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04001) DEITURA: 100-456 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 560 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: bide hau, GI-3251 errepidearen 100 puntuan, 
Txanberoenea baserriaren inguruan hasi, eta 456 puntuan bukatzen da, ehiza 
postu batzuetara iristean.  

 

2 metrotako abalera duen bide bat da, lurrezko zoruarekin eta lurrorotako 
ibilgailuentzat erabilgarria dena. 

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau inguruko lursailetara eta ehiza-postu batzuetara  
joateko erabiltzen da. 

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau egoera onean dago.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek eremuari zerbitzua ematen dio, bertako 
lursailetara eta ehiza-postuetara joateko erabiltzen baita. hori dela eta, erabilera 
eta zerbitzu publikokoa izanik, inbentarioan sartzea aski izango da, formalki 
udal ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Fitxa honetako bideak edozein udal-ondasunek 

eskatzen duten arta egitea baino gehiago ez du. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1049: 100 puntuan ateratako argazkia. Bertan GI-3251  errepidea 
ikus daiteke, eta eskuinetara, bide honen hasiera.  

 07073-1050: bidearen argazkia pinudi bat zeharkatzen duenean. Zati 
honetan bideak malda handia dauka, eta ondorioz uraren eraginez 
lurrorotarako ibilgailuek gurpilen arrastoak uzten dituzte zoruan.  

 07073-1051: bidearen argazkia pinudi bat zeharkatzen duenean.  
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04002) DEITURA: 107-108 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 1310 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 3 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 3 metrotako zabalerako bidea,  GI-2637 errepidean 
hasten dena eta Anti goena baserrian bukatzen dena.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bidea hau,  hainbat baserrietako sarbidea diren beste 

kategori txikiagoko bideak komunikatzen ditu.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Hormigoia hainbat lekuetan hautsita dago,  eta hauek 

konpontzeko leku batzuetan akometatua bota da. 

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  
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j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau nahiko garrantzia duen komunikabide bat 
da,  hainbat baserritara joateko erabiltzen diren bide eta bide-adarrekin 
komunikatzen baita. Ondorioz,  erabilera eta zerbitzu publikokoa da eta 
inbentarioan sartzea,  aski da formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bide honen hormigoia nahiko hautsita dago,  eta 

ondorioz,  konpontzea komenigarria izango litzateke.  

  

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0164: Aurrealdean GI-2637 errepidea ikusten da eta ezkerretara,  
bide honen hasiera. 

 07073-0165: Gune honetan hormigoia hautsita dago.  

 07073-0177: Gune honetan hormigoia oso hautsita dagoela ikusten da,  
eta konpontzeko aglomeratua bota dela.  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Landabide Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04003 
 

 - 1 - 

04003) DEITURA: 108-477 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 3775 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Zegamako udalerriko hego-ekialdeko gunea eta GI-2637 
errepidearen artean mugatutako lursail handiaren barruan kokatzen diren 
bideetako bat da, eta  mendi-bide bezala katalogatzen direnak herri jabariko 
lurrak zeharkatzen dutelako. 

 

Bide hau, 108 puntuan hasi, Anti goena baserriaren ondoan, eta Antimuño 
baserritik igaro ondoren, 477 puntuan bukatzen da, Otzaurte gainaren 
goialdean.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Aztio mendiaren aldapan kokatzen diren bide sare baten 
zati da, pinudi lursail handi bat gurutzatzen duena, eta hauek ustiapenerako 
sarbidea ematen dutena.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau egoera onean dago lurrorotarako ibilgailu 
batekin igarotzeko, eta itxitura bat duen arren, honek ez du igarotzea 
galarazten.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau Zegamako udalerriko hego-ekialdean 
kokatzen diren bide sare baten zati da, eta zeharkatzen dituen pinudiei sarbidea 
ematen die, erabilera eta zerbitzu publikokoa izanik. Gainera, bere ibilbidea 
herri jabariko lurretik egiten du. 

 

Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski izango da, formalki udal ondasunean 
sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Fitxa honen bideak edozein udal ondasunak 
eskatzen duen arta-lana egitea baina gehiago ez du behar. 

 

 

l) ARGAZKIAK: 

 07073-1005: Bidearen hasieran ateratako argazkia, 68. puntuaren 
kurban. Argazki honetan belarra orain dela gutxi moztu dela antzeman 
daiteke.  

 07073-1006: Bidearen argazkia Antimuño baserriaren ondotik igarotzen 
denean. 

 07073-1013: Bidearen itxura orokorraren argazkia bere lehen zatian. 

 07073-1014: Argazki honetan ikus daiteke, 476 bidegurutzera iritsi eta 
metro gutxietara itxitura bat dagoela, baina honek ez du igarotzea 
galarazten.  

 07073-1015: 476 puntuan ateratako argazkia. Eskuinetara 244-476  
bidea ikus daiteke, eta ezkerretara, bide hau.  

 07073-1135: Bidea bukatzen den  puntuan ateratako argazkia. 
Eskuinetara 478-479 errepidea ikus daiteke, eta ezkerretara 480-481 
bidearen hasiera, eta erdian fitxa honetako bidea.  
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04004) DEITURA: 113-114 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 135 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2,5 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 107-108 bidearen 113 puntuan hasten den hormigoizko 
bidea,  eta ibaiaren albotik pasa ondoren,  Zatizabal txiki eta haundi 
baserrietara iristen da.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau,  Zatizabal txiki eta haundi baserrien 
komunikabide nagusia da. 

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide honen hormigoiaren egoera ona da,  baina 

nahiko estua da,  alde batean harrizko pareta eta bestean,  ibaira bi metrotako 
jauzia duen mozketa bertikal bat duelako,  ibilbide nahiko arriskutsua izanik.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau Zatizabal txiki eta haundi baserrietara 
joateko bide nagusia da,  erabilera eta zerbitzu publikokoa dela argi egonik. 
Hori dela eta,  bidea inbentarioan sartzea aski da,  formalki udal ondasunera 
igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Fitxa honetako bideari buruz egin daitekeen 

gomendio bakarra,  edozein udal-ondasunek eskatzen duten arta egitea da. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0178: 107-108 bidearen 113 puntuan ateratako argazkia,  bertan 
bide honen hasiera ikus daiteke,  eta atzealdean,  eskuinetara harrizko 
pareta eta ezkerretara mozketa bertikala.  
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04005) DEITURA: 162-163 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 1805 metro (1755+50 metro) 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2,5 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 2,5 metrotako zabalera duen bidea,  GI-3251 errepidean 
hasi,  eta zenbait txabola pasa ondoren,  beste bide batetara iristean bukatzen 
dena. Bere ibilbidean zoru desberdina dauka,  zati batzuetan balastro harria,  
besteetan inguruko harria,  eta besteetan,  baso bat gurutzatzean adibidez,  
lohia. Bide hau,  beste batzuekin batera,  Aitzgorri mendizerraren aldaparen 
mendi-bide sare bat osatzen du.  

 

1 bide-adarra (0164-0165): 50 metrotako luzera duen bide hau harrizko 
pareta bat eta itxitura batekin mugatua dago,  eta gutxi gora behera 1,5 
metrotako zabalera du. Bere trazatua harrian markatuta dago.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau inguruko hainbat txabola eta lursailetara 
sartzeko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bidearen zati guztiak ez dira egoera berdinean 

aurkitzen,  guztietan lurrorotako ibilgailuekin ibili daitekeen arren,  batzuetan 
pasatzeko arazo gehiago daude. Bide-adarraren azken zatia ordea,  sasiak 
janda dago.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Esan den bezala,  bide hau inguruko txabola eta 
lursailetara joateko erabiltzen da,  gainera Aitzgorri parkearen bideen sarea 
osatzen du,  hori dela eta,  erabilera eta zerbitzu publikokoa dela nabaria da. 
Eta inbentarioan sartzea,  aski da formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Aipatu den bezala,  bide-adarraren azken zatia 

sastrakaz beteta dago,  eta ondorioz,  gune hau garbitu beharko litzateke,  
desagertzea galarazteko eta aurrerantzean usurpatua ez izateko. Horretarako,  
gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. Artikuluak xedatzen 
duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari publikoko ondasunak 
berreskuratzeko ahalmena daukatela. 

 

Bide nagusiak ordea,  edozein udal ondasunak eskatzen duen arta-lana egitea 
baina gehiago ez du behar.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0154: Aurrealdean GI-3251 errepidearen aglomeratua ikus 
daiteke,  eta eskubialdean bide honen hasiera. Hasierako zati honetan,  
zorua balastro harria dauka.  

 07073-0155: Argazki honetan bidearen itxura orokorra antzeman 
daiteke.  

 07073-0156: Argazki honetan bidea txabola batzuen albotik igarotzen 
dela ikusi daiteke,  eta lohiazko zorua duela.  

 07073-0157: Argazki honetan bidearen itxura orokorra antzeman 
daiteke. 

 07073-0159: Argazki honetan bidearen itxura orokorra antzeman 
daiteke. 

 07073-0160: Argazki honetan bidea gurutzatzen duen ubidea ikus 
daiteke.  
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 07073-0161: Argazki honetan bidea gurutzatzen duen ubidea ikus 
daiteke.  

 07073-0162: Bidea, argazkiaren ezkerraldean ikusten den Angaitzin 
txabolaren ondotik igarotzen da.  

 07073-0452: Argazki honetan bidearen azken zatia ikusten da,  bukatu 
baina lehenagokoa.  

 07073-0450: 163 puntuan ateratako argazkia,  bertan,  eskuinetara 219-
220 bidea ikusten da eta eskuinetara,  bide nagusiaren bukaera.  

 07073-0163: Argazki honetan 1 bide-adarraren trazatua lurrean 
markatua antzeman daiteke,  eta ezkerretara itxitura bat eta eskuinetara,  
harrizko pareta.  

 07073-0158: Argazki honetan 1 bide-adarraren bukaera ikusten da,  eta 
landaretzaz bete arren bere trazatua mantentzen duela.  
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04006) DEITURA: 187-188 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 990 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 3 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 187 puntuan hasten den bidea,  GI-3251 errepidean,  eta 
Eguzkitza berri baserrira iristean bukatzen dena. Uztaran baserriraino doan 
lehen zati hormigoizko zorua du,  baina malda oso aldapatsua dauka,  eta euria 
egiten duen egun batean auto bat ezin da igo gurpilak txirristatu egiten direlako. 
Uztaran baserritik bidearen bukaeraraino zorua aglomeratua da.  

 

Eguzkitza berri baserrira iritsi baina lehenago, giltzarrapoz itxitako burdinazko 
ate batek,  igarotzea galarazten du.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau Uztaran eta Eguzkitza berri baserrietarako 
sarbide nagusia da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: bidearen hormigoizko lehen zatia egoera onean dago,  

aglomeratuzkoa ordea,  osoa gastatua dago,  eta aglomeratua ez duten zati 
gehiago daude aglometua dutenak baino.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Uztaran eta Eguzkitza berri baserrien komunikabide 
nagusia da,  eta beraz, erabilera eta zerbitzu publikokoa da. Hori dela eta,  
inbentarioan sartzea aski da formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Kasu honetan,  ondasun publiko bat usurpatu 
izanaren aurrean gaude,  bidean igarotzea galarazten duen giltzarrapoarekin 
itxitako itxitura bat dagoelako frogatzen delarik,  hori dela eta Udalak lege-
ikuspuntutik bidea berreskuratzeari ekin beharko lioke,  edozein unetan egin 
ahal izango duena,  Tokiko Entitateen Ondasunen Arautegiko 70. artikuluan 
xedatzen denez. Berreskurapeneko espedientea ofiziozkoa izan daiteke,  
Tokiko Entitateen Ondasun Arautegiko 71. artikuluan eta hurrengoetan 
xedatutakoaren arabera. Ondorioz,  itxitura kendu egin beharko litzateke eta 
jatorrizko bidean pasoa izango litzateke,  berriro ere bertan ibiltzeko aukera 
emanaz. 

 

Espedientea bide administratibotik hasteko Udal Korporazioaren aldez aurretiko 
onespena behar da,  eta horrekin batera jabetza egiaztatzen duten agiriak,  
usurpazio berria ez bada,  behintzat. 

 

Bide administratibotik berreskuratzeko pribilegioak edo eskumenak Tokiko 
Korporazioak legeak onartzen dituen bitarteko konpultsibo guztiak erabiltzeko 
gaitzen ditu. 

 

Horretarako prozedura aipatutako Ondasunen Araudiko 46. artikuluan eta 
ondorengoetan arautzen da eta ondoren adieraziko diren ekintzetan zehaztuko 
litzateke: 

 

 Udal Korporazioaren akordioa (Plenoa) espedientea irekitzeko,  
zeina Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko den,  
identifikatu ahal izateko ondasunaren berri emanez. Aipatutako 
aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-oholtzan jarriko da 15 
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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. 

 

Bestalde, bidearen aglomeratua oso egoera txarrean dago, beraz, zorua 
konpontzea beharrezkoa da.  

 

Bidearen gainerako zatiak ordea, edozein udal ondasunak eskatzen duen arta-
lana egitea baina gehiago ez du behar. 
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l) ARGAZKIAK:  

 07073-0181: Hormigoizko zatiaren itxura antzeman daiteke.  

 07073-0284: Atzealdean Uztaran baserria ikus daiteke,  eta bidearen 
bigarren zatiaren aglomeratua,  aglomeratua baino zati askotan 
balastroko harridun bidea dela ikusiz.  

 07073-0272: Bidearen aglomeratutako zatia ikus genezake.  

 07073-0277: Argazkiaren atzealdean,  giltzarrapoz itxitako atea ikus 
daiteke,  eta baita ere,  bidearen aglomeratua dagoen egoera.  
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04007) DEITURA: 187-467 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 480 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bide honen ibilbidea gaur egun ez da 1954. urteko airetik 
ateratako argazkian azaltzen den bera, moztu egin baita beste bide eta errepide 
batzuk eraikitzeko.  

 

Gaur egun bidea GI-3251 errepidearen 187 puntuan hasten da, eta Landaeta 
baserriraino jaisten da, GI-2637 errepidera iristeko eta bertan moztu egiten da. 
Bidearen zati honek trazatua ia ezabatua du.  

 

GI-2637 errepidea gurutzatu ondoren, hormigoizko eskalera batzuetatik jaisten 
da, eta metro bateko zabalerarekin Santa Krutz errotara iristen da, ibaia 
gurutzatu eta Zatizabal baserriraino iristen da.  

 

Puntu honetatik aurrera, eta 466 puntuan bukatu arte, Musasoro baserritik 
gertu, bere trazatua galdu egiten da.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Gaur egun bide honek ez du lehen zuen garrantzi bera, 
bide eta errepide berriak eraikitzeagatik, bere ibilbidearen zati bat galdu baitu, 
baina oraindik ere igarotzen dituen baserri eta lursailentzako komunikabide bat 
da.  
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f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau oso egoera txarrean dago, zati batzuk sasiz 
estalita daude, eta beste batzuk, gainera galdu egin dira.  

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honen zati handi bat galdu egin da, beste bide 
batzuk edo errepide bat eraiki delako, baina gelditzen diren zatiak, eremuko 
lursailentzat, Landaeta, Zatizabal  eta Musasoro baserriarentzat eta Santa Krutz 
errotarentzat komunikabide bat izaten jarraitzen du, eta ondorioz, erabilera eta 
zerbitzu publikokoa da.  

 

Gainera, antzina-antzinatik Zegamako udalarena da eta 1954. urtean airetik 
ateratako argazkietan azaltzen da.  

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Aipatu den bezala, bidearen zati batzuk sasiz 
beteta daude, eta ondorioz, hauek garbitu beharko dira, moztuta gelditu ahal 
izan diren zatiak berreskuratuz eta bere trazatua markatuz, honela trazatua 
galtzea galarazteko eta usurpatua ez izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela 

 

Bestalde, Zatizabal eta Musasoro baserrien artean kokatutako zatia desagertu 
egin da, hori dela eta, ikerketa espediente bat hasi beharko litzateke, herri 
jabariko bide bat dela egiaztatzeko eta modu honetan bere trazatua 
markatzeko.  
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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. 

 

 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 
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eskubide zibilen bidetik,  eztabaidatzen dena ondasunen jabetza 
edo berauen behin-betiko jabetza bada. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1073: Argazkiaren ezkerraldean, GI-3251 errepidean, uztaran 
baserrirako igoera adierazten duen kartel bat dago. Leku zehatz horretan 
bidea hasten da, eskuinetara jaisten.  

 07073-1074: Argazki honetan bidea argazkian azaltzen den auto 
griseraino jaisten dela ikus daiteke, eta nola gurutzatzen duen GI-2637 
errepidea. Argazkian ikusten den baserria Landaeta baserria da. 

 07073-1076: Argazki honetan bideak errepidea gurutzatu ondoren, 
hormigoizko eskalera batzuetatik jarraitzen duela ikus daiteke. Argazkian 
ikusten den teilatua Landaeta baserriarena da. 

 07073-1075: Argazki honetan bidea Santa Krutz baserriraino iritsi arte 
metro bateko zabalera eta hormigoizko zorua duela ikus daiteke, eta 
nola erreka baten ondotik doan.  

 07073-1078: Bidearen argazkia Oria ibaia gurutzatzen duenean.  

 07073-1079: Argazki honetan bidea Zatizabal baserriraino iritsi arte 1,5 
metrotako  zabalera eta lurrezko zorua duela ikus daiteke. 

 07073-1080: Bidea Zatizabal handi  eta txiki baserrien artean igarotzean 
ateratako argazkia.  

 07073-1081: Argazki honetan bidea basoan sartu arte trazatua nabaria 
duela ikus daiteke, baina nola metro gutxietara sasiz betetzen den.  
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04008) DEITURA: 188-466 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 370 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 0,5 eta 2 metro artekoa 

 

 

d) DESKRIBAPENA: bide hau,  466 puntuan hasten da. 189-253 bidetik 
igotzen garenean, trenbide azpian dagoen pasabidea gurutzatu aurretik. Bidea 
ezkerretara biratzen hasten da.  

 

Bidea bere lehen zatian 2 metrotako zabalera du eta metro bateko altuera 
duten sasiz estalia dago. Aurrerago, igarotzea galarazten duen metalezko ate 
bat dauka, eta hortik aurrera bideak izaera galtzen doa, 0,5 metrotako zabalera 
hartzera estutu arte.  

 

Bidea Eguzkitza berri baserrira iristean bukatzen da.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau inguruko lursailetara joateko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau sasiz estalia dago, eta ondorioz, iraganezina 

da.  

 

Gainera, igarotzea galarazten duten hainbat itxitura daude.  
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g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek eremuari zerbitzua ematen dio, bertako 

lursailetara joateko erabiltzen baita, eta ondorioz, erabilera eta zerbitzu 
publikokoa izanik, eta inbentarioan sartzea aski izango da, formalki udal 
ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Bide honetan hainbat arazoekin topatzen gara, 
batetik sasiez beteta dago, eta ondorioz, bidea garbitu  egin behako litzateke, 
moztuta gelditu ahal izan diren zatiak berreskuratuz, desagertzea galaraziz eta 
usurpatua ez izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela 

 

Bestalde,  ondasun publiko bat usurpatu izanaren aurrean gaude,  bidean 
igarotzea galarazten duten hainbat itxitura egotearekin frogatzen delarik,  hori 
dela eta, Udalak lege-ikuspuntutik bidea berreskuratzeari ekin beharko lioke,  
edozein unetan egin ahal izango duena,  Tokiko Entitateen Ondasunen 
Arautegiko 70. artikuluan xedatzen denez. Berreskurapeneko espedientea 
ofiziozkoa izan daiteke,  Tokiko Entitateen Ondasun Arautegiko 71. artikuluan 
eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera. Ondorioz,  itxiturak kendu egin 
beharko lirateke eta jatorrizko bidean pasoa izango litzateke,  berriro ere bertan 
ibiltzeko aukera emanaz. 

 

Espedientea bide administratibotik hasteko Udal Korporazioaren aldez aurretiko 
onespena behar da,  eta horrekin batera jabetza egiaztatzen duten agiriak,  
usurpazio berria ez bada,  behintzat. 
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Bide administratibotik berreskuratzeko pribilegioak edo eskumenak Tokiko 
Korporazioak legeak onartzen dituen bitarteko konpultsibo guztiak erabiltzeko 
gaitzen ditu. 

