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BEASAINGO SASIETA ZABORTEGIAN KAIOK ETA BESTE HEGAZTI BATZUK 

KONTROLATZEKO ZERBITZUA, PROZEDURA IREKI BIDEZ KONTRATATZEKO 

BALDINTZA TEKNIKO ZEHATZEN AGIRIA. 

 

 

1.- KONTRATUAREN XEDEA 

 

Orri honen xedea da baldintza tekniko batzuk adieraztea, eta baldintza horiek izango dira Beasaingo 

Sasieta zabortegian kaiok eta beste hegazti batzuk kontrolatzeko zerbitzua kontratatzeko oinarria. 

 

2.- ZERBITZUAREN IRISMENA 

 

Kontratu honen objektua batik bat Sasieta zabortegian eta inguru hurbilean dabiltzan kaioak (bereziki 

Larus michaellis kaio hankahoria) eta beste hegazti batzuk uxatzeko eta kontrolatzeko zerbitzua ematea da, 

kontratua indarrean dagoen bitartean. 

 

Horretarako, zetreriako teknikak eta tiroak erabiltzea proposatzen da, kaioei hondakinen isurketa-eremura 

inolaz ere hurbiltzen ez uzteko. Azken buruan, kaioen populazioaren ohiturak aldatu nahi dira, zabortegia 

baliabide trofikoak erraz eta aurreikusteko moduan eskuratzeko lekua izan ordez, hegazti harrapariekin eta 

etengabeko arriskuarekin lotzeko. Helburu hori lortuz gero, kaioak sakabanatzea lortuko litzateke eta 

inguruan ugaltzeko kolonia ezartzea edota kostaldetik etortzea ekiditea. Hori dela eta, komeni da kaio 

hankahorien populazioko ugalketa-aroan dauden kaioei ez uztea zabortegian lurrartzen eta baliabide 

trofikoak eskuratzen. 

 

Zerbitzu horren premia, azken finean, kaioei zabortegian janaria lortzea galaraztean datza, urteko ziklo 

guztietan. 

 

• Negualdian: sasoi horretan kaioak ez dira ugaltzen ari, baina janaria lortzeko sasoi zailagoa 

denez, leku egokienetan kaio gehiago kontzentratzen dira. 

• Ugalketa aurreko aldian: bikoteak eratzen dira, ugalketarako kolonietara joaten dira (habiak 

egitera) eta kolonia berriak egiten dituzte. 

• Ugalketan: kaio helduak koloniari lotuta egoten dira eta kalitate oneko janaria bilatzen dute 

kumeentzat; kaio gazteak periferian ibiltzen dira eta baliabide asko eskaintzen dizkieten 

lekuetan egonkortzen dira. 

• Umatu ondoren: urteko kaioak eta kaio gazteak kontzentratzen dira bizitzeko baliabide gehien 

eskaintzen dituzten lekuetan.  

Kontratatutako zerbitzuaren eginkizuna da kaioen (kaio hankahorien) populazioa kontrolatu eta jakia 

eskuratzeko isurketa-eremuan lurrartzea galarazteko egin behar diren lanak egitea. 
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Lana ikasitako hegazti harrapariekin, batez ere belatzekin (Falconidae) egingo da. Harrapari horiek 

maiztasun jakin batekin zabortegian hegaldiak egingo dituzte, kaioak uxatu eta zabortegian lurrartzen ez 

uzteko; noizean behin, eraso ere egingo diete, bajaren bat eragiteko. Eraginkortasuna areagotzeko, hegazti 

harrapariekin batera armak erabili ahal izango dira (benetako tiroak edo jaurtigairik gabekoak). Tiroak 

tresna osagarria dira eta, harrapariek hegan egin ezin dutenean (adibidez, eguraldi txarragatik) edo helburua 

lortzeko (kaioek ez lurrartzea) harraparien hegaldiak nahikoa ez diren kasuetan erabiliko dira soilik. Eman 

beharreko zerbitzuaren barruan sartuta daude, gorago adierazitako lanez gain, lan horiek egiteko burutu 

behar diren lan osagarri guztiak, besteak beste eta bereziki, zerbitzuan erabiliko diren hegazti harrapariak 

(nahiz, Sasieta zabortegian ez egon ere, enpresak ordezko gisa erabiliko dituenak) zaindu eta prestatzeko 

lan guztiak. 

