LIZARTZAKO HERRI BARATZEEN EMAKIDA ETA ERABILERA ARAUTZEN
DITUEN ORDENANTZA
ARRAZOIEN AZALPENA
Lizartzako Udalari, Udalbatzaren ekimenez eta Tokiko Agenda 21 garatze
aldera, beharrezkoa iruditu zaio aisiarako baratzeak sortzea sustatzea, helburu
sozialekin, Lizartzako A-2 Zerrategian, Udalak dauzkan lursailetan.
Udalaren aisiarako baratzeak herritarrentzako eskaintza pedagogikoa izango
da, edonork espazio publiko bat eskura izan dezan, lurra lantzeko eta norberak
kontsumitzeko fruituak izateko.
Aisiarako baratzeak espazio irekiak dira eta hainbat eta hainbat eginkizun bete
ditzakete, hauek direlarik garrantzitsuenak:
.- Autokontsumorako ekoiztea. Horretarako erabili dira, tradizioz, baratzeak.
.- Ingurumen eta hirigintza eginkizuna, hain zuzen ere baratzeek espazio libreetako
eta, bereziki, hiri inguruetako balio eta eginkizun kultural eta paisajistikoak zaintzeko
duten ahalmena. Natura errespetatzeko modu bat da, naturatik fruituak lortzeko,
baratzezaintza bidez eta ingurune naturala errespetatuz.
.-

Eginkizun soziala, horretarako heziketa jarduerak, jarduera ludiko eta
terapeutikoak… baliatuz. Horiei esker ulertzen da, neurri batean, jendeak halako
espazioetan berriro jarri duen interesa.

.- Osasuna. Baratzeak mesedegarriak dira norberaren ongizate, osasun eta
elikadurarako. Bai OMEk bai Europar Batasunak administrazio publikoei iradoki die
adin guztietako herritarrek daramaten egoneko bizitzari aurre egitera bideratutako
ohiturak sustatzeko estrategiak aplikatzea.
.- Eginkizun kulturala. Baratzeen tradizioa gure herri kulturaren eta tokian tokiko
bizimodu eta izaeren parte da. Baratzeak baserriaren eta herriaren arteko lotura
dira, naturarekiko errespetua irakasteko eta naturaren aberastasuna aintzat
hartzeko apustu bat, eta balio dute gure kultura bizitoki dugun lurraldean errotzea
sustatzeko.
Administrazio publikoek eta, horien artean, toki administrazioek, gero eta indar
handiagoz ari dira herritarrei eskain diezazkieketen zerbitzuak antolatzen, eguneko
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bizimodua baino gehiago eragile publikoek martxan jartzen dituzten ekintza edo
programetan modu aktiboan parte hartzea sustatzea nahi dutelako.
Erakunde publikoek gaur egun dituzten beste kezka nagusietako batzuk dira
ingurumena babestea, herritarren bizi kalitatea sustatzea, eta hobetzea, batetik,
elikadura osasuna eta, bestetik, nekazaritza ekoizpenarekin zerikusia duten
ingurumen jarduerak.
Udalak, herritarrengandik gertuen dagoen administrazio gisa, herritarrentzat
mesedegarri diren ekintzak sustatzen ditu, herritarrek haien denbora librean zer egina
izan dezaten. Aisiarako baratzeak eskura jarri dira, herritarrek jarrera aktiboa izan
dezaten denbora librean eta aisialdian. Era horretan, osasun eta ingurumen balioak
sustatzen dira.
Udalaren asmoa da ordenantza honen bidez baratze horien erabilerari
aplikatzeko erregimena prestatzea, eduki hauekin: aisiarako baratzeak adjudikatzeko
prozedura, dagoen eskariaren arabera hautaketa egiteko irizpideak, onuradunen
eskubideak eta betebeharrak eta, azkenik, jokabide oker edo axolagabeengatik egon
daitezkeen arau-hausteak eta zigorrak.
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I. titulua. Xedapen orokorrak
1. artikulua. Ordenantzaren xedea
1. Ordenantza honen xedea da aisiarako udal baratzeen partzelak erabiltzeko,
gozatzeko eta aprobetxatzeko baldintzak arautzea.
2. Ordenantza honen xedea da, halaber, aisiarako baratzeetako partzelak Lizartzan
bizi direnei adjudikatzeko prozedura antolatzea. Onuradunek Ordenantzako 9.
artikuluko baldintzak bete behar dituzte.
3. Ordenantza honen xedea da, baita ere, diziplina erregimena arautzea, hau da,
arau-hausteak eta arauak hausteagatik baratzeen erabileraren lagapen hartzaileei
aplikatzeko zigorrak ezartzea.
2. artikulua. Aplikazio eremua
1. Ordenantzaren aplikazio eremu objektiboak hartzen ditu aisiarako baratzeak
egongo diren Udalaren sail edo partzela guztiak.
2. Eremu subjektiboari dagokionez, arau honek xedatzen duena aplikatuko zaie
Lizartzako herrian bizi eta legez aisiarako baratzeak erabiltzeko, gozatzeko eta
aprobetxatzeko moduan dauden guztiei.
3. artikulua. Ordenantzaren helburuak
1.

Ordenantza honen helburuak dira, aisiarako baratzeetarako partzelak
adjudikatzeko prozedura arautu eta baratze horiek erabiltzeko erregimena
ezartzeaz gain, arau juridiko berean jasotzea bi alderdi horiek, hau da, prozedura
eta erregimena, eta, baita ere, aisiarako baratzeen erabilera, gozamena eta
aprobetxamenduari dagokion guztia.

