
134. ALDIZKARIA - 1996ko azaroaren 4a 

• II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA  

O ETXARRI-ARANATZ  

Etxarri-Aranazko Udaleko herrilurretako probetxamenduak 
arautzen dituen ordenantzaren behin betiko onespena  

Etxarri-Aranazko Udalak herrilurren ordenantza behin betikoz onestea erabaki zuen 1996ko urriaren 

zazpian egindako osoko bilkura arruntean, baita hura jendaurrean jartzea ere. 

Etxarri-Aranatzen, mila bederaziehun eta lauretan hogeita hamaseiko urriaren hogeita bian. Alkate 

udalburua, Juan Kruz Aldasoro Jauregi. 

ETXARRI-ARANAZKO UDALEKO HERRILURRETAKO PROBETXAMENDUAK ARAUTZEN 

DITUEN ORDENANTZA 

I. TITULUA 

Xedapen orokorrak 

1. artikulua. Etxarri-Aranazko Udaleko herri ondasunen administrazioa, erabilera, zainketa, 

berreskurapen eta probetxamendu egintzak erregulatzen dituzten arauak ezartzea da ordenantza 

honen xedea. 

2. art. Herri ondasunak herri honetako bizilagun guztiek probetxatu eta erabil ditzaketenak dira. 

3. art. Herri ondasunak besterenduezinak, preskribaezinak eta bahitezinak dira eta ez dute beren 

gain tributurik izanen. 

Ez dute aldaketarik jasanen beren izaeran nahiz tratamendu juridikoan, edozein dela ere haiek 

probetxatu edo erabiltzeko era. 

4. art. Herri ondasunen gaineko arauak hauek dira: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 

uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea; Nafarroako Toki Entitateen Ondasunen Erregelamendua (urriaren 

18ko 280/1990 Fooru Dekretua); Nafarroako Foru Zuzenbide Administratiboaren gainerako arauak, 

herrilurren ordenantza hau eta, bestela, Foru Zuzenbide Pribatuaren arauak, Nafarroako Foru 

Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 40. artikuluko hirugarren atalean 

xedatutakoa deusetan galarazi gabe. 

II. TITULUA 

Administrazioa eta xedapen egintzak 

5. art. Herri ondasunen gaineko ahalmenak, dela haien erabileraz, dela administrazioaz, dela 

probetxamenduaren araubideaz, dela antolamenduaz den bezainbatean, Etxarri-Aranazko Udalari 

dagozkio, Ordenantza honetan azaltzen den moduan. 

Herri ondasunen inguruan Etxarri-Aranazko Udalak hartutako erabakiek Nafarroako Gobernuaren 

baimena beharko dute 6/1990 Foru Legean ezarritako kasuetan. 



6. art. Lurzati txikiak saldu edo trukatzeko desafektazioa egin aitzinetik Nafarroako Gobernuak haien 

onura publiko edo soziala deklaratu beharko du eta, hori baino lehen, Etxarri-Aranazko Udalak 

justifikatu beharko du dagoen asmoa ezin dela beste bide batzuen bitartez lortu, hala nola lagapena 

eginez edo kargak ezarriz, horiexek izanen baitira lehentasunezko aukerak. 

Herri ondasunak desafektatu ondoren beste batzuei lagatzeko edo kargak ezartzeko hartzen diren 

erabakietan, itzultze klausula sartuko da, egintza horien helburuak edo baldintzak desagertu edo 

betetzen ez diren kasuetarako. 

Halakorik gertatuko balitz, lur horiek Etxarri-Aranazko Udalaren ondarera itzuliko lirateke herri 

ondasun gisa. 

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 6. artikuluan eta 

Ondasunen Erregelamenduaren 143. eta ondoko artikuluetan (urriaren 18ko 280/1990Foru 

Dekretua) ezarritako prozedurari jarraikiko zaio. 