 

Horretarako prozedura aipatutako Ondasunen Araudiko 46. artikuluan eta 
ondorengoetan arautzen da eta ondoren adieraziko diren ekintzetan zehaztuko 
litzateke: 

 

 Udal Korporazioaren akordioa (Plenoa) espedientea irekitzeko,  
zeina Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko den,  
identifikatu ahal izateko ondasunaren berri emanez. Aipatutako 
aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-oholtzan 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,  
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prozedura betetzea eta aurrera eramateko baldintzak,  eta 
eskubide zibilen bidetik,  eztabaidatzen dena ondasunen jabetza 
edo berauen behin-betiko jabetza bada. 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1060: 466 puntuan ateratako argazkia, bidea hasten den lekuan. 
Ezkerretara, 189-253  bidea ikus daiteke eta eskuinetara, bide honen 
hasiera, sasiz janda dagoela (argazkiaren atzealdean trenbide azpiko 
pasabidea dago).  

 07073-1061: bidearen hasieran kokatzen den metalezko itxitura baten 
argazkia, igarotzea galarazten duena.  

 07073-1062: bidea sasiz janda dagoen leku batean ateratako argazkia, 
bere trazatua zerbait nabari den arren.  

 07073-1063: Pasatzea galarazten duen metalezko itxitura baten 
argazkia.  

 07073-1064: Argazki honetan ikus daiteke, nola 07073-1063 argazkiko 
itxitura pasa ondoren, bidea jaisten doa, eta era berean estutzen, eta 
nola bidegurutzearen ondoren iraganezina den.  

  07073-1067: Argazki honetan Eguzkitza berri baserria ikus daiteke,  eta 
bidea bere eskuinetara bukatzen den.  
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04010) DEITURA: 189-253 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 2300 metro (1870+430 metro) 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2,5 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 187-188 bidearen 189 puntuan hasi,  eta 219-220 bidean 
- 800 metrotako kotan Aiztgorri mendekatearen Ekialdetik ibiltzen dena – 
bukatzen da. Bide hau orokorrean balastro harrikoa eta zabor-legarrekoa da,  
baina zati batzuetan hormigoizkoa da eta beste batzuetan oso pitzatuta dagoen 
hormigoizko emultsioa. Bidearen azken zatian harria desagertu egiten da eta 
lurrezko zorua du 

 

Bidearen hasieran giltzarrapoarekin itxitako ate bat dago,  ibilgailuak igarotzea 
galarazten duena,  baina ez ibiltariak,  alde batean hauek igarotzeko pasabide 
bat baitauka. Itxuran bertan kartel bat dago,  giltza metro gutxitara dagoen 
Uztaran baserrikoek dutela aipatzen duena.  

 

1 bide-adarra (254-255): Bide nagusiaren 254 puntuan,  txabola baten 
ondoan,  bide-adar bat hasten da,  bide nagusiaren ezaugarri berdinak 
dituena,  eta 219-220 bidean bukatzen dena.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau,  inguruan dauden hainbat bordetara joateko 
erabiltzen da,  eta beste bide batzuen komunikabide bezala.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau hasiera batean egoera onean dago 

lurrorotako ibilgailuekin ibiltzeko,  baina zati batzuetan hormigoia pitzatuta dago.  
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g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek inguruari zerbitzua ematen dio eta beraz,  

erabilera eta zerbitzu publikokoa da,  hori dela eta, bide hau inbentarioan 
sartzea aski da, formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Batetik aipatu behar da, bidea orokorrean egoera 

onean dagoen arren, zati batzuetan hormigoia pitzatuta duela, eta ondorioz, 
zorua konpontzea komenigarria izango litzateke.  

 

Bestalde,  ondasun publiko bat usurpatu izanaren aurrean gaude,  bidean 
igarotzea galarazten duen giltzarrapoarekin itxitako itxitura bat dagoelako 
frogatzen delarik,  hori dela eta Udalak lege-ikuspuntutik bidea berreskuratzeari 
ekin beharko lioke,  edozein unetan egin ahal izango duena,  Tokiko Entitateen 
Ondasunen Arautegiko 70. artikuluan xedatzen denez. Berreskurapeneko 
espedientea ofiziozkoa izan daiteke,  Tokiko Entitateen Ondasun Arautegiko 71. 
artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera. Ondorioz,  itxitura kendu 
egin beharko lirateke eta jatorrizko bidean pasoa izango litzateke,  berriro ere 
bertan ibiltzeko aukera emanaz. 

 

Espedientea bide administratibotik hasteko Udal Korporazioaren aldez aurretiko 
onespena behar da,  eta horrekin batera jabetza egiaztatzen duten agiriak,  
usurpazio berria ez bada,  behintzat. 

 

Bide administratibotik berreskuratzeko pribilegioak edo eskumenak Tokiko 
Korporazioak legeak onartzen dituen bitarteko konpultsibo guztiak erabiltzeko 
gaitzen ditu. 
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Horretarako prozedura aipatutako Ondasunen Araudiko 46. artikuluan eta 
ondorengoetan arautzen da eta ondoren adieraziko diren ekintzetan zehaztuko 
litzateke: 

 

 Udal Korporazioaren akordioa (Plenoa) espedientea irekitzeko,  
zeina Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko den,  
identifikatu ahal izateko ondasunaren berri emanez. Aipatutako 
aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-oholtzan 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. 
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l) ARGAZKIAK:  

 07073-0271: 189 puntuan,  bidea hasten den lekuan,  ateratako 
argazkia. Bertan,  igarotzea galarazten duen itxitura ikus daiteke.  

 07073-0640: Bidearen lehen zatiaren itxuraren argazkia. Ezkerretara 
homigoizko areta antzerako zerbait ikus daiteke,  eta bidea balastro 
harriarekin 

 07073-0641: Bidearen argazki honetan zorua balastro harrizkoa duela 
antzeman daiteke.  

 07073-0642: Bidearen argazkia trenbidearen azpitik pasatzen denean.  

 07073-0643: Bidea trenbidearen azpitik pasatzen den zatian,  ibilbide 
erdian duen isurtegiaren xehetasuna.  

 07073-0429: Bidearen itxura orokorraren argazkia. 

 07073-0430: Bidearen itxura orokorraren argazkia. Alde batean borda 
bat ikus daiteke. 

 07073-0431: Bidea txabola baten ondotik doanean ateratako argazkia,  
bertan ubide baten urak ikus daitezke.  

 07073-0432: Argazki honetan txabolaren ondoan,  ubidetik datorren ura 
akumulatuta ikus daiteke.  

 07073-0433: Bidearen itxura orokorraren argazkia. 

 07073-0434: 255 puntuan ateratako argazkia,  bertan,  1 bide-adarra 
hostoz estalia ikus daiteke.  

 07073-0435: 254 puntuan ateratako argazkia,  bertan,  bide nagusia ikus 
daiteke.  

 07073-0436: 1 bide-adarraren itxura orokorraren  

 07073-0437: 255 puntuan ateratako argazkia,  bertan,  eskuinetara 1 
bide-adarraren bukaera ikus diteke,  eta ezkerretara 219-220 bidea. 

 07073-0445: 253 puntuan ateratako argazkia,  bertan,  eskuinetara 219-
220 bidea ikus daiteke,  eta ezkerretara,  bide nagusiaren bukaera.  
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04011) DEITURA: 191-192 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 1745 metro. 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 3 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: GI-2637 errepidearen 191 puntuan hasi eta Buenavista 
baserrian bukatzen den hormigoizko bidea. Bideak 1745 metrotako luzera du  
eta gune handi bateko komunikabide nagusia da,  eta bide askoren euskarria 
ere.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau oso garrantzitsua da inguruko lursail eta 

baserrietara joateko,  baita ere beste bide batzuentzako.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Hormigoizko bide hau hasiera batean egoera onean 

dago,  leku batzuetan pitzadurak dituen arren. Kurba itxietan hormigoi berria du,  
orain dela gutxi konpondu izanaren seinale.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau ingururako garrantzi handikoa da, lursail eta 
baserrietara sarbidea izateaz gain,  beste bide batzuen euskarria delako, beraz, 
erabilera eta zerbitzu publikokoa dela argi dago. 

 

Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski da, formalki udal ondasunera 
igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Aipatu den bezala bidearen hormigoia pitzadurak 

ditu,  eta bideak inguru honetarako duen garrantzia kontuan harturik, zorua 
konpontzea gomendatzen da. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0354: 191 puntuaren argazkia,  bertan GI-2637 errepidea ikus 
daiteke,  eta hormigoizko mendi-bide  honen hasiera.  

 07073-0355: Argazki honetan zoruak dituen pitzadurak ikus daitezke,  
eta ezkerraldean hormigoizko petatxo bat.  

 07073-0360: Argazki honetan zoruak dituen pitzadurak ikus daitezke,  
eta ezkerraldean hormigoizko petatxo berri bat.  

 07073-0362: Bidearen argazkia,  Buenavista baserriaren ondoan 
bukatzen denean.  
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04012) DEITURA: 192-193 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 470 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Zabor-legar eta balastro harriko zorua eta bi metrotako 
zabalera duen bidea,  lurrorotako ibilgailuekin erabilgarria. Buenavista 
baserriaren ondoan hasi,  eta Altzukaran baserritik pasa ondoren,  Iritxo 
baserrian bukatzen da. Bidean itxitura bat dago,  baina ez du igarotzea 
galarazten.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau zenbait baserrietara joateko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau egoera onean dago,  baina jendea bizi den 

baseri baten sarbidea izateko oso gogorra da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  
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j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau inguruko baserriei zerbitzua ematen die, eta 
inbentarioan sartzea aski da, formalki udal ondasunera igarotzeko, erabilera eta 
zerbitzu publikokoa baita. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Fitxa honetako bideari buruz egin daitekeen 
gomendio bakarra,  edozein udal-ondasunek eskatzen duten arta egitea da. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0362: 191-192 bidearen hormigoiaren bukaera ikusten da eta 
192-193 bidearen hasiera.  

 07073-0363: Bidearen itxura orokorra ikus daiteke.  

 07073-0367: Bidearen argazki orokorra Altzukaran baserrira iristen 
denean.  

 07073-0364: Eskuinetara Altzukaran baserriaren horma ikusten da,  eta 
bidean,  igarotzea galarazten ez duen itxitura.  

 07073-0365: Erraz irekitzen den animalientzako itxituraren argazkia.   

 07073-0366: Bidearen argazkia Iritxo baserrira iristean.  
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04013) DEITURA: 194-195 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 730 metro (245+485 metro) 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 3 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bide honek hormigoizko zorua du eta 191-192 bidearen 
194 puntuan hasten da,  Eguzkitza zaharra baserriaren sarbide nagusia da.  

 

1 bide-adarra (195-196): Eguzkitza baserritik aurrera,  lurrezko zorua 
eta 2 metrotako zabalera duen bide bat hasten da,  lurrorotako 
ibilgailuekin erabilgarria. Bide adar hau 187-199 aglomeratuzko bidearen 
196 puntuan bukatzen da.  

 

Bide-adarrean burdinazko ate bat dago,  irekitzeko sistema erraz bat 
duen arren,  asko pisatzen duena,  eta ondorioz,  ez da erosoa 
irekitzeko.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Eguzkitza zaharra baserrira joateko bide nagusia da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide nagusian hormigoia ez duen zati bat dago. Bide-
adarrean ordea,  egoera onean dago.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: bide hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da, 
Eguzkitza zaharra baserriaren komunikabide baita, hori dela eta, inbentarioan 
sartzea aski da formalki udal ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Zoruaren zati batzuk egoera txarrean dauden, eta 
ondorioz, hauek konpontzea gomendatzen da.  

 

Bestalde,  itxitura bat,  pesu handiko ate bat da,  eta irekitzeko sistema erraza 
duen arren,  ez da erosoa irekitzeko. Hori dela eta,  erraz irekitzen den beste 
batengatik aldatu beharko litzateke,  horretarako jabeei irekitzeko eskatu 
beharko litzaieke edo,  bestela,  udalak egin beharko luke ofizioz.  

 

Sor litekeen aurkako edozein jarrerak ofiziozko berreskurapeneko espedientea 
irekitzeko zioa emango luke,  Tokiko Entitateen Ondasunen Arautegian 
xedatutakoaren arabera lege-testu bereko 46. artikuluan eta hurrengoetan 
zehazten delarik prozedura. Eskumen hori edozein unetan egin edo gauzatu 
daiteke,  seguruenera ere ondasun publikoa baita. 

 

Horretarako prozedura,  ondoko ekintza hauetan zehaztuko litzateke: 

 

a) Udal Korporazioaren akordioa (Plenoa) espedientea irekitzeko,  
zeina Gipuzkoako Aldizkari ofizialean argitaratu beharko den,  
identifikatu ahal izateko ondasunaren berri emanez. Aipatutako 
aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-oholtzan jarriko da 15 
egunez. 

 

b) Espedientea irekitzeko akordioa Administrazio Autonomikora 
igaroko da,  bere eskubideak bete ditzan eta dagokiona alega 
dezan.  
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c) Hilabeteko epean,  iragarki-oholtzan iragarkia kendu behar denetik 
hurrengo egunean kontatzen hasita,  zerikusia duen pertsonek 
bere eskubideak defendatzeko egokiak irizten dituzten alegazioak 
egin ahal izango dituzte,  euren alegazioak oinarritzen dituzten 
agiri guztiekin batera. 

 

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

 

e) 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. 

 

f) Espedientearen ebazpena Udal-Korporazioak emango du,  
idazkariaren aldez aurretiko txostena aztertu ondoren. 

 

g) Akordioari bi bidetatik egin dakieke 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. 

 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0356: Argazki honetan bide nagusia eta atzealdean Eguzkitza 
zaharra baserria ikus daitezke. Baita ere,  hormigoia falta den gunea.  

 07073- 0282: Eguzkitza zaharra eta bide-adarraren hasiera ikus 
daitezke. Egurrezko itxitura bat pasatzea oztopatzen du,  baina erraz 
ireki eta pasa daiteke.  

 07073-0281: Bide-adarra errekara iritsi aurreko lehen zatian ikus daiteke. 
2 metrotako zabalera du eta basoa zehazkatzean zorua hosto lehorrez 
estalia dago.  

 07073-0280: Bide-adarra erreka zeharkatzen ikus daiteke.  

 07073-0279: Bide-adarra lorreta baten azpitik igarotzen ikus daiteke.  
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 07073-0283: Bide-adarra,  bukaeratik gertu,  zelai bat zeharkatzen 
ikusten da.  

 07073-0276: 196 puntuan ateratako argazkia,  bertan bide-adarra ikus 
daiteke. Argazkian burdinazko atea ikusten da,  irekitzeko sistema erraza 
duen arren,  bere pisuak irekitzeko ezerosua egiten duena.  
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04014) DEITURA: 196-464 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 600 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: bide hau,  196 puntuan hasi eta GI-2637 errepidearen 
464 puntura jaisten da, Ezpaleo baserriaren ondoan bukatzeko. 

 

Bidea erreka baten ondotik doa, eta 1953. urtean ateratako argazkian trazatua 
nabaria den arren, gaur egun ezin da lurrean bereiztu bertan dauden 
sasiengatik.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau Ezpaleo baserritik inguruko lursailetara joateko 
erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau sasiak janda dago, eta ondorioz, iraganezina 

da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da,  eta gainera 1953. urtean airetik ateratako argazkian azaltzen da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek eremuari zerbitzua ematen dio, Ezpaleo 
baserritik inguruko lursailetara joateko erabiltzen baita, eta beraz, erabilera eta 
zerbitzu publikokoa da.  Gainera 1953. urtean airetik ateratako argazkian 
azaltzen da. 

 

Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski izango da, formalki udal ondasunean 
sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Aipatu den bezala, bide hau iraganezina da bertan 
dauden sasien ondorioz, hori dela eta, bidea garbitu eta desbrozatu egin 
beharko litzateke, bere trazatua desagertzea galarazteko eta usurpatua ez 
izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1072: Argazki honetan Ezpaleo  baserria ikus daiteke eta bidea 
bere azken zatian igarotzen den hormigoizko harlauza.  

 07073-1071: Espaleo baserriaren hormigoizko zoladura bukatzean 
ateratako argazkia. Argazki honetan bidea bertan dagoen sasien 
ondorioz iraganezina dela ikus daiteke.  
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04015) DEITURA: 197-198 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 605 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 3 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 191-192 bidearen 197 puntuan hasten den homigoizko 
mendi-bidea  eta Bidekrutzeta eta Pagoeta baserrietara joateko erabiltzen 
dena. 

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau Bidekrutzeta eta Pagoeta baserrien 
komunikabide nagusia da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Egoera onean dagoen hormigoizko mendi-bidea . 
Bidekrutzeta baserriaren ondoan,  hormigoia konpondu duten leku bat dago,  
eta gune batzuk hormigoia pitzatuta dute.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  
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j) EGOERA JURIDIKOA: Beste bide batzuekin gertatzen den moduan,   bide 
hau hainbat baserrien komunikabide nagusia da,  eta erabilera eta zerbitzu 
publikokoa izanik,  inbentarioan sartzea aski da formalki udal ondasunera 
igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bidearen zati batzuetako zorua pitzatuta dago, 

beraz, konpontzea gomendatzen da, batez ere baserri batzuen komunikabide 
nagusia dela kontuan hartzen bada.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0359: Bidearen hasiera zatia ikus daiteke,  eta hormigoia pitzatuta 
dagoen leku bat.  

 07073-0358: Hormigoia konpondu den leku bat ikus genezake.  

 07073-0357: Bidearen itxura orokorra antzeman daiteke.  
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04016) DEITURA: 203-258 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 1415 metro (930+485 metro) 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2,5 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 2,5 metrotako zabalera duen bidea,  GI-3251 
errepidearen 203 puntuan hasi eta borda batetara iristean bukatzen dena. 
Bidearen zorua orokorrean balastro harria dauka,  baina alde batzuetan,  
lurrezkoa da eta ibilgailuak pasa izanaren aztarnak lurrean markatuta ditu. Bide 
hau lurrorotako ibilgaikuentzako erabilgarria da.  

 

1 bide-adarra (258-259): 258 puntutik,  bidea borda baten ondoan 

bukatzen den puntutik,  1,5 metrotako zabalera duen bide-adar bat 
hasten da,  lurrezko zorua duena eta 189-253 bidera iristean bukatzen 
dena. Bide hau pertsona eta animalientzako erabilgarria da.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide nagusia borda batetara eta bigarren kategoriako 
bideetara joateko erabiltzen da,  eta bide-adarra ordea,  borda horretara joateko 
bigarren kategoriako sarbidea da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide nagusiaren zorua alde batzuetan nahiko 
izorratua dago,  lurrorotako ibilgailu batekin igarotzea ere zaila izanez. 1 bide-
adarra ordea,  belarrez estalia dagoa,  eta piskanaka-piskanaka bere zabalera 
galtzen doa,  baina lurrean pertsonak eta animaliak pasa izanaren arrastoa 
markatuta dago.  
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g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek inguruari zerbitzua ematen dio, inguruko 

borda eta beste bideetara joateko erabiltzen baita, hori dela eta, argi dago 
erabilera eta zerbitzu publikokoa dela, eta inbentarioan sartzea aski da, formalki 
udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bide nagusiak zorua nahiko gaizki dauka, hori dela 
eta, hau konpontzea gomendatzen da.  

 

Bide-adarrean ordea, bi sasiz betetzen hasi da, eta ondorioz, garbitzea 
gomendatzen da, trazatua ez desagertzeko eta aurrerantzean usurpatua ez 
izateko.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0416: GI-3251 errepidearen 203 puntuan ateratako argazkia. 
Errepidearen aglomeratua eta bide honen hasiera ikus daitezke.  

 07073-0417: Bidearen argazkia balastro harrizko zorua duenean eta 
lurrorotako ibilgailuetzako erabilgarria denean.  

 07073-0419: Bidea harririk ez duen zati baten argazkia,  lokazti batean 
bihurtzen denean.  

 07073-0421: Bideak ia 180 gradutako bira bat emanten duen puntuaren 
argazkia.  

 07073-0422: Bide nagusiaren azken zatiarean argazkia,  bertan ikusten 
den bordara iristen denean.  
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 07073-0425: Bide-adarraren itxuraren argazkia,  bertan erabili ezagatik,  
sasiak direla eta estutzen doala ikus daiteke. Posible da bide hau 
garbituko balitz lurrorotako ibilgailuentzat erabilgarria izatea. 

