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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

230/2016 Foru Agindua, uztailaren 13koa, Kuartangoko ehiza esparru sozialeko oilagorraren 
eta basurdearen ehiza aprobetxamendua arautzen duena, 2016-2017 ehiza denboraldirako

2014ko abuztuaren 1ean, Arabako Foru Aldundiak kontratu bat sinatu zuen Aprikano, 
Etxabarri-Kuartango, Jokano, Marinda, Sendadiano, Urbina Eza, Uribarri-Kuartango eta 
Zuhatzu-Kuartangoko administrazio batzarretako eta Gibijo eta Iartoko komunitateetako lurrak 
ehizarako aprobetxatzeko errendatzeko, Kuartangoko ehiza esparru soziala era zedin, hasieran 
bost urterako.

Kontratu horren I. eranskinean xedatu da Arabako Foru Aldundiak egingo dituela esparru 
sozial horren administrazioa eta bertan ehizatzeko araudia. Artikulu hori aplikatuz, eta ehizari 
buruzko dagokion urteko foru aginduak, Arabako lurralde historikoan 2016-2017 denboraldi-
rako ehiza arautuko duenak, artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, egokia da foru agindu 
hau ematea, esandako denboraldian Kuartangoko ehiza esparru sozialean oilagorraren eta 
basurdearen ehiza aprobetxamendua arautzeko, bai eta bertan ehizatzeko baimenen zozketa 
eta jaulkipena ere.

Horregatik, eta aitortzen zaizkidan ahalmenez baliatuz, honako hau

XEDATZEN DUT

1. Ondoko araudi hau ezartzea, zeinaren bidez arautu egingo baitira Kuartangoko ehiza es-
parru sozialean oilagorraren ehiza aprobetxamendua 2016-2017 ehiza denboraldian eta ehiza 
esparru horretan ehizan egiteko baimenen zozketa eta jaulkipena.

Lehenengoa. Arau orokorrak eta ehiza aprobetxamenduari buruzkoak:

A. EHIZARI BURUZKO ARAU OROKORRAK:

1º. Kuartangoko ehiza esparru sozialaren zonifikazioa: guztira, sei ehiza lote finkatzen dira, 
1etik 6ra arte enumeratuta.

2º. Hona hemen lote horien izenak: (1) Tortura-Zuhatzu iparraldea, (2) Zuhatzu hegoaldea 
-Aprikano ekialdea, (3) Iarto, (4) Marinda, (5) Villamanca eta (6) Uribarri-Aprikano mendebaldea.

3º. Egun baliodunak: ehizan jarduteko egun baliodunak ostegun, larunbat eta jaiegunak 
(igandeak izan ezik) izango dira, 2016ko azaroaren 1etik 2017ko urtarrilaren 29ra arte, salbu 
2016ko abenduaren 25a eta 2017ko urtarrilaren 1a eta 6a.

4º. Ehiza ordutegia: 08:30 - 14:30.

5º. Harrapatu daitezkeen espezieak: oilagorra (Scolopax rusticola) baino ezin izango da 
harrapatu.

6º. Ehiza motak: onartutako mota bakarrak taldekako eta bakarkako ehiza xehea izango dira.

7º. Ehiza egunen mugaketa. Ehiza esparru soziala erabiltzen duen edozein pertsonak (herri-
koa, Araban federatua, lurraldekoa, estatukoa nahiz Europar Batasunekoa delarik) denboraldian 
zehar ehizan egin dezakeen egunak, dela titular moduan, dela eskopetadun laguntzaile moduan, 
gehienez ere hiru izango dira.
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8º. ehiztariak sailkatzeko, kontuan edukiko da haien NANean ageri den helbidea, errolda 
ziurtagiriaren bitartez beste helbide bat dutela egiaztatu ezean. Arabako Lurraldeko Ehiza Fe-
derazioan federatutakoek indarrean izan beharko dute federazioaren lizentzia, bai baimena 
eskatzen dutenean, bai baimen hori erabiltzen dutenean.

Horiek horrela, herriko ehiztari izango dira bizilekua ehiza esparru sozialaren geografia 
eremuko lurren jabe diren herrietan daukaten eta Kuartangoko Udalak urtero eskaintzen duen 
zerrendaren barruan dauden pertsonak. Lurraldeko ehiztariak, bizilekua Arabako lurralde his-
torikoko gainerako herrietan daukatenei; eta estatuko edo Europar Batasuneko ehiztaritzat, 
bizilekua lurralde honetatik kanpo daukatenak.

