
 

 

 

 

 

ELGETAKO ORTU PARKEKO ORDENANTZA 
 

I ATALA 

 
PRINTZIPIO OROKORRAK  

 
1. artikulua. Araudiaren Xedea  

 
Araudi honen helburua da Elgetako Baratze Parkeko lursailen erabilera, 
gozatze eta aprobetxamendua arautzeko behar diren baldintzak ezartzea, 

eta, halaber, baratze horiek adjudikatzeko prozedura, baratzetako 
laborantza-jarduera eta erabiltzaileen erantzukizuna arautzea .  

 
2. artikulua. Aplikazio-eremua  
 

Araudiaren aplikazio-eremu objetiboak Elgetako Baratze Parkearen barruan 
dauden lursail guztiak hartzen ditu.  

 
Eremu subjektiboari dagokionez, araudi honetan jasotako arauak aplikatuko 
zaizkie aisialdirako baratze ekologikoak erabiltzeko, gozatzeko eta 

aprobetxatzeko aukera duten pertsona guztiei, Araudi honetan baratzeak 
adjudikatzeko aurreikusitako baldintza guztiak betetzen badituzte. 

 

ELGETAKO BARATZE PARKEA PROIEKTUAREN HELBURU NAGUSIAK 

- Aisialdi aktiborako topagune bat sustatzea. 

- Bizi-kalitatea eskainiko duen berdegune berri bat sortzea. 
- Nekazaritza ekologikoa bultzatzea. 

- Erabiltzaileen artean ingurumenarekiko errespetua sustatzea, haurren 
artean bereziki. 

- Gizarte-talde desberdinen arteko elkarbizitza eta giza harremanak 

bultzatzea; euskal kultura eta hizkuntza sustatzea, eta hizkuntza-
aniztasuna balioan jartzea; gizon eta emakumeen arteko proportzioa 

zaintzea; belaunaldien arteko trukea bultzatzea, eta arazoak dituzten 
giza taldeei laguntzea. 

 

3. artikulua. Definizioak. 
 

a) Erabiltzailea: Lizentziaren titularra edo adjudikazioduna: Lagatzen den 
ondasuna erabiltzeko edo aprobetxatzeko eskubidea jasotzen duen pertsona 
fisikoa. Hemen garrantzia duten ondorioetarako, aisialdirako baratze 

ekologikoaren lagapenaren onuraduna. 
 

b) Fruituak: Baratzearen erabileratik lortzen diren etekinak, hau da, 
ereitetik eta lur-lanketaren ondorioz lortutako produktuak, nola baitira 

barazkiak, frutak, lekariak, etab. 
 
c) Elementu komunak: Baratzeak kokatutako udalaren lursailean berez edo 



 

 

 

 

 

propio jarrita dauden elementuak, zenbait jaberi edo denei balio dietenak, 
nola baitira, pasabideak, itxiturak, hodiak, deposituak, mugatzeko jarritako 
pibotak, e.a. Era berean, elementu komuntzat jotzen dira laborantzako eta 

erabiltzaileen esku jartzen diren gainerako tresnak 
 

e) Erantzukizuna: Baratzen erabiltzaile bakoitzak bere gain duen 
erantzukizuna, nork berea eta erabiltzen duen lursail- zatiaren araberakoa.         

                                       
f) Baratze ekologikoa: Bakoitzak duen lursail-zatia; zati horren gainean 
eratzen da erabili, gozatu eta aprobetxatzeko  erabiltzaile bakoitzak duen 

eskubidea; aisialdirako baratze ekologiko ere deitzen zaie.  
 

g) Lursaila: Aisialdiko baratze ekologikoak kokatutako  udalaren lursaila.  
 
h) Familia-unitatea: Etxebizitza berean izatez eta zuzenbidez elkarrekin bizi 

diren pertsonak, alegia, bi ezkontideak edo  izatezko bikotekideak (edo 
horietako bat alargunduta, bananduta edo dibortziatuta egonez gero) eta 

adingabeko seme-alabak, etxebizitza berean bizi badira.  
 
i) Interes-taldeak: Beren ezaugarri bereziak direla-eta beste batzuen aldean 

gizarte-egoera ahulekotzat hartzen diren  kolektiboak, nola baitira 
jubilatuak, langabetuak, gaitasun urrikoak, edo interes berezikotzat hartzen 

direnak, nola baitira ira-  bazi asmorik gabeko elkarte, eskolak e.a.   
 
4. artikulua. Elkartearen eraketa 

 
Behin betikoz adjudikaziodun diren pertsonak derrigortuta  egongo dira, 

batetik, elkarte bat eratzera, baratzeak kudeatzeko;  eta, bestetik, pertsona 
bat izendatzera, udaleko kudeaketa arduradunarekin harreman zuzena 
izateko. Bozeramaile honek  jasoko ditu erabiltzaileen zalantzak, arazoak 

e.a.                                                  
 

Horretaz gain, elkartearen xede izango dira Elgetako Baratze Parkearen 
erabilera zuzena ziurtatzea eta gutxieneko  mantentze-lanak egitea.   
 

5. artikulua. Lagapen-epea 
 

Lursailaren aprobetxamendua edo/eta erabilera urtebeteko  epeaz emango 
da, epe hori gehienez bost urte arte luzatu da. Beti ere Udalak lur sail 
jabearekin duen hitzarmen epea etetzen ez bada. 

 
Luzapenak hitzartuta daudela ulertuko da baldin eta aldeetako baten 

aurreabisurik ez bada jasotzen emakida edo luzapenak amaitu baino 
hilabete bat lehenago.  

 
Adjudikaziodunak baratza utzi beharko du, lizentzia-epea  amaitu aurreko 
hilabetean, garbia eta hurrengo adjudikaziodunak lantzeko moduan.  

 



 

 

 

 

 

6. artikulua. Erabilera printzipio orokorrak 
 
1. Zaintzeko eta mantentzeko printzipioa: Aisialdirako baratze ekologikoen 

erabiltzailearen betekizun nagusia izango  da lagatzen zaion lursaila egoki 
zaindu eta mantentzea, eta  behar bezalako arreta edukitzea hura 

erabiltzerakoan, baratzak osasuntsu, apain eta landuta mantendurik. 
 

2. Errespetu-printzipioa instalazioak erabiltzerakoan:  Aisialdirako baratze 
ekologiko bat lagatzen zaion pertsona orok  ahalegina egin beharko du 
gainerakoei eragozpen, kalte edo  galerarik ez eragiteko. 

 
3. Salerosketarik ez egiteko printzipioa: Baratzeen lagapen-hartzaile guztiek 

debekatuta izango dute baratzetako produktuak erabiltzea xede 
komertzialerako edo ustiapen ekonomikorako. Baratzeen laborantzatik 
eratorritako lurraren fruituak autokontsumorako edo Elkarteak adostutako 

beste helburu sozial batzuetarako erabiliko dira, baina ez dira, inola ere, 
etekin ekonomikoak jasotzeko erabiliko.  

 
4. Autohornikuntza-printzipioa: Baratzak lantzetik sortzen diren produktuak 
ezin dira saldu eta ezin da hauetatik etekin ekonomikorik atera. 

  
5. Ingurumen-prebentziorako printzipioa: Baratzeen erabileraren 

onuradunak diren pertsonek ez dute erabiliko lurrari kalte larriak eragin 
diezazkiokeen ongarririk edo produktu fitosanitariorik zeinek lurra bera edo 
egon litezkeen akuiferoak  kutsatzen baitituzte; beraz, lursailaren 

laborantza ekonomikoaren gaineko araudian azaldutako termino zehatzei 
jarraitu behar  zaie.  

 
7. artikulua. Erregimen aplikagarria eta erregulazioa 
 

1. Aisialdirako Udal Baratze hauen erabilera, eremu publikoko ondasunen 
erabilera komun berezi gisa kalifikatu  behar da, Tokiko Korporazioen 

Ondasunen Araudiko 75.1.b)  artikuluak dioenari jarraiki; hori dela eta, 
lizentzia lortu beharko da, eta lizentzia kopurua mugatua denez, baratze 
ekologikoen ustiapenerako erabilera-baimena eskatzaile guzti  arteko 

lizitazio bidez adjudikatu beharko da. Hala ere, Elgetako  Udalak gorde ahal 
izango ditu interes taldeei espezifikoki  zuzenduriko lursail batzuk.   

