
Egileak/Autores: 

    
Landa lursailen Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

000 

 

- 1 - 

 

LANDALURREKO LURSAILAK  

 

 

LANDALURREKO LURSAILA 1: Goyalde auzoko eskola eta pilotalekuaren 
lursaila (15. udal eraikuntzarekin batera erregistroan partzela bakar bat osatzen 
du).  

 

LANDALURREKO LURSAILA 2: Beunza-chiki izeneko baserriaren lursailak.  

 

LANDALURREKO LURSAILA 3: Abaracón edo Cabazacain izeneko lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA 4: Hilerri ondoko lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA 5: “Papelera de Zegama” zenaren lurrak. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 6: Andueza-zearra eta Ganbarakoa izeneko 
lursailen multzotzea 

 

LANDALURREKO LURSAILA 7: 3. Poligonoko 10. Lursailetik bereizi den 
lursaila.  

 

LANDALURREKO LURSAILA 8: Aitz-erreca izeneko lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA 9: Chacurmuno izeneko alfer lurra 

 

LANDALURREKO LURSAILA 10: Echezpiatik bereizitako lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA 11: Pagotxikieta izeneko lursaila.  
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LANDALURREKO LURSAILA 12: Katastroko 11154 lursaila. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 13: Murgisarri izenarekin ezagutzen den lursaila 
(Mugisarri mendia) 

 

LANDALURREKO LURSAILA 14: Zubiaurre baserriaren lurretatik datorren 
lursaila.  

 

LANDALURREKO LURSAILA 15: Aizpuru-cearra izeneko lursaila, Txermatxo 
bezala era ezaguna. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 16: Errecacho izeneko gaztainadia 

 

LANDALURREKO LURSAILA 17: Aracamaenea baserriarenak izan ziren 
lursailak. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 18: Aldabidea izeneko lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA 19: Tellari-aldea izeneko nekazale-lurra 

 

LANDALURREKO LURSAILA 20: Arrondoa izeneko belardiko lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA 21: Arribeltz edo Iturralde mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 22: Aracama-Aitzagaña mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 23: Okoso (Ooso) eta Burrincurutza mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 24: Mendieta-Gaña eta Cantera -aundi mendia. 
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LANDALURREKO LURSAILA 25: Larrondolo-Muñoa mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 26: Arronoaitz – Irumugarrieta mendia 

 

LANDALURREKO LURSAILA 27: Belasteguieta mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 28: Armuñoeta mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 29: Arrietaco-Aldea mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 30: Trincelayeta mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 31: Katastroko 04075 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA 32: Santi-Espiritu mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 33: Altamico-Saleche-Burua mendia  

 

LANDALURREKO LURSAILA 34: Achache-Gaña mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 35: Erracio-Bitartea mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 36: Carobi-Aldea mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 37: Mutarrain mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 38: Arriaundi mendia. 
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LANDALURREKO LURSAILA 39: Celaychoa mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 40: IIrazailgo-Muñoa mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 41: Berrizun mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 42: Mendivil mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 43: Arpoto mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 44: Maizcarra mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 45: Maldio-Astio eta Uzcatza mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 46: Otamuño edo Arrizabal mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 47: Astio-Maldio mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 48: Murguicelay mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 49: Izarraga mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 50: Itzubiaga mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 51: Mugarri-Txiki edo Mugarri-luze mendia. 

 

LANDALURREKO LURSAILA 52: Mainamendi – Egiotz mendia 

 

LANDALURREKO LURSAILA 53: Saadar Zeharra ta Gazbide Astio mendia 
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LANDALURREKO LURSAILA 54: Iturzabal Gaina – azpia – Aldea mendia 

 

LANDALURREKO LURSAILA  55: Katastroko 03066 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA  56: Katastroko 03085 lursaila. 

 

LANDALURREKO LURSAILA  57: Katastroko 04076 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA  58: Katastroko 04079 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA  59: Katastroko 06094 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA  60: Katastroko 06099 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA  61: Katastroko 06150 lursaila. 

 

LANDALURREKO LURSAILA  62: Katastroko 07110 lursaila. 

 

LANDALURREKO LURSAILA  63: Katastroko 09012 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA  64: Katastroko 09108 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA  65: Katastroko 16013 lursaila. 

 

LANDALURREKO LURSAILA  66: Katastroko 17014 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA  67: Katastroko 18033 lursaila 
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LANDALURREKO LURSAILA  68: Katastroko 20019 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA  69: Katastroko 20062 lursaila. 

 

LANDALURREKO LURSAILA  70: Katastroko 21050 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA  71: Katastroko 21112 lursaila. 

 

LANDALURREKO LURSAILA  72: Katastroko 22088 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA  73: Katastroko 22104 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA  74: Katastroko 24035 lursaila. 

 

LANDALURREKO LURSAILA  75: Katastroko 24037 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA  76: Katastroko 24089 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA  77: Katastroko 24090 lursaila 

 

LANDALURREKO LURSAILA  78: Katastroko 25112 lursaila. 

 

LANDALURREKO LURSAILA  79: Katastroko 27009 lursaila. 

 

LANDALURREKO LURSAILA  80: Katastroko 27089 lursaila. 

 

LANDALURREKO LURSAILA  81: Katastroko 27166 lursaila. 
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LANDALURREKO LURSAILA  82: Katastroko 27203 lursaila. 

 

LANDALURREKO LURSAILA  83: Katastroko 27205 lursaila. 

 

LANDALURREKO LURSAILA  84: Katastroko 11040 lursaila (San Pedro Ermita 
kokatzen den lursaila) 
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LANDALURREKO LURSAILA 1 

 

 

a) IZENA: Goyalde auzoko eskola eta pilotalekuaren lursaila (15. udal 
eraikuntzarekin batera erregistroan partzela bakar bat osatzen du).  

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Goyalde Auzoan (San Pedro). Lursaila hau katastroko 11. 
Poligonoko 45. Partzelan kokatzen da.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, banandu zeneko jatorrizko finka, Amiano-
barrena baserria inguratzen dutenak; Hegoaldean eta Ekialdean, Aracamanea 
baserriko lurrak eta Andrés Alústizarenak; eta Ekialdean, Amiano-erdicoa 
baserriko lurrak eta Bernardo Berasateguirenak. 

 

 

f) AZALERA: 975m2, hauetatik 243,27 metro eraikiak daude.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: GOYALDE auzoko HERRI ESKOLEN ERAIKUNTZA 
inguratzen duen lursaila, Zegamako Hegoaldean kokatua. Lursaila – 
eraikuntzak eta inguruko lurrak – bederatziehun eta hirurogeita hamabost metro 
karratu ditu, hau da, bederatzi area eta hirurogeita hamabost zentiarea, eta 
bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, banandu zeneko jatorrizko finka, 
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Amiano-barrena baserria inguratzen dutenak; Hegoaldean, eta Ekialdean, 
Aracamanea baserriko lurrak, eta Andrés Alústizarenak; eta Ekialdean, Amiano-
erdicoa baserriaren lurra keta Bernardo Berasateguirenak.  

 

1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan lursail hau “TFM KODEA 
20230001. ORDINALA 1” bezala identifikatuta dago. 

 

15. Udal Eraikuntzarekin (Goyalde Auzoko eskolak eta pilotalekua) batera, 
erregistroko finka bakarra osatzen du, 2848 finka eta deskribapen hau dauka:  

 

“GOYALDE AUZOKO HERRI ESKOLEN ERAIKUNTZA. Zegamako 
hegoaldean kokatua. Elementu hauek osatzen dute: a).- beheko solairua, bi 
areto guztiz bereiztuekin, bata ikasgela erabilerakoa eta 30 lagunentzako lekua 
duena, bulegoa eta dagozkion komunekin, eta bestea kapera bezala erabilia. b) 
goiko solairua, irakasle titularraren etxebizitza – hiru logela, jangela, sukaldea, 
komuna eta hauek komunikatzen duten korridore batekin osatua, - ikaztegia, 
eta beheko solairuko sarreratik igotzen diren eskalera partikularrak. Etxebizitza 
beheko solairuko kaperaren gainean kokatuta dago, eta ikasgela bezala 
erabiltzen den beste lokal baten gaineko terrazara irteteko aukera du. Kaperara 
erantsita estali gabeko pilotalekua du, hirurogeita hamasei metro eta hogeita 
hamahiru dezimetro karratuko azalera duena. Eraikuntza osoaren, pilotalekua 
barne, azalera berrehun eta berrogeita hiru metro eta hogeita zazpi dezimetro 
karratukoa da, eta eraiki den lursaila du mugakide bezala. Ikasgelako sarrera 
Hegoaldean du eta kapera eta irakaslearen etxebizitzarena berriz, Ekialdean. 
Lursaila – eraikuntzak eta inguruko lurrak – bederatziehun eta hirurogeita 
hamabost metro karratu ditu, hau da, bederatzi area eta hirurogeita hamabost 
zentiarea, eta bere mugakide k hauek dira: Iparraldean, banandu zeneko 
jatorrizko lursaila, Amiano-barrena baserria inguratzen dutenak; Hegoaldean 
eta Ekialdean, Aracamanea baserriko lurrak eta Andres Alustizarenak; eta 
Ekialdean, Amiano-erdicoa baserriko lurrak eta Bernardo Berasategirenak. “ 

 

 

h) JABETZA TITULUA: Segurako Manuel Portela Notarioak, 1960ko 
maiatzaren 12an , egiletsitako salerosketa notari-eskritura. 
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i) ERREGISTROKO ZEINUA: Artxiboko 603 liburukiko 172 orrialdea, 
Zegamako 43 liburua, 2848 finkan erregistratua.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Herri jabariko eta erailera publikokoa ondasuna da. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 1960. urtean.  

 

 

m) BALIOA:  

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, hasiera batean edozein udal 
ondasunak behar duen arta-lana egitetik aparte, ez luke beste jarduera-mota 
desberdinik behar.  

 

Baina gauza da, Udalak lursaila 1960. urtean erosi zuen arren eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dagoen arren, katastroan lursail hau jabetza 
pribatukoa den 11045 partzelaren barruan kokatzen dela. Hori dela eta, 
katastroan udalarena den lursaila bere izenean azaltzeko egin beharreko 
aldaketak egitea eskatu beharko da, beharrezkoa izango balitz, aurretik 
udalarenak diren 975 m2en mugaketa eginik, partzelaren gainerako zatia, 
43.864 m2 bat, jabetza pribatukoa baita.  
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Mugaketa prozedura Tokiko Entitateen Ondasunen Araudiko 57. artikuluan eta 
ondorengoetan arautzen da, eta ondorengo ekintzetan zehazten da:  

 Mugaketa espedientea udal korporazioak hartutako erabakiarekin 
hasiko da, aurretik 58. artikuluak xedatzen dituen puntuak jasotzen 
duen memoria aztertu ondoren. 

 Mugaketa gastuen aurrekontu bat prestatuko da aurreko atalean 
adierazitako txostena kontuan harturik.  

 Jabetza erregistroari espedientea hasi izanaren berri emango zaio, 
jabetzaren inskripzioaren alboan akordioaren oharra jarri dezaten.  

 Finka mugakideen jabeei espediente ireki izana jakinaraziko zaie, 
baita ere, finka horietan beste eskubideak dituztenei ere.  

 Mugaketa bera hasi baino 60 egun lehenago, GAO eta udal iragarki 
taulan iragarki bat argitaratuko da. Iragarkiak finka bereizteko 
beharrezkoak diren datu guztiak jaso beharko ditu, eta mugaketa 
bera noiz, zer orduetan eta non hasiko den adieraziko du.  

 Interesatuek, mugaketa bera hasi baino 20 egun lehenago arte, bere 
eskubideak defendatzeko egokiak irizten zaizkien agiriak eta 
alegazioak aurkeztu ditzakete. Epe hau igaro ondoren, ez dira ez 
agiririk ez alegaziorik onartuko.  

 Alegazio epea bukatzen denetik mugaketa hasteko bezpera arte, 
korporazioak aurkeztutako agiri eta proben inguruko erabakia hartuko 
du.  

 Mugaketa bera 64. artikuluan xedatutakoaren arabera burutuko da. 

 Mugaketa burutu ondoren, jasotako akta edo aktak (64. artikuluko 
baldintzak beteaz) espedientean gehitu dira, baita ere, eskalan 
egindako lursailaren plano bat. 

 Mugaketaren akordioa betearazlea izango da, eta 
administrazioarekiko auzien bidean bakarrik aurkaratu daiteke, baina 
norbait bere eskubideei kalte egin zaiola uste badu,  eskubide zibilen 
bidetik aurkaratu dezake.  

 Mugaketa akordioa behin-betikoa denean, mugarriak ezarriko dira 
interesatuak aurrean daudelarik.  

 Administrazioa-mugaketa Jabetza Erregistroan inskribatuko da.  

 

 



Egileak/Autores: 

    
Landa lursailen Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

002 

 

- 1 - 

LANDALURREKO LURSAILA 2 

 

a) IZENA: Beunza-chiki izeneko baserriaren lursailak.  

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Lursail hau Beuntza txiki etxeen goialdean kokatzen da eta 6. 
Poligonoko 13. Partzelarekin bat dator.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Murguicelayeko lurrak; Hegoaldean, Iturcho 
izeneko erreka eta Zupurruti-chikiaren lurrak, Ekialdean, bereizi den lursaila; eta 
Mendebaldean, Anduizaren lurrak.  

 

 

f) AZALERA: Finka hau katastroaren arabera 26.649 m2ko azalera du, baina 
erregistroaren arabera 23.811,10 m2ko azalera. 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Sutek batek suntsitutako baserria, Beuntza-chiki 
izenarekin ezaguna eta bere lursailak, Zegamako udalerrian kokatua, 
herriguneko 3 zenbakia duena, Iparraldean kokatua. Etxea bere inguruan lurrak 
ditu, eta hauen mugakideak hauek dira: Iparraldean, Murguicelayeko lurrak; 
Hegoaldean, Iturcho izeneko erreka eta Zupurruti-chikiaren lurrak, Ekialdean, 
bereizi den lursaila; eta Mendebaldean, Andutzaren lurrak. Bere azalera, 
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zeharkatzen duten bi bideena kenduta, berrehun eta hogeita hamazortzi area 
eta hamaika zentiarea eta hamaika dezimetro karratuko azalera du.  

 

 

h) JABETZA TITULUA. Finka Zegamako udalarena da, 2004ko abenduaren 
16an, Manuel Fernando Cánovas Sánchez Notarioak eskuetsitako lagapen 
eskrituragatik.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: 1423 liburukia, 63 liburua, 223 orrialdea, 728 
finka.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Ondare izaerako ondasuna da. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 2004ko abenduaren 16an.  

 

 

m) BALIOA:  

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
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duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar. 
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LANDALURREKO LURSAILA 3 

 

 

a) IZENA: Abaracón edo Cabazacain izeneko lursaila 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 4. poligonoko 67 partzela da.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: Ekialdean, Iparraldean eta Mendebaldean, otalurreko 
herriko lurrak; eta Hegoaldean, José María Telleríaren lurrak. 

 

 

f) AZALERA: Lursail honek katastroan 8.212 m2 azalera du, Jabetza 
Erregistroko azalera 7938 m2takoa den arren. 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Belardi eta Otadiko lurra, Abaracón edo 
Cabazacain izenarekin ezaguna, Zegaman kokatua. Hirurogeita hamar area eta 
hogeita hamazortzi zentiarea ditu, eta bere mugakideak hauek dira Ekialdean, 
Iparraldean eta Mendebaldean, otalurreko herriko lurrak; eta Hegoaldean, 
terreno de José María Telleríaren lurrak. 4. poligonoko 67 partzela da.  
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h) JABETZA TITULUA: Finka hau Zegamako udalarena da, 2004ko azaroaren 
10ean, Manuel Fernando Cánovas Sánchez Notarioak egiletsitako salerosketa 
eskrituragatik. 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: 1830 Liburukia, 76 orrialdea, 70 orrialdea, 905 
finka. 

 

 

j) JABARI IZAERA: Ondare izaerako ondasuna da. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 2004ko azaroaren 10ean.  

 

 

m) BALIOA: 600 euro. 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar. 
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LANDALURREKO LURSAILA 4 

 

 

a) IZENA: Hilerri ondoko lursaila 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: San Bartolome aldapan, hilerriaren ondoan. Katastroko 
07001a finka da.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: Ekialdean eta Hegoaldean, Burunza-chiqui eta Andueza 
baserrietara doazen herriko mendi-bideak; Iparraldean, Burunza-chiquiko 
erreka; eta Mendebaldean, hilerriko pareta eta udalerri honetako José Miguel 
Echeberriaren lurrak.  

