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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

245/2020 Foru Agindua, uztailaren 29koa, ezartzen dituena Kuartangoko ehiza esparru sozia-
lean 2020/2021 denboraldian oilagorra (Scolopax rusticola) ehizatzea arautuko duten baldintza 
orokorrak

2014ko abuztuaren 1ean, Arabako Foru Aldundiak kontratu bat sinatu zuen Aprikano, Etxabarri 
Kuartango, Jokano, Marinda, Sendadiano, Urbina Eza, Uribarri Kuartango eta Zuhatzu Kuar-
tangoko 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 Arabako 
Lurralde Historikoan ehiza 2020-2021 denboraldian arautzen duen uztailaren 13ko 224/2020 Foru 
Aginduak 3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, bidezkoa da foru agindu hau ematea, esan-
dako denboraldian Kuartangoko ehiza esparru sozialean oilagorraren ehiza aprobetxamendua 
arautzeko, bai eta bertan ehizatzeko baimenen zozketa eta jaulkipena ere.

Aginduzko txostenak aztertuta, Nekazaritza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ones-
ten duen Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 14/2016 Foru Dekretuak ematen dizkidan 
eskumenen indarrez, eta Arabako Foru Aldundiko sailak 2019-2023 legegintzaldirako finkatzen 
dituen diputatu nagusiaren uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuaren bederatzigarren xeda-
pena aplikatuz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Onestea Kuartangoko ehiza esparru sozialean 2020/2021 denboraldian oilagorra  
(Scolopax rusticola) ehizatzeko araudia, foru agindu honen I. eranskinean ezarria.

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

Administrazio bidea agortzen duen foru agindu honen aurka administrazioarekiko auzi 
errekurtsoa aurkeztu ahal izango da bi hilabeteko epean, hura jakinarazi eta hurrengo egu-
netik aurrera, Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epaitegian, edo, nahi izanez gero, 
berraztertzeko errekurtsoa hilabeteko epean, Nekazaritza Saileko Foru diputatuaren aurrean. 
Hori guztia, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, administrazioarekiko auzibideen jurisdikzioa 
arautzen duenak, 46.1. artikuluan –urriaren 1eko 39/2015 Legearen, herri administrazioen ad-
ministrazio prozedura erkidearenaren, 123. artikuluarekin lotuta– xedatutakoarekin bat etorriz.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko uztailaren 29a

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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I. ERANSKINA

KUARTANGOKO EHIZA ESPARRU SOZIALEAN OILAGORRAREN 
EHIZA APROBETXAMENDUA ARAUTZEN DUEN ARAUDIA 

Foru agindu honen 1. artikuluan xedatutakoa garatuz, ezarri behar dira Kuartangoko ehiza 
esparru sozialean oilagorraren ehiza aprobetxamendua arautzeko berariazko araudia eta bai-
mendutako aldia, bai eta hartan ehizatzeko baimenen zozketa eta jaulkipena ere. Horretarako, 
honako apartatu hauek ezartzen dira:

1. artikulua. Oilagor ehiza

1.1. Ehizarako arau orokorrak.

1.1.1 Kuartangoko ehiza esparru sozialeko zonakatzea.

Guztira, sei ehiza lote finkatzen dira, 1etik 6ra arte zenbakituta. Hauek dira lote horien ize-
nak: (1) Tortura - Zuhatzu iparra, (2) Zuhatzu hegoa -Aprikano ekialdea, (3) Iarto, (4) Marinda, 
(5) Villamanca eta (6) Uribarri-Aprikano mendebaldea. Zonen kartografia hemen aurki daiteke: 
https://web.araba.eus/es/caza/caza-de-becada-en-el-coto-de-kuartango.

1.1.2 Egun baimenduak:

Ostegun, larunbat eta jaiegunak (igandeak izan ezik) izango dira ehizan jarduteko egun 
baimenduak, urte bateko azaroaren 1etik hurrengo urteko urtarrilaren 31 arte, salbu eta aben-
duaren 25a eta urtarrilaren 1a eta 6a.

1.1.3 Ordu baimenduak.

8:30etik 14:30era jardun ahal da ehizan.

1.1.4 Ehizatu daitezkeen espezieak.

Oilagorra (Scolopax rusticola) baino ezin da harrapatu.

1.1.5 Ehiza modalitateak.

onartutako ehiza modalitate bakarrak dira “eskuan” eta “saltoan”.

1.1.6 Ehiza egunen kopurua: 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.

1.1.7 Ehiztarien sailkapena: sailkapen honetarako, haien NANean ageri den bizilekua hartuko 
da kontuan, ziurtagiri egokiaren bidez beste bizileku bat frogatu ezean. Arabako Lurraldeko Ehiza 
Federazioan 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.

1.1.8 Baimen kopurua eta harrapaketa kupoak.

Lote bakoitzean bi baimen emango dira, eta ehiztari bakoitzak berea izango du; hala ere, 
laguntzailea izan dezakete, eskopetarekin ala eskopetarik gabe. Baimen bakoitzeko hiru oilagor 
harrapatu ahal izango dira, baimenaren titularra lagunduta joan ala ez.

https://web.araba.eus/es/caza/caza-de-becada-en-el-coto-de-kuartango


2020ko abuztuaren 7a, ostirala  •  88 zk. 

