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Ekainaren 11ko 34/2002 Foru Dekretuak baso lanetan makineria erabiltzeko bete beharreko baldintzak eta hartu 
beharreko neurriak arautu zituen. Foru Dekretu horretan zenbait aldaketa egin ditu apirilaren 29ko 19/2003 Foru 
Dekretuak, aldez aurretik baimena lortzeko erregimena egin beharreko lanak aldez aurretik jakinarazteko 
erregimen batekin ordeztu baita. 

Ekainaren 11ko 34/2002 Foru Dekretua 2002ko azaroaren 19ko Foru Aginduaren bidez garatu zen eta arau horren 
helburuetako bat honako hau izan zen: Autopropultsatutako makineriarekin landaketarako lursailak prestatu nahi 
zituzten baso jabeek behar zuten baimena eskatzeko jarraibideak ezartzea. Ekainaren 11ko 34/2002 Foru 
Dekretuan egindako aldaketek eskatuko lukete 2002ko azaroaren 19ko foru aginduan zenbait egokitzapen egitea 
baina, argiago izango delakoan, egokiagotzat jotzen da arau hori indargabetu eta horren ordezko berria ematea.  

Horregatik, eta ekainaren 11ko 34/2002 Foru Dekretuak amaierako lehen xedapenean ezarritakoaren arabera, 
Nekazaritza eta Ingurumeneko foru diputatuari ahalmena ematen diona foru dekretu honetan xedatutakoa aurrera 
eramateko eta betetzeko behar diren arauak eman ditzan, 

XEDATU DUT 

1. artikulua. Helburua.  

1.3. Foru agindu honen helburua da autopropultsatutako makineriarekin landaketarako lursailak prestatu nahi 
dituzten baso jabeek hori jakinarazteko jarraibideak ezartzea.  

1.4. Era berean foru agindu honen helburua da baita ere aipatutako jardueretarako baimena duten enpresen 
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Erroldan izena ematea eskatzeko jarraibideak ezartzea, erabili behar den makineriaren ezaugarriak identifikatzea 
eta lanak aurrera eramaterakoan kontuan hartu beharreko neurriak zehaztea.  

2. artikulua. Jakinarazpena.  

Baso landaketarako eta birlandaketarako lurra prestatzearren beren mendietan autopropultsioko makineria erabili 
nahi duten basoetako titularrek kasu guztietan jakinarazi beharko dute, nahiz eta 2000ko irailaren 5eko 80/2000 
Foru Dekretuan edo, kasua bada, foru dekretu hori ordezkatzen duen araudian aurreikusitako laguntzak jaso nahi 
edo ez. 

Ekainaren 11ko 34/2002 Foru Dekretuaren bosgarren artikuluan aurreikusitako gainerako aurkezte moduak 
baztertu gabe, jakinarazpenak ustialekua kokaturik dagoen Eskualdeko Nekazaritza Bulegoan egingo dira, 
gutxienez jarduera hasi baino hamabost egun lehenago, horretarako prestatutako inprimakia betez, titularraren eta 
lana egingo duen enpresaren datuekin, kontuan hartuta enpresa horrek derrigorrez inskribatuta egon beharko 
duela ekainaren 11ko 34/2002 Foru Dekretuan horretarako sortutako Erregistroan. 

3. artikulua. Baimendutako Enpresen Erregistroan izena emateko eskaera.  

Baso-berritze lanetarako lursailak autopropultsatutako makineriarekin prestatzeko baimena duten enpresen 
erregistroan izena emateko eskaera Mendietako eta Natura Inguruneko zuzendari nagusiari zuzenduko zaio, foru 
agindu honekin batera onartzen den eranskineko inprimaki ereduan, ekainaren 11ko 34/2002 Foru Dekretuko 4. 
eta 5. artikuluetan esaten den bezala.  

4. artikulua. Erabiliko den makineriaren ezaugarriak eta lanak egitean kontuan hartu beharreko neurriak.  

4.1. Landaredi edo mozketa hondarrak kentzeko, ahal den guztietan kate edota mailu motosegak erabiltzea 
gomendatzen da, makina bultzatzaile edo arrastatzaileak baino kalte-eragin gutxiagokoak direlako.  

4.2. %35 baino gehiagoko maldetan erretro-armiarma makinak erabiltzea komeni da. Makina horiek erabiltzerik ez 
dagoenean eta makina bultzatzaileak erabili behar direnean, ondorengo ezaugarri hauek bete beharko dituzte:  

 

- Palaren gehieneko zabalera: 2,5 metro.  

 

- Makinak gehienez 10 Tm pisatuko du eta lurrean egiten duen presioa gehienez ere 0,5 Kg/cm²-
koa izango da.  

