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1. XEDAPEN OROKORRAK 

1.1. KUTXA EKOGUNEKO BARATZE PARKE 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. 

- Beste Baratze Parke batzuentzat eredu izatea. 

- Baratze Parkea Sarearen egoitza izatea. 

1.2. ARAUDIAREN XEDEA ETA IRAUNALDIA 

Araudi honen helburua Kutxa Ekoguneko Baratze Parkea osatzenduten lursail eta instalazioen 

erabilera eta aprobetxamendua arautzea da, baita baratzeen laborantza-jarduera eta 

erabiltzaileen erantzukizuna arautzea ere. Araudi honek lursailak erabiliko dituzten 

erabiltzaileen errentamendu-kontratua osatzen du eta II. Eranskin gisa gehitu da. 

Araudi hau 2021ko urtarrilaren 15etik indarrean egongo da. Kutxa Ekoguneak araudi hau alda 

lezake, baita araudi berri batez ordezkatu ere, Baratze Parkea hobetzeko eta egoki 

funtzionatzeko helburuz. Hala gertatuz gero, araudi berria automatikoki onartuko du 

errentamendu-kontratuaren titularrak, behin modu frogagarriaren bitartez jakinarazi ondoren. 

DEFINIZIOAK 

a) Erabiltzailea, baratzekidea: Errentamendu-kontratuaren titularra da, eta pertsona 

fisikoa nahiz erakundea izan daiteke. 

b) Fruituak: Baratzearen erabileratik lortzen diren etekinak, hau da, lurraren ereintza eta 

lanketaren ondorioz lortutako etekinak, barazkiak, frutak eta lekariak, esate baterako. 

c) Elementu komunak: Baratzeak dauden lursailari dagozkion elementu naturalak nahiz 

ez naturalak, erabiltzaile bati baino gehiagori edo guztiei baliagarri zaizkienak: bideak, 

hodiak, askak,konpost-guneak eta abar. Era berean, elementu komuntzat jotzen dira 

laborantzarako lanabesak eta erabiltzaileen esku jartzen diren gainerako tresnak. 

d) Erantzukizuna: Baratzeetako erabiltzaile bakoitzak bere gain hartzen duen 

erantzukizuna da. Norbanako bakoitzak izango du erantzukizuna, erabiltzaile den 

lursailaren proportzioari dagokionez. 
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e) Baratze ekologikoa edo lursaila: Norbanako batentzako lursaila, eta horren arabera, 

erabiltzaile bakoitzaren erabilera- eta aprobetxamendu-eskubidea ezartzen da. 

f) Familia-unitatea: Etxebizitza berean izatez eta eskubidez elkarrekin bizi diren 

pertsonak. 

1.3. ELKARTEAREN KIDEA 

Ekoguneko Baratze Parkean lursail bat alokatzen dutenek, EKOBAPE, Ekoguneko Baratze 

Parkeko Erabiltzaileen Elkartearen kidea izango beharko dute, kontratua sinatzen duten 

egunetik, kontratuaren amaiera bitarte. 

2. ERABILERARAKO ETA APROBETXAMENDURAKO BALDINTZAK 

2.1. ERABILTZAILEAREN AHALMENAK 

2.1.1. Ahalmen orokorrak 

Honako hauek dira erabiltzaileen ahalmenak: baratzea osatzen duten lurrak eta gainerako 

elementuen jabetza izatea, erabiltzaileen kontzeptuan, eta erabiltzaileei dagokien 

aprobetxamendua izango da baratzeetan landu dituzten barazki-espezieen etekinak jasotzea, 

hau da, lur horietatik lortutako fruituak jasotzea. 

Ahalmen horiek lurraren erabileran eta aprobetxamenduan zehazten dira: lurraren laborantza, 

landatzea eta ereitea, hura zaintzea eta mantentzea, ureztatzea, ongarriztatzea, horretarako 

tresna zehatzak erabiltzea, fruituak biltzea, eta barnean uler daitezkeen gainerako gaitasun 

guztiak, alokatzen den ondasunaren helburuari eta izaerari jarraiki. Era berean, elementu 

komunen erabilera eta aprobetxamendua sartzen da horien barnean. 

Atal honetan adierazitako gaitasunak kontratuaren titularrari bakarrik dagozkio. 

Gaitasun horiek iraungi egingo dira kontratu-epea amaitzen edo baliogabetzen denean, Araudi 

honetan jasotako kausen arabera. 

Baratzeen jabetza-eskubidea ez da inola ere eskualdatu ahal izango, baratzeak enbargaezinak, 

aldaezinak eta preskribaezinak izango baitira. 

