BASO LANDAKETEN MUGA· ARAUAK
Baso multzoak landatzean, landa mugaideen titularrak mugarrietatik gorde behar dituzten distantziei buruz bat ez
datozenean, neurri egokirik hartu ezean zenbait gatazka (hala nola gizarte bakea haustean) sortu daitezkeela gauza
frogatua delarik.
Baso landaketa horiek landa mugaideetan duten eragina, faktore aldakor askoren menpe dagoena (arboladi mota,
landaketa markoa, landaketaren tratamendua, orientabidea, aldapa, lurgainaren ezaugarriak, etab.) modu askotarikoa izan
daitekeelarik.
Gaur egungo Ordenaketa Juridikoak, Askatasun eta Harrera edo tratu berdintasunaren oinarriak besteak beste ezarriz,
elkarbizitze demokratikoa ziurtatzea gauzarik garrantzitsuena bezala harturik, zeregin hori Botere Publikoei emana diela
kontutan harturik.
Beren interesak jestionatzeko autonomia duten Udalak Administrazio Publiko bezala onartua daudela eta, Udal
Errejimeneko Oinarriei buruzko 85/7garren Legearen Hitzaurreak dioen legez, Udal Korporazioek gizaki bakoitzaren eta
gizataldeen ekintzei buruz eskuhartzeko duten eskubideak baliatuz, legezkotasun eta askatasun publikoaren printzipioak
gordez, eta Udal Errejimenaren Oinarrizko Legearen (aurrerantzean UEOL) 2 eta 84 artikuluetan eta Udal Korporazioen
Zerbitzuei buruzko Erregelamenduaren 6.artikuluan jasotzen den justifikaturiko helburua edo interes publiko babestuei
dagozkien neurri egokiak bideratu behar dituztela kontutan harturik.
Elkarbizitze egoki bat lortzeko, urriaren 19ko 1967/2.661garren Dekretuko Legeriak (Nekazaritza BOE 196 7ko azaroaren
4ko 264. zenbakia) adierazia duen legez "Berlandatu behar diren landen titularren eskubideak eta landa mugaideenak
bateragarri bihurtzea" hain garrantzitsua izanik , eta hau lortzeko, berlandaketak egin nahi dituzten jabeen askatasuna
gordez, mugaideetan kalterik izan ez dadin, beharrezko mugak ezarritako dituzten agintarauak zehaztearen bidez egin
behar dela kontutan harturik.
1967/2. 661 garren Dekretuak berak, berlandaketa konkretu batetatik etor daitezkeen kalteen eragina mugatzeko garaian
kontutan hartu beharko diren aldaeren multzoa dela eta, kas u bakoitzean ezar daitezkeen arau orokorrean gain, kasuan
kasuko landaketaren distantzia jartzea errazten duen prozedura martxan jartzera bultzatzen duela kontuta harturik.
Kode Zibilaren 591 artikulutik, 1967/2661garren Sektoreko Dekretu honen 1. artikuluari dagokionean, biok baso landaketek
gorde behar dituzten distantzien arloan arau positibo bakarrak izanik, zalantzarik gabe, garbi dago gai hauek arautzeko,
Udalek dutela eskumen berezia, eta gainera, Udal Errejimeneko Oinarriei buruzko 85/7garren Legearen 5 eta 84. artikuluak
hala diotela kontutan harturik.
Berauen onespenerako, 85/7. UEOLaren 49 e) eta 22.2 d) artikuluak aplikatuz, hasteko Udalbatzak onetsi behar duenez,
ondoren Jendaurreko Informazioa eta Interesatuentzako Entzunaldia daudela, erreklamazio eta sujerentziak aurkezteko
gutxienez 30 eguneko epea dutelarik, eta azkenik Udalbatzak, hala erabakiz gero, behin betiko erabaki behar duela
kontutan harturik.