 07073-0426: Bide-adarraren itxura orokorreko argazkia.  
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04017) DEITURA: 223-224 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 135 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bide hau,  Egileor baserriaren sarbide nagusia da. 2 
metrotako zabalera du,  eta zorua zabor-legar eta balastro harrikoa,  eta erdian 
luzera belar zerro bat. Bidean ate itxi bat dago,  igarotzea galarazten duena.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau,  Egileor baserriaren sarbide nagusia da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau egoera onean dago lurrorotako ibilgailuekin 

igarotzeko.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  
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j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek Egileor baserriarei zerbitzua ematen dio 
eta beraz, erabilera eta zerbitzu publikokoa da. Hori dela eta, bide hau 
inbentarioan sartzea aski da, formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Kasu honetan,  ondasun publiko bat usurpatu 
izanaren aurrean gaude,  bidean igarotzea galarazten itxita dagoen ate bat 
dagoelako frogatzen delarik,  hori dela eta Udalak lege-ikuspuntutik bidea 
berreskuratzeari ekin beharko lioke,  edozein unetan egin ahal izango duena,  
Tokiko Entitateen Ondasunen Arautegiko 70. artikuluan xedatzen denez. 
Berreskurapeneko espedientea ofiziozkoa izan daiteke,  Tokiko Entitateen 
Ondasun Arautegiko 71. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera. 
Ondorioz,  itxitura kendu egin beharko lirateke eta jatorrizko bidean pasoa 
izango litzateke,  berriro ere bertan ibiltzeko aukera emanaz. 

 

Espedientea bide administratibotik hasteko Udal Korporazioaren aldez aurretiko 
onespena behar da,  eta horrekin batera jabetza egiaztatzen duten agiriak,  
usurpazio berria ez bada,  behintzat. 

 

Bide administratibotik berreskuratzeko pribilegioak edo eskumenak Tokiko 
Korporazioak legeak onartzen dituen bitarteko konpultsibo guztiak erabiltzeko 
gaitzen ditu. 

 

Horretarako prozedura aipatutako Ondasunen Araudiko 46. artikuluan eta 
ondorengoetan arautzen da eta ondoren adieraziko diren ekintzetan zehaztuko 
litzateke: 

 

 Udal Korporazioaren akordioa (Plenoa) espedientea irekitzeko,  
zeina Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko den,  
identifikatu ahal izateko ondasunaren berri emanez. Aipatutako 
aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-oholtzan jarriko da 15 
egunez.  

 

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

 

 

l) ARGAZKIAK: 

 07073-0361: 223 puntuan ateratako argazkia,  bertan 191-192 bidearen 
hormigoia ikus daiteke,  eta igarotzea galarazten duen itxitura.  
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04018) DEITURA: 224-472 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 140 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1.5 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Egileor baserria inguruko lursailekin komunikatzen duen 
gurdi bide bat da.  

 

Bideak 1,5 metrotako zabalera du eta zoruko belarra orain dela gutxi moztua.  

 

Bidearen azken zatian, egurrezko ate bat dago, 470-471bidea joateko 
pasabidea ematen duena. 

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau Egileor baserritik inguruko lursailetara joateko 
erabiltzen da. 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau egoera onean dago, eta zoruko belarra orain 
dela gutxi moztu.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek Egileor baserriari eta baserria inguratzen 
duten lursailei zerbitzua ematen die, eta ondorioz,  erabilera eta zerbitzu 
publikokoa da. Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski izango da, formalki udal 
ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Fitxa honen bideak edozein udal ondasunak 

eskatzen duen arta-lana egitea baina gehiago ez du behar. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1101: Argazki honen aurrealdean Egiolor baserria ikusten da. 
Bidea argazkiko aurrealdean hasten da, eta baserria inguratzen du, 
ezkerretako aldetik hasita.  

 07073-1104: Argazki honetan bideak baserria inguratzen duela ikus 
daiteke, eta arrokekin mugatua dagoena.  

 07073-1105: Argazki honetan bidea bertan azaltzen den egurrezko atera 
iritsi arte belarra moztuta duela ikus daiteke.  

 07073-1106: Bidearen egurrezko atearen argazkia.  

 07073-1107: 472 puntuan ateratako argazkia. Bertan ia ez ikusi arren, 
leku honetan bidea hau eta 470 puntutik datorren bidea elkartzen dira.  
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04019) DEITURA: 224-473 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 65 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Ibiltari eta ganaduarentzat komunikabide bat da, Egileor 
baserritik baserria  inguratzen duten larreetara jaisteko erabiltzen dena.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau Egileor baserria  inguratzen duten larreetara 

joateko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bidearen lehen zatia egoera onean dago, belarra 

moztu berria baitauka, baina aurrerago sastrakaz betetzen da. Gainera bideak 
malda handi bat dauka eta bertatik igarotzea ezerosoa da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  
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j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek Egileor baserriari eta baserria inguratzen 
duten lursailei zerbitzua ematen die, eta ondorioz,  erabilera eta zerbitzu 
publikokoa da. Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski izango da, formalki udal 
ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Bidearen lehen zatia belarra moztua du eta edozein 

udal ondasunak behar duen arta-lan egitea baina ez du behar, baina arreta 
berezia jarri beharko da, belarrezko zorua baitu.  

 

Baina aurrerago sastrakaz betetzen da, eta ondorioz, garbitzea komenigarria 
izango litzateke, bere trazatua  desagertzea galarazteko eta usurpatua ez 
izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1101: Argazki honetan bidea baserriaren aurrean hasten dela ikus 
daiteke, eta nola eskuinaldetik ezkerraldean eta behean dauden 
lursailetara jaisten den.  

 07073-1102: Argazki honetan bidearen lehen zatia, baserriaren ondoan 
kokatua, belarra moztu berria duela ikus daiteke, eta nola belar eta enbor 
artean jaistean sastrakaz betetzen den.  

 07073-1103: Argazki honetan ikus daiteke, nola bidearen azken zatia 
baserri azpian dauden zelaiekin elkartzen den.  
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04020) DEITURA: 225-226 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 1055 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 3 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Egoera onean dagoen 3 metrotako zabalera duen bidea,  
GI2637 bidearen 225 puntuan hasi,  eta hainbat baserri igaro ondoren,  
Latsaeneaundi baserrian bukatzen dena.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bidea inguruko hainbat baserritara joateko erabiltzen da,  
eta beste bideen euskarri bezala ere.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide honen hormigoia egoera onean dago,  zati 
batean izan ezik,  oso pitzatuta dagoela.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 



Egileak/Autores: 
 

   
 

Landabide Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04020 
 

 - 2 - 

j) EGOERA JURIDIKOA: Inguruko hainbat baserrietara joateko erabiltzen da, 
eta beste bide batzuen euskarria den bide hau, erabilera eta zerbitzu 
publikokoa da. Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski da, formalki udal 
ondasunera igarotzeko.  

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: zati txiki bat izan ezik, zorua gaizki duela eta 

konpondu beharra dagoela, bidearen gainerako zatiak, edozein udal ondasunak 
behar duen arta-lanak egitea baina gehiago ez du behar.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

07073-0380: GI-2637 errepidearen 225 puntuan ateratako argazkia,  
eskuinetara bide honen hasiera ikus daiteke.  

07073-0385: Ezkerretara bide nagusia ikus daiteke  

07073-0388: Azurmendi barrena baserriaren ondotik igarotzean ateratako 
argazkia. 

07073-0390: Bidearen itxura orokorraren argazkia,  hormigoian pitzaduraren bat 
duela.  

07073-0391: Itxura okerrena duen bidearen zatiaren argazkia. Oso pitzatuta 
dagoela ikus daiteke.  

07073-0392: Argazki honetan,  bidegurutzean eskuinetara hormigoizko mendi-
bidea   ikus daiteke.  

07073-0393: Bidearen Latsaeneaundi baserrira iristean bukatzen denean.  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Landabide Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04022 
 

 - 1 - 

04022) DEITURA: 227-229 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 1025 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 3 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Egurtza eta Amiano goena baserrietara joateko 
hormigoizko bidea,  225-226 bidearen 277 puntuan hasi eta Amiano goena 
baserrian bukatzen da. 

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau hainbat baserrietara joateko erabiltzen da. 

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide honek hormigoizko egoera oneko zorua du 

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  
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j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau, sarbide ematen dien baserriei zerbitzua 
ematen die, eta beraz,  erabilera eta zerbitzu publikokoa da. Hori dela eta, bide 
hau inbentarioan sartzea aski da, formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Fitxa honetako bideari buruz egin daitekeen 
gomendio bakarra,  edozein udal-ondasunek eskatzen duten arta egitea da.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0384: 227 puntuan ateratako argazkia,  bidea hasten den puntuan 

 07073-0377: Bidearen itxura orokorraren argazkia. 

 07073-0374: Bidearen argazkia 233 puntua. Eskuinetara 233-234 bidea 
hasten da.  

 07073-0372: Bidearen bukaerako argazkia,  Amiano goena baserrira 
iristen denean. 
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04023) DEITURA: 228-229 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 425 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2 eta 3 metro artekoa. 

 

 

d) DESKRIBAPENA: GI-2637 errepidearen 228 puntuan hasi eta Amiano 
goena baserrira iristean bukatzen den bidea. Hasierako zatian 3 metrotako 
azalera du eta zabor-legarreko zorua,  Arakamaenea baserrira joateko arrapala 
igo ondoren,  zabalera mantendu arren,  zorua hormigoizkoa da. Puntu 
honetatik aurrera eta bukaerara iritsi arte,  bidearen zorua,  ibilbidearen luzera 
hormigoizko bi zerro,  eta erdian belarrezko zerro batekin osatzen da. Gainera 
puntu batean bidea 2 metrotara estutzen da,  eta alde batean eskaloi handi bat 
du areta batetara.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau Arakamaenea baserrira joateko bide nagusi 
bezala erabiltzen da,  eta baserri hau Amiano goena baserriarekin 
komunikatzeko,  baina ez da azken honen sarbide nagusia.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Arakamaenea baserriraino bidea egoera onean dago. 
Puntu honetatik aurrera bertatik igarotzea zailagoa da,  estua delako,  
maldatsua eta bidearen alde batean duen eskaloiagatik.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da,  
inguruari zerbitzua ematen baitio. Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski da, 
formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bide honek hasiera batean edozein udal ondasunak 
behar duen arta-lan egitea baino gehiago ez du behar. Baina Arakamaenea eta 
Amiano goena baserrien arteko zorua kontrolatu behar da, hemengo hormigoia 
oso eskasa baita, eta epe laburrean konpontzeko beharra izango baitu.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0368: GI-2637 bidearen 228 puntuan ateratako argazkia,  bertan,  
bidearen lehen zatia ikus daiteke,  zabor-legarreko zoruarekin.  

 07073-0369: Argazki honetan ikus daiteke,  nola bidea Arakamaenea 
baserrira doan arrapela hasten denean zorua hormigoizkoa izatera 
pasatzen da.  

 07073-0370: Arakamaenea eta Amiano goena baserrien arteko zatiaren 
argazkia. Bertan hormigoi eskaseko bi zerro ikus daitezke.  

 07073-0371: Bidearen argazkia Amiano goena baserrira iristean. Puntu 
honetan bidea 2 metrotara estutzen da eta alde batean eskaloi bat du.  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Landabide Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04024 
 

 - 1 - 

04024) DEITURA: 229-340 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 375 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Amiano goena baserriaren ondoan hasi eta hormigoizko 
191-192 bidearen 340 puntuan bukatzen den bidea. 2 metrotako zabalera du 
eta lurrezko zorua,  lurrorotako ibilgailuentzat erabilgarria izanik. Zati batzuetan 
bidea estutu egiten da,  eta lurrorotako ibilgailu bat igarotzean gurpilak lursaila 
igurtzen dutela ikus daiteke.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau kategori handiagoko bi bide komunikatzen ditu,  
eta bi gune,  hormigoizko pisten bidez komunikatzeko buelta handia eman 
behar dutenak.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau nahiko aldapatsua da. Trazatua garbia dago 

eta erabiltzen denaren aztarnak dauzka.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honetan erabiltzen denaren arrastoak daude, 
hau nahiko froga izanik erabilera eta zerbitzu publikokoa dela esateko. Hori 
dela eta,  inbentarioan sartzea aski da formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Fitxa honen bideak edozein udal ondasunak 
eskatzen duen arta-lana egitea baina gehiago ez du behar.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0651: Argazki honetan bidearen hasiera,  Amiano goena 
baserriaren ondoan,  ikus daiteke,  eta zorua lurrezkoa dela antzeman.  

 07073-0650: Bidearen itxura orokorraren argazkia. 

 07073-0649: Bidearen itxura orokorraren argazkia. 

 07073-0648: Bidearen bukaeran ateratako argazkia,  bertan hormigoizko 
191-192 bidea ikus daiteke.  
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04026) DEITURA: 230-232 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 300 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 1,5 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 228-229 bidearen 230 puntuan hasi eta Amiano barrena 
baserrira iristean bukatzen den bidea. Hasierako zatian lurrezko zorua du eta 
1,5 metrotako zabalera. San Pedro auzoko eskolara iristean,  kate batetara 
iristean,  bidea eskuinetara biratzen du. Puntu honetatik aurrera,  albo 
bakoitzean horma batekin mugatua dagoen bide hau,  sasiz betetzen da eta 
iraganezina da.  

 

Amiano baserriaren inguruan,  bidearen trazatuan bertan,  baratza bat dago.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau San Pedro auzoko eskolako komunikabide 
nagusia bezala erabiltzen da,  eta Amiano barrena baserrira joateko,  azken 
honen bide nagusia ez izan arren.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Lehen zatia San Pedro auzoko eskolara iritsi arte,  
lurrezko zorua du,  eta lurrorotako ibilgailuentzat erabilgarria da. San Pedroko 
eskola eta Amiano barrena baserri arteko zatia ordea,  sasiak janda dago eta 
iraganezina da. 

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek, zeharkatzen duen  inguruari zerbitzua 
ematen dio,  eta beraz, erabilera eta zerbitzu publikokoa da. Hori dela eta, 
ondasuna inbentarioan sartzea aski da, formalki udal ondasunera igarotzeko 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: San Pedroko eskolak eta Amiano baserriaren 
artean, bidea sasiz beteta dago, iraganezina izanik. Hori dela eta, bidea 
garbitzea gomendatzen da, moztuta gelditu diren zatiak berreskuratuz, 
desagertzea galarazteko eta aurrerantzean usurpatua ez izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela. 

 

Bestalde,  ondasun publiko bat usurpatu izanaren aurrean gaude,  igarotzea 
galarazten duen baratza bat dagoelako frogatzen delarik,  hori dela eta Udalak 
lege-ikuspuntutik bidea berreskuratzeari ekin beharko lioke,  edozein unetan 
egin ahal izango duena,  Tokiko Entitateen Ondasunen Arautegiko 70. 
artikuluan xedatzen denez. Berreskurapeneko espedientea ofiziozkoa izan 
daiteke,  Tokiko Entitateen Ondasun Arautegiko 71. artikuluan eta hurrengoetan 
xedatutakoaren arabera. Ondorioz,  baratza kendu egin beharko litzateke eta 
jatorrizko bidean pasoa izango litzateke,  berriro ere bertan ibiltzeko aukera 
emanaz. 

 

Espedientea bide administratibotik hasteko Udal Korporazioaren aldez aurretiko 
onespena behar da,  eta horrekin batera jabetza egiaztatzen duten agiriak,  
usurpazio berria ez bada,  behintzat. 
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Bide administratibotik berreskuratzeko pribilegioak edo eskumenak Tokiko 
Korporazioak legeak onartzen dituen bitarteko konpultsibo guztiak erabiltzeko 
gaitzen ditu. 

Horretarako prozedura aipatutako Ondasunen Araudiko 46. artikuluan eta 
ondorengoetan arautzen da eta ondoren adieraziko diren ekintzetan zehaztuko 
litzateke: 

 

 Udal Korporazioaren akordioa (Plenoa) espedientea irekitzeko,  
zeina Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko den,  
identifikatu ahal izateko ondasunaren berri emanez. Aipatutako 
aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-oholtzan 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 
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edo berauen behin-betiko jabetza bada. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0369: 230 puntuan ateratako argazkia,  bertan,  eskuinetara bide 
nagusia ikus daiteke. Argazkian ikusten den hormigoizko mendi-bidea   
228-229 bidea da,  eta baserria Arakamaenea baserria.  

 07073-0584: Bidearen trazatuaren argazkia,  ia ez da ezer ikusten,  sasiz 
estalia baitago.  

 07073-0582: Bidea sasiz betetako argazkia.  

 07073-0583: Bidearen argazkia Amiano barrena baserrira iristean, 
bidearen trazatuan igarotzea galarazten duen baratza bat dago.  

 07073-0581: GI-2637 errepidean ateratako argazkia,  bertan Amiano 
barrena baserria ikus daiteke,  eta ezkerraldean bide honen bukaera.  
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04027) DEITURA: 233-234 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 640 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2,5 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 227-228 bidearen 233 puntuan,  Egurtza baserriaren 

ondoan,  hasi eta Muñoa eta Moleo baserrietara iristean bukatzen den bidea. 
2,5 metrotako zabalera eta hormigoizko zorua eta  pitzadura askorekin eta oso 
izarratua dago.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau Muñoa eta Moleo baserrietara joateko bide 
nagusi bezala erabiltzen da. 

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Hormigoizko bide honek zoru oso izorratuta du.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 



Egileak/Autores: 
 

   
 

Landabide Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04027 
 

 - 2 - 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau Muñoa eta Moleo baserrien sarbide nagusia 
da, erabilera eta zerbitzu publikokoa izanik. Hori dela eta,  inbentarioan sartzea 
aski da formalki udal ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Aipatu den bezala,  hormigoizko bide honek zorua 
oso egoera txarrean dauka, hori dela eta, hau konpontzea gomendatzen da, 
batez ere, Muñoa eta Moleo baserrien sarbide nagusia dela kontuan hartzen 
bada. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0374: 233 puntuan ateratako argazkia,  bertan,  ezkerretara 227-
228 bidea ikus daiteke,  eta eskuinetara bide honen hasiera. Egurtza 
baserriaren izkina ere ikusten da.  

 07073-0375: Bidearen itxura orokorreko argazkia,  bertan izorratua eta 
pitzatua dagoela ikus daiteke.  

 07073-0376: Bidearen bukaerako argazkia,  Muñoa eta Moleo 
baserrietara iristean.  
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04028) DEITURA: 234-293 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 1370 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 2 metrotako zabalera duen bidea,  Moleo baserritik 219-
220 bideraino igotzen dena. Trazatua garbia eta harriarekin du,  eta ondorioz,  
lurrorotako ibilgailuentzat erabilgarria da.  

 

Bide honetatik,  Aitzgorri mendekatearen Ezkerraldeko maldara joan daiteke,  
baina bide hau ez da alderdi honetara iristeko bide bakarra,  baserri 
desberdinetatik honera igotzen diren beste bide batzuk baitaude. Eta gainera,  
Otzaurte gaineraino igo eta gero hormigoizko 220-271 bidea 220 puntua arte 
joanaz ere iritsi daiteke.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau Moleo baserritik Aitzgorri mendekatearen 

Ezkerraldeko maldara joateko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau egoera ezin hobean dago lurrorotako 
ibilgailuekin ibiltzeko. Bere ibilbidearen erdialdean burdinazko itxitura bat dago,  
baina bultzatzearekin bakarrik irekitzen da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Moleo baserritik Aitzgorri mendekatearen 
Ezkerraldeko maldara joateko erabiltzen den bide hau, inguruari zerbitzua 
ematen dio, eta ondorioz, erabilera eta zerbitzu publikokoa izanik.  Hori dela 
eta,  bide hau inbentarioan sartzea,  aski izango da formalki udal ondasunera 
igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Fitxa honetako bideari buruz egin daitekeen 
gomendio bakarra,  edozein udal-ondasunek eskatzen duten arta egitea da. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0376: Bidearen hasierako argazkia,  234 puntuan,  Moleo 
baserritik aurrera.  

 07073-0612: Argazki honetan Muñoa baserria ikus daiteke,  eta bidearen 
lehen metroak. Moleo baserria eskuinetara ezkutuan gelditzen da.  

 07073-0611: Bidearen itxura orokorraren argazkia. 

 07073-0539: Bidea ubidearekin topatzen denean ateratako argazkia.  

 07073-0538: Bidean dagoen itxituraren argazkia,  bultzatzearekin 
bakarrik irekitzen dena. 

 07073-0537: Bidearen itxura orokorraren argazkia. 

 07073-0536: 293 puntuan ateratako argazkia,  bidea bukatzen den 
puntuan. 219-220 bidea ezkerretara ikusten dena da.  
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04029) DEITURA: 236-508 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 180 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Gutxigora behera 180 metro dituen bide hau, 236 
puntuan hasten da, Lokatza zahar baserriaren ondoan, eta 508 puntuan 
bukatzen da, GI-2637 errepidean, Zubitxoeta baserriaren ondoan.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: 236 eta 508 komunikatzen duen oinezkoentzako bidea, 
gaur egun erabiltzen ez den arren.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau egoera txarrean dago, edozein motatako 
ibilgailuentzat erabil ezina. Gainera, gutxigora behera 150 metrotara, bidea hesi 
batzuekin itxita dago.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  
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j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau Lokatza zahar baserrira joateko erabil 
daiteke, gaur egun erabiltzen ez den arren.  