 
2. Beraz, eremu publikoko ondasunak erabiltzeko baimen bat denez gero, 
informazio publikorako epe bat ezarriko da,  azaroaren 26ko Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren  eta Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzkoa den azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 86.1. artikuluan 

aurreikusitako terminoen arabera.  
 

3. Aisialdirako baratze ekologikoen adjudikazio, jabetza eta gozatzeari 
aplikatuko zaion erregimena izango da Araudi  honetan aurreikusitakoa.   
 

4. Subsidiarioki, aplikatuko dira Herri Administrazioen Ondareari buruzko 



 

 

 

 

 

azaroaren 3ko 33/2003 Legean jasotako  arauak zein Toki Erakundeen 
Ondasunen Erregelamenduan  jasotakoak.   
 

8. artikulua. Lagapen-titulua 
 

Lizentziak ematen duen baratzaren erabilererako eskubidea  pertsonala da 
eta transferiezina, eta soilik balioko du bere lagapenerako ezarritako 

baldintzak betetzen diren bitartean. Aukera dute euren ardurapean 
hirugarren bati baratza erabiltzen uztekoa beti ere Udala abisatu egin 
beharko da. Inolaz ere ezin da baratza beste bati alokatu. 

 
Lagatako lizentziaren titulua «prekario» eran izango da, eta  Udalak, interes 

publikoko kausa justifikatuak badaude, edozein  unetan kendu ahalko dio 
lizentzia edozein erabiltzaileri,  Udalaren aldetik inolako kalte-ordainik 
jasotzeko eskubiderik  izan gabe.  

 
Interes publikoko kausa justifikatuak izan daitezke, «aisialdirako baratze 

ekologikoak» programa ordezkatzen duen edo  harekin bateraezina den 
beste edozein udal programa onartzea,  edo, baita ere, Udalak edo beste 
edozein Herri Administrazioko  hiri edo azpiegituren garapenerako edozein 

plan onartzea, baldin eta plan horrek berekin badakar aisialdirako baratze 
ekologikoen kokapen berean edozein zuzkidura publiko ezartzea. 

 
Kasu horietan, aipatutako planaren onarpenarekin batera  gizarte intereseko 
edo erabilera publikokoa delako aitorpena  egingo da, eskatzen diren 

lursailen erabilerarentzako tituluen  balioa indargabetuko duena, eta 
emandako baimenaren zati  baten edo osorik galtzea ekar lezakete, inolako 

kalteordainik  jasotzeko eskubiderik izan gabe.  
 
9. artikulua. Baratzen programaren funtzionamendurako argibideak 

 
 Alkateak eman ahal izango ditu aisialdirako baratze ekologikoen 

programaren jardueraren alderdi orokor zein zehatzei buruzko jarraibideak, 
esaterako, lan egiteko erak, ordutegiak, labore-motak, e.a izaera orokor 
zein bereziaz zehazteko. Baratzetako erabiltzaileek derrigorrez bete beharko 

dituzte jarraibide hauek eta, baita ere, Alkatetzak, Zinegotzi delegatuak edo  
horren ardura duten Udaleko langileek gai horren beraren gainean 

erabiltzaileei egiten dizkieten ahozko ohartarazpenak.              
 

II. ATALA   

     
ADJUDIKATZEKO PROZEDURA   

 
10. artikulua. Onuraduna izateko baldintzak 

 
Aisialdirako baratze ekologikoak erabiltzeko lizentzien onuradun izan 
daitezke Elgetako udalaren aurrean eskaera egiten duten  pertsonak. 

Gainera, honako baldintza hauek betetzen  badituzte:   
 



 

 

 

 

 

a) Fisikoki gai izatea aisialdirako baratze ekologikoan garatuko diren 
nekazaritza eta laborantza jarduerak egiteko.                                                 
 

Adingabeen eskabideek aita, ama edo tutoreen abala dutela etorri beharko 
dute, eta pertsona helduak izango du erantzukizuna, Araudi honen 

ondorioetarako.   
 

b) Elgetako Udalaren zerga-betebehar eta gainerako ordainketa guztiak 
egunean edukitzea.  
 

c) Zigorrik ez izatea lehenago aisialdirako beste baratze ekologiko baten 
jabe izan delako, Araudi honetan horrela  aurreikusiten baita.   

 
11. artikulua. Lizentziak emateko prozedura 
 

1. Aisialdirako baratze ekologikoak okupatzeko eta beroiek erabiltzeko 
eskubidea ematen duten lizentziak banatzeko  prozeduran aplikatuko den 

erregimena izango da konkurrentziarena, kontuan izanik lizentzia kopurua 
txikia dela. Hala ere,  arau hori ez da intereseko taldeei aplikatuko, 
horientzat udalak lursailak gorde ahal izango baititu beren erabilera 

espezifikorako.  
 

2. Prozedura hori ofizioz abiaraziko du Udalak, eskumena duen tokiko 
organoak horretarako Ebazpena egin ondoren; ebazpen horretan jasoko da 
aisialdirako baratze ekologikoak  okupatzeko lizentziak lagatzeko deialdia, 

dela baratze guztiei  dagokiena, dela baratz horietako kopuru mugatu bati 
dagokiona. Deialdi hori Udaletxeko Ediktuen Panelean argitaratu  beharko 

da, baita Udalaren web orrian ere (www.elgeta.org).  
 
3. Baratze ekologikoen esleipenean interesa duten pertsonek eskabide bat 

aurkeztu beharko dute Udal Erregistroan,  eredu ofizialari jarraituz. 
Eskabideari erantsi behar zaizkio eredu ofizial horretan eskatutako 

dokumentuez gain, honako  dokumentu hauek:  
 
a) NANa edo horren ordezko den beste agiri legalen baten fotokopia.  

 
b) Aurreko Artikuluan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzen 

duten dokumentuak edo zinpeko aitorpena.  
 
Elgetako Udalak ofizioz egiaztatuko du erroldatzea eta  erresidentzia 

betetzen direla, arau-hausterik batere ez dagoela eta Udalaren zerga-
betebehar edo beste  mota bateko betebehar guztietan egunean dagoela.  

 
Elgetako Udalak bere kabuz ikusiko du eskatzaileak erroldatuta dauden,  

lege hausterik duen eta Udalarekin dituen zerga betebeharrak beteta 
dituen. 
 

http://www.elgeta.org/


 

 

 

 

 

12. artikulua. Eskumena eta prozedura 
 
Alkatetzak erabakiko du lizentziak emateko prozedura.  

 
Gutxienez hamar eguneko epea ezarriko da instantziak aurkezteko. 

Ondoren ontzat emango da onartuen eta baztertuen  behin-behineko 
zerrenda, baremazioa eta erreserbarako daudenen izenak erantsita; 

zerrenda hori iragarkien panelean argitaratuko da.  
 
Interesdunek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte  gehienez bost 

egun naturaleko epean. Epe hori amaituta, eta  jasotako erreklamazioak 
ebatzita, onartu eta baztertuen behin  betiko zerrendaren ebazpena egingo 

da, baremazioa azalduta. Baremazioan berdinketarik gertatuko balitz, 
jendaurreko zozketa egingo da, zozketako data behar bezala iragarrita.   
 

Behin balorazioa eta, behar izanez gero, zozketa eginda daudela, 
adjudikazio-zerrenda eta erreserben behin  zerrenda Udaletxeko Iragarkien 

Panelean argitaratuko dira.   
 
13. artikulua. Lizentzien esleipena eta ordezkoen zerrenda. 

 
Adjudikaziodunei ematen zaien lizentziak argi azaldu  beharko du zein diren 

baratzaren xedea, definizioa eta kokapena, erabiltzailearen eskubide eta 
betebeharrak eta lizentziaren indarraldia.  
 