9º. Baimen kopurua eta harrapaketa kupoak. Lote bakoitzean bi baimen emango dira. Ehi-
ztari batentzako izango da baimen bakoitza. Aukeran, eskopetadun nahiz eskopetarik gabeko 
laguntzaile bat eraman dezakete. Baimen bakoitzeko 3 oilagor harrapatu ahal izango dira, bai-
menaren titularra lagunduta joan ala ez.

10º. Erabil daitezkeen txakurrak, gehienez ere, hiru izango dira baimen bakoitzeko, ehiztaria 
bakarrik nahiz lagunduta joan. Ehiztariek berekin eramaten dituzten txakurrak behar bezala 
identifikatuta egon behako dira, txakurren osasun kartillarekin eta dagokien mikrotxiparekin. 
Mikrotxipa nahitaezkoa ez den lekuetako txakurrek euren identifikazio txapa izan behar dute 
aldean. Behar bezala identifikatuta ez dauden txakurrak ezin izango dira erabili ehiza egunean.

B. BAIMENEN ZOZKETA ETA JAULKIPENA ARAUTZEN DITUZTEN ARAUAK.

1º. Baimenen banaketa. Ehiza denboraldi bakoitzean dauden baimen guztietatik, hasiera 
batean, ehuneko 50 lurraldeko ehiztarientzat izango dira, eta gainerako ehuneko 50, besteentzat. 
Ehuneko horiek eskaintzaren eta eskariaren arabera alda daitezke.

Bigarrena. Prozedura:

A. Eskaerak aurkeztea:

A.1 - 2016-2017 denboraldirako baimenen zozketan parte hartzeko eskaerak aurkezteko 
2016ko irailaren 1etik 15era arteko epea izango da, bi egun horiek barne.

A.2 - Eskaerak aurkeztu ahal izango dituzte herriko ehiztariek, Arabako Lurraldeko Ehiza 
Federazioan federatutakoek, lurraldekoek eta estatuko edo EBkoek, horretarako inprimaki nor-
malizatuetan. Ehiza esparru sozial honetako zozketa batean lehenengo aldiz parte hartzen ba-
dute, beren NANaren fotokopia erantsi beharko dute. Herriko ehiztariek gainerako eskatzaileen 
baldintza berberak bete beharko dituzte, eta lurraldekotzat hartuko dira. Arabako Lurraldeko 
Ehiza Federazioan federatuta dauden ehiztariek dagokien federazioaren indarreko lizentzia 
aurkeztu beharko dute.

A.3 - Eskaera bakarra onartuko da pertsonako. Bat baino gehiago aurkeztuz gero, denak 
baliogabetuko dira. Era berean, behar bezala beteta aurkezten diren eskaerak ere ezeztatuko 
dira, eta epez kanpo aurkezten direnak ere bai. Posta bidez bidalitako eskaerei dagokienez, 
zigilu-markan jarritako data hartuko da kontuan.

B. Zozketa:

B.1 - Zozketa irailaren 23an egingo da, 11:00etan, Arabako Foru Aldundiaren Jauregiko 
aretoetan. Jendaurreko ekitaldia izango da eta akta egingo da.

Eskabideak aurkezteko epea bukatu eta aurkeztutako eskaerak onartutakoan, ehiztariak 
taldeka bilduko dira, Araban federatuak, lurraldekoak edo estatukoak/EBkoak diren kontuan 
hartuta, eta aukeratu duten egunaren arabera. Ondoko hauek izango dira 2016-2017 ehiza 
denboraldi honetarako zozketan parte hartzeko sailkatutako taldeak:

1. taldea: Estatuko edo EBko baimenak.

2. taldea: Federatuen baimenak eta lurraldekoak. Honen barruan sartuko dira herriko ehiz-
tariak.
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B.2 - Zozketa egunean, talde bakoitzean zenbaki bat aterako da, eta horretatik aurrera 
sekuentzia batean oinarrituta zehaztuko dira baimena aukeratu dezaketen pertsonak, dauden 
taldearen eta unean-unean dagoen eskaintzaren barruan. Sekuentzia hori kalkulatzeko, onar-
tutako eskaeren kopurua talde bakoitzerako dauden baimen kopuruaren artean zatituko da.

