
 
 

 
BALDINTZA-AGIRIA, LERANOZKO (ESTERIBAR) NA-10.385 BARRUTI PUBLIKOAN USO 
MIGRATZAILEAREN POSTUAK ENKANTEAN JARTZEKO OINARRIA IZANEN DENA: 1. LOTEA 
(MENDI-1,2 ETA 3); 2. LOTEA (MENDI-4,5 ETA 6), 3. LOTEA (TXOSTA -1,2 ETA 3); 4. LOTEA (TXOSTA 
-4,5,6 ETA 7); 5. LOTEA (ASTIGARDI 1 ETA 2) ETA 6. LOTEA (TXORROTA 1). 
 
 

LEHENENGOA.- Enkante bidez esleituko da migrazio-usoaren ehiza, Esteribar iparraldeko ehiza 
publikoko esparruan (ADI EHIZA BARRUTIA), Leranotzen, aldez aurretik aipatutako eta tradizioz 
horretarako prestatu diren postuetan, 4 denboraldirako. Ehiza-denboraldia urte bakoitzeko urriaren 1etik 
azaroaren 30era bitartekoa dela ulertuko da, goi-mailako agintaritzak izan ditzakeen aldaketak izan ezik. 
 

BIGARRENA.- Enkantea 2021eko MAIATZAREN 26AN eginen da, 10:30ean, Esteribarko 
kiroldegian, Kontratazioaren Atarian, prentsan eta Udalaren iragarki oholean iragarkia jarri ondoren. 
 

HIRUGARRENA.- Prezio hau finkatu da lizitazio-oinarri gisa: 
 

• 1. LOTEA (MENDI-1,2 eta 3): 1.200,00 € (BEZa sartu gabe) 

• 2. LOTEA (MENDI-4,5 eta 6): 860,00 € (BEZa sartu gabe) 

• 3. LOTEA (TXOSTA 1,2 eta 3): 680,00 € (BEZa sartu gabe) 

• 4. LOTEA (TXOSTA 4,5,6 eta 7): 900,00 € (BEZa sartu gabe) 

• 5. LOTEA (ASTIGERDI 1 eta 2): 340,00 € (BEZa sartu gabe) 

• 6. LOTEA (TXORROTA 1): 320,00 € (BEZa sartu gabe) 
 

Ez da onartuko tasazio-mota betetzen ez duen jarrerarik. 
Errentamenduaren prezioa urtero eguneratuko da, bizi-kostuaren gehikuntzaren arabera, erakunde 

ofizial eskudunak Nafarroarako onartutako indizeen arabera. 
 

LAUGARRENA.- Ahozko saio bidez eginen da enkantea. Gora jotzeko saioak edo tantoak 50 eurokoak 
izanen dira, halakorik bada. Behin-behineko esleipena eskaintzaile onenaren alde eginen da, ekitaldia 
amaitzean errematearen %10 fidantza gisa jarriko du eta ordainagiria emanen zaio. Esleipen-proposamena 
jasoko duen lizitatzaileak baldintza horiek betetzen ez baditu, behin-behineko bermea konfiskatuko da, eta, 
gainera, esleipenaren aldea dela-eta administrazio lizitatzaileari sortzen zaizkion kalte-galeren erantzule 
izanen da. Enkantearen emaitza berehala argitaratuko da entitatearen iragarki oholean. 
 

BOSGARRENA.- Uztailaren 2ko 6/1990 Toki Administrazioari buruzko Foru Legean ezarritakoaren 
arabera (229.6 artikulua), behin-behineko adjudikazioa sexteoaren baitan eginen da. Epea bukatutakoan 
hobekuntza eskaintzarik aurkeztu ez bada, behin-behineko esleipena behin betiko bihurtuko da 
automatikoki. 
 

SEIGARRENA.- Usategia sexteo hobekuntza izan badu,  sextatzaileak hobekuntza-egintza berean 
gordailutuko du, fidantza gisa, hobekuntza berriari dagokion zenbatekoaren % 10. Hobetutako postua berriz 
ere enkantean jarriko da, presidenteak izendatzen duen egunean eta orduan, eta indarrean dagoen 
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeak, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoak, horretarako ezarritako 
epeen barruan, aldez aurretik interesdunei jakinarazita. 
 

ZAZPIGARRENA.- Enkantea hutsik geratuko balitz, Udalak bigarren eta, hala badagokio, hirugarren 
enkanteak iragartzea erabakiko du, eta, hurrenez hurren, 100eko 10 eta 20 jaitsiko du hasierako tasazio-
tasa. Era berean, aprobetxamendua zuzenean esleitu ahal izanen da, eginiko azken enkanteko lizitazio-
tasatik beherakoa ez den prezioan, lizitazioa hutsik geratu bada. 
 