2.1.2. Ordutegia 

Ahalmen horiek Ekoguneko Baratze Parkerako finkatutako ordutegian barrenen burutu ahal 

izango dituzte baratzekideek, 8:00tik 22:00tara alegia, urteko egun guztietan. Kutxa Ekogunea 

ez da arduratuko ordutegitik kanpo gerta zitekeen gertakariaz. 

2.1.3. Baratze Parke Sarearen zerbitzuak 

Baratze Parke Sareak eskaintzen dituen zerbitzuak erabili ahal izango dituzte baratzekideek, 

hala nola, aholkularitza, boletina, webguneko informazioa, eta formazio eskaintza, doan edo 

prezio murriztuetan, ikastaroen arabera. Oinarrizko ikastaroan doan parte hartzearen 

eskubidea, beste pertsona bati laga ahal izango dio kontratuaren titularrak , ikastarora joaterik 

nahi edo ezin duenean. 

2.1.4. Giltzak 
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Kontratua sinatzeko orduan, baratzekide partikular guztiei giltza bana emango zaie, aldagela 

eta biltegian sartu ahal izateko. Elkarteei berriz, 3 giltza arte emango zaie. Giltza galduz gero, 

Ekoguneak jarritako prezioa kobratuko dio lursailaren jabeari berria egiteagatik. 

Partzela bakoitzaren jabeak 2 giltza gehiago eska ditzake, Ekoguneak jarritako prezioa 

kobratuko zaiolarik. 

2.2. ERABILERAREN PRINTZIPIO OROKORRAK 

a) Kontserbazio- eta mantentze-printzipioa: Baratze Parkeko erabiltzailearen betekizun 

nagusia izango da alokatzen zaion lursaila modu egokian kontserbatzea eta 

mantentzea, erabileran behar bezala jardunez eta baratzeen garbitasuna, laborantza 

eta egokitasuna mantenduz. 

b) Errespetu-printzipioa instalazioen erabileran: Baratze ekologikoko erabiltzaileak 

gainerakoei eragozpenik, kalterik edo minik ez eragiten saiatuko dira. 

c) Ez komertziagarritasun printzipioa: Baratzeetako erabiltzaile guztiek debekatuta izango 

dute bertako laborantza xede komertzialerako edo ustiapen ekonomikorako 

erabiltzea. Baratzeen laborantzatik eratorritako lurraren fruituak auto kontsumorako 

edo Elkarteak adostutako beste helburu sozial batzuetarako erabiliko dira, baina ez 

dira, inola ere, etekin ekonomikoak jasotzeko erabiliko. 

d) Ingurumen-prebentziorako printzipioa: Baratzeen erabiltzaileek ez dituzte erabiliko 

lurrari kalte larriak eragin diezazkioketen produktu ongarriak edo produktu 

fitosanitarioak edo antzekoak; ez dute lurra edo horiek izan ditzaketen akuiferoak 

kutsatuko, lursailaren laborantza ekologikoari buruzko araudian azaldutako termino 

zehatzei jarraiki. 

2.3. ERABILTZAILEAREN BETEBEHARRAK 

2.3.1. Erabilera komuneko material eta instalazioen inguruan 

2.3.1.1. Parkeko sarrerak eta aparkalekuak 
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2.3.1.2. Biltegia 

Biltegia, baratzekide guztien erabilerarako lan tresnak eta materialak gordetzeko tokia da. 

Beraz, ezingo dira material pertsonalik gorde, ezta edukiontziak, bandejak, loreontziak, tutuak, 

harriak, adreiluak edota denon erabilerarako tresnak ez diren beste edozein materiala ere. 

Apalak eta bestelako estrukturekin ekipatuta dago, erreminta eta material bakoitzak 

gordetzeko toki zehatza dutelarik. Ondorioz, erreminta/materiala erabili eta garbitu ondoren, 

dagokion tokian utzi beharko du erabiltzaileak. 

Biltegi eta aldagela ahalik eta gutxien zikindu dadin, biltegiko kanpoko atean ere apal bat jarri 

da, ura dakartzaten erremintak eta materialak uzteko, ahalik eta lehortu arte. 

EKOBAPE Elkartearen ardura denez tresna-amankomunen konponketa, biltegian ere lan-mahai 

bat dago, hondatutako erremintak konpon ahal izateko. 

Biltegiko atea beti itxita edukitzea izango da baratzekideen ardura ere. 