2. Arau honen helburua da, baita ere, aplika daitekeen erregimena argitzea eta
erregimen horren berri ematea aisiarako udal baratzeak erabili edo baliatuko
dituztenei.
4. artikulua. Aisiarako baratzeen helburuak
1. Aisiarako baratzeen udal programak helburu hauek izan behar ditu, besteak
beste:
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a) Udalerriko biztanleei aisialdirako eta jarduerarako espazio bat eskaintzea.
b) Erabiltzen edo aprobetxatzen ez diren hiri espazioak erabilera publikoetarako
berreskuratzea.
c) Herritarren partaidetza eta garapen iraunkorra sustatzea, biodibertsitate
espazioak sortuz.
d) Iraunkortasuneko udal politikak antolatzea eta, horretarako, giza garapena eta
ingurumena uztartzea, giltzarri gisa.
e) Udala eta herritarrak biodibertsitatearen zaintzan inplikatzea, barazki espezie
autoktono eta tradizionalak berreskuratuz eta aintzat hartuz.
f)

Laborantzan ingurumen jardunbide egokiak sustatzea: hondakinak
gestionatzea, ura aurreztea, nekazaritza tradizionaleko usadioak eta ohiturak
berreskuratzea, e.a.

g) Baratzeek heziketarako eta jolaserako duten balioa indartzea.
h) Ingurune naturalaren eta giza jardueren arteko loturak ezartzea eta kontuan
izatea.
i) Elikadura osasungarria eta osasunerako hobeak diren ohiturak sustatzea.
j) Ingurumena gehiago ezagutzea eta errespetatzea sustatzea.
k) Belaunaldien arteko harremanak eta hartu-emanak sustatzea, ikastetxeekin
jarduerak antolatuz.
l) Gizarte taldeen arteko elkarbizitza eta harremanak sustatzea, gizonezkoen eta
emakumezkoen arteko proportzioa errespetatzea eta kolektibo kaltetuenei
laguntzea.
2. Udalak aisiarako baratzeek behar bezala funtzionatzeko ezinbestekoak diren
zerbitzu orokorrak eta premiak definitu beharko ditu: ur hornidura, sarbideak,
hondakinen tratamendua, eraikinak dimentsionatzea eta egokitzea, partzelen
banaketa, minusbaliatuen premiak…
5. artikulua. Erabilerari buruzko printzipio orokorrak
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1. Zaintza eta mantentze-lana. Aisiarako baratzeen erabiltzaileen betebehar nagusia
izango da lagatzen zaizkien instalazioak zaintzea eta mantentzea, baratzeak
behar den arretaz erabiliz eta higiene eta osasun aldetik zainduz. Alde horretatik,
ezin da lurraren konposizio biokimiko edo estrukturala aldatu, salbu ongarri
organikoekin eta lagatzaileak berariaz baimendutako gaiekin. Gainera, baratzeen
hartzaileek, laga zaien lursailean usurpazioren bat gertatuz gero, Udalari
jakinarazi behar diote.
2. Instalazioen erabileran errespetua. Aisiarako baratzeen hartzaileek ez diete
eragozpenik, kalterik edo galerarik eragingo gainerako partzelen hartzaileei.
3. Ez merkaturatzea. Debekatuta dago baratzeen hartzaileek partzelak helburu
komertzialekin edo ustiapen ekonomikorako lantzea.
4. Autohornikuntza. Baratzeak ereinda lortutako fruitu eta barazkiak norberaren edo
familiaren kontsumorako bakarrik izango dira, ezin dira etekin ekonomikoak
lortzeko erabili, lehen esan bezala.
5. Ingurumen prebentzioa. Baratzeen erabileraren onuradunek ez dituzte baliatuko
lurra eta egon litezkeen akuiferoak kutsatu ditzaketen ongarri eta produktu
fitosanitarioak.
6. artikulua. Aplikatuko den erregimena
1.

Aisiarako baratzeen adjudikazio, edukitza eta
Ordenantza honetako erregimena aplikatuko da.

gozamenari

dagokionez,

2. Subsidiarioki, arau hauetako xedapenak aplikatuko dira:
a) Azaroaren 3ko 33/2003 Legea, administrazio publikoen ondareari buruzkoa (I.
Kapitulua, IV. Titulua), APOL.
b) Uztailaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua, zeinaren bidez Toki Erakundeen
Ondasunei buruzko Arautegia onartu zen.
7. artikulua. Finantzaketa
1. Aisiarako baratzeak haien onuradunek zaindu beharko dituzte, baita zaintzeko
gastuak ordaindu ere; hori, Ordenantza honetako 24. artikuluan aurreikusitako
moduan.
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II. titulua. Baratzeak esleitzeko prozedura
8. artikulua. Prozedura erregimena
1. Aisiarako baratzeen erabilera berezia da (erabilera erkide berezia); horregatik,
aisiarako baratzeen onuradun edo lagapen hartzaile izateko Udalaren baimena
beharko da.
2. Baimen hori lehia erregimenean emango da, Ordenantza honetan ezarritako
prozedurari jarraiki.
9. artikulua. Onuradun izateko baldintzak
1. Aisiarako baratzeak erabiltzeko baimena Lizartzako biztanleek lor dezakete,
baldin eta udalerrian erroldatuta badaude eta, gainera, baldintza hauek betetzen
badituzte:
a) Udalaren zergen ordainketa egunean edukitzea.
b) Eskatzaileak edo helbide berean erroldatutako senideren batek aisiarako
baratzeetan partzela gehiago ez edukitzea. Etxebizitzako titular bana bakarrik
egon daiteke.
c) Nekazaritza jardueretarako egokiak diren nekazaritza lursailen edo landa lurren
jabe ez izatea.
d) Aurrez aisiarako baratzeen erabileran zigorrik ez jaso izana edo esleitutako
partzela ez kendu izana.
e) Aurreko deialdian aisiarako baratzerik ez eduki izana, salbu deialdi honetan
eskari gutxiegi badaude.
10. artikulua. Baimenak emateko prozedura
1. Aisiarako baratzeak hartzeko eta erabiltzeko baimenak lehia erregimenean
emango dira, baratze gutxi daudelako.
2. Prozedura Udalak hasiko du, ofizioz, tokiko organo eskudunak erabaki ondoren;
erabaki horretan jasoko da aisiarako baratzeak hartzeko baimenak emateko
deialdia.

