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UDALAREN HERRI ONURAKO MENDIETAN LARRERATZEAK ETA 
ARTZAIN TXABOLEN ERABILERA ARAUTZEKO ORDENANTZA 

 

I. TITULUA  

XEDAPEN OROKORRAK 

1. artikulua Xedea 
Ordenantza honen xedea da, Oñatiko Herri Onurako Mendietan (HOM) larreratzeak eta 

artzain txabolen erabilera arautzea. Larreratzea, mendi horrek izan ditzakeen ustiapenetako bat 
izanda, mendia zaindu eta hobetzearekin bat datorren eran egin behar da. Hain zuzen, Gipuzkoako 
Mendien 7/2006 Foru Arauari eta Oñatiko HOMetako Larreen Ordenazio Planetan ezarritakoari 
jarraituz, ingurumena babesteko goragoko mailako arauek araututakoari kalterik egin gabe. 

2. artikulua Baimenak 
Larreratze gaietan Oñatiko Udalak eman ditzakeen baimenak bertako udal barrutian dauden 

nekazaritzako ustialeku titularren ganaduarentzat izango dira. Mendiaren baliabide naturalak 
gutxitzeko arriskurik gabe, oraindik beste larreratze batzuk ere baimentzeko aukera badago, 
baimena eman lezake udal barrutitik kanpo dauden nekazaritzako ustialekuku titularrei. 

 

II. TITULUA 

LARRE APROBETXAMENTUEN PLANGINTZARAKO TRESNAK 

3. artikulua Araudia 
Herri Onurako Mendietako larreen aprobetxamendua Ordenazio Planek xedatutakoaren 

arabera egingo da, beti ere, Gipuzkoako Mendien 7/2006 Foru Arauak eta ingurumena babesteko 
goragoko mailako arauek araututakoari jarraituta. 

4. artikulua Aprobetxamendu planak 
Oñatiko Udalak larreak ustiatzeko Urteko Aprobetxamendu Planen bidez zehatz ditzake 

zeintzuk diren larreratzeko tokiak eta denborak eta, era berean, espezieak larra dezaketen 
kantitatea ere. Ezarri eta arautu ditzake, era berean, aldi baterako edo iraunkorki aziendentzat 
sartzea debekatuta egongo diren larre tokiak, eta «hobetutzat» hartzen diren larre tokietarako 
baldintza espezifikoak jarri ere. 

Nolanahi ere, ganadua larre-eremuetara igotzeko eta jaisteko egutegiak, honako 
aurreikuspen hauek bete beharko ditu: ganaduaren igoera urte bakoitzeko maiatzaren 1etik aurrera 
egingo da, hau da, denboraldiaren hasierarekin bat datorren egunetik aurrera, ganadua urteko 
otsailaren 28ra arte ibili ahalko da, hau da, denboraldia amaitzen den egunera arte. 

Larreek izan behar duten gehieneko abere-zama kudeaketa-planaren eta arlo horretan 
indarrean dagoen araudiaren arabera zehaztuko da. 2,0 UGM/ha-tik gorako gainkarga puntualak 
saihesteko ahalegina egingo da. Helburua da urteko batez besteko abere-kargak hektareako UGM 
batera hurbiltzea eta beti 0,2 UGM/ha-tik gorakoak izatea. 

5. artikulua Neguko geldialdia 
Neguko geldialdia organo kudeatzaileak ezartzen dituen baldintzei lotuta egongo da, 

eragindako eremuak eta larratze-aldiak zehaztuz eta mugatuz. Horrela, larreen egoerak 
horretarako aukera ematen badu, larreetarako sarrera aurreratu ahal izango da eta, era berean, 
artzaintza-aldia luzatu. 

Salbuespen gisa, neguko geldialdia kendu ahal izango da, eta maiatzaren hasierara arte 
luzatu ahal izango da zaldi-aziendari larratzeko aukera, larre-soilguneetatik kanpo, berariaz 
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zehaztutako zuhaitz-eremuetan. Horretarako, mendi barruan negualdiko larratze-eremuak 
prestatuko dira martxotik apirilera bitartean, baldin eta eremu horien xedea eta bokazioa 
oztopatzen ez badute. Kasu horretan, abelburuen kopurua mugatua izango da, eta jabeak larre-
sasoitik bereizitako baimena beharko du. 

