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EGIjRRA USTIATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN ORRIA.

1. Ustiaketaren ezausarriak.

1.1. Baldintza Plegu hauen xedea da Gipuzkoako Foru Aldundiaren jabetzako Onura
Publikoko 1.031.2 Leitzarango basoak mendian aireko kablea erabiliz egingo den ondorengo
egur ustiaketa:
1.2. Kokapena eta ustiapen mota:

Aprobetxamendu mota

Espeziea

Baso soilketa (matârrasa)
Baso soilketa (matarrasa)
Baso soilketa (matarrasa)

Pinus radiata
Pinus radiata
Pinus radiata

Azalera

Unada
B5

I

B6
B7

2
J

ll,4r

ha
4,50 ha
1,45 ha

1.3. Benetan han dagoena:

Pinus radiatako (intsinis pinua) 17,36 ha; aireko kable sistemaren bitartez baso
soilketarako (matarrasa) markatuta egongo dira.
1.4. Gutxi gorabeherako zenbatekoa:

Baso soilketaren ondorioz lortuko den egur kopurua 6.500 estereokoa izango dela
aurreikusten da, zutik eta azalarekin.
1.5. Tasazioa:

* Enkantearen oinarrizko
* Prezio indizea:

prezioa:

Oharra: BEZari dagokionean,

53.625,00 e

67.031,25

C

erabilgarria den karga mota %o}lkoa da eta prezio

hauetan sartuta dago.
1.6. Produktua ordaintzeko merkataritza oinarria:

* Bukaerako neurketa egitean.
1.7. Egiteko epea:

* Urtebete kontratua sinatzen den egunetik hasita.
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2. Baldintza orokorrak.

Ezaugani Teknikoen Orri Orokorrean (75.08.21eko 200 zk. E.B.O.ko 24.04.1975
Ebazpena), etaEzaugani Teknikoen Orri Berezian (75.08.20ko l99zk. E.B.O.ko 06.05.1975
Ebazpena) xedatutakoak beteko dira.

3. Baldintza bereziak.
3.1. Tasak: 655,41 €
3.2. Egurra ateratzeko bideak:
Mendian jada daudenak. E4 da egurra ateratzeko bide benirik irekitzen utziko.

Mendiak eta Hábitatak Kudeatzeko zerbitzu honek ez du bere gain hartuko, herri
onurako mendiaren barruan ez dauden beste bide batzuk erabiltzerakoan edo horietarako
beharrezko baimena ematerakoan sor daitekeen beste edozein erantzukizttn.

3.3. Lanak esleitu zaizkion egur enpresak Enepideetako Zuzendaritza

Nagus.iak

emandako baimena beharko du egurra bilatu bere eskumeneko zonetan edo ezarritako pisu

mugak gaindituz garraiatu behar duenerako, Gipuzkoako Enepide eta Bideen l7ll994 Foru
Arauak ezarritakoaren arabera.
3.4. Baso aprobetxamendu honetan aireko kablea erabili behar izateko hainbat arrazoi
daude: lursailaren malda handiak, Mendiaren Antolamendu Planak ezartzen duen birsorkuntza
naturala effespetatu beharra eta mugikortasun baldintza mugatuak, beste edozein ustiatze
metodo murrizten dutenak.
3.5. Esleipendunak lan egiteko erritmoak eta guneak espezie mehatxatuen presentziari
egokitu beharko ditu, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuko instrukzioak jarraituz.

4. Segurtasuna eta Osasuna.

Kontratistak laneko segurtasun eta osasunari buruz indarrean dauden, xedapen guúiak
bete behar ditu, azaroaren 8ko 3111.995 Legea, maiatzaren 30eko 77311.997 Enege-Dekretua
eta uztailaren lSko 1.21511.997 Errege Dekretua, lan-istripuari dagokion guztia beraren eta ez
beste inoren erantzukizuna izango delarik. Kontratugile den administrazioak ez du inolako
erantzukizunik izango kontratistak ez baditu betebehar horiek betetzen.

5. Bestelako Arauak.

5.1. 1.4. puntuan aipatutako 6.500 estereoko bolumena orientaganitzat

jo

behar da;

horrek esan nahi du lortutako produktu kopurua baloratzeko kamioian bertan neurtuko dela egur
guztiakhartzen duen bolumena eta, azken bolumen hori moztu gabeko egurrarentzat eskainitako
banakako prezioan ordainduko dela (eskainitako prezioa/kalkulatutako bolumena).
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5.2. Uneoro, Zerbitzu honetako pertsonalak emandako janaibide eta aginduak bete
beharko dira, bai mozketari dagokionez, bai beste edozein oharpideri dagokionez

5.3. Lanak burutzerakoan enpresa esleipendunaren eta Basozaintza Zerbitzuaren artean
izan ditzaketen iritzi desberdinetan , azken hitzaBasozaintza Zerbitzuak izango du:

5.4. Bai Administrazioaren aurean bai partikularen auffean esleipendunak bere gain
hartuko ditu lanaren ondorioz gerta litezkeen kalteak, batipat instalazio elektrikoei eta ubideen
adarrei edo hirugarrengoei eta ustiapeneko langileei eginikoak.
5.5. Basolanek irauten duten bitartean henialde historikoan orri honetan azaltzen ez diren
eginbeharrak sortuko balira, baso suteak,.euriteek kaltetutako bideak egokitu beharra, landaketa
benietatik kontrolik gabeko ganadua ateratzea, eta horrelakoetan, esleipendunak
Administrazioaren esku jani beharko lituzke aipatutako ekintza horietarako beharrezko
baliabideak, beti ere duen ahalmenaren arabera eta Administrazioak eskatzen dion unean.

Donostian, 2018ko martxoak
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MENDIAK ETA HABITATAK KI]DEATZEKO ZERBTTZAKO TEKNIKARIA

Sin.: GOTZON ANSOLEAGA URRUTIA.

Gipuzkoako
ForuAldundia
Íkonom¡a Sustapeneko.
Landa lnguruneko eta
Luralde Orekako Departamentua

Diputación Foral
de Gipuzkoa
Departa¡iento de PrÕmoción
EoOnoIlica, tuledio Rural
Ëquilitrrio Tetritor¡al

y

Mozketaren gunea