 

Zerbitzua eman ahal izateko hegaztiak kontrolatzeko zetrero bat arituz dira Sasieta zabortegian asteko 

zazpi egunetan, jaiegunak barne, aste bat bai bestea ez txandaka. Zerbitzua egun osoa eskainiko da, argi 

den ordu guztietan, eguna argitzen hasten den unetik eguzkia sartu eta ilundu arte. Lanegunak aldatuz 

joango dira kaioak ohitu ez daitezen, lanaren antolaketa aldez aurretik Mankomunitateko Zerbitzu 

Teknikoekin adostuz. 

 

 

3.-  ZERBITZUAREN ZEHAZTAPENA 

 

3.1. LANGILEAK 

 

Kontratistak pertsonal espezializatua eta zetreriako tekniketan oinarrituta kaioen harrapaketan trebatutako 

hegazti harrapariak atxikiko ditu zerbitzura. 

 

Zabortegian arituko diren langileek (zetreroak) antzeko lanetan egiaztatzeko moduko prestakuntza eta 

eskarmentua edukiko dute. Pertsona horiek izango dira eguneroko lanaren erantzuleak: harrapariak 

prestatu, zaindu, hegaldiak egin eta tiroak bota (bide hori erabiltzea justifikatuta dagoenean soilik). 

Eskaintzan zehaztu behar da zerbitzuari atxikiko zaion langile taldea antolatzeko sistema. Sistema horrek 

bermatu behar du kontratuak irauten duen epearen barruan egun argiz beti langile bat egongo dela 

zabortegian. 

 

Proposatutako langile guztiek antzeko lanak egiten esperientzia eta beharrezkoa den prestakuntza izango 

dute, bereziki zabortegietan; prestakuntza eta esperientzia hori adierazi egin behar da eta curriculumetan 

egindako lanen iraupena, lekua eta lan-motak adieraziko dira. Zabortegian lanean ariko diren langileek 

armak edukitzeko baimena eta ehiza lizentzia izan behar dituzte; baimen eta lizentzia horien kopiak gorago 

adierazitako prestakuntza eta lan-esperientziarekin batera aurkeztu behar dira. 
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3.2. HEGAZTI HARRAPARIAK 

 

Kontratistak, Sasieta zabortegian zerbitzua behar bezala burutzeko, behar den hegazti harrapari kopurua 

eta mota izango ditu uneoro. Horrekin batera, ordezko hegaztiak izango ditu, behar bezala prestatuta, 

edozein unetan zerbitzuan lanean jarri ahal izateko (zerbitzuan ari den hegaztiren bat galdu, zauritu edo 

hiltzen bada).  

 

Eskaintzan zehaztasunez adierazi behar da zein motako hegaztiak erabiliko diren, Sasieta zabortegiko 

zerbitzuari zenbat esleituko zaizkion eta ordezkoak zenbat eta nolakoak diren (beharrezkoa balitz berehala 

ordezkatzeko). Erabiltzen diren hegaztiak kaioak kontrolatzeko behar bezala trebatuta egongo dira eta 

osasun egoera onean. Eskaintzan esleipendunak bermatuko du behar diren hegaztiak eskura dituela baina, 

horrez gain, kontratua esleitzeko unean hegaztiak identifikatzeko dokumentuak aurkeztuko ditu (CITES 

edo itxian hazitako erregistroak, dagokion agintaritzak eginak, hain juxtu Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Berrikuntza, Landa Garapen eta Turismo Departamentuaren aurrean), hegaztiak esleipendunaren 

jabetzakoak direla egiaztatzen dutenak. 

 

Kontratistak zerbitzuaren objektu diren lanak egiteko behar diren lege-eskakizun guztiak beteko ditu. 

Esleipendunaren erantzukizuna izango da hegazti harrapariak elikatu, garbitu eta albaitaritza alderditik 

zaintzea. Baldintza hori beharrezkoa da zerbitzua egoki burutzeko. 

 

3.3. KONTROLATZEKO METODO OSAGARRIAK 

 

Kontratistak bere eskaintzan hegazti harrapariez gain beste metodo osagarri batzuk erabiltzea proposa 

dezake (adibidez, su armak eta jaurtigairik gabeko armak). Hori horrela baldin bada, zerbitzua burutuko 

duten langileek behar diren baimen guztiak izango dituzte eta bermatuko dute segurtasun protokolo 

guztiak zorroztasunik handienarekin beteko direla, inolako istripurik gerta ez dadin. 