C. Baimenak jaulkitzea:

C.1 - Txanda murriztua:

Zozketa egin eta gero, baimenen esleipendun suertatu diren pertsonei eskutitzez jakinara-
ziko zaizkie aukeratu ditzaketen eguna eta ordua, beraiek parte hartu duten taldearen arabera. 
Telefonoz deitu beharko dute aukera egiteko.

Txanda murriztuan zenbat baimen eska daitekeen zehazteko, eskaintza eta eskaera hartuko 
dira kontuan.

C.2 - Txanda irekia:

Eman gabe gelditzen diren baimen guztiak, Arabako Foru Aldundiaren Mendi Zerbitzuko 
Arrantza eta Ehiza Atalean emango dira (Probintzia plaza, 5, beheko solairua), bertara joanda, 
edota jendea hartzeko ordutegian (8:15etik 14:30era arte) 945 181877 telefono zenbakira deituta. 
Baimen horiek, gaitutako edozein ehiztariren eskura egongo dira, zozketan parte hartu izan ala ez.

D. Baimenen ordainketa:

D.1 - Edozein kasutan ere, baimenak erreserbatzen dituzten ehiztariek diru sarrera egokiaren 
bidez ordaindu beharko dituzte beren eskaera egiteko garaian adierazten zaien epearen barruan, 
eta epe horretan hala ez egitekotan haiei uko egiten dietela iritziko da.

D.2 - Baimenen prezioak 2016-2017 denboraldirako Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 16ko 
38/2015 Foru Dekretuak finkatzen ditu.

Estatukoak edo erkidegokoak........................30,46 euro

Lurraldekoak....................................................26,30 euro

Araban federatuak...........................................21,36 euro

Herrikoak..........................................................16,43 euro

D.3 - Baimenaren zenbatekoa zehazteko, baimenaren titularraren izaera kontuan edukiko 
da. Baldin baimena ez badu titularrak erabiltzen, edo laguntzaileren batekin erabiltzen bada, 
pertsona horien sailkapena kontuan hartuko da; baldin horietakoren bat ordaindutakoa baino 
prezio garestiagoko baimena izatea eskatzen duen mota bati atxiki behar bazaio, zenbateko bien 
arteko aldea ordaindu beharko zaie ehiza esparru sozialeko langileei agirien kontrolean. Hala 
egiten ez bada, baimena baliogabetuko da, eta horren zenbatekoa ez zaio itzuliko titularrari.

D.4 - Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen eta Hirigintza Sailari egotzi ahal zaizkion arra-
zoiengatik, eguraldiarengatik, harrapakinen babes gabeziarengatik, edo behar bezala egiazta-
tutako ezinbesteko arrazoiengatik ehizan ezin egin daitekeenean baino ez da itzuliko baime-
nengatik ordaindutako dirua.

Hirugarrena. Baimenaren erabilerari buruzko arauak:

A. Ehiza eguneko 08: 30ean, indarrean dauden ondoko agiriak aurkeztuko ditu baimenaren 
titularrak, eta, laguntzaileren bat badarama, hark ere bai, ehiza esparruak Zuhatzu Kuartangon 
duen bulegoan:

– Aginduzko diru zenbatekoa ezarritako epealdiaren barruan ordaindu dela frogatzen duen 
ordain gutuna.

– Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza baimena, indarrean dagoena, nortasuna egiaztatzen 
duen agiri ofiziala (NANa, AIZa, gidatzeko baimena edo pasaportea), arma baimena, ehizan 
egingo duten guztien eskopeten asegurua eta gida eta ehizarako erabiliko dituzten txakur guz-
tien osasun kartillak. Jatorrizko agiriak zein kopia konpultsatuak aurkeztu daitezke.



2016ko uztailaren 22a, ostirala  •  83 zk. 

4/8

2016-02672

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

– Asegurua indarrean egon behar da eta bat etorri behar du urtarrilaren 21eko 63/1994 
Errege Dekretuak, nahitaez eduki beharreko ehiztariaren erantzukizun zibileko aseguruaren 
arautegia onartzen duenak, xedatutakoarekin (BOE, 40. zk., 1994ko otsailaren 16koa).

– Federazioaren indarreko lizentzia, Arabako Lurraldeko Ehiza Federazioan federatutakoek. 
Baldin lizentzia hori indarrean ez badu, ehiztariak dagokion kategoriako gehigarria ordaindu 
beharko du ehizatzeko, eta ez du eskubiderik izango ordainduta daukan baimenaren zenbatekoa 
itzul dakion eskatzeko.

