ezarritakoari jarraituz jarriko da 
gailua, eta, ondoren, mikrotxiparen irakurketa zuzena dela egiaztatuko da.

b) Bigarren fasean, animaliaren eta jabearen datuak sartuko ditu AIEOren kudeaketarako 
aplikazio informatikoan albaitaritza-zerbitzu ofizialak –forala edo udalerrikoa– edo horretarako gai-
tutako albaitaritza-zerbitzu pribatuak. Ondoren, AIEOn inskribatzeko eskaerari eta identifikazioari 
buruzko egiaztagiriak egingo dira (hiru ale). Bi ale gaitutako albaitarientzat izango dira; lehenen-
goa artxibo profesionalean sartu beharko dute, eta bestea Eusko Jaurlaritzan abeltzaintza-arloan 
eskumena duen Zuzendaritzari bidali (erregistroa kudeatzen duen organoa), animaliaren titularra-
ren NAN/AIZaren edo identifikazio-agiri baliokidearen kopiarekin batera, aipatutako erregistroan 
ere inskriba ditzaten datuak. Beste alea titularrarentzat izango da. Arriskutsuak izan daitezkeen 
txakurrak identifikatzean, jabeak indarrean duen lizentziaren kopia bat ere erantsiko da.

Mikrotxipa duten baina datu-base batean ere erregistratuta ez dauden animalien kasuan, titu-
larrak nahitaez aurkeztu beharko du identifikazio-agiri ofizial bat edo, bestela, egungo jabe edo 
edukitzailearen erantzukizunpeko deklarazio bat animalia edukitzeko legezkotasunari buruz. 
Era berean, animaliari mikrotxipa non eta nork ipini dion adierazi beharko du jabeak, AIEOren 
datu-basean sartzeko informazio hori eta informazioa izateko gerora behar izan daitezkeen 
egiaztapenetarako.

c) Hirugarren fasean, albaitaritza-zerbitzu ofizialak –forala edo udalerrikoa– edo horretarako 
gaitutako albaitari pribatuak Txakurren Pasaporte-Liburuxka Ofiziala egingo du, behar bezala 
beteta, Txakurren, katuen eta hudoen Pasaporte-Liburuxka Ofizialaren eredua onartzen duen 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko martxoaren 2ko Aginduan 
ezarritakoaren arabera. Titularra pertsona juridikoren bat den animalien kasuan, Identifikazio Fis-
kaleko Zenbakia (IFZ) aurkeztu beharko da, baita animaliaren arduradun izango den pertsonaren 
NAN/AIZ edo identifikazio-agiri baliokidea ere. Arriskutsua izan daitekeen txakurra izanez gero, 
pertsona horrek eraman beharko du arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko indarrean 
den administrazio-lizentzia.

Gaitutako albaitariak hilabeteko epea izango du, alta ematen denetik, erregistroa kudeatzen 
duen organoari AIEOk sortutako dokumentazioa bidaltzeko, posta ziurtatuaren bidez.

3.– AIEOko datuak, sartzen diren momentutik, udalen eta foru-aldundien esku egongo dira, eta, 
horrela, dagokion udalerrian erroldatuta geldituko da animalia. Nolanahi ere, datu horien erabile-
rak eta tratamenduak bat etorri beharko du Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak 
Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoarekin.

4.– Ez erroldatzea arau-haustea izango da, Animaliak Babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legearen 
27.1.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.

5.– Albaitari pribatu batek identifikazio-prozesuan parte hartu nahi badu, Foru Aldundiari eskatu 
beharko dio horretarako gaitu dezan; betekizun hauek betetzen dituela egiaztatu beharko du:

a) Albaitarien Elkargo Ofizialeko kide izatea, eta kuotak egunean ordainduta izatea.

b) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta izatea.
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c) Identifikazioa egiteko ekipo homologatu egokia edukitzea.

Agiriak zuzen badaude, dagokion foru-organoak, gehienez, hiru hilabeteko epean ebatziko du; 
berariazko ebazpenik ematen ez bada, gaikuntza eman zaiola ulertuko da. Eman duen organoak 
zehaztuko du gaikuntza hori zenbat denborarako den, eta galdu egingo da baldin eta interesdunak 
berak eskatzen badu edo betekizunak ez badira betetzen.

Halaber, honako hauek egiteko gaitu ahal izango da albaitaria: osasun-egiaztagiri ofizialak, 
Dekretu honen eremuko egiaztagiriak eta/edo Txakurren, katuen eta hudoen Pasaporte-Liburuxka 
Ofizialean egin beharreko oharrak.

6.– Albaitaria gaituta dagoenean, AIEOren erregistroan sartzeko eskaerari erantsi beharko dio 
gaikuntza, IX. eranskineko ereduari jarraituz.

7.– Bi asteko epean, AIEOren aplikazio informatikoan sartzeko erabiltzaile-zenbakia eta pasahi-
tza bidaliko dizkio AIEOk posta elektronikoz. Gaitutako albaitaritza-zerbitzuek nahitaez izan 
beharko dituzte eguneratuta harremanetarako datuak, batez ere helbide elektronikoa.

8.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
28. artikuluko 2. zenbakian xedatutakoarekin bat eginez, eskaera aurkeztuz gero, eskatzaileak 
baimena emango du Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak zuzenean eskura ditzan NAN/
IFK nortasuna eta beste edozein administrazio publikok egindako dokumentu guztiak. Hala ere, 
eskatzaileak baimen hori berariaz uka dezake, baina, kasu horretan, adierazitako agiriak aurkeztu 
beharko ditu.

9.– Pertsona eskatzaileek administrazio honetan edo beste edozein administrazio publikotan 
aurkeztu badute eskatutako dokumentazioa, eta berariaz adierazten bada aldaketarik ez dela 
egin, ez dute dokumentazio hori aurkeztu beharko, bat etorriz urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
28. artikuluaren 3. paragrafoarekin. Hala ere, dokumentu horiek noiz eta zer administrazio-organo-
tan aurkeztu diren adierazi beharko da. Eskaera aurkeztuz gero, baimena emango da erregistroa 
kudeatzen duen organoak dokumentazio hori eskuratzeko. Horrek ez du esan nahi baimena bera-
riaz ukatu ezin denik. Hori egitekotan, adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko da.

3. artikulua.– Datuak aldatzeko eta erregistroan baja emateko prozedura.

1.– Erregistroko daturen bat aldatzen bada, gaitutako albaitaritza-zerbitzuen bitartez jakinarazi 
beharko dio animaliaren jabeak AIEOri. 10 eguneko epean eman beharko da horren berri. Txaku-
rra galdu bada edo lapurtu badute, ordea, epea 5 egunekoa izango da, eta salaketaren kopia bat 
aurkeztu beharko da lapurreta izan denean. Zehazki, hauek jakinarazi beharko ditu:

a) Titularraren edo txakurraren datuak aldatzea, batez ere titularraren telefono-zenbakia eta 
helbidea. AIEO erregistroaren aplikazioan egingo da hori. Txakurraren datuak aldatzeko, titularra-
ren datuak aldatzeko, heriotzagatiko bajak erregistratzeko eta desagertzeei eta erasoei buruzko 
dokumentuak prestatzean, ale bi egingo ditu gaitutako albaitaritza-zerbitzuak edo udalak. Erasoen 
kasuan, udalek bakarrik egin ahal izango dituzte. Kopia bat albaitarien artxibo profesionalean gera-
tuko da eta bestea titularrari emango zaio. Jabe-aldaketa eta beste autonomia-erkidego batera 
lekualdatzeagatiko baja gertatuz gero bakarrik bidali beharko da dagokion dokumentazioa AIEOra.

b) Titulartasuna aldatu bada. Jabe berriak jakinarazi beharko du hori.

c) Txakurrari baja eman bazaio, hil egin delako edo Euskal Autonomia Erkidegotik kanpora 
eraman delako behin betiko. Lekualdaketarekin batera jabetza ere aldatu bada, titulartasuna alda-
tzeko aurreikusitako dokumentuak ere aurkeztu beharko dira (3. artikulu honen 2. zenbakian daude 
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zehaztuta). Beste autonomia-erkidego batera lekualdatzeagatiko bajetarako, ezinbestekoa da ani-
maliak daraman mikrotxipa irakurtzea. Aplikazioan aldaketak egin ondoren, eskaera-inprimakiaren 
hiru ale egingo dira AIEOn. Bi ale parte hartzen duen instantziarentzat izango dira (bata artxiba-
tzeko eta bestea erregistroaz arduratzen den organoari bidaltzeko), eta bestea jabearentzat.

d) Txakurra galtzea edo lapurtzea.

2.– Salmenta, dohaintza edo indarrean dagoen legerian ezarritako beste moduren bat erabilita 
eskualdatze bat egiten denean ere animaliak daraman mikrotxipa irakurri beharko da, eta parte 
hartzen duten aldeek lau aletan sinatu beharko dute aldaketa eskatzeko dokumentua. Alde biek 
sinatutako eskualdatze-egiaztagiria aurkezten badute, nahikoa izango da jabe berriak sinatzea. 
Era berean, baliozkoa izango da eskualdatzeari buruzko oharra egitea txakurra identifikatzeko 
agiri ofizialean, jabetzari buruzko apartatuan, lehengo jabeak eta jabe berriak sinatuta. Bi ale parte 
hartzen duen instantziarentzat izango dira (bata artxibatzeko eta bestea erregistroa kudeatzen 
duen organoari bidaltzeko), beste bat eskualdatzen duen pertsonarentzat, eta azkena jabe berria-
rentzat. Salerosketaren ondorioz animaliari baja ematen bazaio AIEOn, lehengo jabeak eman 
beharko du baja horren berri erregistroan, gaitutako albaitaritza-zerbitzuen bitartez; gainera, jabe 
berriaren NAN/AIZaren edo identifikazio-agiri baliokidearen kopia ere aurkeztu beharko du anima-
lia joan den autonomia-erkidegoan.

Baldin eta titular berria ez badago altan AIEOn eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren 
batean badago erroldatuta, titularraren NAN/AIZaren edo identifikazio-agiri baliokidearen kopia 
erantsi beharko da. Dokumenturen bat bidali behar bazaio erregistroa kudeatzen duen organoari, 
gaitutako albaitariak hilabete bateko epea izango du horretarako, animalia eskualdatu denetik edo 
erregistroan baja eman zaionetik aurrera.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta 
Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretua aplikatuz, AIEOk abiatuko 
du alta emateko eta aldatzeko espedienteen izapidetze informatikoa. Gaitutako albaitariek, nahi-
taez izan behar dutenez elkargoko kide, harremanak izan behar dituzte administrazioarekin, eta 
AIEOren aplikazio informatikoan sartzeko behar den sinadura elektronikoa eskuratu beharko dute.

3.– Animalia bat saldu edo lagatzean, behar bezala identifikatuta, erroldatuta eta txakurren iden-
tifikazio-agiri ofizial eguneratuarekin eman beharko zaio animalia jabe berriari.

4.– Artikulu honetan adierazi diren erroldatzeari buruzko aldaketak Erregistroari ez jakinaraztea 
arau-haustea izango da, Animaliak Babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legearen 27.1.a) artikuluan 
ezarritakoaren arabera.

4. artikulua.– Jabearen edo edukitzailearen betebeharrak.

1.– Txakurrak eduki ahal izateko, honako baldintza hauek bete beharko dituzte jabeek: janaria, 
edaria eta osasun-asistentzia emango diete, eta txakurraren behar fisiologiko eta etologikoetara 
egokitutako instalazioak izango dituzte –bai espazioari dagokionez, bai higiene/osasunari dago-
kionez–, halaxe xedatzen baita animaliak babesteari buruzko urriaren 29ko 6/1993 Legearen 
4. artikuluan.

Paragrafo honetan ezarritakoa ez betetzea arau-hauste larria izango da aipaturiko Legearen 
27.2.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.– Hiri barruko bide eta gune publikoetan, bai eta eraikin kolektiboen gune komunetan ere, 
txakurrak kontrolatuta eramango dira beraien ezaugarrietara egokitutako kate edo uhal bati lotuta 
–gehienez, 2 metrokoa–. Betebehar hori ez betetzea arau-hauste larria izango da animaliak babes-
teari buruzko Legearen 27.2.h) artikuluaren arabera.
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Udalak, euren eskumenen eremuan, txakurren aisialdirako guneak prestatzen saiatuko dira.