2.3.1.3. Aldagela 

Aldageletan kaxa zenbakituak daude apaletan antolatuak. Kaxa bakoitza lursail bati dagokio, 

lursail jabe bakoitza bere kaxan oinetakoak eta arropa utz dezan. Garrantzitsua da arropa edo 

oinetako bustiak edo lokaztuta ez sartzea.  

Zerbait giltzapean utzi nahi bada, takilak ere erabili daitezke, baratzean lan egiten den 

bitartean. Instalazioetatik irten aurretik, takilak zabalik utzi beharko dira giltza jarrita, beste 

baratzakideek erabiltzeko aukera izan dezaten. 

Saguak ekiditeko, jakiak, hondakin organikoak edota jaki usaina izan dezaketen materialak 

(ogitartekoen bilgarriak, etab.) aldagelan ez uzteagomendatzen da. 

Biltegian sartzerakoan eta bertatik ateratzerakoan ere, biltegiko atea itxita uztea da 

baratzekide bakoitzaren ardura. 

2.3.1.4. Instalazio eta materialen garbiketarako euskarriak 

Erabiltzaileen erabilerarako utzi diren instalazio, elementu eta material komunak hasierako 

erabilera eta garbitasun baldintza beretan errespetatu eta mantendu beharko dira, horiek 

behar bezala zainduz. 
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Bide eta instalazioak ahalik eta gutxien zikin daitezen, baratzetan erabiltzen diren oinetako eta 

erremintak garbitu behar dira, instalazioetan sartu aurretik. Horretarako zenbait elementu 

kokatu dira Baratze Parkean: 

 
 

 

 

2.3.1.5. Bestelakoak 

a) Ezin dira baratza eremuan txakurrak sartu, lotuta utzi behar dira horretarako 

prestatutako txakurgunean, Baratze Parkeko sarreran. 
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b) Lurzorua, airea edo ura larriki kutsatu dezaketen baratzearen laborantzara, garbiketara 

edo beste erabilera batzuetara xedaturiko substantzien erabilera saihestuko da. 

c) Erabiltzaileek baratzeei edo instalazioei eragiten dien edozein gertakari jakinarazi 

beharko diote Elkarteari, horiek beste erabiltzaile batzuek nahiz kanpoko pertsonek 

eragin. 

d) Ez dira urasketan erremintak, materialak edo barazkiak garbituko. 

 

e) Eraikin handiko 2 aldamenetako harrasketan, barazkiak garbitzerakoan, hodiak buxatu 

dezaketen solidoak botatzea saihestuko da. 

2.3.2. Alokatutako lursailaren inguruan 

a) Lursailaren hasierako egitura eta azalera mantenduko du erabiltzaileak, Kutxa 

Ekoguneak ezarritako mugak aldatzeko aukerarik izan gabe. 

b) Kontratuaren titularrak ezin izango du inolako elementurik instalatu bere partzelan 

edo partzelen arteko tarteko eremuetan, hala nola negutegiak, kutxak, bidoiak, 

iltzatutako elementuak, gordailuak, barbakoak, estalpeak, etxolak, itxiturak, xaflak, 

bereizgailuak, hesiak, adreiluak edo bestelako elementurik. 

c) Kontratuaren titularrak ezin izango du eraikuntza-elementurik jarri bere baratzea 

markatzeko edo bereizteko. 

d) Erabiltzaileak bere lursailaren mugak soken bidez bakarrik markatu ahal izango ditu. 

Debekatuta dago da helburu horretarako beste edozein material edo elementu 

erabiltzea (taulak, harriak, hesiak, alanbrea, etab.).  

e) Erabiltzaileak harririk gabe mantendu behar du lursailaren azalera osoa; ezin da 

harririk erabili landare-multzoak edo landareak mugatzeko. 
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f) Ez da onartzen eraikuntza-elementuak erabiltzea (adreiluak, baldosak, etab.) landare-

multzoen arteko bideak babesteko. Zur naturala eta pintatu gabea besterik ez da 

onartuko horretarako. 

g) Baratzeetan materialak edo tresnak behin betirako metatzea saihestu behar da. 

h) Lur tontorretako lurrak mantentzeko (kabailoiak), gehienez ere 20 cm-ko altuerako zur 

naturalezko oholak erabili ahal izango dira, pintatu gabe. 

i) Ez dago baimenduta material ez-organikoekin (oihalak, plastikoak, etab.) egindako lur-

estalkiak. 

j) Partzelaren erabiltzaileek ez dute zapaldu behar bereak ez diren lursailak, ez eta beste 

jabeen lursailetatik ibili ere. Gainera, beren landareak kanpoko partzeletara edo 

hormigoizko bideetara zabaltzea saihestu behar dute, 20 cm-ko tartea utziz, bere 

lursailaren mugaren eta landaketaren hasieraren artean. 