 

 

f) AZALERA: 994 m2. 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA: Belardi lur zatia, nekazaritza-lur txiki 
duena, San Bartolome aldapan kokatua, Zegamako udalerrian. Bederatzi area 
eta laurogeita hamalau zentiareako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: 
Ekialdean, eta Hegoaldean, Burunza-chiqui eta Andueza baserrietara doazen 
herriko mendi-bideak; Iparraldean, Burunza-chiquiko erreka; eta 
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Mendebaldean, hilerriko pareta eta udalerri honetako José Miguel 
Echeberriaren lurrak.  

 

 

h) JABETZA TITULUA: Jabetza Erregistroan azaltzen den moduan, finka guzti 
hau, herri jabariko ondasun bezala, Zegamako udalaren da, 2004ko 
abenduaren 16an, Manuel Fernando Cánovas Sánchez Notarioak eskuetsitako 
lagapen eskrituragatik.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: 1372 Liburukia, 62 orrialdea, 150 orrialdea, 567 
finka. 

 

 

j) JABARI IZAERA: Herri jabariko izaera duen ondasun bat da. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 2004ko abenduaren 16an.  

 

 

m) BALIOA:  

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
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Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar. 
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LANDALURREKO LURSAILA 5 

 

 

a) IZENA: “Papelera de Zegama” zenaren lurrak. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: San Bartolome auzoaren goialdean kokatuta. 7. Poligonoko 
14. Partzela da.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Angel María eta María del Carmen Viana e 
Irimoren finka, alde batetik, bereizitako jatorrizko finka eta gainera bereizitako 
finka; Hegoaldean, Papelera de Zegamako lurrak eta Ormazabal-azpicoaren 
lurrak; Ekialdean, bereizitako jatorrizko finka; eta Mendebaldean, gurdi-bidea 
eta alde batetik, Angel María eta María del Carmen Viana e Erimoren finka. 

 

 

f) AZALERA: Lursail honek katastroan 13.729 m2 azalera du, Jabetza 
Erregistroko azalera 15.217, 35 m2takoa den arren.  

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA: nekazaritza-lur eta otalurreko lur zatia, 
Zegamako udalerrikoa. Hamabost mila eta berrehun eta hamazazpi metro 
karratu eta hogeita hamabost dezimetro karratu ditu, bere mugakideak hauek 
dira: Iparraldean, Angel María eta María del Carmen Viana e Irimoren finka, 
alde batetik, bereizitako jatorrizko finka eta gainera bereizitako finka; 
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Hegoaldean, Papelera de Zegamako lurrak eta Ormazabal-azpicoaren lurrak; 
Ekialdean, bereizitako jatorrizko finka; eta Mendebaldean, gurdi-bidea eta alde 
batetik, Angel María eta María del Carmen Viana e Erimoren finka. 

 

 

h) JABETZA TITULUA. Gipuzkoako Foru Aldundiari erosia, eta Donostian, 
1991eko ekainaren 24an, José Angel Herrero-Velarde Notarioak egiletsitako 
notari-eskrituran formalizatua.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: 1146 Liburukia, 55 liburua, 100 orrialdea, 3454 
finka 

 

 

j) JABARI IZAERA: Ondare izaerako ondasuna da. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 1991eko ekainaren 21ean. 

 

 

m) BALIOA: 44.582,71 €. 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
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Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar. 
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LANDALURREKO LURSAILA 6 

 

 

a) IZENA: Andueza-zearra eta Ganbarakoa izeneko lursailen multzotzea 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: San Bartolome auzoko bi bizitzako etxeen gainean kokatua. 7. 
Poligonoko 57, 127 eta 145 partzelak dira. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, San Bartolome auzoko etxebizitza eta garajeen 
eraikuntza, udalarenak diren lurrak, eta bereizi ondoren Ezkerra Etxegintza, 
S.L.ri saldutako lurrak; Hegoaldean, Larrea Larrea familiaren lurrak; Ekialdean, 
Zegamako udalarenak diren lurrak eta bereizi ondoren Ezkerra Etxegintza, 
S.L.ri saldutako lurrak; eta Mendebaldean, Ormazabal baserriko lurrak eta 
bereizi ondoren Ezkerra Etxegintza, S.L.ri saldutako lurrak. 

 

 

f) AZALERA: Lursail honek katastroan 4.781 m2 azalera du, Jabetza Erregistro 
arabera 4496 m2tako azalera duen arren.  
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g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA: Andueza-zearra eta Ganbarakoa izeneko 
lursailen multzotzea, Zegamako udalerrian kokatua. Lau mila laurehun eta 
laurogeita hamasei metro karratu ditu, eta bere mugakideak hauek dira: 
Iparraldean, San Bartolome auzoko etxebizitza eta garajeen eraikuntza, 
udalarenak diren lurrak, eta bereizi ondoren Ezkerra Etxegintza, S.L.ri 
saldutako lurrak; Hegoaldean, Larrea Larrea familiaren lurrak; Ekialdean, 
Zegamako udalarenak diren lurrak eta bereizi ondoren Ezkerra Etxegintza, 
S.L.ri saldutako lurrak; eta Mendebaldean, Ormazabal baserriko lurrak eta 
bereizi ondoren Ezkerra Etxegintza, S.L.ri saldutako lurrak.  

 

 

h) JABETZA TITULUA: Seguran, 2006ko irailaren 27an, Manuel Fernando 
Cánovas Sánchez Notarioak egiletsitako salerosketa notari-eskritura.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: 1906 Liburukia, 78 liburua, 139 orrialdea, 4607 
finka. 

 

 

j) JABARI IZAERA: Ondare izaerako ondasuna da. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 2006ko irailaren 27an. 

 

 

m) BALIOA: 230.000 € 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 
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ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar. 
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LANDALURREKO LURSAILA 7 

 

 

a) IZENA: 3. Poligonoko 10. Lursailetik bereizi den lursaila.  

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 3. Poligonoko 10. Lursaila.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Bost Haritzetatik Arakama Haitz Gainera doan 
mendi-bide orokorra eta bereizi zeneko jatorrizko lursaila (2. Poligonoko 10. 
Lursaila), Juan M. Apaola Estensoro jabetzakoa dena; Hegoaldean, Zegamako 
jabari pribatuko lurrak (3. Poligonoko 9. Lursaila, Martín Goiburu Aranaren 
jabetzakoa); Ekialdean, mendi-bidearen hasiera, Bost Haritzetan, eta 
Zegamako Udalarenak diren lurrak (2. Poligonoko 84. Lursaila, lehen Francisco 
Muñoa Aguirre jabetzakoak); eta Mendebaldean, Bost Haritzetatik Rakama 
haitz Gainera doan mendi-bide orokorra eta jabetza pribatuko lurrak (3. 
Poligonoko 9. Lursaila, Martín Goiburu Aranaren jabetzakoa) 

 

 

f) AZALERA: 100 metro karratu.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Gutxi gorabehera 100 metro karratu dituen lursaila, 3. 
Poligonoko 10. Lursailetik bereizi zena, Bost Haritzetatik Arakama Haitz 
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Gainera doan mendi-bide orokorra eraiki zenean. Bere mugakideak hauek dira, 
Iparraldean, Bost Haritzetatik Arakama Haitz Gainera doan mendi-bide orokorra 
eta bereizi zeneko jatorrizko lursaila (2. Poligonoko 10. Lursaila), Juan M. 
Apaola Estensoro jabetzakoa dena; Hegoaldean, Zegamako jabari pribatuko 
lurrak (3. Poligonoko 9. Lursaila, Martín Goiburu Aranaren jabetzakoa); 
Ekialdean, mendi-bidearen hasiera, Bost Haritzetan, eta Zegamako Udalarenak 
diren lurrak (2. Poligonoko 84. Lursaila, lehen Francisco Muñoa Aguirre 
jabetzakoak); eta Mendebaldean, Bost Haritzetatik Rakama haitz Gainera doan 
mendi-bidea eta jabetza pribatuko lurrak (3. Poligonoko 9. Lursaila, Martín 
Goiburu Aranaren jabetzakoa) 

 

 

h) JABETZA TITULUA: Juan Mª Apaolaza Estensoro egindako lagapenagatik. 

 

 

j) SIGNATURA: REGISTRAL: Finka hau erregistroan inskribatzeko dago .  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau, egurrarentzako zama-leku eta apartaleku 
bezala erabiltzen da, eta beraz, erabilera eta zerbitzu publikokoa da.  

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 2007ko urtarrilaren 24an.  

 

 

m) BALIOA:  

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 
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ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: 2007ko urtarrila geroztik Zegamako udalarena den 
arren, oraindik ez da Jabetza Erregistroan onetsi, hori dela eta, Jabetza 
Erregistroan udalaren izenean inskribatzea aholkatzen da. 
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LANDALURREKO LURSAILA 8 

 

 

a) IZENA: Aitz-erreca izeneko lursaila 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Medina-mendi bidean kokatzen da eta 23. poligonoko 7. 
partzela da.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean eta Mendebaldean, Madinamendiko gurdi-bidea, 
Ekialdean, Segurako Braulio Alústizaren lurrak, eta Hegoaldean, Zegamako 
udalarenak diren lurrak. 

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 1134 m2ko azalera du, Jabetza 
erregistroaren arabera 1.100 m2ko azalera duen arren. 

 

 

g) DESCRIPCION: AITZ-ERRECA izeneko lursailaren bigarren zatia, 
Madinamendi bidearen gaineko otadia, Zegamako udalerrian kokatua. Hamar 
area eta hamar zentiarea ditu eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean eta 
Mendebaldean, Madinamendiko gurdi-bidea, Ekialdean, Segurako Braulio 
Alústizaren lurrak, eta Hegoaldean, Zegamako udalarenak diren lurrak. 
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h) JABETZA TITULUA: Zegamako udalak finka honen jabea erosketagatik da, 
Zegaman, 1940ko otsailaren 19an, Daniel Beunza Notarioak egiletsitako 
eskrituran, eta erregistroan Artxiboko 385 liburukiaren, 172 orrialdean, 
Zegamako 31 liburuan, 2073 finkan 5. inskribapena eragin zuena.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Artxiboko 385 liburukiaren, 172 orrialdean, 
Zegamako 31 liburuan, 2073 finkan 5. inskribapena  

 

 

j) JABARI IZAERA: Ondare izaerako ondasun bat da 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 1954ko otsailaren 19an. 

 

 

m) BALIOA:  

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantzirik 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar. 
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LANDALURREKO LURSAILA 9 

 

 

a) IZENA: Chacurmuno izeneko alfer lurra 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 9. poligonoko 62 partzela da.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: Ekialdean, Gorospela baserriko lurrak; Iparraldean, José 
María Telleríaren lurrak; Hegoaldean, José Antonio Aracamaren lurrak; eta 
Mendebaldean, José Antonio Arrietaren lurrak. 

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 1.062 m2ko azalera du, baina Jabetza 
erregistroaren arabera 730 m2ko azalera duen arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Chacurmuno izeneko alfer lurra, Zegamako udalerrian 
kokatua. Bere mugakideak hauek dira: Ekialdean, Gorospela baserriko lurrak; 
Iparraldean, José María Telleríaren lurrak; Hegoaldean, José Antonio 
Aracamaren lurrak; eta Mendebaldean, José Antonio Arrietaren lurrak. Zazpi 
area eta hogeita hamar zentiarea neurtzen du.  
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h) JABETZA TITULUA: Udalak finka honen jabetza antzina-antzinatik eta 
preskripzioa bidez dauka, eta Jabetza Erregistroan, mila bederatziehun eta 
berrogeita hamairuko urtarrilaren hogeitabederatzian, Alvaro F. Pascual eta 
Vidal, Zegamako udaleko idazkaria zena, alkatearen ongi ikusiarekin, 
emandako ziurtagiri bikoitzaren bidez inskribatu zen. 

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Artxiboko 563 liburukiaren 122 orrialdea, 
Zegamako 41 liburua, 2674 finka, 1 inskribapena.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Ondare izaerako ondasun bat da 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: Finka hau antzina-antzinatik eta preskripzioaren bidez 
da Zegamako udalarena, baina 1953ko urtarrilaren 29an inskribatu zen Jabetza 
Erregistroan.  

 

 

m) BALIOA:  

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
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Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, hasieran batean, edozein udal 
ondasunak behar duen arta-lana egitetik aparte, ez luke beste jarduera-mota 
desberdinik behar. 

 

Baina gauza da, gaur egun lursail honek duen itxura ez datorrela bat 
udaletxeak daukan 1916. urteko planoan azaltzen den itxurarekin. Hori dela eta, 
katastroko planoa aldatu behako litzateke, horretarako beharrakoa balitz, 
jabetza pribatuko finka mugakideekin mugaketa eginez.  

 

Mugaketa prozedura Tokiko Entitateen Ondasunen Araudiko 57. artikuluan eta 
ondorengoetan arautzen da, eta ondorengo ekintzetan zehazten da:  

 Mugaketa espedientea udal korporazioak hartutako erabakiarekin 
hasiko da, aurretik 58. artikuluak xedatzen dituen puntuak jasotzen 
duen memoria aztertu ondoren. 

 Mugaketa gastuen aurrekontu bat prestatuko da aurreko atalean 
adierazitako txostena kontuan harturik.  

 Jabetza erregistroari espedientea hasi izanaren berri emango zaio, 
jabetzaren inskripzioaren alboan akordioaren oharra jarri dezaten.  

 Finka mugakideen jabeei espediente ireki izana jakinaraziko zaie, 
baita ere, finka horietan beste eskubideak dituztenei ere.  

 Mugaketa bera hasi baino 60 egun lehenago, GAO eta udal iragarki 
taulan iragarki bat argitaratuko da. Iragarkiak finka bereizteko 
beharrezkoak diren datu guztiak jaso beharko ditu, eta mugaketa 
bera noiz, zer orduetan eta non hasiko den adieraziko du.  

 Interesatuek, mugaketa bera hasi baino 20 egun lehenago arte, bere 
eskubideak defendatzeko egokiak irizten zaizkien agiriak eta 
alegazioak aurkeztu ditzakete. Epe hau igaro ondoren, ez dira ez 
agiririk ez alegaziorik onartuko.  

 Alegazio epea bukatzen denetik mugaketa hasteko bezpera arte, 
korporazioak aurkeztutako agiri eta proben inguruko erabakia hartuko 
du.  

 Mugaketa bera 64. artikuluan xedatutakoaren arabera burutuko da. 

 Mugaketa burutu ondoren, jasotako akta edo aktak (64. artikuluko 
baldintzak beteaz) espedientean gehitu dira, baita ere, eskalan 
egindako lursailaren plano bat. 

 Mugaketaren akordioa betearazlea izango da, eta 
administrazioarekiko auzien bidean bakarrik aurkaratu daiteke, baina 
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norbait bere eskubideei kalte egin zaiola uste badu,  eskubide zibilen 
bidetik aurkaratu dezake.  

 Mugaketa akordioa behin-betikoa denean, mugarriak ezarriko dira 
interesatuak aurrean daudelarik.  

 Administrazioa-mugaketa Jabetza Erregistroan inskribatuko da.  
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LANDALURREKO LURSAILA 10 

 

 

a) IZENA: Echezpiatik bereizitako lursaila 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Lursail hau 1992. Urteko Zegamako udalerriko Ondasunen 
Inbentarioan “TFM KODEA 20000100. ORDINALA 42 ” finka da. Finka hau 
katastroko 9. poligonoko 10. partzelatik dator.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Hegoaldean eta Mendebaldean, bereizi zeneko 
jatorrizko finka; eta Ekialdean, San Adrian bidea 

 

 

f) AZALERA: 50 m2. 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Echezpiatik bereizitako lursaila. Zegamako udalerrian 
kokatutako lursaila, berrogeita hamar metro karratuko azalera du. Bere 
mugakideak hauek dira: Iparraldean, Hegoaldean eta Mendebaldean, bereizi 
zeneko jatorrizko finka; eta Ekialdean, de San Adrian bidea.  
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h) JABETZA TITULUA: Zegamako udala finka honen jabera salerosketagatik 
da, 1992ko azaroaren 17an, Segurako José Luis Carvajal García-Pando 
Notarioak egiletsitako notari-eskrituran jasoa, eta Artxiboko 1467 liburukiko 123 
orrialdean, Zegamako 64 liburuan, 3847 finkaren 1 inskribapena eragin zuena.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: 3847 Finka, Artxiboko 1467 liburukiko 123 
orrialdean, Zegamako 64 liburuan inskribatuta. 

 

 

j) JABARI IZAERA: Ondare izaerako ondasun bat da 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 1952ko azaroaren 17an. 