 

Nolanahi ere den, armen erabilpena ez da izango ez metodo nagusia, ez eta ohikoa ere, nahi ez ditugun 

ondorioak sortzen baititu: irismen murritza, kaioak hiltzen dira, soinua eta pertsonentzat arriskua. Beraz, 

su eta jaurtigairik gabeko armak erabiliko dira ezohiko kasuetan eta tarteka, eguraldia dela eta hegaztiek 

hegan egin ezin badute (edo zaila baldin bada) edo tiroak erabiltzea gomendagarri egiten duten bestelako 

kasuetan. Kontratistak hilero txostena igorriko dio Sasieta mankomunitateari eta txosten horretan 

adieraziko da zein egun eta ordutan egin diren tiroak eta emaitza zein izan den. 

 

Sasieta mankomunitateak irizten badio suzko armak ez direla erabili gorago adierazitako baldintzen 

arabera, zehapen espedienteari hasiera eman ahal izango dio, betiere, erabaki irmoa hartu aurretik 

kontratuaren jabeari entzunaldirako eskubidea emanda. 
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3.4. EKIPOAK ETA INSTALAZIOAK 

 

Kontratistak zerbitzua eskaintzeko behar diren bitarteko guztiak hartu behar ditu kontuan eta deskribatu 

egin behar ditu eskaintzan. Zabortegian kokatuko den instalazio bat aurreikusi behar du, hegazti 

harrapariak erabili, zaindu, janaria eman eta abar egiteko eta, beste bat hegaztiek atseden hartzeko. Horrez 

gain, esleipendunak zerbitzuaren lanetarako ibilgailu bat jarri behar du, hegaztiak lekuz aldatzeko eta 

zetreriako erremintak batetik bestera garraiatzeko, zerbitzu horretako langileen desplazamenduetarako e.a. 

eta zerbitzuarekin lotutako gastu guztiak hartuko ditu bere gain (telefono mugikorra, erregaia, ibilgailuaren 

aseguruak, harrapariak elikatu eta zaintzea, harraparien jarraipena egiteko emisoreak eta telemetria sistemak, 

zergak, administrazio gastuak eta ustekabekoak). 

 

 

4.- KONTRATISTAREN BESTE BETEBEHAR BATZUK 

 

4.1.- KONTRATUA BETETZEKO BALDINTZAK 

 

Kontratistak zerbitzua burutu behar du Baldintza Plegu honen arabera. 

 

Kontratistak zerbitzua burutzen ari dela beste batzuei eragindako kalteen ordainak ordainduko ditu. 

 

Kontratistak hilero txostena bidaliko dio idatziz Sasieta Mankomunitateari, honako informazioarekin: epe 

horretan Sasieta zabortegiko instalazioetan zerbitzua eskaintzen aritu diren edo egonean egon diren 

hegazti harraparien zerrenda eta eguneroko lanen informazioa (ordutegiak, harrapaketak, izandako 

gorabeherak, suzko armak erabiltzeko arrazoi zehatzak eta zerbitzuaren murrizketa ekarri duten bestelako 

anomaliak).  

 

Kontratistak zerbitzua burutzeko erabiltzen dituen ibilgailu, instalazio eta bestelako osagai guztiak eduki 

behar ditu egoera onean zaindu eta garbituta eta funtzionatzeko egokierarik onenean. 

 

4.2.- ZERBITZUA BURUTZEKO LAN ETA SEGURTASUN BALDINTZAK  

 

Kontratu hau indarrean dauden eta aplikatzekoak diren lan, segurtasun eta prebentzio arau guztien arabera 

garatuko da. Horretarako, administrazio baldintzen orrietan ezarritakoa beteko da (1. ERANSKINA): Lan 

arriskuen prebentzioari buruzko baldintzen orriak. 