Udalaren esku geratzen da, organo kudeatzailearekin batera, baimenak ematea edo 
ukatzea, eta, aldekoa bada, abelburu kopurua eta larratzeko leku zehatza zehaztea. 

 

III. TITULUA 

LARRERATZEA BAIMENTZEKO BALDINTZAK 

6. artikulua Eskatzailearen baldintzak 
Herri Onurako Mendietako larreak ustiatzeko udal baimena eska dezakete I. tituluko 2. 

artikuluaren barruan egon eta zerga eta auzo betebeharretan eguneratuta badaude, pertsona fisiko 
eta nekazal izaerako elkarteak. Larreratzeko baimena eduki ahal izateko honako baldintzak bete 
beharko dira: 

- ordenantza fiskalak xedatutako kanona ordaindu beharko da. 
- Abeltzainak behar adina denboraz eta agiri bidez bermatu beharko du ganadu 

horrentzako behar adina lursail eta/edo instalazio dituela, teknikoki eta ingurumenaren 
aldetik egokiak direnak, ustiaketa duen herrian kokatuak, eta aberea bere bazka-
baliabideekin egotea eta elikatzea ahalbidetuko duena; bai mendian egoteko aldi 
baliogabeetan, bai larre-aprobetxamenduko geldialdietan, bai berrogeialdi 
sanitarioagatik, bai mendiaren egoera fisikoagatik, bai egonaldi hori ahalbidetzen ez 
duen beste edozein arrazoirengatik. 

7. artikulua Azienda motak 
Herri Onurako Mendietako larreetara igo daitezkeen azienda motak dira: ahari-ardiak, 

behor-zaldiak, zezen-behiak eta ahuntz-akerrak dira, azken hauek beti ere kudeaketa plan batean 
oinarrituta. Erleak ere onartuko dira. Horiez gain, artzainei beren txaboletan bina txerrama, 
muturrekoarekin txaboletan kontrolatuz, eta bi dozena oilar-oilo onartuko zaizkie, beti ere beraien 
beharretarako. 

8. artikulua Aziendaren xehetasunak 
Larreratze erregimenean eduki nahi den aziendak behar bezala identifikatuta eta 

Nekazaritza Ustialekuen Erregistroan izena emanda egon behar du eta, saneamenduari eta abereen 
mugimenduari buruz dagoen arautegia betetzeaz gain, Gipuzkoako lurralde historikoan, eta udalerri 
mailan udal agintariek ezar ditzaketen betebeharreko guztiak bete beharko ditu. 

Ganaduaren arrazari eta sexuari dagokienez, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan: 
- Ardiak eta ahariak: latxa edo sasi-ardi. 
- Behorrak: haragitarako edozein arraza, pottokak barne. 
- Zaldiak: Euskal Herriko Mendiko Zaldia arraza bakarrik. Xehetasun hori egiaztatzeko, 
animaliaren identifikazio-txartela aurkeztu beharko da, edo, bestela, baimena lortu ahal 
izateko udaletxean aurkeztu beharreko albaitariaren ziurtagiria. 
- Ez da gainontzeko zaldirik onartuko, ez pottokarik ez diren ponirik, ez zaldi zikiraturik, ez 
edozein arrazatako ferraturik. 
- Ez da onartuko zikiratutako zekorrik. 
- Ez da txerri-aziendarik onartuko, 6. artikuluan xedatutakoa izan ezik. 
-  Ahuntz-azienda baimentzeko, ezinbestekoa izango da kudeaketa-plan bat onartzea.  
- Zezenei dagokienez, arraza hutseko zezenak edo liburu genealogikoa dutenak bakarrik 
onartuko dira. 
- Ez da astorik, mandorik, arrik edo emerik onartuko, karga-kasuetarako berariazko baimena 
eman ezean. 
- Zaldi-aziendaren “quincenoak” baimendu ahal izango dira, betiere ustiategiko amek 
sortutako abereak badira. 
- Mendi publikoetan, ahariak ezin izango dira mendian libre utzi dagokion urteko ekainaren 
10a baino lehen. 
- Salerostera bideratutako ganadu pasadizokoaren larratzea ez da onartuko 
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9. artikulua Aloabel elkarteak 
Herri Onurako Mendietako larreak ustiatzeko baimenduek Aloabel (Aloña Mendiko Abeltzale 

Elkartea) elkarteko kide izan beharko da eta modu aktiboan parte hartu beharko du elkarteak 
antolatuko ekintza eta egitasmoetan, besteak beste, urteko bileran eta Udalak antolatuko 
deialdietan. 

