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"LETTZARAIYGO BASOAK" TZENEKO 1.031.2 ZK. IIERRT ONTTRAKO ETA
DIPU"TAZIOAREN MEI\IDIAN EGUR USTIAKETA ERABAT MATARRASAZI
EGITEKO BALDINTZA TEKNIKOEN ORRIA.
1. Ustiaketaren ezaugarrÍak.
1.1. Baldintza orri hau, herri onurako 1.031.2 zk "Lertzarango basoak" mendiko erabat
(matarrasaz) egin behar den egur ustiaketari dagokio, ondoren azaltzenden eran.
1.2. Ustiaketaren

kokapena:

.

Aprobetxamendu mota

Unada
B.2l

1

B aso soilke ta (matan asaz)

B,24

2

Baso soilket a (matarrasaz)

Azalera

Espeziea
Pinus radiata (intsinis pinua)
Pinus radiata (intsinis pinua)

13,80 ha

2t.t0ha

1.3" Benetan han daeoena:

Pinus radiatako (intsinis pinua) 34190 ba; baso soilketarako (matarrasa) ustiatzeko
markatuta egongo dira.
1.4. Gutxi gorabeherako zenbatekoa:

Baso soilketaren ondorioz lorluko dan egur kopurua l7.5g| estereokoa izango dela
aurreikusten da, zutik eta azalar eþin.
1.5" Tasazioa:

* Enkantearen oinarrizko
* Prezio indizea:

prezioa:

217.078,00e
€

27'1,"347,50

Oharra: BEZan dagokionean, erabilgarria den karga
hauetan sartuta dago.
1.6. Produktua ordaintzeko merkataritza oinarria:

* Bul<aerako ner¡rketa egitean.
1.7. Eeiteko epea:

*

12 hilabete kontratua sinatzen denetik"
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2. Baldintza orokornak.

Ezaugarn Teknikoen Orri Orokorrean (75.08.21eko 20A zk. E.B.O.ko 24.04.1975
Ebazpena), etaEzaugarn Telarikoen Orri Berezian (75.A8.20ko 1992k. E.B.O.ko 06.05.1975
Ebazpena) xedatutakoak beteko dira.

3"

Baldintza bereziak
3-tr- Tasak 2.049.J2C

3.2, Ezurra ateratzeko bideak:

Gaur egun mendian daudenak, dauden bezalaxe. Horretarako beste edozein bide
konpondu edo egin behar bada, Mendiak eta Habítatak Kudeatzeko Zerbrtn;øn eskatu beharko
zaio eta hark baimena einaÍLez gero, errematatzalleak berak finantzatuko du. Mendiak eta
Habitatak Kudeatzeko Zerbítntakbehin-betiko esleipena egiten den arte bakarrik bermatuko du
aterabideen égoera, eta beti exijituko du erabiltzeko moduan egon daitezela eta, ustiaketa bukatu
ondoren, bideen egoera, mendia entregatu zen garaian zegoen bezalaxe egon dadila.

Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko zerbitzu honek ez du bere gain harfuko, herri
omrako mendiaren bamran ez dauden beste bide batzuk erabiltzerakoan edo horistarako
beharrezko baimena ematerakoan sor daitekeen beste edozein erantzukizun.
3.3. Egurra arrastaka eramaten duten makinak ezingo dira erabili mozketa egiten ari den
tokian Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitztt honen baimena ez badute behintzat, beren
lana egun dautlur erlo eraikitzeko¿rk rüren bideetan egin beharko dul"ela¡ik.

3.4. Lanak esleitu zaizl<ton egur enpresak Errepideetako Zazendantza Nagusiak
emandako baimena beharko du egurra pilatu bere eskumeneko zonetan edo ezalritako pisu
mugak gaindituz garraiatu behar duenerako, Gipuzkoako Errepide eta Bideen l7ll994 Foru
Arauak ezarntako aren arabera.
4" Segurtasun eta Osasurna.

Kontratistak laneko segurtasun eta osasunari buruz indarrean dauden xedapen gaûiak
bete behar difii, azmoaren 8ko 3lll995 Legea, maiatzaren 30eko 77311997 Errege-Dekretua eta
uûallaren 18ko 1 .21511.997 Errege Dekretua, lan istripuari dagokion gntria beraren eta ez beste

inoren

erantzukizuna izango delarik. Kontratugile den administrazíoak

erantzukizunik izango kontratistak ez baditu betebehar horiek betetzen.
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5. Bestelako Arauak.

5.1. Uneoro, Zerbitnt honetako pertsonalak emandako jarraibide eta aginduak bete
beharko dira, bai mozketari dagokionez, bai beste edozein oharpideri dagokionez
5.2. bJhartz guztiak mozfu eta atera beharko dira, eta hori egin ezean, Mendiak eta
Habitatak Kudeatzeko Zerbttzuak onartzen badu, zutik utzi edo mozlu eta pilatu ahaT izango
dira, modu egokian zatitu ondoren.

5.3. Lanak burutzerakoan enpresa esleipurdunaren eta Mendiak eta Habitatak
Kudeatzeko Zerbltntaren artean izan dltzaketen iritzi desberdinCIan, azken hitza Zerbltruak
izango du.

5.4. Bai Administrazioaren aurrean bai partikularren arurean esleipendunak bere gain
hartuko ditu lanaren ondorioz gerta litezkesn kalteak, batipat instalazio elektrikoei eta ubideen
adarrei edo hirugarrengoei eta ustiapeneko langileei eginikoak.
5.5. Basolanek irauten duten bitartean herrialde historikoan orri honetan azakzen ez diren
eginbeharrak sorh¡ko balira, baso-sutealç euriteek kaltetutako bideak egokitu behara, landaketa

berrietatik kontrolik . gabeko ganadua ateÍatze¿I, eta horrelakoetan, esleipendunak
jarri beharko lituzke aipatutako ekintza horietarako beharrezko

Administrazioaren esku

baliabideak, beti ere duen ahalmenaren arabera eta Administrazioakeskatzen dion unean.

Donostian, 201 8ko ekainak
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MENDIAK ETA II^{BITATAK KUÐEATZEKO ZERBI TZUKO TEKNIKARIA

Sin.: GOTZON ANSOLEAGA URRUTIA.
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