 

 

m) BALIOA:  

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar.  
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LANDALURREKO LURSAILA 11 

 

 

a) IZENA: Pagotxikieta izeneko lursaila.  

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Itzubiaga aldean kokatzen da eta katastroko 27141 eta 27111 
finkak dira. (1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan “TFM KODEA 
20010100. ORDINALA 62” finka bezala identifikatzen da) 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Ormazabal-azpicoa baserriko belardi eta 
harkaiztegiko lurrak; Hegoaldean, Echebarri-azpicoa baserriaren belardi lurrak 
eta herriko alfer lurrak; Ekialdean, bereizi zeneko jatorrizko finka; eta 
Mendebaldean, Ormazabal-azpicoa baserriaren belardiko lurrak. 

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 4.277 m2ko azalera du, Jabetza 
erregistroaren arabera 4820 m2ko azalera duen arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA: Itzubiaga izeneko belardiko lursaila, 
Zegamako udalerrian kokatua, berrogeita zortzi area eta hogei zentiareako 
azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, Ormazabal-azpicoa 
baserriko belardi eta harkaiztegiko lurrak; Hegoaldean, Echebarri-azpicoa 
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baserriaren belardi lurrak eta herriko alfer lurrak; Ekialdean, bereizi zeneko 
jatorrizko finka; eta Mendebaldean, Ormazabal-azpicoa baserriaren belardiko 
lurrak. 

 

 

h) JABETZA TITULUA. Alsasuan, 1909ko martxoaren 29an, Teodamino 
Fagoaga Notarioak egiletsitako lagapen notari-eskritura.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: 356 Liburukia, 29 liburua, 164 orrialdea, 1973 
finka. 

 

 

j) JABARI IZAERA: Ondare izaerako ondasun bat da 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 1909ko martxoaren 29an. 

 

 

m) BALIOA:  

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
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duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar. 
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LANDALURREKO LURSAILA 12 

 

 

a) IZENA: Katastroko 11154 lursaila 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 11. Poligonoko 154. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Egileor edo Eguibar baserriko lurrak; 
Hegoaldean eta Mendebaldean, bereizten den jatorrizko finka; eta Ekialdean, 
San Adrián bidea. 

 

 

f) AZALERA: Lursail honek katastroan 1.271 m2 azalera du, Jabetza 
Erregistroko azalera 823, 535 m2takoa den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA: Zegamako udalerrian kokatutako lursaila, 
zortziehun eta hogeita hiru metro eta bostehun eta hogeita hamabost dezimetro 
karratuko azalera duena, eta mugakide hauek dituena: Iparraldean, Egileor edo 
Eguibar baserriko lurrak; Hegoaldean eta Mendebaldean, bereizten den 
jatorrizko finka; eta Ekialdean, San Adrián bidea. 
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h) JABETZA TITULUA. Seguran, 1999ko abenduaren 22an, M. Teresa 
Gongora Sasal Notarioak egiletsitako salerosketa notari-eskritura. 

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: 1698 Liburukia, 71 liburua, 50 orrialdea, 4161 
finka. 

 

 

j) JABARI IZAERA: Ondare izaerako ondasun bat da 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Jabetza Erregistroan 
karga hau azaltzen da:  

 

1) Finka hau, finka zerbitzugile bezala, eta erregistroko Artxiboko 1698 
Liburukiko, 52 orrialdea, Zegamako 71 liburua, 1.853-N finkaren (5 
inskribapena) alde, finka zerbitzu-hartzailea izango dena, BIDE-ZOR batekin 
ukituta dago, eta bere edukia hau da: Finka zerbitzu-hartzailea – aipatu 1853-N 
finka – pertsona eta ibilgailuentzako betirako pasabide eskubidea izango du, 
finka zerbitzugilegatik – zenbaki honetako finka -. Pasatzeko eskubide hori 
ezingo da erabili egurra, mehazketa edo baso soilketa ateratzeko, ez eta 
edozein jarduerarentzako, honek ez badu zer ikusia nekazaritzarekin. Bide-
zorra hiru metro eta hogeita bost zentimetroko zabalera duen bide baten bidez 
erabiliko da, finkaren luzeran kokatzen dena, Mendebaldetik Ekialdera doana. 
Zortasun honen erabilera eta arta-lanen gastuak aipatu 1853-N finkaren jabeak 
bere gain hartuko ditu. Zortasun hau, 1999ko abenduaren 29an, Seguran, 
María Teresa Góngora Sasal luzatutako notari-eskrituran jasota dago, eta 
erregistroan inskribatuta, Artxiboko 1698 liburukiko 50 orrialdean, Zegamako 
71. liburuan, 4161 finka, 2. Inskribapena eragin zuena.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: 1999ko abenduaren 29an. 
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m) BALIOA: 4.949,55 € 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar. 
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LANDALURREKO LURSAILA 13 

 

 

a) IZENA: Murgisarri izenarekin ezagutzen den lursaila (Mugisarri mendia) 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 6. Poligonoko 19, 134, 135 eta 56 partzelak dira.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Miguel Arostegui Azurmendiren jabetzako 
lurrak; Hegoaldean, Murgial gurdi-bidea; Ekialdean, Luis Garmendia Vitoriaren 
lurrak, José Miguel Aracama Garrorenak eta Angel Gereñu Lazkanorenak; eta 
Mendebaldean, Ignacia Dorronsoro Epelderen lurrak eta Ramón Aguirre 
Aguirrerenak. 

 

 

f) AZALERA: Lursail honek Jabetza erregistroaren arabera 23.696,60 m2 ko 
azalera du, eta mendi katalogoaren arabera 24.613ko azalera. 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA: Murgisarri izenarekin ezagutzen den 
otadiko lursaila, Arrietas auzoan kokatua, Murgialdi eta Murgin baserritik gertu, 
Zegamako udalerrian. Jabetza erregistroaren arabera hogeita hiru mila seiehun 
eta laurogeita hamasei metro eta hirurogei dezimetro karratuko azalera du, eta 
katastroaren arabera, hogeita lau mila seiehun eta hamairu metro karratu. Bere 
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mugakideak hauek dira: Iparraldean, Miguel Arostegui Azurmendiren jabetzako 
lurrak; Hegoaldean, Murgial gurdi-bidea; Ekialdean, Luis Garmendia Vitoriaren 
lurrak, José Miguel Aracama Garrorenak eta Angel Gereñu Lazkanorenak; eta 
Mendebaldean, Ignacia Dorronsoro Epelderen lurrak eta Ramón Aguirre 
Aguirrerenak. 

 

6. Poligonoko 19, 134, 135 eta 56 partzelak dira. 1916. Urteko Zegamako 
ondasunen inbentarioan lursail hau 13. Zenbakia duen finkarekin bat dator, 
1992. Urteko Zegamako udalerriko Ondasunen Inbentarioan “TFM KODEA 
20010100. ORDINALA 54” finkarekin eta Zegamako Mendi Katalogoaren 13. 
Mendiarekin. 

 

 

h) JABETZA TITULUA. Finka hau antzina-antzinatik Zegamako udalarena da, 
baina Jabetza Erregistroan 2000ko abenduaren 1ean inskribatu zen, Hipoteka 
Legearen 206 artikuluan xedatutakoaren arabera, udaletxeko idazkariak 
egindako ziurtagiri bikoitz baten bidez.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Artxiboko 1722 Liburukiko 35 orrialdea, 
Zegamako 72 liburua, 4183 finka.  

 

 

j) JABARI IZAERA: herri jabariko ondasun bat da. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: Jabetza erregistroan 2000. urtean inskribatu zen arren, 
antzina-antzinatik Zegamako udalarena da.  
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m) BALIOA:  

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dago 2000 urtea geroztik, hori dela eta, edozein udal 
ondasunak behar duen arta-lana egitetik aparte, ez luke beste jarduera-mota 
desberdinik behar.  

 

Baina gauza da, 1916 urtetik behintzat, lursail hau katastroko bi finkak osatzen 
zutela, eta gaur egungo katastroko planoetan, Foru Aldundiak katastroko finka 
bat hirutan zatitu duela - kastastroko 06019, 06134 eta 06135 finketan – 
hauetako bat hiritar baten izenean jarri duelarik.  

 

Bestetik, lursail honen zati den katastroko 06056 finka 1916 urtea geroztik 
udalarena den arren – 1916 urteko planoan, 1916 eta 1992 inbentarioetan eta 
Zegamako Mendi Katalogoa adierazten den moduan – eta 2000. urtea geroztik 
Jabetza Erregistroan bere izenean dagoen arren, gaur egun katastroan jabetza 
pribatukoa izango balitz bezala azaltzen da, eta bere jabetza inguruko 
zalantzak daude.  

 

Hori dela eta, Ofiziozko ikerketa espediente bat kudetu behako litzateke, 
katastroko 06134 eta 15156 finken titulartasuna zehazteko, eta ondoren, 
zehazten bada finkaren bat edo biak udalarenak direla, udalak Foru Aldundiari 
– udal Idazkariaren ziurtagiri baten bidez – katastroko datuak aldatzeko eskatu 
beharko lioke eta finka hauek berriro ere bere izenean jartzea, lursail honen  
jabetza kreditatzeko erregistroko datuak, 1916ko plano batean,  1916 eta 1992 
inbentarioak eta Zegamako Mendi Katalogoa dituelarik.  

 

Ofiziozko ikerketa egiteko eskumena Tokiko Entitateen Ondasunen Araudiko 
45. artikuluan onetsia dago, eta prozedura 46. artikuluan eta ondorengoetan 
arautzen da. Eskumen hori egin edo gauzatu daikete, seguruena ere ondasun 
publikoa baita.  
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Horretarako prozedura ondoren adieraziko diren ekintzetan zehaztuko litzateke: 

1. Udal Korporazioaren akordioa espedientea irekitzeko, zeina 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko den, identifikatu 
ahal izateko ondasunaren ezaugarrien berri emanez. Aipatu 
aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-taulan jarriko da 15 egunez. 

2. Espedientea irekitzeko akordioa Administrazio Autonomikora igaroko 
da,  bere eskubideak bete ditzan eta dagokiona alega dezan. 

3. Hilabeteko epean, Iragarki-taulan iragarkia kendu behar denetik 
hurrengo egunean kontatzen hasita, zerikusia duten pertsonek bere 
eskubideak defendatzeko egokiak irizten dituzten alegazioak egin 
ahal izango dituzte, euren alegazioak oinarritzen dituzten agiri 
guztiekin batera. 

4. Aurreko puntuan adierazitakoaren kalterik gabe, espedienteak 
erasaten dituzten pertsonak badira, ezagunak eta identifikagarriak, 
pertsonalki jakinarazi beharko da. 

5. Aipatu epea igarota, froga-aldia irekiko da agiriak eta dagozkion 
frogak onartu ahal izango dira, zeinak udaleko zerbitzuek baloratuko 
baitituzte, erasandako pertsonei espedientearen berri 10 eguneko 
epean jakinaraziko zaielarik.  

6. Espedientearen ebazpena Udal-Korporazioak emango du, 
Idazkariaren aldez aurretiko txostena aztertu ondoren. 

7. Akordioari bi bidetatik egin dakioke aurka, bide administratibotik, 
inpugnatzen dena eskubidea bera baldin bada, hau da, prozedura 
betetzea eta aurrera eramateko baldintzak, eta eskubide zibilen 
bidetik, eztabaidatzen dena ondasunen jabetza edo berauen behin-
betiko jabetza bada. 
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LANDALURREKO LURSAILA 14 

 

 

a) IZENA: Zubiaurre baserriaren lurretatik datorren lursaila.  

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 2. poligono 21. partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Intxausti baserriko lurrak; Hegoaldean, José 
Arratibel Azurmendiren lurrak eta alde batetik, gaur egun, Ordiziako 
industrialdea, S.A. lurrekin ere; Ekialdean, bereizi den jatorrizko finkaren 
gainerako lurrak; eta alde batetik, gaur egun, Ordiziako industrialdea, S.A. 
lurrekin ere; eta Mendebaldean, Zegamako udalerriko lurrak, gaur egun José 
Arratibel Azurmendiren lurrak. 

 

 

f) AZALERA: 1.198 m2. 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA: Zubiaurre baserriaren lurretatik datorren 
lursaila, Zegamako udalerrian kokatua, hamaika area eta laurogeita hamazortzi 
zentiareako azalera duena. Bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, Intxausti 
baserriko lurrak; Hegoaldean, José Arratibel Azurmendiren lurrak, eta alde 
batetik, gaur egun, Ordiziako industrialdea, S.A. lurrekin ere; Ekialdean, bereizi 
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den jatorrizko finkaren gainerako lurrak; eta alde batetik, gaur egun, Ordiziako 
industrialdea, S.A. lurrekin ere; eta Mendebaldean, Zegamako udalerriko lurrak, 
gaur egun José Arratibel Azurmendiren lurrak. 

 

 

h) JABETZA TITULUA. Seguran, 2001eko urtarrilaren 25ean, M. Teresa 
Góngora Sasal Notarioak egiletsitako trukatze notari-eskritura.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: 1722 Liburukia, 72 liburua, 33 orrialdea, 4182 
finka. 

 

 

j) JABARI IZAERA: Ondare izaerako ondasun bat da 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 2001eko urtarrilaren 25ean. 

 

 

m) BALIOA: 503,04 € 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 
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ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar. 
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LANDALURREKO LURSAILA 15 

 

 

a) IZENA: Aizpuru-cearra izeneko lursaila, Txermatxo bezala era ezaguna. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 3. poligonoko 23 lursaila da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Andres Zabaleta Azurmendiren lurrak, Angel 
Muñoa Alzolarenak, Zegamako udalarenak eta Antonio Guridi Ayerberenak; 
Hegoaldean, José Maria Berasatequi Zabaloren lurrak, José Arratibel 
Asurmendirenak, Antonio Guridi Ayerberenak eta Isidro Ormazabal 
Gorrochateguirenak; Ekialdean, Antonio Guridi Ayerberen lurrak, José Miguel 
Aracama Garrorenak, María Aranzazu Aracarna Zubelzurenak eta Luis 
Aldasoro Guridirenak; eta Mendebaldean, Zegamako udalaren lurrak, José 
María Berasategui Zabalorenak eta José María Aldasoro Guridirenak. 

 

 

f) AZALERA: Lursail honek katastroan 220.328 m2 azalera du, Jabetza 
Erregistro arabera 199.100 m2tako azalera duen arren. 
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g) DESKRIBAPENA: Aizpuru-cearra izeneko harkaiztegiko lursaila, landare 
batzuekin, Txermatxo bezala era ezaguna, Zegamako udalerrian kokatzen 
dena. Bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, lehen Urristi-garacoako lurrak, 
jarraian Ayerdi baserriaren iratzako lurrak eta Felipe Guridiren lurra; gaur, 
Andres Zabaleta Azurmendiren lurrak, Angel Muñoa Alzolarenak, Zegamako 
udalarenak eta Antonio Guridi Ayerberenak; Hegoaldean, lehen herri bidea, 
Insausti baserriaren pinudia Gregorio Arratibelen lurrak, gaur, José Maria 
Berasatequi Zabaloren lurrak, José Arratibel Asurmendirenak, Antonio Guridi 
Ayerberenak eta Isidro Ormazabal Gorrochateguirenak; Ekialdean, lehen 
Aingeru-celaya izeneko lursailaren zati bat, bidea eta Aracama-garacoa lursaila, 
gaur, Antonio Guridi Ayerberen lurrak, José Miguel Aracama Garrorenak, María 
Aranzazu Aracarna Zubelzurenak eta Luis Aldasoro Guridirenak; eta 
Mendebaldean, lehen Olatzara doan bidea eta alde batetik Tomas Inzaren 
pinudia, gaur, Zegamako udalaren lurrak, José María Berasategui Zabalorenak 
eta José María Aldasoro Guridirenak. Hemeretzi hektarea eta laurogeita 
hamaika areako azalera du. Katastroko 3. Poligono 23. lursaila da.  

 

 

h) JABETZA TITULUA. 2001eko ekainaren 5ean, M. Teresa Góngora Sasal 
Notarioak egiletsitako salerosketa notari-eskritura. 

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: 1423 Liburukia, 63 liburua, 157 orrialdea, 2570 
finka. 

 

 

j) JABARI IZAERA: Ondare izaerako ondasun bat da 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 2001eko ekainaren 5ean 
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m) BALIOA: 14.359,38 € 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar. 
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LANDALURREKO LURSAILA 16 

 

 

a) IZENA: Errecacho izeneko gaztainadia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 1. poligonoko 49. partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Jose María Asurmendiren teileriara doan gurdi-
bidea; Hegoaldean, José María izaguirreren teileriara doan gurdi-bidea; 
Ekialdean, errepidea, Ayestaranen lurrak eta Tellerialdea lursaila, eta 
Mendebaldean, Juan Arambururen lurrak eta Larreako gaztainadia. 