10. artikulua Baimenak indargabetzea 
Ordenantza honek aipatzen dituen baimenak indargabetuta gera daitezke, emateko bete 

behar ziren baldintzak ez badira bete, zigorrak ere ezar daitezkeelarik, beharra izanez gero 
 

IV. TITULUA 

LARRERATZEA BAIMENTZEKO PROZEDURA 

11. artikulua Urteko deialdia 
Ordenantza honek aipatzen dituen larreratzeko eskaerak aurreko urteko larreratze deialdiak 

xedatutako epe-muga aurretik egin behar dira Udal Erregistroan. Aipatu urteko larreratze deialdia 
eskaerak egiteko epe-muga baino 30 egun aurretik egingo du Udalak eta Udaleko web orrialdean 
argitaratzeaz gain Aloabel elkarteari bidaliko dio. Deialdi horretan, eskaerak aurkezteko epe-mugaz 
gain, bestelako betebeharrak zehaztu ahalko dira, hala nola: osasun baldintzak, ganaduaren 
kontrolerako lepokoen erabilera, etab. 

Eskaeretan adierazi behar da, espezie bakoitzeko zenbat buru larreratu nahi den. Eskaera 
orriarekin batera, abere bakoitzaren jabearen eta identitatearen ziurtagiri egiaztagarriak aurkeztu 
behar dira eta eskatu ahal diren osasun betebeharrak betetzen direla egiaztatu ere bai. 

12. artikulua Larreratze baimenak 
Eskaerak, egin beharreko kontsiderazio, erregulazio eta/edo mugekin batera, larreak 

ustiatzeko Urteko Aprobetxamendu Planen sartu eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi 
Zuzendaritzara bidali behar dira, onar ditzan. Foru Aldundiak onartutako zerrendan eskaera 
bakoitzaren behin-behineko ebazpena jakinaraziko dio Udalari. Udalak eskaera hori behin betikoa 
egingo du, eskatzaileak ezarrita dauden udal tasak (baimendutako abereen kopuruari bakarrik 
dagozkionak) ordaintzen dituenean eta osasun baldintza egokietan dagoela ziurtatzen duen 
albaitariaren agiria aurkezten duenean. Hori guztia bete eta gero, behin betiko baimena emango 
zaio eskatzaileari. 

13. artikulua Larreratze baimenaren iraupena 
Oñatiko Udalak emandako larreratzeko baimenak urtebeterako izango dira, hau da, eskaera 

aurkeztutako egunaren ondoko urte natural osorako. Baimena ematen den kasuetan zigilu edo 
identifikatzeko udal adierazle (lepokoa eta krotala) batez identifikatu behar dira abereak. 

14. artikulua Kanona 
Sail horietan abeltzainek izango duten ustiapenaren ordain gisa, abelburuko (edo artaldeko) 

abeltzainek ordaindu behar dituzten gutxieneko kuotak jasoko ditu Udalak bere ordenantza 
fiskalean, abeltzainei aitortzen zaizkien ustiaketen ordainetan.  

Udalak jasoko dituen kuotak larre horien hobekuntzarako erabiliko ditu. 
 

V. TITULUA 

LARREEN USTIAKETA 

 

15. artikulua Larre aprobetxamenduaren oinarriak 
Oñatiko Herri Onurako Mendietako larreen aprobetxamendua horien kontserbazio eta 

hobekuntzara egokituko da, une oro dauden larreak zentzuz antolatzen eta zabaltzen saiatuz, baso-
masari eta landaretzari kalterik egin gabe. 