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Bide hau edozein ibilgailuentzat erabil ezina da, 

gainera, hasi eta gutxigora behera 150 metrotara, igarotzea galarazten duten 
hesi batzuk daude.  

 

Ondorioz, lehendabizi,  bidea garbitu  egin behako litzateke, moztuta gelditu 
ahal izan diren zatiak berreskuratuz, desagertzea galaraziz eta usurpatua ez 
izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela 

 

Bestalde,  ondasun publiko bat usurpatu izanaren aurrean gaude,  bidean 
igarotzea galarazten duten hainbat itxitura egotearekin frogatzen delarik,  hori 
dela eta, Udalak lege-ikuspuntutik bidea berreskuratzeari ekin beharko lioke,  
edozein unetan egin ahal izango duena,  Tokiko Entitateen Ondasunen 
Arautegiko 70. artikuluan xedatzen denez. Berreskurapeneko espedientea 
ofiziozkoa izan daiteke,  Tokiko Entitateen Ondasun Arautegiko 71. artikuluan 
eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera. Ondorioz,  itxiturak kendu egin 
beharko lirateke eta jatorrizko bidean pasoa izango litzateke,  berriro ere bertan 
ibiltzeko aukera emanaz. 

 

Espedientea bide administratibotik hasteko Udal Korporazioaren aldez aurretiko 
onespena behar da,  eta horrekin batera jabetza egiaztatzen duten agiriak,  
usurpazio berria ez bada,  behintzat. 

 

Bide administratibotik berreskuratzeko pribilegioak edo eskumenak Tokiko 
Korporazioak legeak onartzen dituen bitarteko konpultsibo guztiak erabiltzeko 
gaitzen ditu. 

 

Horretarako prozedura aipatutako Ondasunen Araudiko 46. artikuluan eta 
ondorengoetan arautzen da eta ondoren adieraziko diren ekintzetan zehaztuko 
litzateke: 
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 Udal Korporazioaren akordioa (Plenoa) espedientea irekitzeko,  
zeina Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko den,  
identifikatu ahal izateko ondasunaren berri emanez. Aipatutako 
aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-oholtzan 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. 

 

 

 

l) ARGAZKIAK: 
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 07073-0387: Bidea,  argazkian ikusten den Lokatza zahar baserrira 
iristean bukatzen da. 

 07073-1183: Bidearen egoera orokorraren argazkia. 

 07073-1184: Bidearen egoera orokorraren argazkia. 

 07073-1185: Bidearen lehen zatiaren argazkia.Fotografía del final del 
camino. 
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04032) DEITURA: 243-244 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 185 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 3 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 3 metrotako zabalera duen hormigoizko bidea,  GI-2637 
errepidearen 243 puntuan hasi eta Ollaegi baserrira iristean bukatzen dena.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau,  Ollaegi baserrira joateko bide nagusia da. 

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bidearen hormigoia pitzaduraren bat dauka.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  
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j) EGOERA JURIDIKOA: Beste bide batzuekin gertatzen den moduan, baserri 
baten komunikabide nagusia da  eta beraz,  erabilera eta zerbitzu publikokoa 
da. Ondorioz, bide hau, inbentarioan sartzea aski da, formalki udal ondasunera 
igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bide honek, hasieran edozein udal ondasunak 

behar duen arta-lana egitea baino gehiago ez du behar, baina zoruaren zati 
batzuk pitzatuta daude, hori dela eta, gehiago izorratu aurretik, bidea konpondu 
egin beharko litzateke.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

07073-0395: Argazki honetan GI-2637 bidearen aglomeratu eta bide honen 
hasiera ikus daitezke.  

07073-0394: Argazki honen eskuinetara Ollaegi baserriaren horma ikus daiteke,  
eta hormigoizko bidea bukatzen den lekua.  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Landabide Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04033 
 

 - 1 - 

04033) DEITURA: 244-476 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 1760 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Zegamako udalerriko hego-ekialdeko gunea eta GI-2637 
errepidearen artean mugatutako lursail handiaren barruan kokatzen diren 
bideetako bat da, eta  mendi-bide bezala katalogatzen direnak herri jabariko 
lurrak zeharkatzen dutelako. 

 

Bide hau, 244 puntuan, Ollaegi baserriaren ondoan hasi eta 476 puntuko 
bidegurutzean bukatzen da. Bidearen ezaugarriak oso erregularrak dira, 2 
metrotako zabalera du, lurreko zorua harriarekin eta lurrorotako ibilgailuentzat 
erabilgarria. 

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Aztio mendiaren aldapan kokatzen diren bide sare baten 

zati da, baso ustiapenerako erabiliz. 

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bidea orokorrean egoera onean dago, baina zatiren 
bat urarengatik izorratua dago.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau Aztio mendiaren aldapan kokatzen diren 
bide sare baten zati da, erabilera eta zerbitzu publikokoa izanik. Gainera, bere 
ibilbidea herri jabariko lurretik egiten du. 

 

Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski izango da, formalki udal ondasunean 
sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Bide hau orokorrean egoera onean dago, zatiren 
batean uraren eraginez zorua izorratua eduki arren, hori dela eta, zati hauek 
konpondu egin beharko lirateke, eta bidearen gainerako zatiak, edozein udal 
ondasunak behar duen arta-lana baina gehiago ez du beharko.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1147: Argazki honetan bidearen hasiera ikus daiteke, 
hondamenean dagoen borda baten ondotik igarotzean.  

 07073-1148: Bidearen argazkia ehiza-postu batzuen ondotik igarotzen 
denean.  

 07073-1016: Bidearen itxura orokorraren argazkia. 

 07073-1015: 476 puntuan ateratako argazkia. Eskuinetara ikus daiteke,  
bidea argazkia atera den lekura iristean bukatzen dela.  
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04034) DEITURA: 245-261 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 440 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 3 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Aritzaundi berri baserriak GI-2637 errepidetik, Telerri 
baserriaren ondotik,  duen komunikabide nagusia da. 440 metrotako luzera du 
eta zabor-legarreko zorua.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Aritzaundi berri baserrira joateko bide nagusi bezala 
erabiltzen da. 

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau egoera ezin hobean dago. 

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  
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j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek Aritzaundi berri baserriari zerbitzua 
ematen dio,  eta beraz, erabilera eta zerbitzu publikokoa da. Hori dela eta, bide 
hau inbentarioan sartzea aski da, formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bide honek, edozein udal ondasunak behar duen 
arta-lana egitea baina gehiago ez du behar.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0397: Aritzaundi berri baserrian bukatzen den bidearen argazki 
orokorra. 

 07073-0720: Bidea Aritzaundi berri baserrira iritsi baina lehenagoko 
argazkia,  bertan irekitzea eta pasatzea erraza den itxitura ikus daiteke.  

 07073-0719: Argazki honetan bidea Aritzaundi berri baserriaren albotik 
igarotzen duen itxura antzeman daiteke.  
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04035) DEITURA: 247-248 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 175 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2 eta 3 metro artekoa. 

 

 

d) DESKRIBAPENA: GI-2637 bidearen 247 puntuan hasi,  eta 248 puntuan,  
Zubieta baserrian bukatzen den bidea. Bidearen lehen zatia,  Arizti Zahar 
baserrira iritsi arte,  hormigoizko zorua du eta 3 metrotako zabalera. Puntu 
horretatik aurrera,  2 metrotako zabalera du eta lurrezko zorua harriekin. Bide 
hau lurrorotako ibilgailuentzat erabilgarria da.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bidearen lehen zatia hainbat baserrietara sartzeko 
erabiltzen da,  eta bigarrena,  lurrezko zorua duena,  Zubieta baserrira joateko.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Hormigoizko zatia orokorrean egoera onean dago,  
baina bi lekuetan pitzadurak ditu eta hondoratuta dago. Lurra eta harrizko zatia,  
egoera onean dago.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bidea inguruko baserrietara joateko erabiltzen da, 
honi zerbitzua emanaz, eta beraz, erabilera eta zerbitzu publikokoa da; eta 
inbentarioan sartzea,  aski da formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Hormigoizko zatian bi lekuetan hormigoia hautsita 
eta hondoratuta dago, hori dela eta, zati hauetan zorua konpontzea 
gomendatzen da, hau gehiago izorratu baino lehen.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0399: Ezkerretara GI-2637 errepidea ikus daiteke,  eta 
eskuinetara bide honen hasiera.  

 07073-0708: Argazki honetan bidea hormigoizkoa izatea uzten duen 
lekua (Arizti zahar baserriaren ondoan) eta lurrezkoa zorua harriarekin 
izatera pasatzen denean ikus genezake. 
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04036) DEITURA: 248-349 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 1525 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 1 eta 1,5 metro artekoa. 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bidea 248 puntuan,  Zubieta baserriaren ondoan,  hasi 
eta 225-226 bidearen 240 puntuan,  Arrizabalagaena baserrian bukatzen da. 

 

Bidearen lehen zatia,  lehengo itxituratik beste itxitura bat dagoen 352 
punturaino doana,  metro bateko zabalera du,  eta lurrezko zorua.  

 

352 puntuan bidea eskuinetara biratzen du,  eta 1,5 metrotako zabalera duen 
zati bat hasten da,  baina sasiz estalia dago,  bere trazatua nabaria den arren.  

 

Aritzaundi berri baserriaren ondoan hirugarren itxitura bat dago,  baina honek 
ere ez du igarotzea galarazten,  baina zati honetan usurpazio bat egon da,  
baserrira sartzeko bidearen trazatu berean mendoitz bat egin baita.  

 

Aritzaundi berri baserria pasa ondoren laugarren itxitura bat dago,  eta honek 
igarotzea galarazten du. Eta itxitura hau pasa ondoren trazatua berriz ere sasiz 
betetzen da,  bere trazatua oraindik ere nabaria den arren. Bidearen zati hau 
bosgarren itxitura batekin bukatzen da,  igarotzea galarazten duena ere.  

 

Bidearen trazatu berri honetan bideak bere zabalera mantentzen du eta ez ditu 
sasirik,  baina igarotzea galarazten duten bi itxitura daude,  bata burdinazko eta 
bestea egurrezkoa.  
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Zazpigarren itxitura ondoren,  bidea metro batetako zabalera hartu arte 
estutzen da,  pertsona eta animalientzat erabilgarria izanik.  

225-226 bidearen 349 puntuan bukatu aurretik,  bidearen zati txiki batean lur 
jauzi bat dago,  eta bidea desagertu egin da.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau inguruko baserrietarako komunika bide bat da,  
baina gaur egun,  iraganezinak diren guneak eta igarotzea galarazten duten 
itxiturak ditu.  

 

  

f) BIDEAREN EGOERA: Bidearen zati batzuk iraganezinak dira sasiak janda 
daudelako,  eta beste batzuetan ordea,  sasiak ez dauden arren,  ezin da zutik 
pasa,  kimak direla eta. Gainera bidean igarotzea galarazten duten hainbat 
itxitura daude eta zati batean lur jauzi bat egon da,  eta bidearen zati hau 
galtzea eragin du.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Gaur egun bide hau erabiltzen ez den arren,  

inguruko komunikabide bat izaten jarraitzen du. Hori dela eta,  bidea 
inbentarioan sartzea aski da udal ondasunera formalki igarotzeko.  

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bide hau oso egoera txarrean dago, batetik, zati 

batzuk sasiak janda daude, eta beste batzuetatik ezin da igaro bertan dauden 
kimen ondorioz. Hori dela eta, bide garbitzea eta desbrozatzea beharrezkoa da, 
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moztuta gelditu diren zatiak berreskuratuz, desagertzea galarazteko eta 
aurrerantzean usurpatua ez izateko.  

Gainera, bide zati bat desagertu egin da lur-jauzi baten ondorioz, beraz, zati 
hau berreskuratu egin beharko litzateke.  

 

Azkenik,  ondasun publiko bat usurpatu izanaren aurrean gaude,  bidean,  
igarotzea galarazten duten mendikoitz bat eta hainbat itxitura daudelarik hau 
frogatzeko,  hori dela eta Udalak lege-ikuspuntutik bidea berreskuratzeari ekin 
beharko lioke. 

  

Berreskurapeneko espedientea ofiziozkoa izan daiteke,  Tokiko Entitateen 
Ondasun Arautegiko 71. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera, 
edozein unetan egin ahal izango dena,  Tokiko Entitateen Ondasunen 
Arautegiko 70. artikuluan xedatzen denez. 

 

Espedientea bide administratibotik hasteko Udal Korporazioaren aldez aurretiko 
onespena behar da,  eta horrekin batera jabetza egiaztatzen duten agiriak,  
usurpazio berria ez bada,  behintzat. 

 

Bide administratibotik berreskuratzeko pribilegioak edo eskumenak Tokiko 
Korporazioak legeak onartzen dituen bitarteko konpultsibo guztiak erabiltzeko 
gaitzen ditu. 

 

Horretarako prozedura aipatutako Ondasunen Araudiko 46. artikuluan eta 
ondorengoetan arautzen da eta ondoren adieraziko diren ekintzetan zehaztuko 
litzateke: 

 

 Udal Korporazioaren akordioa (Plenoa) espedientea irekitzeko,  
zeina Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko den,  
identifikatu ahal izateko ondasunaren berri emanez. Aipatutako 
aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-oholtzan 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 
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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. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0709: Bidearen hasieraren argazkia. Bertan Zubieta baserria eta 
bere ondoan dagoen itxitura ikus daitezke.  

 07073-0710: Bidearen lehen zatiaren  itxuraren argazkia. 

 07073-0713: 352 puntuan ateratako argazkia,  bertan bidea ia sasiak 
janda dagoela antzeman daiteke.  

 07073-0714: Bidearen argazkia basotsu gune batean sartzen denean. 
Puntu honetan bideak trazatu argia duan arren,  pertsona bat zutik 
bertatik pasatzea ezinezkoa da,  bertan dauden kimak direla eta.  

 07073-0715: Landaretza asko duen arren,  trazatua guztiz argia den,  
bidearen zati baten argazkia.  

 07073-0716: Bidearen argazkia Aritzaundi zahar baserriaren albotik 
igarotzean,  bidea hemen alde batetik erreka bat eta bestetik itxitura bat 
mugatzen du.  
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 07073-0717: Bidearen argazkia Aritzaundi berri baserriaren albotik 
igarotzean,  puntu honetan itxitura bat dago baina ez du igarotzea 
galarazten.  

 07073-0718: Argazki honen atzealdean ikus daiteke bidearen jarraipena 
(trazatua ezkerraldean mendoitzarekin ikus daiteke),  eta herri bidea 
baserriarentzako ikusten den sarbidearekin egokitzen da,  ezkerretako 
mendoitzak bidearen trazatu naturala moztu baitu.  

 07073-0746: Argazki honetan antzeman daiteke itxiturak igarotzea 
galarazten duela eta trazatua sasiak janda dagoenez,  iraganezina dela.  

 07073-0747: Bidearen beste itxitura baten argazkia. Puntu honetan 
trazatua ez ditu sasirik.  

 07073-0748: Bidearen argazkia trazatua argi antzematen den lekua 
batean. 

 07073-0749: Igarotzea galarazten duen itxitura berriaren argazkia,  
gurutzatutako egurraz osatzen dena.  

 07073-0745: Bidearen itxuraren argazkia gurutzatutako egurraz 
osatutako itxitura pasa ondoren.  

 07073-0744: Bidearen itxuraren argazkia bere azken zatian.  

 07073-0743: Bidearen argazkia Arrizabalagaena baserriaren ondora 
iristean,  bertan bidearen alboetara zatikapeneko autoak daude.  

 07073-0741: Bidearen bukaera ateratako argazkia,  349 puntuan. Ikus 
daiteke bidearen azken metroak Arrizabalagaena baserria inguratzen 
duen bidearekin bat datorrela,  2 metrotako zabalera duela,  zabor-
legarreko zorua eta lurrorotako ibilgailuentzat erabilgarria dela.  
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04037) DEITURA: 249-250 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 190 metro (110+80 metro) 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 3 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 3 metrotako zabalerako hormigoizko bidea,  GI-2637 
bidearen 249 puntuan hasi eta Koba goikoa baserrira iristean bukatzen dena. 

 

1 bide-adarra (251-252): 80 metrotako luzera duen bidean,  251 
puntuan hasi,  eta hormigoizko 3 metrotako zabalera duen ibilbide 
batetik,  abandonatua dagoen Koba behekoa baserrira iristen da. 

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide Koba goikoa eta Koba behekoa baserrietara joateko 
erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide nagusia nahiko pitzadura ditu eta gune bat 

hondoratua,  mendoitz batera joateko arriskuarekin. Bide-adarra sasik janda 
dago.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Beste bide batzuekin gertatzen den moduan,   honek 
inguruko baserriei zerbitzua ematen die, erabilera eta zerbitzu publikokoa 
izanik. Hori dela eta,  inbentarioan sartzea aski da formalki udal ondasunean 
sartzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bide nagusiaren zorua oso izorratuta dago, eta 

bide-adarraren zorua nahiko egoera txarrean, ondorioz, hau konpontzea 
gomendatzen da, batez ere, kontuan hartzen bada hainbat baserrien sarbidea 
dela.  

 

Bide-adarrak ordea, sasiz beteta dago, hori dela eta, garbitu egin beharko 
litzateke, moztuta gelditu diren zatiak berreskuratuz, desagertzea galarazteko 
eta aurrerantzean usurpatua ez izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0400: Argazki honetan GI-2637 errepidea eta bide honen hasiera 
ikus daitezke.  

 07073-0401: Argazki honetan,  zorua hondoratua eta mendoitz batera 
joateko arriskua duena ikus daiteke 

 07073-0402: Koba goikoa baserrira iristean bidearen argazkia,  bertan 
zoruak pitzadura asko ditu.  

 07073-0403: 251 puntuan ateratako argazkia,  ezkerretara bide-adarra 
hasten da,  eta eskuinetara,  bide nagusia ikus daiteke. 

 07073-0404: Argazki honetan,  atzealdean Koba Behekoa baserria ikus 
daiteke,  eta bide-adarra sasiak janda dagoela. 
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04038) DEITURA: 260-261 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 645 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2,5 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Balastro harrizko zorua duen bidea,  203.258 bidearen 
260 puntuan hasi,  eta trenbide azpitik tunel baten bidez igaro ondoren,  bi 
bordetara iristean bukatzen dena.  

 

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bidea hainbat bordetara sartzeko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bidea egoera onean dago.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  
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j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau inguruko bordetara eta trenbidera joateko 
erabiltzen da, beraz, erabilera eta zerbitzu publikokoak dira. Hori dela eta, 
ondasuna inbentarioan sartzea aski da, formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bideak edozein udal ondasunak eskatzen duen 
arta-lana egitea baina gehiago ez du behar. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

07073-0418: 260 puntuan ateratako argazkia,  bidea hasten den puntuan.  

07073-0475: Bidearen itxuraren argazkia,  trenbide azpitik gurutzatzen duen 
tunelera iritsi aurretik.  

07073-0474: Bidea argazkian ikusten den tuneletik igarotzen da,  trenbide 
azpitik.  

07073-0472: Bidearen itxura orokorraren argazkia. 

07073-0469: Bidea argazkian ikusten den bordaren ondotik pasatzen da.  

07073-0470: Bidearen itxura orokorraren argazkia. 

07073-0471: Bidea,  argazkian ikusten den bordara iristean bukatzen da.  
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04039) DEITURA: 264-265 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 745 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 162-163 bidearen 264 puntuan hasi eta zelai bat eta bi 
borda igaro ondoren,  260-261 bidearen 265 puntuan bukatzen den bidea. Bi 
metrotako zabalera du,  eta ia bere ibilbide osoan lurrezko zorua du. Bide hau 
lurrorotako ibilgailuentzat erabilgarria da.  

 

Bidean hiru itxitura daude,  baina hauek irekitzeko errazak dira eta ez dute 
igarotzea galarazten.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau inguruko lursail eta bordetara joateko erabiltzen 

da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau,  zati bakoitzaren ezaugarriak kontuan 
hartzen baditugu,  egoera onean dagoela esan daiteke.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  
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j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek inguruari zerbitzua ematen dio,  bertako 

lursail eta bordetara joateko erabiltzen baita. Hori dela eta,  erabilera eta 
zerbitzu publikokoa izanik,  inbentarioan sartzea aski izango da formalki udal 
ondasunera igarotzeko 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Edozein udal-ondasunek eskatzen duten arta egitea 

baino gehiago ez du behar. 