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 1.077 m2ko azalera du, Jabetza 
erregistroaren arabera 412 m2ko azalera duen arren. 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA: Errecacho izeneko gaztainadia, 
Zegamako udalerrian kokatua. Bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, Jose 
María Asurmendiren teileriara doan gurdi-bidea; Hegoaldean, José María 
Izaguirreren teileriara doan gurdi-bidea; Ekialdean, errepidea, Ayestaranen 
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lurrak eta Tellerialdea lursaila, eta Mendebaldean, Juan Arambururen lurrak eta 
Larreako gaztainadia. Lau area eta hamabi zentiareako azalera du.  

 

 

h) JABETZA TITULUA. Juana Manuela Jauregui Irazusta, Ramón Gorrotxategi 
Jauregi, Joseba Mikel Gorrotxategi Jauregi, Miren Josune Gorrotxategi Jauregi, 
Antonio Gorrotxategi Jauregi, eta Josu Gorrotxategi Jauregik udalaren alde 
egindako salerosketa kontratua.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: 1771 Liburukia, 74 liburua, 79 orrialdea, 4378 
finka. 

 

 

j) JABARI IZAERA: Ondare izaerako ondasun bat da 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 2003ko martxoaren 3an. 

 

 

m) BALIOA: 15.025,30€ 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
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Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar. 
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LANDALURREKO LURSAILA 17 

 

 

a) IZENA: Aracamaenea baserriarenak izan ziren lursailak. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Katastroko 20021 eta 20023 finkak dira.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Udalarenak diren lurrak eta Fernando de 
Berasateguirenak; Mendebaldean; udalarenak diren lurrak; Hegoaldean; 
udalarenak diren lurrak eta Amiano-erdikoa baserriarenak; eta Mendebaldean, 
Ercillatik Arimapistainera doan gurdi-bidea eta udalarenak diren lurrak.  

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 21.161 m2ko azalera du, Jabetza 
erregistroaren arabera 33.800 m2ko azalera duen arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA: Zegamako udalerrian kokatutako 
Aracamaenea baserriko lurrak izandako hauek: Soro-aundieta izeneko alfer 
lurra, bertan borda bat duena, ehun eta larogeita bi areako azalerakoa, eta 
mugakide hauek dituena: Iparraldean eta Ekialdean, Zegamako udalarena diren 
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lurrak; Hegoaldean, Amiano-erdikoa baserriko lurrak; eta Mendebaldean, 
Ercillatik Arrimapistainera doan gurdi-bidea. Soro-aundista izeneko alfer lurra, 
ehun eta berrogeita hamasei metro karratutako azalera duena eta mugakide 
hauek dituena: Ekialdean, Hegoaldean eta Mendebaldean, Zegamako 
udalarenak diren lurrak; eta Iparraldean, Fernando de Berasateguiren lurrak. 

 

 

h) JABETZA TITULUA. 2005eko azaroaren 4an, Segurako Manuel Fernando 
Cánovas Sánchez Notarioak egiletsitako trukatze notari-eskritura, 2007ko 
maiatzaren hogeita zortzian Segurako Manuel Fernando Cánovas Sánchez 
Notario berak zuzendua, eta Artxiboko 1918 liburukiko 72 orrialdean, Zegamako 
79 liburuan, 4623 finkaren 1 inskripzioa eragin zuena.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Artxiboko 1918 liburukiko 72 orrialdea, 
Zegamako 79 orrialdea, 4623 finka.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Herri jabari ondasuna, Gipuzkoako herri onurako mendien 
katalogoan sartuta dagoena.  

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 2007ko maiatzaren 28an. 

 

 

m) BALIOA:  

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 
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ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar. 
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LANDALURREKO LURSAILA 18 

 

 

a) IZENA: Aldabide izeneko lursaila 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 22. polígonoko 61 partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Ekialdean, Pedro Aseguinolazaren lurrak; Iparraldean, 
Aseguinolazaren lurrak eta Martín José Berasateguirenak; Mendebaldean, Juan 
Bautista Aguirreren lurrak eta udalarenak direnak; eta Hegoaldean, udalarenak 
diren lurrak. 

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 11.124 m2ko azalera du, Jabetza 
erregistroaren arabera 13.385 m2ko azalera duen arre. 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA: bi lur zati, bere egunean bakarra zena, 
eta ALDABIDE izena duena, Zegamako udalerrian kokatua, ehun eta hogeita 
hamahiru area eta laurogeita bost zentiareako azalera duena. Bere mugakideak 
hauek dira: Ekialdean, Pedro Aseguinolazaren lurrak; Iparraldean, 
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Aseguinolazaren lurrak eta Martín José Berasateguirenak; Mendebaldean, Juan 
Bautista Aguirreren lurrak eta udalarenak direnak; eta Hegoaldean, udalarenak 
diren lurrak.  

 

 

h) JABETZA TITULUA. 2005eko azaroaren 4an, Segurako Manuel Fernando 
Cánovas Sánchez Notarioak egiletsitako trukatze notari-eskritura, 2007ko 
maiatzaren hogeita zortzian Segurako Manuel Fernando Cánovas Sánchez 
Notario berak zuzendua, eta Artxiboko 1551 liburukiko 130 orrialdean, 
Zegamako 66 liburuan, 701 finkaren 5 inskripzioa eragin zuena. 

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Artxiboko 1551 liburukiko 130 orrialdean, 
Zegamako 66 liburuan, 701 finkaren 5 inskripzioa. 

 

 

j) JABARI IZAERA: Herri jabari ondasuna, Gipuzkoako herri onurako mendien 
katalogoan sartuta dagoena  

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 2007ko maiatzaren 24an. 

 

 

m) BALIOA:  

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 
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ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar. 
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LANDALURREKO LURSAILA 19 

 

 

a) IZENA: Tellari-aldea izeneko nekazale-lurra 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 6. Poligonoko 36. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Ayestaranen lurrak; Hegoaldean, bide zaharra; 
Ekialdean, errepidea eta Mendebaldean, Alcibargo hiru etxeen gaztainondoa. 

 

 

f) AZALERA: Lursail honek katastroan 164m2 azalera du, Jabetza Erregistro 
arabera 131m2tako azalera duen arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA: Tellari-aldea izeneko nekazale-lurra, 
Zegamako udalerrian kokatua eta mugakide hauek dituena: Iparraldean, 
Ayestaranen lurrak; Hegoaldean, bide zaharra; Ekialdean, errepidea eta 
Mendebaldean, Alcibargo hiru etxeen gaztainondoa. Area bat eta hogeita 
hamaika zentiareako azalera du.  
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h) JABETZA TITULUA. 2002ko azaroaren 20an, Segurako Gemma Fernandez 
Alfonso Notarioak egiletsitako salerosketa eskritura.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: 1771 Liburukia, 74 liburua, 77 orrialdea, 4377 
finka 

 

 

j) JABARI IZAERA: Ondare izaerako ondasun bat da 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 2002ko azaroaren 20an 

 

 

m) BALIOA: 15.025,30 € 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar. 
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LANDALURREKO LURSAILA 20 

 

 

a) IZENA: Arrondoa izeneko belardiko lursaila 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 17. poligonoko 3. partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Ekialdean, Hegoaldean eta Mendebaldean, 
Zegamako udalerriko lurrak direnak.  

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 5.309 m2ko azalera du, Jabetza 
erregistroaren arabera 3.350 m2ko azalera duen arre.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Arrondoa izeneko belardiko lursaila, 
Zegamako udalerrian kokatua. Gutxi gorabehera hogeita hamahiru area eta 
erdiko azalera du eta bere mugakideak hauek dira Iparraldean, Ekialdean, 
Hegoaldean eta Mendebaldean, Zegamako udalerriko lurrak direnak.  
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h) JABETZA TITULUA. Zegamako udala finka guzti honen jabea da, 2003ko 
irailaren 16an, Manuel Fernando Cánovas Sánchez Notarioak egiletsitako 
trukatze eskrituragatik.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: 1791 Liburukia, 75 liburua, 154 orrialdea, 1873 
finka.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Ondare izaerako ondasun bat da 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

l) ESKURATZE DATA: 2003ko irailaren 16an. 

 

 

m) BALIOA:  

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau udalaren jabetzakoa da, eta Jabetza 
Erregistroan inskribatuta dago, hori dela eta, edozein udal ondasunak behar 
duen arta-lana egitetik aparte, ez du beste jarduera-mota desberdinik behar. 
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LANDALURREKO LURSAILA 21 

 

 

a) IZENA: Arribeltz edo Iturralde mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Arrieta Auzoan kokatzen da eta 6. poligonoko 45 finka da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Manuel M. Arosteguiren lurrak; Hegoaldean, 
José Andrés Larrearen lurrak; Ekialdean, Ascensio Larrearen lurrak eta 
Ekialdean, Iturralde gurdi-bidearekin.  

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 2.064 m2ko azalera du, 1916 eta 1992 
urteetako inbentarioetan 1.667m2ko azalera duela adierazten den arren. 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Arbelatoki lursaila, Arribeltz izenarekin ezaguna, Arrieta 
Auzoan kokatua, Iturralde txiki baserritik gertu. 1667 metrotako azalera du eta 
bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, Manuel M. Arosteguiren lurrak; 
Hegoaldean, José Andrés Larrearen lurrak; Ekialdean, Ascensio Larrearen 
lurrak eta Ekialdean, Iturralde gurdi-bidearekin.  
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h) JABETZA TITULUA: Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 12. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 53” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 22 

 

 

a) IZENA: Aracama-Aitzagaña mendia. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Arrieta Auzoan kokatzen da, eta  3. Poligonoko 30. 
Partzelarekin bat dator. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, J. Aldaren lursaila eta G. Arratibeleren lursaila; 
Hegoaldean, José Julián Aldasorren lursaila; Ekialdean, batetik M. Catarainen 
lursaila, eta bestetik, J.B Ichasen lursaila; eta Mendebaletik, Isidro 
Ormazabalen lursaila.  

 

 

f) AZALERA: Lursail honek katastroan 12.538 m2 azalera du, 1916. eta 1992. 
urteetako inbentarioetan 25.178 m2ko azalera duela adierazten den arren. 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Harkaiztegi eta otaleku lurreko lursaila, Aracama-
Aitzgaña, izenarekin ezaguna, Arrietas Auzoan kokatua, Aracama-Goiti 
baserritik gertu. 25.178 metro karratutako azalera du, eta bere mugakideak 
hauek dira: Iparraldean, J. Aldaren lursaila eta G. Arratibeleren lursaila; 
Hegoaldean, José Julián Aldasorren lursaila; Ekialdean, batetik M. Catarainen 
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lursaila, eta bestetik, J.B Ichasen lursaila; eta Mendebaletik, Isidro 
Ormazabalen lursaila. Landalurreko 3. poligonoko 30 partzela da.  

 

 

h) JABETZA TITULUA: Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 14. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 55” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  
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m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 
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- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 23 

 

 

a) IZENA: Okoso (Ooso) eta Burrincurutza mendia. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Arrieta Auzoan kokatzen da, eta  5. Poligonoko 59. Partzelaren 
zati bat eta 5. Poligonoko 15. Partzelaren zati bat da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Legazpiko udalerriko lurrak eta Juan Bautista 
Inurriteguiren lurrak; Ekialdean, cullako lurrak, Tomas, Inza, Isidro Ormazabal, 
eta Juan Martín Aseguinolazaren lurrak eta bidezidorra; Hegoaldean José 
Andrés Larrea, José Manuel Ormazabal, Francisco Larrea, Juan larrea, eta 
José Miguel Echevarría oinordekoen lurrak, Mendigaratera doan bidea, Antonio 
Larrea, José Joaquín Goya, José Antonio Azarola, Antonio Ariztimuño, Tomás 
Inza, Matías Gorrochategui eta Antonio Aracamaren lurrak, eta Mendebaldean, 
Arazazura doan bidea eta Luis María Ormazabalen lurrak. 

 

 

f) AZALERA: 907.498 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otadi, Otalur eta harkaiztiko lur zatia, Okoso (Ooso) eta 
Burrincurutza izenarekin ezaguna, Arrietas Auzoan kokatua. 907.498 metro 
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karratutako azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
Legazpiko udalerriko lurrak eta Juan Bautista Inurriteguiren lurrak; Ekialdean, 
cullako lurrak, Tomas, Inza, Isidro Ormazabal, eta Juan Martín Aseguinolazaren 
lurrak eta bidezidorra; Hegoaldean José Andrés Larrea, José Manuel 
Ormazabal, Francisco Larrea, Juan larrea, eta José Miguel Echevarría 
oinordekoen lurrak, Mendigaratera doan bidea, Antonio Larrea, José Joaquín 
Goya, José Antonio Azarola, Antonio Ariztimuño, Tomás Inza, Matías 
Gorrochategui eta Antonio Aracamaren lurrak, eta Mendebaldean, Arazazura 
doan bidea eta Luis María Ormazabalen lurrak. 4. poligonoko 59 partzela eta 5. 
poligonoko 15 partzelaren zati bat da.  

 

 

h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 1. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 56” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  
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l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 
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3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 24 

 

 

a) IZENA: Mendieta-Gaña eta Cantera –aundi mendia. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Arrieta Auzoan kokatzen da eta 5. Poligonoko 15. Partzelaren 
zati bat da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Hegoaldean eta Ekialdean, gurdi-bidea, eta 
Mendebaldean, Juan José Larrearen lurrak. 

 

 

f) AZALERA: Lursail honek 81.715 m2ko azalera du, 1992. urteko inbentarioan 
96.510 m2ko azalera eta Zegamako Herri Mendien Agiriaren arabera 81.700 
m2ko azalera duen arren. 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otadi lur zatia, Mendiata-Gaña eta Cantera-Aundi 
izenekin ezaguna, Arrietas Auzoan kokatua, Mendigarate baserritik gertu. 
81.715 m2ko azalera du. Bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
Hegoaldean eta Ekialdean, gurdi-bidea, eta Mendebaldean, Juan José 
Larrearen lurrak. 5. poligonoko 15. partzela da.  
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 17. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 57” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan eta Zegamako Mendi Katalogoan azaltzen da, eta gainera, 
Jabetza Erregistroan inskribatzeko 1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. 
Baina gauza da ez dagoela udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, 
Zegamako udalaren alde finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza 
Erregistroan; horretarako, Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka 
Erregelamendua onartzen duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. 
artikuluan eta ondorengoetan ezarritako prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
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dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 25 

 

 

a) IZENA: Larrondolo-Muñoa mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 27. poligonoko 146. partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Tomás Arrietaren lurrak; Hegoaldean, Felipe 
Asurmendiren lurrak; Ekialdean, gurdi-bidea; eta Mendebaldean, Mandebidea 
bidea. 

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 2.125 m2ko azalera du, 1916 eta 1992 
urteetako inbentarioetan 2.853 m2ko azalera duela adierazten den arren. 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otalur lursail zati bat, Larrondolo-Muñoa izenarekin 
ezaguna, Arrietas Auzoan kokatua. 2.853 metro karratutako azalera du, eta 
bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, Tomás Arrietaren lurrak; 
Hegoaldean, Felipe Asurmendiren lurrak; Ekialdean, gurdi-bidea; eta 
Mendebaldean, Mandebidea bidea. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 18. Finkaren zati bat 
bezala jaso arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 58” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 26 

 

 

a) IZENA: Arranoaitza – Irumugarrieta mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 3. Poligonoko 4. Partzela eta 4. Poligonoko 59. Partzelaren 
zati bat da.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: 3. Poligonoko 28, 2, 29, 18, 13, 9, 20, 23, 21, 17, 22, 6 eta 1 
partzelak, eta 4. Poligonoko 62, 57, 60 eta 50 partzelak.  

 

 

f) AZALERA: 488.130 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Arranoaitza - Irumugarrieta izeneko mendia, Zegamako 
udalerrian kokatua. 3. Poligonoko 4. Partzela eta 4. Poligonoko 59. Partzelaren 
zati bat da. 488.100 m2 azalera du eta katastroko finka hauek ditu mugakide 
bezala: 3. Poligonoko 28, 2, 29, 18, 13, 9, 20, 23, 21, 17, 22, 6 eta 1 partzelak, 
eta 4. Poligonoko 62, 57, 60 eta 50 partzelak. 
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Lursail honen barruan Elordi-txiki alfer lurra kokatzen da, jarraian zehazten den 
deskribapena duena:  

 

“Elordi-chiqui izeneko alfer lurra, Zegamako udalerriko mendebaldean kokatua, 
bere lau puntu kardinaletan Zegamako udalerriko alfer-lurrekin mugatzen 
duena; berrehun eta laurogeita hamalau area eta berrogeita hamar zentiareako 
azalera du” 

 

 

h) JABETZA TITULUA. Elordi-txiki alfer lurra udalarena da Seguran, 1919ko 
abenduaren 31n, José Salas Notarioak egiletsitako salerosketa notari-
eskrituragatik. 