III. TITULUA 

Herri ondasunak zaindu eta berreskuratzea 

7. art. Etxarri-Aranazko Udala herri ondasunak zaindu, defendatu, berreskuratu eta hobetzen 

ahaleginduko da eta kontra eginen die horientzat kaltegarri izan daitekeen edozein pribatizazio saiori 

edo bestelako ekintzari. 

8. art. Etxarri-Aranazko Udalak edozein unetan berreskuratu ahalko du herri ondasunen jabetza, 

aldez aurretik legelariaren txostena ikusi eta interesatuari entzutea emanda. Beharrezko denean, 

ekintza zibilak sustatuko dira, herri ondasunak berreskuratu eta defendatzeko. 

9. art. Etxarri-Aranazko Udalak Gobernuari Jabetza Erregistroak igortzen dizkion ediktuen berri 

emanen dio, lursailen inmatrikulazioa edo herrilurrekin mugakide diren lursailen hedadura soberakina 

dela eta. Udalak osoko bilkuran hartu beharko du jakinarazpen horien inguruko erabakia. 

10. art. Etxarri-Aranazko Udalak Nafarroako Gobernuaren aldez aurretiko onespen berariazkoa 

beharko du, ondasunak herri ondarerako berreskuratzearren eskualdaketarik egin nahi izanez gero. 

11. art. Etxarri-Aranazko Udalak administrazio bidea erabiliko du beti, baimen, kontzesio edo beste 

edozeren kariaz herri ondasunen gainean sortutako eskubideak eta haiek ekarritako okupazioak 

iraungitzeko, eta ahalmen hertsatzaileez baliatuz. Aldez aurretik kalteordaina eman ala ez, 

zuzenbidearen arabera izanen da. 

12. art. Etxarri-Aranazko Udalak, herri ondasunei buruzko kontratuetan partaide denean, interpretatu 

eginen ditu eta horiek betetzean sortzen diren zalantzak argituko. 

Interpretatzeko erabaki horiek berehala hartuko dute indarra, eta ez dute galaraziko kontratugileek 

bide jurisdikzionalean behar den deklarazioa lortzeko duten eskubidea. 

13. art. Etxarri-Aranazko Udalak herri ondasunak defendatzeko bidezko diren ekintzak sustatzen ez 

dituenean, herritarren ekimena posible izanen da zehaztuko den moduan. Ekintza hori aurrera 

eginez gero, Etxarri-Aranazko Udalak itzuli beharko dizkie herritarrei sortutako gastuak. 



IV. TITULUA 

Herri ondasunen probetxamendua 

I. KAPITULUA 

Xedapen orokorrak 

14. art. Ordenantza honek arautzen dituen probetxamenduak honako hauek dira: 

a) Laborantzako herrilurren probetxamendua. 

b) Herri larreen probetxamendua. 

c) Etxerako egur edo epaitzen probetxamendua. 

d) Bestelako herri probetxamenduak. 

15. Etxarri-Aranazko Udala ahaleginduko da herrilurrak produkziorako abian jartzen, hobetzen eta 

ahalik eta hobekien probetxatzen, haien izaera sozialari kalte egin gabe. 

16. art. Orokorrean, Etxarri-Aranazko herrilurretako probetxamenduen onuradun izateko, famili 

unitateen titularrek baldintza hauek bete beharko dituzte: 

a) Adinez nagusia izatea edo adingabe burujabea nahiz epaile bidez gaitua izatea. 

b) Etxarri-Aranazko Udal Biztanleen Erroldan bizilagun bezala inskribatua egotea bi urteko 

antzinatasunez. 

c) Etxarri-Aranatzen urtean bederatzi hilabetez bederen egiazki eta jarraian bizi izatea. 

d) Udalerri honekin inolako zor fiskalik ez izatea. 

e) Aziendak Etxarri-Aranazko Udaleko katastroan inskribaturik edukitzea, nagusiki bazka ekoizten 

duten herri probetxamenduen onuradunentzat. 