16. artikulua Gutxieneko egonaldia 
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Irizpide orokor bezala, ganadua gutxienez 4 hilabetean egon beharko da mendian, 
justifikatutako kasuetan izan ezik. Horrela ez bada, hurrengo bi urteetan mendira ganadua 
larreratzeko eskubidea galduko litzateke. 

 

VI. TITULUA 

ARTZAIN-TXABOLEN ERABILERA ETA LAGAPENA 

17. artikulua Irizpide orokorra 
Irizpide orokor bezala, Herri Onurako Mendietan dauden txabolak artzaintza jarduerari 

lotutako erabilerako izango dira soilik. Txabolen bestelako erabilerak egin ahal izateko, jabari 
publikoko ondasunen erabilera pribatua den heinean, interes publiko edo sozial bateri lotuta egon 
beharko dira. 

18. artikulua Gutxieneko azienda 
Artzain batek txabola baten kontzesio eskubidea izateko, gutxienez 60 ardiko artaldearen 

jabe izan eta HOMetako larreetan larreratu beharko ditu. 
 

19. artikulua Araudia  
Artzain-txabolen kontzesioa Toki Erakundeen Ondasunen Erregelamendua onartzen duen 

1372/1986 Errege Dekretuak eta 33/2003 Administrazio Publikoen Ondare Legeak (APOL) 
xedatutakoaren arabera egingo da.  

Bide horretan, Udalak egoki deritzonean txabolen kontzesioa emateko prozedura abian 
jarriko du indarrean dagoen araudiak xedatutako prozedura jarraituta. 

20. artikulua Txabola ingurua 
Txabolak kontzesioan dituzten artzainei txabola inguruan lursail eremu bat utzi ahalko zaio, 

eskorta, baratza, ustiaketarako zuhaiztia eta oilategi edo antzekoak jarri ahal izateko.  

21. artikulua Iraupena 
Kontzesioak 5 urte iraungo du gehienez, nolanahi, kontzesiorako deialdiak ezarritako 

baldintzak betez gero, beste 5 urtez luzatzeko aukera egongo da. Bi urtean behin kontzesioa 
berrikusiko da, baldintzak betetzen dituztela ziurtatzeko. Txabolen inbentarioa egingo da bai 
barruko eta kanpoko altzariak, instalakuntzak, eranskinak eta abar. 

22. artikulua Kontserbazioa  
Artzainak txabolaren lagapena duen bitartean, mantenu arruntaren ardura izango du, 

mantenu arruntetatik kanpo gelditzen diren konponketak edo inbertsioak Udalaren ardura izango 
dira. Mantenu arrunta bezala ulertuko dira erabilerarekin zerikusia duten eraberritze edo 
birregokitze-lanak, besteak beste: erreteila, fatxada pintatzea, instalazioen mantenimendua, etab. 
Mantenu arruntetatik kanpo ulertuko dira eraikinaren egonkortasunarentzat ezinbestekoak diren 
lanak, adibidez, zimenduak, karga-hormak eta estruktura horizontal edo bertikala gogortzea. 
Halaber, mantenu arruntetatik kanpo ulertuko dira eraikinaren erabilerarekin zerikusi zuzena izan 
gabe, bizigarritasuna hobetzen duten hobekuntza-lanak: fatxadak isolatzea, egoera txarrean 
dauden leihoak aldatzea eta antzekoak. 

23. artikulua Inguruko mantenua 
Artzainak txabola eta inguruak garbi eduki eta mantendu beharko ditu, zaborrak herrira 

ekarriz edo horretarako ezarritako tokietan utzi beharko dituelarik. 

24. artikulua  
Kontzesioa pertsonala izango da, beraz ez da  onartuko inolako lagapen edo 

errendamendurik. 

