
Herri lurren
aprobetxamentua
Udal ordenantza
berritzea



Egitasmo batzuk

•Baserrietako bideetan babesteko 
hesiak jarriko dira gune 
arriskutsuenetan.

•Bideetan dauden zulo batzuk 
tapatuko ditugu.

2022

•Baserrietako bideak partxeatuko dira. 

•Alkasoaldea, Alkainzuriain, eta 
Aitasemegi. 

2023



1. Saioko

ondorioak



1. Herritar

bakar batek

erabiltzeko

lur eremu

itxiak

Gaur egun daudenak arautu eta 
berriak egiteko aukera eskaini.

Baldintzak zehaztu beharrak:

Hektarea maximoak, kokapena, 
eskaera egiteko epe bat eman, 
inguruko baserritarren 
adostasuna,…



2. Auzolana

eta 

Mendietako

batzordeak

Bi gai hauek ordenantza berrian 
jasotzeko adostasuna dago.

Zehaztasunak falta dira:

Auzolana: zenbat ordu, adina, 
seguroa,…

Batzordeak: nola osatu? Funtzioak?



1. Saioko

ondorioak

Ordenantzan jasoko ditugun gai 
hauen inguruan proposamen 
zehatzagoak egingo ditugu.

Proposamen hauek eta gaurko 
ondorioak, 3. saio batean 
aurkeztuko ditugu, eta ondoren 
20 eguneko epea izango da 
ekarpenak egiteko



GAURKO 

GAIAK 

 PACerako Hektareak emateko 

irizpideak

 Tasak



 Gaurko saioan UGM edo AzLU terminoa asko erabiliko 

da eta komeni da zer den jakitea eta batez ere zer 

suposatzen duen.

AzLu baliokidetasunak

Zaldiak/behorrak 6 hil. baino gehiago AzLU 1

Behiak 2 urte baino gehiago AzLu 1

6 hil eta 2 urte 

bitartean

0,6 AzLu

6 hil baino gutxiago 0,4 AzLu

Ardiak 0,15 AzLu



 Azinda kopuruaren eboluzioa

AZINDA KOPURUAREN EBOLUZIOA

BEHIAK ZALDI

BEHORRAK

ARDIAK

2015 677 89 4212

2017 721 102 3769

2019 754 165 3447

2021 851 176 3454

0

1000

2000

3000

4000

5000

2015 2017 2019 2021

Azinda kopuruaren eboluzioa

BEHIAK ZALDI/BEHORRAK ARDIAK



2. PACerako

hektareak

banatzeko

irizpideak



1. PACerako hektareak banatzeko irizpideak

Herri lurrak aprobetxatzeko 
baldintzak bete behar dira.

Gutxienez bi hilabetez jarraian 
Leitzako komunaletan pazkatu

behar dituzte azindak

AzLU bakoitzeko hektarea bat.
Abeltzain batek gehienez, banatu 

daitezken hektarea kopuruaren 
%10 eskuratu dezake.

Leitzako eredua: 



1. PACerako hektareak banatzeko irizpideak

Herri lurrak aprobetxatzeko 
baldintzak bete behar dira.

Irizpide ekonomikoak, famili
behartsuenak lehenetsi.

Nekazal eta abeltzain irizpideak. 
ATPak lehenetsi.

Ez dago mugarik.

Goizuetako eredua: 



PACerako hektareak 

banatzeko irizpideak

Azken urteetan PACerako hektarean datuak

Eskatzaileak Eman daitezken 

Hak

eskatuak emandakoa

k

2018 54 1.426,92 1.422,52 1.422,52

2019 55 1.430,60 1.415,40 1.415,40

2020 54 1.458,68 1.451,65 1.451,65

2021 52 1.553,99 1.585,09 1.552,55

2022 54 1.548,47 1.557,26 1.547,95

DESOREKA HANDIA

2022an 1.106 hektarea, 8 eskatzaileen artean



Eman

daitezkeen

egoerak

Iralekuen hitzarmen 
bukatzen denean lur 
eremu gutxiago 
banatzeko.

Herritar batek hektareak 
behar baditu bere 
esplotazioa jartzeko, 
gainontzekoak arazoak.