 

- Lurra ez herrestatzeko, palak gutxienez 6 zerra-hortz edo orraze bat edukiko ditu. Zerra-hortzen 
luzera gutxienez 20 cm-koa izango da. 

4.3. Lursailak prestatzeko zepak edo zuhaixka sendoak kentzea beharrezkoa denean, makinarekin jaso baino 
lehenago moztu egin behar dira, motzondoak ateratzea eta lurraren aldaketa saihesteko. 

4.4. Herrestatutako materiala, landaredi edo mozketa hondarrak, lokarri forman gorde beharko dira, ur ertzen 
babeserako landarediari, bideei eta komunikabideei eragin gabe.  

4.5. Ondo egindako lanaren adierazle izango da aurretik zegoen landaredia berez jaiotzea eta lurraren egitura 
hautsi ez dela eta lur herrestaketarik ez dagoela ziurtatzea.  

4.6. Makineria eguraldi baldintza onekin bakarrik erabiliko da, lurra gurpiletara eta kateetara itsatsi ez dadin, 
makinen irristaketak eta lursailaren geruzan aldaketak saihesteko.  

4.7. Lursailaren malda dela eta, landaredi edo mozketa hondarrak bultzatzen dituen makina eusteko beste makina 
bat behar denean, bultzatzen duen makinak balaztatze maniobretan pala sartzea saihestu beharko du, lur 
herrestaketak ez gertatzeko. 

4.8. Makina bultzatzaileak, makina zorupe berritzaileak, hondeamakinak eta atzerako armiarma makinak erabili 
behar badira, baimendutako enpresak eskualdeko basozainari lanen hasiera jakinaraziko dio, ezarritako baldintzak 
betetzen direla han bertan egiaztatu dadin 
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4.8 artikulua, 2007ko apirilaren 18ko Foru Aginduak [GIPUZKOA] idatzia, baso lanetan makineria 
erabiltzeko bete beharreko baldintzak eta hartu beharreko neurriak arautzen dituen 2002ko ekainaren 
11ko 34/2002 Foru Dekretua garatzen duen 2003ko apirilaren 30eko Foru Agindua aldatzekoa 
(«G.A.O.» apirilak 25). Indarreangotasuna: 2007/04/26  

4.9 Hondeamakinak direnean, 15 tonatik berako pisua izango dute eta terrenoan egiten duten presioa 0,5 kg/cm²-
koa baino txikiagoa izango da 

4.9 artikulua, 2007ko apirilaren 18ko Foru Aginduak [GIPUZKOA] barneratutakoa, baso lanetan 
makineria erabiltzeko bete beharreko baldintzak eta hartu beharreko neurriak arautzen dituen 2002ko 
ekainaren 11ko 34/2002 Foru Dekretua garatzen duen 2003ko apirilaren 30eko Foru Agindua 
aldatzekoa («G.A.O.» apirilak 25). Indarreangotasuna: 2007/04/26  

4.10 4.10 artikulua gehitu da. Hona hemen testua: 

4.10 artikulua, 2007ko apirilaren 18ko Foru Aginduak [GIPUZKOA] barneratutakoa, baso lanetan 
makineria erabiltzeko bete beharreko baldintzak eta hartu beharreko neurriak arautzen dituen 2002ko 
ekainaren 11ko 34/2002 Foru Dekretua garatzen duen 2003ko apirilaren 30eko Foru Agindua 
aldatzekoa («G.A.O.» apirilak 25).Indarreangotasuna: 2007/04/26  

4.11 Lursailaren malda %60 baino goragokoa denean, ezingo da autopropultsatutako makineria erabili, atzerako 
armiarmak izan ezik. Azkeneko kasu honetan ezarritako baldintzak bete beharko dira. 

4.11 artikulua, 2007ko apirilaren 18ko Foru Aginduak [GIPUZKOA] barneratutakoa, baso lanetan 
makineria erabiltzeko bete beharreko baldintzak eta hartu beharreko neurriak arautzen dituen 2002ko 
ekainaren 11ko 34/2002 Foru Dekretua garatzen duen 2003ko apirilaren 30eko Foru Agindua 
aldatzekoa («G.A.O.» apirilak 25). Indarreangotasuna: 2007/04/26  

Xedapen indargabetzailea 

Indargabe geratzen da, berariaz, 2002ko azaroaren 19ko Foru Agindua, baso lanetan makineria erabiltzeko bete 
beharreko baldintzak eta hartu beharreko neurriak arautzen dituen ekainaren 11ko 34/2002 Foru Dekretua 
garatzen duena.  

Amaierako xedapena 

Foru agindu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egunean jarriko da indarrean. 
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