Udalbatza, hauxe erabakitzen du:
1. Hasteko hurrengo Agintarau hauek onestea:
BASO LANDAKETEK, MUGA/DE D/REN LANDEK/N GORDE BEHAR DITUZTEN G/TX/ENEKO D/STANTZ/EN
ARAUAK
Haserreak ez sortzeagatik, landaketan, Udal Plenoak Agintaraua onartzea erabaki du :
1.- Aplikazio eremua: ud al esparru osoari dagokio.
2.- Helburua: askatasun publikoa, interes publikoaren defentsa gorde,titularraren eskubideak eta mugaidedun arteko

mekanismo batzuek artikulatzea, gorde behar dituzten distantziak ezarriaz.
J-Betebehar bereziak: landa mugaideari inongo zorrik edo kargarik ez jartzea, ez itzalarekin, ez sustraiekin, ez lurgainaren
kalitatea aldatuz, ez landareen nahiz abereen erase edo sarrerekin, parasitodunak izan edo ez , ez eta baso multzoetatik
etor daitezkeen antzeko eraginekin ere.
4.- Landaketa aurretik lizentzia eskatu beharra: baso landaketarako udallizentzia eskatu behar da. Udal Administrazioak,
lizentzia ematen duen unean, haien mugaide guztiekin gorde behar dituzten distantzia bereziak ezarriko ditu.
5.- Banakako aginduak : aurretik egindako espediente egoki batean frogatuko balitz baso landaketa bategatik berarekin
mugaide den landa batek karga edo zama batzuk dituela, Udal Administrazioak seilabeteko epe barnean basolandaketa
hori ken dadila agindu ahal izango du, karga hori desagertuko del a ziurtatuko duen distantzian berlandatu ahal izango
duelarik, Nekazaritza Ministeritzako 2.661/67 eta 5/89 Arau Foralaren arabera.
6.- Lizentziarako eskabidea: Baso landaketa bat egin nahi duen titularrak, Udalari eskatu beharko dio berari dagokion
lizentzia.
Eskabideari, birlandaketari buruzko egitaraua gehitu beharko dio, egitarau horretan ,gutxienez, hurrengo hauek adieraziko
dituelarik: erabiliko dituen landare motak, landareen arteko distantzia, lurra prestatzeko lanak eta zer tratamentu mota
eman nahi zaizkion basoari, landaketaren perimetrotik mugarri bakoitzera dauden distantziak, eta eskala egokian eginiko
plano adierazgarriak.
7. Aurkako espedientea: Udalak mugaide eta errentatzaileei bidaliko die eskabidea, hamabost eguneko epearen barruan,
proposatzen den distantziarekin ados dauden edo ez azal dezaten, beren erantzuna, arrazoituz, eta beren iritzia
denfendatzeko egokiena iruditzen zaiena aipatuz. Ez balute espreski adierazi tako haren aurka daudela, eskabidean
jarritako gutxieneko distantziarekin konforme daudela ulertuko litzateke.
8. Txosten teknikoak. Mugaideentzako entzunaldirako tramitea burutu ondoren, espedientea Udal perituen txostenaren
menpean jarriko da, hauek proposamenen egokitasunari buruzko eritzia eman eta, lehenago azaldutakoaz gain, beren
ustez bidezko dena proposatuko dutelarik.
9. Lizentzi ernatea: Jabe desberdinen finkekin muga egiten duten baso landaketak, jabeen artean adostasunik ez badago
behintzat, eta toki horretan ordenantza edo usadiorik ez badago, muga arnankomunetik gutxienezko distantzia hauetara
egin beharko dira:
Baso landaketen artean: 2m.
Nekazal alorrekin, belardiekin edo fruta landaketekin muga eginez: 6m. eukaliptus motako espezientzat.
6m. gainerako espezie adartsuentzat (frondosas). 6m. konifera eta erretxintsuen espezientzat.
4m. bertako sagar landareentzat.
3m. fruta enano deritzan landareentzat.
Landa etxebizitzekin edo nekazal erabilerarako eraikinekin muga eginez:
Eukaliptus eta konifera denean 100 metrotara. Espezie adartsuek direnean 50 metrotara.