k) Halaber, inguruko lursaileei kalte egin diezaiekeen belarrak ugaritzea saihestu beharko 

du. 

l) D, E, F, G, H, I eta J taldeetako partzelen arteko zona mantenuari dagokionez, espazio 

hori partekatzen duten erabiltzaileek, dagokien zati amankomun mantentzea adostu 

beharko dute auzokideekin, landare-hesi funtzional gisa eran mantenduz, eta 

landareekin osatuz (Kutxa Ekoguneak bere esku jartzen ditu). Tarteka, belarren 

garbiketa lanak egin beharko dituzte, landareak ureztatu eta jorraketa lanak. 

m) Lursailen artean espazio bat partekatzen duten erabiltzaileek beraien partzeletako lur 

maila bera mantendu behar dute espazio horretan, uraren isurketa naturala oztopa 

dezaketen lur-tontorrak sortzea saihestuz.  

n) Denboraldia amaitzean, landareak eusteko erabiltzen diren tutore eta hesolak honela 

biltegiratu behar dira: 

- Ahal dela, eraikin nagusiaren atzeko aldean, edo 

- Lursailean bertan, airean, hau da, tutoreak lurra ukitu gabe egoteko egituretan. 

  

 

o) Inola ere ezin da kanaberarik eta tutorerik gorde partzelen arteko tarteetan, ez 

bideetan, ez K partzelen multzoaren eta hegoaldeko maldaren arteko tartean (bide 

nagusiaren eta 1. aparkalekuaren gainean). 
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p) Kontratuaren epea amaitzean, edo kontratuari uko eginez gero edo kontratua 

ezeztatuz gero, Kutxa Ekoguneari itzuli beharko zaio baratzearen jabetza, esleitu ziren 

baldintza beretan: landarerik eta belar txarrik gabe, sokarik, harririk, oholtzarik edo 

bestelako material eta elementurik gabe. Bestela, ez du baratzekideak eskubiderik 

izango jarritako fidantza eskatzeko. 

2.3.3. Lurraren eta laborantzaren aprobetxamenduaren inguruan 

a) Baratzeak barazki-espezieen laborantza eta landaketarako bakarrik erabiliko dira: 

letxuga, tomatea, kipula, porrua, kalabazina, babak etab., bai eta lore edo landare 

apaingarriak eta landare usaintsu edo sendagarriak ere, bestelako landaketak baztertu 

beharko direlarik. 

b) Baratzeen erabilera edo laborantza bertan behera ez du utziko baratzekideak; fruituak 

bildu egin beharko ditu horiek kiratsa sorrarazten badute, lursaila zikintzen badute, 

edo paisaiari eta inguruari kalte egiten badiote, horiek landarean bertan nahiz lurrean 

egon. 

c) Erabiltzaileak baratzean sortutako hondakin organikoa guztia konpostatu beharko du 

horretarako prestatutako guneetan, eta konpostagunetan jarritako gomendioak 

errespetatu beharko ditu. 

d) Ez du lurraren, lurzoruaren edo lurpearen narriadura eragiten duen espezie edo 

landarerik landatuko. 

e) Era berean, erabiltzaileak ezingo du espezie inbaditzailerik edo legez onartuta ez 

dagoen bestelako landarerik landatu. 

f) Ezin izango da zuhaitz-espezierik landatu, ezta fruta-arbolak ere. 

g) Ez da, inola ere, monolaborantza praktikatuko. Gutxienez lau landare desberdin 

landatuko dira aldi berean. 

h) Lurrera ez da inolako produktu kutsatzailerik isuriko, horiek zoruari kalte larriak eragin 

badiezazkiokete. 

i) Ez da inolako animaliarik eduki, hazi eta ustiatu ahal izango. 

j) Ez dira baratzeko laborantzaren zatiak edo belardiak erreko. 

k) Besteen baratzeetara ez da inolako likidorik isuri ko, edo sastraken edo garbiketaren 

hondakinak horietan edo baratzean bertan utziko. 

l) Ez dira zepoak, tranpak, sokak, edo perdigoi- nahiz balin-eskopetak, gomazko 

jaurtigailuak edo bestelako tresnak edo tramankuluak erabiliko, horiek mekanikoak 

nahiz naturalak izan, hegazti, animalia edo pertsonei lurreko nahiz aireko sarbidea 

galarazteko. 