 

Gainerako zatietaz ordea, ez dago jabetza tituluaren konstantziarik, baina 
antzina-antzinatik udalarenak dira, 1916. urteko Zegamako udalerriko udal 
inbentarioan 15 zenbakiko finka bezala eta Zegamako udalerriko herri Mendi 
katalogoan 15. Mendia bezala azaltzen delarik.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Elordi-txiki alfer lurra 349 Liburukia, 28 liburua, 
217 orrialdea, 1925 finkan inskribatuta dago, gainerakoa ordea, erregistroan 
inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Elordi-txiki alfer lurra udalarena da 1919ko abenduaren 
31tik, eta gainerakoa antzina-antzinatik.  
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m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail honek bi jarduera mota desberdin egitea 
eskatzen du: 

 

A.- Finkaren zati gehierena 1916. Urteko udal inbentarioan eta Zegamako herri 
Mendien Katalogoan azaltzen den arren, ez dago udalaren alde Jabetza 
Erregistroan inskribatua, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke; horretarako, Hipoteka Legearen 206. 
artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko otsailaren 
14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako prozedura 
erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
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korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 

 

2.- Bestetik, erregistroko bi finkak bakar batean BILDU daitezke, gaur egungo 
deskribapena eta benetakoa bat ez datozelako.  

 

Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 50. 
artikuluan xedatutakoaren arabera, bilketa Erregistroan egingo da, barne 
hartzen dituen finkak deskribatzen dituen eskritura publikoa eta bilketaren 
ondorioz sortuko dena kontuan hartuta. 
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LANDALURREKO LURSAILA 27 

 

 

a) IZENA: Belasteguieta mendia. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Arrieta auzoan, 27. poligonoko 148 partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, J. Larrearen lurrak eta Argai baserriko lurrak; 
Hegoaldean eta Ekialdean, gurdi-bidea, eta Mendebaldean, Mariana Aranaren 
lurrak.  

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 607 m2ko azalera du, 1916 eta 1992 
urteetako inbentarioetan 610 m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otalurreko lur zatia, Belasteguieta izenarekin ezaguna, 
Arrieta Auzoan kokatua. 610 metro karratutako azalera du, eta bere 
mugakideak hauek dira: Iparraldean, J. Larrearen lurrak eta Argai baserriko 
lurrak; Hegoaldean eta Ekialdean, gurdi-bidea, eta Mendebaldean, Mariana 
Aranaren lurrak.  
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 18. Finkaren zati bat 
bezala jaso arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 59” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 28 

 

 

a) IZENA: Armuñoeta mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 27. Poligonoko 110. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, M. Aranaren lurrak eta J. Martínen lurrak; 
Hegoaldean, Tomas Inzaren lurrak; Ekialdean, L. Larrearen lurrak eta J. Martín 
Arrietaren lurrak; eta Mendebaldean J. Arrietaren lurrak eta C. Alacainen lurrak 

 

 

f) AZALERA: Lursail honek katastroan 48.692 m2 azalera du, 1992. urteko 
inbentarioan 49.807m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Harkaiztiko eta otadiko lur zatia, Armunoeta eta 
Arrietataco-Aldea bezala ezaguna, Arrietas Auzoan eta Goialdea Auzoan 
kokatua. 49.807 metro karratutako azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: 
Iparraldean, M. Aranaren lurrak eta J. Martínen lurrak; Hegoaldean, Tomas 
Inzaren lurrak; Ekialdean, L. Larrearen lurrak eta J. Martín Arrietaren lurrak; eta 
Mendebaldean J. Arrietaren lurrak eta C. Alacainen lurrak. 27. poligonoko 110 
partzela da.  



Egileak/Autores: 

    
Landa lursailen Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

028 

 

- 2 - 

 

 

h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan 
azaltzen den moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka 
hau beste 51 finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko 
ondasun bezala inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz.  

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioan, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 60” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 
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ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1992. urteko inbentarioan azaltzen da, 
eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 1961. urtean egindako 
ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela udalaren izenean 
inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren matrikula kendu 
beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka Legearen 206. 
artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko otsailaren 
14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako prozedura 
erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 29 

 

 

a) IZENA: Arrietaco-Aldea mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 27. Poligonoko 182. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Gorospe, Echeulerri-Azpicia, Arancelayondo 
eta Mendalde baserrien lurrak; Hegoaldean, Jose Francisco Agirreren lurrak eta 
Mariano Aranaren lurrak; Ekialdean, Francisco Aguirreren lurrak eta 
Mendebaldean, José Antonio Larrearen lurrak.  

 

 

f) AZALERA: Lursail honek katastroan 23.132 m2 azalera du, 1992. urteko 
inbentarioan 24.020 m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Harkaiztiko eta otalurreko lur zatia, Arrietaco-Aldea 
bezala ezaguna, Arrietas Auzoan eta Goialdea Auzoan kokatua. 24.020 metro 
karratutako azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, Gorospe, 
Echeulerri-Azpicia, Arancelayondo eta Mendalde baserrien lurrak; Hegoadlean, 
Jose Francisco Agirreren lurrak eta Mariano Aranaren lurrak; Ekialdean, 
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Francisco Aguirreren lurrak eta Mendebaldean, José Antonio Larrearen lurrak. 
27 poligonoko 182 partzela da.  

 

 

h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan 
azaltzen den moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka 
hau beste 51 finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko 
ondasun bezala inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz.  

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioan, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 61” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1992. urteko inbentarioan azaltzen da, 
eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 1961. urtean egindako 
ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela udalaren izenean 
inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren matrikula kendu 
beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka Legearen 206. 
artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko otsailaren 
14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako prozedura 
erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 30 

 

 

a) IZENA: Trincelayeta mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 9. Poligonoko 120. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, S. Inzaren lurrak eta S. Zabaletaren lurrak; 
Hegoaldean, R. Alústizaren lurrak eta H. Asurmendiren lurrak; Ekialdean, gurdi-
bidea; eta Mendebalean, Antonio Aracamaren lurrak. 

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 19.563 m2ko azalera du, 1916 eta 1992 
urteetako inbentarioetan 11.993 m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otadiko lur zatia, bertan pinuak landatu diren arren, 
Trincelayeta izenarekin ezaguna, Arrietas Auzoan kokatua Antonio Aracamaren 
“banda de Leteguron”etik gertu. 11.993 metro karratutako azalera du, eta bere 
mugakideak hauek dira: Iparraldean, S. Inzaren lurrak eta S. Zabaletaren lurrak; 
Hegoaldean, R. Alústizaren lurrak eta H. Asurmendiren lurrak; Ekialdean, gurdi-
bidea; eta Mendebalean, Antonio Aracamaren lurrak. 9 poligonoko 120. 
partzela da.  
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 22. Finkaren zati bat 
bezala jaso arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 63” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
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dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 31  

 

a) IZENA: Katastroko 04075 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 4. Poligonoko 75. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 04059 finka; Hegoaldean, katastroko 
04056 finka; Ekialdean, katastroko 04059, 04077 eta 04056 finkak; eta 
Mendebaldean, katastroko 04059, 04078 eta 04056 finkak. 

 

 

f) AZALERA: Lursaila honek 5.768 m2 azalera du. 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila, Dintialdea inguruan. 5.768 m2tako azalera du eta bere mugakideak 
hauek dira: Iparraldean, katastroko 04059 finka; Hegoaldean, katastroko 04056 
finka; Ekialdean, katastroko 04059, 04077 eta 04056 finkak; eta Mendebaldean, 
katastroko 04059, 04078 eta 04056 finkak. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 32 

 

 

a) IZENA: Santi-Espiritu mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Goialdea Auzoan, 27. Poligonoko 5. Partzela da.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Santiago Zabaletaren lurrak; Hegoaldean, L. 
Zabaleta eta G. Aristimuñoren lurrak; Ekialdean, gurdi-bidea eta 
Mendebaldean, Partzuergoko mendiak. 

 

 

f) AZALERA: Lursail honek katastroan 3.410 m2 azalera du, 1916 eta 1992. 
urteetako inbentarioetan 3.304 m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otalurreko lur zatia, Santi-Espiritu izenarekin ezaguna, 
Goialdea auzoan kokatua, Santi-Espiritu ermitatik gertu. 3.304 metro 
karratutako azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, Santiago 
Zabaletaren lurrak; Hegoaldean, L. Zabaleta eta G. Aristimuñoren lurrak; 
Ekialdean, gurdi-bidea eta Mendebaldean, Partzuergoko mendiak.  
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 25. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 67” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 33  

 

 

a) IZENA: Altamico-Saleche-Burua mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Arrieta Auzoan. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, gurdi-bidea eta Sebastián Urbistondo eta 
Antonio Aracamaren lurrak; Hegoaldean, José Antonio Arrieta, Antonio 
Aracama eta M. Dolores Munitaren lurrak; Ekialdean, Pablo Asurmendiren 
lurrak; eta Mendebaldean, Munita, gurdi-bidea eta Satizalibar baserriko lurrak.  

 

 

f) AZALERA: Lursail honek 6.119 m2ko azalera du.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otadiko lur zatia, Altamico-Saleche-Burna izenarekin 
ezaguna, Arrietas Auzoan kokatua, Antonio Aracamaren “Banda de 
Leteguren”etik gertu. 6.119 metro karratutako azalera du, eta bere mugakideak 
hauek dira: Iparraldean, gurdi-bidea eta Sebastián Urbistondo eta Antonio 
Aracamaren lurrak; Hegoaldean, José Antonio Arrieta, Antonio Aracama eta M. 
Dolores Munitaren lurrak; Ekialdean, Pablo Asurmendiren lurrak; eta 
Mendebaldean, Munita, gurdi-bidea eta Satizalibar baserriko lurrak.  
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 22. Finkaren zati bat 
bezala jaso arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 64” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
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dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 34 

 

 

a) IZENA: Achache-Gaña mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 21. poligonoko 120 partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Francisca Gorrochateguiren lurrak; Ekialdean, 
Francisca Gorrochategui eta Gabino Arrizabalagaren lurrak; eta Hegoaldean 
eta Mendebaldean, Achachetik Antiasera doan gurdi-bidea.  

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 2.130 m2ko azalera du, 1916 eta 1992 
urteetako inbentarioetan 789 m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Harkaiztiko lur zatia, Achache-Gaña izenarekin ezaguna, 
Achache etxearen ondoan kokatua, Olaberria auzoan. 2.130 metro karratutako 
azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, Francisca 
Gorrochateguiren lurrak; Ekialdean, Francisca Gorrochategui eta Gabino 
Arrizabalagaren lurrak; eta Hegoaldean eta Mendebaldean, Achachetik 
Antiasera doan gurdi-bidea  
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 27. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 69” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
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dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 35 

 

 

a) IZENA: Erracio-Bitartea Mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 25. poligonoko 111. partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Fernando Aguirre lurrak, Juan Bautista Ichaso-
Asuren lurrak eta Zuloaga-Muñoa baserriko lurrak; Hegoaldean, Zuloaga –
Goenako lurrak; Ekialdean, Zuloagasetik Maine-Atzeara doan gurdi-bidea; 
Mendebaldean, Zuloagasetik Gosategui eta Landerritura doan bidea. 

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 2.205 m2ko azalera du, 1916 eta 1992 
urteetako inbentarioetan 2.141 m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Erracio Bitartea izenarekin ezagutzen den lursaila, 
Barrenaldea auzoan kokatua. 2.141 metro karratutako azalera du, eta bere 
mugakideak hauek dira: Iparraldean, Fernando Aguirre lurrak, Juan Bautista 
Ichaso-Asuren lurrak eta Zuloaga-Muñoa baserriko lurrak; Hegoaldean, 
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Zuloaga –Goenako lurrak; Ekialdean, Zuloagasetik Maine-Atzeara doan gurdi-
bidea; Mendebaldean, Zuloagasetik Gosategui eta Landerritura doan bidea. 

 

 

h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 28. Finkaren zati bat 
bezala jaso arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 70” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  
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m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 
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- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 36 

 

 

a) IZENA: Carobi-Aldea mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 24. poligonoko 82. partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean Juan Bautista Ichaso-Asuren lurrak; 
Hegoaldean, Zuloaga-Erdicoa baserria lurrak eta Zuloaga Goena baserriko 
lurrak; Ekialdean, Braulio Alustizaren lurrak; eta Mendebaldean, Nicolás 
Otaeguiren lurrak.  

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 2.250 m2ko azalera du, 1916 eta 1992 
urteetako inbentarioetan 4.545 m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otadiko lur zatia, Carobi-Aldea izenarekin ezaguna, 
Barrenaldea auzoan kokatua. 4.545 metro karratutakoa zalera du eta bere 
mugakideak hauek dira: Iparraldean Juan Bautista Ichaso-Asuren lurrak; 
Hegoaldean, Zuloaga-Erdicoa baserria lurrak eta Zuloaga Goena baserriko 
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lurrak; Ekialdean, Braulio Alustizaren lurrak; eta Mendebaldean, Nicolás 
Otaeguiren lurrak.  

 

 

h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 28. Finkaren zati bat 
bezala jaso arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 71” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  
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m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 
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- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 37 

 

 

a) IZENA: Mutarrain mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Olaran auzoan,  22. Poligonoko 5. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Goenagara doan gurdi-bidea; Hegoaldean, 
gurdi-bidea; Ekialdean, Unzurruzaga baserria; eta Mendebaldean, gurdi-bidea 
eta Iturburu. 

 

 

f) AZALERA: Lursail honek katastroan 3.104 m2 azalera du, 1916 eta 1992. 
urteetako inbentarioetan 2.532 m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otadiko eta harkaiztiko lur zatia, Mutarrain izenarekin 
ezaguna, Olaran auzoan kokatua, Iturburu-Criori baserritik gertu. 2.532 metro 
karratutako azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
Goenagara doan gurdi-bidea; Hegoaldean, gurdi-bidea; Ekialdean, 
Unzurruzaga baserria; eta Mendebaldean, gurdi-bidea eta Iturburu.  
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 29. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 72” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 38 

 

 

a) IZENA: Arriaundi Mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Olaran auzoan, baina ezinezkoa izan da kokatzea. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, gurdi-bidea, Hegoaldean eta Ekialdean, 
Prudencia Goibururen lurrak; eta Mendebaldean, FJ. Ascensio Aseguinolazaren 
lurrak. 

 

 

f) AZALERA: 2.430 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otalurreko lur zatia, Arriaundi izenarekin ezaguna, Olaran 
auzoan kokatua, Juan Bautista Aseguinolaza andatik gertu. 2.430 metro 
karratutako azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, gurdi-
bidea, Hegoaldean eta Ekialdean, Prudencia Goibururen lurrak; eta 
Mendebaldean, FJ. Ascensio Aseguinolazaren lurrak. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 30. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioan, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 73” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 



Egileak/Autores: 

    
Landa lursailen Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

038 

 

- 3 - 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Kasu honetan 1916 eta 1992 urteetako udal 
inbentarioetan udalaren izenean azaltzen den finka baten aurrean gaude, 
udalaren jabetzatik atera izanaren arrastorik ez dagoelarik. 

 

Bestalde, ezin izan da finka hau kokatu, hori dela eta udalak lursail konen 
kokapena ikertu egin beharko luke, eta kokatzea lortzen duenean, erregistroan 
udalaren alde finkaren matrikula kendu beharko litzateke; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Baina finka kokatu ondoren, udalari bere jabetzari buruzko zalantzak sortuz 
gero, ikerketa espediente bat tramitatu beharko litzateke, noren jabetzako den 
argitzeko. 

 

Ofiziozko ikerketa egiteko eskumena Tokiko Entitateen Ondasunen Araudiko 
45. artikuluan onetsia dago, eta prozedura lege testu berdinaren 46. artikuluan 
eta ondorengoetan arautzen da, eskumen hori ustez jabetza publikoko edozein 
ondasun tarteko denean edozein unetan aplika daitekeelarik. 

 

Horretarako prozedura ondoren adieraziko diren ekintzetan zehaztuko litzateke: 

 

 Udal Korporazioaren akordioa espedientea irekitzeko, zeina 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko den, 
identifikatu ahal izateko ondasunaren ezaugarrien berri emanez. 
Aipatu aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-taulan jarriko da 
15 egunez. 