3.– Debekatuta dago txakurren gorozkia bide eta plaza publikoetan, haur-parkeetan, lorategie-
tan, eta oro har, apaintzeko eta pertsonak igarotzeko den edozein lekutan uztea. Debeku horri 
jaramonik ez egitea arau-hauste arina izango da Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko uztai-
laren 28ko 22/2011 Legearen 46.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.

4.– Kode Zibilaren 1905. artikuluan ezarritakoaren arabera, txakurraren edukitzailea edo hartaz 
baliatzen ari dena izango da txakurrak sortzen dituen kalte, galera eta arazoen erantzulea; baita 
txakurrak alde egin badio edo galdu egin bazaio ere.

5.– Txakurren jabeak edo edukitzaileak behartuta daude eskumena duen organoak eskatzen 
dien informazioa eta datuak ematera.

5. artikulua.– Txakurrak edukitzeak dituen mugak.

1.– Oro har, eta etologia-arrazoiak direla medio, 40 metro karratuko, urtebetez gorako txakur 
bakar bat bizi ahal izango da, bai Jabetza Horizontalari buruzko Legearen menpe dauden erai-
kin kolektiboetan, bai, balkoi, garaje, pabilioi, ganbera, zabaltza, lorategi edo bestelako lokal edo 
hiri-lurretan. Ratio hori eskumena duen udal-organoak aldatu ahal izango du, Udaleko Zerbitzu 
Teknikoek baloratu ondoren.

2.– Debekatuta dago, oro har, honako hauek egitea:

a) Fabrikazio, salmenta, biltegiratze, garraio eta elikagai-maneiurako erabiltzen diren lokal edo 
ibilgailuetan txakurrak sartzea eta bertan edukitzea.

b) Ikuskizun publikoak dauden lokaletan txakurrak sartzea eta bertan edukitzea, baita igerileku 
publiko eta lokal sanitarioetan ere, baldin eta euren arau espezifikoek debekatzen badute.

3.– Aurreko paragrafoetan ezarritakoa ez betetzea arau-hauste larria izango da Animaliak 
Babesteari buruzko Legearen 27.2.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.

4.– Bigarren idatz-zatian adierazitakoetan sartzen ez diren eta herritarrentzako irekita dauden 
denda batzuen jabeek ere txakurrak euren dendetan sartzea eta bertan egotea debeka dezakete; 
debeku hori argi eta garbi adierazi beharko da dendaren sarreran.

5.– Txakurrak hondartzetan eta/edo inguruetan sartzeko debekua eskumena duen udal-orga-
noak ezarriko du, eta zehaztu egin beharko du, baldin eta baimenik ematen badu, hondartza 
guztian, zati batean edota hondartzaren inguruetan ibiltzeko baimena den; horren berri eman egin 
beharko da hondartzaren sarreran.

6.– Gaixotasun zoonosikoak egon daitezkeenaren susmoa badago, udal- edo foru-aginteak 
pertsonak ez kutsatzeko beharrezko jotzen dituen neurri sanitarioak ezarriko ditu: albaitari-azter-
ketak, tratamenduen egiaztatzea, berrogeialdia edo txakurraren konfiskazioa; osasun-agintearen 
epidemiologia-unitateari horren berri eman beharko zaio.

7.– Komunitate batenak diren leku pribatuetan –sozietate kulturalak, jolaserako sozietateak, 
auzo-komunitate baten gune komunak…– txakurrak sartu eta bertan eduki ahal izango dira, baldin 
eta leku horretako arauek horretarako eskubidea aitortzen badute.

8.– Gune pribatu batean egon behar dutenean, itxitura perimetral osoa duen eta altuera eta 
material egokiak dituen esparru bat izango dute; gune horretan libreki ibiltzea eta erabilera komu-
neko gune publiko edo pribatuetara inolako kontrolik gabe eta eutsi gabe ateratzea ekidingo da 
horrekin.
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9.– Igogailuetan txakurrak igotzea edo jaistea baimenduta badago ere, txakurrik gabe doazenek 
lehentasuna izango dute.

10.– a) Poliziaren edo militarren txakurrei eta behar bezala baimendutako segurtasun-enprese-
tako txakurrei ez zaie aplikatuko artikulu hau, baldin eta ezarritako mugek mota horretako txakurrek 
dituzten funtzioak betetzea eragozten badie –salbuespen hori funtzio horiek betetzen ari diren 
denborarako bakarrik izango da–.

b) Abereak gidatzeko eta zaintzeko txakurrei 4. artikuluaren 2. apartatuko betebeharrak apli-
katuko zaizkie, baldin eta hirigunean badaude edo zaintzen edo zuzentzen duten artaldetik 200 
metro baino gehiagora badaude. Animalia horien jabeek uneoro zaindu beharko dute txakurrak 
kontrolik gabe ez daudela eta mendi eta hiriguneetan noraezean ez dabiltzala.

c) Ehiza-txakurren kasuan, 4.2 artikuluko betebeharretatik salbuetsita geratuko dira, horiek zain-
tzen dituztenek ehiza-jarduera egiteko ahalmena duten leku eta garaietan ehiza-jarduera egiten 
ari direnean. Txakurrak uneoro kontrolpean izan beharko dituzte horiek zaintzeko ardura dutenek.

6. artikulua.– Nola jardun txakurrak eraso egin badu.

1.– Txakur batek pertsona bat eraso izanaren salaketa jaso duen edo horren berri jaso duen Eus-
kal Autonomia Erkidegoko administrazio-erakundeak salatzailearengandik edo jakinarazpena egin 
duenarengandik bilduko du erasoa egin duen txakurra, erasoaren unean txakurraren ardura zuen 
pertsona eta erasoaren inguruabarrak identifikatzen lagunduko duen datu oro. Berehala jarriko ditu 
datu horiek administrazio-espedienteaz arduratu behar duen agintaritzaren eskuetan (aurrerantzean 
agintaritza eskuduna). Txakurra erroldatuta dagoeneko edo, halakorik ezean, jabea bizi deneko uda-
lerriko udala izango da agintaritza eskuduna, eta haren esku ipiniko da dokumentazio guztia.

2.– Erasotzerakoan hozka egin badu eta horrek lesio bat sortu badu, izapidetzeko eskumena 
duen erakundeak espedientea ireki dela jakinaraziko die Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloko 
eskumena duen saileko Zaintza Epidemiologikoko Unitateari eta Foru Aldundietako Abere Osasu-
neko Zerbitzuei.

Lesioak sortu dituen txakurraren jabeak 24 ordu izango ditu berak aukeratutako albaitari ofizial 
edo gaitu batengana eramateko txakurra; txakurrak behaketan egon beharko du 14 egunez, baina 
egun kopuru hori aldatu ahal izango da unean uneko baldintza epizootiologikoek hala gomenda-
tzen badute eta, nolanahi ere, txosten tekniko bat ematen bada arrazoiak emanez. Espedientea 
izapidetzen ari den agintaritza eskudunari jakinarazi beharko zaio txakurra behaketan dagoela; 
72 ordu izango ditu horretarako, gertakaria jazotzen denetik aurrera. Epe hori igaro eta jabeak ez 
badu txakurra albaitariarengana eraman, eskumena duen udal-agintaritzak eraman dezala eska-
tuko dio, eta txakurra animaliak jasotzen dituen zentro batean sartzeko edo isolatzeko agindu ahal 
izango du. Edonola ere, animaliak jasotzen dituen zentroko egonaldiaren kostua eta egindako 
txosten edo ziurtagiriaren kostua, horrelakorik egonez gero, udal instantziak ordainduko ditu, eta 
gero jabeari jasanarazi. Txakurrak jabe edo edukitzaile jakinik ez balu, gertatutakoaren berri izan 
duen administrazioa izango da txakurra jaso eta behaketan jartzeko ardura izango duena.

Albaitariak behaketa egingo du zoonosia izateko arriskua dagoen ala ez ikusteko eta anima-
liaren izaera arriskutsua izan daitekeen ala ez ebaluatzeko; eta 0 eranskinean dagoen ereduari 
jarraituz, emaitzari buruzko egiaztagiria bidali beharko du. Jabeak, txakurrari behaketa egin zaio-
nean, 48 ordu izango ditu albaitariaren egiaztagiria bidaltzeko espedientea izapidetzen ari den 
agintaritza eskudunari –lehenengo zenbakian adierazitakoari–, agintaritza horrek espedientean 
sar dezan. Agintaritzak, dagokion foru-aldundiko abeltzaintza-zerbitzura eta osasun-arloan esku-
mena duen saileko zaintza epidemiologikoko unitatera bidali beharko du egiaztagiriaren kopia bat. 
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Behaketa hori egin ondoren arrisku sanitarioa dagoela ikusten bada, txakurra zentro batean sar-
tzeko edo isolatzeko edo, egoera horretan egonez gero, berdin jarraitzeko agindua eman dezake 
parte hartzen dabilen administrazioak.

3.– Erasotzean ez bada egon hozkadaren ondoriozko lesiorik, berak aukeratutako albaitari 
ofizial edo gaitu batengana eraman beharko du jabeak txakurra, behaketa egiteko; albaitariak 
animaliaren izaera arriskutsua den ala ez ebaluatuko du, egokitzat jotzen duen denbora hartuz, 
eta egiaztagiri bat emango du. Jabeak bidali beharko dio egiaztagiri hori espedientea izapidetuko 
duen agintaritza eskudunari.

4.– Erasoa pertsonaren bati egin bazaio, animalia erroldatuta dagoen udalerriko udalari jakina-
raziko dio gertakariaren berri izan duen administrazioak, animaliak AIEOn duen fitxan erregistratu 
dadin gertakaria, animaliari buruzko datuak aldatuz.

5.– Erasoa beste animalia batzuei egin bazaie, animalia erroldatuta dagoen udalerriko udalari 
jakinaraziko dio gertakariaren berri izan duen administrazioak, animaliak duen fitxan erregistratu 
dadin gertakaria. Erasoaren inguruabarrak, eragindako kalteak, berrerortze-gertaerak edo beste 
faktore batzuk kontuan hartuta, udalak baloratu beharko du ea animalia erasotzaileari behaketa 
egin behar dion berak aukeratutako albaitari ofizial edo gaitu batek, 3. apartatuan zehaztu den 
bezala.

7. artikulua.– Baldintza berezi batzuk betez eduki behar diren txakurrak.

1.– Txakur baten baldintza etologikoek hala eskatzen badute, txakurra erroldatuta dagoe-
neko edo jabea bizi deneko udalerriko agintaritza eskudunak baldintza berezi batzuk ezarri ahal 
izango ditu txakur hori edukitzeko. Ebazpen hori AIEOri jakinarazi beharko zaio, eta baldintza 
berezi horiek zein diren zehaztuta egongo da bertan; hala nola, muturrekoa eramatea, 2 metro 
baino gutxiagoko uhala erabiltzea, arnesik ez erabiltzea, ezaugarri berezi batzuk dituzten leku 
pribatuetan txakurrak ez edukitzea, edo agintaritzak beharrezko jotzen duen beste edozein baldin-
tza. Baldintza berezi horiek guztiak Txakurren Pasaporte-Liburuxka Ofizialean jaso beharko dira. 
Aipatutako baldintza horiek ezartzen badira, erantzukizun zibileko aseguru bat egin beharko du 
jabeak, 12. artikuluan arriskutsuak izan daitezkeen txakurrentzat ezarritako moduan. Udalerriko 
agintaritza eskudunak uste badu albaitarien txosten edo ziurtagiri bat eduki behar dela ebazpena 
eman ahal izateko, animaliaren jabeak aurkeztu beharko du hori, eta bost eguneko epea izango 
du horretarako. Aurreikusitako epean aurkezten ez badu, interesa duen agintaritzak eskatuko du 
txostena, eta jabeari jasanaraziko dizkio txostena egitetik eratorritako kostuak.

