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LEGORRETAKO «HERRI-BARATZA»REN 

FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO ERREGELAMENDUA 

 

ARRAZOIAK AZALTZEA 

Ez da berria ortuan jardutea ona dela pertsonen osasunerako. Hainbat administraziok ere 

baratzea edo ortua erabili dute ezintasunen bate duten pertsonentzako tratamendu 

terapeutikoarekin lotutako proiektuetan, jubilatuentzako aisia alternatibetan eta eskola 

jardueretan. 

Ordenantza honen asmoak hauek dira: Bata ortuen lagapena erregulatzea eta bestea udalerrian 

errepikatu diren eskaera eta beharrei erantzun bat ematea. 

Programa honekin lortu nahi ditugun helburu orokorrak, honako hauek dira: 

1. Pertsonen osotasunerako topalekua izatea. (baloreen transmisioa) Bizitza osasuntsu baterako 

oinarriak eskaintzea (elikadura orekatua, norberak behar duena berak ekoizteko aukera) 

naturarekin harremanean batzuk besteetatik ikasi eta erakusteko aukera eta elkarbanatzeko 

aukerak eskaintzea aspaldian galduta ditugun hainbat ikaskuntza berreskuratuz. 

2. Aisi aktiboa sustatzea. 

3. Jarduera eskaintza zabaltzea Legorretako herritar orori. 

4. Lehen sektorea sustatzea, oro har, eta nekazaritza ekologikoa, bereziki. 

 

XEDAPEN OROKORRAK 

1. artikulua. Xedea. 

Erregelamendu honen helburuak, Legorretako baratza sozialen funtzionamendu arauak ezartzea 

eta horiek erabili eta horietaz gozatzeko eskubideen baldintzak erregulatzea dira. 

2. artikulua. Partzelaren jabetza. 

Aipatutako Legorretako herri baratza hauek kokatuta dauden lursailak, Legorretako udalarenak 

dira, eta haren eskumena da horiek administratu, kudeatu eta zuzentzea. 

Baratzen esparruak 15 partzela ditu, eta bakoitza 50 m² inguruko da. 

Aipatutako esparrua, herri gunetik, tren geltokira doan bidetik eskuinetara geratzen den lur 

eremuan kokatua dago. 
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Zurezko txabola amankomun bat izango du ekipamendu gisa, eta bertan gordeko dira ekoizle 

guztien nekazaritzako tresnak. Era berean txabola ekoizleek beraien beharretara egokitu ahal 

izango dute, beraien artean auzolanean udalarekin adostutako irizpideen arabera. Txabolak izan 

ditzakeen argi indar beharrak asetzeko, eguzki plaka bat izango du bere teilatuan. 

Ura, lur azpitik bideratua izango da, hainbat mangera ipiniko dira baratzegileek ureztatzeko 

erabili ditzaten, eta harraska amankomun bat ere ipiniko da, eguneroko beharrak asetzeko. 

3. artikulua. Baratzen ezaugarriak. 

Alkatearen ebazpen baten bidez eta beharrezkotzat edo bidezkotzat jotzen dituen gertaera eta 

gorabehera edo kausengatik, partzelak berriro antolatu eta aldaketak egiteko eskubidea gorde-

tzen du Udalak, bai eta horien azalera aldatzeko ere. Kasu honetan kontzesiodunek ez dute 

izango eskubiderik kalte-ordainik jasotzeko. Kontzesiodunek ere ez dute izango eskubiderik 

kalte-ordainik jasotzeko (kontzesioko baratzengatik edo hor uztatzen diren produktuengatik) 

esleitutako partzelek izaten dituzten aldaketengatik edo partzelak ixteagatik. 

Udalak, partzela kopuru jakin bat erreserban gordeko du, zenbait jarduera garatzeko (prestakun-

tzakoak, hezkuntzakoak, esperimentuzkoak, eta abar). 

4. artikulua. Baratzen adjudikazioa. 

1. Baratzak erabiltzeko, ezinbestekoa izango da administrazio kontzesioa, erabilera pribatiboa 

baitakar berarekin. 

2. Kontzesioaren titularrak, Legorreta udalerriko bizilagunak diren eta jarduteko gaitasun osoa 

duten pertsona natural edo fisikoak izango dira. Adjudikatzeko prozesuan titular bat baino ez 

dugu onartuko etxebizitzako. 