17. art. Famili unitateko kideak etxe berean bizi diren guztiak izanen dira. Edonola ere, famili unitate 

independientetzat hartuko da guraso jubilatuek osatua, familiakoekin bizi arren, beti ere beraien 

dirusarrerak lanbidearteko gutxieneko soldata baino baxuagoak baldin badira. 

II. KAPITULUA 

Laborantzako herrilurren probetxamendua 

18. art. Herrilurren probetxamendua zuzenean esleituko zaie famili unitateko titular diren bizilagunei, 

ordenantza honen 16. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badituzte. 

19. art. 1. Herrilurrez baliatzeko esleipenean, Etxarri-Aranazko Udalaren irizpideak berdintasuna eta 

zuzentasuna izanen dira, eta lehentasuna emanen die baldintza hauek betetzen dituzten famili 

unitateko titular diren bizilagunei: 



a) Famili unitate bakoitzeko dirusarrera apalenak badituzte. 

b) Jabetzan edo beste edonola ezaugarri berdineko lurrik ez badute. 

c) Bestelako herri probetxamendurik ez badute. 

2. Aurreko lerroaldeak aipatzen dituen irizpideak datu objetiboetan oinarrituko dira, hala nola 

pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena, soldata bidezko dirusarrerak, laborantzako 

lurren edukitzea bai jabetzan bai beste edonola, landalur, abelazkuntza edo industriako 

kontribuzioen ezarpena eta hirilur kontribuzioa, norberaren etxebizitzari dagokiona kenduta, eta gisa 

bereko beste edozein datu ere bai. 

20. art. 1. Probetxamendu mota honetarako, Etxarri-Aranazko Udalak urteko sari bat ezarriko du 

azalera unitate bakoitzeko, eta hura urteoro zehaztuko da aurrekontu arruntean. 

2. Sari hori ez da gisa bereko lurretarako lehen zonako errentamenduaren prezioen ehuneko 

laurogeita hamarra baino gutxiago izanen. 

3. Saria aurrekontu arrunt bakoitzean ezarriko da eskatzen duten onuradun bakoitzarendako, famili 

unitate bakoitzeko frogatzen dituzten dirusarrerak lanbide arteko gutxieneko soldata halako bat eta 

erdi baino gutxiago badira famili unitateko kide bakoitzeko. Horri doakionean, famili unitatean 

gorputzez edo adimenez ezindurik dagoenik baldin bada, eta hori agiri bidez frogatzen bada, lanbide 

arteko gutxieneko soldataren ehuneko hirurogeiko dirusarrerak kontatuko dira horrelako bakoitzeko. 

21. art. Herrilurrez baliatzeko epea zortzi urtekoa izanen da (1997-2004). 

22. art. 1. Herrilurrak onuradunek zuzenean eta pertsonalki landu beharko dituzte, eta ezin izanen 

dute berriz ere errentan eman edo laga. 

2. Herritar bakoitzari esleitzen zaion laborantzako lurraren azalera Etxarri-Aranazko Udalak finkatuko 

du, herrilurraren erabilgaitasuna eta esleitutako lurraren ekoizpen ahalmena kontutan harturik, eta 

eskatzailearen ustiapen edo premien, eta famili unitatearen egoeraren ariora. 

Laborantzan aritzeko lurzatiak hauek dira: 

AZALERA 

3 250 Basoate 400 

3 46 Basoate 1.291 

3 264 Kanpozelai 1.453 

23. art. 1. Etxarri-Aranazko Udalak egoki juzkatzen dituen egiaztapenak egin ahalko ditu edozein 

unetan, landaketa zuzenean eta pertsonalki egiten dela ziurtatzeko. 