2.– Baldintza berezi batzuk betez eduki behar diren txakurren titularrek aukera izango dute eza-
rritako baldintza berezi horiek kentzea eskatzeko, aurreko zenbakian adierazten den ebazpenaren 
jakinarazpena jaso eta urtebeteko epean. Eskaerarekin batera, baimendutako hezitzaile batek edo 
txakur-etologiako espezialista batek egindako ziurtagiria eta gaitutako albaitariak egindako txosten 
arrazoitua ere aurkeztu beharko dira. Ziurtagirian adierazi beharko da animalia hezkuntza-zentro 
batera joan dela erasoa eragin zuten portaera-arazoak konpontzeko. Txosten arrazoitua, aldiz, 
24. artikuluan ezarritakoaren arabera egin beharko da, eta animalia arriskutsua izan daitekeen 
baloratu beharko da bertan. Txakurra baldintza berezi batzuk betez eduki behar zela agindu zuen 
organoari berari aurkeztuko zaio eskaera hori.

3.– Baldintza bereziak betez eduki behar den txakurraren titular, jabe edo edukitzaileak baldin-
tza horien berri eman beharko dio titular, jabe edo edukitzaile berriari, transferentzia egin aurretik.

4.– Ezarritako baldintza horiek ez betetzea arau-hauste larria izango da animaliak babesteari 
buruzko Legearen 27.2.h) artikuluaren arabera.
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8. artikulua.– Txakurrak abandonatzea eta txakur horiek jasoko dituzten zentroak.

1.– Animaliak Babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legearen 14. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera, abandonatutako txakurtzat hartuko da identifikatu gabe dagoen eta bakar-bakarrik dabilen 
txakurra; txakur abandonatua izango da, halaber, nahiz eta identifikatuta egon, jabeak edo bai-
mendutako pertsonak galdu egin dela salatzen ez badu ezarritako epean.

2.– Udalek eta foru-aldundiek eskumena duten sailek jasoko dituzte abandonatutako txakurrak, 
bai eta, identifikatuta egon arren, jabearen inolako kontrolik gabe noraezean dabiltzan txakurrak 
ere. Txakur horiek erakunde horiek hartuko dituzte, harik eta berreskuratzen, ematen edo hiltzen 
diren arte.

Horretarako, langile eta instalazio egokiak izan behar dituzte udalek, edo, bestela, zerbitzuok 
hitzartu erakunde hauekin: Administrazioarekin lankidetzan diharduten animaliak babesteko eta 
defendatzeko elkarteekin, udalaz gaindiko entitateekin, foru-aldundietako organo eskudunekin edo 
Euskal Autonomia Erkidegoko gune zoologikoen baimen, erregistro eta kontrolari buruzko Dekre-
tuaren arabera baimenduta dauden txakurren gune zoologikoekin. Abandonatutako eta galdutako 
animaliak hartzen eta/edo kudeatzen dituzten gune zoologiko guztiak Gune zoologikoei buruzko 
apirilaren 11ko 81/2006 Dekretuaren arabera egongo dira baimenduta. Gainera, foru-aldundietako 
agintaritza eskudunek gune zoologiko horiek erregistratuko dituzte Animalien Trazabilitaterako 
Sistema Integrala (SITRAN) datu-baseko Abeltzaintza Ustiategien Erregistroaren atalean, eta 75. 
sailkapen zooteknikoa izango dute gutxienez (Abandonatutako edo galdutako animaliak hartzeko 
zentroak).

Publikoak zein pribatuak izan daitezke gune zoologiko horiek. Animaliak babesteko elkarte eta 
enpresek, abandonatutako edo galdutako animaliak jasotzeko, jaberik izanez gero jabeei jakina-
razteko modua kudeatu beharko dute, udal baten izenean jarri, hirugarren bati laga edo hil, dekretu 
honen 9. artikuluan ezarritakoa betez, eta, zerbitzu horiek emateko, hitzarmen edo kontraturen bat 
eduki beharko dute sinatuta.

3.– Erregistratutako mikrotxipik ez bestelako identifikazio-markarik ez duen txakur bat gutxienez 
30 egun naturaleko epean eduki beharko da hartuta. Horrelakoetan, gune zoologikoan sartzean, 
albaitari ofizial batek edo gaitutako albaitari pribatu batek mikrotxipa ipiniko die animalia horiei; 
horrela, gune zoologikoko erregistro-liburuan inskribatu ahal izango dira, Gune zoologikoei 
buruzko apirilaren 11ko 81/2006 Dekretuaren 7. artikuluan xedatutakoa betez. 30 eguneko epe 
hori amaitu eta inork ez badu txakurrarengatik galdetu, erregistratu ostean, animalia hil egin ahal 
izango da, edo jabetzan hartu, hura jaso zen udalerriko udalaren izenean ipinita, edo hiruga-
rren bati laga. Udalak animalia jabetzan hartzen badu edo hirugarren bati ematen badio, dekretu 
honen 2. artikuluko 2. apartatuan ezarritakoaren arabera erregistratuko da mikrotxipa, eta identi-
fikazio-agiri ofiziala eman beharko zaio. Txakur bat ere ezin izango da gune zoologiko horietako 
batetik atera erregistratutako mikrotxiparekin identifikatu gabe eta identifikazio-agiri ofizialik gabe. 
Arrazoia edozein dela ere, hartuta dagoen bitartean, animaliak ihes egiten badu edo norbaitek 
gune zoologikotik lapurtuko balu jabetzan hartu edo beste norbaiti eman baino lehen, animalia 
bildu zuen udalerriko udalaren izenean erregistratuko da.

Txakurrak erregistratutako mikrotxipa badu edo jabea identifikatzeko aukera ematen duen beste 
identifikazio-markarik badu, jabeari jakinaraziko zaio, froga eta guzti, txakurra jaso edo hartu egin 
dela. Jabeak 7 egun baliodun izango ditu txakurra berreskuratzeko, eta txakurra zentro horre-
tan edukitzeak sortu dituen gastuak ordaindu beharko ditu aldez aurretik. Lehenengo eta behin, 
telefonoz jakinarazten saiatuko da. Horretarako, Animaliak Identifikatzeko Erregistro Orokorrean 
edo, bestela, dagokion autonomia-erkidegoko txakurren erregistroan agertzen den jabearen tele-
fono-zenbakira deituko da. Hitz egin ahal izanez gero, data eta ordua hitzartuko da animalia biltzera 
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joateko, eta hitzordu hori idatziz jasoko da gune zoologikoko erregistro-liburuan. Telefonoz hitz 
egitea lortzen ez bada edo jabeak ez badu hitzartutako data eta orduan jasotzen, jakinarazi egingo 
da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
arabera. 7 eguneko epe hori amaitu eta jabeak txakurra berreskuratu ez badu, adierazitako hori 
egingo zaio txakurrari. Epeak zenbatzeko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erki-
dearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 30. artikuluan ezarritakoa hartuko da kontuan.

Abandonatutako animalia bat udalak jabetzan hartu, hirugarren bati eman edo hilez gero, Ani-
maliak Identifikatzeko Erregistro Orokorrean erregistratuko da aldaketa hori.

4.– Txakur bat abandonatzea arau-hauste oso astuna izango da, Animaliak Babesteko urriaren 
29ko 6/1993 Legearen 27.3.b) artikuluan xedatutakoaren arabera.

5.– Baldintza bereziek hala gomendatzen badute, udalak aukera izango du jabe ezagunik ez 
duen animalia baten behin-behineko zaintza emateko animalia zainduko duela eta higiene- eta 
osasun-baldintza egokietan mantenduko duela berma dezakeen beste pertsona fisiko bati. Anima-
lia eman ahal izateko, pertsona fisiko horrek nahitaez hartu beharko du konpromisoa animaliaren 
ongizateari buruzko gertakari oro jakinarazteko ardura duen zentroari, eta animalia berehala itzul-
tzeko titularra agertzen bada edo adoptatzaileren bat aurkitzen bada. Harrera-etxe horien zerrenda 
eguneratua izango du zentroak, eta udalerriko udalaren, foru-aldundietako agintaritza eskuduna-
ren eta AIEOren esku ipiniko du.

9. artikulua.– Hiltzea.

1.– Administrazioaren zehapen-prozedura baten ondorioz, arau-haustea eragin duen txakurra 
konfiskatzea erabakitzen bada, Udal Administrazioak txakurra hiltzea erabaki dezake, Animaliak 
Babesteari buruzko Legean edo segurtasun publikoari buruzko estatuko araudian ezarritakoaren 
arabera. Prozedura judiziala erabili behar denean, eskumena duen organo jurisdikzionalak xeda-
tutakoari jarraituko zaio.

2.– Dagokion araudian ezarritako arrazoi sanitarioak eta segurtasun publikokoak alde batera 
utzita, Administrazio Publikoen eskuetan dauden animaliak kasu honetan bakarrik hil ahal izango 
dira: eska daitekeen guztia egin arren edukitzaile pribaturik aurkitzen ez denean, eta txakurrak 
jasotzeko instalazioetan denbora gehiago edukitzea ezinezkoa denean.

3.– Albaitari baten kontrolpean eta erantzukizunpean hil beharko da txakurra. Animalia hiltzeko 
erabiliko diren produktuek, lehenik eta behin, ahalik eta azkarrena anestesia-egoera sakon bat 
lortzea ahalbidetu beharko dute, txakurrak berehalakoan konortea galdu dezan eta hiltze-prozesu 
horretan batere sufri ez dezan.

Behin anestesi-egoera sakon hori lortu denean, animalia azkar hilko duen produktu bat erabiliko 
da; barbiturikoen dosi handiak eta/edo kurarearen eragina izango duten medikamentuak erabili 
ahal izango dira. Modu horretan txakurra hiltzeko medikamentu bakarra erabiltzea nahikoa ez 
bada, hainbat medikamentu konbinatu ahal izango dira.

4.– Txakurrak hiltzeko metodo eta prozedurak Euskal Autonomia Erkidegoko animaliak hil-
tzeko unean babesteari buruzko azaroaren 22ko 454/1994 Dekretuan ezarritakoaren araberakoak 
izango dira.

5 – Txakurren gorpuak I. kategoriako materialtzat joko dira, Gizakiek jatekoak ez diren ani-
malia-jatorriko azpiproduktuei eta produktu deribatuei aplikatzeko osasun-arauak ezartzen dituen 
1069/2009 Erregelamenduaren (EE) IV. ataleko 8. artikuluan ezarritakoaren arabera. Gorpu horiek 
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berariaz garraiatu eta deuseztatuko ditu baimendutako kudeatzaile batek, edo baimendutako mas-
kota-hilerri batean lurperatu ahal izango dira.

6.– Albaitariaren kontrolik gabe edo artikulu honetan ezarritakoa bete gabe txakurrak hiltzea 
arau-hauste larria izango da Animaliak Babesteari buruzko Legearen 27.2.b) artikuluan ezarrita-
koaren arabera.

II. KAPITULUA

ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN TXAKURRAK

10. artikulua.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak.

1.– Dekretu honi dagokionez, eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide 
juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatu zuen martxoaren 22ko 287/2002 
Errege Dekretuaren 2. artikuluarekin bat etorriz, «arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak» izango 
dira jarraian adierazten diren egoeretakoren batean sar daitezkeen txakurrak:

a) Dekretu honen I. eranskinean adierazten diren arrazen, arraza-tipologien edo arraza arteko 
gurutzatzeen barruan sartzen direnak. Horrela, nazioartean, estatu mailan edo autonomia-erki-
dego mailan halakotzat joko den etorkizuneko edozein arraza, arriskutsuak izan daitezkeen beste 
txakur-arraza batzuk gurutzatzearen ondorioz eratorri bada, arriskutsua izan daitekeen arraza-
tzat hartuko da; halakotzat joko da ere AIEOren aplikazioan, eta ez da beharrezkoa izango beste 
argitalpen ofizialen bat egitea. Erregistro horrek euren animalien katalogazioa aldatu dela jakina-
raziko die jabeei. Horrela, hilabete bateko epea izango dute, jakinarazpena egin zaienetik aurrera, 
arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko administrazio-lizentzia eskatzeko animalia 
erroldatuta dagoen udalean.

b) II. eranskinean ageri diren ezaugarri guztiak edo gehienak dituztenak, salbu eta auto-
nomia-erkidegoko edo, hala badagokio, estatuko legediaren arabera ofizialki onartutako zentroetan 
akreditatutako edo trebatutako laguntza-txakurrak edo gida-txakurrak badira, bai eta izaera hori 
lortzeko formakuntza-fasean dauden txakurrak ere.

