
ETXEETAKO EGUR LOTEAK 
 

 

-Onuradunak: Oro har, herri lurren aprobetxamenduen onuradun izan nahi duten famili 

unitateetako titularrek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:  

a) Adinez nagusia edo adinez txiki burujabetu nahiz juridikoki zilegitua izatea.  

b) Udal erroldan izen emanda egotea bi urteko antzinatasunaz. Entitate lokalek epe hori 

Ordenantza bidez finkatuko dute.  

c) Egoitza herri-lurraren entitate titularrean egiazki eta jarraian izatea, urtean bederatzi 

hilabetetan gutxienez.  

d) Onuradunak entitate lokalarekin dituen betebehar fiskalak eguneratuak izatea.  

-Prezioa: Prezioa udal langileak jarriko du: Udal langileak baloratuko du lotea eta prezioa 

balore horren bikoitza izango da. 

Ordainketa bankuan egin behar da eta udaletxean ordainagiria aurkeztu edo errezibo 

helbideratzea eskatu. 

Izena emateko epea: martxoaren 21etik apirilaren 25era arte. Eredu ofíziala erabili behar da.  

Eskaera sinatu eta aurkeztea baldintza hauek ezagutu eta beteko direnaren konpromisoa 

suposatuko du. 

-Zozketa: Izena eman dutenekin zozketa publiko bat egingo da hurrenkera zehazteko, udal 

idazkariak zertifikatua, bando bidez iragarriko den ordu eta egunean. 

-Zuhaitza edo adar solteak  sortzen direnean, basozainek markatuko dituzte, eta Udalak 

zerrendako lehendabizikoari deituko dio interesatzen zaion jakiteko. 48 ordu izango du 

erabaki hartzeko eta nahi ez badu hurrengoari deituko zaio. Bakoitzari hiru dei egingo zaizkio 

6 ordutan, telefonoa hartzen ez badu hurrengoari deituko zaio. Udalak zuhaitz bat kentzea oso 

urgentetzat joko balu, 24 orduko epea eman lezake erantzuna emateko.  

-Deitutakoa, lotea hartu edo ez, zerrendako azken postura pasako da. Urgentziako kasutan 

ezezkoak ez du zerrendaren eraginik izango. 

 

Baldintzak:  

-Eskaera idatzia egin behar da udal erregistroan. 

-Ezin izango dute familia bakoitzeko bat baino gehiagok izena eman. 

-Egur lotearen esleituak, egurra bere aprobetxamendurako bakarrik  jasoko du, ezin izango du 

inola ere, egurra saldu 

- Ezinezkoa da zuhaitzak bere arramekin arrastaka ateratzea. Kalterik sortuz gero lotearen 

jabea izango da erantzulea. 

- Pistara eta ezpondara eroritako arramak ere kendu beharko dira. 

- Baimena emanda hilabete bat izango du esleidunak egurra ateratzeko, bestela kontzesioa 

galdu eta hurrengo eskaerari pasako zaio. Zenbait kasutan, eta arrazoitua bada, Udalak 

hilabete hori luza lezake, beste data bat jarriz. 

-Egurra ateratzeko mendia lehorra egon beharko da. 

-Aurretik udal langilea abisatu behar zaie lanak egiteko baimentzeko. 

 -Bideak eta mendia ez kaltetzeko, eguraldi txarra dagoenean eta egun euritsuak direnean ezin 

izango da mendian lan egin. 

- Lotearen esleituak ardura osoa bere gain hartuko du, bai berak hartu dezakeen kaltez edota 

beste pertsonei sor diezaiokeen kaltez. -Era berean, istripuak ekiditeko seguritateko neurriak 

kontutan izango duenaren konpromisoa hartuko du. Etxarriko udalak ez du inolako ardurarik 

izango esleipen honek ondorioak izan arren. 



 


