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4. ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN TXAKURRAK EDUKI-
TZEA DELA-ETA UDALEK HARTUTAKO NEURRIAK. LEHE-
NENGO HURBILKETA
  
Txakurrak herri bideetan, parkeetan, urbanizazioetako gune komunetan edo era-

bilera publikoko beste toki batzuetan ibiltzeak errezeloak eta beldurra sorrarazten dizkie 
oinezkoei. Beldur hori are handiagoa da animaliek arraza-tipologia indartsu eta berezia, 
gihar ahaltsuak eta masailezur handi eta sendoak dituztenean, edo, azken batean, itxura 
izugarria dutenean. Errealitate horren aurrean, txakur-jabe ez diren pertsonek esan ohi 
dute animalia horien jabeek ez dituztela haiekin behar bezalako prebentzio neurriak har-
tzen eta, era berean, toki erakundeek ez dutela animaliak eta pertsonak hiriko guneetan 
elkarrekin bizitzeak sorrarazten dituen interes-gatazkak konpontzeko biderik ematen.

Hala ere arazo hau, teorikoki behintzat, konponduta dago.
Egin-eginean, txakurrek pertsonei egindako erasoek gizartea kezkatu izan dute eta 

kezkatzen dute oraindik. Horregatik egokitzat jo zen animalia hauen edukitza zehatz-
mehatz arautzea. Beren arraza-tipologiagatik edo jokaera erasokorragatik arriskutsuak 
izan daitezkeen animaliez ari gara. Arauketa hori, Espainiako Konstituzioaren 149.1.29. 
artikuluaren babesean egina (segurtasun publikoaren arloko eskumen guztiak Estatuari 
ematen baitizkio artikulu horrek), arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko 
araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legearen testuan gauzatu zen 
(1999-12-24ko EAO, 307 zenbakia).

Lege horrek horrelako animalien jabeen eta edukitzaileen betebeharrak zein diren 
zehaztu du (5. artikulua eta hurrengoak), eta aipatu betebeharrak betetzen ez dituztenak 
zehatzeko araubidea ezarri (13. artikulua eta hurrengoak).

Arauaren xedea pertsonen segurtasuna eta beste animalia batzuena zaintzea da, 
haiek elkarrekin ezinbestez egoten diren guneetan. Hori dela eta, legeak animalion 
ardura duten pertsonei betebehar zehatzak eta gehigarriak ezarri dizkie, hala nola, 
hasieran udal lizentzia lortzea, eta gero, animaliak lotzeko bi metrotik beherako luzera 
duen uhala edo katea erabili beharra, eta txakurrei homologatu eta beraien arrazari 
egokituriko muturrekoa jarri beharra, eremu publikoetan ibili edo egoteko (lehenengo 
xedapen gehigarria).

Lege horren alderdi batzuek arauzko garapena izan dute, arriskutsuak izan 
daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 
50/1999 Legea garatu duen martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren bitartez 
(2002-3-27ko EAO, 74 zenbakia).

Errege dekretu horrek zehaztu du zenbait animalia arriskutsuak izan daitezkeela, 
bertako I. eranskinean aipaturiko arrazetakoak izateagatik (pitt bull terrierrak, rottwei-
lerrak eta dogo argentinarrak), edo II. eranskinean aipaturiko ezaugarriak dituztelako, 
edo izaera erasokorra dutelako edo pertsonei nahiz beste animalia batzuei inoiz eraso 
egin dietelako.

Gainera, errege dekretu horrek dio, 50/1999 Legearekin bat etorririk, animaliek 
behar bezala erroldaturik eta identifi katurik egon behar dutela, dagokien “mikrotxipa” 
ezarrita; eta jabeek udal lizentzia administratiboa lortu behar dutela animalia horiek 
edukitzeko. Hori guztia dekretuaren 3. artikuluan dago. Udal lizentzia horrek bost 
urterako balio izango du eta bera eman ahal izateko beharrezkoa da, besteak beste, 
animaliaren jabeak arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko gaitasun fi siko 
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eta psikologikoa izatea. Era berean, baimen hori lortzeko, horrelako animalien jabeek 
hirugarrenekiko erantzukizun zibilerako asegurua eduki behar dute, gutxienez 120.000 
euroko estaldura ematen duena.

Gaitasun fi sikoa (4. artikulua) eta psikologikoa (5. artikulua) egiaztatzeko, behar 
bezala baimendutako zentroetan egin behar da azterketa medikoa (6. artikulua).

Halaber, xedapen iragankor bakarrak dioenez, txakur arriskutsuen edukitzaileek, 
errege dekretua indarrean jarri denetik hasita, hiru hilabeteko epea izan dute udal organo 
eskudunari arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia eman diezaien 
eskatzeko. Hau da, teorian, 2002ko uztailean jada indar osoa zuen arauak eta bete 
beharrekoa zen.

Gainera, errege dekretuak horrelako txakurren titularrek hartu beharreko zenbait 
segurtasun neurri fi nkatu ditu, ezbeharrak saihesteko xedez. Neurri horietariko batzuk, 
hain zuzen, 50/1999 Legean eta, EAEn zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoan txaku-
rren edukitza arautzen duen apirilaren 4ko 66/2000 Dekretuan bilduta zeuden neurri 
berberak dira.

Prebentzio neurri horiek honakoak dira, funtsean:

-   Txakurren arraza-tipologiaren arabera egokitutako muturrekoa derrigorrez 
erabiltzea, leku eta gune publikoetan daudenean.

-   Animalia hauek gidatu eta kontrolatzeko 2 metrotik beherako katea edo uhala 
erabili behar da, gogorra eta ezin luza daitekeena, eta pertsona bakoitzak ho-
rrelako txakur bat eraman dezake, ez gehiago.