Eskabidea gutxi baloratu zaielako aisialdirako baratze ekologikoak 
adjudikatzeko lizentziarik eskuratzerik izan ez duten  pertsonak sartuko 

dira, jasotako balorazioaren arabera, ordezkoen zerrenda batean zeina 
baratze mota bakoitzaren arabera  sailkatuta egongo baita. Ordezkoen 
zerrenda hori erabiliko da  bajak betetzeko baldin eta lizentziaren bitartez 

jasotako eskubidea nahita edo ezinbestez galtzen bada edo eskubideari uko 
egiten bazaio; kasu horietan, dei bat egingo zaio hurrengo hautagaiari, 

aipatutako zerrendan duen ordenaren arabera, lizentzia  indarrean 
dagoeneko epearen zein jarritako laborea emankor dagoeneko epearen 
barruan.  

Baratzearen erabilera baimentzen duen lizentzia adjudikatu  ondoren, 
adjudikaziodunak autolikidatu beharko du urteko kuotaren kopurua eta 

fidantzari dagokion zenbatekoa eman, esleitutako lizentzia jasoko badu. 
Fidantza itzuliko da esleipenerako  epea igaro ondoren, non eta denboraldi 
berrirako beste baratze baten adjudikazioduna izan ez bada.   

 
Ortuen erabilera egiteko eskatzaileen artean Elgetan erroldatuta dauden 

pertsonak egonez gero, hauek lehentasuna izango dute ortu horien 
esleipenean, erroldatu gabe daudenen aurretik.  

 
Behin esleituta dagoen ortu bati uko egiten bazaio, lehentasuna izango dute 
ondorengo esleipenerako Elgetan erroldatuta dauden eta aurrez eskaria 

egin eta esleipenik gabe geratu diren pertsonek. Ez badago Elgetan 



 

 

 

 

 

erroldatuta dagoen pertsonarik, ortua esleituko zaio Elgetan erroldatu gabe 
erabilera eskatu duten pertsonei. 
 

 
14. artikulua. Zozketa. 

 
Elgetako Baratze Parkeko lursailak emateko zozketa egingo da interesa 

dutenen artean. Lehenik Elgetan erroldaturiko eskatzaileen artean 
zozketatuko da. Elgetan erroldaturiko nahiko eskatzaile ez dagoenean eta 
partzelak soberan daudenean, Elgetan erroldatuta ez daudenen artean 

egingo da zozketa. Partzela bakoitzak zenbaki bat izango du eta zozketa 
bitartez zenbakia egokitzen zaiona izango da haren erabiltzailea. 

 
15. artikulua. Lizentzien behin-behinekotasuna   
 

1. Aisialdirako baratze ekologikoak daudeneko eremu publikoaren erabilera 
eta gozamenarako eskubidea ematen duten lizentziek 5 urte arteko 

iraupena izango dute eta luzezinak izango dira, nahiz eta titularrak 
hurrengo deialdietan parte  hartu ahal izango duen. 
 

2. Kasu bakoitzean eskumena duen tokiko organoak indargabetu ahal 
izango ditu aipatutako lizentziak, baldin eta betetzen ez badira emakida 

arrazoitu zuten baldintzak edo adjudikaziodunei dagozkien betebeharrak 
zeinak Araudi honetan zerrendatzen baitira. Indargabetzea zehaztutako 
prozedurarekin  bat etorrita egingo da. 

 
16. artikulua. Lizentzien transmisioa eta iraungitzea 

 
Aisialdirako baratze ekologikoak erabiltzeko eskubidea ematen duten 
lizentziak: 

 
a) Ezingo zaizkio hirugarren bati transmititu. 

b) Epea betetzean iraungiko dira. 
c) Ezeztatu edo baliogabetu ahal izango dira:  

 Alde bien adostasunarengatik.  

 Ebazpen judizial baten bitartez. 
 Emakidadunak uko egiteagatik. 

 Ez betetzeagatik Araudi honetan edo lizentzia bakoitza ematen 
duen ebazpenean bildutako betekizun eta xedapenak, 
interesdunari entzun eta espedientearen tramitazioa egin  

ondoren.  
 Titularra hilez gero, kontsesioa iraungiko zaio, eta haren 

oinordekoek ez dute eskubiderik izango.  Udalak ikusiz gero 
adjudikazio aldian pertsona horrek zuzen eta egoki kudeatu 

duela ortua, ortu horren erabilera eman diezaioke alargunari, 
horren ildoko eskaeraren bat izanez gero, baina beti ere Udalak 
onartzen badu. 

 
            III. ATALA 



 

 

 

 

 

 
    ERABILERA ETA APROBETXAMENDURAKO BALDINTZAK 

 

17. artikulua. Erabilerarako baldintza orokorrak 
 

1. Aisialdirako baratze ekologikoen erabilera adjudikatutako pertsonek 
erabili behar dute, aukera dutelarik euren ardurapean hirugarren bati 

baratza erabiltzen uztekoa (horretarako udaletxean abisatu egin 
beharko da). Baratzen gaineko erabilera eta gozamenari dagokionez, 
honako baldintza hauek bete behar dituzte:  

a. Arau orokor gisa, adjudikaziodunek errespetatu beharko dituzte 
Araudi honetan baratzetan egiten den erabilerari buruz  

jasotako alderdi guztiak.  
b. Baratzeak inguruan ohikoak edo berezkoak diren barazkien 

espezieak landu eta landatzeko erabiltzea, hau da, letxugak, 

tomateak, tipulak, porruak, kalabazinak, babak, e.a., eta, baita 
ere, loreak edo apainketarako landareak eta landaren  

aromatikoak eta sendabelarrak, beti ere ez badira altuak. 
c. Erabiltzeko lagatzen diren instalazioak mantentzea ematen 

direneko baldintza beretan, behar bezalako arduraz zainduta. 

Lursaila garbi eduki beharko da beti, bertan dauden landaketei, 
halakorik badago, kalterik eragin gabe.   

d. Erabilera kontzeptuan jasotzen diren ondasunak ezin hobeto 
gorde eta zaintzea. Udalari jakinarazi beharko diote  baratze 
edo instalazioei erasaten dien edozein gertakariren berri, beste 

erabiltzaile batzuek zein baratzen erabilerarekin zerikusirik ez 
duten hirugarrengoek eraginda badira ere. 

e. Baratzearen jabetza Udalari itzultzea adjudikaziodun pertsona 
berriek erabiltzeko moduko baldintzetan, lizentziaren epea 
amaitzen denean, edo, bestela, lizentziari uko egin edo  bertan 

behera uzten deneko une berean, halakorik gertatzen  bada. 
f. Lursailaren egitura eta azalera mantentzea hasieran lagatzen 

den bezala, ezingo direlarik aldatu Udalak ezarritako  mugak, 
ezta inongo obrarik edo itxiturarik egin ere, ez bada Udalean 
eskumena duen organoak aldez aurretik baimenduta.  Era 

berean, titularrak ezingo du instalatu berariaz lurraren    
laborantzarako ez diren bestelako elementuak, nola baitira, 

barbakoak, estalpeak, txabolak, e.a. berotegiak, kutxak, 
bidoiak, elementu iltzatuak, gordailuak, barbakoak, estalpeak, 
etxolak, itxiturak, txapak, bereizgailuak, hesiak, adreiluak edo 

Kutxa Ekoguneak finkatu dituen baratzea, haren izkinak edo 
bazterrak ixteko, mugatzeko, markatzeko edo seinalatzeko 

eraikuntzarako elementuak edo elementu mugatzaileak. 
g. Enbarazurik edo kalterik ez egitea gainontzeko baratzeen 

erabiltzaileei, alegia, ez erabiltzea pertsona horiei kalte edo 
mina eman liezaiekeen tramankulu, mekanismo edo 
sistemarik. 

h. Laborantzan, garbiketan edo baratzeko gainerako zereginetan 
ez erabiltzea lurra larriki kutsa dezakeen produkturik. 