3. Adjudikatzeko era Legorretako Udalak ezarriko du prozedura espezifikoan, Erregelamendu 

hau indarrean sartu eta gero. 

4. Alkatetzak ezarriko du zelan esleitu partzelak, herri baratza programa atxikirik dagoen sailak 

proposatu eta gero. 

5. Eskaintzen den partzela kopurua baino eskale gehiago egon ezkero, udalak lur gehiago bila-

tzeko konpromisoa hartzen du. Bitartean, betebeharrak asetzen dituzten guztien artean zozketa 

publiko bat burutuko da. 

5. artikulua. Kontzesioaren ezaugarriak. 

1. Baratzen kontzesioaren helburua da era pribatiboen horiek erabili eta horietaz gozatzeko 

eskubidea izatea, horiek bakarrik erabiltzekoa eta obligazioa izango dute Erregelamendu 

honetan xedatutakoa eta gainontzeko arauak betetzeko eta organo eskudunek hartutako 

akordioak betetzeko. 

2. Partzelaren kontzesioa urte baterako izango da, eta epe hori urtero luza daiteke. 
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3- Kontzesioak gehienez ere 20 urte iraungo du, hura bukatu baino lehen Erregelamendu 

honetan ezarritako iraungitze klausularen bat hautsi ezean. 

4. Udalak adjudikaziodunari baratzetarako lursaila uzten dio, erabili dezan eta gozatu dezan, eta 

antolatzen diren gizarte eremuko ekintza guztietan laguntzea, hala nola, ikasleei aholkuak 

emanez eta baratzako generoen erakusketetan parte hartuz besteak beste. 

5. Udalak partzela adjudikaziodun bakar bati uzten dio, eta hori bera izango da arduraduna eta 

erabat debekaturik dago beste batekin eramatea, lagatzea edo errentan ematea guztiz edo zati 

batean. 

6. Onartuko dugu partzela erabili eta mantentzea beste pertsona batzuek, aldez aurretik 

justifikatutako eta Udalak baimendutako kasuetan, partzelako titularrak berak hala eskaturik. 

Halaber, kontzesioaren titularitatea ezingo da eskualdatu, ez eta beste bati eskualdatu ere; kasu 

horietan automatikoki Udalari itzuliko zaio partzela. 

7. Titularra hilez gero, kontzesioa iraungiko zaio. Udalak ikusiz gero adjudikazio aldian per-

tsona horrek zuzen eta egoki kudeatu duela baratza, baratza horren erabilera etxe bereko 

familiartekoren bati eman diezaioke, horren ildoko eskaeraren bat izanez gero, baina beti ere 

Udalak izango du onartze edo baztertze eskubidea. 

6. artikulua. Adjudikaziodunen eskubideak eta betebeharrak. 

1. Baratza nekazaritzarako bakarrik erabiliko da, eta landatutakoa, nekazaritza ekologikoaren 

printzipioen arabera kudeatuko da. Hortaz, debekaturik dago herbizidak, pestizidak eta sintesiko 

ongarriak erabiltzea, bai eta hazi eta landare transgenikoen erabilera ere. 

2. Adjudikaziodunak ezingo du inbertsiorik egin bere kabuz. Lursailean ezin da inolako 

eraikuntza edo berrikuntzarik burutu udalaren baimenik gabe. Instalazioetakoa ez den beste ezer 

sartzerik ez dago, hara nola: Bidoirik, bainu-ontzirik, jarlekurik, kaxarik edo berotegirik. 

Ekipamendua denek erabiltzekoa da, hortaz, lana bukatutakoan, adjudikaziodunak txukun eta 

egoera onean utzi behar du dena. Hala behar denean, Udalak aldizkako ikuskatze lanak egin 

ahal izango ditu txabolan. 

3. Adjudikaziodunak zuzen eta egoki erabili behar ditu instalazioak eta eskura jarritako 

materiala. 

Tresnak edo ondasunak gaizki erabili eta kaltetu, hondatu edo galduz gero, konpondu egin 

beharko ditu. 

4. Konpondu ezean, hasierako fidantzatik deskontatuko zaio zenbatekoa, eta hori nahikoa ez 

bada, diferentzia ordaindu beharko du. Gainera, kontzesioarekin jarraitzeko, adjudikaziodunak 

fidantza berri bat jarri beharko du. 