-   Animalia hauek gune pribatuetan ere loturik eduki behar dira, salbu eta azalera, 
altuera eta itxitura egokiak dituen esparruren bat badago, gune pribatura sartzen 
diten pertsonak edo animaliak babestea ahalbidetzen duena.

Prebentziozko neurri horiez gain, gure legeriaren arabera, animaliaren ardura eta 
erantzukizuna duen pertsonak, harekin ibiltzen denean, aldean eraman behar ditu admi-
nistrazio-lizentzia eta arriskutsuak izan daitezkeen animalien udal erregistroan animalia 
erregistratu izanaren ziurtagiria.

Erakunde honek badaki animaliok edukitzeari buruzko legeak toki erakundeek abian 
jarri dituztenean zalantzak sortu direla eta arriskutsuak izan daitezkeen animalien udal 
erregistroa sortu behar izan dela, bai eta mota honetako txakurrentzako atala ere, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Animalien Identifi kaziorako Erregistro Orokorraren barruan. Ala-
baina, gure ustez, arautegi horrek eragin zitzakeen zalantzak argituta daude dagoeneko. 
Izan ere, prozedurak eta eman behar diren agiriak normalizaturik geratu dira.

Horretarako oso lagungarria izan da Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukit-
zeari buruzko ekainaren 1eko 101/2004 Dekretua (2004-07-09ko EHAA, 130 zenbakia) 
(10.etik 19.era bitarteko artikuluak). Beraren helburua, dekretuko zio-azalpenean esan-
dakoaren arabera, gai honi buruz eman diren arauen aplikatzaileari argitasun eta ziurtasun 
handiagoa ematea da. Horretarako, testu bakarrean bateratu da Estatuko eta autonomi 
erkidegoko arautegia, bi teknikari jarraiki: alde batetik, estatuko legeetako zenbait artikulu 
jarriz eta, bestetik, EAEko dekretuan estatuko arauetako ezarpenak kontuan hartuz.

Nolanahi ere, dekretu horri esker, animalia hauek gune publikoetara eramaten 
dituzten pertsonek aldean eraman behar dituzten agirien formatua bateratu ahal izan 
da. Ildo horretatik, arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko lizentziaren eta 
arriskutsuak izan daitezkeen animalien udal erregistroan txakurra erregistratu izanaren 
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egiaztagiriaren atzealdean ohar batzuk jarri dira, animaliaren jabeak eta animalia gidatzen 
duen pertsonak hartu behar dituzten neurriak gogora ekartzeko.

*  *  *

Bistan da horrelako txakurrek ez dutela aske ibili behar eta hain zuzen ere ho-
rixe da jendea gehien kezkatzen duena. Nonbait, lortzen baldin badugu titularrek eta 
administrazioek benetan bermatzea animaliok gune publikoetara beren edukitzaileen 
kontrolaren pean eta muturrekoa jantzita sartuko direla, txakur arriskutsuen inguruan 
sortzen den gatazkarik handiena konpondurik egongo da.

Adostasun hori iritsi arte, toki administrazioak dira zehazki gure antolamendu 
juridikoak arriskutsuak izan daitezkeen txakurren arloko legeak zaindu eta betearazteko 
funtzioak betetzeko agindu dien erakundeak. Egin-eginean ere, beraiei dagokie zehatzeko 
ahalmena erabiltzea (101/2004 Dekretuko 29.2.b artikulua).

Dena den, kontuan hartu behar da udal agintariek zehapen espedienteak bidera-
tzeko betebeharra betetzen ez badute, foru edo autonomi organo eskudunek, ofi zioz edo 
alderdiren batek eskatuta, funtzio horiek beren gain hartu behar dituztela, eta bidezkoak 
diren zehapenak jarri (101/2004 Dekretuko 29.3. artikulua).

Hortaz:

1. Ukituriko interes ezberdinak uztartzeko xedez, gai honetan esku hartzea dago-
kien baina oraindik esku hartu ez duten toki erakundeek, lehenik, animalien 
titularrei arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeagatik dituzten betebehar 
gehigarrien berri jakinarazi behar diete.

2. Halaber, udalek titularrei esan behar diete lehenbailehen eska dezatela animaliok 
edukitzeko ahalmena ematen dien lizentzia administratiboa, eta arriskutsuak izan 
daitezkeen animalien udal erregistroan erregistra ditzatela.

3. Jarduketa horiek toki erakundeek sustatu behar dituzte. Interesatuei oharta-
razi behar diete ezarritako epean agindutakoa bete ezean zehapena ezarriko 
zaiela eta badaezpada animaliak kendu eta txakurtegi batera eramango direla 
(arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko 
50/1999 Legeko 13.3. artikulua, eta ekainaren 1eko 101/2004 Dekretuko 
11.4. artikulua).

4. Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak lizentziarik gabe edukitzea oso arau-hauste 
larria da, abenduaren 23ko 50/1999 Legeko 13.1.b artikuluan xedaturikoaren 
arabera, eta 2.404,05 eta 15.025,30 euro bitarteko isunez zigortu behar da. 
Arau-hauste hori eginez gero, gainera, 50/1999 Legeko 13.3. artikuluarekin 
bat etorririk, animaliak konfi skatu ahal dira zigor gehigarri gisa.

5. Azkenik, egia da, halaber, toki erakundeek jada ezin dutela alde batera utzi 
txakurren jabeek egin izan duten aldarrikapena: txakurrak olgetan ibiltzeko 
guneak egokitu beharra. Esan behar da eskaera hori inolako eragozpenik gabe 
jaso daitekeela animalien babesaren arloan ditugun legeetan.