 

Horrekin batera, esleipendunak bere egingo ditu Sasieta mankomunitatearen segurtasun eta prebentzio 

sisteman indarrean dauden eta kontratu honen objektu den zerbitzuari eragin diezaiekeen berariazko arau 

guztiak. 
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4.3. ZERBITZUAK GAINBEGIRATU ETA KONTROLATZEA 

 

Zerbitzua baldintza orriotan ezarritakoaren eta esleipendunak aurkeztu eta Sasieta mankomunitateak 

ontzat ematen duen eskaintzaren arabera burutuko da. Kontratatutako zerbitzua Sasieta mankomunitateak 

gainbegiratu eta kontrolatuko du era iraunkorrean; Sasieta mankomunitateak egoki iritzitako berrikuspen 

guztiak egin ahal izango ditu zerbitzuari atxikitako langile zein ekipoen gainean. Bestalde, Sasieta 

mankomunitateak eskubidea izango du sistemaren eraginkortasuna neurtzeko ebaluazio independenteak 

egiteko. 

 

Sasieta mankomunitateak, administrazio baldintza zehatzen orriko 13. baldintzaren arabera, zehapen 

ekonomikoak jarri ahal izango dizkio esleipendunari, eskakizun teknikoen orriotako edo eskaintzako 

baldintzak betetzen ez baditu, edo zerbitzua eskaintzen akatsak edo desbideratzeak (esleipendunari egotz 

dakizkiokeenak) atzematen baditu. Zehatzago esateko, Sasieta mankomunitateak zehapenak jarri ahal 

izango ditu kaioak uxatzeko gaitasuna duten hegazti harrapariak Sasieta zabortegian etengabe ez baldin 

badaude, metodo nagusiaren ordez (hegaztien hegaldiak) metodo osagarriak sarri eta era sistematikoan 

erabiltzen badira (suzko armak) edo zerbitzuari atxikitako langileak zerbitzu-eremuan ez baldin badaude. 

 

Sasieta mankomunitateak zehapen prozedurari ekiten badio, esleipendunari zehapen prozeduraren berri 

eta arrazoien berri emango dio eta entzunaldirako aukera emango dio, erabaki irmoa hartu aurretik. 
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1. ERANSKINA: 

LAN-ARRISKUEN PREBENTZIORI BURUZKO BALDINTZEN ORRIAK 

 

Baldintza-orrion helburua da Sasieta mankomunitatearen zentroetan edo mankomunitatearen aginduz 

beste leku batean zerbitzuak kudeatzeko kontratu baten bidez diharduten kontratu jabeek lan arriskuen 

prebentzioaren arloan bete behar dituzten baldintzak finkatzea. 

 

I. KOMUNIKATZEKO BETEBEHARRA. 

 

a) Eskaintza egiteko unean: 

 

Kontratistak bere eskaintzan honakoak adierazi behar ditu: 

 

1) Bere enpresan indarrean dagoen prebentzioaren antolamenduaren deskribapena, enpresaren 

jardueran izaera orokorrarekin arriskuak prebenitzeko ezarritako kudeaketa-sistema. 

2) Koordinazio-arduraduna, laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Enpresa esleipendunak 

honako hauek adierazi beharko ditu bere eskaintzan: 

• Lan-arriskuen prebentzioaren arloan koordinatzaile gisa izendatutako pertsonaren 

datuak. 

• Enpresaren agiria, pertsona hori izendatzen duena. 

• Lan-arriskuen prebentzioaren arloko maila akademikoa edo esperientzia-urteak. 

b) Kontratua burutzen ari dela: 

 

b.1) Jarduera hasi aurretik: 

 

Jarduerari ekin aurretik kontratuaren jabeak honakoak jakinarazi behar dizkio idatziz Sasieta 

mankomunitateari: 

 

1) Kontratatutako zerbitzuetarako arriskuen ebaluazioa eta prebentziorako plangintza aurkeztea. 

“A” eranskina behar bezala bete eta eskatutako dokumentuak erantsita. 

2) Zerbitzua burutzeko kontratuaren jabeak izendatutako arduraduna. 

 

Izendatutako pertsonak izango du zuzenean (kontratatutako enpresak barne) bere esanetara lanean ari 

diren pertsonei lan arriskuei eta hartu beharreko segurtasun neurriei buruzko informazioa eta prestakuntza 

emateko ardura; halaber, bere eginkizuna izango da lan arriskuak prebenitzeko arauak bete eta betearaztea. 
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b.2) Zerbitzuak ematen ari direla: 

 

Lanak egiten diren artean, enpresako pertsona arduradunak honakoak jakinaraziko dizkio idatziz Sasieta 

mankomunitateak izendatutako pertsona arduradunari: 

 

1) Edozein aldaketa garrantzitsu kontratuaren jardueran, langileen laneratzeak edo uzteak, 

zerbitzua ematean sortutako edozein gertakari. Idatzi horretan adieraziko da, baita ere, 

aldaketak zer behar sorrarazi dituen segurtasunaren eta osasunaren arloan. 