Txakurren jabe, hazle edo edukitzaileak ez badaude ziur txakurraren ezaugarriak II. eranskinean 
adierazitakoekin bat datozen ala ez, albaitari bati eskatu ahal izango die argitzeko; albaitariak horri 
buruzko txostena eman beharko du.

c) Aurreko b) idatz-zatian sartuta egon ez arren, izaera benetan zakarra daukatenak edo eta per-
tsona edo beste animalia batzuei eraso egin dietenak. Txakurra erroldatuta dagoeneko udalerriko 
erakunde eskudunak emango duen ebazpen baten bidez aitortuko da txakurrak izan dezakeen 
arrisku-maila. Irizpide objektiboak erabiliz emango da ebazpen hori; bai ofizioz, bai jakinarazpen 
edo salaketa bat jaso delako, eta albaitari ofizial, gaitu edo dagokion udalerriak izendatutako batek 
txostena egin beharko du aurrez. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen Legean ezarritakoaren ondorioetarako, izaera arriskutsua izan dezakeela 
edo ez dioen ebazpena jakinarazi egin beharko da, gehienez, sei hilabeteko epean.

Txakurren jabe, hazle edo edukitzaileek txakurrak eraso egin duela jakin badakite, edo txakurra 
arriskutsua izan daitekeela uste badute, bizi direneko udalari balorazio bat egiteko eskatu behar diote.

2.– II. kapituluan ezarritakoa ez zaie aplikatuko indar armatuei, estatuko segurtasune-
rako indarrei, Autonomia Erkidegoko poliziari, tokian tokiko poliziari eta baimen ofiziala duten 
segurtasun-enpresei.
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3.– Txakur bat arriskutsuak izan daitezkeenen zerrendan sartu baino lehen, bere izaeran edo 
arestian egindako erasoetan oinarrituz, dagokion espedientea bideratu beharko da; honako hauek 
egin beharko dira:

a) Eskumena duen udal-erakundeak albaitari ofizial, gaitu edo baimendutako bati eskatuko dio 
txakurra arriskutsua izan daitekeen ala ez baloratuko duen txostena egiteko. Txosten hori egiteko 
eskatu duenak ordaindu beharko du; baina animalia arriskutsua izan daitekeela adierazten bada, 
txakurraren jabeak ordaindu beharko du. Txostena egiteko, eskumena duen erakundeak ezarri-
tako jarraibideak eta prozedura erabiliko dira.

b) Instrukzioa eraso baten ondorioz hasi bada, erasoari buruzko beste txosten batek osatuko du 
aurreko txostena; hain zuzen ere, txosten horrek erasoa zein egoeratan gertatu zen baloratuko du, 
eskumena duen erakundeak ezarritako jarraibide eta prozeduretan oinarrituz.

c) Animaliaren titularrari espedienteari hasiera eman zaiola jakinaraztea, 10 eguneko epean 
beharrezko jotzen dituen alegazioak aurkez ditzan.

4.– Espediente horren gainean eman den ebazpenak, Identifikazioko Erregistro Nagusira bidali 
beharko denak, honako ondorio hauetakoren bat izango du:

a) Arriskutsua izan daitekeen txakurtzat jotzea.

b) Baldintza berezi batzuk betez eduki beharra, Dekretu honen 7. artikuluan ezarritakoaren 
arabera.

c) Arriskutsua izan daitekeen txakurtzat ez jotzea.

5.– Arriskutsua izan daitekeen txakurtzat edo baldintza berezi batzuk betez eduki beharreko 
txakurtzat jotzeak Euskal Autonomia Erkidego osoan izango du eragina behin AIEOn halaxe erre-
gistratu denean.

11. artikulua.– «Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren» jabeen edo edukitzaileen betebehar 
partikularrak.

1.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren jabe, hazle edo edukitzaileek, 4. artikuluan adiera-
zitako betebeharrez gain, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari 
buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatzen duen martxoaren 22ko 287/2002 Errege 
Dekretuaren 8. artikuluan adierazten direnak ere bete beharko dituzte:

a) Leku publiko batean arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak daramatzaten pertsonek aldean 
eraman beharko dituzte mota horretako txakurrak edukitzeko baimen administratiboa dutela eta 
txakurra Arriskutsuak izan daitezkeen Animalien Udal Erregistroan –Dekretu honen 20. artikuluan 
adierazitakoa– sartu dutela egiaztatzen duten agiriak.

b) Arriskutsuak izan daitezkeen txakur horiek euren tamaina eta arrazarentzako egokia den 
muturrekoarekin eraman behar dituzte; halaber, bi metro baino luzeagoa ez den eta luzatu ezinez-
koa den kate edo uhal gogor bati loturik joan beharko dute; inolaz ere ez dira lotu gabe ibiliko, eta 
pertsona batek ezingo du txakur horietako bat baino gehiago eraman. Arnesak erabiltzea debeka-
tuta dago.

Arnesa erabili ahal izango dute lepoan, ahoan, sudurrean edo inguruetan patologia edo lesioren 
bat duten eta horren ondorioz lepokoak mina eragin diezaieketen txakurrek. Gaitutako albaitari 
batek egindako ziurtagiriaren bitartez egiaztatu beharko da egoera hori. Ziurtagiri horretan, ani-
maliak daukan patologia deskribatu beharko da, eta arnesa erabiltzea gomendatzen dela zehaztu. 
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Era berean, gomendio hori zein egunetatik zein egunetara ematen den ezarriko da; izan ere, egun 
horretatik aurrera berriro izango du debekatuta arnesa erabiltzea. Animaliaren jabeak edo txaku-
rra leku eta espazio publikoetatik daraman pertsonak aldean eraman beharko du ziurtagiri horren 
kopia bat, baita arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko lizentzia eta animalia Arrisku-
tsuak izan daitezkeen Txakurren Udal Erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzen duen txartela 
ere. Arnesa erabiltzeko gomendioa eta haren indarraldia adieraziko dira Animaliak Identifikatzeko 
Erregistro Orokorrean dagoen txakurraren fitxan, ziurtagiria ematen den unean.

c) Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren hazle, trebatzaile edo salerosleek instalazio eta bitar-
teko egokiak izan beharko dituzte txakur horiek eduki ahal izateko.

2.– Abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 11. artikuluan ezarritakoaren arabera, jabeak zenbait 
betekizunetatik salbuetsi ahal izango dira, baldin eta inguruabarrak kontuan izanik, halaxe komeni 
bada. Honako kasu hauetan gerta daiteke hori:

a) Txakurrak funtzio sozial batekin erabiltzen dituzten erakunde publiko edo pribatuak direnean.

b) Ganadua zaintzeko, babesteko eta maneiatzeko, bai eta jarduera zinegetikoetarako ere, txaku-
rrak erabiltzen dituzten nekazaritzako ustiategiak direnean. Txakur horiek ezingo dute arriskutsuak 
izan daitezkeen animaliak edukitzeari buruzko araudian jasotako legez kontrako ekintzarik burutu.

c) Lan- eta kirol-probetan parte hartzeko aukeratu behar diren txakurrak direnean; erakunde 
eskudunak baimendu eta ikuskatuko ditu txakur horiek. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak 
edukitzeari buruzko araudian ezarritakoaren arabera, ez dira onartuko borroka eta erasoetan parte 
hartu behar dutenak.

3.– «Arriskutsua izan daitekeen txakurra» dela jaso egin beharko da bai Txakurraren Kartilla 
Ofizialean, bai Animaliak Identifikatzeko Erregistro Orokorrean.

4.– Arriskutsua izan daitekeen txakur baten jabeak Dekretu honetan jasotzen diren neurriak 
betetzen ez baditu, udal-aginteak kautelazko neurriak ezarriko ditu, eta aurreikusita daukan zentro 
batera eramango du. Halaber, zehapen ekonomikoak ere ezarri ahal izango dira. Zehapen-proze-
durari amaiera ematen dion ebazpenean, behar izanez gero, indarrean dagoen araudian adierazten 
diren zehapen osagarriak ezarri ahal izango dira.

12. artikulua.– Erantzukizun zibileko asegurua.

1.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren jabeak behartuta daude hirugarrenei eragindako 
kalteei aurre egiteko erantzukizun zibileko aseguru bat kontratatzera; aseguru horren estaldura, 
gutxienez, 120.000 eurokoa izango da. 10 eguneko epea izango dute horretarako, animalia identifi-
katzen denetik aurrera, eta aurrez txakurra erregistroan sartuta eduki beharko dute. Aseguratutako 
zenbateko horren barruan ez da inolako frankiziarik sartuko.

2.– Aseguru hori beste aseguru baten barruan egon daiteke, baina egiaztatu egin beharko da 
hori; aseguru-etxeak egin beharko du egiaztagiria, III. eranskinean ageri den ereduari jarraituz. 
Egiaztagiri horretan berariaz adieraziko da, batetik, aseguruak bere gain hartzen duen txakurraren 
identifikazioa, eta bestetik, asegurua noiztik nora egongo den indarrean.

3.– Txakurraren titularraren ardura izango da txakurra, bere bizitza guztian zehar, indarrean 
dagoen erantzukizun zibileko aseguru baten bidez aseguratuta edukitzea; horretarako, beharrezko 
diren berriztapen guztiak egin beharko ditu garaia heltzen denean.
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13. artikulua.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko lizentzia.

1.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak eduki ahal izateko, administrazio-lizentzia lortu behar 
da; horretarako, Dekretu honen IV. eranskinean datorren ereduaren araberako eskabidea aurkeztu 
beharko da. Lizentzia hori eskatzailea bizi deneko udalak emango du, edo bestela, salerosketa 
edo txakurraren trebakuntza egin deneko udalak –eskabidean adierazi egin beharko da hori–; eta 
aurrez, artikulu honen 3. paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatu beharko da.

2.– Dekretu honen 10.1.c) artikuluan adierazitako txakurrei dagokienez, hilabeteko epean egin 
beharko da lizentzia lortzeko eskabidea, artikulu horretan adierazten den ebazpena jakinarazten 
den egunetik kontatzen hasita.

3.– Martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren 3. artikuluan ezarritakoaren arabera, arrisku-
tsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko lizentzia lortzeko edo berriztatzeko, honako baldintza 
hauek betetzen direla egiaztatu beharko da agiri eta guzti:

a) Adinez nagusi izatea.

b) Honako delitu hauengatik kondenatua ez izatea: hilketa, lesio edo torturengatik, askatasu-
naren edo osotasun moralaren, sexu-askatasunaren eta osasun-publikoaren aurka egiteagatik, 
talde armatu edo narkotrafikatzaile batekin lotura izateagatik; halaber, ebazpen judizial batek arris-
kutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko eskubidea kendu ez izatea. Hori guztia Justizia 
Ministerioak zigor-aurrekariei buruz emango duen agiriaren bidez egiaztatuko da.

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 burutu izanagatik. Interesatua bizi deneko udalak emandako egiaztagiriaren 
bidez egiaztatuko da hori, edo, halakorik egon ezean, interesatuaren zinpeko aitorpena onartuko 
da –V. eranskineko ereduaren arabera egindakoa–. Lizentzia denbora baterako kendu izanak ez 
du esan nahi, hala ere, lizentzia gehiago eskuratzerik edo berriztatzerik 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 psi-
kologikoa izatea. Dekretu honetan ezarritakoari eta gaiarekin lotutako gainerako araudiari jarraituz 
lortutako ziurtagirien bidez egiaztatuko dira ahalmen fisikoa eta gaitasun psikologikoa.

e) Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren jabeek hirugarrenei eragindako kalteei aurre egiteko 
erantzukizun zibileko aseguru bat izenpetu izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko dute; aseguru 
horrek, gutxienez, ehun eta hogei mila euroko estaldura izan beharko du, eta Dekretu honen 
12. artikuluan ezarritakoaren araberakoa izango da.