 

 Espedientea irekitzeko akordioa Administrazio Autonomikora 
igaroko da,  bere eskubideak bete ditzan eta dagokiona alega 
dezan. 

 



Egileak/Autores: 

    
Landa lursailen Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

038 

 

- 4 - 

 Hilabeteko epean, Iragarki-taulan iragarkia kendu behar denetik 
hurrengo egunean kontatzen hasita, zerikusia duten pertsonek 
bere eskubideak defendatzeko egokiak irizten dituzten 
alegazioak egin ahal izango dituzte, euren alegazioak oinarritzen 
dituzten agiri guztiekin batera. 

 

 Aurreko puntuan adierazitakoaren kalterik gabe, espedienteak 
erasaten dituzten pertsonak badira, ezagunak eta 
identifikagarriak, pertsonalki jakinarazi beharko da. 

 

 Aipatu epea igarota, froga-aldia irekiko da agiriak eta dagozkion 
frogak onartu ahal izango dira, zeinak udaleko zerbitzuek 
baloratuko baitituzte, erasandako pertsonei espedientearen berri 
10 eguneko epean jakinaraziko zaielarik.  

 

 Espedientearen ebazpena Udal-Korporazioak emango du, 
Idazkariaren aldez aurretiko txostena aztertu ondoren. 

 

 Akordioari bi bidetatik egin dakioke aurka, bide administratibotik, 
inpugnatzen dena eskubidea bera baldin bada, hau da, 
prozedura betetzea eta aurrera eramateko baldintzak, eta 
eskubide zibilen bidetik, eztabaidatzen dena ondasunen jabetza 
edo berauen behin-betiko jabetza bada. 

 



Egileak/Autores: 

    
Landa lursailen Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

039 

 

- 1 - 

LANDALURREKO LURSAILA 39 

 

 

a) IZENA: Celaychoa mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 4. poligonoko 10. partzela eta 7. poligonoko 22. partzelaren 
zati bat da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, José Luís Arrizabalagaren lurrak, Francisco 
Larrearen lurrak eta Ramón Alustizaren lurrak; Hegoaldean, Francisco Larrea 
Maizen lurrak, Francisco Larrearen lurrak eta Mendigarate baserriko lurrak; 
Ekialdean eta Mendebaldean, gurdi-bidea.  

 

 

f) AZALERA: 6.142 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otalurreko eta harkaiztiko lur zatia, Celaychoa izenarekin 
ezaguna, Arrieta Auzoan kokatua, Mendigarate baserritik gertu. 6.142 metro 
karratutako azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, José Luís 
Arrizabalagaren lurrak, Francisco Larrearen lurrak eta Ramón Alustizaren 
lurrak; Hegoaldean, Francisco Larrea Maizren lurrak, Francisco Larrearen lurrak 
eta Mendigarate baserriko lurrak; Ekialdean eta Mendebaldean, gurdi- bidea. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 31. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 74” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 



Egileak/Autores: 

    
Landa lursailen Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

039 

 

- 3 - 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, eta gainera, lursail honen zati bat  katastroko 
07022 finkan kokatzen da, finka honen zati bat udal jabarikoa eta bestea 
jabetza pribatukoa izanik. Hori dela eta mugaketa espediente bat kudeatu 
beharko litzateke, katastroko 07022 finkaren barruan udal lursailak dituen 
mugak finkatzeko. Eta horrela gero, katastroan beharrezkoak diren aldaketak 
egin, gaur egun finka osoa jabetza pribatukoa dela azaltzen baita.  

 

Mugaketa burutu ondoren, Zegamako udalaren alde finkaren matrikula kendu 
beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka Legearen 206. 
artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko otsailaren 
14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako prozedura 
erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
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korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 40 

 

 

a) IZENA: IIrazailgo-Muñoa Mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Olaran Auzoan, 22. Poligonoko 85. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean eta Mendebaldean, J. B. Berasateguiren lurrak; 
Hegoaldean, Astergui baserriko lurrak; eta Ekialdean, J. B. Aguirreren lurrak. 

 

 

f) AZALERA: 842 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otalurreko lur zatia, Irazailgo-Muñoa izenarekin ezaguna, 
Olaran auzoan kokatua, Astergui baserritik gertu. 842 metro karratutako azalera 
du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean eta Mendebaldean, J. B. 
Berasateguiren lurrak; Hegoaldean, Astergui baserriko lurrak; eta Ekialdean, J. 
B. Aguirreren lurrak. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan 
azaltzen den moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka 
hau beste 51 finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko 
ondasun bezala inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz.  

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioan, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 76” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1992. urteko inbentarioan azaltzen da, 
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eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 1961. urtean egindako 
ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela udalaren izenean 
inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren matrikula kendu 
beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka Legearen 206. 
artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko otsailaren 
14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako prozedura 
erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 41 

 

 

a) IZENA: Berrizun mendia. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 2. poligonoko 19. partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, J.M. Aracamaren lurrak; Hegoaldean, gurdi-
bidea; Ekialdean, Gregorio Armendi baserria; eta Mendebaldean, gurdi-bidea.  

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 4.984 m2ko azalera du, 1916 eta 1992 
urteetako inbentarioetan 6.374 m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Pinudi lursaila, Berrizun izenarekin ezaguna, 
Barrenaldean kokatua, Goicoecheande baserriaren goikaldean. 6.374 metro 
karratutako azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, J.M. 
Aracamaren lurrak; Hegoaldean, gurdi-bidea; Ekialdean, Gregorio Armendi 
baserria; eta Mendebaldean, gurdi-bidea. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 1. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 79” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 42 

 

 

a) IZENA: Mendivil mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 25. poligonoko 90. partzela da 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean eta Hegoaldean, gurdi-bidea; Ekialdean, 
Bartolomé Olaranen lurrak, eta Mendebaldean, Casiano Zufiriaren lurrak. 

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 8.880 m2ko azalera du, 1916 eta 1992 
urteetako inbentarioetan 3.190 m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Arbelatsu eta harkaiztiko lur zatia, Mendivil izenarekin 
ezaguna, Barrenaldea auzoan kokatua, Potentenea eta Gosategui baserrietatik 
gertu. 3.190 metro karratutako azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: 
Iparraldean eta Hegoaldean, gurdi-bidea; Ekialdean, Bartolomé Olaranen 
lurrak, eta Mendebaldean, Casiano Zufiriaren lurrak. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 2. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 80” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 43 

 

 

a) IZENA: Arpoto mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 24. poligonoko 58. partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, bidea; Hegoaldean, Inchaurrondo lurra; 
Ekialdean, Santa Aguedako bidea; eta Mendebaldean, Pedro José Guridiren 
lurrak.  

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 1.522 m2ko azalera du, 1916 eta 1992 
urteetako inbentarioetan 1.608 m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otalurreko lur zatia, Arpoto izenarekin ezaguna, 
Barrenaldea auzoan kokatua, Larrecatik Bidartera doan bidearen gainean 
kokatua. 1.608 metro karratutako azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: 
Iparraldean, bidea; Hegoaldean, Inchaurrondo lurra; Ekialdean, Santa 
Aguedako bidea; eta Mendebaldean, Pedro José Guridiren lurrak.  

 



Egileak/Autores: 

    
Landa lursailen Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

043 

 

- 2 - 

 

h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 3. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 81” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 44 

 

 

a) IZENA: Maizkarra mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Maizcarra inguruan kokatzen da eta 24. poligonoko 36. 
partzelarekin bat dator.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Robustiana Iurritaren lurrak, Hegoaldean, 
Iurritaren lurrak eta Irimo anaiarenak; Ekialdean, Iurritaren lurra eta 
Gorrochategirenak; eta Mendebaldean, Irimoren lurrak eta gurdi-bidea.  

 

 

f) AZALERA: Katastroaren arabera 3.769 m2ko azalera du, 1916 eta 1992 
urteetako inbentarioetan 4.983 m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otalurreko eta harritzako lur zatia, Maizcarra izenarekin 
ezaguna, izen berdineko inguruan kokatua. 4.983 metro karratutako azalera du, 
eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, Robustiana Iurritaren lurrak, 
Hegoaldean, Iurritaren lurrak eta Irimo anaiarenak; Ekialdean, Iurritaren lurra 
eta Gorrochategirenak; eta Mendebaldean, Irimoren lurrak eta gurdi-bidea.  
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 4. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 82” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
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dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 45 

 

 

a) IZENA: Maldio-Astio eta Uzcatza 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 17. Poligonoko 19-a, 19-b, eta 19-c Partzela, 22. Poligonoko 
90. Partzelak eta 17. Poligonoko 3. Partzelaren zati bat dira. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Juan Bautista Aguirreren lurrak; José Ignacio 
Arrizabalgarenak eta Julián Otaeguirenak; Hegoaldean, Damián Ariztumuñoren 
lurrak, Juan Bautista Berasateguirenak eta Zegamako udalarenak; 
Mendebaldean, Andrés M. Arrietaren lurrak, José Berasateguiernak eta Martín 
José Berasateguirenak; eta Ekialdean, Segurako eta Idiazabalgo udalerrietako 
lurrak.  

 

 

f) AZALERA: 449.520 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otalurreko eta otadiko lur zatia, Maldio-Astio eta Uzcatza 
izenarekin ezaguna, Olaran eta Goyaldea auzoen artean kokatua, Aldabideko 
bandatik gertu. 449.520 metro karratutako azalera du, eta bere mugakideak 
hauek dira: Iparraldean, Juan Bautista Aguirreren lurrak; José Ignacio 
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Arrizabalgarenak eta Julián Otaeguirenak; Hegoaldean, Damián Ariztumuñoren 
lurrak, Juan Bautista Berasateguirenak eta Zegamako udalarenak; 
Mendebaldean, Andrés M. Arrietaren lurrak, José Berasateguiernak eta Martín 
José Berasateguirenak; eta Ekialdean, Segurako eta Idiazabalgo udalerrietako 
lurrak. 17. poligonoko 19-a, 19-b eta 19-c eta 22. poligonoko 90 partzela da.  

 

 

h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 8.finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioan, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 85” eta TFM KODEA 20010100. ORDINALA 78” bezala 
identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  
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l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916 eta 1992. urteetako inbentarioetan 
azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 1961. urtean 
egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela udalaren izenean 
inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren matrikula kendu 
beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka Legearen 206. 
artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko otsailaren 
14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako prozedura 
erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 



Egileak/Autores: 

    
Landa lursailen Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

045 

 

- 4 - 

korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 46 

 

 

a) IZENA: Otamuño o Arrizabal 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Katastroko 22106 eta 18030 partzelak dira.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean eta Hegoaldean, J.B. Berasateguiren lurrak; 
Ekialdean, Damián Ariztimuñoren lurrak, eta Mendebaldean, J.B. 
Asecovinlazaren lurrak.  

 

 

f) AZALERA: 11.548 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otalurreko eta otadiko lur zatia, Otamuño edo Arrizabal 
izenarekin ezaguna, Olaran auzoan kokatua, Aranzagaracoa baserritik gertu. 
11.548 metro karratutako azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: 
Iparraldean eta Hegoaldean, J.B. Berasateguiren lurrak; Ekialdean, Damián 
Ariztimuñoren lurrak, eta Mendebaldean, J.B. Asecovinlazaren lurrak. 17. 
Poligonoko 19-c partzela, 17. Poligonoko 17 partzela,17. Poligono 16 partzela 
eta 18. poligonoko 35 partzelak osatzen dute. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 9. Finkaren zati bat 
bezala jaso arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 86” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
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dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 47 

 

 

a) IZENA: Astio-Maldio 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 17. Poligonoko 19-e, 17 eta 16 Partzelak, 18. Poligonoko 35. 
Partzela eta 17. Poligonoko 3. Partzelaren zati bat da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Ubitarte baserriko lurrak, Characipirenak, 
Astreguirenak eta Andrés M. Arrietarenak; Hegoaldean, J.B. Berasateguiren 
lurrak, eta Andrés M. Arrietarenak; Mendebaldean, Ariztimuño, Aranzaza 
Azpicoa, eta ibuzteta baserrienak, Andrés M. Arrietaren lurrak eta Damián 
Ariztimuñorenak.  

 

 

f) AZALERA: 122.977m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Otalurreko eta otadiko lur zatia, Astio-Maldio izenarekin 
ezaguna, Olaran eta Goyaldea auzoen artean kokatua. 122.977 metro 
karratutako azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, Ubitarte 
baserriko lurrak, Characipirenak, Astreguirenak eta Andrés M. Arrietarenak; 
Hegoaldean, J.B. Berasateguiren lurrak, eta Andrés M. Arrietarenak; 
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Mendebaldean, Ariztimuño, Aranzaza Azpicoa, eta ibuzteta baserrienak, 
Andrés M. Arrietaren lurrak eta Damián Ariztimuñorenak. 

 

 

h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 9. Finkaren zati bat eta 
A, B eta C finkak bezala jaso arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 87” eta “TFM KODEA 20010100. ORDINALA 75” bezala 
identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  
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m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 
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Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 48 

 

 

a) IZENA: Murguicelay mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Arrieta Auzoan, 7. Poligonoko 6. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, J. Larrearen lurrak eta C. Zufiriarenak; eta 
hegoaldean, herri bidea.  

 

 

f) AZALERA: Lursail honek katastroan 17.895 m2 azalera du, 1916 eta 1992. 
urteetako inbentarioetan 15.013m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Arbelatsua den lur zatia, Murguicelay izenarekin 
ezaguna, Arrietas auzoan kokatua, Iturralde baserritik gertu. 15.013 metro 
karratutako azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, J. 
Larrearen lurrak eta C. Zufiriarenak; eta hegoaldean, herri bidea.  
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 11. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 88” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 
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n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 49 

 

 

a) IZENA: Izarraga mendia. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Olaran Auzoan, 21. Poligonoko 41. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Achache etxearen lurrak, Pedro Lazcanorenak 
eta José Aguirrerenak; Hegoaldean, Bernardo Asurmendiren lurrak, José 
Aguirrerenak, Ugarte baserriko lurrak eta Urgana baserriarenak, eta José Luís 
Arrizabalagaren lurrak; Ekialdean, Damián Ariztimunoren lurrak eta Nicolás 
Ayestaranrenak; eta Mendebaldean, José Aguirreren lurrak. 

 

 

f) AZALERA: Lursail honek katastroan 61.373 m2 azalera du, 1916 eta 1992. 
urteetako inbentarioetan 13.998m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Arbertsua den lur zatia, Ibuzteta-gaña eta Izarraga 
izenekin ezaguna, Olaran auzoan kokatua, Izurraga baserritik gertu. 13.998 
metro karratutako azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
Achache etxearen lurrak, Pedro Lazcanorenak eta José Aguirrerenak; 
Hegoaldean, Bernardo Asurmendiren lurrak, José Aguirrerenak, Ugarte 
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baserriko lurrak eta Urgana baserriarenak, eta José Luís Arrizabalagaren lurrak; 
Ekialdean, Damián Ariztimunoren lurrak eta Nicolás Ayestaranrenak; eta 
Mendebaldean, José Aguirreren lurrak. 

 

 

h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 7. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 89” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  
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m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 
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Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 50 

 

 

a) IZENA: Itzubiaga Mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Arrieta Auzoan, 27. Poligonoko 112. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Tomas Iuzaren lurrak, Hegoaldean, Tomas 
Arrietaren lurrak; Ekialdean, Arancelay baserriko lurrak; eta Mendebaldean, 
Patricio Echeverriaren lurrak. 

 

 

f) AZALERA: Lursail honek katastroan 62.597 m2 azalera du, 1916 eta 1992. 
urteetako inbentarioetan 69.470 m2ko azalera duela adierazten den arren.  

 

 

g) DESKRIBAPENA: Belardi eta harkaiztegi lur zatia, ltzubiaga izenarekin 
ezaguna, Mendebaldean kokatua, Arrietas auzoan. 69.470 metro karratutako 
azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, Tomas Iuzaren lurrak, 
Hegoaldean, Tomas Arrietaren lurrak; Ekialdean, Arancelay baserriko lurrak; 
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eta Mendebaldean, patricio Echeverriaren lurrak. 27. poligonoko 112 partzela 
da.  