2. Lurrak zuzen eta pertsonalki lantzen ez direla ulertuko da: 

a) Nekazaritzako makineria izanik, berari esleitu herrilurrak lantzeko erabiltzen ez dutenean. 



b) Landazaintza Zerbitzuaren edo Etxarri-Aranazko Udaleko Nekazaritza Batzordearen txostenari 

jarraikiz, lurrak zuzen eta pertsonalki lantzen ez dituztenean. 

c) Lehengaiak erosi eta produktuak saltzeko lanak, eurek edo Udalak baimendutako pertsonek 

burutuak, egin izana frogatzeko agiriak aurkeztea eskatu ondoren, Etxarri-Aranazko Udalak agindu 

epean aurkezten ez direnean. 

d) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Aitorpenean nekazaritzako etekinik aitortzen ez 

denean, horretara beharturik ez egonik ere. 

e) Landalurren jabeak izanik, hirugarrenei errentan utzita dituztenean. 

f) Bazka ekoizten duten herrilurren esleipen hartzaileak izanik, aziendak Etxarri-Aranazko Udaleko 

abere aberastasunaren katastrotik ateratzen dituztenean. 

24. art. Herrilurrak probetxatzen dituzten aziendek ziurtagiri bat behar dute egiaztatzen duena herri 

larreak probetxatzen dituzten Azienden Osasun Babesari buruzko maiatzaren 4ko 5/1984 Foru 

Legearen 1. artikuluak eskatutako baldintzak betetzen direla, eta horregatik bete behar dira aipatu 

Foru Legean eta haren Erregelamenduan zehaztutako baldintza guztiak. 

25. art. Onuradunek zuzen behar dituzte laborantzako herrilurrak landu eta probetxatu. 

26. art. Onuradunek herrilurrak ezin izanen dituzte erabili, Udalaren aldez aurreko baimenik gabe, 

esleipenekoak ez diren beste probetxamendu batzuetarako. 

27. art. Esleitutako herrilurretan itxiturak egiteko Etxarri-Aranazko Udalaren baimena beharko da, eta 

egurrezko hesiak, hesolaz eta burdin hariz egindakoak eta landaresiak erabil daitezke horretarako. 

Aldiz, fabrikako obraz, adreiluz edo hormigoiez egindako zerrakurak debekatuta daude. 

28. art. Herrilurrak eta jabe pribatua duten lurrak ezin izanen dira batera hesitu. 

29. art. Herrilurren probetxamendua ezin izanen da trukatu onuradunen artean, aldez aurretik 

interesatuek eskaria egin gabe eta Etxarri-Aranazko Udalak baimenik ematen ez badu. 

30. art. Etxarri-Aranazko Udalak, onuradunei hiru hilabete lehenago jakinarazita, probetxamendu 

horien esleipenak bertan behera utz ditzake, herrilur horietan zuhaitzen landaketak edo beste 

hobekuntza batzuk egiteko asmoa baldin badu. Aditzera ematen da, landalurren probetxamendua 

utzi beharra dagoenean onuradunak ez duela eskubiderik izanen kalteordainik jasotzeko. 

Hobekuntza horiek egiteko Nafarroako Gobernuaren baimena beharko da aldez aurretik. 

III. KAPITULUA 

Herrilarreen probetxamendua 

31. art. Tradiziozko ohituraz, legez nahiz hitzarmenez taldeko ustiapen unitate bat diren finka 

partikular eta herrilarreak probetxatzeko, eremu hauek ezarri dira: 