 

 

 

 

 

i. Ez uztea baratzeetan animaliak sartzen. 
j. Ez uztea bertan behera baratzeen erabilera edo laborantza; 

fruituak bildu beharko dira, bereziki, baldin eta bertan  utzita, 

dela landarean bertan dela lurrean, kiratsa bota, lursaila  
zikindu edo paisaiari eta inguruari kalte egiten badiote. 

k. Baratzeen barruan ez erabiltzea trakzio mekanikoko ibilgailurik. 
l. Ez bildu edo metatzea materialak edo tresnak baratzeetan, non 

eta lurraren laborantzarako ezinbestekoak ez badira. 
m. Baratzean egin beharreko lanetarako beharrezkoak diren 

gaitasun eta baldintza fisikoak mantentzea. Alde horretatik, 

erabiltzaileak berehala jakinarazi beharko dio Udalari baldin eta 
hilabete bat baino gehiagoko ezgaitasuna eragiten dion  

gaixotasun edo patologia larriren batek jotzen badu. 
n. Ezingo du musika-aparailurik erabili laborantzan dabilen 

bitartean baratzeko egonaldia girotzeko. 

o. Ibilgailu partikularrean joan ezkero, soilik baratza 
erabiltzaileentzako jarritako aparkalekuetan utzi ahal izango da  

ibilgailua. Baratze Parkearen barruan (baratzeak, bide 
publikoak, zerbitzuen gunea eta abar) ez da trakzio 
mekanikoko ibilgailurik sartu edo aparkatuko, Kutxa Ekoguneak 

mantentze-lanetarako zehaztutako ibilgailuak izan ezik. 
  

 
2. Elementu komunak, bai azpiegiturak, bai lanabesak, erabilera eta 

garbitasun baldintza egokietan errespetatu eta  mantendu beharko 

dira, txabola, komunak eta konpostatzeko  guneak barne. 
   

Erabiltzaileak bete beharko ditu elementu komunen 
mantenimendurako erabiltzaile-multzoaren gehiengoak hartutako  
erabakiak. Era berean, erabiltzaile-multzoak ordezkari bat edo  

batzuk izendatu ahal izango ditu elementu komunen gaineko erabaki 
lotesleak hartzeko eta, orobat, Udalarekiko harremanetan 

bozeramaileak izateko.  
 

3. Lizentziaren titularrak aurreko atalean adierazitako baldintzetako bat, 

edozein dela ere, betetzen ez badu, Udalak  lizentzia kenduko dio. 
 

4. Era berean, erabiltzaileek eurek egunero-egunero zainduko dute 
baratzearen erabilera egokia eta instalazioen kontserbazioa, 
konponketa eta mantenimendua, eta beren erantzukizuna izango da 

ez badira ondo erabiltzen.  
 

5. Adjudikaziodunek derrigorrez parte hartu beharko dute Ekoguneak 
edota Udalak antolatzen dituzten nekazaritza eta baratzezaintza 

ekologikoko praktika onen ikastaro teoriko eta  praktikoetan.  
 

6. Elkarteak mantenurako egutegi bat ezarri beharko du beharrezkoak 

diren mantenu lanetan laguntzeko (lursailen  mugak, urasken 
garbiketa). Egutegi hau Ekoguneko koordinatzailearekin eta udal 



 

 

 

 

 

teknikariarekin adostu beharko da.   
 

Erabiltzaileek baratzeei edo instalazioei eragiten dien edozein 

gertakari jakinarazi beharko diote Elkarteari, horiek beste erabiltzaile 
batzuek nahiz kanpoko pertsonek eragin. 

 
Kontratuaren epea amaitzen denean, edo kontratuari uko egin edo 

hura bertan behera geratzen denean, baratzearen erabilera ahalmena 
Udalari itzuliko zaio, pertsona esleipendun berriek hura erabili ahal 
izateko baldintza egokietan. 

 
Erabiltzaileen Elkarteari dagokionez:  

a) Erabiltzaileek Elkarteko ordezkari bat izendatuko dute Kutxa 
Ekogunearekin harremanetan jartzeko.  

b) Elkarteak egutegi bat ezarri beharko du beharrezkoak diren 

mantentze-lanetan elkarlanean jarduteko (lursailen mugak, asken 
garbiketa eta abar) (Eranskinak). Elkarteak Kutxa Ekoguneko 

koordinatzailearekin adostu beharko du egutegi hori.  
c) Erabiltzaileak elkarteak ezartzen dituen elementu komunen 

mantenurako hartzen dituen erabakiak bete beharko ditu.  

d) Era berean, erabiltzaileek egunero zaindu beharko dute baratzeen 
kontserbazioa, konponketa eta mantentzea eta horien erabilera 

egokia; gainera, horien erantzukizuna izango da instalazioen 
erabilera egokia egitea eta baratzeak nahiz horiekin lotutako 
azpiegiturak kontserbatu, konpondu eta mantentzea, horiek modu 

egokian erabiltzen ez diren kasuan. 
e) Elkarteak baratzeei edo instalazioei eragiten dien edozein 

gertakari jakinarazi beharko dio Kutxa Ekoguneari, horiek beste 
erabiltzaile batzuek nahiz kanpoko pertsonek eragin. 

 

18. artikulua. Lurraren aprobetxamendua 
 

Lagapenaren titularra behartuta dago lagatako baratzea lantzera; 
nekazari on batek bezala jardun beharko du eta lanabes  egokiak erabili 
beharko ditu, eta aurreko Artikuluan adierazitakoari kalterik eragin gabe, 

baratzeen aprobetxamenduak arau  hauek bete beharko ditu:  
a) Ez da onartuko lurrak, zorua edo azpiko lurra narriatzeko arriskua 

duten landareak edo barazkiak landatzea.  
b) Lurzorua, airea edo ura larriki kutsatu dezaketen baratzearen 

laborantzara, garbiketara edo beste erabilera batzuetara 

xedaturiko substantzien erabilera saihestuko da. 
c) Era berean, erabiltzaileak ezingo du espezie inbaditzailerik 

landatu, ezta legez onartuta ez dagoen bestelako landarerik ere.  
d) Bestalde, ezin dira sasoikoak ez diren espezieak landatu; gehienez 

zortzi hilabeteko epean uzta jasotzeko landareek  izan beharko 
dute, eta ezingo dira landatu zuhaitzen moduko espezieak, fruta-
arbolak badira ere.  

e) Ezingo dira instalatu negutegiak, kutxak, iltzatutako elementuak, 



 

 

 

 

 

etxolak, txori-izugarriak eta horren antzekoak.  
f) Debekatuta dago sasiak edo uztondoak erretzea, eta, orobat, 

aisialdirako baratze ekologikoen barrutian mota guztietako suak 

piztea. Ez dira baratzeko laborantzaren zatiak edo belardiak 
erreko. 

g) Ezin da likidorik isuri besteen baratzeetan, ezta sastraken edo 
garbiketaren hondakinak bertan edo beste baratzeen  gainean utzi 

ere.  
h) Ezin da elementurik jarri baldin eta paisaia narriatzen badute edo 

dauden instalazioak aldatzen badituzte, izan bidoiak, biltegi 

osagarriak, txapak, banatzaileak edo antzekoak. 
i) Ezin da eraikuntzarik egin lursailetan, ezta itzalgarririk, 

esekitokirik edo inguruaren itxura alda dezakeen bestelako 
elementurik ipini ere.  

j) Ezingo dira erabili zepurik, tranparik, lazorik, edo perdigoizko zein 

balinezko eskopetarik, gomazko jaurtigailurik  edo bestelako 
tresna edo tramankulurik, mekaniko zein  sarbidea galerazteko, 

dela lurretik dela airetik, edozein hegazti, animalia edo pertsonari, 
txoriei sarbidea eragozten dieten sare  babesleak salbu. 

k) Ezin da lursaila itxi heziz, hezia edozein motatakoa dela ere; ezta 

harriz, egurrez, adreiluz, blokez zein bestelako eraikuntzarako 
elementu mugatzaileez baratzea edo baratzea  izkinak edo 

bazterrak mugatu, markatu edo seinalatu. Udalak  onartutako 
elementuak besterik ezingo da erabili baratzea  bermugatzeko. 

l) Erabiltzaileak baratzean sortutako hondakin organikoa guztia 

konpostatu beharko du horretarako prestatutako guneetan. 
 

Lizentziaren titularrak aurreko atalean adierazitako baldintzetako 
bat betetzen ez badu, Udalak lizentzia kenduko  dio.  
 