4.– Lizentzia bost urterako izango da, eta ondoren, eskatuz gero, berritu egin ahal izango da; 
beste bost urterako balioko du berritze bakoitzak. Lizentzian ageri diren datuetako edozein alda-
tzen bada, titularrak lizentzia eman zuen udal-erakundeari jakinarazi beharko dio; hamabost egun 
izango ditu horretarako, aldaketa gertatzen denetik kontatzen hasita. Halaber, udalak AIEOri jaki-
narazi beharko dizkio eman dituen lizentzia guztiak.

5.– Administrazio-lizentzia baliogabetu egingo da baldin eta lizentzia hori emateko bete beha-
rreko baldintzak betetzen ez badira, eta gaiari buruz indarrean dagoen araudiko arau-hauste larri 
edo oso larri batengatik ezarritako zehapen osagarri batek hala xedatzen badu.
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6.– Bide judiziala edo administratiboa erabiliz emandako administrazio-lizentzia bati kautelazko 
neurriak ezartzen bazaizkio edo lizentzia hori kentzen bada, ez da izango beste lizentzia berri bat 
ematerik edo lizentzia bera berritzerik, harik eta egoera hori aldatzen den arte.

7.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak lizentziarik gabe edukitzea arau-hauste oso larria 
izango da, abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 13.b) artikuluan ezarritakoaren arabera.

14. artikulua.– Lizentzia lortu izanaren egiaztagiria.

1.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko lizentzia ematen duen udal-organoak 
plastikozko egiaztagiri bat argitaratuko du, VI. eranskinean ageri den ereduaren eta ezaugarrien 
araberakoa.

2.– Lizentzia bat berritu behar denean, beste lizentzia bat argitaratuko da, erregistro-zenbaki 
bera duena eta iraungitze-data berria duena.

15. artikulua.– Ahalmen fisikoa egiaztatzea.

1.– Martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren 4. artikuluaren arabera, arriskutsuak izan 
daitezkeen animalien titular izateko baldintza fisiko batzuk eduki behar dira; hain zuzen ere, 
50/1999 Legearen 3.1.a) artikuluaren arabera, animalia behar bezala zaintzeko eta animalia modu 
egokian maneaitu, mantendu eta kontrolatzea bermatzeko beharrezkoak diren baldintza fisikoak 
eduki behar dira.

2.– Aurreko paragrafoan adierazten den gaitasun fisikoa egiaztatzeko, arriskutsuak izan daitez-
keen animaliak edukitzeko ahalmen fisikoaren ziurtagiria erabiliko da –VII. eranskineko eredua–; 
ziurtagiri hori azterketak egiteko zentro baimendu batek emango du, inolako gaixotasun edo urrita-
sun organiko edo funtzionalik ez dagoela egiaztatzeko probak gainditu ondoren. Honako hauekin 
guztiekin lotutako ezgaitasun fisikorik ez dagoela egiaztatuko da:

a) Ikusmena.

b) Entzumena.

c) Lokomozio-sistema.

d) Neurologia-sistema.

e) Hautemateko/mugitzeko zailtasunak, erabakiak hartzeko zailtasunak.

f) Aurreko idatz-zatietan sartu ez den beste edozein gaitz edo arazo, animalia behar bezala 
kontrolatzeko ezgaitasun fisikotzat har daitekeena.

16. artikulua.– Gaitasun psikologikoa egiaztatzea.

Martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren 5. artikuluan ezarritakoaren arabera, 
50/1999 Legearen 3.1.c) artikuluak adierazten duen gaitasun psikologikoaren ziurtagiria –arris-
kutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko behar dena– azterketak egiteko zentro baimendu 
batek emango du –VII. eranskineko ereduari jarraituz–. Ziurtagiri hori inolako gaixotasun edo urri-
tasunik ez dagoela egiaztatzeko probak gainditu ondoren emango da. Honako hauekin guztiekin 
lotutako ezgaitasun psikiko edo psikologikorik, edo bereiztea eragozten duen besterik ez dagoela 
egiaztatuko da:

a) Arazo mentalak eta portaerazkoak.

b) Aztertzeko, hautemateko eta erabakiak hartzeko zailtasun psikikoak eta pertsonalitate-arazoak.
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c) Aurreko idatz-zatietan jaso ez diren gainerako gaixotasun edo arazoak, arriskutsuak izan dai-
tezkeen animaliak edukitzeko beharrezkoak diren buru-ahalmenak erabiltzea eragozten dutenak.

17. artikulua.– Ahalmen fisikoa eta gaitasun psikologikoa aztertzeko zentroak.

1.– Martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren 6. artikuluan ezarritakoaren arabera, gida-
rien gaitasun psikofisikoak egiaztatzen dituzten azterketa-zentroen erregelamendua onartzen 
duen otsailaren 19ko 170/2010 Errege Dekretuari eta xedapen osagarriei jarraituz, behar bezala 
baimendutako azterketa-zentroek egingo dituzte aurreko artikuluetan adierazitako miaketak eta 
probak, eta oinarrizko espediente kliniko batera pasatu beharko dituzte emaitzak. Espediente hori 
parte hartu duten medikuek sinatu beharko dute, eta dagokion zentroan gordeko da.

2.– Zentroko zuzendariak ahalmen fisikoari eta gaitasun psikologikoari buruzko egiaztagiria 
emango du –aldekoa edo kontrakoa, emaitzen arabera–. Egiaztagiri hori VII. eranskineko ereduen 
araberakoa izango da, eta interesatuaren argazki bat –berri samarra– eraman beharko du. Egiaz-
tagiri horretan dagozkion oharrak egin ahal izango dira, eta behar izanez gero, zein ahalmen- eta 
gaitasun-maila eskatzen den azalduko da. Gaitasunik eza adierazten bada, egiaztagiriaren kopia 
bat bidaliko da interesatua bizi deneko udaletxera.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Psikologoen Elkargo Ofizialak urtero ezartzen dituen tarifak 
kobratuko dituzte artikulu honetan adierazten diren azterketa eta egiaztagiriak egingo dituzten 
azterketa-zentroek.

18. artikulua.– Ahalmen fisikoaren eta gaitasun psikologikoaren egiaztagiriak zenbat denbora 
egongo diren indarrean.

Martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren 7. artikuluan ezarritakoaren arabera, aurreko 
artikuluan adierazi diren egiaztagiriek urtebeteko balioa izango dute prozedura batean erabili ahal 
izateko. Epe horretan hasten den edozein administrazio-prozeduratan erabili ahal izango dira 
egiaztagiriak, kopia original, kopia konpultsatu edo ziurtagiri bidez.

19. artikulua.– Jabetza eskualdatzea.

1.– Arriskutsua izan daitekeen txakurraren titular, jabe edo edukitzaileak animaliaren kataloga-
zioari buruzko informazioa eman beharko dio titular, jabe edo edukitzaile berriari transferentzia 
egin aurretik.

2.– Arriskutsua izan daitekeen txakurraren titularra aldatzeko –salerosketa, eskualdatze, dohaintza 
edo beste zerbait dela medio–, gutxienez, honako baldintza hauek bete direla frogatu beharko da:

a) Animalia saltzen, ematen edo dohaintzan ematen duenak lizentzia indarrean edukitzea.

b) Titular berriak aurrez lizentzia lortzea.

c) Txakurren pasaporte-liburuxka ofiziala eguneratuta izatea.

d) Dagokion erregistroan sartzea eskualdaketa hori, Dekretu honen hirugarren artikuluan eza-
rritako prozeduraren arabera.

3.– Arau-hauste oso larria izango da arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak lizentziarik gabe 
edukitzea eta txakur horiek lizentziarik izan gabe saltzea edo eskualdatzea –edozein delarik ere 
eskualdatzeko modua–; izan ere, halaxe dago xedatuta abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 
13.1 artikuluaren b) eta c) artikuluetan –hurrenez hurren–.
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19 bis artikulua.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakur-arrazetako animaliak hazi eta saltzea.

1.– Gune zoologikoei buruzko apirilaren 11ko 81/2006 Dekretuaren arabera behar bezala 
baimenduta dauden gune zoologikoetan bakarrik hazi eta gurutzatu daitezke I. eranskinean 
zerrendatuta dauden arrazen, arraza-tipologien edo arraza arteko gurutzatzeen barruan sartzen 
diren animaliak. Gune zoologiko horien arduradunek arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edu-
kitzeko administrazio-lizentzia lortzeko eskatuko diote erosleari. Eskualdatu aurretik, animalia 
identifikatu egingo da, mikrotxipa jarrita, AIEOn erregistratuta eta Txakurren Pasaporte-Liburuxka 
Ofiziala eginda.

Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak behar bezala baimendutako gune zoologikoetatik kanpo 
hazi eta gurutzatzea eta animalia horiek saltzea arau-hausteak izango dira, Animaliak Babesteko 
urriaren 29ko 6/1993 Legearen 27.3.e) eta 27.2.d) artikuluetan hurrenez hurren ezarritakoaren 
arabera.

2.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakur guztiak –Euskal Autonomia Erkidegoan erregistra-
tuak– esterilizatu egin beharko dira. Horretarako, gaitutako albaitaritza-zerbitzu batek kirurgia egin 
beharko du animaliak 12 urte bete aurretik. Salbuespena izango dira behar bezala baimendutako 
gune zoologikoetako animaliak, baldin eta arraza horiek hazi eta gurutzatzeko erabiltzen badira. 
Esterilizazioa egin duen gaitutako albaitariak ebakuntza horri buruzko albaitaritza-ziurtagiria eman 
beharko dio animaliaren jabeari, X. eranskinean xedatutakoaren arabera. Era berean, txakurrak 
AIEOn duen fitxan ere islatuko da esterilizatuta dagoela.

Nahitaezko kirurgia-prozedura hori ez betetzea arau-haustea izango da, Animaliak Babesteko 
urriaren 29ko 6/1993 Legearen 27.2.c) artikuluan ezarritakoaren arabera.

III. KAPITULUA

ERREGISTROAK

20. artikulua.– Arriskutsuak izan daitezkeen animalien udal-erregistroa.

1.– 13. artikuluan adierazten den lizentziaren titularrek –arriskutsuak izan daitezkeen txakurren 
jabeek– arriskutsuak izan daitezkeen txakurren udal-erregistroan –txakurra erroldatuta dagoen 
udalerrikoan– erregistratu behar dute arriskutsua izan daitekeen txakurra. Erregistro hori udalerri 
guztietan ezarriko da, eta horrexetarako izango da. 15 egun izango dute txakurra erregistratzeko, 
lizentzia eskuratzen dutenetik aurrera. Udal erregistro horretan inskribatzeko, arriskutsuak izan dai-
tezkeen txakurren jabeek nahitaez aurkeztu beharko dituzte hirugarrenei eragindako kalteei aurre 
egiteko erantzukizun zibileko aseguru bat formalizatu izanari buruzko ziurtagiria (Dekretu honen 
12. artikuluan ezarritakoari jarraituz) eta animalia AIEOn inskribatzeko eskaeraren kopia bat.

2.– Erregistro horrek, besteak beste, honako datu hauek izango ditu:

a) Identifikazio-kodea.

b) Edukitzailearen datuak: izena, ohiko helbidea, NANa eta harremanetarako telefonoa.

c) Animaliaren ezaugarriak, identifikatzen lagunduko dutenak: adina, arraza, sexua, jaioteguna.

d) Animaliaren ohiko helbidea.

e) Animaliaren funtzioa edo trebetasuna: konpainia, zaintza, babesa, ehiza,...

f) Lizentzia-zenbakia, noiz eman zen, noiz arte balioko duen, zein organok eman zuen.
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3.– Udalek AIEOra –arriskutsuak izan daitezkeen txakurren Sailera– bidaliko dituzte datuak, 
bost eguneko epean, erregistratzen direnetik kontatzen hasita.

4.– Ez erregistratzea arau-hauste larria izango da abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 
13.2.c) artikuluan ezarritakoaren arabera.

21. artikulua.– Erregistratu izanaren egiaztagiria.

Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren udal-erregistroan txakur bat erregistratzen duen 
udal-organoak erregistratze horren egiaztagiri bat argitaratuko du, plastikozkoa, eta VIII. eranski-
nean ageri den ereduaren eta ezaugarrien araberakoa.

22. artikulua.– Arriskutsuak izan daitezkeen animalien udal-erregistroari egin beharreko jakina-
razpenak.