AZALERA 



1 185 Asarizulota 8.334 

1 365 Eperteita 36.627 

1 366 Irura 36.647 

1 371 Artxulo 2.894 

1 372 Artxulo 11.621 

1 373 Artxulo 2.744 

1 374 Artxulo 8.032 

1 375 Mugaras 1.542 

1 416 Konzezio 4.053 

1 (786) 459 San Gregorio 18.833 

1 465 Illazabar 9.922 

1 466 Illazabar 5.109 

1 473 Aunzasoro 11.294 

1 474 Aunzasoro 12.582 

1 481 Illarrabaztar 2.161 

1 482 Illarrabaztar 18.277 

1 483 Illarrabaztar 1.769 

1 485 Illarrabaztar 9.624 

1 183 Zaldua 4.236 

1 297 Zaldua 10.024 

1 329 Untzea 5.832 

1 345 Irura 17.450 

1 351 Mugarats 8.490 

1 368 Eperteita 10.589 

1 382 Mugarats 8.647 

1 398 Mugarats 23.137 



1 413 Arrigorria 7.761 

1 463 San Gregorio 15.309 

2 127 Bizkain 990 

2 287 Bureina 6.481 

2 538 Utzubar 30.000 

2 336 A Utzubar 164.415 

2 347 Bizkain 3.330 

2 286 Iñurri 10.133 

2 311 Bizkain 13.203 

2 323 Zumedei 2.602 

3 308 Angorta 6.464 

3 373 Astitxu 3.874 

3 382 Eraga 553 

3 420 Utzubartxiki 20.000 

3 436 Sorobertatxiki 4.379 

3 496 Berroetatxiki 15.430 

3 1252 B Bazeta 24.291 

3 250 Basoate (baratza) 400 

3 46 Basoate (baratza) 1.291 

3 264 Kanpozelai (baratza) 1.453 

4 87 Berroeta 1.600 

4 90 Berroeta 6.549 

6 1 Lizarrusti 10.000 

32. art. Larreen probetxamendua zuzenean esleituko zaie ordenantza honen 16. artikuluan 

ezarritako baldintzak betetzen dituzten eta herriko biztanle diren famili unitateetako titularrei, ondoko 

hauen arabera: 



Arestian esan bezala, dermio bakoitzeko herrilarreen probetxamendua esleituko zaie, dermio 

horretako herritarrei, baldin ordenantza honetako 16. artikuluan aipaturiko baldintzak betetzen 

badituzte. 

Baldintza horiek betetzen dituen herritarrik ez bada, larreen probetxamenduarekin enkante mugatua 

eginen da herrikoen artean, iragarpena banan-banan egin eta oholean atera eta gero. Gisa berean 

eginen da dermio bakoitzean sobran dauden lurrekin, lurra/aziendaburu kopurua baliokidetasunen 

arabera herritarren zuzeneko probetxamendurako beharrak behin betez gero. 

Hala eginik ere, esleitugabeko lurrik geldituz gero edota goiko eratan esleitu ez denik, herrilurrak 

enkante irekian jarriko dira. 

Ordenantza hauek indarrean egon bitartean herriko bizilagunen artean abeltzainik agertzen bada, 

banaketa berriro eginen da, ahal izanez gero. 

33. art. Etxarri-Aranazko Udalak herrilarreak esleitzerakoan irizpide sozialak hartuko ditu kontutan, 

diru behar handiena duten famili unitateei lehentasuna emanen dielarik. 

34. art. Aurreko artikuluak aipatzen dituen famili unitateen maila ekonomikoa zehazteko, Etxarri-

Aranazko Udalak irizpide objetiboei jarraituko die, ordenantza honen 19. artikuluan idatzitakoaren 

arabera. 

35. art. Herrilarreen probetxamendua zuzenean eta pertsonalki eginen da, eta ez da baimenik 

emanen azpierrentamendua egin edo beste batzuei lagatzeko. Hori horrela, famili unitateko titularrek 

azienda Udaleko abere aberastasunaren katastrotik ateratzen dutenean, herrilarreak ez direla 

zuzenean erabiltzen ulertuko du Etxarri-Aranazko Udalak. 

36. art. Herrilarreak probetxatzen dituzten Azienden Osasun Babesari buruzko maiatzaren 4ko 

5/1984 Foru Legearen 1. artikuluan galdatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duen 

ziurtagiria beharko du herrilarreak erabiltzen dituen aziendak. Aipatu Legean eta bere 

Erregelamenduetan ezarritako baldintzak bete beharko ditu aziendak. 

37. artikulua. 

a) Debekaturik dago aziendak botatzea, herrilurretan, banaketa eremutik kanpora utzi den gainerako 

aldera nahiz larrerako utzi ez den mendira, Udalak sailkapen horretan sartu badu. 