19. artikulua. Adjudikaziodunaren ahalmenak 
 

Baratzearen erabilera baimentzeko lizentziak esleitzeko prozeduran 
adjudikazioduna izan den pertsonaren ahalmenak dira aisialdirako baratze 
ekologikoa osatzen duten lurrak eta gainerako elementuen jabetza 

erabiltzaile kontzeptuan izatea, erabiltzaileei dagokien aprobetxamendua 
delarik baratzetan  landu dituzten landare-espezieen etekinak, hau da, 

baratzeetatik lortutako fruituak jasotzea.  
 

1. Ahalmen horiek denak honela zehazten dira gehiago: Lurraren 

erabilera, gozamena eta aprobetxamendua, ereitea eta  landatzea, 
landatutakoa zaintzea eta mantentzea, ureztatzea,  ongarriztatzea, 

horretarako tresna zehatzak erabiltzea, fruituak  biltzea, eta barnean 
uler daitezkeen gainerako gaitasun guztiak,  lagatzen den 

ondasunaren helburu eta izaerari jarraiki.  
2. Era berean, horien barruan daude elementu komunen erabilera, 

gozamena eta aprobetxamendua; elementu komuntzat hartzen dira 

Udalak erabiltzaileen eskura jartzen dituen  laborantzarako lanabesak 
ere.  



 

 

 

 

 

3. Artikulu honetan adierazitako ahalmenak lizentziaren titularrari 
bakarrik dagozkio. 

4. Gaitasun horiek iraungi egingo dira erabilerarako lagapenaren epea 

amaitzen denean edo, Araudi honetan jasotako  arrazoiak direla-eta, 
erabilera ahalbidetzen duen lizentzia kenduz gero.  

5. Inola ere ez da transmititutzat hartuko baratzeen gaineko jabetza 
eskubidea, jabari-publikoko izaera ere badute  kontuan hartuta. Izan 

ere jabari-publikoko ondasunak izanda,  enbargaezinak, aldaezinak 
eta preskribiezinak dira.  

6. Maizterrak Baratze Parkea Sareko kide izango dira, eta ondorioz, 

Sareak eskaintzen dituen zerbitzuak erabili ahal izango dituzte, hala 
nola, aholkularitza, web-orriko eta foroko informazioa, eta jolas- eta 

prestakuntza-eskaintza, doan nahiz dagokion kopurua ordainduta.  
Ikastaroei dagokionez, eta lehenengo ikastaroaren kasuan ez ezik, 
familia-unitate bati dagokion kontratuaren titularrak bere familia-

unitateko pertsona bati laga ahal izango dio bere eskubidea, 
ikastarora joaterik nahi edo ezin duenean. 

 
20. artikulua. Nekazaritza ekologikoa 
 

Baratzeen erabileraren onuradunek ez dute erabiliko lurrari, azaleko urari 
edo akuiferoei kalte larririk eragin diezaiekeen  produktu fitosanitariorik edo 

bestelako ongarririk, ezta atmosferara partikula desiragaitzak askatzen 
dituen produkturik ere  baldin eta partikula horiek inguruko fauna zein 
florari edo  tokiko pertsonei kalteak eragin badiezazkiekete, hala baitago  

jasota ingurumenarekin jasangarri diren praktiketan. Era  berean, ezingo 
dira erabili zorua kutsa dezaketen garbiketa produktuak edo bestelakoak.  

 
Debekatuta dago, baita ere, lurrean inolako isurketa kutsatzailerik egitea, 
baldin eta zoruari kalte larririk eragin badiezaiokete. Posible den neurrian, 

erremedio naturalak erabiliko  dira izurri eta gaixotasunen aurka eta lurra 
aldizka-aldizka  ongarrituko da, aldez aurretik deskonposatutako materia 

organikoa erabiliz (konposta, simaurra, hondakin organikoak, etab.), 
ongarri artifizialak erabili ordez. 
 

Jarduera hau laborantza metodo tradizionalekin lotu nahian, baina 
ingurumenaz modu zientifikoan arduratzen diren ezagutza eta teknika 

berriei uko egin gabe, nekazaritza ekologiko  izango da landu beharrekoa. 
Hortaz, ez da erabiliko produktu  kimikorik (produktu «kimikoak», produktu 
«naturalak» ez  bezala, gai hauetatik lortutako produktuak (sinpleak edo 

konplexuak) dira: A) produktu naturaletatik, trataera kimikoaz,  b) material 
begetaletik edo animalien ehunetatik, tratatuta, sintesi kimikotik, partziala 

izan edo ez (A. Dehovelen araberako definizioa). 
 

Gauzak ulertzeko modu horrekin bat etorrita, aisialdirako baratze 
ekologikoen erabileran nekazaritza ekologikoaren arau  hauek izango dira 
kontuan:  

 
Ongarriei dagokienez: 



 

 

 

 

 

 
Debekatuta daude:  
 

- Sintesiko ongarri organiko guztiak (Europan saltzen diren guztiak) eta 
produktu kutsatuekin egindako konpostak (lastoak, simaurrak, 

pestizida eta herbizidekin tratatutako belar eta ongarri organikoak). 
- Prozedura kimikoen bitartez lortutako ongarri mineral guztiak 

(nitrogenatuak, fostatatuak, potasikoak, magnesikoak, kare bizia, 
etab).  
 

Onartuta daude:  
 

- Zizareen humusetik datozen ongarriak, konpostatutako simaurrak 
(konpostajea fermentazio aerobikoaren prozesutzat ulertuta), ongarri 
berdeak eta ongi deskonposatutako uzta-hondarrak, baita kutsatu 

gabeko hondakinekin egindako konpostak ere.  
- Jatorri naturaleko ongarri mineralak (ehotutako fosfato naturalak, 

harri silizioen hautsak, kareharri ehotuak, dolomitak, e.a.).  
 
Tratamendu fitosanitarioei dagokionez:  

Debekatuta dago:  
 

- Intsektizida, fungizida eta akarizida eta sintesi kimikotik eratorritako 
beste produktu guztien erabilera.  
 

Onartuta daude:  
 

- Substantzia natural mineral, begetal edo animaletan oinarrituta 
prestatutako fungizidak (Bordeleko salda, Borgoñako salda, etab.). 

- Landareekin egindako produktuak (landareak eta beste substantzia 

batzuk beratutako, infusionatutako edo egoskitako urak, gernu-
ongarriak). 

 
«Belar txarrei» dagokienez 
 

Debekatuta dago sintesiko herbizida kimikoak erabiltzea.  
 

Onartuta dago belar lehiakorren kontrolerako metodo biologikoak erabiltzea 
(lur-estalkia, eskuzko edo erdi eskuzko  jorrak, lur sakoneko laborantza).  
 

Hazi eta landareei dagokienez 
 

Ahal den neurrian, saihestu egingo dira:  
- Laborantza kimikotik datozen barazkiak erabiltzea birlandatzeko. 

- Sustrai, erraboil eta tuberkuluak erabiltzea baldin eta, haiek 
prestatzeko edo kontserbatzeko, sintesiko produktu kimikoekin 
tratatuta badaude.  

- Bildu ondoren produktu kimiko sintetikoekin tratatutako haziak 
erabiltzea. 



 

 

 

 

 

 
Debekatuta daude: 

- Genetikoki eraldatutako organismo guztiak (transgenikoak). 

 
Onartuta dago: 

- Nekazaritza biologikotik eratorritako barazki, sustrai, erraboil, 
tuberkulo eta haziak erabiltzea.  

- Ohiko laborantzetatik etorri arren, produktu kimiko sintetikoekin 
tratatuta ez dauden barazki, sustrai, erraboil, tuberkulo eta haziak 
erabiltzea.  

 
Garatu beharreko laborantza ekologikoak ekoizpen eta kontsumo 

jasangarrien praktiken eredu izan behar du.  
 
21. artikulua. Ureztatzeari buruzko baldintzak 

 
1. Baratzeen erabileraren titularrek erabili behar dute Elgetako Baratze 

Parkeko instalazioen barruan haien eskura jarritako ureztatzeko 
sistema, hau da, ur-askako urarekin  ureztatzea ureztontziak 
erabilita.  