2) Kontratu-jabearen langileek istripuren bat izaten badute, idatziz jakinaraziko zaio Sasieta 

mankomunitateari. Komunikazio idatzian adieraziko da istripua nola gertatu zen, zer lesio izan 

diren, zergatik gertatu den, eta zer neurri hartu diren horren inguruan. 
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“A” ERANSKINA: ENPRESAREN JARDUEREN KOORDINAZIOA 

Kontratatutako enpresaren datuak 

Sozietatearen izena:  

IFK:  Jarduera:  

Kontratatutako zerbitzua 

 

Kontratatutako zerbitzuaren solaskidea 

Izen-abizenak  

Lanpostua  

Telefonoa  e-maila  

Lan segurtasunaren eta osasunaren arloko solaskidea 

Izen-abizenak  

Lanpostua  

Telefonoa  e-maila  

Prebentzio-antolaketako modalitatea 

� Kanpoko prebentzio-zerbitzua: 

� Izendatutako langilea: 

� Bertako prebentzio-zerbitzua 

� Prebentzio-zerbitzu mankomunatua 

� Enpresaburuak bere gain hartzea 

JARDUERAREN HASIERAN AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIAK 

1. Kontratatutako/azpikontratatutako zerbitzua emango duten langileen zerrenda 

(Langileen izenen zerrenda osatu). 

2. Kontratatutako zerbitzua egingo duten azpikontrata eta autonomoen zerrenda 

(Bete azpikontraten edo autonomoen zerrenda) 

3. Gizarte Segurantzako ordainketak egunean ordainduta daudela adierazten duen egiaztagiria (ziurtagiri horretan sartuta agertuko dira zerbitzua 

eskaintzen parte hartuko duten langile guztiak) edo, bestela, hileko ordainketaren TC2 agiria eta autonomoen hileko ordainketen ordainagiriak.  

Hilabete 1eko balioa; beraz, iraupen luzeagoa duten kontratuetan eguneratutako ziurtagiria bidali beharko da. 

4. Ogasuneko ordainketak egunean ordainduta daudela adierazten duen egiaztagiria (urte 1eko balioa du). 

5. Erantzukizun zibileko polizaren fotokopia eta ordainagiria (urte 1eko balioa du). 

6. Ituna kanpoko prebentzio-zerbitzu batekin, edo bertako prebentzio-zerbitzuaren ziurtapena edo izendatutako langilea, indarraldia adierazita. 

7. Idatziz egiaztatzea zerbitzua emango duten langileen osasuna zaintzeko betebeharrak bete direla, egin behar duten lanak dakartzan arriskuak 

kontuan hartuz. 

8. Egin behar diren lanetako arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-jardueren plangintza. 

9. Zerbitzuan erabiliko diren makina eta ekipoen zerrenda, fabrikazio urtea adierazita. 

10. Langileek lan-arriskuen prebentzioari buruzko prestakuntza, egin behar duten lanerako beharrezko dena, jaso dutela egiaztatzen duen 

dokumentua. 

11. Zerbitzuko jarduerak burutzeko behar diren babesteko ekipoak langileei eman zaizkiela adierazten duen egiaztagiria. 

12. Langileek Sasieta mankomunitateak emandako informazioa jaso dutela adierazten duen egiaztagiria (lanpostuaren arriskuen ebaluazioa eta 

hartu beharreko neurriak, segurtasun arauak eta larrialdiko neurriak). 

OHARRAK 

Azpikontratatutako enpresako arduradunak kontratu-jabeari jakinarazi egin behar dizkio izendatutako langileen aldaketak, laneratzeak edo uzteak. 

Kontratatutako/azpikontratatutako enpresak ez baditu betetzen aipatutako eskakizunak, edo ez badu edozein aldaketa, gertakari edo istripu 

jakinarazten, kontratua desegin egin ahal izango da. 
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LANGILEEN ZERRENDA 

 

 

Izen-abizenak 

 

NA / 

NIE 

Gizarte Segurantzako 

filiazio zkia. 
Lanpostua 
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AZPIKONTRATEN ETA AUTONOMOEN ZERRENDA 

Sozietatearen izena IFK Arduraduna 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