– Baimenaren titularra izan ez eta ordezko moduan joatekotan, titularraren idatzizko baimena 
eta beraren agiri guztien fotokopia aurkeztu beharko ditu.

Agiriak aztertu eta gero, gidari moduan jardungo duen pertsona bat izendatuko zaio.

B. Araudia betetzen ez bada edo ehiza alorreko arau-hauste administratiboren bat egin dela 
uste izanez gero, gidari moduan diharduen pertsonak berehalakoan amaitutzat eman ahal 
izango du ehiza eguna. Batera zein bestera, baimenarengatik ordaindutakoa galduko da. Era 
berean, harrapatutako ehizaki kopuruaren berri eman beharko zaio pertsona horri.

2. Ondoko araudi hau ezartzea, 2016-2017 ehiza denboraldian Kuartangoko ehiza esparru 
sozialean basurdeen eta orein emeen ehiza aprobetxamendua (uxaldiak) eta bertan ehizatzeko 
baimenen zozketa eta jaulkipenak arautzeko.

Lehenengoa. Arau orokorrak eta ehiza aprobetxamenduari buruzkoak:

A. EHIZARI BURUZKO ARAU OROKORRAK:

1º. Kuartangoko ehiza esparru sozialaren zonifikazioa: hainbat sektore edo eremu ezartzen 
dira ehiza larrian aritzeko, hain zuzen basurdeak eta orein emeak ehizatzeko uxaldiak egiteko. 
Uxaldi guztiak “arriskua eta mentura” modalitatean egingo dira.

2º. Egun baliodunak: oro har, ehiza modalitate honetan 2016ko urriaren 2tik 2017ko otsailaren 
26ra arteko igandeetan aritu ahal izango da. Zehazki, 2016-2017 ehiza denboraldirako, guztira 
hogei uxaldi ezarri dira, egun hauetan egitekoak:

• Herriko ehiza taldeak:

— Urria: 9 eta 23.

— Azaroa: 6 eta 20.

— Abendua: 4 eta 18.

— Urtarrila: 15 eta 29.

— Otsaila: 12 eta 26.

• Gainerako ehiza taldeak:

— Urria: 2, 16 eta 30.

— Azaroa: 13 eta 27.

— Abendua: 11.

— Urtarrila: 8 eta 22.

— Otsaila: 5 eta 19.

3º. Ehiza ordutegia: 08:30etik 16:30era.

4º. Harrapatu daitezkeen espezieak: basurdeak eta oreinak baino ezingo dira harrapatu, eta 
oreinetan, emeak baino ez.

5º. Ehiza mota: uxaldia baino ez dago baimenduta; uxaldi bakoitzeko taldean ehiztariak eta 
uxatzaileak ariko dira behar dituzten txakurrekin eta lurrorotakoekin. Uxaldietan ehizari buruzko 
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dagokion urteko foru aginduan ehiza mota horretarako ezarritako baldintza orokorretan barne 
koordinazioaz, jantziez, armez, munizioaz eta ehiztarien kopuruez ezarritako arauak bete behar 
dira.

6º. Ehiza egunak mugatzea: oro har, ehiza talde bakoitzak egun batean egin ahal izango 
du ehizan denboraldi bakoitzean. Salbuespena izango dira Kuartangoko herriko ehiza taldeak; 
horiei, hasiera batean, hamar uxaldi esleituko zaizkie. Eskaintzaren arabera, zozketa egin eta 
baimenak eman ondoren txanda ireki bat ezarri ahal izango da soberako baimenak eskuratzeko. 
Hori gertatzen denean, taldeak modalitate honetako ehiza egun gehiago edukiko ditu ehiza 
esparru sozialean.

7º. Ehiza taldeen sailkapena. Hona hemen ehiza taldeak sailkatzeko kategoriak:

— Tokikoak: taldeko ehiztarien ehuneko 20, gutxienez, Kuartangoko herritarrak dira.

— Lurraldekoak: ehiza taldeko ehiztariak Arabako ehiza esparru bateko ehiza aprobetxa-
menduaren titularrak dira (norbanakoak, klubak edo elkarteak) edo, lurraldeko ehiza esparru 
bateko ehiza aprobetxamenduaren titularrak ez izan arren, Arabako lurralde historikoan daukate 
egoitza.