3/4

2020-02239

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

www.araba.eus

1.1.9 Txakurrak.

Erabil daitezkeen txakurrak, gehienez ere, hiru izango dira baimen bakoitzeko, ehiztaria 
bakarrik joan nahiz berekin laguntzailea eraman. Ehiztariek berekin eramaten dituzten txaku-
rrak 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.

1.2 Baimenen zozketa, jaulkipena eta erabilera arautzen dituzten arauak.

1.2.1 Baimenen banaketa.

Ehiza denboraldi bakoitzean dauden baimen guztietatik, hasiera batean, ehuneko 50 lu-
rraldeko ehiztarientzat izango dira, eta gainerako ehuneko 50, besteentzat. Ehuneko horiek 
eskaintzaren eta eskariaren arabera alda daitezke.

1.2.2 Eskaerak.

Ehiza denboraldirako baimenen zozketan parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea 2020ko 
irailaren 1etik 15era bitartekoa izango da.

Eskaerak aurkeztu ahal izango dituzte herriko ehiztariek, Arabako Lurraldeko Ehiza Fede-
razioan federatutakoek, lurraldekoek eta estatuko edo erkidegokoek, horretarako inprimaki 
normalizatuetan.

Ehiza esparru sozial honetako zozketa batean lehenengo aldiz parte hartzen badute, beren 
NANaren fotokopia erantsi beharko dute.

Herriko ehiztariek gainerako eskatzaileen baldintza berberak bete beharko dituzte, eta 
lurraldekotzat hartuko dira, baimenen banaketaren ondorioetarako; Arabako Lurraldeko Ehiza 
Federazioan federatuta dauden ehiztariek, berriz, dagokien federazioaren indarreko lizentzia 
aurkeztu beharko dute.

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

1.2.3. Zozketa egitea.

Zozketa 2020ko irailaren 28an egingo da, 11etan, Arabako Foru Aldundiaren Ehiza eta Arrantza 
Atalean. Jendaurreko ekitaldia izango da eta haren akta egingo da.

Eskaerak aurkezteko epea bukatuta, ehiztariak taldeka banatuko dira, lurralde, Estatu edo 
erkidegokoak diren kontuan hartuz, eta aukeratutako egunaren arabera. Hauek izango dira 
zozketan parte hartzeko sailkatutako taldeak:

1. taldea: Estatuko edo erkidegoko baimenak.

2. taldea: lurraldeko pertsonen baimenak. Talde honetan tokiko ehiztariak sartuko dira.

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, onartutako eskaeren 
kopurua talde bakoitzerako dauden baimen kopuruaren artean zatituko da.

1.2.4. Baimenak jaulkitzea.

Txanda murriztua:

Zozketa egin eta gero, esleipendun suertatu diren pertsonei eskutitzez jakinaraziko 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.
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Txanda irekia:

Eman gabe gelditzen diren baimen guztiak, astelehenetik ostiralera, era presentzialean jaul-
kiko dira Arabako Foru Aldundiaren Ehiza eta Arrantza Atalean (Probintzia plaza, 5, beheko solai-
rua), edota jendea atenditzeko ordutegian (8:15etik 14:30era) 945181877 telefonora deituta. Bai-
men horiek gaitutako edozein ehiztariren eskura egongo dira, zozketan parte hartu izana ala ez.

1.2.5 Baimenen prezioa ordaintzea.

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.

Baimenen prezioak Gobernu Kontseiluaren foru dekretuz finkatuko dira, prezio publikoak 
onesten dituen foru dekretuz, hain zuzen.

Baimenaren zenbatekoa zehazteko, baimenaren titularraren izaera kontuan edukiko da. Bai-
mena ez badu titularrak erabiltzen, edo laguntzaileren batekin erabiltzen bada, pertsona ho-
rien sailkapena kontuan hartuko da; horietakoren bat ordaindutakoa baino prezio handiagoko 
baimena edukitzea 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.

Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailari egotzi ahal zaizkion arrazoiengatik, eguraldia-
rengatik, harrapakinen babes gabeziarengatik, edo behar bezala egiaztatutako ezinbesteko arra-
zoiengatik ehizan ezin egin daitekeenean baino ez da itzuliko baimenengatik ordaindutako dirua.

1.2.6 Baimenaren erabilerari buruzko arauak.

Ehiza egiteko egunean, baimenaren titularrak eta, hala dagokionean, harekin doan pertsonak 
eskubidea izango dute oilagorra ehizatzeko esleitutako zonan (zonen kartografia hemen aurki 
daiteke: https://web.araba.eus/es/caza/caza-de-becada-en-el-coto-de-kuartango), 8:30etik 
14:30era bitartean, ondoko agiri hauek daramatzatela:

— Aginduzko diru zenbatekoa ezarritako epealdiaren barruan ordaindu dela frogatzen duen 
ordainketa 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.

— 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.
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