2. Ezingo da erabili han eskura daudenez aparteko beste elementurik, 
debekatuta dagoelarik aspertsoreak edo aldameneko baratzetara ura 

bota dezakeen beste edozein baliabidea erabiltzea.  
3. Dena dela, beti saihestu behar da ur-hargunea irekita uztea, 

ureztatzeko ura alferrik gastatzea edo ur-kontsumo anormala 

eragiten duten ureztatze metodoak erabiltzea; hori ez bada 
errespetatzen lizentzia gal kar lezake.   

4. Debekatuta dago ura ekartzea horretarako prestatuta ez dagoen leku 
batetik, baratzeak ureztatzeko.  
 

22. artikulua. Hondakinen trataera 
 

1. Baratzeen erabiltzaileen erantzukizuna izango da lursaila garbi 
mantentzea eta horretarako hondakin organikoak konpostategian utzi 
beharko dituzte hantxe deskonposa daitezen.  Era berean, 

baratzetako erabiltzaileen ardura izango da konpost-guneen 
kudeaketa zuzena, hondakinen iraulketa eta konposta sortzeko lanak 

egitea, baita hura lursailetan banatzea ere.                                  
2. Gainontzeko hondakinak dagokion ontzira eraman beharko ditu 

erabiltzaileak.  

3. Erabiltzaileek bere etxeko hondakin organikoak konpostatzera eraman 
ditzakete, zabor tasan obariak onartzen  badira dagozkion onurak 

jaso ahal izateko.  
 

23. artikulua. Lurreko fruituen erabilera 
 

1. Erabiltzaileek eskubidea izango dute lurraren laborantzatik datozen 

fruituak biltzeko, baina soilik erabili ahal izango  dituzte berek edo 
beren familiak kontsumitzeko. Elkarteak hala erabakitzen badu, 



 

 

 

 

 

erabiltzaileek Elikagai Bankuetara (edo antzeko erakundetara) edo 
irabazi-asmorik gabeko erakundeetara bideratu ahal izango dituzte 
baratzeetako soberakinak. 

2. Debekatuta dago erabiltzaileek aisialdirako baratze ekologikoetatik 
jasotzen dituzten baratzeko produktuak saltzea, baita  horien trafiko 

komertziala eragingo lukeen edozein eragiketa  komertzial ere.  
 

24. artikulua. Mantenimendu eta finantzazio gastuak 
 

1. Baratzearen erabiltzaileak bere gain hartu beharko ditu, lizentzia 

indarrean dagoen denboraldi osoan, baratzearen  laborantzak 
dakartzan gastuak, nola baitira ongarriak, jarritako  landareak eta 

laborantzarako beharrezkoak diren gainerakoak, eta landaketa 
mantendu behar du produkziorako moduan eta  behar bezalako 
zainduta dagoela. 

2. Erabiltzaileek behartuta daude jasatera baratzeen erabilerak edo 
erabiltzaileen komunitateak eragindako kostuak  ordaintzeko jartzen 

zaien karga oro (tasa, kanonak, etab.) baldin eta Udalak Zuzenbideari 
jarraiki eta behar bezala justifikatuta onartua bada.  

3. Udalak kanon bat aplikatuko du baratzearen laborantzagatik, baita 

fidantza bat ere, udal jabari publikoko eremuaren  erabilera egokia 
bermatzeko, kopuru hauen arabera: 

 
a. Kanona, baratz bat urte betez erabiltzegatik: 100 euro urteko.  
b. Fidantza. 100 euroko fidantza jarri beharra dago udal eremu 

publikoaren erabilera zuzena bermatzeko.  
 

Kopuru hauek dagokion  ordenantza fiskalean jasoko eta eguneratuko 
dira hurrengo urtetik aurrera. 

 

Oro har, lehen urteko kanona eta fidantza ordainduko dira  
baratzearen erabilerarako baimena ematen duen udal lizentzia  

eskuratzen den unean bertan. Hurrengo urteetan, kanona ordaindu 
beharko da baimenaren lehen urtea amaitu baino lehen.      
 

4. Ur kontsumoari dagozkion fakturak jaulkiko dira. Erabiltzaile 
bakoitzak elkartearen bitartez ordainduko ditu, proportzionalki.  

 

25. artikulua: Baratze Parkearen ikuskapena 
Kutxa Ekoguneak izendatutako langileek lagatako instalazioen ikuskatze-

jarduerak egin ahal izango dituzte edozein unetan, Araudi hau betetzeko 
helburuarekin. Hori dela-eta, Kutxa Ekoguneak dagokion ikuskapena egin 

ahal izango du, eta erabiltzaileak ezin izango du hura galarazi. 
Kutxa Ekoguneak izendatutako langileek baratzeak ikuskatu ahal izango 

dituzte noizean behin, eta ez diote erabiltzaileari aldez aurretik jakinarazi 
beharrik izango. 
 

26. artikulua; Tresna komunak 



 

 

 

 

 

Kutxa Ekoguneak erabilera komunerako lan-tresnak jarriko ditu 
erabiltzaileen Elkartearen eskura. Urtero, Elkarteak abiapuntuko inbentarioa 
mantentzen dela konfirmatu beharko dio Kutxa Ekoguneari, eta beraz, 

Elkartea arduratuko da falta diren edo hondatzen diren tresnak birjartzeaz 
eta kaltetu diren tresnak konpontzeaz. 

 
27. artikulua; Artikulua: Elkartearen erantzukizunak 

Erabiltzaileen Elkartea arduratuko da instalazio, ekipamendu eta material 
komunak behar bezala mantentzeaz, eta horretarako, eginkizunen egutegi 
bat antolatu eta adostuko du erabiltzaile guztiekin eta Kutxa Ekogunearekin, 

hura behar bezala betetzen dela bermatzeko. Honako hauek dira 
aurreikusitako eginkizunak eta premiak: 
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1. Lursailak eta lursailen 

mugak 
            

Lursailen mugen 

berrikuspena 
 X       X    

Baratze bakoitzaren 

egoeraren hileko 
berrikuspena 

X X X X X X X X X X X X 

             

2. Uraren kudeaketa             

Urasken hustuketa eta 
garbiketa 

         X   

Urasketako ura ixtea 
(aurrezpena eta 

eraginkortasuna) 

X X          X 

Urasken berrikuspena eta 

urak irekitzea 
  X          

Ondoko areken 

berrikuspena eta garbiketa 
  X       X X  

Hustubideen berrikuspena 

eta garbiketa 
  X       X X  

Iturrien berrikuspena eta 

mantenua 
  X   X   X    



 

 

 

 

 

             

3. Landaredia             

Hesietako urteko landareen 
landaketa 

  X X         

Paisaia-landaketak eta 
hesien jorraketa 

   X  X  X  X   

Hesien ebaketa    X      X   

Zuhaixkak kimatzea-neguan X X           

Zuhaixkak kimatzea – 
udaberrian 

     X X X     

Urteko landareak kentzea           X X 

Landare inbaditzaileak 
kentzea 

 X    X X      

             

4. Bide eta gune eraiki 

komunak 
            

Gune zolatuen egoeraren 

hileko berrikuspena 
X X X X X X X X X X X X 

Auzolanaren eguna     X      X  

Aldagelen garbiketa X X X X X X X X X X X X 

Biltegiaren garbiketa X X X X X X X X X X X X 

Bide eta sarbideen 
garbiketa 

X X X X X X X X X X X X 

             

5. Konpostaje, bilketa eta 

simaurtegirako gunea 
            

Egoeraren eta kalitatearen 

hileko berrikuspena 
X X X X X X X X X X X X 

Hustubideen garbiketa eta 

lixibatuen isurpena 
 X  X  X  X  X  X 



 

 

 

 

 

Egituren berrikuspena, 
konponketa eta 

ordezkapena. 

        X    

Konpost-ontzien iraulketa 

eta kudeaketa 
X X X X X X X X X X X X 

Erabilera komuneko 

materialen hustuketa 
(simaurra, hondarra, 
konposta…) 

X X X X X X X X X X X X 

             

6. Segurtasun eta arriskuen 
prebentzioa. 

            

Seinaleen berrikuspena eta 
konponketa 

 X           

Prebentzio-neurrien eta 
gertakarien urteko 
berrikuspena 

 X           

             

7. Tresnen biltegiratzea eta 

zaintza 
            

Garbiketaren eta ordenaren 

hileko berrikuspena 
X X X X X X X X X X X X 

Tresnen berrikuspena, 

konponketa eta 
ordezkapena. 