— Estatukoak edo erkidegokoak: taldeko ehiztariek Arabako lurralde historikotik kanpo 
daukate egoitza.

Herriko ehiza taldeetarako, herrikotzat joko dira Kuartangoko ehiza esparru sozialaren errenta-
mendu kontratuaren II. eranskinean ezarritako baldintzak betetzen dituzten ehiztariak. Lurraldeko 
gisa sailkatutako ehiza taldeak Arabako ehiza esparruren bateko ehiza aprobetxamenduaren 
titular izan behar dira (horretarako, Arabako Foru Aldundiko Mendi Zerbitzuan dagoen zerrenda 
ofizialean egon behar dira); edo, bestela, Arabako lurralde historikoa izan behar dute bizileku 
talde horretako ehiztari guztiek. Gainerako ehiza taldeen kasuan, taldekideen NANetan agertzen 
diren helbideak hartuko dira kontuan; norbaitek NANean agertzen den egoitzan gabe beste 
batean bizi dela frogatu nahi badu, errolda ziurtagiria aurkeztu behar du.

8º. Ehiztari kopurua. Ehiza talde bakoitzak ondoko kideak edukiko ditu: gutxienez hamabi eta 
gehienez berrogeita bost ehiztari eta gutxienez sei uxatzaile. Uxatzaileetako bik eskopeta eduki 
ahal izango dute piezak akabatzeko edo txakurrak erasoetatik babesteko.

9º. Txakurrak: ehiza taldeek, gutxienez, hamar txakur eraman behar dituzte berekin, be-
har bezala identifikatuta; txakur bakoitzak bere osasun kartilla eta mikrotxipa izan behar ditu. 
Mikrotxipa nahitaezkoa ez den lekuetako txakurrek euren identifikazio txapa izan behar dute 
aldean. Behar bezala identifikatuta ez dauden txakurrak ezin izango dira erabili ehiza egunean.

B. BAIMENEN ZOZKETA ETA JAULKIPENA ARAUTZEN DITUZTEN ARAUAK.

1º. Baimenen banaketa. Oraingo ehiza denboraldian egingo diren hogei uxaldien erdiak (ehu-
neko 50) Kuartangoko herriko ehiza taldeentzat izango dira, eta beste erdiak gainerakoentzat. 
Ehuneko horiek ez dira behin betikoak: baimen eskaintzaren eta eskariaren arabera aldatu 
daitezke.

Bigarrena. Prozedura:

A. Eskaerak aurkeztea:

A.1 – 2016-2017 denboraldirako baimenen zozketan parte hartzeko eskaerak aurkezteko 
2016ko irailaren 1etik 15era arteko epea izango da, bi egun horiek barne.

A.2 – Zozketan parte hartzeko eskaera ehiza taldearen ordezkari batek aurkeztu behar du 
berariazko inprimaki normalizatuan; ordezkariak taldearen izena idatzi behar du eta nolako 
sailkapena daukan zehaztu behar du, 8. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Horrez gainera 
taldeko kide guztien zerrenda aurkeztu behar da, eta horrekin batera denen NAN, AIZ, pasaporte 
edo gida baimenen fotokopiak.
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A.3 – Ehiza talde bakoitzak eskaera bat bakarrik aurkeztu dezake denboraldi bakoitzean. 
Pertsona bat ehiza talde batean bakarrik agertu daiteke; beraz, norbait batean baino gehiago-
tan agertuz gero, denen eskaerak ezeztatuko dira eta ezin hartu izango dute parte zozketan. 
Era berean, behar bezala beteta aurkezten diren eskaerak ere ezeztatuko dira, eta epez kanpo 
aurkezten direnak ere bai.

B. Zozketa:

B.1 - Zozketa 2016ko irailaren 23an egingo da, 11:00etan, Arabako Foru Aldundiaren Jaure-
giko aretoetan. Jendaurreko ekitaldia izango da eta akta egingo da.

B.2 - Zozketa egunean, zenbaki bat aterako da, eta horretatik aurrera sekuentzia batean 
oinarrituta zehaztuko dira dagozkien baimenak aukeratu ditzaketen ehiza taldeak. Sekuentzia 
hori kalkulatzeko, onartutako eskaeren kopurua dauden hamar baimenen artean zatituko da.

C. Baimenak jaulkitzea:

C.1 - Txanda murriztua:

Zozketa egindakoan baimena jaso duten taldeei postaz jakinaraziko zaie noiz aukeratu de-
zaketen uxaldia egitea (eguna eta ordua); telefonoz adierazi beharko dute.