PACerako hektareak banatzeko 

irizpideak



Aurrera 

begira

Komeni litzake nolabaiteko 
mugak jartzea, dagoen desoreka 
ez areagotzeko.

Berri batek esplotazio bat jarri 
nahiko balu, aukera eduki behar 
luke hektareak eskuratzeko.

Ikusirik azken urteetan egon diren 
eskaerak, ez da egokia egun 
batetik bestera hektarea hauek 
murriztea

PACerako hektareak banatzeko 

irizpideak



Proposamena: 

Hektareak sobratuko balirateke, bigarren eskaera batean, hektarea gehigarriak eskatu 
daitezke, aipatutako mugekin.

Bigarren eskaera honetan ere ez bada denantzat iristen denei zati proportzionalean 
kenduko zaizkie hektareak.

MUGAK

2022tik aurrera eskatzen dutenak gehienez eman 
daiteken %10 eskuratu ahal izango du.

2021ean eskaera egin zutenak, urte hortako eskaera 
hartuko da kontutan.

Iñork ezingo ditu eskatu 2021ean baino Hektarea 
gehiago.

Aurrerantzean Gehienez, AzLU bakoitzeko hektarea bat emango da. 

Denentzat ez bada iristen zati proportzionala kenduko zaie eskatzaile guztiei.



3. Tasak



• Udalaren eskumena da tasa 
hauek kobratzea eta urtetik 

urtera aldatzea.

Tasa hauen bidez jasotakoa 
udalaren gastu orokorrei aurre 

egiteko erabiltzen da.

Ez da tasa finalista bat. Ez dago 
zertan inbertsio edo gastu 

zehatz batera bideratu beharrik



1. PACerako hektareak banatzeko irizpideak

Belar urak (azindako) eta 
hektarea bakoitzagatik 

ordaintzen da.

Belar uretako tasa larreak 
abonatzeko eta antzeko gastuei 

aurre egiteko erabiltzen da.

AzLU bakoitzeko kobratzen da. ATP direnek onurak dituzte.

Leitzako eredua: 



1. PACerako hektareak banatzeko irizpideak

Azinda buruko 
kobratzen da. 

1985ean ezarri zen eta 
geroztik ez da apenas 

igo.

PACerako hektarea 
bakoitzeko kobratzen 

da.

2010ean ezarri zen eta 
ez da igoerarik izan.

Denak berdin 
ordaintzen dute.

Goizuetako eredua: 



Tasak

Goizueta Leitza

EZ ATP ATP

12 € /AzLU 3,6 € /AzLU

Behiak 0,83 € 4,8 € - 7,2 € - 12 € 1,44 €- 2,16 €- 3,6 

€

Zaldiak / 

behorrak

1,67 € 12 € 3,6 €

Ardiak 0,23 € 1,8 € 0,54 €

PAC hektareak 2 €/ha 6 € /Ha 2 € /Ha

Eremu itxitako 

Hak

0 67 €/Ha 33,5 €/Ha



Tasak

Belar 

urak

PAC 

hektarea

k

Denera PAC 

dirulaguntzak

%

2018 1.533,24 2.833,88 4.367,12 396.464,39 % 1,10

2019 1.664,09 2.845,08 4.509,17 362.052,44 % 1,24

2020 1.692,19 3.017,30 4.709,49 421.810,33 % 1,11

2021 1.695,26 3.217,10 4.963,79



Tasak 

egunerat

zeko 

beharra

Ordenantza berritzearen helburuetako bat 
Mendi eta baserri inguruetako egoera 

hobetzea da.

Orain arte hartutako neurriak, auzolanak 
arautzea mendi batzordeak sortzea, bide 

horretan doaz.

Egin behar diren gastuak edo inbertsioak egin 
ahal izateko tasak eguneratzea, bide horretan 

hartu behar den beste erabaki bat da.



Tasak: proposamena

PACerako 
hektareatan bi 

prezio:

AzLUko bakoitzeko hektareak tasa bat

Hektarea gehigarriak beste tasa bat, altuagoa

Azinda bezala 
ordaindu 

beharrean, AzLU
bezala 

ordaintzera.

Azinda bezala 
ordaindu 

beharrean, AzLU
bezala 

ordaintzera.

Tasak 
eguneratzea

Tasak 
eguneratzea