Edozein motatako aziendak botatzeko, Udalaren baimen espresua beharko da, hauek zehaztu 

beharko direlarik: azienda mota, zer epetarako baimentzen den eta herrilurretako zein aldetarako. 

Udalak eskabide eredu bat onetsiko du eta han baimenerako behar diren xehetasun guztiak 

zehaztuko dira. 

38. art. Ordenantza honen 31. artikuluan aipatutako larre eremu bakoitzera bota daitekeen 

aziendaburu kopurua zehazteko, Etxarri-Aranazko Udalak azienda mota ezberdinen artean honelako 

baliokidetasunak paratuko ditu: 

a) Zaldi bakoitzeko, abelgorri bat. 

b) Abelgorri bakoitzeko, hamar ardi. 



c) Ahuntz bakoitzeko, ardi bat. 

39. art. Larreratze garaiak eta bazkatzera bota daitekeen azienda mota eta kopurua zehazteko, 

Etxarri-Aranazko Udalak irizpide hauek hartuko ditu aintzakotzat: 

Dermio guzietan: aziendaburu xehe bakoitzeko, bi erregu. Aziendaburu larri bakoitzeko, 20 erregu. 

40. art. Eguraldiaren gorabeheren arabera edo larreak ugari eta nasai heldu badira, aurreko 

artikuluan azienda botatzeko ezarri diren egunak aldatu ahalko dira Etxarri-Aranazko Udalak, osoko 

bilkuran, horrelakorik erabakiz gero. 

41. art. Larre probetxamenduen onuradunek azienda mota eta larre eremu bakoitzeko ordaindu 

beharreko saria Etxarri-Aranazko Udalak zehaztuko du urtero bere aurrekontu arruntean. 

42. art. Etxarri-Aranazko Udalak, onuradunei hiru hilabete lehenago jakinarazita, probetxamendu 

horien esleipenak bertan behera utz ditzake, herrilur horietan zuhaitzen landaketak edo beste 

hobekuntza batzuk egiteko asmoa baldin badu. Hobekuntza horiek egiteko Nafarroako Gobernuaren 

baimena beharko da aldez aurretik. 

IV. KAPITULUA 

Etxerako egurraren edo epaitzen probetxamendua 

43. art. Mendian nahikoa izan eta, Nafarroako Gobernuak baimendu eta Mendi Zerbitzuak markatu 

ondoren, Etxarri-Aranazko Udalak epaitzak banatuko ditu ordenantza honen 16. artikuluan ezarritako 

baldintzak betetzen dituzten famili unitateei. 

44. art. Etxarri-Aranazko Udalak urtero finkatuko du famili unitateei esleitzeko epaitzen bolumena, 

mendian dagoen egurraren arabera. Noizbait beharrezkoa baldin bada eten eginen da 

probetxamendu hori, Udalari egoki iruditzen zaion denborarako. 

45. art. Epaitzak zuzenean erabili beharko dira eta onuradunak ezin izanen ditu saldu. 

46. art. Egurra banatzerakoan Etxarri-Aranazko Udala irizpide sozialetan oinarrituko da, diru beharrik 

handiena duten famili unitateei lehentasuna emanez. 

47. art. Aurreko artikuluak famili unitateei buruz aipatzen dituen maila ekonomikoak zehazteko, 

Etxarri-Aranazko Udala irizpide objetiboetan oinarrituko da, Ordenantza honen 19. artikuluan esaten 

den eran. 

48. art. Epaitzen probetxamenduarengatik ordaindu beharreko saria urtero finkatuko du Udalak 

aurrekontu arruntean. 

