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HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AMURRIOKO UDALA

Behin betiko onartzea animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen udal ordenantzaren 
hirugarren aldaketa. Esp. 11216E126

Amurrioko Udalbatzak, 2006ko maiatzaren 25ean, onartu zuen animaliak edukitzea eta ba-
bestea arautzen duen udal ordenantza, zeinaren testua ALHAOren 121. zenbakian argitaratu 
baitzen, 2006ko urriaren 20an.

Ordenantza hori indarrean sartu eta gero, haren lehenengo aldaketa egin zen 2012ko urta-
rrilaren 26an (ALHAOren 47. zenbakia, 2012ko apirilaren 25ekoa).

Geroago, udalbatzak, 2013ko urriaren 3an hartutako erabakiaren bidez, aipatutako 
ordenantzaren bigarren aldaketa onartu zuen, eta zegokion iragarkia argitara eman zen ALHAO-
ren 149. zenbakian, 2013ko abenduaren 30ean.

Orain dela gutxi, esandako aldaketen ondoren, udalbatzak, 2016ko azaroaren 24an egin-
dako bilkuran, eta katu koloniak kontrolatzeko KEA sistemaren ezarketari buruzko proposamen 
adostu baten esparruan, erabaki zuen animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen udal 
ordenantzaren 10.2 artikulua partez aldatzeari ekitea. Aldaketa hori, kaleko animaliei buruzkoa, 
honako honetan datza, hitzez hitz: “Debekatuta dago bide publikoan eta orubeetan hegazti, 
txakur, katu eta kaleko beste edozein animaliari janaria ematea”, hitzez hitzeko testu horri on-
doko hau erantsiz: “…] udalaren baimen espresua daukaten pertsonentzat salbu.

10. artikulua. Kaleko animaliak

1) Animaliek gizakioi eta ondasunei eragin liezazkiguketen eragozpenak edota arriskuak 
ekiditeko, hiritarrek udal osasun zerbitzuei jakinaraziko diete kaleko animalien edo abandona-
tutako animalien presentzia.

2) Debekatuta dago bide publikoan eta orubeetan hegazti, txakur, katu eta kaleko beste 
edozein animaliari janaria ematea, udalaren baimen espresua daukaten pertsonentzat salbu.

Idatz zati honetan jasotakoa ez betetzea arau-hauste arina izango da hondakinei buruzko 
apirilaren 21eko 10/1998 Legeko 34.4.c) artikuluan esandakoari jarraituz, legeak baimendutako 
neurri osagarriak ezartzearen kaltetan izan gabe.

3) Herri barruan animalia espezieren bat kontrolik gabe ugalduz gero, populazioa 
kontrolatzeko behar diren neurriak hartuko dituzte udal agintariek.

Ordenantza hau aldatzea behin betiko onartzen duen erabakiaren aurka administrazioarekiko 
auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Ad-
ministrazioarekiko Auzietarako Salan. Horretarako, bi hilabeteko epea egongo da, iragarki hau 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, Administrazioarekiko 
Auzien Jurisdikzioa arautzen duenak, 46. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Horrek guztiak 
ez du eragozten bidezkotzat jotzen den beste edozein errekurtso aurkeztea.

Amurrio, 2017ko ekainaren 26a
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