ASKATASUNAREN PLAZA, 1  Tel: 943 670700 – Faxa: 943 674976  lizartza@udal.gipuzkoa.net  20490 LIZARTZA (Gipuzkoa)

Deialdia Udalaren legezko abisuen oholean jarriko da, baita Udalaren web
gunean argitaratu ere (www.lizartza.com).
3. Aisiarako baratzaren bat edukitzeko interesa dutenek eskaria aurkeztu beharko
dute Udalaren Erregistro Orokorrean; eskariaren eredu normalizatua Erregistroan
bertan egongo da.
4. Eskariak aurkezteko epea deialdian zehaztuko da; epeak ezin du izan hamabost
egun baliodun baino gutxiagokoa.
5. Epe hori amaitu eta eskari osagabeak osatu ondoren, bideratze fasea hasiko da:
aurkeztutako eskariak aztertuko dira eta ikusiko da eskatzaileek aurreko
artikuluan jarritako baldintzak betetzen dituzten ala ez; behar izanez gero,
baldintzak betetzen diren argi ez dagoen kasuetan, interesdunekin hitz egingo da,
eskariak egoki baloratzeko.
6.

Aurreko fasea amaitu eta eskari guztiak aztertu ondoren, behin-behineko
erabakia argitaratuko da; erabaki horretan agertuko da onartutakoen zerrenda.
Onartutakoek erabakiaren kontrako erreklamazioak jar ditzakete, hamar egun
naturalen buruan, zerrenda legezko abisuen oholean jarri eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita.
Epe hori amaitu eta, hala badagokie, jasotako erreklamazioak interesdunekin
hitz egin ondoren ebatzi eta gero, prozedura erabakitzeko eskumena daukan
organoak behin betiko erabakia hartuko du. Erabakia aipatu oholean jarriko da;
horrez gain, hautatuei erabakiaren berri emango zaie.

7. Esleipendunei emango zaien baimenean honako gai hauek zehaztuko dira:
a) Baratzeen erabileraren helburua.
b) Partzelaren azalera, kokapena eta zenbakia.
c) Esleipendunari dagozkion eskubideak eta betebeharrak, Ordenantza honetan
jasotakoaren arabera.
d) Baimenaren iraunaldia eta, beraz, baratzeak erabiltzeko eskubidearen iraupena.
8. Tokiko organo eskudunak aisiarako baratzeak esleitzeko administrazio ebazpena
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egingo du eta harekin amaituko da administrazio bidea. Administrazio ebazpen
horren kontra aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke, ebazpena egin
duenaren aurrean, edo, bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa.
9. Aurkeztutako eskariak balorazio txikiagoa jaso duelako aisiarako baratzerik jaso
ez duten interesdunekin ordezkoen poltsa egingo da, bideratze fasean jaso duten
balorazioa kontuan hartuta.
Aisiarako baratzeak erabiltzeko eta gozatzeko emandako baimenari dagokion
eskubideari uko egin edo eskubide hori galduz gero, hurrengo hautagaiari dei
egingo zaio, aipatu poltsako ordenaren arabera.
Poltsari bost urtean eutsiko zaio, edo, bost urte igaro baino lehen baratzeak
berriz esleituz gero, poltsa berria egin arte.
11. artikulua. Baimenen behin-behinekotasuna
1. Aisiarako baratzeak dauden jabari publikoko lurrak erabiltzeko eta gozatzeko
baimenak behin-behinekoak izango dira. Baratzeak erabiltzeko baimena emango
da, betiere, prekarioan.
2. Tokiko organo eskudunak baimenak indarrik gabe utz ditzake, emandakoan
jarritako baldintzak betetzen ez badira edo esleipendunek dagozkien
eginbeharrak betetzen ez badituzte; baldintza eta betebehar horiek Ordenantza
honetan daude zehaztuta, 16. artikulutik 26. artikulura.
3. Baimenak urte baterako izango dira eta gehienez bost urterako luzatu daitezke.
(Baimenaren iraunaldia ez luzatzea erabaki da kontuan hartuta baratzeen
erabilera mota, ustez egongo den eskaria eta bost urte igaro ondoren baratzeak
berriz esleitzeko premia. Udalerrian eskari nahikoa ez badago eta, beraz,
baratzeak ezin badira berriz esleitu, Udalak erabaki dezake baimenen iraunaldia
luzatzea).
12. artikulua. Esleipen berriak
1. Uko egite, baja, baliogabetze edo bestelako arrazoiren bategatik eta, betiere,
Ordenantza honen arabera, esleipendunen batek dagokion aisiarako baratzea
erabiltzeko eta gozatzeko eskubidea galtzen badu, Udalak baratze hori beste bati
eslei diezaioke; esleipendun berriak jarritako baldintzak bete behar ditu.
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2. Baratzeak esleitzeko prozeduran ordezkoen poltsa egin bada, utzitako baratzeak
berriz esleitzeko ordezkoen zerrenda horretako ordena hartuko da aintzat.
Poltsarik ez bada egin, eskari nahikoa ez zegoelako, baratzea hartzeko baimen
berria emateko prozedura hasiko da. Prozedura horretan ez bada lehiarik sortzen,
baratzea eskaria denbora eta forma egokian aurkeztu duenari emango zaio,
zuzenean. Baratzea eskuratzea bati baino gehiagori interesatzen bazaio, 10.
artikuluan deskribatutako prozedura beteko da.
13. artikulua. Baimenak eskualdatzea
1. Aisiarako baratzeak erabiltzeko eskubidea ematen duten baimenak ezin dira
eskualdatu.
2. Debekatuta dago partzela osoa edo partzelaren parte bat beste bati ematea edo
erabiltzen uztea; ezin da inola ere hori egin, ezta aldi baterako ere. Baldintza hori
ez betez gero, emakida bertan behera utziko da zuzenean eta Udalak partzelaren
jabetza berreskuratzeko ahalmena izango du.
3.

Hala eta guztiz ere, ordezkoen poltsarik eta interesdunik ez badago, Udalak
baimendu dezake baimena transmititzea, baimen hori emateko kontuan hartu
ziren baldintzak betetzen dituen bati.

4. Titularra hiltzen bada, emakida iraungi egingo da eta oinordekoek ez dute inolako
eskubiderik izango. Udalak ikusten badu esleipenak iraun duen denboran
hildakoak baratzea behar bezala gestionatu duela, haren alargunari eman
diezaioke baratzea erabiltzeko eta gozatzeko eskubidea, baldin eta elkarrekin bizi
baziren eta, eskariren bat egonez gero, beti Udalak onartuta.
14. artikulua. Baratzeen erabileraren gaineko beste gai batzuk
1. Ez dira onartuko Udalaren Erregistrora deialdian azaldutako prozeduraz kanpo
heldutako eskariak. Dena den, horrek ez du esan nahi 14. artikuluko 2. atalean
aurreikusitakoa beteko ez denik.
2. Baratzeen erabilerari dagozkion gainerako gaietarako ekainaren 13ko 1372/1986
Errege Dekretuan jabari publikoko ondasunak emateko zehaztutako erregimena
beteko da; Dekretu horretan Toki Erakundeen Ondasunei buruzko Arautegia
onartu zen.
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15. artikulua. Baimenen iraungitzea
1. Udalak baratzeak esleitzeko emandako baimenak iraungi eta baliogabetuko dira,
espedientea egin ondoren, arrazoi hauengatik:
a) Epea amaitzea.
b) Ondasuna fisikoki edo juridikoki galtzea.
c) Ondasunak jabari edo erabilera publikoko izateari uztea.
d) Elkarren artean adostea.
e) Baliogabetzea.
f) Ebazpen judizial bat egitea.
g) Emakidadunak uko egitea.
h) Balioa galtzea.
i)

Ordenantza honetan edo baimena emateko ebazpenean jasotako betebehar eta
xedapenak ez betetzea.

j) Emakidaduna hiltzea.
2.

Aurreko atalean aipatu arrazoiengatik emakida bertan behera uzteko
ezinbestekoa da administrazio ebazpena; aurrez, betiere, espedientea bideratu
behar da. Horregatik, baimena baliogabetzeko edo iraungitzeko arrazoiaren berri
jakin ondoren, Udalak espedientea irekiko du. Baimena baliogabetzen bada
Ordenantza honetan jasotako arauren bat hautsi delako, espedientea zehatzailea
izango da. Prozedura hasi ondoren, interesdunari baimena baliogabetzeko edo
iraungitzeko arrazoiaren berri emango zaio.

3. Gero bideratze fasea hasiko da, interesdunak alegazioak jar ditzan. Interesdunak
eskaria eginez gero edo Udalak ofizioz aginduta, hamar eguneko frogaldia hasiko
da, behar izanez gero.
4. Ebazpen proposamena egin aurretik, interesdunak hamar eguneko epea edukiko
du egoki irizten zaiona adierazteko, hau da, dokumentuak aurkezteko edo
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alegazioak egiteko.
Ondoren, tokiko organo eskudunak erabakia hartuko du: baimena iraungitzea
edo baliogabetzea, edo, hala badagokio, interesdunak aurkeztutako alegazioak
onartuz gero edo egindako frogen ondorioz, interesdunak dagokion partzela
erabiltzeko eta gozatzeko eskubidea berrestea.
5. Betiere, emandako erabilera baimena iraungiz gero, interesdunak ez du izango
kalte-ordainik edo konpentsazio ekonomikorik jasotzeko eskubidea.
III. titulua. Baratzea erabiltzeko eta ustiatzeko baldintzak
16. artikulua. Baratzea erabiltzeko baldintza orokorrak
1.- Aisialdirako baratzen erabilerarako pertsona adjudikaziodunak behartuta egongo
dira baratzak eurek erabiltzera eta ez lagatzera euren erabilera beste pertsona
batzuei; ezingo dute onartu beste inoren erabilerarik, eta honako baldintzak bete
beharko dituzte, horiei buruz egiten duten erabilera kontuan hartuta:
a) Arau orokor gisa, baratzen erabilerari buruzko Araudi honetan jasotako alderdi
guztiak errespetatu beharko dituzte.
b) Baratzeak erabiltzea inguruan ohikoak edo berezkoak diren barazkien
espezieen laborantza eta landaketarako: Uhaza, tomatea, kipula, porrua,
kalabaza-txikia, indaba baita inguruan ohikoak diren apainketarako landare eta
loreak, aromatikoak eta sendabelarrak, gainerakoak baztertuz.
c) Erabiltzeko lagatzen diren instalazioak eskuratutako baldintza berdinetan
mantentzea, behar bezala zainduz. Lursailak garbi egon beharko du uneoro,
bertan dauden landaketei kalterik eragin gabe.
d) Erabilera kontzeptuan jasotzen diren ondasunak ezin hobeto mantendu eta
zaintzea. Udalari jakinarazi beharko diote baratz edo instalazioei eragiten dien
edozein gertakari, beste erabiltzaile batzuek zein kanpoko pertsonek eraginak
izanda ere.
e) Udalari baratzaren jabetza itzultzea, lizentziaren epea amaitzen denean,
adjudikaziodun pertsona berriek erabiltzeko egokitasun osoz; edo, bestela,
lizentziari uko egin edo bertan behera utziz gero, erabakia gauzatzen den
unean.
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f)

Hasieran lagatzen den lursailaren egitura eta azalera bera mantentzea. Udalak
ezarritako mugak aldatzeko aukerarik izan gabe, ezta Udalean eskumena duen
organoak aldez aurretik baimendutako obrarik edo itxiturarik ere. Era berean,
titularrak ezingo du instalatu txabolik, barbakoak, etxolak, biltegiak, e.a.

g) Baratzeko beste erabiltzaileei eragozpenik eragitea, kalterik edo minik eragin
lezakeen tramankulu, mekanismo edo bestelako sistemen erabilera saihestuz.
h) Laborantzan, garbiketan edo baratzeko gainerako zereginetan erabiltzeko
substantzien erabilera saihestea, baldin eta kalterik eragin badiezaiokete
zoruari.
i)

Ez bertan behara uztea baratzen erabilera edo laborantza, batik bat fruituak
bildu beharko dira baldin eta kiratsa sorrarazten baldin badute, lursaila zikintzen
badute, edo paisaiari eta inguruari kalte egiten badiote, izan landarean zein
lurrean daudelako.

j)

Baratzeen barruan ez erabiltzea trakzio mekanikoko ibilgailurik.

k) Baratzeetan materialak edo tresnak biltzea saihestea, ez baldin badira
ezinbestekoak lurraren laborantzarako. Horretarako Udalak jarriko duen txabola
erabili beharko da.
l) Baratzak erregatzeko erabili behar den ura, Udalak jarritako askatik hartu beharko
da.
ll) Baratzetatik sortzen diren fruituak, erabiltzaileen etxerako izan beharko du. Ezin
izango da inolako salmentarik burutu.
2.-

Elementu komunak, bai azpegiturak, bai lanabesak, erabilera eta garbitasun
baldintza egokietan errespetatu eta mantendu beharko dira. Erabiltzaileak
erabiltzaileen taldearen gehiengoak ezartzen dituen elementu komunen
mantenimendurako erabakiak bete beharko ditu ezinbestean. Era berean,
erabiltzaileen taldeak ordezkari bat edo batzuk aukeratu ahali zango ditu elementu
komunen gaineko erabaki lotesleak hartzeko edo Udalarekiko harremanetan
bozeramaileak izateko.

3.- Lizentziaren titularrak aurreko atalean adierazitako baldintzetako bat beteko ez
balu, Udalak lizentzia kendu ahal izango dio.

ASKATASUNAREN PLAZA, 1  Tel: 943 670700 – Faxa: 943 674976  lizartza@udal.gipuzkoa.net  20490 LIZARTZA (Gipuzkoa)

4.- Era berean, erabiltzaileen eurek eguneko-egunero zainduko dute baratzaren
kontserbazioa, konponketa, instalazioen mantenimendua eta erabileraren
egokitasuna, eta haien erantzukizuna izango da azpiegituren kontserbazioa,
konponketa, instalazioen mantenimendua eta erabileraren egokitasuna, baldin eta
ez badira ondo erabiltzen.
5.- Baratza erabiltzaileek, mantenurako egutegi bat ezarri beharko du, beharrezkoak
diren mantenu lanetan laguntzeko (lursailen mugak, bideen, asken garbiketa).
6.- Baratzetan sortzen den hondakina konpostatuko da. Bakoitzaren baratzetan
jarritako konpostagailua edo eta, jarriko den konpostagailu komunitarioa
aprobetxatuz, erabiltzaileen etxeetan sortzen dena ere, konpostagailura eman
beharko da.
7.- Aprobetxamendu hau, bost urtetarako ematen da. Epe hori amaitzean, Udalak
berraztertuko du, aisialdirako baratzeen erabilera.
8.- Baimenaren titularrak baldintza horiek betetzen ez baditu, baimena kenduko zaio.
17. artikulua. Lurra ustiatzea
1. Aurreko artikuluan zehaztutakoa ahaztu gabe, baratzeak ustiatzerakoan arau
hauek bete behar dira:
a) Lurra, lurzorua edo lurpea kaltetzen duen espezie edo landarerik ez landatzea.
Berez baratzerako edo sail ureztatuetarako diren landare espezieak landatu
behar dira. Beraz, debekatuta dago nekazaritza estentsiboko landare edo
laboreak erabiltzea. Zonako berezko landare espezieak izan behar dute nagusi,
adibidez: letxuga, tomatea, tipula, berenjena, pepinoa, kalabazina, baba, e.a.
Aldiz, ezin dira landatu zaintza bereziak edo berotegiak behar dituzten landareak.
b) Legez landatzea edo ereitea baimenduta ez dagoen espezie exotiko edo
psikotropikorik ez landatzea.
c) Zuhaitzak ez landatzea, ezta fruta arbolak ere.
d) Berotegirik ez jartzea, salbu aisiarako baratzeez arduratzen diren teknikariek
baimentzen badute.
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e) Bazka eta baratzeetako hondakinak ez erretzea eta aisiarako baratzeen barrutian
surik ez egitea.
f) Gainerako baratzeetan hondakinik ez botatzea, ezta belar-sastrakarik edo
garbiketa lanetako hondarrik ere.
g) Baratzeen erabiltzaileei dagokien aprobetxamendua landatu dituzten landareen
errendimendua da, hau da, landare horiek eman duten fruitua.
h) Aisiarako baratzeetan animaliarik ez edukitzea, haztea edo ustiatzea.
2. Baimenaren titularrak baldintza horiek betetzen ez baditu, baimena kenduko zaio.
18. artikulua. Mugak eta sarbideak zaintzea
1. Udalak baratzeei jarritako mugak errespetatuko dira, beti.
2. Partzelak irekita eduki behar dira, hau da, ezin dira hesolekin edo antzekoekin
itxi, salbu Udalak baimentzen badu.
3. Erabiltzaileen erantzukizuna izango da baratzerako sarbidea eta instalazioak
txukun edukitzea; horretarako, behar diren mantentze-lanak egingo dituzte.
19. artikulua. Ongarriak eta produktu fitosanitarioak erabiltzea
1.

Baratzeen erabileraren onuradunek ez dituzte baliatuko lurra, egon litezkeen
akuiferoak eta azaleko ura kutsatu ditzaketen ongarriak eta produktu
fitosanitarioak, ezta atmosferara inguruko fauna, flora eta jendeari kalteak eragin
diezazkieketen partikulak isurtzen dituen ongarri edo produkturik ere; hori,
Ordenantza honetako 6. artikuluko ingurumena prebenitzeko printzipioan jasotako
moduan.

2. Ahal duten neurrian, erabiltzaileek erremedio naturalak baliatuko dituzte izurri eta
gaixotasunei aurre egiteko, eta lurra aldian-aldian ongarrituko dute, aurrez
deskonposatutako gai organikoekin (konposta, simaurra, hondakin organikoak,
e.a.), eta ez ongarri artifizialekin.
3. Zehazki, barazkiak eta lore landareak landatzeko produktu hauek erabil daitezke
baratzean:
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a) Intsektizida naturalak: nikotina, xaboia, peritrina, rotenona eta sufrea.
b) Intsektizida botanikoak: albaka, ilena, osina, baratxuria…
c) Fungizida naturalak: sufrea.
d) Baimendutako ongarri kimikoak: ongarri sinpleak, hau da, amonio sulfatoa,
superfosfatoa eta potasa sulfatoa.
e) Ongarri organikoak: animalien simaurra eta landare konposta.
20. artikulua. Lurra kutsatzea
1. Erabiltzaileek Udalak arlo horretan jar ditzakeen baldintzak bete behar dituzte,
adibidez: zuhaitz espezie jakin batzuk landatzea, laborantza lan zehatz batzuk
egitea, substantzia berriak eta ongarri naturalak baliatzea, herbizidarik eta
produktu fitosanitariorik ez erabiltzea, e.a.
2. Hori oinarri hartuta eta aurreko artikuluari jarraiki, erabiltzaileek, ahal duten
neurrian, ez dituzte baliatuko lurra kutsatu dezaketen produktu kimikoak
(ongarriak, plagizidak eta herbizidak), ezta lurra eta laboreak kaltetu ditzaketen
ongarri kimikoak ere.
3. Ezin dira erabili lurra kutsatu dezaketen garbiketa produktuak. Halaber,
debekatuta dago lurra larri kaltetu dezaketen produktu kutsatzaileak isurtzea. Hori
ez betez gero, produktua isuri duena izango da eragindako kalteen erantzulea
(erantzukizun penala ere izan dezake).
21. artikulua. Ureztatzeko baldintzak
1. Titularrek aisiarako baratzeetako instalazioetan haien eskura jarritako ureztaketa
baliabideak erabili behar dituzte.
2. Dauden elementuak bakarrik erabil daitezke, salbu udal teknikariak beste gailuren
bat erabiltzeko baimena ematen badu; dena den, debekatuta dago lurra
ureztatzeko ihinztagailuak edo inguruko baratzeetara ura heltzea eragin
dezaketen gailuak erabiltzea.
3. Betiere, ez da ura xahutuko, eta ez dira baliatuko dagoen ura neurrigabe
gastatzea eragin dezaketen ureztaketa metodoak. Baldintza hori ez betez gero,
titularrari baimena kenduko zaio.
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4. Debekatuta dago baratzeak ureztatzeko ura horretarako prestatuta ez dagoen
lekuren batetik eramatea; alde horretatik, ontziratutako ura bakarrik eraman
daiteke, jarritako aska publikoan ontziratutakoa.
22. artikulua. Hondakinen tratamendua
1. Erabiltzaileen ardura izango da dagokien partzelan sortutako hondakinak behar
bezala tratatzea. Sortutako hondakin organikoak gertuen dagoen bilketa gunean
entregatu behar dira.
2. Nekazaritza hondakinekin konposta egin behar da, partzela barruan, edo
horretarako jarriko den eremuan. Eta nekazaritza produktu plastikoek eragindako
hondakinak era horretako hondakinak gestionatzen dituen Tolosaldeako
Mankomunitateari entregatu behar zaizkio, modu egokian, aurreikusitako
baldintzen arabera.
23. artikulua. Lurrak emandako fruituen erabilera
1. Erabiltzaileek lurra landatuta lortutako fruituak hartu ahal izango dituzte, baina
norberak edo familiak kontsumitzeko bakarrik.
2. Debekatuta dago aisiarako baratzeetan hazitako barazkiak saltzea edo
merkaturatzea, hau da, merkataritza jarduera juridikoak egitea.
3. Baratzeko etekinak saldu edo merkaturatzen dituen erabiltzaileari Udalak baimena
baliogabetuko dio.
24. artikulua. Mantentze-lanetako gastuak
1. Baratzeen erabiltzaileek ordaindu behar dituzte instalazioen mantentze-lan arrunten
gastuak. Lan horiek dira, adibidez, instalazioak garbitzea, sarbideak ixteko
elementuak berritzea (giltzarrapoak, morroiloak, e.a.), baratzeak bereizteko jarritako
sare edo elementuak konpontzea, ureztaketa sistema konpontzea (aberia eguneroko
erabileragatik gertatu bada eta konponketa handia ez bada) eta lurra zaintzeko
behar diren produktuak erostea. Eguneroko erabileragatik hondatutako tresnak eta
instalazioak konpondu edo berritzeko gastu arruntak ere erabiltzaileek ordaindu
behar dituzte.
2. Aurreko atalean sartu gabeko egitura gastuak Udalaren kontura izango dira, salbu
instalazioak kaltetu badira erabiltzaileren baten erruz edo jarrera arduragabeagatik.
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Alde horretatik, baratzeak kaltetu ditzakeen intzidentziaren bat gertatzen bada,
Udala jakinaren gainean jarri behar da, ahal bezain laster.
3. Erabiltzaileek Udalak, arrazoituz eta Zuzenbidearen arabera, baratzeen erabileratik
eratorritako gastuak estaltzeko onartutako zergak (tasak, kanonak, e.a.) ordaindu
behar dituzte.
25. artikulua. Materialen inbentarioa
1.

Udalaren agindupeko langileek aisiarako
ondasunen inbentarioa egin behar dute.

baratzeak

erabiltzeko

jarritako

2. Inbentarioa baratzeak entregatu aurretik egin behar da eta zerrendan sartu behar
dira entregatutako ondasun eta instalazio mota guztiak (ureztaketa, konposta
egiteko ontzia, e.a.).
3. Erabiltzaileek, baratzeak erabiltzeko epea amaitu ondoren, baratzeekin batera
entregatutako ondasun guztiak bueltatu edo, hala badagokie, berritu behar
dituzte.
26. artikulua. Ingurumen hezkuntza
1.

Ikastetxeetako ikasleek aisiarako baratzeetara bisitak egin ditzakete, han zer
egiten den jakiteko eta nekazaritza tradizional balioen berri izateko.

2. Horregatik, erabiltzaileek, Udalak Hezkuntza Administrazioarekin edo beste Herri
Administrazioren batekin elkarlanean antolatutako bisitetan, ikasle taldeei sartzen
utzi behar diete, baratzeak irekita dauden garaian.
3. Bisitak irauten duen bitartean, gainera, erabiltzaileek lagundu egin behar diete,
ahal duten heinean, ikasleekin joan diren irakasle eta lagunei.
4. Halaber, erabiltzaileek lurrarekin eta naturarekin zerikusia duten balioak
transmititu ditzakete, baita laborantza metodoen, espezieen eta ikasleei
interesatzen zaien nekazaritza tradizional edo ingurumenaren gaineko edozein
gairen inguruko ezaupideak ere. Era horretan, gainera, belaunaldi arteko
harremanak sustatuko dira.
IV. titulua. Erantzukizun erregimena
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27. artikulua. Erantzukizun mankomunatua
1. Erabiltzaileak izango dira dagokien partzelan egindako jardueren erantzuleak.
Baratzeen esleipendunek, beraz, erantzukizun mankomunatua izango dute.
Esleipendunak, baratzeak erabiltzeko baimena onartutakoan, bere gain hartuko
du baratzea hartzeari dagokion erantzukizuna.
2. Lizartzako Udala ez da izango esleipendunek edo beste edozeinek izandako
istripuen erantzulea, ezta baratzeak erabiltzerakoan hirugarrenei eragindako
kalteena ere.
3.

Udalak, ofizioz, partzelen esleipendunen erantzukizunak zehazteko prozedura
has dezake, esleipendunek edo hirugarrenen batek instalazioak hondatu baditu
Ordenantza honetan ezarritako baldintzak ez betetzeagatik edo zabar
jokatzeagatik.

