
 

GEBEk Aldundiari egindako proposamenak 

 
“Inbertsioa egin aurretik jakin behar dute 
jabeek diru-laguntza egokituko zaien ala ez” 

 
Iaz laguntzik gabe geratu ziren 77 eskariak aurtengo 
deialdian sartu eta asetzeko eskatu dugu 
 

2022rako basogintzako laguntza berriek ez dituzte aintzat hartu 

elkarteak garrantzitsutzat jotzen dituen eskari batzuk, batez ere iaz 
izandako egoeraren ondoren; izan ere, 70 jabe inguru kanpoan 

geratu ziren inbertsio handiak egin ondoren, deialdiaren baldintzak 
betez. 

 
Otsailaren 21ean, Gipuzkoako Baso Elkarteak agiri bat bidali zion 

Gipuzkoako Foru Aldundiari, basogintzako laguntza horiei buruz 
egindako ekarpenekin, oinarri gisa hartuta Aldundiarekin batera 

helburu bera dugula, hau da, baso-uztea saihestea eta gure mendien 
kudeaketa iraunkorra sustatzea. Aitzitik, urtero 1.000 eta 1.400 

hektarea artean geratzen dira landatu gabe. 
 

Hauek izan dira gure proposamen eta argudio nagusiak, eta 
garrantzitsutzat jotzen dugu zuek horiek ezagutzea: 

 

1. 2022ko deialdian, iaz laguntzik gabe geratu ziren 77 eskatzaile 
sartu eta atenditu beharko lirateke, 2021ean norgehiagoka-

mekanismoaren bidez Gipuzkoako Foru Aldundiaren baso-laguntzarik 
gabe geratu baitziren eta gure ustez ez da bidezkoa. 

 
2. Gipuzkoako Foru Aldundiak bere historiako zerga-bilketa handiena 

lortu zuen 2021ean, eta hori laguntzen zuzkidura handitzeko egoera 
aproposa dela iruditzen zaigu. Are gehiago, iazko aurrekontu-

murrizketa handiaren ondoren. Gipuzkoako zerga-bilketan handitze 
joerari eutsiz gero, garrantzitsua iruditzen zaigu datozen urteetan 

basogintzarako laguntzen handitzea aztertzea. 
 

3. 20/25 urtetik beherako pinu gaixoarentzako laguntzak berriro 
martxan jarri behar dira, nahitanahiez. 

 

4. Jabeek aldez aurretik jakin behar dute laguntza jasoko duten ala 
ez. Mendia birlandatzen eta zaintzen inbertitzen duen inork ez luke 

laguntzarik gabe geratu behar. Guztiek portzentaia bera jaso beharko 
lukete, baserritik bizi denak izan ezik. Elkarteak ezin du onartu 

baldintza berdinak betetzen dituzten bi eskabide izanik, batak diru-
laguntza jasotzea eta besteak ez. 



 

 

5. Fiskalitatetik zerbait egin daiteke jabeei mendien kudeaketa aktibo 
eta iraunkorra egiten laguntzeko. 

 

6. Eskualdatzeen notario-gastuak erraztea eta laguntzea 
garrantzitsua da, partzela isolatuetan abandonatzea saihesteko neurri 

gisa. 
 

7. GEBEk uste du estrategia berri bat behar dela belaunaldien 
arteko erreleboa sustatzeko. Norgehiagoka mekanismo batean 55 

urtetik beherakoei lehentasuna emateak alderdi negatiboak 
dakarzkigula uste dugu. Gure iritziz, neurri horrek ez du erreleboa 

bermatzen eta, aitzitik, mendia kudeatzen duena kanpoan uzten du, 
55 urtetik gora baitituzte gaur egungo baso-jabe gehienek. 

 
8. Errentagarritasunik eza da beste gako bat. Oraingoz, zuraren 

salmenta da diru-sarrerak izateko bide bakarra, baina uste dugu bere 
funtzio guztiak (soziala, biodibertsitatekoa eta ekonomikoa) betetzen 

dituen baso bat mantendu nahi bada, erakundeen laguntza 

irmoarekin proiektu bat eraiki behar dela. 
 

9. Era berean, uste dugu, zalantzazko eszenatoki hori dela-eta jabe 
batzuk motibaziorik gabe geratu direnez, talde batzuk aprobetxatzen 

ari direla azalera garrantzitsuak erosteko; eta azalera horiek egunen 
batean Euskaditik kanpoko kapital-funts baten eskuetara iritsiko 

direla. Administrazioak mugimendu horiek kontrolatu behar ditu; izan 
ere, mendi pribatu batek onura ekosistemikoak eskaintzen baitizkio 

gizarteari, nahiz eta gaur egun horiek ez diren ordaintzen, ez 
konpentsatzen; eta ohartarazten ditugun mugimendu horiek 

ondorioak ekarriko dizkiote gizarteari alderdi askotan. Gure ustez, 
beharrezkoak dira estrategia instituzional bat eta plan espezifiko bat. 