Bigarren enkantea berriz ere hutsik geratzen bada, bigarren enkantea egiten den egun berean 



 
 

eginen da hirugarren enkantea, eta hasierako tasazio-tasa % 20 jaitsiko da.  
 
ZORTZIGARRENA.- Behin betiko esleipena egin ondoren, eta 3 eguneko epean, errematatzaileak 

errematearen prezioaren zenbateko osoa ordaindu beharko du, baita BEZa eta izan dezakeen beste 
edozein karga ere, edo aurrerantzean organismo eskudunak edo eskudunek arautu dezaketena, bai eta 
esleipen-prezioaren % 10 ere, fidantza gisa. Edozein arrazoirengatik esleipendunak lanpostuari uko egiten 
badio, ordaindutako zenbatekoa eta fidantza galduko ditu. 

 
BEDERATZIGARRENA.- Esleipendunak baimena izanen du beti enkanteko eskubideak 

eskualdatzeko, Udalaren oniritziarekin, enkantearen zenbatekoa ordaindu ondoren. Horretarako, 
esleipendun bakoitzari hiru txartel emango zaizkio. Agiri hori besterenezina izanen da, Udalak 
baimendutako pertsonei izan ezik, eta lanpostuaren titulartasuna eskualdatuz gero, egiaztagiri gisa balioko 
du. 

HAMARGARRENA.- urtebetekoa izanen da enkantean jarritako postuan uso migratzailea 
ehizatzeko aprobetxamenduaren iraupena. Guztiz debekatuta dago auzotar eta arrotzentzat enkantean 
jarritako postua betetzea, nahiz eta hutsik egon. Esleipendunak debekatuta du postutik kanpo ehizatzea, 
armekin ateratzea eta zuhaitzetan edo lurrean inolako posturik eraikitzea. Arau-hausleak ahalik eta 
zorroztasun handienarekin zigortuko dira, eta, gainera, eragindako kalte guztiak konpontzera kondenatuko 
dira, erruduntasunaren berri agintari eskudunei ematea galarazi gabe. 
 

Udalak ez du bere gain hartzen ehiza-barrutiaren barnean ehiztariei eta esleipendunari gerta 
dakizkiekeen istripuen erantzukizunik. 
 

HAMAIKAGARRENA.- Kontratu honetako edozein baldintza betetzen ez bada, errematatzaileak 
esleipen-prezio gisa ordaindutako zenbatekoa galduko da. 
 

Enkantea errematatzailearen arrisku eta menturan egiten da, eta enkantearekin eta Udalarekin 
zerikusirik ez duten arrazoiengatik, ezusteko edo ezinbesteko arrazoiengatik, uso-ehiza oztopatzen edo 
deuseztatzen bada, esleipendunaren kontura izanen dira kalteak. Hala ere, goi-mailako erakundeek ehiza 
debekatzen badute eta etete horrek esleipendunari estortsioak edo ehizan jarduteko mugak badakarzkio, 
udalbatzari errematearen zenbatekoa itzultzeko eskatu ahal izanen dio, pasea amaitzeko falta diren 
egunetara hainbanatuta. 
 

HAMABIGARRENA.- Udalak uneoro emanen dizkio esleipendunari laguntza eta lankidetza, 
eskatzen duen guztietan. 

Elkarrekikotasunari dagokionez, jarrera paraleloa espero du Udalak ehiztariengandik. Ingurumena 
zaintze aldera, ehiza-barrutiaren edo usategi-postuaren esleipenduna arduratuko da ehiza-eremua garbi 
edukitzeaz, bai paperez, janari-hondarrez, kartutxo hutsez, bai edozein motatako zaborrez garbi. 
 

HAMAHIRUGARRENA.- ehiztariek arlo horretan indarrean dauden xedapenak bete beharko 
dituzte, bereziki Ehizari buruzko Erregelamendua eta foru-lurraldeko toki-erakundeetako ehiza-barrutietako 
ehizaren administraziorako arauak. (2/1993 Foru Legea, martxoaren 5ekoa, Basafauna Babesteari eta 
Kudeatzeari buruzkoa, eta 48/2007 Foru Dekretua, ekainaren 11koa). 
 

Justizia-auzitegiek parte hartu behar duten auzietan, Esteribarko jurisdikzioko auzitegiek parte 
hartu beharko dute. 

 
HAMALAUGARRENA.- Baldintza hauetan aurreikusi ez den guztian, abenduaren 22ko 17/2005 

Foru Legean eta berau garatu eta betearazteko erregelamendua onartzen duen ekainaren 11ko 48/2007 
Foru Dekretuan eta arlo horretan indarrean dauden gainerako xedapenetan xedatutakoa beteko da. 
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