1.– Abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 6. artikuluan ezarritakoaren arabera, arriskutsuak izan 
daitezkeen txakurren udal-erregistroan sartuta dagoen txakur baten daturen bat aldatzen bada, 
txakur horren jabeak jakinarazi egin beharko dio hori udal-erregistroari; bost eguneko epean egin 
beharko du hori. Txakurra norbaitek lapurtu badu edo galdu egin bada, erregistro horretako ardu-
radunari jakinarazi beharko zaio, gertaera horren berri izan duenetik kontatzen hasita, berrogeita 
zortzi ordutan. Eraso bat gertatu bada, berehalakoan jakinazi beharko da. Jakinazteko modua 
Dekretu honen 3. artikuluan ezarritakoa izango da.

2.– Arriskutsua izan daitekeen animalia batek bere bizitzan zehar eragin dituen arazoak, baldin 
eta administrazio-aginteak edo aginte judizialak horien berri izan badu, animalia bakoitzaren erre-
gistro-orrian jasoko dira; orri hori itxi egingo da eskumena duen albaitari edo organoak animalia hil 
edo akabatu egin dela ziurtatzen duenean.

3.– Animalia bakoitzaren erregistro-orrietan organo eskudunak emandako osasun-egiaztagiria 
jasoko da, eta bertan, animaliaren osasun-egoera zein den eta arriskutsua izan daitekeen txakurtzat 
jotzeko gaixotasun edo arazorik ba ote duen adieraziko da –urtero berrituko da informazio hori–.

4.– Arriskutsua izan daitekeen txakur bat Euskal Autonomia Erkidegora ekartzen bada –betiko 
edo hiru hilabete baino gehiagorako–, jabeak arriskutsuak izan daitezkeen txakurren udal-erregis-
troan sartu beharko du txakurra.

5.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrei asistentzia sanitarioa ematen dieten osasun-organo 
eta albaitariek, baldin eta txakurrak borroketan erabili direla uste badute, orbainak edo bestelako 
lesioak dituztela ikusten badute, edo eraso eta hozka egin duten txakurrak direla jakin badakite, 
txakurra erroldatuta dagoeneko udal-erregistroari jakinarazi beharko diote. Erregistro horrek, 
halaber, egoera hori baloratzeko, eta behar izanez gero, kautelazko eta prebentzioko neurriak 
hartzeko, eskumena duen organo administratibo edo judizialari jakinarazi beharko dio.

6.– Udalek EAEko Animaliak Identifikatzeko Erregistro Orokorrera bidaliko dituzte datu horiek, 
Dekretu honen 20.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

7.– Gertatzen diren aldaketen berri udal-erregistroari ez jakinaraztea, edo ezarritako epean ez 
jakinaraztea, arau-hauste larria izango da, abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 13.2.c) artikuluan 
ezarritakoaren arabera.
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23. artikulua.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren sail espezifikoa.

AIEOn arriskutsuak izan daitezkeen txakurren saila sortu da. Sail horrek, udal-erregistroan jaso-
tako informazioaz gain, honako hauek jaso beharko ditu gutxienez:

a) Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren udal-erregistroan alta eman zeneko eguna, eta alta 
emateko arrazoiak.

b) Txakurra gizabanakoekin bizi den ala beste egiteko batzuk dituen (zaintzaile- edo babesle-lanak 
edo bestelakoak).

c) Egindako arau-hausteak, jarritako zehapenak, eta zehapena zein organok ezarri zuen.

d) Egindako erasoak, non egin ziren, eragindako lesioak, eta lesioen larritasun-maila.

IV. KAPITULUA

TREBATZEA

24. artikulua.– Trebatzeko gaitasunari buruzko egiaztagiria.

1.– Trebatzaileek, txakurrari zaintzaile eta babesle izaten irakatsi ahal izateko, Nekazaritza 
eta Arrantza Sailak emandako eta homologatutako egiaztagiria izan behar dute; egiaztagiri hori 
arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 
50/1999 Legearen 7. artikuluan ezarrita dagoen bezala emango da.

2.– Egiaztagiria lortzeko edo homologatzeko egin beharreko lehenengo gauza, Eusko Jaur-
laritzako Nekazaritza eta Arrantza Saileko Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendariari eskabidea 
aurkeztea izango da. Eskabide hori zuzenean aurkeztu ahal izango da, edo bestela, Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 38.4 artikuluan 
ezarritako moduan. Honako baldintza hauek betetzen direla egiaztatu beharko da:

a) Erakunde publikoetan edo pribatu homologatuetan jasotako irakaskuntza espezifikoa; zentro 
horiek emandako egiaztagiriaren edo diplomaren kopia konpultsatuaren bidez egiaztatuko da hori.

b) Trebatzaile moduan esperientzia izatea; curriculum vitaeak dioenaren gaineko zinpeko aitor-
penaren bidez egiaztatuko da hori.

3.– Baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten agiriak aztertu ondoren, edo behar izanez gero, 
zuzenketak egin ondoren, Nekazaritza eta Arrantza Saileko albaitarien zerbitzu teknikoek ebatziko 
dute –arrazoiak emanez– eskatzaileek proba bat egin behar duten ala ez; eskatzaileen ezaguera 
teoriko eta praktikoak zeintzuk diren ikusteko egingo da proba hori. Proba gainditzea ezinbestekoa 
izango da gaikuntzaren egiaztagiria lortu ahal izateko.

4.– Gaikuntza-egiaztagiria lortu duten trebatzaileek, hiru hilabetean behin, AIEOri jakinarazi 
behar diote arriskutsua izan daitekeen txakur bat trebatzeko eskatu duten bezeroen zerrenda, 
eta bertan txakurra identifikatuta egon beharko da. Txakurraren erregistro-orrian jaso beharko da 
txakurra trebatua izan dela, eta zein motako trebakuntza jaso duen ere adieraziko da.

5.– Artikulu honetan adierazten den gaikuntza-egiaztagiririk izan gabe arriskutsua izan daite-
keen txakur bat trebatzea arau-hauste oso larria izango da abenduren 23ko 50/1999 Legearen 
13.1.e) artikuluan ezarritakoaren arabera.
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25. artikulua.– Trebatzaileak prestatzeko ikastaroak homologatzea.

1.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren trebatzaileak prestatzeko ikastaroak homologatzera-
koan, kontuan izango da irakasleen prestakuntza profesionala eta esperientzia, bai eta emandako 
gaiak ere; Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Saileko zerbitzu tekniko eskudunek 
esango dute horiek guztiak nahikoa diren ikastaroa homologatu ahal izateko.

2.– Prestakuntza-ikastaroak homologatu nahi dituzten erakunde publiko nahiz pribatuek eskabi-
dea egin beharko dute. Eskabide hori onartu egin dela ulertuko da baldin eta sei hilabeteko epean 
berariazko ebazpenik ematen ez bada, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen Legearen 43. artikuluan ezarritakoaren arabera.

3.– Erakundeak, homologazio-eskabidearekin batera, prestakuntzako programa espezifikoa 
ere aurkeztu beharko du. Honako hauek jasoko dira bertan:

– Ikastaroaren memoria.

– Emango den programa, honako hauek zehaztuz: unitate didaktikoak, irakastorduak, zein 
motako eskola teoriko eta praktikoak izango diren eta zenbateko iraupena izango duten. Eskola 
praktikoak nukleo zoologikoetan eman ahal izango dira, baina horretarako, nukleo horiek Nukleo 
Zoologikoen Erregistroan sartuta egon behar dute.

– Irakasle tituludunen eta esperientziadunen zerrenda.

– Ikastaroa noiz eta zein zentro edo egoitzatan eman zen.

4.– Aurreko paragrafoan ezarritakoari jarraituz ikastaro homologatuak antolatzen dituzten 
erakundeek prestakuntza-ikastaroa egin izanaren egiaztagiria emango diote parte hartu duen 
bakoitzari.

V. KAPITULUA

IKUSKAPENA ETA KONTROLA

26. artikulua.– Ikuskatzeko eta kontrolatzeko eskumena.

Dekretu honetan araututako gaiak ikuskatzeko eta kontrolatzeko eskumena honako hauek 
izango dute: Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailak, Foru Aldundiek eta Udalek.

27. artikulua.– Ikuskatzea eta kontrolatzea.

Dekretu honetan araututako gaien ikuskapena eta kontrola poliziak edo beste funtzionario 
batzuk egin ahal izango dute; agintaritzaren agenteak izango dira, eta akta egin ahal izango dute 
(interesatuak bere desadostasuna adierazteko); akta hori interesatuari jakinaraziko zaio eta esku-
mena duen udal-organoari bidaliko zaio, beharrezko jotzen dituen neurriak har ditzan, eta behar 
izanez gero, zehapen-espedientea ireki dezan.
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VI. KAPITULUA

ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK

28. artikulua.– Arau-hausteak eta zehapenak.

Dekretu honetan ezarritakoa hausteagatik edo ez betetzeagatik ezarriko den zehapen-araubi-
dea Animaliak Babesteari buruzko urriaren 29ko 6/1993 Legearen V. tituluan ezarritakoa izango 
da –segurtasun publikoari buruzko estatuko legerian bildutakoaz gain–.

29. artikulua.– Zehapen-prozedura.

1.– Zehatzeko ahalmenari buruzko printzipioen araberakoa izango da zehapen-prozedura; 
honako xedapen hauetan guztietan daude araututa printzipio horiek: Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Zigor 
Ahalmena Erabiltzeko Araubidea onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretua eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zehatzeko ahalmenari buruzko otsailaren 
20ko 2/1998 Legea.

2.– Honako organo hauek erabili ahal izango dute zehatzeko ahalmena:

a) Animaliak babesteari buruzko urriaren 29ko 6/1993 Legean aurreikusitako arau-hausteak 
zehatzeko eskumena izango duten organoak, lege-xedapen horren 32. artikuluan ezarritakoak 
izango dira.

b) Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 
23ko 50/1999 Legean aurreikusitako arau-hausteak zehatzeko eskumena honako organo hauek 
izango dute:

– Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailak honako alor hauetan egindako arau-haus-
teetan du eskumena: trebatzeko gaitasunaren egiaztatzea eta trebatzaileak prestatzeko ikastaroen 
homologazioa.

– Udal-agintaritzak abenduaren 23ko 50/1999 Legean adierazten diren gainerako arau-haus-
teetan izango du eskumena. Arau-hausteak lurralde-eremua gainditzen badu, Eusko Jaurlaritzako 
Nekazaritza eta Arrantza Sailak izango du eskumena.

Zehatzeko eskumena duten organoek AIEOra bidali beharko dute zehapen-prozedurari amaiera 
emango dion ebazpenaren kopia.

3.– Udal-aginteek zehapen-espedienteak bideratzeko betebeharrari uko egiten badiote, esku-
mena duten organo foral eta autonomikoek hartuko dute betebehar hori –ofizioz edo alde batek 
eskatuta–, eta kasu bakoitzean jarri beharreko zehapenak ezarriko dituzte.

VII. KAPITULUA

JARRAIPEN BATZORDEA

30. artikulua.– Sorrera, helburua eta osaera.

1.– Dekretu honetan ezarritakoa bete den ala ez ikusteko, Jarraipen Batzorde bat sortu da. 
Honako hauek osatuko dute batzorde hori:

a) Nekazaritza eta Arrantza Saileko ordezkari bat.
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b) Foru Aldundietako ordezkari bana.

c) Euskal Udalen Elkarteko (EUDEL) hiru ordezkari.

d) Gaiak oso espezifikoak direla-eta, Batzordekoak ez diren teknikari espezialistak eta/edo 
gaiarekin zerikusia duten beste ordezkari batzuk behar direnean, batzordeburua izango da horiei 
dei egingo diena.

2.– Kide anitzeko organoei dagokienez, Jarraipen Batzordeak, oro har, berak ezarri dituen 
arauei jarraituko die, eta subsidiarioki, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritakoari jarraituko dio.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.– Dekretu honen Eranskinak Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren Agindu baten 
bidez aldatu ahal izango dira; horretaz gain, eguneratzeak ere egin beharko dira, I. eta II. eranski-
nei dagokienez, estatuko araudian egingo diren aldaketen ondorioz. Hala ere, I. eta II. eranskinen 
edukia minimoa izango da, eta eduki hori handitu behar denean bakarrik egingo da eranskin horien 
aldaketa.