5. Adjudikaziodunak obligazioa du udal langileen esanak errespetatzeko, ordena bermatu eta 

programa ondo dabilela ziurtatzeko. 
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6. Adjudikaziodunak obligazioa du baratzako lanekin lotutako jarduera guztiak egiteko.Hortaz, 

baratza erabiltzeko eskubidea galduko du, antzemanez gero bertan behera utzita duela, arrazoi 

justifikaturik gabe. 

7. Legorretako Udala, ez da esleipendunak edo beste norbaitek izan ditzakeen istripuen eran-

tzule izango, ezta lur-zatiaren erabilera dela eta, hirugarrenei eragin dakizkiekeen kalteenik ere. 

7. artikulua. Udalaren betebeharrak. 

1. Proiektuaren hasieran Udalaren iritziz nekazaritza praktikatzeko beharrezko diren oinarrizko 

tresnak lortzeko ardura hartzen du udalak. 

2. Udalak, baratzezainekin batera, konpromisoa hartzen du urtero gutxienez bilera bat buru-

tzeko. 

8. artikulua. Fidantza. 

Adjudikaziodunak hasierako fidantza bat ordainduko du. Haren zenbatekoa 100 €koa izango da. 

Adjudikaziodunak eragin ditzakeen kalteak edo ez ordainak fidatzeko izango da eta 

adjudikaziodunak gaur edo bihar baratza uztea erabakitzen badu, orduan jaso ahal izango du, 

aurretik ipinitako fidantza hori, arau hausterik izan ez badu. 

9. artikulua. Prezioa. 

Adjudikaziodunak hiruhileko kuota bat ordaindu behar du, eta zenbatekoa Ordenantza Fiskalen 

arabera ezarrita geratuko da urtero. Kuota hori, jarduerari eusteko eta instalazioak eta proiektua 

mantentzeko, elkartasunezko ekarpen sinbolikoa da. 

10. artikulua. Funtzionamendu arauak. 

1. Udalak ez du beregain hartuko ardurarik baratzak eta produktuak kaltetu, ostu edo hondatze-

agatik. Zaintzeko ardurarik ere ez du beregain hartuko. 

2. Baratzetan sasoiko landareak lantzeko baimena baino ez dago; hortaz, ezin da jarri ez 

berotegirik (negutegirik), ez eta ez urte anitzeko espezierik, adibidez, arbolarik eta zuhaixkarik. 

3. Aukera izango da, baratze bakoitzean, gehienez hiru oilo edukitzea, baratza ekologikoaren 

baitan, ongarri lanak egiteko, bai eta soberakinak jateko ere. Beraiek edukitzeko itxitura 

mugikorra izango da, eta libre ibiltzeko lekua izateaz gain, txabolatxo txikia ere izan beharko 

du. Honelakorik nahi izan ezkero, baimena eskatu beharko da, eta alkateak erabakiko du 

baiezkoa edo ezezkoa. Itxitura honen neurriak, ezaugarriak eta baldintzak zein diren ere 

alkateak argituko ditu. 

4. Baratzetik lortzen diren produktuak familian kontsumitzeko dira; hortaz, horiek ezin dira 

saldu. Salbuespena da trukea. 

5. Baratzetako esparruan ezin da eduki etxeko animaliarik lotu gabe. 
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6. Baratzen esparru hau, topaleku bat izatea nahi dugu, bat egiteko eta pertsonen arteko 

harremanak egiteko leku bat; horregatik, adjudikazioduna joan daiteke baratzera familiako 

batekin edo lagun batekin. 

Ezin da eraldatu proiektuaren zentzu integratzailea; hortaz, ezingo da erabili instalazioa 

barbakoak eta senideen arteko ospakizunak egiteko. 

Beraz ezingo da inolako surik egin, ez eta sastrakak erretzeko ere. 

7. Proiektua harmoniaz garatu dadin, adjudikaziodun guztien konpromisoa behar da. Hortaz, 

Udalak eta proiektuak, partehartzaileetako bakoitzari, gainerakoekin eta ingurunearekin 

errespetuz jokatzea eskatzen dio. Pertsonen arteko bizikidetzaren oinarrizko arauak betetzea 

ezin bestekoa da. 

8. Baratzen esparrura, bizikletaz edo oinez joan behar da.  

11. artikulua. Arau-hausteak eta santzioak. 