 

l) ARGAZKIAK:  

07073-0458: Bide hasieran argazkia,  alde batean ubide baten mugarria ikus 
daiteke.  

07073-0459: Bidearen itxura orokorraren argazkia. 

07073-0460: Bide nagusia borda baten ondotik igarotzean ateratako argazkia.  

07073-0461: Bidean dagoen lehenengo itxituraren argazkia,  itxitura nahiko 
erraza da irekitzeko eta pasatzeko.  

07073-0462: Bidea zelai baten ondotik,  belarrez estalitako lurrezko zorua 
duela,  igarotzean ateratako argazkia.  

07073-0463: Bigarren itxituran ateratako argazkia,  itxitura hau,  irekitzeko eta 
pasatzeko erraza da ere.  

07073-0467: Bidearen itxura orokorraren argazkia. 

07073-0468: Bidea 265 puntuan bukatu aurretik ateratako argazkia,  bertan 
hirugarren itxitura ikus daiteke,  besteak bezala irekitzen erraza dena.  
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04041) DEITURA: 270-483 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 610 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bidea Otzaurte gainean hasten da, igotzean ezkerretara, 
goialdean dagoen bentaren ondoan, eta 482 puntuan bukatzen da. 

 

2 metrotako zabalera duen bide bat da, belarrezko zorua duena eta lurrorotako 
ibilgailuentzat erabilgarria.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bidea Otzaurte gainetik Zegamako udalerriko hego-

ekialdean kokatzen den Azti mendia, inguratzen duten bideetara joateko 
erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: 2 metrotako zabalera duen bide hau, egoera onean 

dago, eta lurrorotako ibilgailuentzat erabilgarria da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: bide hau ez da Azti mendiaren maldan kokatzen diren 
bide sarearen zati, baina Otzaurteko gainetik bide-sare honetara joateko 
erabiltzen da, argi izanik eremuari zerbitzua emateaz gain, Azti mendiko bide-
sareari zerbitzua ematen diola, ondorioz erabilera eta zerbitzu publikokoa da.  

 

Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski izango da, formalki udal ondasunean 
sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Fitxa honen bideak edozein udal ondasunak 

eskatzen duen arta-lana egitea baina gehiago ez du behar. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1121: Argazki honetan Otzaurteko gainean dagoen borda ikus 
daiteke (ezkerretara dagoen eraikuntza) eta nola bere alboan bide hau 
hasten den. Argazkian ikusten den aglomeratua GI-2637 errepidearena 
da.  

 07073-1122: Argazki honetan bideak lehen zatian harrizko zorua duela 
antzeman daiteke.  

 07073-1123: Argazki honetan bidea basoan sartzean lurrezkoa zorua 
duela antzeman daiteke.  

 07073-1124: 483 puntuan ateratako argazkia. Eskuinetara fitxa honetako 
bidea ikus daiteke, eta ezkerretara, 483-484 bidea.  
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04042) DEITURA: 297-298 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 275 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: metro 1 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 234-293 bidearen 297 puntuan hasi,  eta Gesalberri 
borda pasa ondoren,  298 puntuan bukatzen da. Lehen zatia,  Gesalberri 
bordaraino,  trazatua garbia du,  baina puntu honetatik aurrera pinudi kimekin 
estaltzen da,  eta iraganezina da.  

 

Bidearen bukaera itxitura bat dago,  baina erraz irekitzen da eta ondorioz,  ez 
du igarotzea galarazten.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau puntu desberdinetatik Gesalberri bordara 

joateko erabiltzen da. 

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bidearen lehen zatia egoera onean dago,  eta 
pertsona eta animalientzako erabilgarria da,  bigarrena ordea,  pinudi kimekin 
beteta dago,  eta ondorioz,  iraganezina da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek Gesalberri bordari zerbitzua ematen dio  
eta beraz, erabilera eta zerbitzu publikokoa da,  hori dela eta,  inbentarioan 
sartzea aski da formalki udal ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Komentatu den bezala, bidea Gesalberri bordatik 
aurrera, pinudi kimez beteta dago, eta ondorioz, iraganezina da. Hori dela eta, 
bidea garbitzea gomendatzen da,  desagertzea galarazteko eta aurrerantzean 
usurpatua ez izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela. 

 

 

l) ARGAZKIAK: 

 07073-0540: 297 puntuan ateratako argazkia,  bertan,  bidearen hasiera 
ikus daiteke.  

 07073-0541: Bidean erabilgarria den azken zatiaren argazkia. 
Atzealdean bidea landaretzaz estaltzen ikus daiteke.  

 07073-0543: Argazki honetan Gesalberri borda ikus daiteke. 

 07073-0542: Argazki honetan bidearen trazatua kimekin estalia dagoela 
ikus daiteke.  

 07073-0544: Bidea argazkia bertan ikusten den itxituran bukatzen 
denean.  
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04043) DEITURA: 299-300 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 410 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 1,5 eta 3 metro artekoa. 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bide hau 234-293 bidearen 299 puntuan hasi eta 233-296 
bidearen 300 puntuan bukatzen da,  baina bi bide hauek baino garrantzi 
gutxiago dauka.  

 

Lehenengo zatian,  ehiza-postura iritsi arte,  2 metro baino gehiagoko zabalera 
du eta lurrezkoa zorua. Puntu honetatik aurrera estutzen doa,  eta harrizko bi 
hormen artean mugatzen da. Zati honetan giro asko ditu eta trazatuaren 
alboetan zuhaitzak,  lurrorotako ibilgailuentzat iraganezina izanik.  

 

Bidearen azken zatia,  sasiak betetako bide bat,  eta erabili ahal izateko behar 
duen bakarra desbrozatzea da.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau borda batetara joateko eta ingururako 
lursailetara sartzeko erabiltzen da. 

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bidearen lehen zatia egoera onean dago,  eta 

azkenekoa ordea,  sasiz beteta.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek inguruari zerbitzua ematen dio,  eta 
erabilera eta zerbitzu publikokoa izanik,  eta inbentarioan sartzea aski da, 
formalki udal ondasunera igarotzeko 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bidearen azken zatia sasiak janda dago, hori dela 
eta, hau desbrozatzea gomendatzen da. Bidearen gainerako zatiak ordea,  
egoera onean daude,  eta edozein udal ondasunak behar duen arta-lan egitea 
baino gehiago ez du eskatzen 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0609: Bidearen lehen zatiaren argazkia.  

 07073-0610: Bidearen lehen zatiaren argazkia,  bertan argazkian ikusten 
den ehiza-postua arte bideak duen egoera ona antzeman daiteke 

 07073-0608: Bidearen argazkia borda baten ondoan igarotzean. Puntu 
honetan bidea bi hormen artean mugatzen da,  eta ezinezkoa da 
lurrorotako ibilgailuekin igarotzea.  

 07073-0607: Argazki honetan antzeman daiteke nola bidea zuhaitz eta 
zuhaixkengatik estutzen den.  

 07073-0606: Bidearen azken zatiaren argazkia,  trazatua zuhaixka eta 
sasiz estalia dago.  

 07073-0605: Bidearen azken zatiaren argazkia,  trazatua zuhaixka eta 
sasiz estalia dago.  

 07073-0604: 300 puntuan ateratako argazkia,  bidea bukatzen den 
lekuan. Ezkerretara 233-296 bidea ikus daiteke,  eta eskuinetara bide 
honen bukaera. 
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04044) DEITURA: 301-302 

 

 

a) IZENA: 

 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 510 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Orain dela gutxi konpondutako bidea,  301 bidean hasi,  
eta Gesaletxe baserriaren hondamenen ondotik igaro ondoren,  goi-tentsioko 
elektra hariterian bukatzen dena,  arketa batzuen ondoan.  

 

Bidea 2 metrotako zabalera du eta lurrezko zorua, baina leku batzuetan 
errautsa bota da lurrari gogortasuna emateko.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau Gesaletxe bserriaren hondamenera sarrera 
emateaz gaina,  bidearen ibilbidearen bukaeran dauden arketetara iristeko ere 
erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide honen zati gehierenak lurrezko zorua dute,  
baina leku batzuetan errautsa sakabanatu du. Bestalde,  bide hau orain dela 
gutxi, induskailu txiki batekin konpondu da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Aipatu den bezala,  bide hau bukaeran kokatzen 

diren arketetara sartzeko erabiltzen da, hauek mantendu edo konpontzean bere 
garrantzia izanik, eta honen froga bidea orain dela gutxi  konpondu dela.  

 

Hori dela eta, argi dago erabilera eta zerbitzu publikokoa dela eta inbentarioan 
sartzea aski da formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bidea orain dela gutxi induskailu txiki batekin 
konpondu da, eta beraz, edozein udal ondasunak eskatzen duen arta-lana 
egitea baino gehiago ez luke behar.  

 

Baina gauza da, zoruari gogortasuna emateko errautsa bota dela. Hain zuzen, 
teila txikitua, baina 10/1998 legeak, apirilaren 21ekoa, Zaborrena, eta Zaborren 
Katalogoak, ez dutela uzten errepideak eraikitzeko material mota hau 
erabiltzen, beraz, Udalak aurrerantzean material mota hau erabiltzeari utzi 
beharko lioke.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0586:  301 puntuan  ateratako argazkia,  bidea hasten den 
lekuan.  

 07073-0587: Argazki  honetan txikitutako teila bota den zatia ikus 
daiteke.  

 07073-0588: Argazki honetan argazkiaren zati batean arrautsa botata 
duela ikus daiteke.  

 07073-0589: Argazki honetan baserriaren ezkerretara baserriaren 
hondamena ikus daiteke.  

 07073-0590: Argazki honetan induskailu txikiak konpondutako bidearen 
zatia eta konpondu aurretik zeukan itxitura ikus daitezke.  

 07073-0591: Bidearen bukaerako argazkia,  goi-tentsio elektra hariteriara 
iristean.  
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04045) DEITURA: 303-304 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 200 metro (115+85 metro) 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 115 metrotako luzera duen bidea,  2 metrotako zabalera 
du eta lurrezko zorua. 233-296 bidearen 303 puntuan hasi eta lurrorotako 
ibilgailuei trenbidera sarbidea ematen die.  

 

1 bide-adarra (305-306): 85 metrotako luzera duen bide-adarra,  

lurrezko zorua duen arrapala baten bidez,  bide nagusia eta 301-302 
bidea komunikatzen ditu. Bide-adarrak aldapa handikoa da eta sasiz 
estalia dago.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau trenbideari sarbidea ematen dio,  eta trenbideak 
behar duen edozein arta lanak edo asistentzia egiteko erabiltzen da. Bestalde,  
bide-adarra bide nagusia eta 301-302 bideak komunikatzen ditu.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Lurrezko zorua dun bide honek lurrorotako ibilgailu 
bat ibiltzeko nahiko zabalera du.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: bide nagusia trenbidera joateko erabiltzen da, 
ezinbestekoa izanik bertan egin behar diren arta-lanetarako. Bide-adarrak 
ordea, bide nagusia 301-302 bidearekin komunikatzen du.  

 

Hori dela eta, argi dago bai bata bai bestea erabilera eta zerbitzu publikokoak 
direla, eta inbentarioan sartzea aski da, formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bide nagusiak edozein udal ondasunak eskatzen 
duen arta-lana egitea baina gehiago ez du behar. Bide-adarrak ordea, sasiak 
janda dagoenez, bidea garbitzea gomendatzen da, desagertzea galarazteko eta 
aurrerantzean usurpatua ez izateko.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0603: 303 puntuan ateratako argazkia,  bertan,  ezkerretara 233-
296 bidea ikus daiteke,  eta eskuinetara bide hau.  
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04046) DEITURA: 307-308 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 250 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 1,5 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 191-192 hormigoizko bidearen 307 puntuan hasi eta 301-
302 bidearen 308 puntuan bukatzen den bidea. Bidearen hasieran makilak eta 
sokekin egindako itxitura bat dago.  

 

Bidearen lehen zagia 1,5 metrotako zabalera du eta belarrezko zorua,  nekazal 
ibilgailuentzako erabilgarria,  eta lursailetara sartzeko erabiltzen dena.  

 

Bidea,  erabiltzen duen baserritarraren lursailen mugara iristean,  beste itxitura 
bat du,  kima eta makila askorekin osatua,  eta igarotzea galarazten duena. Eta 
itxituraren beste aldean,  bidearen trazatua sasiz betetzen da,  eta iraganezina 
da.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau zelai batzuetara joateko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bidearen lehen zatia erabilgarria da,  bi itxitura askatu 
behar diren arren,  azken zatia ordea,  iraganezina da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: bide hau lursail batzuetara joateko erabiltzen da, eta 
ondorioz, inguruari zerbitzua ematen dio. Hori dela eta, bidea inbentarioan 
sartzea aski da, formalki udal ondasunera igarotzeko  

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Kasu honetan,  ondasun publiko bat usurpatu 
izanaren aurrean gaude,  bidean igarotzea galarazten duten bi itxitura 
daudelako frogatzen delarik,  hori dela eta Udalak lege-ikuspuntutik bidea 
berreskuratzeari ekin beharko lioke,  edozein unetan egin ahal izango duena,  
Tokiko Entitateen Ondasunen Arautegiko 70. artikuluan xedatzen denez.  

 

Berreskurapeneko espedientea ofiziozkoa izan daiteke,  Tokiko Entitateen 
Ondasun Arautegiko 71. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera. 
Ondorioz,  itxiturak kendu egin beharko lirateke eta jatorrizko bidean pasoa 
izango litzateke,  berriro ere bertan ibiltzeko aukera emanaz. 

 

Espedientea bide administratibotik hasteko Udal Korporazioaren aldez aurretiko 
onespena behar da,  eta horrekin batera jabetza egiaztatzen duten agiriak,  
usurpazio berria ez bada,  behintzat. 

 

Bide administratibotik berreskuratzeko pribilegioak edo eskumenak Tokiko 
Korporazioak legeak onartzen dituen bitarteko konpultsibo guztiak erabiltzeko 
gaitzen ditu. 

 

Horretarako prozedura aipatutako Ondasunen Araudiko 46. artikuluan eta 
ondorengoetan arautzen da eta ondoren adieraziko diren ekintzetan zehaztuko 
litzateke: 

 

 Udal Korporazioaren akordioa (Plenoa) espedientea irekitzeko,  
zeina Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko den,  
identifikatu ahal izateko ondasunaren berri emanez. Aipatutako 
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aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-oholtzan 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. 

 

 

Bestalde, bidearen azken zatia iraganezina da, bere ibilbidea sasiak janda 
dagoelako, hori dela eta, bidea garbitzea gomendatzen da, moztuta gelditu 
diren zatiak berreskuratuz, desagertzea galarazteko eta aurrerantzean 
usurpatua ez izateko.  
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Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0597: Argazki honetan,  bidea hasten den hormigoizko mendi-
bidea   ikus daiteke,  eta kima eta sokaz osaturiko lehendabiziko itxitura.  

 07073-0596: Bidearen lehen zatiaren argazkia,  bertan trazatu garbia 
mantentzen duela ikus daiteke.  

 07073-0595: Bidearen lehen zatiaren argazkia,  bertan trazatu garbia 
mantentzen duela ikus daiteke. 

  07073-0594: Argazkiaren bidea bigarren itxituran,  kima eta makilez 
osatutako itxiturara,  iristen denean. 

 07073-0593: Bidea desbrozatutako lursail baten ondoan doanean 
ateratako argazkia. Zati honetan bidea kimaz estalita dago.  

 07073-0592: Bidea bukatzen den lekuan ateratarako argazkia,  
aurrealdean 310-302 bidearen arrautsa ikus daiteke,  eta atzealdean,  
bide hau sasiz estalia dagoela.  
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04049) DEITURA: 324-325 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 588 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bide hau, 203-258 bidearen 324 puntuan hasi eta 325 
puntuan bukatzen da, 455-456 bidearekin topo egitean. Bideak bere lehen 
zatian zabor-legarreko eta balastro harriko zorua du,  eta ehiza-postu 
batzuetara iristean,  lurrezko zorua. Piskanaka-piskanaka garrantzia galtzen 
doa,  eta bere trazua landaretzaz betea duela bukatzen da,  baina,  bere ibilbide 
osoan terreno ibilgailuentzat erabilgarria da. 

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau ehiza postu batzuetara eta egurrezko txabola 
batera joateko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: bidearen lehen zatia egoera onean dago,  baina 

ehiza-postuetik aurrera,  garrantzia galtzen doa,  eta bere trazatua landaretzaz 
betetzen da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau erabilera eta zerbitzu publikokoa da,  ehiza-

postu batzuetara eta egurrezko txabola batetara joateko erabiltzen baita. 
Ondorioz, bidea inbentarioan sartzea aski izango da formalki udal ondasunera 
igarotzeko.  

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bidearen lehen zatia edozein udal ondasunak behar 

duen arta-lanak egitea baina gehiago ez du behar. Ehiza-postutik aurrera 
ordea, ibilbidea sastrakaz beteta dago, hori dela eta, bidea garbitzea 
gomendatzen da, moztuta gelditu ahal izan diren zatiak berreskuratuz, 
desagertzea galarazteko eta aurrerantzean usurpatua ez izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela. 

 

Bestalde aipatu, 07073-0616 argazkian antzeman daitekeen bezala, bideak 
teila txikitua dauka, baina 10/1998 legeak, apirilaren 21ekoa, Zaborrena, eta 
Zaborren Katalogoak, ez du uzten errepideak eraikitzeko material mota hau 
erabiltzen, beraz, Udalak aurrerantzean material mota hau erabiltzeari utzi 
beharko lioke.  

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0420: 324 puntuan ateratako argazkia,  bertan,  bidearen hasiera 
ikus daiteke.  

 07073-0614: Argazki honetan bidea ibilgailuen gurpilak lurrean utzitako 
bi marka dela antzeman daiteke.  

 07073-0615: Argazki honetan bidea ibilgailuen gurpilak lurrean utzitako 
bi marka dela antzeman daiteke.  

 07073-0616: Argazki honetan bidean,  basoa zeharkatzean,  teila bota 
dela ikus daiteke.  

 07073-0617: Argazki honen eskuinetara ehiza-postu bat ikus daiteke. 
Puntu honetatik aurrera bidea lurrezko zorua dauka, eta izaera galtzen 
doa.  

 07073-0618: Bidea egurrezko txabola baten ondotik igarotzen denean 
ateratako argazkia.  
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 07073-0619: Bidearen ibilbidea kima eta sasiz betetzen den zatian 
ateratako argazkia.  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Landabide Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04050 
 

 - 1 - 

04050) DEITURA: 324-461 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 250 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 1 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bide hau, 324 puntuan hasi eta 461 puntuan bukatzen 
da. Bere trazatua gaur egun ia ez da nabari eta iraganezina da, baina 1953an 
airetik ateratako argazkian argia da. 

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau inguruko lursailetara joateko erabiltzen da  eta 
baserrien komunikabide bezala.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Gaur egun bide hau iraganezina da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. Gainera 1953. urtean airetik ateratako argazkian azaltzen da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  
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j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek inguruari zerbitzua ematen dio, bertako 
lursailetara joateko erabiltzen baita, eta baserrien komunikabidea delako. 
Gainera, 1953. urtean airetik ateratako argazkian azaltzen da 

 

Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski izango da, formalki udal ondasunean 
sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Aipatu den bezala bidea iraganezina da, hori dela 

eta, egokitu egin behako litzateke, trazatua desagertzea galaraziz eta 
usurpatua ez izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela 

 

 

l) ARGAZKIAK:  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Landabide Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04051 
 

 - 1 - 

04051) DEITURA: 326-327 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 750 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 1 eta 2 metro artekoa. 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 203-258 bidearen 326 puntuan hasten den bidea.  

 

Lehen bide hau 2 metrotako zabalera zuen mendi-bide bat zen,  eta egurra 
ateratzeko erabiltzen zen,  baina gaur egun,  alboetan  daukan sastraka dela 
eta estutzen joan da,  eta pertsonak oinez eta animaliak bakarrik erabili 
dezakete.  