 

 

h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 20. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 90” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  
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m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 
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- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 51 

 

 

a) IZENA: Mugarri-Txiki mendia edo Mugarri-Luze. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Olaran Auzoan, 17. Poligonoko 7. Partzela eta  22. Poligonoko 
58. eta 55. Partzelak dira.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Martín José Berasateguiren lurrak, José 
Ignacio Arrizabalagaren lurrak, eta Juan Bautista Aguirreren lurrak; 
Hegoaldean, José Ignacio Arrizabalagaren lurrak eta Julián Otaeguiren lurrak; 
Ekialdean, Segurako udalerriko lurrak; eta Mendebaldean, José Alustizaren 
lurrak eta Juan Bautista Aguirreren lurrak. 

 

 

f) AZALERA: 23.434 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Mugarri-Txiki edo Mugarri-Luze izenarekin ezaguna den 
lur zatia, Olaran auzoan kokatua, Goyena baserritik gertu. 23.434 metro 
karratutako azalera du, eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, Martín 
José Berasateguiren lurrak, José Ignacio Arrizabalagaren lurrak, eta Juan 
Bautista Aguirreren lurrak; Hegoaldean, José Ignacio Arrizabalagaren lurrak eta 
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Julián Otaeguiren lurrak; Ekialdean, Segurako udalerriko lurrak; eta 
Mendebaldean, José Alustizaren lurrak eta Juan Bautista Aguirreren lurrak. 17. 
Poligonoko 17. Partzela, eta 22. Poligonoko 58 eta 55 partzelak dira. 

 

 

h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 6. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 91” bezala identifikatzen du.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  
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m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 
1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela 
udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren 
matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka 
Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko 
otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako 
prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 



Egileak/Autores: 

    
Landa lursailen Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

051 

 

- 4 - 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 52 

 

 

a) IZENA: Mainamendi – Egiotz mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 23. Poligonoko 29. Partzela, 23. Poligonoko 42. Partzela, 24. 
Poligonoko 81. Partzela, 22. Poligonoko 52. Partzela, 24. Poligonoko 95. 
Partzela, 22. Poligonoko 1. Partzela da eta 23. Poligonoko 42. Partzela.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: 22. Poligonoko 62, 4, 46, 47, 48, 64 eta 53. Partzelak, 23. 
Poligonoko 31, 28, 27, 1, 30, 12, 26 eta 25. Partzelak eta 24. Poligonoko 96, 
93, 92, 80 eta 94. partzelak.  

 

 

f) AZALERA: 234.722 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Pinudi-mendi eta alhatze erabileretarako lur zatia, 
Maiñamendi – Egiotz izenarekin ezaguna, Zegamako udalerriko Barrealde eta 
Olaran auzoetan kokatua. 23. Poligonoko 29. Partzela, 24. Poligonoko 81. 
Partzela, 22. Poligonoko 52. Partzela, 24. Poligonoko 95. Partzela eta 22. 
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Poligonoko 1. Partzela da. 234.700 m2 azalera du eta katastroko finka hauek 
ditu mugakide bezala: 22. Poligonoko 62, 4, 46, 47, 48, 64 eta 53. Partzelak, 
23. Poligonoko 31, 28, 27, 1, 30, 12, 26 eta 25. Partzelak eta 24. Poligonoko 
96, 93, 92, 80 eta 94. partzelak. 

 

 

h) JABETZA TITULUA. z dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena den 
arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 5. finka bezala jaso arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioan, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 83” bezala identifikatzen du. 

 

Gainera, Zegamako udalerriko herri Mendi katalogoan 5. Mendia bezala 
azaltzen da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  
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l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916 eta 1992. urteetako inbentarioetan 
eta Zegamako herri Mendien Katalogoan azaltzen da, eta gainera, Jabetza 
Erregistroan inskribatzeko 1961. urtean egindako ziurtagirian sartu zen. Baina 
gauza da ez dagoela udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako 
udalaren alde finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; 
horretarako, Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua 
onartzen duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta 
ondorengoetan ezarritako prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
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korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 53 

 

 

a) IZENA: Saadar Zeharra ta Gazbide Astio mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 17. Poligonoko 20. Partzela, 18. Poligonoko 38 (a, b, c) 
partzelak eta 20. Poligonoko 22 (a, b, c) partzelak dira.  

 

 

e) MUGAKIDEAK: 17. Poligonoko 12, 22, 1 eta 24. Partzelak, 20. Poligonoko 
21, 23, 40, 47, 8, 2, 43, 17, 44 eta 39 partzelak, 18. Poligonoko 3, 6 eta 44. 
Partzelak eta 19. Poligonoko 62. Partzela.  

 

f) AZALERA: 604.021 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Saadar Zeharra ta Gazbide Astio izeneko mendia, 
Zegamako udalerrian kokatua. 17. Poligonoko 20. Partzela, 18. Poligonoko 38 
(a, b, c) partzelak eta 20. Poligonoko 22 (a, b, c) partzelak dira. 604.021 m2 ditu 
eta katastroko finka hauek ditu mugakide bezala: 17. Poligonoko 12, 22, 1 eta 
24. Partzelak, 20. Poligonoko 21, 23, 40, 47, 8, 2, 43, 17, 44 eta 39 partzelak, 
18. Poligonoko 3, 6 eta 44. Partzelak eta 19. Poligonoko 62. Partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 10. finka bezala 
jasotzen den  arren. 

 

Gainera, Zegamako udalerriko herri Mendi katalogoan 10. Mendia bezala 
azaltzen da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau Zegamako herri Mendien Katalogoan 
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eta 1916. urteko udal inbentarioan azaltzen da, baina ez dago udalaren alde 
Jabetza Erregistroan inskribatua, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke; horretarako, Hipoteka Legearen 
206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko otsailaren 
14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako prozedura 
erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 54 

 

 

a) IZENA: Iturzabal Gaina – azpia - Aldea mendia 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: Goialde auzoan kokatzen da eta 26. Poligonoko 26 eta 27. 
Partzelak, 27. Poligonoko 15 partzela, eta 11. Poligonoko 115, 110 eta 111 
Partzelak dira. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: 11. Poligonoko 113, 7, 112, 3, 6, eta 110 Partzelak, 27. 
Poligonoko 19. Partzela, eta 26. Poligonoko 21, 19, 12, 13, 17, 16, 9, 23, 14 eta 
25 partzelak.  

 

 

f) AZALERA: 192.557 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: Iturzabal Gaina – Azpia - Aldea izeneko mendia, 
Zegamako udalerriko Goialde auzoan kokatua. 26. Poligonoko 26 eta 27. 
Partzelak, 27. Poligonoko 15 partzela, eta 11. Poligonoko 115, 110 eta 111 
Partzelak dira. 192.557 m2 azalera du eta katastroko finka hauek ditu mugakide 
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bezala: 11. Poligonoko 113, 7, 112, 3, 6, eta 110 Partzelak, 27. Poligonoko 19. 
Partzela, eta 26. Poligonoko 21, 19, 12, 13, 17, 16, 9, 23, 14 eta25 partzelak.  

 

 

h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, antzina-antzinatik udalarena 
den arren, eta udalaren 1916. urteko udal inbentarioan 23. finka bezala jaso 
arren.  

 

Gainera, 1992. urteko Zegamako Ondasunen inbentarioan azaltzen den 
moduan, 1961eko abuztuaren 12an ziurtagiri bat egin zen , finka hau beste 51 
finkekin batera, Jabetza Erregistroan Zegamako Udalerriko ondasun bezala 
inskribatzeko, Hipoteka Legearen 206 artikuluak eta Hipoteka 
Erregelamenduaren 303 artikuluak jasotzen duena jarraikiz. Baina azkenean ez 
da jabetza erregistroan inskribatu. 

 

Aipatutako 1992. urteko inbentarioak, lursail hau “TFM KODEA 20010100. 
ORDINALA 65” eta “TFM KODEA 20010100. ORDINALA 66” bezala 
identifikatzen du.  

 

Bestalde, Zegamako udalerriko herri Mendi katalogoan 23. Mendia bezala ere 
azaltzen da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Jabetza erregistroan inskribatzear dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  
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l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau 1916. eta 1992. urteetako 
inbentarioetan azaltzen da eta Zegamako herri Mendien Katalogoan azaltzen 
da, eta gainera, Jabetza Erregistroan inskribatzeko 1961. urtean egindako 
ziurtagirian sartu zen. Baina gauza da ez dagoela udalaren izenean 
inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde finkaren matrikula kendu 
beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, Hipoteka Legearen 206. 
artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen duen 1947ko otsailaren 
14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako prozedura 
erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

054 

 

- 4 - 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 55 

 

 

a) IZENA: Katastroko 03066 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 3. Poligonoko 66. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 03042 eta 03087 partzelak; 
Hegoaldean, katastroko 03064 eta 03065 partzelak; Ekialdean, katastroko 
03068 partzela; eta Mendebaldean, katastroko 03042 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 796m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila, Dintialdea aldean. 796 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek 
dira: Iparraldean, katastroko 03042 eta 03087 partzelak; Hegoaldean, 
katastroko 03064 eta 03065 partzelak; Ekialdean, katastroko 03068 partzela; 
eta Mendebaldean, katastroko 03042 partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 56 

 

 

a) IZENA: Katastroko 03085 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 3. Poligonoko 85. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 03065 eta 03069 partzelak; 
Hegoaldean, katastroko 03083 partzela; Ekialdean, katastroko 03072 partzela; 
eta Mendebaldean, katastroko 03084 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 2.674 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila, Dintialdea aldean. 2.674 m2tako azalera du eta bere mugakideak 
hauek dira: Iparraldean, katastroko 03065 eta 03069 partzelak; Hegoaldean, 
katastroko 03083 partzela; Ekialdean, katastroko 03072 partzela; eta 
Mendebaldean, katastroko 03084 partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 57 

 

 

a) IZENA: Katastroko 04076 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 4. Poligonoko 76. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Hegoaldean eta Mendebaldean, katastroko 
04059 partzela; eta Ekialdean, katastroko 04056 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 17.248 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 17.248 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: 
Iparraldean, Hegoaldean eta Mendebaldean, katastroko 04059 partzela; eta 
Ekialdean, katastroko 04056 partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 58 

 

 

a) IZENA: Katastroko 04079 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 79. Poligonoko 4. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Ekialdean eta Mendebaldean, Legazpiako 
udalerria; eta Hegoaldean, katastroko partzela 04059.  

 

 

f) AZALERA: 16.502 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 16.502 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: 
Iparraldean, Ekialdean eta Mendebaldean, Legazpiako udalerria; eta 
Hegoaldean, katastroko partzela 04059. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 59 

 

 

a) IZENA: Katastroko 06094 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 6. Poligonoko 94. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, herri bidea; Hegoaldean, katastroko 06095 eta 
06096 partzelak; Ekialdean, katastroko 06095 partzela; eta Mendebaldean, 
katastroko 06096 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 567 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 567 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
herri bidea; Hegoaldean, katastroko 06095 eta 06096 partzelak; Ekialdean, 
katastroko 06095 partzela; eta Mendebaldean, katastroko 06096 partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 60 

 

 

a) IZENA: Katastroko 06099 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 6. Poligonoko 99. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, herri bidea; Hegoaldean, katastroko 06098 eta 
06100 partzelak; Ekialdean, katastroko 06098 partzela; eta Mendebaldean, 
katastroko 06100 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 466 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 466 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
herri bidea; Hegoaldean, katastroko 06098 eta 06100 partzelak; Ekialdean, 
katastroko 06098 partzela; eta Mendebaldean, katastroko 06100 partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 61 

 

 

a) IZENA: Katastroko 06150 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 6. Poligonoko 150. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 06036 partzela eta GI-3261 
errepidea; Hegoaldean, katastroko 06056 partzela; Ekialdean, katastroko 06035 
partzela; eta Mendebaldean, katastroko 06036, 03037 eta 06041 partzelak. 

 

 

f) AZALERA: 8.380 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 8.380 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
katastroko 06036 partzela eta GI-3261 errepidea; Hegoaldean, katastroko 
06056 partzela; Ekialdean, katastroko 06035 partzela; eta Mendebaldean, 
katastroko 06036, 03037 eta 06041 partzelak. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Lursail hau ez dago udalaren izenean inskribatuta 
Jabetza Erregistroan, baina Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen da, hori dela eta, lursaila  
inbentario honetan sartzea erabaki da, egia den arren titulartasunaren inguruan 
zalantzak daudela. Hori dela eta, Ofiziozko ikerketa espediente bat kudetu 
beharko litzateke titulartasuna zehazteko.  



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

061 

 

- 3 - 

 

Ofiziozko ikerketa egiteko eskumena Tokiko Entitateen Ondasunen Araudiko 
45. artikuluan onetsia dago, eta prozedura 46. artikuluan eta ondorengoetan 
arautzen da. Eskumen hori egin edo gauzatu daikete, seguruena ere ondasun 
publikoa baita.  

 

Horretarako prozedura ondoren adieraziko diren ekintzetan zehaztuko litzateke: 

 Udal Korporazioaren akordioa espedientea irekitzeko, zeina 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko den, 
identifikatu ahal izateko ondasunaren ezaugarrien berri emanez. 
Aipatu aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-taulan jarriko da 15 
egunez. 

 Espedientea irekitzeko akordioa Administrazio Autonomikora 
igaroko da,  bere eskubideak bete ditzan eta dagokiona alega 
dezan. 

 Hilabeteko epean, Iragarki-taulan iragarkia kendu behar denetik 
hurrengo egunean kontatzen hasita, zerikusia duten pertsonek 
bere eskubideak defendatzeko egokiak irizten dituzten alegazioak 
egin ahal izango dituzte, euren alegazioak oinarritzen dituzten 
agiri guztiekin batera. 

 Aurreko puntuan adierazitakoaren kalterik gabe, espedienteak 
erasaten dituzten pertsonak badira, ezagunak eta 
identifikagarriak, pertsonalki jakinarazi beharko da. 

 Aipatu epea igarota, froga-aldia irekiko da agiriak eta dagozkion 
frogak onartu ahal izango dira, zeinak udaleko zerbitzuek 
baloratuko baitituzte, erasandako pertsonei espedientearen berri 
10 eguneko epean jakinaraziko zaielarik.  

 Espedientearen ebazpena Udal-Korporazioak emango du, 
Idazkariaren aldez aurretiko txostena aztertu ondoren. 

 Akordioari bi bidetatik egin dakioke aurka, bide administratibotik, 
inpugnatzen dena eskubidea bera baldin bada, hau da, prozedura 
betetzea eta aurrera eramateko baldintzak, eta eskubide zibilen 
bidetik, eztabaidatzen dena ondasunen jabetza edo berauen 
behin-betiko jabetza bada. 

 

Ikerketa espedientearen ondorioz lursaila hau udalarena ez dela zehazten 
bada, inbentario honetatik kendu beharko da, baina udalarena dela zehaztuz 
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gero, Jabetza Erregistroan Zegamako udalaren alde finkaren matrikula kendu 
beharko litzateke; horretarako, Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka 
Erregelamendua onartzen duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. 
artikuluan eta ondorengoetan ezarritako prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 62 

 

 

a) IZENA: Katastroko 07110 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 7. Poligonoko 110. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, herri bidea; Hegoaldean eta Ekialdean, 
katastroko 07046 partzela; eta Mendebaldean, katastroko 07109 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 7.090 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 7.090 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
herri bidea; Hegoaldean eta Ekialdean, katastroko 07046 partzela; eta 
Mendebaldean, katastroko 07109 partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

062 

 

- 3 - 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 63 

 

 

a) IZENA: Katastroko 09012 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 9. Poligonoko 12. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 09014 partzela; Hegoaldean, 
katastroko 09011 partzela; Ekialdean, herri bidea; eta Mendebaldean, herri 
bidea. 

 

 

f) AZALERA: 3.240 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 3.240 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
katastroko 09014 partzela; Hegoaldean, katastroko 09011 partzela; Ekialdean, 
herri bidea; eta Mendebaldean, herri bidea. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 

 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

064 

 

- 1 - 

LANDALURREKO LURSAILA 64 

 

 

a) IZENA: Katastroko 09108 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 9. Poligonoko 108. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 09075 partzela eta herri bidea; 
Hegoaldean, katastroko 09021 partzela; Ekialdean, katastroko 09019 partzela; 
eta Mendebaldean, katastroko 09075 eta 09076 partzelak. 

 

 

f) AZALERA: 3.615 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 3.615 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
katastroko 09075 partzela eta herri bidea; Hegoaldean, katastroko 09021 
partzela; Ekialdean, katastroko 09019 partzela; eta Mendebaldean, katastroko 
09075 eta 09076 partzelak. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da, baina litekeena da, finkaren zati bat jabetza 
pribatukoa izatea, Ipar-ekialdeko mugan errota zahar batetako eraikuntza bat 
baitago, hau jabetza pribatuko izanik.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan. 
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Baina finka Jabetza Erregistroan inskribatu aurretik, kontuan hartu behar da 
lursailaren katastroko planoan, Ipar-ekialdeko mugan errota zahar batetako 
eraikuntza bat dagoela eta hau jabetza pribatukoa dela. Hori dela eta, lursailen 
mugaketa bat egin beharko litzateke, udal jabariko lursailaren mugak 
zehazteko, eta katastroan dagokion aldaketak egitea eskatzeko.  