2.3.4. Gainerako erabiltzaileekin izan beharreko tratuaren inguruan 

Baratzeetako beste erabiltzaileei eragozpenik eragitea saihestuko du baratzekideak, kaltea edo 

mina eragin dezaketen tramankulu, mekanismo edo bestelako sistemen erabilera saihestuko 

du baratzekideak. 

2.3.5. EKOBAPE Elkartearen inguruan 
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a) Elkarteak egutegi bat ezarri beharko du beharrezkoak diren mantentze-lanetan 

elkarlanean jarduteko (toki amankomunen garbiketa, hondar begetalen konpostatzea, 

e.a)., 2.6 atalean zehazten diren bezala.. Elkarteak Kutxa Ekoguneko 

koordinatzailearekin adostu beharko du egutegi hori. 

b) Erabiltzaileak elkarteak ezartzen dituen elementu komunen mantenurako hartzen 

dituen erabakiak bete beharko ditu. 

c) Materialak eta zerbitzuak erosketaren inguruan -erabiltzaileen artean banatzekoak 

edo erabilera amankomunerako bideratutakoak- elkarteak onartutako erabakiak 

onartu behar ditu derrigorrez baratzekideak ere, bai erosketaren kudeaketaren 

ingurukoak, nola koste ekonomikoaren banaketa eta fakturazioaren ingurukoak ere. 

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. 

2.3.6. Nekazaritza ekologikoa 

Kutxa Ekoguneko Baratze Parkea barazkigintza ekologikoan oinarritzen da. Beraz, Kutxa 

Ekoguneko Baratze Parkeko lursailen erabileran nekazaritza ekologikoari buruzko honako arau 

hauek hartuko dira kontuan: 

PRODUKTUAK EDO 

LANAK 

 

DEBEKATUTA DAGO ONARTUTA DAGO 

 

Ongarriak - 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, 
fosfatatuak, potasikoak, magnesikoak eta 
abar). 

- Zizareen humusetik eratorritako 
ongarriak, konpostatutako 
simaurrak (konpostajea hartzidura 
aerobikoaren prozesutzat 
ulertuta), ongarri berdea eta ongi 
deskonposatutako uzten 
hondarrak, eta kutsatu gabeko 
hondakinekin egindako 
konpostak. 

- Jatorri naturaleko ongarri 
mineralak (txikitutako fosfato 
naturalak, silizeen hautsak, 
kareharri txikituak, dolomitak eta 
abar). 

Tratamendu fitosanitarioak - Intsektizida, fungizida eta  akarizidak eta 
sintesi kimikotik eratorritako beste 
pestizida edo produktuak erabiltzea. 

- Substantzia natural mineral, 
begetal edo animalienetan 
oinarrituta sortutako fungizidak 
(Bordeleko salda, Borgoñako salda 
eta abar). 

- Landareekin egindako produktuak 
(beratzeak, infusioak, egosketak, 
gernuak). 
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“Belar txarrak” - Debekatuta dago edozein sintesiko 
herbizida kimiko erabiltzea. 

- Belar lehiakorren kontrolerako 
metodo biologikoak erabili 
daitezke (estaltzaile organikoak, 
eskuzko jorraia edo erdi eskuzkoa, 
zapalda sakoneko laborantza). 

Hazi eta landareak - Genetikoki aldatutako edozein mota eta 
klaseko organismoak (transgenikoak) 

- Nekazaritza biologikotik 
eratorritako barazki, sustrai, 
erraboil, tuberkulu eta hazien 
erabilera. 

- Produktu horien erabilera, ohiko 
laborantzetatik etorri arren, 
produktu kimiko sintetikoekin 
landu ez badituzte. 

 

 

 

 

2.3.7. Uraren erabilera 

Baratzeak ureztatzeko ezingo du baratzekideak ura ekarri horretarako antolatuta ez dagoen 

beste nonbaitetik. 

Baratze Parkean kokatu diren instalazioen barruan eskura dituzten ureztatzeko baliabideak 

erabiliko dira lursailak ureztatzeko; horrenbestez, erabiltzaileek asketatik hartutako ura 

erabiliko dute, ureztagailuen bitartez, baratzeak ureztatzeko. Ez da ametituko mahukak 

erabiltzea, ezta ere beste ureztaketa-sistemarik jartzea (ihinztadura, tantaka-ureztaketa). 

Egokitutako partzelen jabeek berriz, beren moduluko iturritik mahuka jartzeko aukera izango 

dute. 

2.3.8. Hondakinen kudeaketa  

2.3.8.1. Hondar begetalak 

Baratzetan sortutako hondar begetalak konpostagunetan utzi behar dira, karteletan azaltzen 

den moduan (lurrik gabe, zatituta eta dagokion kutxan, material motaren arabera), konposta 

egin ahal izateko. 