 

Bide honen ibilbidea trenbidearen gainetik pasatzen da,  eta pinudi batetara 
iristean,  hainbat mendi-bide banatzen da. Guzti horietatik,  bat bide honen 
jarraipena dela dirudi,  260-261 bidearen 327 puntura jaisten dena. Baina bidea 
bukatu baina pixka bat lehenago burdinazko itxitura bat dago,  jabetza pribatuko 
bidea dela adierazten duen kartel batekin.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau inguruko hainbat lursailetara joateko erabiltzen 

da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bidearen alboak sastrakaz beteta ditu,  eta ondorioz,  
bidearen trazatua ixten doa.  
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g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau dirudienez lehen haina ez erabili arren, 

inguruari zerbitzua ematen jarraitzen du, eta ondorioz, erabilera eta zerbitzu 
publikokoa da, hori dela eta, inbentarioan sartzea aski da, formalki udal 
ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Esan den bezala,  bidearen alboak sastrakaz beteta 
daude, hori dela eta garbitu eta desbrozatu egin beharko litzateke, moztuta 
gelditu ahal izan diren zatiak berreskuratuz, desagertzea galarazteko eta 
aurrerantzean usurpatua ez izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela. 

 

 

Bestalde,  ondasun publiko bat usurpatu izanaren aurrean gaude,  bidean 
igarotzea galarazten duen itxitura bat dagoelako frogatzen delarik,  hori dela eta 
Udalak lege-ikuspuntutik bidea berreskuratzeari ekin beharko lioke. 

 

Berreskurapeneko espedientea ofiziozkoa izan daiteke,  Tokiko Entitateen 
Ondasun Arautegiko 71. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera. 
Ondorioz,  itxitura eta bertan dagoen kartela,  jabetza pribatua dela aipatzen 
duena, kendu behako lirateke jatorrizko bidean pasoa utziz,  berriro ere bertan 
ibiltzeko aukera emanaz. 
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Espedientea bide administratibotik hasteko Udal Korporazioaren aldez aurretiko 
onespena behar da,  eta horrekin batera jabetza egiaztatzen duten agiriak,  
usurpazio berria ez bada,  behintzat. 

 

Bide administratibotik berreskuratzeko pribilegioak edo eskumenak Tokiko 
Korporazioak legeak onartzen dituen bitarteko konpultsibo guztiak erabiltzeko 
gaitzen ditu. 

 

Horretarako prozedura aipatutako Ondasunen Araudiko 46. artikuluan eta 
ondorengoetan arautzen da eta ondoren adieraziko diren ekintzetan zehaztuko 
litzateke: 

 

 Udal Korporazioaren akordioa (Plenoa) espedientea irekitzeko,  
zeina Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko den,  
identifikatu ahal izateko ondasunaren berri emanez. Aipatutako 
aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-oholtzan 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,  
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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. 

 

 

l) ARGAZKIAK: 

 07073-0620: 326 puntuan ateratako argazki honetan bidearen hasiera 
ikus daiteke.  

 07073-0621: Argazki honetan bidearen trazatua ikus daiteke,  eta 
alboetan daukan landaretza.  

 07073-0622: Bidearen argazkia trenbidearen gainetik pasatzen denean. 
Ikus daitekeen bezala puntu honetan bideak ez dauka sasirik.  

 07073-0623: Bidearen argazkia landaretzagatik nahiko itxia dagoen zati 
batean. 

 07073-0624: Bidearen argazkia hirutan banatzen den leku batean. 
Argazki honetan, hauetako mendi-bide bakar bat ikus daiteke.  

 07073-0625: Bidearen argazkia jaisten denean eta sasik gabe 
dagoenean.  

 07073-0626: Bidearen argazkia bidea banatzen den beste leku batean.  

 07073-0628: 327 puntuan ateratako argazkia,  bidea bukatzen den 
lekuan. Ezkerretara 260-261 bidea ikus daiteke,  eta eskuinetara,  
burdinazko itxitura bat jabetza pribatuko bidea dela adierazten duen 
kartel batekin. 

 07073-0627: Burdinazko atearen xehetasunen argazkia.  
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04052) DEITURA: 328-329 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 1375 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bide hau 162-163 bidearen 328 puntuan hasi eta 219-220 
bidearen 329 puntuan bukatzen da.  

 

2 metrotako zabalera duen bide bat da,  erabili ezagatik sasiz estali dena. 
Gainera,  bidearen zati baten lur jauzi bat egon da,  eta ondorioz ezinezkoa da 
bukaeraraino lurrorotako ibilgailuekin igarotzea.  

 

Bidea hasieran pinudi bat mugatzen duen itxitura baten ondotik doa.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau inguruko lursailetara sartzeko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau utzita dago,  sasiz beteta eta lur jauzi bat 

dauka,  ondorioz,  ezinezkoa da bertatik lurrorotako ibilgailu batetik igarotzea.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: bide hau gaur egun oso egoera txarrean egon arren, 
inguruko lursailetara joateko balio du, eta ondorioz,  erabilera eta zerbitzu 
publikokoa da. Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski da, formalki udal 
ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Aipatu den bezala, bidearen zati batzuk 

iraganezinak dira bertan dagoen landaretzaren ondorioz, eta beste bat galdu 
egin da lur-jauzi baten ondorioz, hori dela eta, zati hauek garbitzea eta 
konpontzea gomendatzen da, moztuta gelditu diren zatiak berreskuratuz, 
desagertzea galarazteko eta aurrerantzean usurpatua ez izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0457: 328 puntuan ateratako argazkia. Ezkerretara bide honen 
hasiera ikus daiteke.  

 07073-0630: Bidearen lehen zatiaren argazkia,  bertan antzeman daiteke 
zorua belarrez estalia dagoela.  

 07073-0631: Argazki honetan ikus daiteke,  nola bidea albo batean 
pinudi bat mugatzen duen itxitura batekin mugatuta dagoela.  

 07073-0632: Argazki honetan ikus daiteke trazatua oraindik ere nabaria 
dela,  baina landaretzaz betetzen ari dela.  

 07073-0633: Bidea ubide txiki baten gainetik igarotzen da.  

 07073-0634: Bidearen argazkia zorua sasiz estalia duela,  eta animaliak 
igarotzeko lurrean markatutako bidezidor bat. 
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 07073-0635: Bidearen azken zatiaren argazkia,  bertan ikusten da 
arrapala pasa ondoren,  bidea 329 puntura iristen dela,  eta bertan 
bukatzen dela.  
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04053) DEITURA: 334-335 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 790 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Altzukaran baserritik,  Zegamako udalerrian iparraldetik 
hegoaldera Aitzgorriren malda zeharkatzen duen 219-220 bidera igotzeko 
bidea. 2 metrotako zabalera du eta lurrorotako ibilgailuentzat erabilgarria da,  
baina bidearen hasiera giltzarrapoarekin itxitako burdinazko ate bat dago,  
ibilgailuak igarotzea galarazten duena,  baina ez pertsonak,  albo batean hauek 
igarotzeko ate bat baitauka.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau 219-220 bidera iristeko erabiltzen da,  azken 
hau garrantzi handia du,  honen bidez artzantza borda askotara joaten baita.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau egoera onean dago lurrorotako ibilgailu 

batekin ibiltzeko.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek,  Iparraldetik Hegoaldera, udalerrian 
Aitzgorriren malda zeharkatzen duen 219-220 bidea komunikatzen du, gainera 
hainbat bordetara joateko erabiltzen da. Ondorioz, argi dago erabilera eta 
zerbitzu publikokoa dela. Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski da formalki 
udal ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Kasu honetan,  herri bide baten usurpazioa egon 
da,  bide hasieran,  ibilgailuz igarotzea galarazten duen itxitura bat,  
giltzarrapoarekin itxita,  jarri baita,  hori dela eta,  juridikoko itxitura hori ireki 
beharko litzateke,  pasatzea galarazten ez duten beste itxitura batengatik 
aldatuz,  horretarako jabeei irekitzeko eskatu beharko litzaieke edo,  bestela,  
udalak egin beharko luke ofizioz.  

 

Sor litekeen aurkako edozein jarrerak ofiziozko berreskurapeneko espedientea 
irekitzeko zioa emango luke,  Tokiko Entitateen Ondasunen Arautegian 
xedatutakoaren arabera lege-testu bereko 46. artikuluan eta hurrengoetan 
zehazten delarik prozedura. Eskumen hori edozein unetan egin edo gauzatu 
daiteke,  seguruenera ere ondasun publikoa baita. 

 

Horretarako prozedura,  ondoko ekintza hauetan zehaztuko litzateke: 

 

a) Udal Korporazioaren akordioa (Plenoa) espedientea irekitzeko,  
zeina Gipuzkoako Aldizkari ofizialean argitaratu beharko den,  
identifikatu ahal izateko ondasunaren berri emanez. Aipatutako 
aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-oholtzan jarriko da 15 
egunez. 

 

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

 

c) Hilabeteko epean,  iragarki-oholtzan iragarkia kendu behar denetik 
hurrengo egunean kontatzen hasita,  zerikusia duen pertsonek 
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bere eskubideak defendatzeko egokiak irizten dituzten alegazioak 
egin ahal izango dituzte,  euren alegazioak oinarritzen dituzten 
agiri guztiekin batera. 

 

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

 

e) 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. 

 

h) Espedientearen ebazpena Udal-Korporazioak emango du,  
idazkariaren aldez aurretiko txostena aztertu ondoren. 

 

i) Akordioari bi bidetatik egin dakieke 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. 

 

Bidearen gainerako zatiak edozein udal ondasunak eskatzen duen arta-lana 
egitea baina gehiago ez du behar.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0652: Argazki honetan ibilgailuak igarotzea eragozten duen 
giltzarrapoa duen itxitura ikus daiteke.  

 07073-0653: Argazki honetan atera irekitzea eragozten duen 
giltzarrapoaren xehetasuna ikus daiteke.  

 07073-0654: Bidearen itxuraren argazkia. 

 07073-0655: Bidearen argazkia ubide bat gurutzatzen duenean.  

 07073-0656: Bidearen itxuraren argazkia. 

 07073-0657: Bidearen argazkia hau bukatzen denean, ezkerretara 
ikusten den bordara iristean.  
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04054) DEITURA: 336-337 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 360 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: metro 1 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Hormigoizko 191-192 bidearen 336 puntuan hasi,  eta 
zelai batzuk gurutzatu ondoren,  hormigoizko bide berdinaren 337 puntuan 
bukatzen den bidea.  

 

Bidearen trazatua lurrean ondo markatuta dago,  eta alboetara zuhaixken bi 
hilera ditu,  lursailean nahastezina egiten dutenak,  baina sasiz beteta dago,  
eta ondorioz,  iraganezina da.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau bai pertsonek bai animaliek goiko aldeko 

baserrietatik jaisteko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bidearen trazatua sasiz beteta dago,  eta ondorioz,  
iraganezina da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau goiko baserrietatik jaisteko erabiltzen da, 
beraz argi dago, erabilera eta zerbitzu publikokoa dela. Hori dela eta,  
inbentarioan sartzea aski da formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Aipatu den bezala, bidearen ibilbidea ondo mugatua 
dagoen arren, iraganezina da sasiak janda baitago, hori dela eta, bidea 
desbrozatu eta garbitzea gomendatzen da, desagertzea galarazteko eta 
aurrerantzean usurpatua ez izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0676: 336 puntuan ateratako argazkia,  bertan,  aurrealdean 191-
192 bidearen hormigoia ikus daiteke,  eta ezkerretara bide honen 
hasiera,  metro gutxietara erreka bat gurutzatzen duela,  oso izorratua 
dagoen zubi bat erabiliz.  

 07073-0678: Bidearen argazkia hasierako zati batean,  zelai bat 
gurutzatzen duenean. Bidea bi alboetara lursailak mugatzeko itxiturekin 
mugatua dago.  

 07073-0679: Argazki honetan ikus daiteke,  nola bidea zuhaitzen bi lerro 
artean mugatuta dagoen.  

 07073-0647: Argazki honetan bidearen trazatua guztiz iraganezina dela 
ikus daiteke.  

 07073-0646: Bidea hormigoizko 191-192 bidearen 337 puntuan bukatzen 
da,  Aizkorpe etxearen ondoan. 
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04056) DEITURA: 347-348 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 160 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: metro 1 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Basoan sartzen den hormigoizko eskalera batzuekin 
hasten da, eta eskalera hauek bukatu eta eskaleren bigarren zati bat hasi 
aurretik, metro batetako zabalera du eta lurrezko zorua. Zati hau ibiltari eta 
ganaduarentzako erabilgarria da, eta egia esan Otearte gainera joateko 
lasterbide bat da.  

 

Bidea  GI-2637 errepidearen 348 puntuan bukatzen da.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide honek tren geltokitik Otzaurte gainera mendizaleak 

igotzeko erabiltzen da, eta handik, Aitzgorri mendikatera joateko.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau egoera onean dago. 

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek jasaten duen erabilera, erabilera eta 
zerbitzu publikokoa dela frogatzen du. Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski 
izango da, formalki udal ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Fitxa honetako bideari buruz egin daitekeen 
gomendio bakarra,  edozein udal-ondasunek eskatzen duten arta egitea da. 

 

 

l) ARGAZKIAK: 

 07073-1139: 505 puntuan ateratako argazkia, bertan GI-2637 
errepidearen aglomeratu ikus daiteke, eta bidearen eskailerak basoan 
sartzen direla.  

 07073-1140: Argazki honetan bidearen trazatua lurrean ondo markatuta 
dagoela ikus daiteke.  

 07073-1141: 348 puntuan ateratako argazkia. Ezkerraldean, bidea GI-
2637 errepidera iristean, Otzaurte gainetik gertu, bukatzen dela ikus 
daiteke.  
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04058) DEITURA: 352-353 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 1.585 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: metro 1 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bide hau 352 puntuan hasten da eta pinudi bat 
gurutzatzen du. Bertan antzerako ezaugarriak dituzten beste bide batzuekin 
topo egiten duenez,  batzuetan bide honen ibilbidea zehaztea zaila da. 343-344 
bidearekin bat egin arte, pinudetik barrena doa, trenbidearen gainetik igaroaz. 

 

Bidearen hasieran itxitura bat dago,  baina irekitzen erraza da eta ez du 
igarotzea galarazten.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau pinudi batetara joateko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bidea egoera onean dago.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek zeharkatzen duen pinudiari   zerbitzua 

ematen dio, beraz,  erabilera eta zerbitzu publikokoa da eta inbentarioan 
sartzea aski da formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Fitxa honetako bideari buruz egin daitekeen 

gomendio bakarra,  edozein udal-ondasunek eskatzen duten arta egitea da. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0712: Bidearen hasieran dagoen burdinazko itxituraren argazkia.  
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04061) DEITURA: 361-362 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 165 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: metro 1 

 

 

d) DESKRIBAPENA: GI-2637 errepidearen 361 puntuan hasten den bidea. 
Belarrezko zorua du eta metro batetako zabalera,  alde batean harrizko horma 
batekin mugatua.  

 

Bidea,  zelaia inguratu ondoren,  erreka batetara iristean sasiz betetzen da,  
bere trazatua desagertuz.  

 

Bidearen lehen zatian,  ganaduarentzako txabola batzuen ondotik pasatzen 
dena,  bi itxitura daude,  baina ez dute igarotzea galarazten.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: gaur egun bide hau zelai batzuetara joateko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Ganaduak jatera joateko erabiltzen duen zatia egoera 
onean dago,  baina gero iraganezina bihurtzen da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek inguruari zerbitzua ematen dio,  erabilera 
eta zerbitzu publikokoa izanik. Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski da, 
formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bidearen lehendabiziko zatiak edozein udal 
ondasunak eskatzen duen arta-lana egitea baina gehiago ez du behar. 
Bigarrena ordea, sasien ondorioz galdu egin da, beraz, udalak ibilbidea garbitu 
beharko luke, berriro irekitzeko.  

 

Sor litekeen aurkako edozein jarrerak ofiziozko berreskurapeneko espedientea 
irekitzeko zioa emango luke,  Tokiko Entitateen Ondasunen Arautegian 
xedatutakoaren arabera lege-testu bereko 46. artikuluan eta hurrengoetan 
zehazten delarik prozedura. Eskumen hori edozein unetan egin edo gauzatu 
daiteke,  seguruenera ere ondasun publikoa baita. 

 

Horretarako prozedura,  ondoko ekintza hauetan zehaztuko litzateke: 

 

a) Udal Korporazioaren akordioa (Plenoa) espedientea irekitzeko,  
zeina Gipuzkoako Aldizkari ofizialean argitaratu beharko den,  
identifikatu ahal izateko ondasunaren berri emanez. Aipatutako 
aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-oholtzan jarriko da 15 
egunez. 

 

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

 

c) Hilabeteko epean,  iragarki-oholtzan iragarkia kendu behar denetik 
hurrengo egunean kontatzen hasita,  zerikusia duen pertsonek 
bere eskubideak defendatzeko egokiak irizten dituzten alegazioak 
egin ahal izango dituzte,  euren alegazioak oinarritzen dituzten 
agiri guztiekin batera. 
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d) Aurreko puntuan adierazitakoaren kalterik gabe,  espedienteak 
erasaten dituzten pertsonak badira,  ezagunak eta 
identifikagarriak,  pertsonalki jakinarazi beharko da. 

 

e) 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. 

 

j) Espedientearen ebazpena Udal-Korporazioak emango du,  
idazkariaren aldez aurretiko txostena aztertu ondoren. 

 

k) Akordioari bi bidetatik egin dakieke 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. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0752: 361 puntuaren argazkia. Aurrealdean GI-2637 errepidearen 
aglomeratua ikus daiteke,  eta eskuinetara bide honen hasiera,  eta 
bertan dagoen lehen itxitura.  

 07073-0753: Bidean dagoen lehenengo itxituraren argazkia.  

 07073-0754: Bidean dagoen bigarren itxituraren argazkia  

 07073-0755: Bidearen argazkia bi itxituren artean igarotzen denean.  

 07073-0756: Argazki honetan bidea ezkerretara horma batekin mugatuta 
dagoela ikus daiteke,  eta atzealdean,  nola bidea moztu egiten den 
sasiak janda dagoelako.  
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04063) DEITURA: 377-378 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 185 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: 2,5 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bidea 377 puntuan hasten da,  ur biltegiaren ondoan,  GI-
3251 errepidearen ondoan,  eta 199-200 bidearen 378 puntuan bukatzen da.  

 

Bidearen lehen zatian,  ur biltegia inguratzen duena,  ur tuteri bat pasa denez 
hobekuntza obrak egin dira. Txintxorrezko zorua du eta bidearen alboa 
mugatzen duen uhintza horma berri bat.  

 

Zati hau bukatzen denean,  bideak 2,5 metrotako zabalera mantentzen du,  eta 
lurrezko zoru du,  azken zatian belarrez estalia. Bideak malda handi bat du.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bideak GI-3251 bidea 199-200 bidearekin komunikatzen 
du,  eta besteen artean,  ur biltegira joateko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide honek bi zati bereiztuak ditu. Lehendabizikoa,  ur 

biltegia inguratzen duena,  txintxorrezko zorua du eta egoera ezin hobean dago. 
Bigarrena ordea,  lurrezko zorua du,  eta azken zatia belarrez estalia.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek inguruari zerbitzua ematen dio,  ur 
biltegira joatea ezinbestekoa izanik. Hori dela eta, erabilera eta zerbitzu 
publikokoa dela argi dago,  eta ondorioz, inbentarioan sartzea aski da, formalki 
udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bidearen lehenengo  zatiak edozein udal 

ondasunak eskatzen duen arta-lana egitea baina gehiago ez du behar. 
Bigarrena ordea, belarrez estaltzen ari den zatia, garbitzea beharrezkoa da.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0792: Argazki honetan GI-3251 bidearen aglomeratuaren izkina 
ikus daiteke,  ur biltegia,  eta eskubialdean,  bide honen hasiera.  

 07073-0793: Argazki honetan bidea konpondu berria ikus daiteke,  
txintxorrezko zorua eta eskuinetara uhintza horma berri bat duela.  

 07073-0794: Bidearen bigarren zatiaren argazkia. Bertan lurra orain dela 
gutxi mugitu dela ikus daiteke. Gainera,  albo batean lursaila mugatzen 
duen itxitura bat duela ikus daiteke,  bidea ere mugatzen duena.  

 07073-0795: bidea 378 puntuan bukatu aurretik ateratako argazkia. 
Bertan trazatua belarrez estalia dagoela ikus daiteke.  
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04064) DEITURA: 382-383 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 225 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: de 1,5 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Beruntzasagasti baserriaren ondoan,  382 puntuan 
hasten den bidea eta 003-004 bidearen 383 puntuan bukatzen dena. Bidearen 
trazatua lurrean markatuta dago,  baina erabilera eza sasiz betetzea eragin du,  
eta iraganezina bihurtu da.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Gaur egun bide hau, sasiz janda dagoenez iraganezina 

izan arren,  lehen herrigunera jaisteko erabiltzen zen bide hau.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau sasiz estalia dago,  eta ondorioz,  

iraganezina da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Landabide Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04064 
 

 - 2 - 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: gaur egun bide hau ez da erabiltzen , baina lehen 
herrigunera joateko erabiltzen zen. Gainera, Beruntzasagasti baserria 003-004 
bidearekin komunikatzen du, inguruari zerbitzua emanaz, eta ondorioz, 
erabilera eta zerbitzu publikokoa da. Hori dela eta, bide hau inbentarioan 
sartzea aski da, formalki udal ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Bide hau sastrakaz beteta dago, baina ibilbidea 
lurrean markatuta dago.  