Araudi honetan jasota datorrena urratzen dituzten egintzek edo egiten ez direnek sortuko dute 

administrazio erantzukizuna, baina kontuan hartuko da erori daitekeen bide penalean, zibilean 

edo bestelakorik eskatu daitekeena. 

Kontzesionarioak egindako hutsegiteak honela santzionatuko dira: 

— Hutsegite arinak santzionatuko dira 20tik 50 €ko isunaz. Kontzesioa iraungi/hautsiko da bost 

(5) hutsegite arin eginez gero urte batean. 

— Hutsegite larriak santzionatuko dira 51tik 150 €ko isunaz. Kontzesioa iraungi/hautsiko da 

hiru (3) hutsegite larri eginez gero urte batean. 

— Hutsegite oso larriak santzionatuko dira 151tik 300 €ko isunaz eta kontzesioa iraungi/hau-

tsiko da. 

— Baratzako produktuen salmenta. 

Santzioen zenbatekoa urtero eguneratuko du Udalak, aurreko urteko kontsumorako prezioen 

indizeen aldaketaren arabera. 

Santzioak ezartzea eta arau-hauslari eskatzea lehengo egoerara itzultzea bateragarriak izango 

dira, bai eta sortutako kalte eta galerak kalte-ordaintzea ere. 

A. Hutsegite arinak izango dira: 

— Legorretan erroldan egoteari uztea eta baja ez eskatzea. 

— Ez egitea esleitutako partzelaren mantentze lanak, ez eta hara joateko bideak ere, eta edozein 

itxitura egitea partzelan. 
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— Ezin da baratzen eremuan autoaz ibili. 

— Nekazaritza ekologikoaren printzipioak ez betetzea. 

— Instalaziokoak ez diren elementuak sartzea. 

— Ekipamendua, lanabesak eta denon instalazioak behar ez bezala erabiltzea. 

— Udal langileen esanak ez errespetatzea. 

B. Hutsegite larriak izango dira: 

— Udal ondasunak lapurtzea edo ortuko denen instalazioetan kalteak edo hondamendiak sor-

tzea, balioa ez denean 500 € baino handiagoa. 

— Edozein arau-hauste arin errepikatzea. 

C. Hutsegite oso larriak izango dira: 

— Landare psikotropikoak, cannabisa edo antzekoak landatzeko lanak egitea. 

— Udal ondasunak lapurtzea edo baratzeko denen instalazioetan kalteak edo hondamendiak sor-

tzea, balioa denean 500 € baino handiagoa. 

— Epearen barruan ez uztea lagatako partzela, Udalak erabakiz gero kontzesioa ezestea. 

— Baratzaren erabilera transferitzea edo lagatzea. 

— Edozein arau-hauste larri errepikatzea. 

12. artikulua. Santzionatzeko prozedura. 

Administrazioak erantzukizuna eskatu dakioke, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 

eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legean, azaroaren 26koa, eta Euskal 

Autonomia Erkidegoaren Herri Administrazioen zehatzeko ahalaren 2/1998 Legean, otsailaren 

20koa, ezarritako arauen, printzipioen eta prozeduraren arabera. 

13. artikulua. Kontzesioa betetzea eta iraungitzea. 

1. Hauengatik iraungiko dira kontsezioak: 

— Urte batean 5 arau-hauste arin edo 3 arau-hauste larri edo arau-hauste oso larria egitea. 

— Kontzesioaren oinarrizko baldintzetako bat galtzeagatik. 

— Kontzesioduna hil izana edo sortutako ezintasuna. 
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— Titularrak berariaz uko egitea kontzesioari. 

— Kontzesioaren urteko tasa ez ordaintzeagatik. 

— Kontzesioa erreskatatzea, interes publikoko arrazoiengatik. 

2. A) eta B) ataletan ezarritako arrazoiengatik kontzesioa iraungiz gero hasierako fidantza 

galduko du eta jaso gabeko barazkiei buruzko eskubideak galduko ditu, eta horiek partzelaren 

jabetza berriarentzat izango dira, ez du izango ezelako kalte-ordainik. 

14. artikulua. Azken xedapena. 

Erregelamendu hau indarrean sartuko da Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu 

eta hamabost egunera, eta indarrean egongo da Udalak, pilatutako esperientziaren arabera, 

aldatu edo derogatu arte. 

 


