G.A.O., 2000-03-23
Pasaiako Udalaren onura publikoko 2.064.1 zk. Mendian, Jaizkibel de Pasaia izenekoan, larratzeak
arautzeko Ordenantzaen Proposamena.
I. TITULUA
XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.
Zera da ordenantza honen xedea Gipuzkoako lurralde historikoko Onura Publikoko Mendien Katalogoko
2.064.1 zk. Mendian, Jaizkibel de Pasaia izenekoan, larreak ustiatzeko arauak ematea.
Larratzea, mendi horrek izan ditzakeen ustiapenetako bat, mendia zaindu eta hobetzearekin bat datorren
eran egin behar da, uztailaren 8an emandako Gipuzkoako Mendien 6/1994 Foru Arauari, indarrean
dagoen Pasaiako Onura Publikoko Zelaiak Antolatzeko Planari eta, batez ere, Larreak Ustiatzeko Urteko
Planetan ezarritakoari jarraituz.
2. artikulua.
Larratze gaietan Pasaiako Udalak eman ditzakeen baimenak bertako herritarren edo udal barrutian dauden
nekazaritzeko ustialeku edo finken titularren ganaduarentzat izango dira batez ere, behi, zaldi edo ardi
espezietakoak izan eta umedun edo umerik gabeko abere emeak edota azienda berritzeko abereak badira.
Zentzu horretan, larratzeko orduan lehentasuna izango dute artikulu honen aurreko paragrafoan
ezarritakoa betez, Jaizkibel de Pasaiako auzo larreak, antolamendu baten barruan, ustiatzen ibili ziren
titularren aziendek.
3. artikulua.
Pasaiako Udalak, larreak ustiatzeko Planen bidez, zehatz ditzake zeintzuk diren larreratzeko tokiak eta
denborak eta, era beran, espezieka larra dezeketen kantitatea ere. Ezarri eta arautu ditzake, era berean,
aldi baterako edo iraunkorki aziendentzat sartzea debekatuta eongo diren larre tokiak, eta «hobetutzat»
hartzen diren larre tokietarako baldintza espezifikoak jarri ere.
II TITULUA
LARRATZEA BAIMENTZEKO BALDINTZAK
4. artikulua.
Ordenantza honek hartzen duen eremuan, oro har, larratzeko baimena eman daiteke behi, ardi eta zaldi
aziendako dituzten abaltzainek ordenantzan dauden baldintza objektibo eta subjektiboak bete eta jarriko
diren ustiatzeko kuotak ordaintzen badituzte.
5. artikulua.
Auzo larreak ustiatzeko udal baimena eska dezakete I. Tituluko 2. artikuluaren barruan egon eta zerga eta
auzo betebeharretan eguneratuta badaude.
6. artikulua.
Larratze erregimenean eduko nahi den aziendak behar bezala identifikatua 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 agintareiek ezar
ditzaketen, derrigorrez betebeharreko guztiak bete beharko ditu.
7. artikulua.

Erabat debekatuta dago ahuntzak eta txerriak larreratzea ordenantza honek hartzen dituen mendietan.
Behi, ardi eta zaldi aziendei bakarrik utz dakieke larratzen, umedun edo umerik gabeko abere emeak
badira, eta/edo azienda berritzeko abereak.
8. artikulua.
Pasaiako Udalak emandako larratzeko baimenetik kanpo geratzen dira zahatz-mehatz, eskaera aurkezteko
egunean, eskaera egin duen pertsona fisiko edo entitate juridikoaren izenean ez dagoenean azienda
inskribatuta Ustialekuen Erroldan.
Baimenetik kanpo geratzen da, era berean, merkatura doan pasadizoko azienda.
9. artikulua.
Ordenantza honek aipatzen dituen baimenak erreboka daitezke, emateko bete behar ziren baldintzak ez
badira bete, alde batera utzi gabe zigorrak ere ezar daitezkeela, horrela bada.
III TITULUA
BAIMENTZEKO PROZEDURA
10. artikulua.