 

Hori dela eta, bidea garbitzea gomendatzen da, moztuta gelditu ahal izan diren 
zatiak berreskuratuz, desagertzea galarazteko eta aurrerantzean usurpatua ez 
izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0804: Bidearen hasieran ateratako argazkia,  bertan bi lursailen 
artean herrigunera jaisten dela ikus daiteke.  

 07073-0805: Bidearen argazkia bere ibilbidearen erdian,  sasiak bidea 
jan duela eta iraganezina dela ikus daiteke.  

 07073-0801: Argazkiaren ezkerraldean bidea nola jaisten den ikus 
daiteke,  eta 003-004 bidearen 383 puntura iristean bukatzen dela.  
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04065) DEITURA: 408-409 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORA BEHERAKO LUZERA: 335 metro 

 

 

c) GUTXI GORA BEHERAKO ZABALERA: metro 1 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 406-407 bidearen 408 puntuan hasten den bide hau,  
inguruko lursailetara sartzeko erabiltzen da,  eta 406-407 bidera joateko edo 
herri gunera jaisteko. 335 metrotako luzera du eta metro bateko zabalera.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau inguruko lursailetara sartzeko,  406-407 bidera 
joateko eta herri gunera jaisteko erabiltzen da. 

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau egoera onean dago,  trazatua lurrean piska 
bat markatuta du,  eta ibiltari eta ganaduarentzako erabilgarria da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri,  baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  
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j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek jasaten duen erabilera, erabilera eta 
zerbitzu publikokoa dela frogatzen du. Hori dela eta, bidea inbentarioan sartzea 
aski da, formalki udal ondasunera igarotzeko  

 

 

k) XEDEPEN JURIDIKOA: Fitxa honetako bideari buruz egin daitekeen 
gomendio bakarra,  edozein udal-ondasunek eskatzen duten arta egitea da. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0894: Argazki honetan antzeman daiteke bidearen trazatua 
lurrean markatuta dagoela. 

 07073-0895: Trazatuaren argazkia baratzetara jaisten denean. 

 07073-0896: Argazki honetan erraz irekitzen den egurrezko ate bat ikus 
daiteke,  ate honek herriguneko etxe artean dauden eskalera batzuekin 
komunikatzen du.  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Landabide Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04066 
 

 - 1 - 

04066) DEITURA: 442-443 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 965 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: bide hau, 107-108 bidearen 442 puntuan, Aranaetxe 
baserriaren ondoan hasi eta 443 puntuan bukatzen da.  

 

2 metrotako zabalera duen bide bat da, lurrezko zorua duena, baina pinudi 
baten mozketa dela eta, igarotako kamioien eraginez, oso narriatua.  

 

Bidea bidegutze batetara iristen da, borda batetara doan bidea jabetza 
pribatukoa da, eta herri-jabariko bidea pinudi batean sartzen da, itxitura bat 
pasa ondoren.  

 

Pinudia zeharkatu ondoren, bidea jabetza pribatuak zeraman bordara iristen da, 
eta hortik aurrera, bideak izaera galtzen doa eta pixkanaka sastrakaz eta sasiz 
estaltzen doa.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau inguruko lursailetara joateko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau nahiko egoera txarrean dago, batetik 

kamioiak igaro izanagatik ildo handiak ditu, eta bestetik, azken zatia, sastrakaz 
beteta dago, trazatua galtzera iritsi arte.  
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g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau eremu honetako komunikabide bat da, eta 

ondorioz, erabilera eta zerbitzu publikokoa da. Hori dela eta, inbentarioan 
sartzea aski izango da, formalki udal ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Alde batetik, lehenengo zatiaren  zorua konpondu 

beharko litzateke, eta bestetik, azken zatia bertan dagoen sastrakaren ondorioz 
galdu denez, garbitu egin behako litzateke, moztuta gelditu ahal izan diren 
zatiak berreskuratuz, desagertzea galaraziz eta usurpatua ez izateko.  

 

Sor litekeen aurkako edozein jarrerak ofiziozko berreskurapeneko espedientea 
irekitzeko zioa emango luke,  Tokiko Entitateen Ondasunen Arautegian 
xedatutakoaren arabera lege-testu bereko 46. artikuluan eta hurrengoetan 
zehazten delarik prozedura. Eskumen hori edozein unetan egin edo gauzatu 
daiteke,  seguruenera ere ondasun publikoa baita. 

 

Espedientea bide administratibotik hasteko Udal Korporazioaren aldez aurretiko 
onespena behar da,  eta horrekin batera jabetza egiaztatzen duten agiriak,  
usurpazio berria ez bada,  behintzat. 

 

Bide administratibotik berreskuratzeko pribilegioak edo eskumenak Tokiko 
Korporazioak legeak onartzen dituen bitarteko konpultsibo guztiak erabiltzeko 
gaitzen ditu. 

 

Horretarako prozedura aipatutako Ondasunen Araudiko 46. artikuluan eta 
ondorengoetan arautzen da eta ondoren adieraziko diren ekintzetan zehaztuko 
litzateke: 
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 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. 
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l) ARGAZKIAK:  

 07073-1026: Argazki honetan Aranaetxe baserriaren teilatua eta bide 
honen hasiera ikus daitezke.  

 07073-1025: Bidearen lehen zatiaren argazkia, mendi-bide batekin 
bat datorrenean.  

 07073-1024: Ezkerreko bidea jabetza pribatuko bidea da, eta 
eskuineko fitxa honetako bidea da. Azken honetan metalezko itxitura 
bat dago, eta hau pasa ondoren, bidea berritu egin da, pinudi baten 
mozketaren ondorioz.  

 07073-1023: Pinudiko mozketaren ondorioz berritutako bide zatiaren 
argazkia.  

 07073-1020: Argazki honetan, bai jabetza pribatuko bidea bai herri 
bidea, iristen diren borda edo txapako korta ikus daiteke.  

 07073-1019: Bidearen argazkia korta pasa ondoren, harrizko 
hondamen baten ondotik igarotzean. Zati honetan bideak bere 
trazatua mantentzen du.  

 07073-1018: Argazki honetan ikus daiteke, bidearen trazatua 
sastrakaz betetzen dela basoa zeharkatzean, bereiztea zaila izanik.  

 07073-1017: Bidearen argazkia harrizko beste borda baten 
hondamenen ondotik igarotzean.  

 07073-1016: Bidea 443 puntuan bukatzen denan ateratako argazkia,  
eskuinetako pinudia zeharkatu ondoren.  
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04067) DEITURA: 444-445 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 325 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 0.5 eta 2 metro artekoa 

 

 

d) DESKRIBAPENA: bide hau, 442-443 bidearen  444 puntuan hasi eta 445 
puntuan bukatzen da.  

 

Bidearen lehen zatia, 2 metrotako zabalera du  eta lurrezko zorua, baina malda 
aldapatsu bat du eta ondorioz, lurrorotako ibilgailuentzat iraganezina da.  

 

Bidearen bigarren zatia baso batean sartzen da, eta lurrean markatuta duen 
metro erdiko zabalera edukitzera igarotzen da.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau ganadua inguruko lursailetara joateko erabiltzen 

da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau egoera onean dago jasaten duen 
erabilerarentzako.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau eremu honetako komunikabide bat da, egia 
den arren ganadua bertako lursailetara joateko erabiltzen dela bakarri. Hori dela 
eta, erabilera eta zerbitzu publikokoa izanik, bidea inbentarioan sartzea aski 
izango da, formalki udal ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Bide honek edozein udal ondasunak eskatzen duen 

arta-lana egitea baina gehiago ez du behar. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1027: 444 puntuan ateratako argazkia. Ezkerretara bide honen 
hasiera ikusten da.  

 07073-1083: Argazki honetan bideak  2 metrotako zabalera eta lurrezko 
zorua duela ikus daiteke, ganaduak erabilia, eta nola basoan sartzean 
izaera galtzen doan.  

 07073-1084: Argazki honetan antzeman daiteke nola bidea, bukatu 
baina pixka bat lehenago, 0,5 metrotako zabalera edukitzera pasatzen 
den eta lurrezko zorua edukitzera.  
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04068) DEITURA: 451-452 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 140 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1.5 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: bide hau, GI-2637 errepidearen 451 puntuan, Langaenea 
baserriaren ondoan hasi,  eta Langaenea baserriaren aurretik igaro ondoren, 
336-337 bidearen452  puntuan bukatzen da.  

 

Bidean lau itxitura daude, baina hauek ez dute pasatzea galarazten.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau  Langaenea baserriaren sarbide nagusia da, eta 

gainera baserri atzealdean kokatzen diren hainbat kortetara joateko erabiltzen 
da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau egoera onean dago ibiltari eta ganaduak 

erabiltzeko, eta bertan lau itxitura dauden arren, hauek ez dute pasatzea 
galarazten.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek Langaene baserriari zerbitzua ematen 
dio, eta ondorioz, erabilera eta zerbitzu publikokoa da, eta inbentarioan sartzea 
aski izango da, formalki udal ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Fitxa honen bideak edozein udal ondasunak 
eskatzen duen arta-lana egitea baina gehiago ez du behar. 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1039: 451 puntuko argazkia, bidea hasten den lekuan. 
Eskuinetara GI-2637  errepidea ikus daiteke, eta ezkerretara Langaene 
baserria eta bide hasieran dagoen metalezko atea.  

 07073-1040: Argazki honen ezkerretara Langaenea baserria ikus 
daiteke, eta eskuinetara animalien kortak. Argazki honetan ere, bidearen 
bigarren itxitura ikus daiteke.  

 07073-1042: Argazki honetan bideak 1,5 metrotako zabalera duela ikus 
daiteke, eta lurrezko zorua, eta bertan hirugarren itxitura bat dagoela. 
Bidea metro gutxietara bukatzen da, 452 puntura iristean.  
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04069) DEITURA: 453-454 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 625 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 eta 2  metro artekoa 

 

 

d) DESKRIBAPENA: bide hau, 453 puntuan, Langaenea baserri ondoan hasi 
eta 454 puntuan, Amiano goena baserritik gertu bukatzen da 

 

Metro bateko azalera duen bide bat da, lurrezko zoruarekin, inguruko 
lursailetara joateko erabiltzen dena, bigarren zatian sasiz estalia dagoen arren, 
eta bidearen hirugarren zatia, 2 metrotako zabalera duena, belarra oso altua 
dauka.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau inguruko lursailetara joateko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bidearen lehen zatia nahiko egoera onean dago, 

baina bigarrena sasiz estalia dago eta hirugarrenak belarra oso altua dauka.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau eremu honetako komunikabide bat da, 
erabilera eta zerbitzu publikokoa. Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski 
izango da, formalki udal ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Bidearen lehen zatiak, edozein udal ondasunak 
behar duen arta-lana egitea baino gehiago ez du behar. Bigarrenak eta 
hirugarrenak ordea, garbitu egin beharko lirateke, bere trazatua desagertu 
dadin galaraziz eta usurpatua ez izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela 

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1041: 453 puntuan ateratako argazkia. Ezkerretara Langaenea 
baserria ikus daiteke, aurrealdean, 451-452  bidea eta eskuinetara, bide 
honen hasiera.  

 07073-1043: Bidearen argazkia egurrezko itxitura baten ondotik 
igarotzean, irekitzeko erraza dena.  

 07073-1044: Argazki honetan bidearen lehen zatia ikus daiteke, metro 
bateko zabalerarekin eta lurrezko zoruarekin.  

 07073-1045: Argazki honen eskuinetara zelai baten sarbidea ikus 
daiteke, eta nola bidea (aurrean) sasiz betetzen den.  

 07073-1048: Argazki honetan bideak 2 metrotako zabalera duela nabari 
da, baina belarrez estalia dagoela.  

 07073-1047: bidearen azken zatiaren argazkia, 2 metrotako zabalera 
duena eta lurrorotako ibilgailuentzat erabilgarria dena. 

 07073-1046: 454 puntuan ateratako argazkia. Ezkerretara 229-340  
bidea ikus daiteke eta eskuinetara, bide honen bukaera.  
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04070) DEITURA: 455-456 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 240 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bide hau, 455 puntuan hasi eta 456 puntuan bukatzen 
da. Bere trazatua gaur egun ia ez da nabari eta iraganezina da, baina 1953an 
airetik ateratako argazkian argia da.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau inguruko lursailetara joateko erabiltzen da  eta 
baserrien komunikabide bezala.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Gaur egun bide hau iraganezina da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da,  eta  gainera 1953. urtean airetik ateratako argazkian azaltzen 
da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 



Egileak/Autores: 
 

   
 

Landabide Inbentarioa 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04070 
 

 - 2 - 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek inguruari zerbitzua ematen dio, bertako 
lursailetara joateko erabiltzen baita, eta baserrien komunikabidea delako. 
Gainera, 1953. urtean airetik ateratako argazkian azaltzen da 

 

Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski izango da, formalki udal ondasunean 
sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Aipatu den bezala,  bidea gaur eguniraganezina da, 
hori dela eta, egokitu egin behako litzateke, trazatua desagertzea galaraziz eta 
usurpatua ez izateko.  

 

Horretarako,  gogoan izan Entitate Lokalen Ondasunen Arautegiko 70. 
Artikuluak xedatzen duenaren arabera,  Entitate Lokalak edozein unetan jabari 
publikoko ondasunak berreskuratzeko ahalmena daukatela 

 

 

l) ARGAZKIAK:  
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04071) DEITURA: 457-458 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 970 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bide hau GI-3251 errepidearen 457 puntuan hasi eta 458 
puntuan, borda baten hondamenetik gertu bukatzen da.  

 

Gaur egun bide honen trazatuaren zati bat ez dago lurrean markatuta, eta 
batzuk gainera galdu egin dira, baina 1953ko airetik ateratako argazkian argi 
ikusten da.  

 

Bidearen lehen zatia, adibidez, , bidearen trazatua nabaria ez den horietako bat 
da, baina 325 puntutik aurrera trazatua nabaria da, sasiz estalia egon arren. 
Aurrerago, bidea lurrean guztiz markatua dago, eta harrizko bi horma mugatzen 
dute. Bidea zelai batzuk inguratzen ditu eta 2 metrotako zabalera hartu arte 
zabaltzen da. Puntu honetan, bideak lurrezko zorua du, baina sasiz estalia 
dago.  

 

Bidearen azken zatian, trazatua nabaria izatea uzten du.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide honek 457 eta 458 puntuak komunikatzen ditu, eta 

gaur egun erabili ez arren, lehen bere garrantzia izan omen zuen.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Orokorrean bide hau sasiak janda dago, eta 
iraganezina da. Gainera, bidearen zati batzuk ez daude lurrean markatuta.  
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g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau eremu honetako komunikabide bat izateaz 

gain, antzina-antzinatik udalarena da, eta 1953. urtean airetik ateratako 
argazkietan azaltzen da.  

 

Ondorioz, inbentarioan sartzea aski izango da, formalki udal ondasunean 
sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Aipatu den bezala bidea oso egoera txarrean dago, 
batetik, sasiak janda, eta bestetik, bere trazatua ez dago lurrean markatuta, eta 
ondorioz, bereiztea zaila da.  

 

Hori dela eta, bidea garbitu egin behako litzateke, moztuta gelditu ahal izan 
diren zatiak berreskuratuz, eta bestetik trazatua lurrean markatu beharko 
litzateke. Modu honetan trazatua desagertzea galaraziz eta usurpatua ez 
izateko.  

 

Sor litekeen aurkako edozein jarrerak ofiziozko berreskurapeneko espedientea 
irekitzeko zioa emango luke,  Tokiko Entitateen Ondasunen Arautegian 
xedatutakoaren arabera lege-testu bereko 46. artikuluan eta hurrengoetan 
zehazten delarik prozedura. Eskumen hori edozein unetan egin edo gauzatu 
daiteke,  seguruenera ere ondasun publikoa baita. 

 

Horretarako prozedura,  ondoko ekintza hauetan zehaztuko litzateke: 
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a) Udal Korporazioaren akordioa (Plenoa) espedientea irekitzeko,  
zeina Gipuzkoako Aldizkari ofizialean argitaratu beharko den,  
identifikatu ahal izateko ondasunaren berri emanez. Aipatutako 
aldizkariaren ale bat Udalerriko iragarki-oholtzan jarriko da 15 
egunez. 

 

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

 

c) Hilabeteko epean,  iragarki-oholtzan iragarkia kendu behar denetik 
hurrengo egunean kontatzen hasita,  zerikusia duen pertsonek 
bere eskubideak defendatzeko egokiak irizten dituzten alegazioak 
egin ahal izango dituzte,  euren alegazioak oinarritzen dituzten 
agiri guztiekin batera. 

 

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

 

e) 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. 

 

l) Espedientearen ebazpena Udal-Korporazioak emango du,  
idazkariaren aldez aurretiko txostena aztertu ondoren. 

 

m) Akordioari bi bidetatik egin dakieke 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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l) ARGAZKIAK:  

 07073-1052: 325 puntuko kurban ateratako argazkia. Leku honetan 
lehendabizikoz bidearen trazatua nabari daitekeen puntua da.  

 07073-1053: Argazki honetan bideak, mendi-bide batetik gelditzen dena 
euskarritzat hartzen duela ikus daiteke, eta nola bidea guztiz iraganezina 
den.  

 07073-1054: Iraganezina den bidearen zati baten argazkia.  

 07073-1055: Argazki honetan bidearen trazatua lurrean markatuta 
dagoela ikus daiteke.  

 07073-1056: Argazki honetan ia ezin da bidea nabari, hormigoizko bi 
hormen artean joan arren.  

 07073-1057: Argazki honetan bidearen trazatua lurrean markatuta 
dagoela ikus daiteke.  

 07073-1058: Argazki honetan bidea nabaria dela antzeman daiteke, 
sastrakaz beteta egon arren.  

 07073-1095: Argazki honetan bidea zelai bat gurutzatzean zabaldu 
egiten dela ikus daiteke, baina alde batean metro batetako sasiak 
dituela.  

 07073-1094: Bidearen alboan dagoen harrizko borda baten argazkia.  

 07073-1092: Bidearen argazkia, 2 metrotako zabalera duenean eta 
zorua belarrez estalia.  

 07073-1091: Argazki honetan ikus daiteke bidea bukatu aurretik berriro 
ere estutu egiten dela.  

 07073-1090: 458 puntuan ateratako argazkia, ezkerraldean 258-259 
bidea ikus daiteke, atzealdean hondamenean dagoen borda baten 
teilatua eta eskuinetara, bidearen azken zatia, ia ezer ez nabari arren.  
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04072) DEITURA: 459-460 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 155 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: 203-258 bidea eta 457-458 bidea komunikatzen dituen 
bide honek, 2 metrotako zabalera du eta lurrezko zorua, lurrorotako 
ibilgailuentzat erabilgarria izanik.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau 203-258 bidea eta 457-458 bidea 
komunikatzeaz gaina, 457-458 bidearen ondoan kokatzen diren zelaietara 
joateko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau egoera onean dago, bere azken zatia 

belarrez estalia egon arren. 

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  
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j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek eremuari zerbitzua ematen dio, bertako 
lursailetara joateko erabiltzen baita. hori dela eta, erabilera eta zerbitzu 
publikokoa izanik, inbentarioan sartzea aski izango da, formalki udal 
ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Bidearen azken zatia belarrez estalia dago, beraz 

hau desbrozatzea gomendatzen da. Eta bidearen gainerako zatiak ordea, 
edozein udal ondasunak eskatzen duen arta-lana egitea baina gehiago ez du 
behar.  

 

 

l) ARGAZKIAK: 

 07073-1089: 459 puntuan ateratako argazkia. Eskuinetara, 203-258 
bidearen azken zatia ikus daiteke, eta ezkerretara bide honen hasiera. 

 07073-1096:Bidearen erdiko zatiaren argazkia.  

 07073-1093: 460 puntuan ateratako argazkia, bertan bidearen bukaera 
ikus daiteke.  
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04073) DEITURA: 462-463 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 200 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bide honek Uztaran baserria eta 457-458 bidea 
komunikatzen ditu. 