 X      X     

 
28. artikulua. Erabiltzaile- izaera galtzea 

 
1. Araudi honetan xedatutakoa ez bada betetzen galdu  egingo da 

aisialdirako baratze ekologikoen erabiltzaile-izaera  eta, beraz, 

erabiltzaileak ordura arte zuen erabilera erkide berezirako eskubidea eta 
baratzea erabiltzeko eskubidea eta baimena.  

2. Bereziki, erabiltzaile eskubidea galarazten dute honakoek: 
- Baratzea erabiltzeko eskubideari uko egiteak edo bertan behera 

uzteak, uko egitea onuradunak Udalean aurkeztutakoan. 

- Heriotzak edo baratzeko berezko lanak garatzeko ezintzen duen 
gaixotasunen bat izateak. 

- Lursailaren laborantza edo erabilera hilabete baino gehiagoz bertan 
behera uzteak. 



 

 

 

 

 

- Adjudikazioa arrazoitu zuten beste edozein zirkunstantzia 
desagertzeak.  

- Araudi honetan aipatzen diren bateraezintasun edo debekuen 

konkurrentziak.  
- Baratzea ibiltzeak Araudi honetan xedatuta ez dauden erabileratarako 

eta helburuetarako. 
- Udalak edo beste Herri Administrazio batek Hirigintza edo azpiegitura 

planen bat onartzeak, baldin eta planak aisialdirako baratze 
ekologikoen lurretan zuzkidura publiko bat ezartzea eragiten badu. 
Kasu horietan, aipatutako Planaren onarpenak gizarte intereseko edo 

erabilera publikoko aitorpen bat ere izan behar du, eskatzen diren 
lursailen erabilerarentzako tituluen balioa indargabetuko duena. 

- Bizikidetza, auzokidetza edo elkartasunik gabeko jarreren inguruko 
oinarrizko arauak ez betetzea beste erabiltzaileei dagokienez. 

- Huts-egite arin, larri edo oso larriengatik isun bat jartzea, baldin eta 

isunarekin batera lizentzia galtzea eragiten  duena bada.  
 

29. artikulua. Lizentzia kentzeko prozedura eta erabiltzaile 
izaeraren galera. 
 

1. Erabiltzailea izateko eskubidearen galera Udalak erabakiko du 
lizentzia indarrik gabe uzteko prozedura baten bidez;  prozedura 

horretan arrazoiak azalduko zaizkio erabiltzaileari  eta 10 eguneko 
epea emango zaio alegazioak aurkezteko eta  espedientea behin 
betiko ebatziko da. 

2. Erabiltzailea izateko eskubidearen galerak ez du inola  ere emango 
kalte-ordainik jasotzeko aukerarik, ezta ordaindutakoa itzultzeko 

eskubiderik ere, eta berarekin dakar fidantza konfiskatzea eta Udalari 
eragindako kalte eta galeren ordaina ematea; gainera, baratzea 
adjudika lekioke itxaron-zerrendan  hurrengo postuan dagoen 

eskatzaileari.  
            

 
IV. ATALA 

 

      ERANTZUKIZUN-ERREGIMENA   
30. artikulua. Erantzukizuna baratzearen laborantza dela-eta 

 
Baratzeen erabiltzaile bakoitzak bere aldetik izango du erabileraren 
lagapenaren objektua den baratzean egiten dituen  ekintzen erantzukizuna. 

Erabiltzaileak lizentzia eskaera Araudi honen erabateko ezagutza duelarik 
egiteak esan nahi du adjudikaziodun bakoitzak guztiz onartzen duela 

baratzeak erabiltzeko ahalmena ematen duen lizentzia, eta, horren 
ondorioz, adjudikaziodunak onartu beharko du, ezinbestez, laborantzatik 

eta erabileratik eratorritako erantzukizuna, araudi honetan ezarritako  
terminoetan eta bereziki bere erantzukizun indibiduala onartuz puntu hauen 
gainean:  

 
1. Laborantzaren prozesua, Udala ez baita laborantza prozesuaren 



 

 

 

 

 

ondorio edo emaitzen erantzulea, bereziki lurraren  egoera eta lurrak 
duen ekoizteko gaitasuna. 

2. Lurra lantzeko era, Udalak ez baitu lanabesen erabileraren gaineko 

erantzukizuna, ezta horien erabilerak erabiltzailearen osasunean edo 
osotasun fisikoan duen eraginarena  ere.  

3. Baratzean, baratzako produktu edo fruituetan, edo era-  biltzaileak 
gordetako edo bildutako lanabesetan geratutako  ekintza bandaliko, 

lapurreta edo kalteak zeinak ezingo dizkion, inola ere, Udalari egotzi. 
4. Baratzean edo landutako produktuetan animaliek eragin ditzaketen 

kalteak. 

5.  Baratzean bildutako produktuen erabiltzailearen, besteen edo 
kontsumitzaileen osasunean izan dezaketen eraginean.  

6. Erabiltzaileak Udalari jakinarazi behar dio baldin eta lagatako 
baratzean edo instalazioetan (norberarenak zein beste  batenak izan) 
kalterik edo hutsik antzematen badu.  

 
31. artikulua. Hirugarrenen aurreko erantzukizuna 

 
1. Erabiltzaileek erantzukizuna izango dute, orobat, hirugarrenei -beste 

aisialdirako baratze ekologikoetako erabiltzaileak izanda edo izan 

gabe- egiten zaizkien kalteetan, baldin eta aisialdirako baratze 
ekologikoak erabiltzeko eta ustiatzeko  duten ahalmena gauzatzean 

gertatu badira.  
2. Era berean, gainerako erabiltzaileei edo beren baratzeei egindako 

kalte edo lesioen erantzuleak izango dira. 

3. Behar bezalako arretaz jardun beharko da kalte, eragozpen edo 
lesiorik egin ez dakien ez gainerako baratzeetako  erabiltzaileei ez 

haien baratzei.  
 
32. artikulua. Udalari eman beharreko ordaina kalte eta  galerak 

direla-eta 
 

1. Erabiltzaileek hirugarrenei edo hirugarrenen ondasunei  euren 
baratzeen laborantzaren ondorioz eragindako erantzukizunen 
arabera, erabiltzaileek kaltetuaren aurrean erantzun beharko dute 

derrigorrez, eragindako kalte edo lesioen ordaina emanez 
2. Udalak erabiltzeko lagatzen dituen instalazioei edo baratzeari 

eragindako kalteengatik sortuko balitz erantzukizun  hori, Udalak 
dagokion kalte-ordaina eskatzeko eskubidea erabiliko du, aplikagarria 
den zuzenbide administratiboaren arauei  jarraiki. 

 
33. artikulua. Hasierako egoerara itzultzea 

 
1. Baratzea adjudikaziodunari laga zitzaioneko baldintza  berdintsuetan 

itzuliko dira, lurra kanpoko ekarpenekin nabar- men aldatua izan 
gabe.  

2. Baratzeen gaineko erabileraren titularrek gauzak hasierako egoerara 

itzuli edo konpondu beharko dituzte, baldin eta  instalazioak 
eguneroko erabilerak eragindakoa baino hondamen  handiagoa badu.  



 

 

 

 

 

3. Baldin eta erabiltzaileren batek ez balu gauzak konpontzeko 
obligazioa beteko, Udalak zuzenean egin ahal izango du, kostua 
erabiltzaileari egotziz, Administrazioak kasu horietarako dirua 

eskuratzeko dituen botereak erabiliz.  
 

V ATALA 
DIZIPLINA-ARAUBIDEA 

 
34. artikulua. Arau orokorrak 
  

1. Aisialdirako baratze ekologikoen erabiltzaileek derrigor bete beharko 
dute Araudi honetan ezarritako guztia, eta  Araudi honetan aurreikusi 

ez diren kasuetan Tokiko Erakundeen ondasunen gaineko araudian 
xedatutakoa.  

