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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

117/2018 Foru Agindua, martxoaren 9koa, luzatzen duena otsailaren 1eko 43/2017 Foru Agin-
duaren bidez onartutako araudia, arautzen duena ibaietako arrantzaren aprobetxamendua 
Arabako Lurralde Historikoan 2017/2018 denboraldirako, harik eta indarrean sartu arte 2018-
2019 aldia arautzen duen araudia

Eusko Jaurlaritzaren 34/1985 Dekretuaren eta Arabako Foru Aldundiaren 884/1985 Dekretua-
ren bidez (biak martxoaren 5ekoak), Arabako Foru Aldundiari eskumena eman zitzaion ibaietako 
arrantza arloa araubidez garatzeko. Hortaz, Arabako Lurralde Historikoko ibaietako arrantzaren 
aprobetxamendua arautzen duen araudiak ezarritako urtean urteko foru agindua da araugintza 
baliabidea arrain espezieen aprobetxamendu antolatua egiteko.

Kontuan izanda gero eta izapide gehiago egin behar dela arau orokorrak onartzeko, hala 
xedatzen baitu maiatzaren 23ko 29/2017 Foru Dekretuak, onartzen dituenak xedapen oroko-
rrak egiteko prozedura, arau eragina eta genero eraginari buruzko txostenak egiteko gidak 
eta araugintza teknikari buruzko jarraibideak, aurreikusten da ezen ibaietako arrantzaren 
aprobetxamendua Arabako Lurralde Historikoan 2018/2019 denboraldian arautuko duen 
araudiak ezartzen duen foru agindua ez dela indarrean egongo ohiko data baino lehen. Data 
hori Arrantzako Lurralde Kontseiluak denboraldia hasteko erabakitakoa da, zeina aurtengo 
martxoaren 18rako aurreikusi baita.

Jakinda zein garrantzitsua den arrantza aprobetxamendua Araban, eta Arrantza Kontseiluan 
erabaki zenez 2018-2019 denboraldirako proposaturiko araudia funtsean ez dela izango 2017-
2018 denboraldian indarrean zegoenaren desberdina, egoki irizten zaio luzatzeari otsailaren 
1eko 43/2017 Foru Agindua, onartzen duena araudia arautzen duena ibaietako arrantzaren 
aprobetxamendua Arabako Lurralde Historikoan 2017/2018 denboraldirako, harik eta indarrean 
sartu arte 2018-2019 aldia arautzen duen araudia, egokituz arrantza aldia, ordutegia eta egutegia 
2018-2019 denboraldira, eta eguneratuz arrantza baimenen tasak, abenduaren 22ko 21/2017 Foru 
Arauak, Arabako Lurralde Historikoko aurrekontua gauzatzekoak 2018rako, bosgarren xedapen 
gehigarrian xedatutakoren arabera.

Aginduzko txostenak aztertu dira; horregatik, dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Luzatzea otsailaren 1eko 43/2017 Foru Aginduaren bidez onartutako arau-
dia, arautzen duena ibaietako arrantzaren aprobetxamendua Arabako Lurralde Historikoan 
2017/2018 denboraldirako, harik eta indarrean sartu arte 2018-2019 aldia arautzen duen araudia, 
kanpaina horretarako egokituz aldi eta ordu baliodunak eta baimenak eskatzeko aldiak, eta 
eguneratuz haien datak. Hona hemen nola geratuko diren:

1. Aldi baliodunak.

Oro har, 2018/19 denboraldian salmonidoak harrapatzeko aldi balioduna, bai ur libreetan 
bai erregimen bereziko uretan, 2018ko martxoaren 18tik ekainaren 30era artekoa izango da, bi 
egun horiek barne, salbu eta amuarrainak hil gabe harrapatzeko Kuartangoko arrantza espa-
rruan. Esparru horretan, aldi balioduna 2018ko apirilaren 14tik ekainaren 13ra artekoa izango 
da, biak barne.
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Ibai zati libreetan ziprinidoak harrapatzeko aldi balioduna 2018ko martxoaren 18an hasi eta 
2019/20 arrantza denboraldiaren hasierara artekoa izango da.

Arrain exotiko inbaditzaileak kontrolatu eta deuseztatzeko ezarri diren ibai zatietan (otsailaren 
1eko 43/2017 Foru Aginduko II. eranskinean –Arabako arrantza baimenduko ibai zatiak– jasoak), 
aldi balioduna haiekin gainjartzen diren salmonido edo ziprinido arrantzarako ibai zatietako 
berbera izango da.

Karramarro seinaleduna eta karramarro gorria harrapatzeko aldi balioduna izango da 2018ko 
uztailaren 1etik irailaren 30era artekoa, biak barne, otsailaren 1eko 43/2017 Foru Aginduaren IV. 
eranskinean zehazten diren kontrol eta deuseztatze ibai tarteei dagokienez.

2. Ordu baliodunak.

Eguzkia irten eta sartu artekoak dira arrantza ordu baliodunak, Institutu Geografiko Naziona-
laren egunsenti eta iluntze almanaka ofizialetik hartuak http://www.fomento.gob.es/salidapues-
tasol/2018/Vitoria-2018.txt eta http://www.fomento.gob.es/salidapuestasol/2019/Vitoria-2019.txt.

3. Eskaera aldiak eta Amuarrain esparruetako arrantza baimenak eta karramarroa kontrolatu 
eta deuseztatzeko baimenak arautzen dituzten tasak.

— Eskaerak: Amuarrainak arrantzatzeko baimenak eta karramarroa kontrolatu eta deusezta-
tzeko baimenak Arabako Foru Aldundian eskatuko dira (Probintzia plazako 5. zenbakian dauden 
bulego teknikoetan, beheko solairuan), edo AFAren egoitza elektronikoaren bidez, horretarako 
formalizatutako inprimakian eta nahitaezko agiriekin batera. Eskaerak egiteko epeak honako 
hauek dira:

a) Karramarroa kontrolatu eta deuseztatzeko ibai tarteak: 2018ko martxoaren 5etik 28ra 
bitartean, biak barne.

b) Amuarraina arrantzatzeko esparruak: 2018ko abendua.

— Tasak. Hauexek dira amuarrainak arrantzatu eta karramarroak deuseztatzeko 2018. urterako 
onartu diren baimenen tasak, behin aplikatu ondoren abenduaren 22ko 21/2017 Foru Arauak, 
Arabako Lurralde Historikoko aurrekontua gauzatzekoak 2018rako, ezarritako eguneraketa.

a) Amuarrain arrantzako esparruak: 9,60 euro (arrantza “hilgarri”rako baimena). Arrantza 
esparru baterako heriotza gabeko arrantzarako baimena eskatzekotan, 5,20 euro izango da tasa.

b) Heriotza gabeko (amuarrain) arrantzako esparrua: 5,20 euro.

c) Karramarro seinaleduna kontrolatu eta deuseztatzeko ibai zatiak: 8,16 euro.

d) Karramarro gorria kontrolatu eta deuseztatzeko ibai zatiak: 3,41 euro.

Bigarrena. Foru Agindu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean

Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 9a

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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