Era berean, baratzetako erabiltzaileen ardura izango da hondar begetalen konpostatze 

prozesua betetzea. Horretarako, EKOBAPEelkarteak prozesu osoa burutzeko behar diren lanak 

antolatu eta egin beharko ditu, egindako konposta erabiltzaileen artean banatzearekin 

prozesua amaituz. 

2.3.8.2. Beste hondakinak 

Harriak: Konpostagunearen ondoko 
dagokien zakuan utzi behar dira. 
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Baratzetan erabiltzen diren material 
plastikoak (landare-bandejak, 
mazetak,…):   Konpostagunearen 
ondoko dagokien zakutan utzi behar 
dira.  

  

 

 

Egurra, makilak eta tutore hondatuak 
(plastiko edo sokarik gabe): dagokion 
konpostagune kutxan 

 

Papera, ontzi arinak, hondar 
organikoak, beira eta errefuxa: aterpe 
ondoan dauden kontenedoretara bota 
behar dira. 

 

2.4. INGURUMEN-HEZKUNTZA 

Baratze Parkeko instalazioek ikastetxeetako nahiz beste elkarte batzuetako ikasleen bisita jaso 

ahal izango dute, horietan garatzen diren jarduerak ezagutzera emateko, eta nekazaritza 

tradizional eta ekologikoari buruzko balioak bultzatzeko. 

Alde horretatik, baratzeetako erabiltzaileek horietan sartzeko aukera eman behar diete Kutxa 

Ekoguneak edo Baratze Parkeko Sareak antolatutako bisitetan gaineratutako eskola-taldeei, 

betiere horien irekiera- ordutegia kontuan hartuta. 

Kasu horietan, erabiltzaileak, posible duen neurrian eta baratzeko bisitak irauten duen 

bitartean, ikasleekin dauden irakasleei edo pertsonei lagundu beharko die, bisitan etorri diren 

taldeei laborantzaren fase bakoitzeko teknikak eta ezaugarriak azaltzeko helburuarekin: 
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lurraren prestakuntza, ongarriztatzea, ereintza edo landaketa, ureztatzea, jorraia, izurrien 

garbiketa, bilketa eta hondakinen kanporaketa. 

Erabiltzaileek lurrarekin eta naturarekin lotutako balioak transmititu ahal izango dituzte, 

laborantza - metodoei buruz dituzten ezagutzak emanez, eta erabilitako espezieei nahiz 

ikasleen nekazaritza tradizional eta ekologikoarekiko eta ingurumenarekiko interesa piztu 

dezaketen datuak eskainiz, eta era berean, belaunaldien arteko harremanak sustatuz. 

2.5. 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 ezinizango du hura 

galarazi. 

Kutxa Ekoguneak izendatutako langileek baratzeak ikuskatu ahal izango dituzte noizean behin, 

eta ez diote erabiltzaileari aldez aurretik jakinarazi beharrik izango. 

Ekoguneak zuzenean jakinaraziko dizkio erabiltzaileari ikuskapen horietan antzematen diren 

akatsak. 

2.6. 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: 

- GARBIKETAK: 

o Aldagelak. 

o Biltegia eta kanpoko harraskak. 

o EKOBAPEren bulegoa. 

- BERRIKUSPENAK ETA KONPONKETAK: 

o Erreminta komunak. 

- EROSKETEN KUDEAKETA: 

o Ekoguneko Baratze Parkeko erabiltzaileen komunitaterako material eta 

zerbitzuak erostea erabaki eta Batzarrean onestea. 

o Batzar Nagusiak onetsitako erosketak Ekogunera igortzea, eta erosketa horiek 

egiteko jarraipena eta laguntza ematea. 

o Erosketak Kutxa Ekogunearekin adostutako prozesuaren arabera. 

- KOMUNIKAZIOA: 

o Baratzekekideek planteatutako zalantza edo galderei erantzutea edo 

Ekoguneari zuzentzea. 

o Baratzeei auzolan taldeen egutegiak eta ordutegiak jakinaraztea. 
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o Baratzekide berriei ongietorri-mezua bidaltzea, lan-talde batean parte 

hartzeko gonbidapenarekin. 

o Baratzakide berriekin elkartzea, bakoitzak eta elkarteak dituzten eskubide eta 

betebeharren berri emateko. 