49. art. Onuradunak behartuta daude egurra jaso ondoren hondarrak bildu eta pilatzera. Hondar 

horiek ezin izanen dira pilatu ez bideetan, ez mendi-pistetan, ez eta oztopo izan daitezkeen lekuetan 

ere. Beti ere Udaleko landazainek ematen dituzten jarraibideei kasu eginen zaie. Artikulu honetan 

ezarritakoa betetzen ez dutenei, etxerako egur probetxamenduaren esleipena urte batez ukatuko 

zaie. 



50. art. Epaitzak banatzeko aldietatik kanpora debekaturik dago egurra edo zura herrilurretatik 

ateratzea, Udalak, herritar baten eskabidea jaso eta behar den espedientea egin eta gero, behar den 

baimena ematen ez badu. Herrilurretatik edozein material edo egurra ateratzea ordenantza honen 63 

eta 64. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz zehatuko da. 

Udalak eskabide eredu bat onetsiko du eta horri lotu beharko zaio edozein egur probetxamenduren 

eskaria eginez gero. 

V. KAPITULUA 

Herri ondasunen beste probetxamendu batzuk 

51. art. Ehiza barrutiak herrilurrak sartuz eratu badira, gai honen gainean 1981.eko martxoaren 17an 

Nafarroako Foru Parlamentuak emaniko Arauari eta xedapen osagarriei jarraikiz eginen da hango 

ehizaren probetxamendua eta, beti ere, basa fauna eta haren habitatak babestu eta kudeatzeari 

buruzko martxoaren 5eko 2/1993 Foru Legearen arabera. 

52. art. Ondareko uren kontzesioa, herrilurren okupazioa, herrilurretan harrobiak ustiatzea eta 

herrilurretan egin nahi den beste edozein probetxamendu edo hobekuntza, kasu bakoitzerako 

Etxarri-Aranazko Udalak prestatzen dituen baldintza pleguek zuzenduko dituzte. Horrez gainera, 

beharrezkoa izanen da jendaurrean paratzea 15 egunez gutxienez eta Nafarroako Gobernuak 

onestea. 

VI. KAPITULUA 

Herritarrek luberriak ateratzea herrilurretan 

53. art. Herritarrek ezin izanen dituzte luberriak atera herrilurretan, aldez aurretik Etxarri-Aranazko 

Udalaren baimenik izan gabe. 

54. art. Horretarako prozeduran interesatuak bere eskabidea aurkeztuko du herrilurrean luberria 

ateratzeko baimena eskatuz eta lur horiek zertarako erabiliko dituen azalduz. Eskabidearekin batera 

66. artikuluan aipatutako agiriak aurkeztuko dira. 

Eskatutako luberria ateratzeari onespena edo ezetza emanen dio Udalak. 

Udalak onesten badu, espedientea Nafarroako Gobernuari igorriko zaio bere onespena eman dezan. 

55. art. Herritarrek herrilurretan luberriak ateratzeko probetxamenduaren kontzesioa lau urtetarako 

izanen da. 

56. art. Kasu horietan, Etxarri-Aranazko Udalak onuradunari saria gutxitu ahalko dio, esleipen epe 

osorako nahiz zati baterako, hobekuntza amortizatzeko kontzeptuan. Esleipen epearen gainerakoan, 

ordenantza honen 20. artikuluan horrelako probetxamenduetarako ezarritako saria ordainduko du. 

57. art. Herrilurretan ateratako luberrien laborantza ordenantza honen 18 eta 19. artikuluetan eta 

22.etik 30.era (biak barne) bitartekoetan xedatutakoaren arabera arautuko da. 

VII. KAPITULUA 



Esleipenaren prozedura 

58. art. Aldez aurretik Udalak, osoko bilkuran, erabakia hartuta eta bertako iragarki oholean 

paratutako ediktuen bitartez, 15 eguneko epea irekiko da, eskubidea dutela uste duten lagunek 

herrilurretan nahi dituzten probetxamenduak eska ditzaten. 