Bigarrena.– Txakurren jabe edo edukitzaileek, urtebete izango dute, Dekretu hau indarrean jar-
tzen denetik kontatzen hasita, egungo osasun-kartilla 2. artikuluan ezarritako «Txakurren Kartilla 
Ofiziala»-ren eredura egokitzeko. Hala ere, egungo kartillan epe horretan aldaketaren bat egiten 
bada, Txakurren Kartilla Ofizial berria egingo da.

Hirugarrena.– Dekretu honetan estatuko araudiari buruz egiten diren aipamen zehatzak, 
aurrerantzean araudi hori ordezkatuko edo aldatuko duen araudiari buruzkoak ere izango dira. 
Halaber, Nekazaritza eta Arrantza Sailari eta Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzari egiten 
zaizkion aipamenak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Sailak sortu, kendu eta alda-
tzeko eta sail horien egitekoak eta jardute-eremuak zehazteko Dekretuari jarraiki, urriaren 29ko 
6/1993 Legean adierazten diren animalien inguruko eskumenak izango dituen Sailari, eta egitura 
organiko eta funtzionalari buruzko Dekretuari jarraiki, eskumen horiek izango dituen Zuzendari-
tzari egiten zaizkionak izango dira.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzea arautzen duen apirilaren 4ko 
66/2000 Dekretuak txakur arriskutsutzat jotzen dituen eta Dekretu honen I. eranskinean sartu 
gabe dauden txakurrak katalogazio horretatik kanpora gera daitezke, baldin eta jabe/edukitzaileak 
hala eskatzen badu; horretarako, Dekretu hau indarrean jarri eta hamabost eguneko epea izango 
dute eta/edo katalogazioa egin zenetik edo baldintzak ezarri zirenetik urtebete igaro beharko da. 
Eskabidea katalogazioa egin zuen organoari berari aurkeztu beharko zaio, eta albaitari edo treba-
tzailearen txostena –aldekoa– ere aurkeztu beharko da.

Bigarrena.– Trebatzaileak prestatzeko ikastaroak homologatzen ez diren bitartean, ez da eska-
tuko 24.2.a) artikuluan ezarritako baldintza.

Hirugarrena.– Trebatzeko gaitasunaren egiaztagiriak egin gabe edo homologatu gabe badaude, 
albaitariaren aldeko txostena, 7. artikuluko bigarren paragrafoak adierazten duena, erantsi beharko da.
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XEDAPEN INDARGABETZAILEAK

Lehenengoa.– Indarrik gabe uzten da apirilaren 4ko 66/2000 Dekretua, Euskal Autonomia Erki-
degoan txakurrak edukitzea arautzen duena.

Bigarrena.– Indarrik gabe uzten da Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1993ko maiatzaren 
25eko Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko txakurren identifikazioa arautzen duena.

Hirugarrena.– Indarrik gabe uzten dira maila bereko edo apalagoko xedapenak, baldin eta 
Dekretu honekin bat ez badatoz.

AZKEN XEDAPENA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da 
indarrean Dekretu hau.

Gernika-Lumon, 2004ko ekainaren 1ean.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Nekazaritza eta Arrantza sailburua,
GONZALO SÁENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.
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0 ERANSKINA, EKAINAREN 1EKO 101/2004 DEKRETUARENA

ANIMALIA HOZKARIEI BURUZKO ALBAITARITZA-TXOSTENA

Albaitaria: ...................................…………………………………………………………………...…

Elkarg. zk.:……………………………………………………Sexua……………………………….….

Helbidea:……………………………………………………………….Tel:…………………………..

Jabearen eta animaliaren datuak:

Jabea NAN

Helbidea Sexua

Udalerria Tel.

Espeziea Identifikazioa Izena Arraza

Adina Sexua Erantzukizun zibileko asegurua

Goian adierazitako animalia behaketa eta zaintzapean eduki ondoren,…..................... egune(t)
an aztertu dut, eta ez diot ikusi gaixotasun zoonosikoren bat izatearen inolako sintomarik.

Hautatu bi aukeretako bat, eta marratu bestea:

– Animaliak ez dauka izaera nabariki oldarkorrik, eta ez da inolako aldaketarik ikusi ez animalia-
ren izaeran ez duen portaeran. Amaitutzat ematen dut behaketa- eta zaintza-aldia.

– Animaliak bai dauka izaera nabariki oldarkorra, eta bai ikusi da aldaketarik animaliaren izae-
ran edo duen portaeran. Amaitutzat ematen dut behaketa- eta zaintza-aldia.

Txakurraren jabeak txosten hori bidali beharko dio espedientea izapidetzeko eskumena duen 
agintaritzari (txakurra erroldatuta dagoen udalari, edo bestela, animaliaren jabea erroldatuta 
dagoen udalari).



36/25

Indarrean dagoen testu kontsolidatua

I. ERANSKINA, EKAINAREN 1EKO 101/2004 DEKRETUARENA

TXAKUR-ARRAZEN, ARRAZA-TIPOLOGIEN EDO 
ARRAZA ARTEKO GURUTZATZEEN ZERRENDA

Pitbull terrierra.

Staffordshire bull terrierra.

Staffordshire terrier amerikarra.

Rottweilerra.

Dobatxakur argentinarra.

Fila brasildarra.

Tosa inua.

Akita inua.

Bully amerikarra.

Akita amerikarra.

Pitbull terrier amerikarra.

Bandogg- Bandogg Mastiff amerikarra.
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II. ERANSKINA, EKAINAREN 1EKO 101/2004 DEKRETUARENA

Xedapen honek eragiten dien txakurrek jarraian adierazten diren ezaugarri guztiak edo gehie-
nak dituzte:

Muskulatura sendoa, itxura indartsua, irmoa, atleta-gorputza, bizkortasuna, kemena eta erre-
sistentzia.

Izaera nabarmena eta ausardia handia.

Ile motza.

60-80 zentimetroko perimetro torazikoa, 50-70 zentimetroko altuera (soingurutzetik), eta 20 kg 
baino gehiago.

Buru handia, kuboidea, sendoa, kraneo zabala eta masail handiak, gihartsuak eta irtenak. 
Masailezur handiak eta sendoak, aho mardula, zabala eta sakona.

Lepo zabala, gihartsua eta motza.

Bular sendoa, zabala, handia, sahiets-hezur okerrak, bizkarralde gihartsua eta motza.

Aurreko gorputz-adarrak: paraleloak, zuzenak eta sendoak; atzeko gorputz-adarrak: oso gihar-
tsuak, hanka handi samarrak, angelu txikia osatzen dutenak.
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III. ERANSKINA, EKAINAREN 1EKO 101/2004 DEKRETUARENA

ASEGURU-ZIURTAGIRIA

1.– Aseguru-etxeari buruzko datuak:

Izena: ...................................……………………………………………………………………...……

Helbidea.:……………………………………………………………………………………………....….

Telefonoa:……………………………………………………….Faxa:………………….…………….….

2.– Aseguru-hartzaileari buruzko datuak:

Izena: ...................................……………………………….............................................................

Helbidea.:…………………………………………………………………………… CP……….…........

Udalerria:…………………………………….NAN:…………………… Telefonoa…….…………….….

3.– Asegurua egin behar zaion animaliari buruzko datuak:

Espeziea: ......................………………………………............. 
Identifikazioa.......................................

Izena.:……………………………………………………… Arraza……….………………………....….

Jaioteguna:………………………………….Sexua:……………………Kolorea………….…............

AA:  ž Bai   ;Baldintza berezi batzuk bete behar dira: ž Bai

 ž Ez         ž Ez

4.– Aseguru-polizari buruzko datuak:

Poliza-zenbakia: .........………………………………............…...........…...........…...........…...........

Erantzukizun zibileko estaldura: ..............………………………………............….........….............

Noiztik egongo da indarrean: ..............…………............noiz arte?............…………..……............

Zenbat urtetik behin berrituko da?

Hirugarrenekiko erantzukizun zibilari dagokionez, frankiziarik ez; 120.000 eurotik gorako 
estaldura.

…………………………………………………………………………… aseguru-etxeak honako hau

ZIURTATZEN DU:

Poliza honen bidez, asegurua egingo zaion animaliak hirugarrenei (pertsona, animalia edo 
gauzak) eragindako gorputz-lesioak eta/edo kalte materialak direla-eta, jabeak duen erantzukizun 
zibila bermatzen da. Lesio edo kalte horien erantzulea animaliaren jabea izango da, eta diruzko 
kalte-ordainak jasoko dira, Kode Zibilaren 1905. artikuluaren arabera. Txakurraren jabearen edo 
unean-uneko edukitzailearen erantzukizun zibila bere gain hartzen du aseguru honek.

Polizaren ordainagiri originala erantsi behar zaio ziurtagiri honi, balioa izan dezan.

Lekua eta eguna:

Zigilua/aseguru-etxearen sinadura
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IV. ERANSKINA, EKAINAREN 1EKO 101/2004 DEKRETUARENA

ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK 
EDUKITZEKO LIZENTZIA LORTZEKO ESKABIDEA

AURREALD:

Armarri edo idazpurua
(Escudo o membrete)

AYUNTAMIENTO DE
...............ko

UDALA

Sarrera-erregistroa
Registro de entrada

ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEKO LIZENTZIA ESKAERA

SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

ESKATZAILEA / SOLICITANTE

Izen-abizenak
Nombre y apellidos

Helbidea
Domicilio

Udalerria
Población

Posta kodea
Código postal

Tel NA/DNI

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ............................ ko alkate-udalburua

Adinez nagusia naiz eta, erantsirik doazen 
orriaren atzealdean adierazitako diren ziur-
tagiriek egiaztatzen duten bezala 1999ko 
50/1999 Legeak eta 2002ko martxoaren 
22ko 287/2002 Errege Dekretuak eskatutako 
baldintzak betetzen ditudanez, arau horietan 
arriskutsuak bezala sailkatutako animaliak 
edukitzeko lizentzia eskatzen dut.

En mi condición de persona mayor de edad, 
cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre y el Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, según la documen-
tación acreditativa que se adjunta y se señala al 
dorso, solicito licencia para la tenencia de anima-
les clasificados como potencialmente peligrosos 
por la normativa citada.

..............., 20....ko .................k ........

(Eskatzailearen sinadura / Firma del solicitante)
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ATZEALDE:

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK (jatorrizkoak eta fotokopiak konpultsatzeko)
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (originales y fotocopias para compulsar)

	 Ezkatzailearen NA.
DNI de la persona solicitante

	 Eskatzailearen bi argazki berri, nortasun agiriaren neurrikoak eta kolorezkoak.
Dos fotografías recientes de la persona solicitante, de tamaño de las de carné, en color

	 Aurrekari penalik ez duela egiaztatzen duen agiria, Gobernuaren Azpiordezkaritzak emana.
Certificado negativo de antecedentes penales, expedido por la Subdelegación del Gobierno.

	 Gaitasun fisiko eta psikologikoa egiaztatzen duen agiria, lizentziaren eskaera baino gehienez 12 hilabete 
lehenago Euskal Autonomia Erkidegoko zentro baimendu batek egindakoa.
Certificado de capacidad física y aptitud psicológica, expedido por un centro de reconocimiento autorizado en 
la CAPV en los 12 meses anteriores a la solicitud de licencia.

	 Txakurra  erroldatu zeneko inprimakia. Eskaerarekin batera aurkeztu ezean, lizentzia lortu ondorengo 15 egune-
tan aurkeztu beharko da.
Impreso de censado del perro. Si no se entrega con esta solicitud, deberá entregarse en los 15 días siguientes 
a la fecha de obtención de la licencia.