2. Araudi honek ezarritakoaren aurkako edozein jokaera dago 

arauhauste gisa tipifikatuta, eta Udalak zigortu egingo du.                                       
3. Erabiltzaileek aisialdirako baratze ekologikoak kokatzen diren 

eskatutako instalazio edo lursailetan kalterik eragingo balute, dolo, 
erru, negligentzia edo besterik gabe ez jabetzeagatik, edo aurka 
egingo baliote baratzeen xede nagusiari  edo euren araudiari, bide 

administratibotik zigortuko dira, isun  bidez, Araudi honetan jasotako 
baldintzetan.  

4. Zigorren kopuruaren graduazio eta zehaztapena irizpide hauen 
arabera egingo da:  
- Eragindako kaltearen kopurua.  

- Arau-hausleak jasotako etekina.  
- Intentzionaltasuna edo intentzionaltasunik eza.  

- Izaera bereko arau-hauste bat edo gehiago egitea urte  bateko 
epean, ebazpen finkoen bitartez adierazi direnean.  

5. Arau-hausleak izandako etekina baino txikiagoa denean isunaren 

zenbatekoa, isunaren kopurua igo egingo da etekinaren kopurua 
parekatzeraino, eta gehienez eragindako kaltearen bikoitzeraino igo 

ahal izango da.  
6. Erabiltzaileen erantzukizuna nagusia edo zuzenekoa izan ahalko da, 

baldin eta eurak badira arau-haustearen egileak, edo zeharkakoa, 

ekintzen egilea instalazioetatik kanpoko norbait denean eta 
erabiltzailearen negligentziak ahalbidetu dituenean ekintza horiek, 

sartzea debekatuta uzten hirugarrenei sartzen uztegatik.  
 
35. artikulua. Ikuskaritza 

  
1. Udalak hautatutako pertsonalak lagatako instalazioen gaineko 

ikuskapenak egin ahal izango ditu. Pertsonal horrek  agintari izaera 
izango du ikuskapena egiten ari den bitartean.  

Era berean, Alkateak eta eskumen materiala duen Zinegotzien 
ordezkariak xede eta funtzio berdinak izango dituzte.  

2. Aisialdirako baratze ekologikoen erabiltzaileek aurretik aipatutako 

pertsonei baratzeetarako sarbidea erraztu beharko diete, baita haiek 
eskatzen dieten informazio guztia eman ere,  aisialdirako baratze 



 

 

 

 

 

ekologikoetan egindako laborantzaren erabilera, aprobetxamendu eta 
kudeaketa behar bezala jarraitzeko.  

 

36. artikulua. Arau-hausteak 
 

1. Jarrera arau-hausletzat joko da baratzeetako erabiltzaileek zein 
kanpoko pertsonaren batek izandako jarrera oro, baldin eta Araudi 

honetan edo aplika daitekeen beste edozein arauditan (Araudi 
honetan jasotzen baldin bada beste araudi  hori ezinbestean bete 
behar dela) esandakoaren aurka egiten badu. 

2. Arau-hausteak arinak, larriak eta oso larriak kategorietan kalfikatuko 
dira, jarrera arau-hauslearen edo instalazio  eragindako kalteen 

intentsitatea edo erruaren mailaren arabera.  
3. Zehazki eta aurrekoari kalterik egin gabe, honako jarrerak arau-

hauste arintzat joko dira:  

- Araudi honetan xedatutako baldintzetan baratzerako  bereziki 
egokiak diren barazki espeziak ez landatzea edo lantzea 

baratzeetan. 
- Baratzeetan animaliak izatea.  
- Baratzeetan trakzio mekanikoko makineria edo ibilgailuak izatea.  

- Ez betetzea Udalak bere pertsonal teknikoaren bitartez emandako 
argibideak, baratzeen erabileraren inguruan.  

- Baratzeen erabiltzaileek izandako beste edozein jarrera, baldin eta 
Udalak baratzeen erabiltzaileei Araudi honetan ezarritako 
betebehar eta zereginen aurkakoa bada, eta ez baldin  bada arau-

hauste larria edo oso larria.  
- Baratzeetako kideen ardurapean dagoen lagunak parkea erabiliko 

duela Udalari ez abisatzea. 
- Udalak antolatzen dituen formazio ikastaroetara ez joatea kausa 

justifikaturik gabe.  

4. Arau-hauste larritzat joko dira honako jarrerak: 
- Erabiltzeko lagatzen diren baratzeen mantenimendua ez betetzea, 

baratzeak kaltetu edo narriatu diren kasuetan.  
- Lursailean obrak edo aldaketak egitea, Udalak aldez  aurretik 

baimendu ez baldin baditu.  

- Beste erabiltzaileek jasan beharko ez lituzketen eragozpenak 
sortzea. 

- Udalak baimendu gabe hirugarrenei baratzearen erabilera 
lagatzea. 

- Lurraren, zoruaren edo azpiko lurraren narriadura eragin lezaketen 

espezieak edo landareak lantzea.  
- Baratzeetan onartzen ez diren barbakoa, biltegi edo  bestelako 

elementuen instalazioa.  
- Belardiak edo baratzeetako laborantzaren hondarrak erretzea, edo 

aisialdirako baratze ekologikoen barruan edozein  su mota piztea. 
- Baratzeetako kideen ardurapean dagoen beste lagun batek 

eragindako kalteak, edozein izanik. 

- Bi huts-egite arin edo gehiago biltzea urte beteko  epean.  
5. Arau-hauste oso larritzat joko da honako edozein jardunbide:  



 

 

 

 

 

- Gainerako baratzeetako kideei eragindako lesioak, edozein 
erabiltzailek edo harekin izandako besteren batek egindako 
ekintzek eraginda.  

- Zoruko kutsadura sorraraztea.  
- Beste nekazarien ortu-erabilera edo aprobetxamenduaren garapen 

arrunta saihestea.  
- Baratzeen funtzionamendu arrunta saihestea edo eragoztea.  

- Lagatzen diren instalazioak edo/eta lursaila bera larriki narriatzea.  
- Landatzea, ereitea, biltzea edo izatea debekatuta dauden landare 

psikotropikoak ekoiztea.  

- Aisialdi baratze ekologikoen ustiapenak emandako  produktuak 
komertzializatzea.  

- Nortasun, adin edo baratzeen erabilera esleitzeko  garrantzitsua 
den beste daturen bat faltsutzea, edo nortasuna ordeztea.  

- Bi huts-egite larri edo gehiago biltzea urte beteko  epean.  

6. Huts-egite arin, larri edo oso larririk egingo balu lizentziaren titularrak 
lizentzia kendu ahal izango zaio, ezartzen den  zigorrari eragin gabe, 

hurrengo Artikuluan xedatutakoari jarraiki.  Kenketa horrek ez dio 
erabiltzaileari kalte-ordainak jasotzeko aukerarik emango. Lehenago 
esandakoari kalterik  gabe, erabiltzaileren batek izandako jarrerak 

delitua izateko  izaera balu, gertakariak eskumena duten agintari 
judizialei jakinaraziko zaizkie, edozein direla ere erator litezkeen 

izaera  penaleko erantzukizun posibleak. Edonola ere, Udalak 
salatuko  ditu kaltetu dezaketen ekintza penal, zibil eta 
administratibo guztiak.  

 
37. artikulua. Zehapenak 

 
Aisialdirako baratze ekologikoen instalazioetan kalteak eragin izanez gero, 
erantzukizuna duen erabiltzaileak gauza hasierako egoeran bezala ezarri 

beharko ditu berriz, eragindako kaltea konponduz.   
Lizentzia kentzea, aurreko Artikuluaren seigarren atalean aurreikusiari 

jarraiki, ez da zigortzailetzat joko.  
 
38. artikulua. Zehatzeko eskumena duten agintariak 

 
- Zigor horiek jartzeko eskumena Alkate/Presidenteari dagokio.  

- Edonola ere, Alkateak tokiko beste organo bati delegatu ahalko dio 
gaitasun zigortzailea, tokiko jardunbideen lege- ari jarraiki.  

 

39. artikulua. Prozedura zigortzailea 
 

Arau-hausleei zigorrak jartzeak prozedura zigortzaile bat  ireki eta 
abiaraziko du, azaroaren 26ko Herri Administrazio  Araubide Juridikoaren 

eta Administrazio Prozedura Erkideari  buruzko 30/1992 Legearen IX 
Atalean aurreikusitako erregimenaren arabera. 
 
 