 

Mugaketa prozedura Tokiko Entitateen Ondasunen Araudiko 57. artikuluan eta 
ondorengoetan arautzen da, eta ondorengo ekintzetan zehazten da:  

 

 Mugaketa espedientea udal korporazioak hartutako erabakiarekin 
hasiko da, aurretik 58. artikuluak xedatzen dituen puntuak jasotzen 
duen memoria aztertu ondoren. 

 Mugaketa gastuen aurrekontu bat prestatuko da aurreko atalean 
adierazitako txostena kontuan harturik.  

 Finka mugakideen jabeei espediente ireki izana jakinaraziko zaie, 
baita ere, finka horietan beste eskubideak dituztenei ere.  

 Mugaketa bera hasi baino 60 egun lehenago, GAO eta udal iragarki 
taulan iragarki bat argitaratuko da. Iragarkiak finka bereizteko 
beharrezkoak diren datu guztiak jaso beharko ditu, eta mugaketa 
bera noiz, zer orduetan eta non hasiko den adieraziko du.  

 Interesatuek, mugaketa bera hasi baino 20 egun lehenago arte, bere 
eskubideak defendatzeko egokiak irizten zaizkien agiriak eta 
alegazioak aurkeztu ditzakete. Epe hau igaro ondoren, ez dira ez 
agiririk ez alegaziorik onartuko.  

 Alegazio epea bukatzen denetik mugaketa hasteko bezpera arte, 
korporazioak aurkeztutako agiri eta proben inguruko erabakia hartuko 
du.  

 Mugaketa bera 64. artikuluan xedatutakoaren arabera burutuko da. 

 Mugaketa burutu ondoren, jasotako akta edo aktak (64. artikuluko 
baldintzak beteaz) espedientean gehitu dira, baita ere, eskalan 
egindako lursailaren plano bat. 

 Mugaketaren akordioa betearazlea izango da, eta 
administrazioarekiko auzien bidean bakarrik aurkaratu daiteke, baina 
norbait bere eskubideei kalte egin zaiola uste badu,  eskubide zibilen 
bidetik aurkaratu dezake.  
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 Mugaketa akordioa behin-betikoa denean, mugarriak ezarriko dira 
interesatuak aurrean daudelarik.  

 

 

Mugaketa egin ondoren, lursaila Jabetza Erregistroan udalaren alde inskribatu 
behako litzateke; horretarako, Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka 
Erregelamendua onartzen duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. 
artikuluan eta ondorengoetan ezarritako prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 65 

 

 

a) IZENA: Katastroko 16013 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 16. Poligonoko 13. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean eta Ekialdean, Segurako udalerria; Hegoaldean, 
katastroko 16014 partzela; eta Mendebaldean, herri bidea eta katastroko 16014 
partzela. 

 

 

f) AZALERA: 3.576 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 3.576 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean 
eta Ekialdean, Segurako udalerria; Hegoaldean, katastroko 16014 partzela; eta 
Mendebaldean, herri bidea eta katastroko 16014 partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 66 

 

 

a) IZENA: Katastroko 17014 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 17. Poligonoko 14. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, herri bidea; Hegoaldean, katastroko 17038 
partzela; Ekialdean, katastroko 17038, 17013 eta 17011 partzelak; eta 
Mendebaldean, katastroko 17037 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 4.877 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 4.877 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
herri bidea; Hegoaldean, katastroko 17038 partzela; Ekialdean, katastroko 
17038, 17013 eta 17011 partzelak; eta Mendebaldean, katastroko 17037 
partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 67 

 

 

a) IZENA: Katastroko 18033 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 18. Poligonoko 33. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Ekialdean eta Mendebaldean, herri bidea; eta 
Hegoaldean, katastroko 18032 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 181m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 181 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
Ekialdean eta Mendebaldean, herri bidea; eta Hegoaldean, katastroko 18032 
partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 68 

 

 

a) IZENA: Katastroko 20019 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 20. Poligonoko 19. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 18038 partzela; Hegoaldean, 
katastroko 20020 partzela; Ekialdean, katastroko 20021 partzela; eta 
Mendebaldean, katastroko 20022 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 664m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 664 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
katastroko 18038 partzela; Hegoaldean, katastroko 20020 partzela; Ekialdean, 
katastroko 20021 partzela; eta Mendebaldean, katastroko 20022 partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 69 

 

 

a) IZENA: Katastroko 20062 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 20. Poligonoko 62. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean eta Mendebaldean, herri bidea; Hegoaldean, 
katastroko 20061 partzela; eta Ekialdean, katastroko 20063 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 950 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 950 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean 
eta Mendebaldean, herri bidea; Hegoaldean, katastroko 20061 partzela; eta 
Ekialdean, katastroko 20063 partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 70 

 

 

a) IZENA: Katastroko 21050 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 21. Poligonoko 50. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 21063 partzela; Hegoaldean, herri 
bidea eta katastroko 21049 eta 21154 partzelak; Ekialdean, katastroko 21051 
eta 21049 partzelak; eta Mendebaldean, katastroko 21156, 21154 eta 21062 
partzelak. 

 

 

f) AZALERA: 5.946 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 5.946 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
katastroko 21063 partzela; Hegoaldean, herri bidea eta katastroko 21049 eta 
21154 partzelak; Ekialdean, katastroko 21051 eta 21049 partzelak; eta 
Mendebaldean, katastroko 21156, 21154 eta 21062 partzelak. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
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duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 

 

Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 71 

 

 

a) IZENA: Katastroko 21112 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 112. Poligonoko 21. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, 10. Eremuko, “Olaberria” Eremuko eraikin 
gabeko gunea; eta Hegoaldean, Ekialdean eta Mendebaldean, Oria Ibaia. 

 

 

f) AZALERA: 1.046 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 1.046 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
10. Eremuko, “Olaberria” Eremuko eraikin gabeko gunea; eta Hegoaldean, 
Ekialdean eta Mendebaldean, Oria Ibaia. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 72 

 

 

a) IZENA: Katastroko 22088 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 22. Poligonoko 88. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, eta Ekialdean, katastroko 22088 partzela; eta 
Hegoaldean eta Mendebaldean, katastroko 22089 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 806 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 806 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
eta Ekialdean, katastroko 22088 partzela; eta Hegoaldean eta Mendebaldean, 
katastroko 22089 partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 

 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

073 

 

- 1 - 

LANDALURREKO LURSAILA 73 

 

 

a) IZENA: Katastroko 22104 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 22. Poligonoko 104. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 22094 partzela; Hegoaldean, herri 
bidea; Ekialdean, katastroko 22093 partzela; eta Mendebaldean, katastroko 
22129 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 21.652 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 21.652 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: 
Iparraldean, katastroko 22094 partzela; Hegoaldean, herri bidea; Ekialdean, 
katastroko 22093 partzela; eta Mendebaldean, katastroko 22129 partzela. 

 

 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

073 

 

- 2 - 

h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 74 

 

 

a) IZENA: Katastroko 24035 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 24. Poligonoko 35. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 24023 partzela; Hegoaldean, 
katastroko 24033 eta 24009 partzelak; Ekialdean, katastroko 24009 partzela; 
eta Mendebaldean, katastroko 24033 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 702 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 702 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
katastroko 24023 partzela; Hegoaldean, katastroko 24033 eta 24009 partzelak; 
Ekialdean, katastroko 24009 partzela; eta Mendebaldean, katastroko 24033 
partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 75 

 

 

a) IZENA: Katastroko 24037 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 24. Poligonoko 37. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 24059 partzela; Hegoaldean, 
katastroko 24038 partzela; Ekialdean, herri bidea; eta Mendebaldean, 
katastroko 24059 eta 24017 partzelak. 

 

 

f) AZALERA: 1.653 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 1.653 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
katastroko 24059 partzela; Hegoaldean, katastroko 24038 partzela; Ekialdean, 
herri bidea; eta Mendebaldean, katastroko 24059 eta 24017 partzelak. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 76 

 

 

a) IZENA: Katastroko 24089 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 24. Poligonoko 89. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, Hegoaldean eta Ekialdean, herri bidea; eta 
Mendebaldean, katastroko 24136 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 359m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 359 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
Hegoaldean eta Ekialdean, herri bidea; eta Mendebaldean, katastroko 24136 
partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 77 

 

 

a) IZENA: Katastroko 24090 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 24. Poligonoko 90. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 24143 partzela; Hegoaldean, herri 
bidea; Ekialdean, herri bidea; eta Mendebaldean, katastroko 24136 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 1.052 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 1.052 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
katastroko 24143 partzela; Hegoaldean, herri bidea; Ekialdean, herri bidea; eta 
Mendebaldean, katastroko 24136 partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 78 

 

 

a) IZENA: Katastroko 25112 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 25. Poligonoko 112. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 25116 partzela; Hegoaldean eta 
Ekialdean, herri bidea; eta Mendebaldean, katastroko 25113 eta 25110 
partzelak. 

 

 

f) AZALERA: 1.656 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 1.656 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
katastroko 25116 partzela; Hegoaldean eta Ekialdean, herri bidea; eta 
Mendebaldean, katastroko 25113 eta 25110 partzelak. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 79 

 

 

a) IZENA: Katastroko 27009 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 27. Poligonoko 9. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 27016 partzela; Hegoaldean, 
Altzaniko Partzuergoa; Ekialdean, katastroko 27016, 27010 eta 27203 
partzelak; eta Mendebaldean, Altzaniko Partzuergoa. 

 

 

f) AZALERA: 44.207 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 44.207 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: 
Iparraldean, katastroko 27016 partzela; Hegoaldean, Altzaniko Partzuergoa; 
Ekialdean, katastroko 27016, 27010 eta 27203 partzelak; eta Mendebaldean, 
Altzaniko Partzuergoa. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 80 

 

 

a) IZENA: Katastroko 27089 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 27. Poligonoko 89. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 27091 partzela; Hegoaldean, 
katastroko 27087 partzela; Ekialdean, katastroko 27090 eta 27127 partzelak; 
eta Mendebaldean, Altzaniko Partzuergoa. 

 

 

f) AZALERA: 165.529 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 165.529 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: 
Iparraldean, katastroko 27091 partzela; Hegoaldean, katastroko 27087 partzela; 
Ekialdean, katastroko 27090 eta 27127 partzelak; eta Mendebaldean, Altzaniko 
Partzuergoa. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 81 

 

 

a) IZENA: Katastroko 27166 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 27. Poligonoko 166. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 27165, 27158 eta 27167 partzelak; 
Hegoaldean, katastroko 27151 partzela; Ekialdean, katastroko 27158 partzela; 
eta Mendebaldean, katastroko 27167 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 757 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 757 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
katastroko 27165, 27158 eta 27167 partzelak; Hegoaldean, katastroko 27151 
partzela; Ekialdean, katastroko 27158 partzela; eta Mendebaldean, katastroko 
27167 partzela. 

 

 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

081 

 

- 2 - 

h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 82 

 

 

a) IZENA: Katastroko 27203 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 27. Poligonoko 203. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 27010 eta 27008 partzelak; 
Hegoaldean, Altzaniko Partzuergoa; Ekialdean, katastroko 27008 partzela; eta 
Mendebaldean, katastroko 27009 partzela eta Altzaniko Partzuergoa. 

 

 

f) AZALERA: 26.857 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 26.857 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: 
Iparraldean, katastroko 27010 eta 27008 partzelak; Hegoaldean, Altzaniko 
Partzuergoa; Ekialdean, katastroko 27008 partzela; eta Mendebaldean, 
katastroko 27009 partzela eta Altzaniko Partzuergoa. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 83 

 

 

a) IZENA: Katastroko 27205 partzela. 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 27. Poligonoko 205. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 27171 eta 27169 partzelak; 
Hegoaldean eta Ekialdean, katastroko 27182 partzela; eta Mendebaldean, 
katastroko 27181 partzela. 

 

 

f) AZALERA: 2.083 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 2.083 m2tako azalera du eta bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, 
katastroko 27171 eta 27169 partzelak; Hegoaldean eta Ekialdean, katastroko 
27182 partzela; eta Mendebaldean, katastroko 27181 partzela. 
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 
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LANDALURREKO LURSAILA 84 

 

 

a) IZENA: Katastroko 11040 partzela. (San Pedro Ermita kokatzen den lursaila) 

 

 

b) IZAERA: Landalurreko izaera duen ondasun bat da.  

 

 

c) HIRIGINTZAKO SAILKAPENA: Zegamako Arau Subsidiarioetan lursail hau 
lurzoru urbanizaezina bezala kalifikatzen dute. 

 

 

d) KOKAPENA: 11. Poligonoko 40. Partzela da. 

 

 

e) MUGAKIDEAK: Iparraldean, katastroko 11045 partzela; Hegoaldean, 
katastroko 11042 partzela; Ekialdean, katastroko 11041 partzela; eta 
Mendebaldean, katastroko 11039 partzela.  

 

 

f) AZALERA: 731 m2 

 

 

g) DESKRIBAPENA: LANDALURRA.- Zegamako udalerrian kokatzen den 
lursaila. 731 m2tako azalera duen lursail honetan San Pedro ermita kokatzen 
da. Bere mugakideak hauek dira: Iparraldean, katastroko 11045 partzela; 
Hegoaldean, katastroko 11042 partzela; Ekialdean, katastroko 11041 partzela; 
eta Mendebaldean, katastroko 11039 partzela.  
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h) JABETZA TITULUA. Ez dago konstantziarik, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera, Foru Aldundiko landalurreko katastroan jabetza 
udalaren izenean ageri da.  

 

 

i) ERREGISTROKO ZEINUA: Lursail hau Jabetza Erregistroan inskribatu gabe 
dago.  

 

 

j) JABARI IZAERA: Lursail hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, herri 
jabariko ondasun bezala kalifikatuz. 

 

 

l) FINKAREN GAINEAN ERATUTAKO ESKUBIDEAK: Ez dago konstantziarik.  

 

 

l) ESKURATZE DATA: Antzina-antzinatik Zegamako udalarena da  

 

 

m) BALIOA: 

 

 

n) FRUITUAK ETA ERRENTAK: Ez dago konstantziarik. 

 

 

ñ) XEDAPEN JURIDIKOA: Foru Aldundiko landalurreko katastroan finka hau 
Zegamako udalaren jabetzakoa dela azaltzen den arren, Jabetza Erregistroan 
ez dago udalaren izenean inskribatuta, hori dela eta, Zegamako udalaren alde 
finkaren matrikula kendu beharko litzateke Jabetza Erregistroan; horretarako, 
Hipoteka Legearen 206. artikuluan, eta Hipoteka Erregelamendua onartzen 
duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretuko 303. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako prozedura erabiliko da. 
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Bi lege-xedapen horiek udalari ahalmena ematen diote –jabari-titulu idatzirik ez 
duenean– bereak diren ondasun higiezinak inskribatzeko, administrazioaren 
ardura duen funtzionarioak emandako ziurtagiriaren bitartez. Hipoteka 
Erregelamenduaren 303. artikuluan ezarritakoaren arabera, dokumentuak 
honako baldintza hauek bete behar ditu baliagarria izateko:  

- Bina ale egin beharko ditu, bere esku dauden inbentario edo 
dokumentu ofizialak aipatuta. 

- Honako alderdi hauek jaso beharko ditu.  

1. Inskribatu nahi den finkaren jatorria, kokapena, azaleraren 
neurria, mugak, izena eta zenbakia, hala badagokio, eta karga 
errealak. 

2. Dagokion eskubide erreal matrikula ezinaren eskubidearen 
kargak, baldintzak, balioa eta jatorria, bai eta aurreko arauan 
aipatutako finkarenak ere. 

3. Eraikina edo eskubidea erosi zaion pertsonaren edo 
korporazioaren izena, halakorik jasota dagoenean. 

4. Eskuratze-titulua edo eskuratu ziren modua. 

5. Finka zein zerbitzu publikotarako edo helburutarako zen adierazi. 

Datu horietakoren bat jaso ezin bada, ziurtagirian horrela jakinaraziko da 
eta ezagutzen direnak adieraziko dira. 

- Paper ofizialean idatzi beharko da, eta zirriborroa izenpetu egingo da 
dagokion espedientean. 

 

 

 