 

200 metrotako luzera duen bide bat da, metro bateko zabalerarekin eta lurrezko 
zoruarekin, ganaduak pasa izanagatik lokazti batean bihurtua.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Uztaran baserria eta  457-458 bidea komunikatzen duen 

bide hau, zelai batzuetara joateko erabiltzen da, gaur egun ganaduak erabiltzen 
duenaren aztarna argiak egonik.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bidearen zorua lurrezkoa da, eta ganadua pasatzeak, 

lokazti batetan bihurtzen du, ibiltariak ibiltzeko ezerosoa.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek eremuari zerbitzua ematen dio, batetik 
Uztaran baserria 457-458 bidearekin komunikatzen duelako, eta bestetik, 
inguruko zelaietara joateko erabiltzen delako. Gainera, bidean gaur egun 
erabiltzen denaren arrasto argiak daude, hori erabilera eta zerbitzu publikokoa 
dela frogatzeko aski izanik.  

 

Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski izango da, formalki udal ondasunean 
sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Aipatu den bezala, belarrezko zorua duen bide 

honek, gaur egun lokazti bat da, animaliak pasa izanagatik, hori dela eta, 
bideari zerbait botatzeko (harria, zabor-legar, hormigoia…) aukera aztertzea 
interesgarria izan daiteke.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1059: Argazki honetan bidea zati honetan nabaria dela antzeman 
daiteke, trazatua lurrean markatuta baitu.  
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04074) DEITURA: 464-465 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 175 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bide hau , GI-2637 errepidearen 464 puntuan hasten da, 
Espaleo txiki baserriaren ondotik igaro ondoren, metro bateko zabalera duen 
arrapala batetik jaisten da eta Oria ibaia gurutzatzen du.  Ibaiaren beste aldean, 
bideak ezkerretara biratzen du, Idiakaitz errota baserriren ondotik igaroaz, eta 
hormigoizko 107-108 bidearen 465 puntuan bukatzen da.   

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau hainbat baserrietara joateko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau ibiltari eta ganaduarentzat erabilgarria da, 

azken zatia belarrez estalia egon arren. Bestalde, bidean igarotzea galarazten 
ez duen itxitura bat dago, ezkerretik pasabidea duena.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek eremuari zerbitzua ematen dio, hainbat 
baserrietara joateko erabiltzen baita, ondorioz, erabilera eta zerbitzu publikokoa 
da. Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski izango da, formalki udal 
ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Aipatu den bezala, bidearen azken zatia sastrakaz 

betetzen hasi da, hori dela eta, garbitzea gomendatzen da. Bidearen gainerako 
zatiak ordea, edozein udal ondasunak eskatzen duen arta-lanak egitea baino 
gehiago ez du behar.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1068: 464 puntuan ateratako argazkia, bidea hasten den lekuan. 
Eskuinetara GI-2637 errepidea ikus daiteke. 

 07073-1069: Oria ibaia gurutzatzen duen zubitik ateratako argazkia. 
Bidetik jarraitzeko ez da beharrezkoa metalezko hesia gurutzatzea, 
ezkerretara biratu behar da.  

 07073-1070: Bidearen azken zatiaren argazkia, metro batetako zabalera 
duena, trazatua lurrean markatua eta zorua belarrez estalia.  
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04075) DEITURA: 468-469 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 420 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: bide hau,  468 puntuan hasi eta GI-2637 errepidearen 
469 puntuan bukatzen da.  

 

Santa Krutz baserrian metro bateko zabalera duen bide bat hasten da, eta 
metro gutxietara sasiak direla eta itxi egiten da, berriro ere Ibai ondo 
baserriaren ondoan agertzeko, zati honetan trazatua herrigunera iritsi arte 
nabari ez den arren, han berriro ere 2 metrotako zabalerako bide bat azaltzen 
da, harrizko zoruarekin eta lurrorotako ibilgailuentzat erabilgarria da.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau Santa Krutz eta Ibai Ondo baserriak 
herrigunearekin komunikatzen ditu, eta  bere egunean oso erabilia izan omen 
zen.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: bide hau oso egoera txarrean dago, eta zati batzuetan 
fisikoki ere galdu egin da.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau gaur egun deserabilia dago eta zati batzuk 
galdu egin ditu. Baina eremuko bizilagunek, Santa Krutz errotan hasi eta Oria 
ibaiaren ondotik joanaz herrigunean bukatzen zen bide bat dagoela adierazten 
dute, eremuko hainbat baserri eta bordetara joateko erabiltzen zena, eta baita 
ere, gaur egun  trazatua galtzen den basora joateko. Ondorioz, erabilaera eta 
zerbitzu publikokoa da, eta inbentarioan sartzea aski da, formalki udal 
ondasunera igarotzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Aipatu den bezala, gaur egun ezin da zehatz 
mehatz adierazi bide honen ibilbidea zein den, eta gainera ez da 1953. urtean 
airetik ateratako argazkietan azaltzen. Baina inguruko bizilagunek herri bide bat 
dela diote, Santa Krutz errotan hasi eta Oria ibaiaren ondotik herriguneraino 
zihoana. Hori dela eta, juridikoki, ikerketa espediente bat hasi beharko litzateke, 
bizilagunek adierazitako egiaztatzeko eta ibilbidearen trazatua zehazteko.  

 

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. 
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 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. 

 

Azkenik, bidearen ibilbidea izan daitekeen horretan gaur egun baratza batzuk 
daude, beraz ikerketa espedienteak hauek ibilbidean daudela frogatuz gero, 
ofiziozko berreskurapen espediente bat hasi beharko litzateke, baratzak kendu 
eta jatorrizko bidetik igarotzeko aukera emateko.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1077: 468 puntuan ateratako argazkia, bertan bidearen hasiera 
ikus daiteke, eta nola sastrakaz osatutako pareta batek bidea mozten 
duen.  

 07073-1088: Argazki honetan ikus daiteke, nola bideak eraikina igaro 
ondoren 2 metrotako zabalera duen, lurrorotako ibilgailuentzat 
erabilgarria izanik, eta bidea bukatu arte ezaugarri berdinak mantenduz.  
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 07073-1087: 469 puntuan ateratako argazkia, eskuinera GI-2637  
errepidea ikus daiteke, eta ezkerretara bidearen bukaera.  
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04076) DEITURA: 470-471 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 1125 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1.5 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: bide hau, 191-192 bidearen 470 puntuan hasten da. .  

 

Bidearen lehen zatia, zelai batetara joateko erabiltzen dena, 1,5 metrotako 
zabalera du eta zorua belarrez estalia. Bidearen zati honetan, bidea lehendabizi 
Egileor baserri ondotik igarotzen da eta gero igarotzea galarazten duen itxitura 
batetik, eta erreka bat gurutzatzen bukatzen da.  

 

Bidearen bigarren zatian, erreka pasa ondoren hasten dena, bideak 2 
metrotako zabalera du, lurrezko zorua eta lurrorotako ibilgailuentzat erabilgarria 
da.  

 

Bidea itxitura berri batetara iristen da, igarotzea galarazten ez duena, bestea 
baina zailagoa izan arren irekitzeko, gurutzatutako egur eta plastikoekin osatuta 
baitago. Eta itxitura pasa ondoren, Pagoeta baserrira doan hormigoizkobidea 
zeharkatzen du, Bidekrutzeta borda dagoen lekuaren inguruan.  

 

Bidea Eguzkitza zaharra baserrira iristean bukatzen da, azken zati honetan, 
bideak 1,5 metrotako zabalera du eta lurrezko zorua, lurrean guztiz markatua.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Baserrien arteko komunikabide bat da, inguruko 
lursailetara joateko erabiltzen dena.  
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f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau nahiko egoera onean dago, eta bi itxitura 
egon arren, hauek ez dute pasatzea eragozten.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek inguruari zerbitzua ematen dio, bertako 
baserrietara joateko erabiltzen baita,  eta baserrien komunikabide bezala. Hori 
dela eta, erabilera eta zerbitzu publikokoa izanik, inbentarioan sartzea aski 
izango da, formalki udal ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Bide honek hasieran edozein udal ondasunak 

eskatzen duen arta-lana egitea baina gehiago ez du behar. 

 

 

l) ARGAZKIAK: 

 07073-1097: 470 puntuan ateratako argazkia. Eskuinetara bide honen 
hasiera ikus daiteke, eta ezkerretara Buenavista baserrira doan mendi-
bidea. 

 07073-1098: Argazki honetan ikus daiteke,  bidearen lehen zatia zelai 
baten sarbidea dela.  

 07073-1099: Argazki honetan bidea zelaiaren ezkerraldetik doala ikus 
daiteke, eta nola zorua belarrez estalia dagoen.  

 07073-1107: Argazki honen atzealdean zelaia ikus daiteke, eta bere 
eskuinetara, fitxa honen bidea.  
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 07073-1111: Argazki honetan bidean dagoen lehenengo itxitura ikus 
daiteke, eta bideak gurutzatzen duen erreka.  

 07073-1112: Bidearen argazkia itxitura igaro ondoren.  

 07073-1113: bidearen argazkia basotsu gune batean sartzen denan.  

 07073-1114: Bidearen bigarren itxituraren argazkia.  

 07073-1115: Argazki honetan bidea Pagoeta baserrira doan hormigoizko 
mendi-bidetik jaisten doala ikus daiteke.  

 07073-1116: Argazki honetan bidea basotik ateratzerakoan eta 
hormigoizko mendi-bidera iritsi aurretik, belarrez estaltzen dela ikus 
daiteke.  

 07073-1117: Argazki honen eskuinetara bide hau hormigoizko mendi-
bidera iristen dela ikus daiteke, eta ezkerretara Bidekrutzeta borda 
ikusten da. 

 07073-1118: Bidearen argazkia, pagoeta baserrira doan mendi-bidea 
utzi ondoren, jaisten denean.  

 07073-1119: Argazki honetan bidea estutzen doala ikus daiteke, 1,5 
metrotako zabalera hartu arte.  

 07073-1120: Bidearen argazkia Eguzkitza zaharra baserrira iristean 
bukatzen denean. 
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04077) DEITURA: 474-475 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 130 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Bide hau 474 puntuan hasten da, eta Iritxo eta Altzukaran 
baserrietaraino iritsi beharko luke, baina trenbidea eraikitzerakoan mendikoitz 
batekin moztu zen.  

 

Metro bateko zabalera duen bide bat da, trazatua lurrean guztiz markatua 
duena, eta tamaina handiko erreka baten ondotik doana.  

 

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau trenbidea eraiki zenean mendikoitz batekin 
moztu zen, baina gaur egun ere, inguruko lursailetara joateko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau egoera onean dago, belarrezko zorua izan 

arren, eta ibiltari eta animalientzako erabilgarria da 

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau trenbidea eraiki zenean mendikoitz batekin 
moztu zen, baina oraindik ere, eremuari zerbitzua ematen dio, zelai bateri 
sarbidea ematen baitio. Hori dela eta, erabilera eta zerbitzu publikokoa izanik, 
inbentarioan sartzea aski izango da, formalki udal ondasunean sartzeko.  

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Fitxa honen bideak edozein udal ondasunak 

eskatzen duen arta-lana egitea baina gehiago ez du behar. 

 

 

l) ARGAZKIAK: 

 07073-1108: 474 puntuan ateratako argazkia, bidea hasten den lekuan. 
Argazkiaren eskuinetara, bidearen trazatua antzeman daiteke basoan 
sartzen denean.  

 07073-1109: Argazki honetan bidea lurrean guztiz markatua dagoela 
ikus daiteke.  

 07073-1110: Bidearen argazkia, trenbidea eraiki zeneko mendikoitzera 
iristen denean.  
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04078) DEITURA: 478-479 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 4970 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: Zegamako udalerriko hego-ekialdeko gunea eta GI-2637 
errepidearen artean mugatutako lursail handiaren barruan kokatzen diren 
bideetako bat da, eta  mendi-bide  bezala  katalogatzen direnak  herri jabariko 
lurrak zeharkatzen dutelako. Inguruko bide guztietatik garrantzi handiena duena 
da.  

 

478 puntuan hasten da, eta udalerriko ekialdea zeharkatzen du, iparraldetik 
hegoaldera, Idiazabalgo mugakin bat etorriz. Bidea 479 puntuan bukatzen da, 
udalerri horretan sartzean. 

 

Bideak 2 metrotako zabalera du  eta lurrorotako ibilgailuentzat erabilgarria da   

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Aztio mendiaren aldapan kokatzen diren bide sare baten 
zati da, eta baso ustiapenerako erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bideak zati batzuetan 3 metrotako zabalera du, eta 

zorua berezko lurra trinkoz osatua dago, baina beste zati batzuetan, urak ildo 
handiak egin ditu, eta bidea bi mendikoitz artean doa, bertatik igarotzea zaila 
izanik.  
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g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Aurreko bi fitxetako bideekin gertatzen den bezala, 

bide hau Astio mendiaren maldan kokatzen diren bide sare baten zati da, eta 
baso ustiapenerako erabiltzen da, erabilera eta zerbitzu publikokoa izanik. 
Gainera, bere ibilbidea herri jabariko lurretik egiten du. 

 

Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski izango da, formalki udal ondasunean 
sartzeko. 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Zati batzuetan bidearen zorua oso izorratua dago, 

ondorioz, gehiago izorratua lurretik hau konpontzea gomendatzen da. Bidearen 
gainerako zatiak ordea, edozein udal ondasunak behar duen arta-lan egitea 
baina gehiago ez dute behar.  

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-0198: 478 puntuan ateratako argazkia,  aglomeratua bukatu eta 
bide hau hasten den lekuan.  

 07073-0195: 119 puntuan ateratako argazki honetan bideak 180 gradu 
biratzen duela ikus daiteke.  

 07073-0196: Bidearen itxura orokorraren argazkia, bere lehen zatian.  

 07073-0197: Argazki honetan zorua lurrezkoa dela antzeman daiteke eta 
nola urak ildo handiak sortu dituen.  

 07073-1135: 484 puntuan ateratako argazkia,  eskuinetara bide hau ikus 
daiteke.  

 07073-1130: 482 puntuan ateratako argazki honetan, eskuinetara 270-
482 bidea bukatzen dela ikus daiteke, eta ezkerretara fitxa honetako 
bidea.  

 07073-1132: Bidearen azken zatian ateratako argazkia, Idiazabalgo 
udalerrian sartu aurretik, lurrezko zorua eta 3 metrotako zabalera duen 
lekuan.  
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04079) DEITURA: 480-481 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 1060 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: bide hau, GI-2637 errepidearen 480 puntuan hasten da, 
otzaurteko gainera iritsi aurretik dagoen azkenetako kurban, eta 481 puntuan 
bukatzen da.  

 

2 metrotako zabalera duen bide bat da, lurrezko zoruarekin, eta malda 
aldapatsu batekin.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide honen zeharkatzen dituen pinudien sarbidea ematen 
die.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: 2 metrotako zabalera eta lurrezko zorua duen bide 

honek , zati batzuetan ildoak ditu uraren eraginez.  

 

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  
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i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Bide honek eremuari zerbitzua ematen dio, erabilera 
eta zerbitzu publikokoa izanik. Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski izango 
da, formalki udal ondasunean sartzeko. 

 

 

n) XEDAPEN JURIDIKOA: Bide hau orokorrean egoera onean dago, 
zatiren batean uraren eraginez zorua izorratua eduki arren, hori dela 
eta, zati hauek konpondu egin beharko lirateke.  

o) Bidearen gainerako zatiak, edozein udal ondasunak behar duen arta-
lana baina gehiago ez du beharko.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1138: 480 puntuan ateratako argazkia. Bertan, bidea GI-2637 
errepidearen aglomeratuaren ondoan hasten dela ikus daiteke. 

 07073-1137: Argazki honetan bidearen zorua uraren eraginez narriatua 
dagoela ikus daiteke.  

 07073-1136: Bidearen itxura orokorraren argazkia. 

 07073-1135: Argazki honen ezkerraldean ikus daiteke, nola bidea 481 
puntura iristean bukatzen den.  
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04080) DEITURA: 483-484 

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 945 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: bide hau,  483 puntuan hasi eta 484 puntuan bukatzen 
da, bere ibilbide osoan 2 metrotako zabalera mantenduz.  

 

Bidearen lehen zatia lurrorotako ibilgailuentzat erabilgarria da, baina aurrerago 
malda aldapatsu bat du eta zorua oso narriatua, eta beraz ibiltari eta 
animalientzako erabiltzako bakarrik da komenigarria. Gainera puntu honetan 
bidea 207-482 bidearen parean doa.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bidearen lehen zatia  lurrorotako ibilgailuentzat 

erabilgarria da eta lursail batzuetara joateko erabiltzen da, bigarren zatia ordea, 
inguruko komunikabide bat da, gaur egun erabilera zehatzik ez duena, nagusiki 
kontuan hartzen bada osoa egoera txarrean dagoela, eta 270-482 errepidearen 
albotik doala. 

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: Bide hau hasiera batean lurrorotako ibilgailuentzat 

erabilgarria izan beharko luke, baina lehen zatia izan ezik, gainerakoa malda 
aldapatsua dauka eta zorua oso egoera txarrean, eta ondorioz, ibiltari eta 
animalientzako erabilgarria izango da bakarrik.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 
udalarena da. 
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h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  

 

 

j) EGOERA JURIDIKOA: Gaur egun bide honen zati gehierenak ez dira 
erabiltzen, baina lehendabiziko zatia lursailetara joateko erabiltzen da, eta 
ondorioz, oraindik ere, erabilera eta zerbitzu publikokoa da. Gainera, bigarren 
zatiak erabilera zehatz bat ez eduki arren, oraindik ere komunikabide bat da.  

 

Bestalde, bidea antzina-antzinatik udalaren da, eta hori dela eta, inbentarioan 
sartzea aski izango da, formalki udal ondasunean sartzeko. 

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Aipatu den bezala bidearen bigarren zatiak, zorua 

oso egoera txarrean du, eta ez da aholkatzen lurrorotako ibilgailuekin 
erabiltzea, hori dela eta, zorua konpondu egin beharko litzateke.  

 

Bidearen lehendabiziko zatiak ordea, edozein udal ondasunak eskatzen duen 
arta-lana egitea baino gehiago ez du behar.  

 

 

l) ARGAZKIAK:  

 07073-1124: 483 puntuan ateratako argazkia. Ezkerretara bidearen 
hasiera ikus daiteke.  

 07073-1133: 484 puntuan ateratako argazkia. Bertan bideak malda handi 
bat duela eta zorua oso egoera txarrean dagoela antzeman daiteke, hori 
dela eta, ez da komenigarria lurrorotako ibilgailuekin ibiltzeko.  

 07073-1134: Argazki honetan hobeto ikus daiteke, bidea ez dela 
komenigarria lurrorotako ibilgailuekin ibiltzeko.  
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04084) DEITURA: 497-498  

 

 

a) IZENA: 

 

 

b) GUTXI GORABEHERAKO LUZERA: 715 metro 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metro 

 

 

d) DESKRIBAPENA: bide hau, 495-496 bidearen 497 puntuan hasten da. 

Lehen zatiak hormigoizko zorua du, eta gero harrizkoa izatera pasatzen da, 
baina bere ibilbide guztian 2 metrotako zabalera mantentzen du  eta lurrorotako 
ibilgailuentzat erabilgarria da.  

 

 

e) KOMUNIKAZIOA: Bide hau hainbat pinudietara sartzeko erabiltzen da.  

 

 

f) BIDEAREN EGOERA: bide hau hasiera batean egoera onean dago.  

 

 

g) JABETZA TITULUA: Jabetza titulua ez da ageri, baina antzina-antzinatik 

udalarena da. 

 

 

h) JABARI IZAERA: Herri jabariko ondasun bat da.  

 

 

i) ESKURATZE DATA: Bide hau antzina-antzinatik Zegamako Udalarena da.  
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j) EGOERA JURIDIKOA: Bide hau eremu honetako komunikabide bat da, 

zeharkatzen dituen pinudiei sarbidea ematen baitie, erabilera eta zerbitzu 
publikokoa izanik. Hori dela eta, inbentarioan sartzea aski izango da, formalki 
udal ondasunean sartzeko.  

 

 

k) XEDAPEN JURIDIKOA: Fitxa honetako bideari buruz egin daitekeen 
gomendio bakarra,  edozein udal-ondasunek eskatzen duten arta egitea da.   

 

 

l) ARGAZKIAK: 

 07073-1144: 497 puntuan ateratako argazkia. Ezkerretara bidearen 
hasiera ikus daiteke.  

 07073-1146: Bidearen itxura orokorraren argazkia. 

 