Herribide eta baserri bidea denean: Edozein landakuntza egiteko 2 metroko neurria errespetatu behar da, eta
denborarekin zuhaitzen adarrak bidea oztopatzen badute, kentzea behartuta izango da.
Babes bereziko guneak hauek dira: LUGARRAGA, BELEPUTZU, URKOLAMENDI, HIRIGUNEA, GERBILLE,

ZARAGOZA,APELU,BATZARLEKU.
Hauek erantsitako planoetan argitzen dira, aipatutako hune hauetan baso landaketa intentsiboa ukatuko da. Baina
erosioaren aurkarako bertako landarea landatu ahal izango da era honetara: 16 m2 etan 4 zuhaitz landare.
Dena dela, kaso bakoitzean eta eskaera bakoitza aztertu ondoren dagokion baldintzak exijituko dira.
Ez dira arautegi honek erasandakotzat hartuko bide eta ibai ertzetan lerrokadura soilik eratzen dituzten landaketak, ez eta
haizeak moztekoak direnak edo apaingarritzat ipinitakoak ere.
10. Administrazioaren isiltasuna. Administrazioak, lizentzia eskatu eta bi hilabeteko epearen barruan, gehienez ere, bere
erabakia eman beharko duo
Eskabidea egin eta hiru hilabete igarotzen badira Administrazioak erantzunik eman gabe, lizentzia eskatua izan zen
arabera eman balitz bezala hartuko da.
11. Lizentzien idar-galtzea. Lizentzia bat espreski edo administrazio isiltasunaz lortuz gero, urtebeterako balioa izango du,
urtea pasa eta gero indargabetua geldituko delarik, eta horrela, landaketa egiteko Iizentzia berria eskatu beharko delarik.
12. Lizentziarik gabeko landaketa. Lizentziarik gabe edo bertan jarritako gutxieneko distantziak gordetzen ez dituzten
landaketa guztiek zigorra izango dute eta, kasua balitz, gaitz eta kalteen diru-ordaina ernatera ere behartuko dira,
landaketaren arduradunak, okerrezko berlandaketa kendu beharko duelarik.
13. Lege hausteak. Agintarau hauetan esandakoaren edozein hausketa, eta bereziki, baimendutako distantzian baino
laburragoan egindako landaketei buruzko arauen hausketei, zigorra jarri ahal izango zaie.
14. Zigorrak. Legea hausten dutenei aplikatu ahal izango zaien zigor-errejimena apirilaren 18ko 1986/781 garren
Legegintzazko Errege- Dekretuaren 59. artikuluak emana da, gaur egun Udal Errejimenerako ezarria.
Agintarau hauek hausketei, zigor edo Penal Kodean hoben edo faltei ezarritako preskripzio epeak aplikatuko zaizkie,
kasuan kasuko legeak ezar dezakeenari kalterik egin gabe.
Agintarau hauen hausketari jarritako diruzigorra ordain erazteko, borondatez ordaintzen ez denean, behartasunezko
administrazio prozedura erabiliko da.

AZKEN ERABAKIAK
Lehena. Agintarau hauen onespena hurrengo prozedurari lotuko zaio:
a) Lehenengo Udalbatzak onetsiko duo
b) Jendaurreko informazio eta interesatuentzako entzunaldia, gutxienezko 30 egunetako epean zehar, erreklamazio eta
sujerentziak aurkezteko.
d) Epearen barruan aurkezteko erreklamazio eta sujerentziak ez bada behin betiko onartua geratuko da.
Bigarrena. Behin-betiko onartutakoan sei egunen barruan, haren kopiak Estatuaren eta Euskal Herriko Autonomi
Elkartearen Administrazioei bidaliko zaizkie.
Hirugarrena. Erregelamendu hau aldatzeko, bere onespenerako gordetako tramite berberak gorde beharko dira.
2. Erabaki honen kopiak, haren agintarauekin batera, hala konpetentzia duten Administrazioei, nola Foru Diputazioaren sail
egokiari bidaltzea, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara dadin.