- ZUZENDARITZA BATZORDEA 

o Ekogunearekin komunikatzeko solaskide bat izendatzea. 

o Legeak Euskadiko elkarteei buruz ezarritakoa betetzea. 

o Elkartearen kudeaketa ekonomiko eta administratiboa. 

o Taldeen antolaketa eta talde-lanen datak. 

- AUZOKONPOSTA: 

o Auzokonpost-ontziak, landare-hondakinak eta horien ondoriozko konposta 

kudeatzea. 

3. ERANTZUKIZUNAK 

3.1. BARATZEAREN LABORANTZARENGATIKO ERANTZUKIZUNA 

Baratzeen erabiltzaile bakoitza alokatutako baratzean gauzatutako jarduerez arduratuko da. 

Beraz, erabiltzaile bakoitzak laborantzatik eta erabileratik eratorritako erantzukizuna onartu 

beharko du, araudi honetan ezarritako terminoetan, eta bereziki, honako hauetan duen 

erantzukizun indibiduala onartu beharko du: 

- Laborantza-prozesuan, Kutxa Ekogunea ez baita laborantza-prozesuaren eragin edo 

emaitzen erantzulea izango, lurraren egoerari edo lurraren gaitasun ekoizleari 

dagokionez batik bat. 

- Lurraren laborantza-motan, Kutxa Ekoguneak ez baitu lanabesen erabileraren gaineko 

erantzukizunik izango, ezta horien erabilerak erabiltzailearen osasunean edo osotasun 

fisikoan eragin ditzakeen ondorioei dagokienez ere. 

- Baratzeko lapurreta, kalte edo ekintza bandalikoetan, eta erabiltzaileak gordetako edo 

bildutako produktu, fruitu edo lanabesetan; erantzukizun horiek ezin izango zaizkio 

Kutxa Ekoguneari inola ere egotzi. 

- Basa-animaliek baratzean edo landutako produktuetan eragin ditzaketen kalteen 

kasuan. 

- Baratzean bildutako produktuek erabiltzailearen, hirugarrengoen edo 

kontsumitzaileen osasunean eragin ditzaketen ondorioei dagokienez. 

- Erabiltzaileak Kutxa Ekoguneari jakinarazi beharko dio, lagatako norberaren nahiz 

hirugarrengoen baratzean edo instalazioetan kalterik edo hutsik hautematen badu. 

3.2. HIRUGARRENEN AURREKO ERANTZUKIZUNA 

Erabiltzaileak hirugarrenei eragindako kalteen arduradun izango dira, Parkeko beste baratze 

batzuen erabiltzaile izan ala ez, horiek lursailen erabilera eta aprobetxamenduaren 
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gauzapenean gertatu badira. Era berean, beste erabiltzaileei edo baratzei eragindako kalte edo 

lesioen erantzule izango dira. Horretarako, Elkarteak erantzukizun zibileko aseguru poliza bat 

sinatuko du hirugarrenen aurrean, eta hirugarrenak erabiltzaileak berak hartuko ditu kontuan. 

Behar bezala jardun beharko da gainerako erabiltzaileen baratzeei edo beren baratzeei 

kalterik, eragozpenik edo lesiorik ez eragiteko. 

3.3. KALTEEN ONARPENA 

Dolu, erru, arduragabekeria edo ez jabetzeagatik Baratze Parkeko instalazio edo lursailetan 

kalteak eragiten dituzten erabiltzaileak, kalte horien kostea ordaindu beharko dute. Kalte edo 

galera horien zenbatekoa Kutxa Ekoguneak zehaztuko du. 

4. KONTRATUA INDARGABETZEKO EDO AMAITZEKO 

ARRAZOIAK 

Araudi honi erantsi zaion kontratuan xehatu diren kontratua indargabetzeko arrazoiez gain, 

kontratu hori suntsitu edo suntsitu egin daitekeela ohartarazi ahal izango da jarraian 

adierazten diren kasuetan, araudi honetako 4. puntuan zehazten diren zigorrei kalterik egin 

gabe: 

4.1. KONTRATUA BALIOGABETU DAITEKEELA OHARTAARZTEKO ARRAZOIAK 

4.1.1. Ibilgailua parkearen barnean erabiltzeari dagokionez: 

- Edozein ibilgailu-mota parkean sartzeko zehaztu den sarbidea ez den beste bat 

erabiltzea. 

- Ibilgailuarekin parkeko gune mugatuetan sartzea. 

- Ibilgailua baimendu gabeko guneetan aparkatzea. 

4.1.2. Lursailaren eta instalazioen erabilerari dagokionez 

- Lursaila ixtea. 

- Baimendu gabeko elementuak instalatzea, besteak beste, txabolak, txapak, bidoiak, 

gordailuak, parrillak, itxiturak eta abar. 