59. art. Probetxamendu eskaerekin batera zinpeko aitorpen hauek eginen dira: 

a) Etxarri-Aranazko bizilaguna izatea bi urte lehenagotik eta urtean, bederatzi hilabetez bederen 

Udalerrian bizitzea. 

b) Famili unitateko kideena, famili liburuaren fotokopiarekin batera. 

c) Udalarekiko zerga betebeharrak eguneratuak izatearena. 

d) Udalerri honetan eta beste batzuetan lurren jabea baldin bada, horien azalera eta motena 

(baratzeak, belar soroak, eta abar). 

e) Errentan edo bestela erabiltzen diren lurrena. 

f) Hirilurrean dituen jabetzena, norberaren etxebizitza izan ezik. 

g) Aziendaburuen kopuruarena, horien mota eta osasun ziurtagiria, larreen erabilpena eskatzen 

denean. 

h) Famili unitateko kide bakoitzaren dirusarrerena, nahiz nekazaritzaren sektorekoak, nahiz industri 

edo zerbitzuetakoak izan, bai eta Gizarte Segurantzako pentsionistenak eta beste errenta batzuk 

ere. 

Zinpeko aitorpen hori onesteko, Etxarri-Aranazko Udalak ahalmena izanen du errenta mailak 

egiaztatzearren beharrezkoak iruditzen zaizkion agiriak eskatzeko. 

60. art. Eskaerak ikusi ondoren, Udalak behin-behinekoz onetsiko du onartuen zerrenda 

probetxamendu bakoitzean, probetxamenduaren lekua edo lotea ere adieraziz. 

61. art. Behin-behineko zerrenda Udal honetako iragarki oholean paratuko da 15 lanegunez, bidezko 

diren alegazioak egin ahal izateko. Alegaziorik aurkezten ez bada, behin-behineko zerrendak behin 

betiko bihurtuko dira. 

62. art. Alegazioak eta zuzendu beharreko akatsak izanez gero, Udalak horiei buruzko erabakia 

hartuko du, herritarren behin betiko zerrendak onetsiko ditu probetxamendu bakoitzean, bai eta 

probetxamenduen lekua edo lotea ere. 

V. TITULUA 

Arau-hausteak eta zehapenak 

63. art. Honako hauek dira arau-hauste administratiboak: 

a) Erabilpena zuzenean eta pertsonalki ez egitea. 



b) Herrilarretan bazkatzen den Aziendaren Osasun Babesari buruzko Foru Legean eta 

Erregelamenduan xedatutakoa ez betetzea. 

c) Probetxamenduaren sariak ez ordaintzea Udalak finkatzen dituen epeetan. 

d) Herrilurraren probetxamendua nabarmen gaizki edo osoki ez egitea. 

e) Herrilurrari esleipeneko erabilpena ez dena ematea. 

f) Hildako abereak lurperatu gabe uztea. 

g) Larratze eremu eta garaiak ez errespetatzea. 

h) Ordenantza honetan xedatutakoaren kontrakoa den beste edozein gertaera edo egintza. 

i) Baimenik gabe herrilurretara edo hermendira edozein motatako aziendak botatzea. 

j) Etxarri-Aranazko Udalaren baimenik gabe hermenditik egurra edo zura ateratzea. 

64. art. Arau-hauste horiek zehapen hauek izanen dituzte: 

a), b), c), d) eta e) arau-hausteengatik kontzesioa kenduko da, nahiz horrek ez duen galarazten 

Nafarroako Gobernuaren organo eskudunek zehapenak ezartzea. 

Gainerako arau-hausteen zehapena, egindako kaltearen balioaren halako bost eta hamar bitartean 

ordainaraziz. Balio hori zehazterik ez badago, hamar mila eta berrehun mila pezeta bitarteko 

zehapena ezarriko da. 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

Ordenantza honetan ezarritakoei kontra egiten dieten maila bereko edo ttikiagoko xedapen guztiak 

indargabeturik gelditu dira. 

AZKEN XEDAPENETAN BAKARRA 

Ordenantza honek, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legean 

aurreikusitako izapideak beterik hartuko du indarra.  

 