Ordenantza honek aipatzen dituen larratzeko eskaerak larratu aurreko urteko urrriaren 15a baino lehen
egin behar dira Udal Erregistroan eta eskaeretan adierazi behar da, espezien arabera, zenbat buru larratu
nahi den. Eskaera orriarekin baatera abere bakoitzaren jabearen eta identitatearen zirtuagiri egiaztagarriak
aurkeztu behar dira eta eskatzen dien osasun betebeharrak betetzen direla ere egiaztatu.
Horiez gain, larratzeko baimena emateko beharrezko derizkion datu osagarriak eska diteke Udalak.
11. artikulua.
Eskaerak, egin beharreko kontsiderazio, erregulazio eta/edo mugegetekin batera, Larreak Ustiatzeko
Urteko Planean sartu eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Zuendaritzara bidali behar dira, onar ditzan.
Tramite hori bete ondoen, eskaera bakoitzaren behin-behineko ebazpena jakinaraziko die Udalak
eskaatzaileei. Eskaera hori behin betikoa izango da eskatzaileak ezarrita dauden udal tasak, baimendutako
abereen kopuruari bakarrik dagozkionak, ordaintzen dituenean.
12. artikulua.
Larreak preferenteki herriko abeltzainentzat izango dira. Udalak antola ditzake ustiapen horiek ondoko
irizpide hauei jarraituz:
1)Larreratzeko baimenak, hasiera batean, I. Tituluko 2. artikuluaren barruan egon eta Jaizkibel de
Pasaiako lareak, eraldatu eta hobetzeko lanen hasieratik, antolamendu baten barruan, ustiatzen ibili
direnei emango zaizkie.
2)Baimen horiek beste ustiapen batzuekin bat etorriko liraaatekeenean, larratzeko baimena eman daiteke
Pasaiko auzotarrei edota udalerriko ustialeku edo etxaldeen jabeei aurreko apartaduan ez badaude sartuta.
3)Mendiaren baliabide naturalak gutxitzeko arriskurik gabe, oraindik beste larratze batzuk ere
baimentzeko aukera badago, larratzeko baimena eman dezake udalak Pasaian bizi ez arren eskaera egin
duten abeltzainei.
Udalak eman ditzake baimenak denbora, espazio edo abelburu kopuruari begiratuta. Aurreko
apartaduetako edozeinen barruan, gertatzen bada larre eskaerek mendiaren ustiapen normala gainditu
egiten dutela, Udalak abelburuen kopuruaren arabera eman ditzake baimenak.
13. artikulua.

Pasaiako Udalak emandako larratzeko baimenak urtebeterako izango dira, hau da, eskaera aurkeztutako
egunaren ondoko urte natural osorako. Baimena emaen den kasuetan zigilu edo identifikatzeko udal
adierazle baatez markatu behar dira abereak.
14. artikulua.
Egin behar duten ustiapenaren ordain gisa, abelburuko (edo artaldeko) abeltzainek ordaindu behar
dituzten gutxineeko kuotak jarriko ditu Udalak. Hasiera batean Udalak jarriko dituen kuotak larre horiek
zaintzeak (ustiatearen ondorioz).
Hastekoz, Udalak ezarritako kuoten zenbatekoa erabiliko da larre horiek zaintzeko sortzen diren
gastuetarako, hau da, larreak ustiatzetik eratorritako kalteak konpontzeko gastuetarako.
XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehena. Ordenantza honetan aurreikusitakoa urratuz gero, zigortzeko ahalmena Gipuzkoako lurralde
historikoko Baso Administrazioari dagokio, Mendien foru Arauean ezarritakoari jarraituz.
Bigarrena. Ordenantza honetan eta Larreak Ustiatzeko Urteko Planetan erabakitakoa hobeto betezeko,
Pasaiako Abeltzainen Batzordea edo Elkartea eratu eta abian jarten saiatuko da herriko udala.
AMAIERAKO XEDAPENA
Ordenantza hau bere behin betiko onarpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko egunean
sartuko da indarrean.