	 Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentziaren udal tasa ordaindu dela egiaztatzen duen agiria.
Documento acreditativo de haber formalizado el pago de la tasa municipal por la obtención de la licencia para 
la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

	 Zinpeko aitorpena, azaltzen duena eskatzaileak ez duela arriskutsuak izan daitezkeen animalien zuzenbide 
araudiari buruzko 1999ko abenduaren 23ko 50/1999 Legeko 13. Artikuluko 3. atalean aurreikusitako zigorreta-
tik bat bera ere jaso arau hauste larri edo oso larria egiteagatik. Dena den, aldi baterako etendura zigorra jaso 
arren aukera izango du lizentzia lortu edo berritzeko, baldin eta lizentziaren eskaera egunerako oso-osorik bete 
bada jarritako zigorra.
Declaración jurada de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las 
sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos. No obstante, no será impedimento para la 
obtención, o en su caso, la renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de 
la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya 
sido cumplida íntegramente.
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V. ERANSKINA, EKAINAREN 1EKO 101/2004 DEKRETUARENA

ZINPEKO AITORPENA

Aitorlearen datuak / Datos de la persona declarante

Izen-abizenak
Nombre y apellidos

Helbidea
Domicilio

NA / DNI

ZINPEAN AITORTZEN DUT

ez dudala arriskutsuak izan daitezkeen animalien 
zuzenbide araudiari buruzko 1999ko abenduaren 23ko 
50/1999 Legeko 13.3 artikuluan legehauste larri edo 
oso larrietarako aurreikusitako ondorengo zigorretatik 
bat bera ere jaso. Zigorrak: animalia konfiskatu, zikiratu 
edo hiltzea, establezimendua ixtea eta arriskutsuak 
izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia edo 
trabatzaile gaituaren ziurtagiria aldi baterako edo behin 
betiko galtzea.

Eta zinpeko aitorpen hau egiten dut, arriskutsuak 
izan daitezkeen animaliak izateko lizentzia eskatu 
nahian, martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuko 
3.1.c artikuluarekin bat etorriz.

DECLARO BAJO JURAMENTO

no haber sido sancionado/a por infracción grave ni 
muy grave con algunas de las sanciones accesorias 
(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) de las previstas en el 
apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos.

Y 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, de 22 de marzo.

(Eskatzailearen izenpea / Solicitante: firma)
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VI. ERANSKINA, EKAINAREN 1EKO 101/2004 DEKRETUARENA

UDALAREN LIZENTZIA LORTU IZANAREN EGIAZTAGIRIA

Agiri horrek erregistroko kode alfanumeriko bat izango du, marratxo bidez hiru bloketan banatuta 
egongo dena:

a) Lehen blokea:

– Bi digitu, lurralde historikoa adierazteko: 01 (Araba); 48 (Bizkaia); 20 (Gipuzkoa).

– Hiru zenbaki, udalerria adierazteko –dagokion erakunde estadistikoaren kodifikazioaren arabera.

b) Bigarren blokea: bi digitu, lizentzia eman deneko urtearen azken bi zenbakiekin bat datozenak.

c) Hirugarren blokea: lau digitu, udalerri bakoitzeko erregistroko zenbaki korrelatiboa adierazteko. 
Zenbaki hori ez da aldatuko urte batetik bestera.

AURREALDE:

Argazkia
Fotografía

ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN AMIMALIAK EDUKITZEKO LIZENTZIA
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Zk./N.º:

Titularra/Titular:

Helbidea/Domicilio:

Udalerria/Población:

Iraungipen data / Válido hasta: NAN/DNI:

ATZEALDE

Lizentziako daturen bat aldatuz gero, titularrak jakinaren gai-
nean jarriko du lizentzia eman duen udal organoa, aldaketa 
egunetik hamabost eguneko epean.

Leku publikoetan arriskutsua izan daitekeen txakurrarekin 
dabilenak baldintza hauek bete behar ditu:

1) Txakurra katez edo uhalez lotu behar da (gehienez bi 
metrokoa eta luzaezina) eta arrazaren arabera dagokion mutu-
rreko homologatua jarriko zaio. Leku publikoetan pertsona 
bakoitzak ezin du horrelako txakur bat baino gehiagorekin ibili.

2) Soinean eraman beharko ditu/dira, batetik, arriskutsuak 
izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia, eta bestetik, 
arriskutsuak izan daitezkeen animalien erroldan txakurra ins-
kribaturik dagoela egiaztatzen duen agiria.

(50/1999 Legea eta 287/2002 Errege Dekretua)

La persona titular deberá comunicar cualquier variación de los 
datos que figuran en la licencia en el plazo de quince días, 
contados desde la fecha en que se produzca, al órgano com-
petente del municipio al que corresponda su expedición.

Requisitos que debe cumplir la persona que conduzca y con-
trole un perro potencialmente peligroso en espacios públicos:

1) Usar correa o cadena, no extensible, de menos de dos metros 
de longitud, y un bozal homologado y adecuado a su raza, no 
pudiendo llevar más de uno de estos perros por persona.

2) Llevar consigo la licencia para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos y el certificado de la inscripción 
del perro en el registro municipal de animales potencialmente 
peligrosos.

(Ley 50/1999 y Real Decreto 287/2002
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VII. ERANSKINA, EKAINAREN 1EKO 101/2004 DEKRETUARENA

AHALMEN FISIKOARI ETA GAITASUN PSIKOLOGIKOARI BURUZKO EGIAZTAGIRIA

AURREALDE:

(Menbretea)
(Membrete)

Argazkia
Fotografía

(Zentroaren erregistro zenbakia)
(Número de inscripción en el Registro)

AZTERKETA MEDIKO ETA PSIKOTEKNIKOEN ZENTROKO ZUZENDARIA DEN .....................................
....................................................................................................................................... JAUNAK/ANDREAK

ZIURTATZEN DU:

...............................................................................................................................................jaunari/andreari
(NA: ................................................, jaiotze data: .............................................................) gaitasun fisiko 
eta jarrera psikologikoari buruzko mediku azterketa egin zaio, 1999ko abenduaren 23ko  50/1999 Legean 
eta 2002ko martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuan agindutakoaren arabera bi alderdi horiek aztertu 
beharrekoak baitira arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko  lizentzia (1) ............................... 
Ikusita mediku taldearen (2) .....................................  eta psikologia taldearen (2) ......................................... 
irizpideak (3) ................... jo dugu esandako lizentzia administratiboa (1) ..................................................

Behar diren ondorioak eragin ditzan egiten dut ZIURTAGIRI hau
.....................................................................................................................................................

ZENTROKO ZUZENDARIA
Zigilua

(1) lortzeko edo berritzeko
(2) aldeko edo kontrako
(3) GAITZAT edo EZ GAITZAT
(4) lortzeko edo berritzeko
Egiten denetik urtebetera iraungitzen da (Oharrak atzealdean)

D. ....................................................................................................................................................................
DIRECTOR DEL CENTRO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICO-PSICOTÉCNICOS
........................................................................................................................................................................

CERTIFICA:

Que D. ............................................................................................................................................................
con DNI n.º ............................................... nacido el .....................................................................................
se ha sometido al reconocimiento facultativo pertinente a la capacidad física y a la aptitud psicológica, 
necesarias para la (1) ......................................., de la LICENCIA para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, de conformidad con lo establecido en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre y 
en el RD 287/2002, de 22 de marzo, y visto el dictamen (2) ....................................... del equipo médico, así 
como el dictamen (2) ....................................... del equipo psicológico se le considera (3) .............................. 
para (4) ....................................... la LICENCIA ADMINISTRATIVA correspondiente

A los efectos indicados, expido el presente CERTIFICADO en
..........................................................., a .............. de ...................... de 20.......

EL DIRECTOR DEL CENTRO

Sello
(1) Obtención o Renovación
(2) Positivo o Negativo
(3) APTO o NO APTO
(4) Obtener o Renovar
Caduca al año de la fecha de expedición (Observaciones al dorso)
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ATZEALDE

GAIXOTASUNAK EDO GABEZIAK
ENFERMEDADES O DEFICIENCIAS

OHARRAK
OBSERVACIONES

(Gaixotasunik, gabeziarik edo oharrik badago, zigilua eta Zuzendariaren sinadura jarri)
(Si hay enfermedades, deficiencias u observaciones, sello del Centro y firma del Director))
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VIII. ERANSKINA, EKAINAREN 1EKO 101/2004 DEKRETUARENA

ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN TXAKURRAK 
UDAL-ERREGISTROAN SARTU IZANAREN EGIAZTAGIRIA.

Agiri horrek erregistroko kode alfanumeriko bat izango du, marratxo bidez lau bloketan banatuta 
egongo dena:

a) Lehen blokea:

– Bi digitu, lurralde historikoa adierazteko: 01 (Araba); 48 (Bizkaia); 20 (Gipuzkoa).

– Hiru zenbaki, udalerria adierazteko –dagokion erakunde estadistikoaren kodifikazioaren arabera.

b) Bigarren blokea: bi digitu, txakurra dela adierazteko: 01.

c) Hirugarren blokea: bi digitu, animalia erregistroan sartu deneko urtearen azken bi zenbakiekin 
bat datozenak.

d) Laugarren blokea: lau digitu, udalerri bakoitzeko erregistroko zenbaki korrelatiboa adierazteko. 
Zenbaki hori ez da aldatuko urte batetik bestera.

AURREALDE:

ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIEN UDAL ERROLDA
REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMETE PELIGROSOS

Erregistro zk. / N.º de registro

Mikrotxipa / Microchip

Animaliaren izena / Nombre del animal

Arraza / Raza

Garbia ala gurutzatua? / ¿Pura o mestiza?

Emea ala arra? / ¿Hembra o macho?

ATZEALDE:

Animalia saldu, eskualdatu, dohaintzan 
eman, hil, ostu edo galduz gero, titularrak 
jakinaren gainean jarriko du Udal Errolda, 
gertaeraren berri izan duenetik berrogeita 
zortzi orduko epean.

Arriskutsua izan daitekeen animalia auto-
nomia erkidego batetik bestera eramanez 
gero, nola betiko hala hiru hilabete baino 
gehiagorako, jabeak dagokion udal errol-
dan inskribatu beharko du.

La persona propietaria del animal deberá 
comunicar al Registro Municipal la venta, 
traspaso, donación, muerte, sustracción o 
pérdida del animal en el plazo de cuarenta 
y ocho horas desde que se tenga conoci-
miento de tales hechos.

El traslado de un animal potencialmente 
peligroso de una comunidad autónoma a 
otra, sea con carácter permanente o por 
periodo superior a tres meses, obligará a la 
persona propietaria a efectuar las inscrip-
ciones oportunas en los correspondientes 
registros municipales.
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IX. ERANSKINA, EKAINAREN 1EKO 101/2004 DEKRETUARENA

AIEON SARTZEKO ESKAERA

Izen-abizenak: ...............................................................................; NAN zk.: .............................; 
sexua:..........................; elkargokide zk.:….; Elkargoa:………… (e)ko Albaitarien Elkargoa; tele-
fono zk.: .........................; helbide elektronikoa:………………………….

Erantzukizunpeko adierazpena:

Badakit zer dioen animaliak identifikatzeari buruz indarrean den legeriak.

Badauzkat eskanerra, mikrotxip-zenbakia egiaztatzeko barra-irakurgailua eta AIEOren aplika-
zioarekin eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoarekin telematikoki komunikatzeko behar 
diren bitarteko teknikoak.

Badaukat identifikazio-agiri ofizialak zaintzeko gaitasuna, trazabilitate egokia egiteko.»

Badaukat sinadura elektronikoa, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan identifikatzeko.

Bada, AIEO erregistroan sartzeko eskatzen diot erregistro hori kudeatzen duen organoari.

Eta horrela jasota gera dadin eta bidezko ondorioak izan ditzan, sinatzen dut.

Sin.:………………………………….

……………………. (e)n, 20…. (e)ko……………..ren….. (e)(a)n.
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X. ERANSKINA, EKAINAREN 1EKO 101/2004 DEKRETUARENA

ESTERILIZAZIOARI BURUZKO ALBAITARITZA-ZIURTAGIRIA

Albaitaria: ......................................……………………………………………………………….…

Elkarg. zk.:…………………………………………………… Sexua………………………………

Helbidea:………………………………………………………………. Tel:………………………..

Animaliaren datuak:

Jabea NAN

Helbidea Sexua

Udalerria Tel.

Espeziea Identifikazioa Izena Arraza

Adina Sexua Erantzukizun zibileko asegurua

Goian adierazitako txakurrari esterilizatzeko kirurgia-ebakuntza egin zaio…………… egunean, 
eta hau egin zaio zehatz-mehatz:

Lekua eta data:


