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ERRENTERIAKO UDALA 
"Errenteriako Baratze Ekologikoak adjudikatu eta kudeatzeko Araudia"-ren behin-betiko onespena.



ERRENTERIAKO UDALA

Kontratazio eta Ondarea

Ediktua

Udalba tzak, 2013ko  otsailaren 26ko ohiko bileran, Erren teriako Bara tze Ekologikoak adjud
hasierako onespena eman zion.   

Erregelamendu hori 30 eguneko epean jendaurreko informazio eta interesdunei entzu naldira
txo aren 25eko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako 58 zenbakidun iraga
aurkeztu inolako erreklamaziorik zein iradokiizunik, aipatu erregelamendua behin betiko on

Beraz, Toki Jaurbidearen Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 art
iragarki honetan eranskin gisa argitara tzen da Ordenan tza ren testu osoa.

Administrazio bidean behin betikoa den akordio honen aurka administrazioarekiko auzi-erre
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salare
tzen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Hala ere, aldez aurreko izaeraz, Udal honen Osoko Bilkurararen aurrean aukerako berrazter
izango da, hilabeteko epean, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Kasu honetan
administrazioarekiko auzietako helegiterik aurkeztu berrazter tzeko errekur tsoa erabaki arte.

ERRENTERIAKO BARA TZA SOZIAL ETA EKOLOGIKOAK ADJUDIKA TZEKO ETA
ARAUDI ERREGULA TZAILEA

Arramendi Parkeko (Errenteria) Bara tze Sozial Ekologikoen programa bitarteko gisa definit
alorrean prestakun tza rako eta kon tzien tzia tzeko, hala nola lurraren eta uraren erabilera plan
espezie autoktonoak zain tzeko, heziketa alorreko barazkigin tza ekologiko batekin praktika i
bara tzak

Aisialdiko bara tze zain tza hiritar askoren tzat da indarrean dagoen zeregin ludikoetako bat. H
bara tze txi kiak susta tzea, Errenteriako herritar  batzuek erabiliko dutena elikagaiak lor tzeko 

Udalaren konpromisoa izango da interesaturiko per tsona guztiek programan sarbidea izatea
behar zaio beharrezko zerbi tzuetara zuzeneko sarbidea izatea lurra lan tzeko. Zerbi tzua erabi
loturiko arauak gorde bete dituzte, horiek baitira programari zen tzua ematen diotenak. Eta, a
beharreko laboran tza denez, ezinbestekoa da hori guztia arau tzea per tso nen eskubideen eta b
bidez.

I TITULUA

OINARRI OROKORRAK

1. artikulua.    Araudiaren xedea.

Araudi honen xedea da beharreko baldin tzak ezar tzea Errenteriako Bara tze Parkeko lursaila
atera tzea arau tzeko izango direnak, hala nola horiek eslei tzeko prozedura arau tzeko, bara tze
erabiltzaileen erantzukizuna arautzeko



Eremu subjektiboari dagokionez, arautegi honen edukia aplikatuko beharko zaie Errenteriak
izatezko egoiliarrei, aisialdiko bara tza ekologikokoak erabili, gozatu eta etekina atera tzeko, 
honetan aurreikusitako baldin tzak bete tzen badira.            

3. artikulua.    Definizioak.

a)    Erabil tzailea: Lizen tziaren adjudikazio har tzailea edo titularra: Per tsona fisikoa, eta ber
aloka tzen den ondasuna erabili eta etekina atera tzea. Alor honetan interesa tzen diren ondori
ekologikoaren lagapenaren edo alokairuaren onuraduna.

b)    Emai tzak: Bara tzea erabil tzailearen ondorioz sorturiko etekinak, hau da, erein tza tik sor
esate baterako: Barazkiak, fruituak, ortuariak, etab.

c)    Elementu komunak Horiek dira udal lursaileko elementu naturalak edo jarritakoak. Lur
jabeetako bati baino gehiagoren tzat edo guztien tzat baliagarri izaten dira, esate baterako, bid
egiteko makinak, etab. Era berean, elementu komun tzat hartuko dira laboran tzako tresnak e
eskura jarriko direnak (baldin eta Udalak hala egitea erabaki tzen badu).

d)    Eran tzu kizuna: Bara tze erabil tzaile bakoi tzak duen eran tzu kizuna da, banako gisa eta e
araberakoa.       

f)    Bara tze ekologikoa edo lursaila: Banakoari egoki tzen zaion lursail zatia. Eta, horrekiko
eskubidea era tzen da.

g)    Familia-unitatea: Izatez eta legez etxe bizi tza berean bizi diren per tso nak. Halako tzat ha
edo izatezko bikoteak (edo horietako bat alargun, banatu edo dibor tziatua dagoenean) eta et
adin txi kiko seme-alabak.

4. artikulua.    Elkartearen sorrera.

Adjudikazio-har tzaileak behartuta egongo dira elkarte bat sor tzera bara tzak kudea tzeko, eta
kudeaketaren arduradunarekin zuzeneko harremana izateko per tsona bat izendatu beharko d
tzaileen zalan tzak, arazoak, etab. Jaso tzeaz arduratuko da.

Era berean, elkartearen helburu izango da Errenteriako Bara tza Parkea zain tzea zuzen fun tz
mantenimendu lanak buru tzea.

5. artikulua.    Lagapen epeak.

Lursailaren onura atera tzeko eta/edo erabilera lagapena urtebeteko aldirako emango da, eta 
ahal izango da.

Luzapenak adostu tzat hartuko dira, baldin eta aldeetako edozeinen aurretiko abisurik ez bad
lagapena edo hurrengo luzapenak amaitu aurretik edo

Adjudikazioa-har tzaileak  utzi beharko du, lizen tzia epearen azken hilabetean, bara tza garbi 
tzaileak lan tzeko moduan.

6. artikulua.    Bara tzak erabil tzeko oinarri orokorrak.



3.    Salerosten ez ari tzeko oinarria: Lagapen har tzaileek debekaturik izango dute bara tzak e
ekonomia ustiapeneko helburuetarako.

4.    Nork bere burua horni tzeko oinarria: Lurraren emai tzak, bara tze tan ereitetik sorturikoak
unitateak soilik kon tsu mitu ahal izango ditu, eta inola ere ezin izango dira erabili etekin eko

5.    Ingurumen neurriak har tzeko oinarria: Bara tzen erabileraren onuradunek ezingo dute on
ezta produktu fitosanitariorik ere. Izan ere, lurrean kalte izugarria eragin lezakete, lurrak eta
kutsa tuz, eta betiere laboran tza araudi honetan azaldutako baldin tza zorro tze tan nekazari tza

7. artikulua.    Aplikatu beharreko erregimena eta erregulazioa.

1.    Udal Aisialdiko Bara tzen erabilera kalifikatu beharko da herri jabariko ondasunen erab
Ondasunen Araudiaren 75.1.b) artikuluak ezarritakoaren arabera, eta lizen tzia emateari  atxik
lizen tzia kopurua mugatua denez, bara tze ekologikoak ustia tzeko erabilera baimena adjudik
bidez eska tzaile zian direnen artean.

Dena den; Errenteriako Udalak dauden lursailen %10 gehienez bere tzat hartu ahal izango du

2.    Hortaz, jabari publiko ondasunak erabil tzeko baimena denez, jendaurreko informaziora
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 L
artikuluak aurreikusiriko baldin tze tan.      

3.    Aisialdiko bara tze ekologikoak adjudikatu, izan eta goza tzeko ezarriko den Araubidea, 
dago.

4.    Haren ordez, 33/2203 Legean jasotako arauak ezarriko dira, Administrazio Publikoen O
Ondasunen Arautegiari buruzkoa dena.   

8. artikulua.    Kon tze sio titulua.

Lizen tzia bara tza norberak erabil tze koa da eta ezingo da eskualdatu, eta eragina izango du l
tzak dauden bitartean. Erabil tzaileak inola ere ezingo ditu laga, zergapetu edo kostu bidez e
lizen tziaren baimenduriko erabilera erabil tze aren ondorioz sor tzen direnak. Eskubide horiek
hirugarrengoei transmisioaren bidez eman.

Lizen tziaren titulua «prekarioan» emango zaio erabil tzaileari. Horrez gain, interes publikok
emaniko lizen tzia baliogabetu ahal izango du edozein unetan, eta Udalaren aldetik inolako k

Interes publiko hainbat arrazoi izan daiteke. Horien artean daude, besteak beste, «aisialdiko
programa ordezkatu edo bateraezina den edozein udal programa onar tzea, edo baita Udalak 
Administrazio Publikok edozein hirigin tzako garapen Plan edo azpiegitura onar tzea, berekin
bara tze tako lursailetan edozein hornidura publikoa ezar tzea ere. Horrela bada, aipaturiko Pl
erabilera publikoko edo gizarte intereseko adierazpena egitea, era horretan herri jabariko lur
tituluak indarrik gabe uzteko, eta ekar lezakete lizen tziagatik emandako baimena erabat edo
kalte-ordain eskubideri izan gabe,.

9. artikulua.    Bara tze tarako programaren jarraibideak.  



II TITULUA

ADJUDIKA TZEKO PROZEDURA

10. artikulua.    Onuraduna izateko baldin tzak.

Errenteria Bara tza Parkean bara tza ekologikoak har tzeko lizen tzien Onuradun izan ahalko d
erroldaturiko per tso nak eta errealki herrian bizi direnak,  gutxienez urte bat lehenago adjudik
denetik konta tzen hasita. Horrez gain, honako baldin tza bete beharko dituzte:        

1.    Errenteriako Udalarekin zerga edo beste mota bateko betebeharretan egunean egotea.

2.    Familia-unitatearen beste inolako kiderik beste bara tze ekologiko baten erabil tzaile ez i

3.    Ez eska tzaileak ez familia-unitatearen beste inolako kiderik landa izaerako lursailik iza
jardueretarako egokiak direnak, edozein lekutan daudelarik.

4.    Zigortua ez izana, aurretik aisialdiko bara tzak izatean Araudi honek aurreikusitakoa ez 

Adin txi kikoen eskaerak aitak, amak edo tutoreak abalatu beharko ditu. Eta, heldu hori izan
ondorioetarako.

11. artilulua.    Lizen tziak onar tzeko prozedura.

1.    Lizen tziak emateko aplikatu beharreko prozedura aisialdiko bara tzak har tzea bidera tzek
etekina atera tzeko eskumena, lehiaren bidez izango da, bara tza kopurua mugatua baita. Den
Udalak espezifikoki erabiliko dituen lursailetan.    

2.    Prozedura horri Udalak ofizioz ekingo dio, horren haritik eskumeneko tokiko organoak
Bertan aisialdiko bara tza ekologikoak har tzeko lizen tziak emateko deialdia izango da, bara t
mugatu batena. Deialdi hori Udalaren Iragarki Taulan jendaurrean jarriko da, hala nola Uda

3.  Bara tze ekologikoen adjudikazioan interesaturik dagoen per tso nak eskabidea aurkeztu be
eredu ofizialaren arabera.

Eskabideari eran tsi beharko zaio, eredu normalizatuan eska tzen diren dokumentuez gain, ho

a)    NANaren fotokopia edo legez ordezka tzen duen beste dokumenturen bat.

b)    Aurreko artikuluan ezarritako baldin tzak bete tzen dituela adierazten duen dokumentazi

Udalak ofizioz konprobatuko du duela urte batetik errolda eta egiazko bizilekua, arau-haust
zerga betebeharretan edo bestelakoetan egunean dagoela.           

12. artikulua.    Eskumenak eta prozedura.



jarriko da. Interesatuek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte bost eguneko epean geh
jasotako erreklamazioak eba tzi ondoren, behin betiko zerrenda duen ebazpena emango da. Z
onartutakoen eta kanpo geratutakoen zerrenda agertuko da baremazioarekin batera. Berdink
zozketa egingo da, eta dagokion data adieraziko da.

Balorazio eta, hala balegokio, zozketa egin ondoren, adjudikazio eta erreserban geratu diren
argitaratuko da, Udale txeko Udal Iragarki Taulan.           

13. artikulua.    Lizen tziak adjudika tzea eta ordezkoen zerrenda.

Adjudikazio-har tzaileei ematen zaien zerrendak zertarakoa zehaztuko ditu bara tza ren defini
erabil tzailearen eskubideak eta betebeharrak.      

Eskabideen balorazio txi kiagoa izan duten per tso nak, eta ondorioz bara tza ren bat adjudika tz
onuradun izan ez direnak, ordezkoen zerrendara osatuko dute, lorturiko balorazioaren arabe
erabiliko da, bara tze ekologikoak erabili eta goza tzeko okupazio lizen tziaren bidez emandak
egin edo derrigorrez galdu izanagatik. Ondoren, hautagai den hurrengoari deituko zaio, aipa
postuaren arabera, betiere lizen tziaren indarraldian zehar.          

Bara tza erabil tzea baimen tzen duen lizen tzia adjudikatu ondoren, adjudikazio-har tzaileak U
kopurua kitatu egin beharko du eta ezarritako fidan tza jarri beharko du egokitu zaion lizen tz
adjudikazio epea iragan ondoren  itzuli beharko da, baldin eta aldi berri horretan zian ez bad
adjudikazio-har tzaile.

14. artikulua.    Baremazio irizpideak.

Baremazio irizpideak dagokion lizitaziorako egingo den deialdian zehaztuko dira.

15. artikulua.    Lizen tzien behin-behinekotasuna.

1.    Aisialdiko bara tza ekologikokoak erabili eta etekina atera tzeko l bideraturiko lizen tziek
dute, luzaezinak. Dena den, titularrak hurrengo deialdietan parte hartu ahal izango du.

2.    Kasuaren arabera eskumena duen organoak indargabetu ahal izango ditu aipaturiko lize
emateak ekarri zituen baldin tzak bete tzen ez badira, edo adjudikazio-har tzaileei egoki tzen z
honetan zerrendaturik daudenak eta ezarritako prozeduraren arabera.

16. artikulua.    Lizen tziak eskualda tzea eta iraungi tzea.

Errenteriako Bara tza Parkeko bara tzak erabil tzeko eskubidea ematen duten lizen tziak:

a)    Ezingo zaio hirugarren per tsona bati eskualdatu.

b)    Epea amai tze agatik iraungiko dira.

c)    Ezeztatu edo baliogabetu ahal izango dira:

c1)    Elkarren arteko adostasunez.



III TITULUA

BARA TZAK ERABILI ETA ETEKINA ATERA TZEKO BALDIN TZA OROKORRAK

17. artikulua.    Erabil tzeko baldin tza orokorrak.

1.    Lursail bakoi tza titular bakar bati adjudikatuko zaio eta ezingo du horren erabilera laga
honako betebeharrak bete beharko ditu, bara tzak erabil tze ari eta goza tze ari dagokionez:

a)    Arau orokorra izango da Araudi honetan jasotako alderdi guztiak errespeta tzea, bara tza
alegia.

b)    Bara tzak soilik erabiliko dira berez eskualdekoak diren eta zurezkoak ez diren bara tzek
eta alda tzeko, hau da,  letxuga, tomatea, tipula, porrua, kalabazina, baba, etab. Era berean, lo
eta usain tsuak edo sendabelarrak ere landuko dira. Eta, alde batera  utzi beharko dira arreta b
landaketa motak.

c)    Erabil tzeko laga tzen diren instalazioak mantenduko dira ematen diren baldin tza berdine
beharko da. Lursaila uneoro garbi mantendu beharko da, bertan dauden landareei kalterik eg

d)    Erabil tzeko moduan ematen diren ondasunak zaindu eta babestuko dira. Udalari jakinar
edo instalazioetan eragiten duen edozein gorabehera, gainerako erabil tzaileek nahiz hirugarr
erabil tzaile ez direnek eragindakoak.

e)    Udalari  itzuli beharko diote bara tza eduki tzea, lizen tzia epea amaitu ondoren, betiere be
etekina atera tzeko moduko baldin tze tan; edota lizen tziari uko egin edo baliogabetuz gero, h

f)    hasiera batean laga tzen den lursaila egitura eta azalera mantenduko dira, Udalak jarritak
inolako obra edo itxi tura motarik egin aurretik Udalaren eskumeneko organoak baimendu e
titularrak ezingo du jarri lurra lan tzeko ez den bestelako elementu espezifikorik, hala nola b
etab., ez lurzoruaren azaleraren gainean, ez lurpean.     

g)    Bara tzak erabil tzen dituzten gainerako per tso nei eragozpenak sor tzea saihestuko da, eta
eragin diezazkieketen tramankulu, gailu edo sistemarik ezingo da erabili.

h)    Bara tzean lurra lan tzeko, edo garbi tzeko edo beste edozein erabileran lurzoruan kutsa d
produktuak erabil tzea saihestuko da.

i)    Bara tzak lan tze ari eta erabil tze ari ezingo diote  utzi, eta bereziki fruituak ezingo dituzte 
lursaila zikindu edo ingurua eta paisaiaren kalitatea kalte tzen badute, landarean edo lurzoru

j)    Bara tze tan materialak edo tresnak uztea edo meta tzea saihestuko da, lurra lan tzeko beha

k)    Bara tze tan animaliak izatea erago tziko da.

l)    Bara tzean lurra lan tzeko lanetan egonaldia giro tzeko musika ekiporik ez da erabiliko

2. Elementu komunak behar bezala erabilera eta garbiketa baldintzetan errespetatu eta ma



4.    Era berean, instalazioak zain tzea, konpon tzea eta manten tzea eta behar bezala erabil tze
tzaileek berek zainduko dute. Horiez gain, haien ardura izango da instalazioetan behar beza
horiei loturiko azpiegiturak behar bezala zain tzea, konpon tzea eta manten tzea, baldin eta era
denean.

5.    Halaber, adjudikazio-har tzaileak beharturik egongo dira nekazari tzako eta Ekogunek an
praktika egokiekin ari tzera.

6.    Behin betiko adjudikazio-har tzaile direnak beharturik egongo dira bara tzak kudea tzeko
Udalaren kudeaketa arduradunarekin harremanetan jar tzeko per tsona bat izendatu beharko d
zalan tzak, arazoak, etab. jaso tzeaz arduratuko da.

7.    Erabil tzaileen elkarteak egutegi bat ezarri beharko du, behar diren mantenimendu lanet
(lursailak muga tzea, uraskak garbi tzea, etab.). Egutegia adostua izango da Udalaren zerbi tzu
koordina tzailearekin batera.

8.    Adjudikazio-har tzaileek bete egin beharko dute erabil tzaileen elkarteak udal zerbi tzu te
ixteko eta ireki tzeko ordutegia. 

18. artikulua.    Lurrari etekina atera tzea.

Lagapenaren titularra beharturik dago bara tze tarako lagatako lursaila nekazari on baten ardu
egokiak erabil tzera. Aurreko Artikuluan ezarritakoari kalterik egin gab, bara tzei etekinak at
bete beharko dira:

a)    Ez da baimenduko lurra, lurzorua edo lurrazpikoa honda tzea dakarten landare-espeziea

b)    Era berean, erabil tzaileak ezingo du landatu espezie exotikorik, inbadi tzailerik edo Leg
tzen ez dituen bestelakoak.

c)    Halaber, ez da baimenduko inolako zuhaitz espezierik landa tzea, ezta fruitu arbolarik er

d)    Ezingo da instalatu negutegirik, kaxarik, iltza turiko elementurik, txa bolarik, txo rimalor

e)    Debekaturik geratuko da larre hondakinak edo bara tze tako laboran tza hondakinak erre t

f)    Ez da baimenduko paisaia kalte tzen duten elementurik instala tzea edo dauden instalazio
ur-biltegi osagarriak, xaflak, bereizgailuak edo antze koak.     

g)    Lursailetan ezingo izango da eraiki, ezta itzal pekorik, esekigailurik edo inguruaren  itxu
elementurik ere.

h)    Ezingo da pozoirik erabili, zeporik, tranparik, lakiorik edo perdigoi edo balin eskopetar
edo bitartekoen bidez egindakorik.

i)    Ez da baimenduko lursailetan itxi turak jar tzea edozein motatako hesiekin, harriak, egurr
eraiki tzeko edo muga tzeko bestelako elementuak bara tza ixteko, muga tzeko, marka tzeko ed
bertako izkinak edo ertz ak. Soilik izango dira berriro muga tzeko Udalak ezarritakoak.



Erabilera arrunt berezia emateko lizen tziak emateko prozeduran adjudikazio-har tzaile izan d
eta bara tza osa tzen duten bestelako elementuak izatea erabil tzaile gisa. Horrela, bada, erabil
atera tzea izango da bertan landu dituzten landare espezieen etekina, hau da, horietatik lortu 

1.    Eskumenak zehazten dira lurraren erabileran, onura eta etekina atera tzean, eta berekin d
eta landa tzea, lurra zain tzea eta manten tzea, urezta tzea, ongarrizta tzea, horretarako beharrez
eskura tzea, eta lagatako ondareari begira txer tatuta dauden bestelako eskumenak.          

2.    Era berean, horren barnean sarturik daude elementu komunen erabilera, horiei etekina e
erabil tzaileen eskura jar tzen dituen laboran tzako tresnak, baldin eta hala egiten badu.

3. artikulu honetan azaldutako eskumenak lizen tziaren titularrari soilik egoki tzen zaizkio.

4.    Eskumen horiek iraungiko dira erabil tzeko kon tze sio epea amai tzen denean, edo erabile
baliogabe tzen bada, Araudi honetan azaldutako zergatiak oinarri tzat hartuta.

5.    Inola ere, bara tzen jabe tza eskubidea ez da eman tzat hartuko, herri-jabariko ondasunak 
horiek herri-jabariko izaera dute, ezin dira bahitu, ezin dira besterendu eta ezin dira preskrib

20. artikulua.    Nekazari tza ekologikoa. Nekazari tza bioaniztasuna.

Bara tza erabil tzaile onuradunek ezingo dute ongarrik ez produktu zoo eta fitosanitariorik er
edo akuiferoak  kutsatu eta kalte handia sor lezaketenak, edo atmosferara nahi ez ditugun pa
faunan eta floran eta bertako bizilagunengan kalteak eragin litza ketenak. Era berean, ezingo
produktu kimikorik erabili.            

Halaber, erabat debekaturik dago lurrean edozein produktu kutsa tzaile isur tzea, lurrean kalte
Izurriteen eta gaixotasunen aurka irtenbide naturalak erabiliko dira. Lurra gai organikoaren 
aurretik usteldutakoa (konposta, simaurra, hondakin organikoak, etab.). Ez da erabiliko ong

Asmoa da jarduera hori laboran tzako ohiko metodoekin uztar tze, baina uko egin gabe ezagu
ingurumenaz metodo zientifiko baten bidez ardura tzen direnak. Hortaz, garatu beharreko ne
da, eta produktu kimikoak alboratuko dira (produktu «kimikoak» dira produktu naturalen» a
sor tzen diren produktuak (sinpleak nahiz konplexuak):

a)    Produktu naturaletatik sortuak tratamendu kimikoen bidez,

b)    Landare gaietatik edo animalia ehunetatik sortuak tratamenduen bidez,

c)    Sintesi kimikotik sortuak, par tzial izan ala ez (A. Dehovel-en definizioaren arabera).

Gauzak uler tzeko modu horrekin bat etorrita, Errenteriako Bara tzak Parkearen lursailak erab
ekologikoko arau hauek hartu beharko dira kontuan:

1)    Ongarriei dagokienez:

Debekaturik daude:



Baimenduta daude:

a)    Zizaren humus, konpostaren bidez eginiko simaurrak (ulertuko da konpost egitea dela h
berdeak eta erabat ustelduriko uzta soberakinak, hala nola  kutsatu gabeko hondakinetatik so

b)    Jatorri naturaleko ongarri mineralak (fosfato natural ehotuak, silize hau tsak, kareharri e

2)    Tratamendu fitosanitarioei dagokienez:

Debekaturik dago:

a)    Intsek tizidak, fungizidak, akarizidak eta sintesi kimikotik sorturiko bestelako produktua

Baimendurik dago:

a)    Sustan tzi mineral, begetal eta animalia produktu naturalen bidez prestaturiko fungizidak
salda, eta).

b)    Landare bidez prestaturiko prestakinak (mazerazioak, infusioak, egosteak, pixorrak).

3)    «Belar txa rrei» dagokienez:

Debekaturik geratuko da sintesiko edozein herbizida erabil tzea.

Baimendurik geratuko da metodo biologikoak erabil tzea landaredi lehiakidea kontrola tzeko
edo eskuz erdi jorra tzea, bara tze-alor sakoneko laboran tza).

4)    Haziei eta landareei dagokienez:

Ahal den neurrian honakoak saihestuko dira:

a)    Laboran tza kimikotik datozen barazkiak alda tzeko erabil tzea.

b)    Sintesiko produktu kimikoekin trataturiko zainak, erraboilak eta tuberkuluak erabil tzea

c)    Haziak jaso ondoren produktu kimikoekin tratatuta erabil tzea.

d)    Genetikoki aldarazitako edozein motatako eta barietatetako organismo guztiak (transge

Baimendurik geratuko da:

a)    Laboran tza biologikotik datozen barazkiak, zainak, erraboilak, tuberkuluak eta haziak e

b)    Ohiko laboran tza tik datozen produktuak izan arren, sintesiko produktu kimikoen bidez 
erabil tzea.

Garatu beharreko laboran tza ekologikoa iraunkortasunezko ekoizpen eta kon tsu morako prak

21. artikulua.    URezta tzeko baldin tzak.
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3.    Debekaturik geratuko da bara tzak urezta tzeko, horretarako prestaturik ez dagoen edoze

4.    Edonola ere, ur hartunea irekita uztea saihestuko da, urezta tzeko ura alferrik xahu tzea e
ezohiko kon tsu moa eragiten duten metodoak erabil tzea. Horiek guztiak lizen tzia baliogabe t

22. artikulua.  Hondakinen tratamendua.

1.    Bara tzen erabil tzaileak egoki tzen zaien lursaila behar bezala garbi tzeaz arduradun izang
hondakin organikoak konposta egiteko  ontzian  utzi beharko dituzte bertan ustel daitezen.

2.    Gainerako hondakinak gaika bilduta  utzi beharko dituzte soilik Udalak horretarako ezar
tzian.

23. artikulua.    Lurrak emandako fruituen erabilera.

1.    Erabil tzaileek lurra lan tze aren poderioz eskubidea izango dute fruituak bil tzeko, baina s
unitateak kon tsu mitu ahal izango du.

2.    Errenteriako Bara tze Parkeko lursailetan erabil tzaileek lor tzen dituzten bara tza produkt
merkatari tzako inolako eragiketarik egin, horien merkatari tzako trafiko juridikorik dakarren

24. artikulua.    Mantenimentu eta finan tza zio gastuak.

1.    Lizen tzia indarrean dagoen aldi osoan zehar bara tza erabil tzaileak bere gain hartuko dit
gastuak, hala nola ongarriak, ereindako landareak eta lurra lan tzeko beharrezko diren gainer
ekoizteko moduan behar bezalako zain tze baldin tze tan mantendu beharko du.

2.    Erabil tzaileak beharturik egongo dira ezarritako edozein zerga ordain tzera (tasa, kanona
emanda eta Zuzenbidearen araberakoa bada, Udalak edo erabil tzaileek elkarteak halakorik o
erabil tze agatik sor tzen diren gastuei aurre egiteko.

3.    Udalak kuota bat ezarriko du bara tza lan tze agatik, eta, era berean fidan tza bat udal jaba
tzen dela berma tzeko. Diru-kopuruak honakoak izango dira.         

a)    Kanona: 45 euro 30 metro karratuko bara tza erabil tze agatik (urteko).

b)    Kanona: 90 euro 60 metro karratuko bara tza erabil tze agatik (urteko).

c)    Fidan tza.100 euroko fidan tza jarri beharko da, udal jabaria behar bezala erabil tzen dela
lagapena behin betiko amai tzean itzu liko da, betiere atxiki tzeko arrazoirik ez baldin badago

Oro har, lehenengo urteko kanona eta fidan tza ordainduko dira bara tza erabil tzeko udal lize
bertan.           

25. artikulua.  Ingurumen hezkun tza.

1.    Errenteriako Bara tze Parkean dauden instalazioak hainbat ikaste txe tako ikasleek bisitat
hainbat elkartek, era horretan bertan buru tzen diren jarduerak ezagutarazteko, eta, bide bate
ekologikoa erakusteko.



3.    Halakoetan, erabil tzaileek lagundu beharko diete, ahal duten neurrian, ikasleekin batera
gainerakoei, bara tze tan dauden bitartean. Era horretan bisita taldeei azalduko diete zein dire
lurra lan tzeko teknikak eta ezaugarriak: Lurra presta tzea, ongarri tzea, ereitea edo landa tzea,
ezaba tzea, uzta bil tzea eta hondakinak jaso tzea.

4.    Halaber, erabil tzaileek naturari eta lurrari loturiko balioak transmititu ahal izango dituz
azalduko dituzte, lurra lan tzeko erabilitako metodo, tokiko espezie eta barietateei buruzkoak
talde  batzuen interesa pizten duten edozein daturen inguruan nekazari tza tradizionalaren alo
ekologikoaren eta oro har ingurumenaren gainean. Horrez gain, belaunaldien arteko harrem

26. artikulua.    Erabil tzaile egoera gal tzea.

1.    Araudi honetan ezarritakoa ez bete tzeak Errenteriako Bara tza Parkearen erabil tzaile ego
ondorioz, goza tzen zuen erabilera arrunt bereziko eskubidea eta bara tza erabil tzeko baimena

2.    Bereziki, erabil tzaile egoera honako hauen ondorioz galduko da:

a)     Atzera egitea edo eskubideari uko egitea, bara tza erabil tzeko onuradunak Udale txean a

b)    Erabil tzailearen herio tza edo bara tzeko lanak buru tzeko eragozten duen duen gaixotasu

c)    Errolda alda tzea, edo jarraian edo benetan edo errealki ez bizi tzea udalerriko honetako 
indarrean dagoen aldi osoan zehar.

d)    Lursailaren erabileran edo lan tzean utzi keria izatea hamabi hilabetetik gora.

e)    Adjudikazioa egitea eragin zuten baldin tzak aldatu direlako.

f)    Araudi honetan zehazturiko bateraezintasun edo debekuren batean gerta tzea.

g)    Bara tze erabil tzea Araudi honetan ezarritako bestelako erabilera eta helburuetarako.

h)    Udalak edo beste edozein Administrazio Publikok Hirigin tzako edo azpiegiturako edoz
hornikun tza publiko ezar tzea dakarrena Errenteriako Bara tza Parkea izateko diren lursaileta

Halakoetan, horrelako plana onar tzeak ekarriko du erabilera publiko tzat edo gizarte interese
indarrik gabe uzteko herri-jabariko lursailen erabilera.      

i)    Bizikide tzako oinarrizko arauak ez bete tzea, auzoko harremanetan edo elkartasunik gab
gainerako erabil tzaileekin.

j)    Arau-hauste larria edo oso larria izateagatik zigorra ezar tzea, lizen tzia baliogabe tzea be

27. artikulua.    Lizen tzia baliogabe tzeko prozedura eta erabil tzaile egoera gal tzea.

1.    Erabil tzaile egoera gal tzea Udalak burutuko du lizen tzia baliogabe tzeko prozedura bate
tzaileari gertakariak azalduko zaizkio eta 10 eguneko epea ere emango zaio alegazioak egite
behin betiko eba tziko da.



IV TITULUA

ERAN TZU KIZUN SISTEMA

28. artikulua.    Bara tze aren laboran tza gatikako eran tzu kizuna.

1.— Bara tze erabil tzaile bakoi tza laga zaion bara tza rekiko egiten dituen ekin tzen eran tzule 
tzaileak lizen tzia eska tzeak, Araudi hau ezagu tze arekin batera, dakar dagokion adjudikazio-
onar tzea, bara tzak erabil tzeko gai tzen duena. Era berean, zalan tza rik gabe erabil tzaileak ber
lurra har tze agatik eta lan tze agatik sor tzen den eran tzu kizuna, Araudi honetan ezarritako bal
gisa eran tzu kizuna bere egiten du honako hauetan:          

1.    Lurra lan tzeko prozesua, Udalaren ardura ez baita lurra lan tze aren inolako eraginik edo
egoera eta ekoizteko gaitasuna.  

2.    Lurra lan tzeko era, Udalaren ardura ez baita izango tresnak erabil tzea ez erabil tzaileak 
osasunean edo osotasun fisikoan izan ditza keen ondorioak.   

3.    Bar tzean izandako ekin tza bandalikoak, lapurretak edo kalteak, ez produktuetan ez frui
bildu edo gorderiko tresnetan. Halakoak ezingo zaizkio Udalari ego tzi, inola ere.

4.    Animaliek bara tzean edo landutako produktuetan sor ditza keten kalteak.

5.    Osasunean izan ditza keen eraginak, norberarena edo hirugarrengoena, bara tzean bilduri
tzaileena.

2.— Erabil tzaileak Udalari derrigorrez jakinarazi beharko dio bara tzean edo lagatako instala
hirugarrengoena, kalte edo aka tsen bat antze manez gero.

29. artikulua.    Hirugarrengoeganako eran tzu kizuna.

1.    Era berean, erabil tzaileak hirugarrengoei, Errenteriako Bara tza Parkearen erabil tzaileak
diezazkieketen kalteen arduradunak izango dira, betiere duten lursaila erabili eta ustia tzeko 
direnean.

2.    Halaber, erabil tzaileei edo horiek dituzten bara tzeei sorturiko lesio edo kalteen eran tzul

3.    Behar bezalako arduraz jokatu beharko da, gainerako erabil tzaileen bara tze tan, edo erab
eragozpen edo lesio mota saihestearren.  

30. artikulua.    Udalari kalte-galerak ordain tzea. 

1.    Erabil tzaileek bara tzak lan tze aren ondorioz hirugarrengoei edo beren ondasunetan sor tz
arabera, erabil tzaileak beharturik egongo dira kaltetuari egoki tzen zaion kalte-ordaina ordai
lesioak direla eta.



1.    Bara tzak  itzuli beharko dira adjudikazio-har tzaileari  itzuli  zitzaizkion baldin tza berdin t
lurra fun tsean aldatu gabe.     

2.    Bara tzen erabileraren titularrek, baldin eta instilazioak hondatu badituzte, eguneroko er
ohikoa ez balitz, gauzak hasiera batean zeuden bezala  itzuli edo berritu beharko ditu.

3.    Erabil tzaileren batek konpon tzeko eginbeharra beteko ez balu, Udalak zuzenean burutu
Administrazioek balizko horietan dituzten ahalmenak Udalak erabili ahal izango ditu hark i

V TITULUA

DIZIPLINA ATXIKI TZEKO NEURRIAK

32. artikulua.    Arau orokorrak.

1.    Errenteriako Bara tze Parkearen erabil tzaileek derrigorrez bete beharko dute Araudi hon
bertan aurreikusitako gabe dauden kasuetan, Tokiko Entitateen ondasunei buruzko araudiak

2.    Araudiaren aginduen kontrako edozein jarrera arau-hauste tzat hartuko da eta Udalak ha

3.    Erabil tzaileek Bara tza Parkeko instalazio edo lursailetan kalterik eragingo balute, dolo,
gabe ez jabe tze agatik, edo aurka egingo baliote bara tzen xede nagusiari edo araudiari, bide 
dira, isun bidez, Araudi honetan jasotako baldin tze tan.     

4.    Zigorren diru-kopuruaren graduazio eta zehaztapena irizpide hauen arabera egingo da:

a)    Eragindako kaltearen diru-kopurua.

b)    Arau-hausleak jasotako etekina. 

c)    Nahita eginda izatea edo nahi gabe izatea.

d)    Izaera bereko arau-hauste bat egitea urte bateko epean, ebazpen finkoen bitartez adieraz

5.    Arau-hausteak izandako etekina baino txi kiagoa denean isunaren zenbatekoa, isunaren 
etekinarena pareka tze raino. Horretan gehienezko diru-kopurua eragindako kaltearen bikoi tz

6.    Erabil tzailearen eran tzu kizun nagusia edo zuzenekoa izan ahalko da, baldin eta eurak b
zeharkakoa, ekin tzen egilea instalazioetatik kanpoko norbait denean eta erabil tzaileak  ontza
ahalbideratu dituenean ekin tza horiek.            

33. artikulua.    Ikuskari tza.

1.    Udalak eta Ekoguneak hautaturiko langileek lagatako instalazioak ikuskatu ahal izango
jarduerak buru tzeko ezarririko ordutegiaren barnean. Langile horiek agintari izaera izango d
bitartean. Era berean, Alkateak eta eskumen materiala duen Zinego tzi-ordezkariak xede eta 



aprobe txa mendu eta kudeaketari behar bezala jarrai tzeko.            

34. artikulua.    Arau-hausteak.

1.    Jarrera arau-hausle tzat hartuko da bara tze tako erabil tzailek zein kanpoko per tso naren b
Araudi honetan edo aplika daitekeen beste edozein arauditan esanikoaren kontra egiten duen
Araudi honetan derrigorrez bete behar dela jasota badago.          

2.    Arau-hausteak arinak, larriak edo oso larriak gisa kalifikatuko dira, jarrera arau-hauslea
kalteen inten tsi tate edo erruaren mailaren arabera.

3.    Zehazki, eta aurrekoari kalterik egin gabe, arau-hauste arin tzat hartuko dira honako jarr

a)    Araudi honetan espresuki xedaturiko baldin tze tan bara tze rako berez egokiak diren espe
edo ez lan tzea.

b)    Bara tze tan animaliak izatea.

c)    Udalak bere langile teknikoen bidez emaniko argibideak bara tzen erabileraren gainean 

d)    Bara tzen erabil tzaileek izaniko beste edozein jarrera, baldin eta Udalak bara tzen erabil t
ezarritako betebehar eta zereginen aurkakoak bada, eta ez baldin bada arau-hauste larria edo

e)    Udalak antola tzen duen lehenengo prestakun tza ikastarora ez joatea kausa justifikaturik

4.    Arau-hauste larri tzat hartuko dira honako jarrerak:           

a)    Erabil tzeko laga tzen diren bara tzen mantenimendua ez bete tzea, bara tzak kaltetu edo ho

b)    Lursailean obrak edo aldaketak egitea, Udalak aurrez aldetik baimendu ez baditu.

c)    Beste erabil tzaileek jasan beharko ez lituzketen eragozpenak sor tzea.

d)    Udalak baimendu gabe hirugarrenei bara tzen erabilera laga tzea.

e)    Lurra, lurzorua edo lurrazpikoa kalte tzea eragin dezaketen espezieak edo landareak lan 

f)    Bara tze tan onar tzen ez diren barbakoa, biltegi edo bestelako elementuak instala tzea.

g)    Belardiak edo bara tze tako laboran tzako hondarrak erre tzea.

5.    Arau-hauste oso larri tzat hartuko da honako edozein jokabide:

a)    Gainerako bara tze tako kideei eragindako lesioak, erabil tzaileak berak edo harekin doan

b)    Zoruan kutsa dura sor tzea.



f)    Ereitea, landa tzea, bil tzea edo izatea debekaturik dauden landare exotikoak edo psikotro
ekoiztea.

g)    Aisialdi baratz ekologikoetan lorturiko produktuak komer tzializa tzea.

h)    Identitate, adin edo bara tzen erabilera eslei tzeko garran tzi tsua den beste daturen b at fa
ordeztea.

i)    Bi hutse gite edo gehiago meta tzea urtebeteko epean.        

6.    Lizen tziaren titularrak hutse gite larri edo oso larriren bat eginez gero, lizen tzia baliogab
ezarriko zaion zigorrari kalterik egin gabe, hurrengo Artikuluan xedatutakoaren arabera. Liz
da aukerarik izango erabil tzaileari kalte-ordainik ordain tzeko. Horrez gain, arestian xedatuta
erabil tzaileren batek izandako jarrera delitu izaera balu, gertakariak aginte judizialaren esku
zigor motako ardurak zein diren erabaki tzeko. Dena den, Udalak salatuko ditu kaltetu dezak
administratibo guztiak. 

35. artikulua.    Zehapenak.

1.    Egoki tzen diren zehapenen diru-kopurua ezarri eta erabaki tzeko, Araudi honetan jasota
erabiliko dira.

2.    Arau-hauste arinak 60 € eta 300 € bitarteko isunekin zigortuko dira.

3.    Arau-hauste larriak 301 € eta 1.000 € bitarteko isunekin zigortuko dira.

4.    Arau-hauste oso larriak 1.001 € eta 3.000 € bitarteko isunekin zigortuko dira.

5.    Errenteriako Bara tza Parkeko instalazioetan kalterik eraginez gero, eran tzu kizuna duen
egoeran zeuden bezala  utzi beharko ditu, eragin den kaltea konponduz.

6.    Lizen tzia baliogabe tzeak, aurreko Artikuluaren seigarren atalean aurreikusitakoaren ara
izango.

36. artikulua.    Zeha tzeko eskumena duten agintariak.

1.    Zigorrak ezar tzeko eskumena Alkate/Presidenteari dagokio.

2.    Edonola ere, Alkateak tokiko beste organo bati delegatu ahalko dio gaitasun zigor tzaile
jarraiki.

37. artikulua.    Prozedura zigor tzailea.

1.    Arau-hausleei zigorrak jar tzeak prozedura zigor tzaile bat abiaraziko du, azaroaren 26ko
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen IX
erregimenaren arabera.

Azken xedapen bakarra.  Indarrean jar tzea.

Araudi hau indarrean jarriko da Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA aldizkarian argitara t