- Harriak edo eraikuntzako beste elementuak lur gainean jartzea edo estalpe ez-

organikoak (oihal plastikoak, e.a.). 

- Konpostagunetan eta beste instalazioetan jarritako gomendioak ez betetzea. 

- Lursailean edo instalazio komunetan obrak edo aldaketak egitea, Kutxa Ekoguneak 

aldez aurretik baimendu ez baditu. 

- Laborantza edo belardien hondarrak erretzea. 

- Kutxa Ekoguneak baratzezaintza ekologikorako ezarritako betebeharrak ez betetzea. 
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- Takila norberaren erabilerarako bakarrik erabiltzea, hura beretzat hartuz. 

4.1.3. Elkarteari dagokionez 

- Erabiltzaileen Elkarteak adostutako mantentze-lanetan ez parte hartzea. 

- Baratzeko erabiltzaileen Elkarteak adostutakoa ez betetzea. 

4.1.4. Gainerako erabiltzaileekin izan beharreko harremanari dagokionez 

- Beste erabiltzaileek jasan beharko ez lituzketen eragozpenak sortzea. 

4.1.5. Erabiltzaileak Kutxa Ekogunearekin izan behar duen harremanari dagokionez 

- Lursailaren alokairuaren ordainketan, EKOBAPErendagokion gastuen zatiaren 

ordainketan edo 3.3. atalean zehazten diren kalteen kostearen ordainketan 2 hilabete 

atzeratzea. 

4.2. KONTRATUA BALIOGABEZTEKO ARRAZOIAK 

4.2.1. Lursailaren eta instalazioen erabilerari dagokionez 

- Baratzean sortutako produktuak merkaturatzea. 

- Landatzea, ereitea, biltzea edo izatea debekatuta dauden landareak ekoiztea. 

- Monolaborantza egitea. 

- Landare inbaditzaileak hazi, landatu edo ekoiztea. 

- Baratzekoak ez diren landareak landatzea, edo landareak baimendu gabeko lekuetan 

landatu eta/edo mantentzea. 

- Lursail bakoitzari jarritako mugak aldatzea. 

- Ekoguneko Baratze Parkean animaliak eduki, ustiatu edo haztea. 

- Baratzearen erabilera hiru hilabete baino gehiago bertan behera uztea. 

- Instalazioak edo/eta lursaila bera larriki narriatzea. 

- Lurzorua kutsatzea. 

- Baratzeen funtzionamendu arrunta saihestea edo eragoztea. 

4.2.2. Gainerako erabiltzaileekin izan beharreko harremanari dagokionez 

- Gainerako baratzeetako kideei lesioak eragitea, aipatutako ekintza kaltegarria 

baratzeko erabiltzaileak nahiz haren lagun batek eragin. 

- Beste nekazarien erabilera edo aprobetxamenduaren garapen arrunta saihestea. 

4.2.3. Erabiltzaileak Kutxa Ekogunearekin izan behar duen harremanari dagokionez 

- Ekoguneko Baratze Parkeko ondasunak kaltetu edo lapurtzea. 

- Kutxa Ekoguneko langileei instalazioen ikuskapena egin dezatela galaraztea. 

- Kontratuak irauten duen bitartean bi ikuskapen-txosten txar izatea. 
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- Kontratua baliogabetu dakiokeela ohartarazi ondoren, kasuan kasuko ekintza 

errepikatzea. 

- Nortasuna, adina edo baratzeen esleipen-prozedurarako garrantzitsua izan daitekeen 

beste daturen bat faltsutzea, edo nortasuna ordeztea. 

- Kutxa Ekoguneari sei hilabetetako kuota zor izatea. 

- Kutxa Ekoguneari EKOBAPEren gastuen zatiasei hilabetetan zor izatea baratzekideak. 

- Kutxa Ekoguneari instalazio edo lursailetan baratzekideak eraginetako kalteen kosteak 

ez ordaintzea sei hilabete baino lehenago. 

4.2.4. Beste arrazoiak 

Aurreko atalean adierazitako horiez gain, kontratua amaitzeko arrazoi garbiak izango dira: 

- Kontratuaren edo ondorengo luzapenenepea bukatzea. 

- Erabiltzaileak baja eskatzea. 

- Titularraren heriotza edo elbarritasuna. 

- Donostia, Lasarte edo Hernaniko erroldan baja ematea. 

- Kutxa Ekoguneak lursaila beste jarduera batzuetarako behar izatea. 
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5. SEGURTASUN JARRAIBIDE OROKORRAK 

 