25. artikulua  
Udalak berreskuratze eskubidea edozein unetan erabil ahalko du. 
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VII. TITULUA 

HAUSTEAK ETA ZIGORRAK 

26. artikulua Arau husteak 
Erantzukizun administratiboa izango dute ondorengo ataletan sailkaturiko hausteak egiten 

dituztenek: 
1. Hauste arinak: 
a) Ustiaketa jardueretan esleituriko lursailetik kanpo aritzea. 
b) Txabolaren itxituraren barruko aldea behar bezain garbi eta txukun ez mantentzea, 
pilatutako zaborrak, artileak, etab. ez jaistea. 
c) Txabolarako ezarri den irizpidearen ordez, besteren batzuk erabiltzea edo ezarritakoa 
modu desegokian erabiltzea. 
d) Pistetatik kanpo kotxe edo motorrarekin ibiltzea. 
e) Orokorki, ordenantza honetan ezarri diren, eta funtsezko izaera ez duten betebeharrak 
ez betetzea 
f) Aurretik baimenik jaso ez duten egokitze edo berrikuntza lanak egitea. 
 
2. Hauste larriak: 
Arau-hauste larriak izango dira: 
a) Baimenik gabe, edota bertan jasotako baldintzak bete gabe, azienda larreratzea. 
b) Beste abeltzainen azienda kaltetzea. 
c) Zaintza zerbitzukoek emandako aginduak ez betetzea. 
d) Funtsezko betebeharrak ez betetzea. 
e) Kontzesioan emandako ondasun, eta horri dagozkion eskubideak behar bezala ez 
erabiltzea edo baimenik gabe erabiltzea, baldin eta erabilera hori arau-hauste arinen artean 
ez badago. 
f) Esleitutako kontzesioa partekatu edo uztea. 
g) Kontzesioa edo horri dagozkion eskubideak, berea ez den ganaduaren gozamenerako 
erabiltzea, Udalak horretarako baimenik eman ez duen kasuetan 
h) Aziendaren osasun zainketa tratamenduetan erabilitako ontziak eta hondarrak ez biltzea. 
i) Ezarritako kanona ez ordaintzea. 
j) Arau-hauste arinak bi aldiz egitea 
 
2. Hauste oso larriak: 
Arau-hauste oso larriak izango dira: 
a) Urratze-espedientea dela bide, Udalak ezarritako zigorrak ez betetzea. 
b) Arau-hauste larriak bi alditan egitea. 
 

27. artikulua Prozedura 
Ordenantza aginduekiko hausteak zigortzeko prozedurari hasiera emango dio ofizioz edo 

partikularrek egindako salaketaren ondorioz eta bertan, urratzaileak hitz egiteko eskubidea izango 
du. Arau-hauste larriak eta oso larriak administrazio jardunbidean ezarrita dagoen moduan 
zigortuko dira. 

 
 

28. artikulua Zigorrak 
Ondorengo isun hauekin zigortuko dira. 
Arau-hauste arinei 60 eta 150 euro arteko zigorra ezarri ahal izango zaie. 
Arau hauste larriei 150 eta 600 euro arteko zigorra ezarri ahal izango zaie eta kontzesioa, 

indarrik gabe bertan behera utzi ahal izango da, 2 hilabetez gehienez. 
Arau hauste oso larriei bost urterako kontzesioa kendu ahal izango zaie eta 600-1.500 € 

arteko isuna ezarri. Behin zigorra betetakoan eskubide guztiak berreskuratu ahal izango ditu. 
 
Lehen aurreikusitako isunez aparte, arau hausleak Udalari larreetan edo txaboletan 

eragindako kalteen eta matxurengatik erabiltzaileei sortutako istripu edo bestelako eraginen 
zenbatekoaren kalte-ordaina emango dio. 



   O Ñ A T I K O    U D A L A  

 

OÑATIKO UDALA  •  Foruen Enparantza, 1 • 20560 Oñati  •  tel: (34) 943 78 04 11 • faxa: 943 78 30 69 • www.oñati.eus 
  

 

XEDAPEN GEHIGARRIAK 
Baso Administrazioak Herri Onurako Mendietan bere gain hartuta dituen aurreikuspen, 

ikuskaritza eta zehapen egitekoen kalterik gabe, Ordenantza honetan xedatutakoa bete dadila 
zainduko du Udalak, salaketak eginez eta Baso Administrazioari horiek jakinaraziz. 

 

AMAIERAKO XEDAPENA 
Ordenantza hau, behin betiko onarpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko 

egunean jarriko da indarrean. 
 

 

 

 