C.2 - Txanda irekia:

Eman gabe gelditzen diren baimen guztiak, Arabako Foru Aldundiaren Mendi Zerbitzuko 
Arrantza eta Ehiza Atalean emango dira (Probintzia plaza, 5, beheko solairua), bertara joanda, 
edota jendea hartzeko ordutegian (8:15etik 14:30era arte) 945 181877 telefono zenbakira dei-
tuta. Baimen horiek edozein ehiza taldek eskuratu ditzake, zozketetan parte hartu duen ala ez 
kontuan hartu gabe.

D. Baimenen ordainketa:

D.1 - Baimen bat erreserbatzen duten ehiza taldeek haren zenbatekoa ordaindu behar dute 
eskaera aurkeztean adierazten zaien epealdiaren barruan; epealdi horretan ordaindu ezean, 
baimenari uko egin diotela pentsatuko da eta beste ehiza talde bati eman ahal izango zaio.

D.2 - 2016-2017. Baimenen prezioak 2016-2017 denboraldirako Diputatuen Kontseiluaren 
ekainaren 16ko 38/2015 Foru Dekretuak finkatzen ditu.

Herriko ehiza taldeak.......................................450 euro uxaldiko

Lurraldeko ehiza taldeak.................................500 euro uxaldiko

Estatuko edo Europako ehiza taldeak............550 euro uxaldiko

D.3 - Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen eta Hirigintza Sailari egotzi ahal zaizkion arra-
zoiengatik, eguraldiarengatik, harrapakinen babes gabeziarengatik, edo behar bezala egiazta-
tutako ezinbesteko arrazoiengatik ehizan ezin egin daitekeenean baino ez da itzuliko baime-
nengatik ordaindutako dirua.

Hirugarrena. Baimenaren erabilerari buruzko arauak:

A. Uxaldi egunean ehiza taldeko kideak goizeko 08:00etarako egon behar dira ehiza es-
parruko bulegoan, Zuhatzu-Kuartangon; taldeko koordinatzailea eta solaskide lanak egiten 
dituenak ondoko agiri hauek aurkeztu behar dizkie ehiza esparruko langileei:

– Aginduzko diru zenbatekoa ezarritako epealdiaren barruan ordaindu dela frogatzen duen 
ordain gutuna.

– Uxaldian ariko diren ehiza taldeko kideen zerrenda (ehiztariak eta uxatzaileak); bakoitzaren 
izena eta bi abizen agertu behar dira eta NANaren, AIZaren, gida baimenaren edo pasapor-
tearen zenbakia, eta ehiztaria edo uxatzailea den zehaztu. Ehiza taldearen koordinatzailea ze-
rrendako lehena izan behar da; berak edukiko du taldekideen jardunaren erantzukizuna, eta 
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indarreko arauak errespetarazi beharko die. Ordezkoa eduki behar du, hain zuzen ere zerrendako 
bigarren kidea. Halaber, ehizaldia ondo burutzeko asmoarekin, uxaldia hasten denean uxatzaile 
taldearen koordinatzailea izendatuko du; horren lana ehizaldian zehar uxatzaileei arauak erres-
petaraztea izango da.

– Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza baimena, indarrean dagoena, nortasuna egiaztatzen 
duen agiri ofiziala (NANa, AIZa, gidatzeko baimena edo pasaportea), arma baimena, ehizan 
egingo duten guztien eskopeten asegurua eta gida eta ehizarako erabiliko dituzten txakur guz-
tien osasun kartillak. Jatorrizko agiriak zein kopia konpultsatuak aurkeztu daitezke.

– Asegurua indarrean egon behar da eta bat etorri behar du urtarrilaren 21eko 63/1994 
Errege Dekretuak, nahitaez eduki beharreko ehiztariaren erantzukizun zibileko aseguruaren 
arautegia onartzen duenak, xedatutakoarekin (BOE, 40. zk., 1994ko otsailaren 16koa).

B. Ehizan hasi aurretik ehiza esparru sozialeko langileek agiriak egiaztatuko dituzte, uxal-
dia egiteko lekuari buruz aholkuak emango dituzte eta jarraibideak emango dituzte ehizaldia 
ondo burutzeko. Horretarako, taldeko ehiztari bakoitzari identifikazio txartela emango diote, 
pertsonala eta besterenezina eta egun horretarako baino balio ez duena. Gainera, bilgune bat 
adostuko da ehizaldia amaitutakoan ehiza taldeko kide guztiak bertan batzeko eta, hala, eguneko 
jarduna amaitutzat jo ahal izateko.