28. artikulua. Hirugarrenei eragindako kalteak
1. Erabiltzaileak izango dira, baita ere, aisiarako baratzeak erabili eta ustiatzeko
baimena baliatuz hirugarrenei eragindako kalteen erantzule.
2. Horrez gain, erabiltzaileak gainerako baratzezainei eragindako lesioen edo
baratzezain horien partzela eta instalazioetan sortutako kalteen erantzule ere
izango dira.
3. Baratzean behar den arretaz jardun behar da, gainerako erabiltzaileei kalte,
eragozpen edo lesiorik ez eragiteko.
29. artikulua. Kalte eta galeren ordainak
1. Erabiltzaileek, sortutako erantzukizunen arabera, kaltetuari eragindako kalte edo
lesioak ordaindu beharko dizkiote; hori, aurreko artikuluetan ezarritakoari jarriki.
2. Erantzukizuna bada lagatako instalazioak kaltetu izana, Udalak izango du kaltea
ordaintzea eskatzeko eskubidea, administrazio zuzenbidearen arabera aplikatu
daitezkeen arauei jarraiki.
3. Kalteak edo lesioak partikularrei eragiten bazaizkie, hau da, gainerako
baratzezainei edo baratzeekin zerikusirik ez duten hirugarrenei, erantzukizuna
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azken horiek eskatuko dute, Kode Zibileko 1902. artikuluan ezarritakoaren
arabera.
30. artikulua. Baratzeak zeuden moduan entregatzea
1. Baratzeak esleipendunari lagatakoan zeuden moduan bueltatu behar dira, lurra
funtsean aldatu gabe, salbu lagatzaileak baimendutako ongarri organikoekin; hori,
Ordenantza honetako 5. artikuluan aipatu zaintza eta mantentze-lanen gaineko
printzipioaren arabera.
2. Titularrek, instalazioak hondatzen badituzte eguneroko erabilera normalagatik
espero dena baino gehiago, hondatutakoa berritu edo konpondu beharko dute.
3. Erabiltzaileren batek ez badu hondatutakoa konpontzen, Udalak konpon dezake,
haren kontura, Administrazioak kasu horietan daukan itzultze ahalmena baliatuz.
V. titulua. Aisiarako baratzeen antolaketa
31. artikulua. Baratzea gestionatuko duten organoak eta langileak
1. Baratzeetako esleipendunek dauzkaten erantzukizunak alde batera utzi gabe,
Udalak erabiltzaileen gestioaren segimendua egingo du, IV. tituluan azaldutako
moduan, egiaztatzeko baratzezainen lanak bat datozela Ordenantza honetan eta
aplikatu daitezkeen gainerako araudietan ezarritakoarekin.
2. Hala, tokiko organo eskudunak gai diren teknikariak izendatuko ditu, baratzeen
segimendua egin dezaten. Langile horiek kontrolatzeko, informazioa biltzeko eta
ikuskatzeko ahalmena izango dute, baita esleipendunei jarraibideak emateko ere
baratzeen funtzionamenduaren eta lortu nahi diren helburuen gainean.
VI. titulua. Diziplina erregimena
32. artikulua. Arau orokorrak
1. Baratzeen erabiltzaileek Ordenantza honetan ezarritako guztia bete behar dute
eta, Ordenantza honetan aurreikusi gabekoetarako, Toki Erakundeen Ondasunen
gaineko arautegian zehaztutakoa.
2. Ordenantzako aginduen kontrako jarrerak, arau-hauste gisa tipifikatuta egonez
gero, Udalak zigortu egingo ditu.
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3. Erabiltzaileek, dolu, erru edo axolagabekeriaz edo arauak ez betetze hutsagatik,
aisiarako baratzeak dauden jabari publikoko instalazio edo partzeletan kalteak
eragiten badituzte, edo baratzeen xedea eta arauak betetzen ez badituzte, zigorra
jasoko dute, administrazio bidetik, eta isuna jarriko zaie. Isunaren zenbatekoa
eragindako kaltearen hainbestekoaren eta bikoitzaren artekoa izango da;
erabiltzaileak, betiere, kaltea konpondu edo legez kanpo hartutako ondasuna
lehengoratu dezake, hala badagokio.
4. Isunak eta zenbatekoak irizpide hauen arabera zehaztuko dira:
a) Eragindako kaltearen zenbatekoa.
b) Hausleak ateratako etekina.
c) Intentzionalitatea.
d) Urte betean arau bera behin baino gehiagotan haustea, baldin eta arauhaustearen gainean behin betiko erabakia hartu bada.
5. Isunaren zenbatekoa hausleak ateratako etekina baino txikiagoa bada, zigorra
ateratako etekinaren zenbatekoraino handituko da; isuna, gehienez, eragindako
kaltearen hainbestekoaren eta bikoitzaren artekoa izango da.
6. Ordenantza honetan aurreikusitakoetarako, hauek izango dira arau-hausteak, bai
erabiltzaileentzat, bai baratzeekin zerikusirik ez duten hirugarrenentzat:
a) Ondasunak hartzea, horretarako gaitzen duen baimenik gabe.
b) Tokiko erakundeen ondasunak erabiltzea dagozkien helburu eta arauen kontra.
c) Ondasunei kalte materialak eragitea.
7. Erabiltzaileen erantzukizuna izan daiteke, batetik, nagusia edo zuzena, hauslea
erabiltzailea bada; eta bestetik, subsidiarioa, hauslea instalazioekin zerikusirik ez
duenen bat bada eta kaltea eragin badu erabiltzaileren baten borondatez edo
arduragabekeriaz, erabiltzaileak instalazioetara sartzea debekatuta duen
hirugarrenen bati sartzen utzi diolako.
33. artikulua. Arau-hausteak
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1. Arau-hausteak izango dira Ordenantza honetan edo aplika daitezkeen gainerako
araudietan ezarritakoaren kontra doazen ekintzak, bai erabiltzaileek, bai
kanpokoek egiten dituztenak.
2. Arau-hausteak arinak, larriak edo oso larriak izan daitezke, ekintzaren
zenbaterainokoaren eta erruduntasunaren arabera, edo instalazioetan sortutako
kalteen arabera.
3. Zehazki, eta aurrez esandakoa ahaztu gabe, hauek hartuko dira arau-hauste
arintzat:
a) Partzelak ez erabiltzea baratzeko landare espezieak landatzeko; landare horiek
esleipendunei emandako baimenean daude zehaztuta.
b) Baratzeekin zerikusirik ez dutenei sartzen uztea, salbu senide, laguntzaile,
eskola-ume edo baimendutako pertsonei.
c) Baratzean animaliak edukitzea.
d) Baratzean landareak landatzeko eta lurra lantzeko ez diren trakzio mekanikoko
ibilgailuak sartzea.
e) Ordenantza honen kontrako gainerako arau-hausteak, larriak edo oso larriak ez
badira.
4. Jarrera hauek arau-hauste larritzat hartuko dira:
a) Lagatako instalazioak larri kaltetzea edo hondatzea, behar bezala ez
zaintzeagatik.
b) Partzelan, Udalak aurrez baimendu gabe, kalte larriak eragin dituzten obrak edo
aldaketak egitea.
c) Gainerako baratzezainei jasan behar ez dituzten eragozpenak eta kalte larriak
sortzea.
d) Baratzea hirugarrenei erabiltzen uztea, Udalaren baimenik gabe.
e) Lurra, lurzorua edo lurpea kaltetzen duten espezie eta landareak landatzea.
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f) Barbakoak, estalpeak eta baimendu gabeko elementuak jartzea.
g) Bazka eta baratzeetako hondakinak erretzea eta aisiarako baratzeen barrutian
sua egitea.
h) Urte betean bi arau-hauste arin edo gehiago egitea.
5. Arau-hauste oso larriak hauek izango dira:
a) Gainerako baratzezainei lesioak eragitea, bai erabiltzaileek, bai erabiltzeekin
dagoen kanpoko jendeak.
b) Lurra larri kutsatzea.
c) Gainerako baratzezainek baratzeak normal erabili eta ustiatzea eragoztea.
d) Baratzeek normal funtzionatzea eragoztea.
e) Lagatako instalazioetan edota partzelan kalte larriren bat sortzea.
f) Landatzea edo ereitea debekatuta dauden landare exotiko edo psikotropikoak
ekoiztea.
g) Aisiarako baratzeetan landatutako produktuak merkaturatzea.
h) Nortasuna, adina edo baratzeen erabilera esleitzeko garrantzitsuak diren datuak
faltsutzea edo beste norbaiten nortasuna hartzea.
i) Urte betean bi arau-hauste larri edo gehiago egitea.
6. Baimenaren titularrak arau-hauste larri edo oso larriren bat egiten badu, baimena
kendu eta hurrengo artikuluaren arabera dagokion zigorra jarriko zaio. Titularrari,
gainera, ez zaizkio kalteak ordainduko.
7. Aurrez esandakoa ahaztu gabe, erabiltzaileren batek delitu egiten badu,
agintaritza judizial eskudunari emango zaio gertakarien berri, erantzukizun
penalak zehazteko.
Hala ere, Udalak eginbide penalak bideratuko ditu, kaltetu gisa dagozkionak.
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34. artikulua. Zehatzeko prozedura
1. Arau-hausleei zigorrak ezartzeko prozedura zehatzaileak hasi eta bideratu behar
dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko IX. tituluan eta Euskal
Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zehatzeko ahalmenari buruzko
otsailaren 20ko 2/1998 Legean aurreikusitako erregimenaren arabera.
2. Zehatzeko prozedura bideratzea Udaleko Lehendakaritzak aginduko dio udal
funtzionario bati eta erabakia alkateak edo hark esku emandako zinegotziak
hartuko du.
35. artikulua. Kalteak konpontzeko premia
Segurtasunagatik edo udal organo eskudunak ebazpen baten bitartez
azaldutako arrazoiren bategatik kalteak eta galerak premiaz konpondu behar badira,
konponketak berehala egin daitezke, eta gero zenbatekoa kalteak eragin dituenari
ordain ditzan eskatu; aurrez, aurreko artikuluetan aipatu zehapen espedientea
bideratu edo jurisdikzio arruntera jo behar da.
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