C. Araudia betetzen ez bada edo ehiza alorreko arau hauste administratiboren bat egin dela 
uste bada, AFAk izendatutako langile koordinatzaileak berehala amaitutzat eman ahal izango 
du ehiza eguna. Batera zein bestera, baimenarengatik ordaindutakoa galduko da, eta dagokion 
salaketa egin ahal izango da.

D. Ehizaldia amaitutakoan ehiza taldeko koordinatzaileak ehiza esparru soziala kudeatzen 
duten langileei azaldu beharko die, lekuan bertan, zenbat animalia ikusi dituzten eta zenbat 
harrapatu dituzten.

Laugarrena. Uxaldien antolamendua:

A. Arabako Foru Aldundiak proposatuko du non egin uxaldia ehiza egun bakoitzean. Horreta-
rako aurretik egindako basurde zantzuen miaketaren ondorioak hartuko ditu oinarritzat; miaketa 
ehiza esparru sozialeko langileek egingo dute uxaldiaren aurreko 24 orduetan, gehienez; edo 
espezie horrek nekazaritza kalteak eragin dituela egiaztatu duen tokietan.

B. Uxaldia ehiza esparru sozialean ezarritako zona edo eremuetako bitan egin daiteke ge-
hienez ere, eta basurdeei eta orein emeei bakarrik egin ahal izango zaie tiro.

C. Lehen uxaldia amaitutakoan beste bat egin ahal izango da, baldin eta ehiza esparru sozia-
leko langileen ustez horretarako astirik badago ordutegi baliodunaren barruan.

D. Ehiza esparru sozialeko langileek aholkuak emango dizkiote ehiza taldeko koordinatzaileari 
uxaldiaren antolamenduaz. Esaterako, azaldu ahalko diote non dagoen uxaldiaren eremua; non 
dauden ehiza postuak, horretarako gaituak eta behar bezala seinalizatuak, non askatu behar 
diren txakurrak eta nondik nora egingo den uxaketa. Ehiza esparru sozialeko langileek ipini eta 
kenduko dituzte uxaldiaren berri ematen duten nahitaezko kartelak. Horrez gain ehiza postuak 
banatzen eta jartzen lagunduko dute, eta uxatzaileekin batera joango dira uxaketaren abialekura.

E. Uxaldian emisoreak edo bestelako telekomunikazio baliabideak erabili nahi dituzten ehiza 
taldeek, horiek erabiltzeko behar diren baimenak edukitzeaz gainera, horren berri eman behar 
dute eta baliabideok erabiliko dituzten pertsonen zerrenda aurkeztu behar dute. Ehiza esparru 
sozialeko langileei zer egingo duten eta komunikazioetarako zer maiztasun erabiliko duten 
azalduko diete; maiztasun bat bakarrik erabili behar da ehizaldi osoan.

F. Uxaldiek arratsaldeko 16: 30etarako amaitu beharko dute, hau da, ordurako ehiza taldeko 
kide guztiek egon beharko dute hasieran ezarritako bilgunean. Ordu horretatik aurrera txaku-
rrak edo ehizatutako piezak biltzeko ardura duten pertsonak soilik egon daitezke uxaldirako 



2016ko uztailaren 22a, ostirala  •  83 zk. 

8/8

2016-02672

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

ezarritako eremuetan, ehiza esparru sozialeko langileek baimena emanez gero. Nolanahi ere, 
bilketa lan horiek 19:00etarako amaituta egon beharko dute, edo bertan behera utzi beharko 
dira, eta ehiza taldeko kide guztiek menditik irten beharko dute.

G. Uxaldian aritzen diren pertsonak aurreko idatz zatian ezarritako orduetan baino ezin 
dira ibili motordun ibilgailuetan, eta ibili eta sartu ere ehiza esparru sozialeko langileek esaten 
dieten tokietatik.

Bosgarrena:

Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak eskumena dauka foru agindu honetan ezarri-
takoa aldatzeko klimaren edo biologiaren arloetako inguruabarrengatik edo beste batzuengatik.

Foru agindu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko uztailaren 13a

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
ALFREDO SÁEZ DE CASTILLO BELTRÁN DE OTÁLORA
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