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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 11/2019 Foru Dekretua, otsailaren 26koa. Onestea nekazaritzako 
ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzen oinarri arautzaileak eta laguntza horien 2019rako 
deialdia onetsi zituen apirilaren 12ko 31/2016 Foru Dekretua aldatzea

Diputatuen Kontseiluaren 31/2016 Foru Dekretuak, apirilaren 12koak onartu, Foru Go-
bernuaren Kontseiluaren 10/2017 Foru Dekretuak, otsailaren 28koak, eta Foru Gobernuaren 
Kontseiluaren 10/2018 Foru Dekretuak, martxoaren 13koak, aldatutako nekazaritzako ustiate-
gietan egiten diren inbertsioentzako laguntzak arautzeko oinarriak aldatzea eta laguntza horien 
2019ko deialdia onartzea.

Diputatuen Kontseiluaren apirilaren 12ko 31/2016 Foru Dekretua dela bide, M04.1 neurriari 
dagozkion “Nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak” direlakoak arautzeko 
oinarriak onartu ziren, EAEko Landa Garapeneko 2015-2020ko Programaren testuinguruan, 
1305/2013 Araudian ezarritako mugen barruan, baita laguntza lerro horren 2016ko deialdia ere.

Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluaren otsailaren 28ko 10/2017 Foru Dekretua dela bide, 
oinarri arautzaile horiek aldatu ziren hein batean eta 2017ko laguntzen deialdia egin zen.

Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluaren martxoaren 13ko 10/2018 Foru Dekretua dela bide, 
Europako Batzordearen C(2017) 3859 erabakiaren bidez onartu zuen EAEko Landa Garapeneko 
2015-2020 Programaren bigarren aldaketaren ondorioz, berriro ere aldatu behar dira esandako 
oinarriak, aldaketa horren arabera egokitzeko eta oinarrien alderdi batzuk zehaztu eta argitzeko; 
beste alde batetik, 2018ko ekitaldiko laguntzen deialdia onartu da.

2018ko abuztuaren 13an, C(2018) 5542 azken erabakia dela bide, Europako Batzordeak EAEko 
Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren hirugarren aldaketa onartu zuen eta erabaki horrek, 
hein batean, laguntza lerro honi eragiten dio; horregatik, oinarri arautzaileak egokitu behar dira 
eta, beste alde batetik, beste aldaketa batzuk ere egingo zaizkio, Europako Batzordeak ezarri ez 
arren, beharrezkotzat jotzen direlako alderdi batzuk zehaztu eta argitzeko asmoz eta, hartara, 
laguntza lerroaren nondik norakoak hobeto ulertu eta aplika daitezen.

Beste alde batetik, kontuan harturik kreditu egokia badagoela Arabako Foru Aldundiaren 
2019ko ekitaldian luzatu den 2018ko ekitaldian, laguntza lerro hori izapidetu ahal izateko, be-
harrezkoa dela deialdia onartzea.

Honako foru dekretu hau idazteko, kontuan hartu da martxoaren 22ko 3/2007 Legeak, emaku-
meen eta gizonen benetako berdintasunerakoak, eta otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, ezarritako araudi esparrua.

Aginduzko txostenak ikusi dira, eta haietan oinarriturik, Nekazaritza Saileko foru diputatuak 
proposatuta eta Foru Gobernu Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran aztertu ondoren, 
hauxe

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. “Nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak” delako neurriari da-
gozkion oinarri arautzaileak aldatzea. Oinarri horiek Diputatuen Kontseiluaren apirilaren 12ko 
31/2016 Foru Dekretuaren eranskinean ezarri ziren, Foru Gobernuaren Kontseiluaren otsailaren 
28ko 10/2017 Foru Dekretuak eta Foru Gobernuaren Kontseiluaren martxoaren 13ko 10/2018 
Foru Dekretuak aldatu zituen:
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1. c letra kenduko da eta 3. artikuluko 1. atalean ageri diren gainerako letrak berriro izenda-
tuko dira. Atal horretan, zerga helbideak eta sozietatearen helbideak Araban egon behar zuela 
esaten zen eta onuradunek bete beharreko eskakizunak ezartzen dira, oro har.

2. Inbertsioak onartzeko baldintza orokorrak ezartzen dituen 4.2 artikuluko 5 eta 6 atalak 
aldatzea. Atal horiek honela agertuko dira:4.2.5 Honako foru dekretu honek lagungarri dituen 
proiektuek ingurumen arloan indarrean dagoen legeria bete beharko dute; ildo horretan, uler-
tuko da egin beharreko inbertsioek dagoeneko hirigintza lizentzia eskuratu baldin badute, 
lizentzia horrek esandako betekizun hau aintzat hartzen duela.

Era berean, diruz lagungarriak diren proiektuek animalien higiene, osasun eta ongizatearen 
arloetan indarrean dagoen legeria bete beharko dute eta alderdi hori proiektuan jaso beharko 
da.

Nolanahi ere, hirigintza lizentzia egokia eskuratu bada, betekizun horiek betetzat joko dira.

4.2.6 Eraikuntzek hirigintza arloko legeriari men egin beharko diote eta, halakoetan, udal 
lizentzia aurkeztu beharko da. Era berean, obra zibilari lotutako instalazioek udalaren lizentzia 
izan beharko dute.

Eraikuntzek landa eremutzat jotakoetan egon beharko dute, beste lekuren batean kokatu 
behar izateko arrazoirik izan ezean.

3. Inbertsioen betekizun espezifikoak eta mugak, hain zuzen ere, makina eta ekipoenak, 
ezartzen dituen 5.1 artikuluko 1. atala aldatzea. Atal hori honela agertuko da:5.1. Makinak eta 
ekipoak.

5.1.1 Halakotzat joko da traktoreak, nekazaritzako lanabesak, uzta biltzeko makinak, atoiak 
(bai eta azienda garraiatzekoak ere), tangak eta nekazaritzarako gainerako makinak eskuratzea, 
gailu osagarriak ere bai (gurpil estuak, hiru besokoak…).

4. Inbertsio plana arautzen duen 6. artikuluko 1. atalean ageri den laugarren puntua aldatzea. 
Puntu hori honela agertuko da:

Inbertsioak egin ondoren, aurreikusitako unitateko lan errenta (ULE), gutxienez, mendiadee-
tako edo eremu behartsuetako erreferentziako errentaren ehuneko10 eta gainerako eremuetako 
erreferentziako errentaren ehuneko 30 izango da.

Aurkeztutako inbertsio planen bideragarritasuna egiaztatzen duen azterketa teknikoa V. 
eranskinean ezarritakoari jarraiki egingo da edo, bestela, Nekazaritzako Ustiategien Erregistroko 
datuak erabiliz, ustiategiaren egoera kalkulatuz.

5. Espedienteak onuradun motaren arabera sailkatzeko irizpideak arautzen dituen 10.1 ar-
tikuluko 1. eta 4. ataletan ageri diren lehen eta bigarren gidoiak aldatzea. Gidoi horiek honela 
agertuko dira:

10.1 Onuradunaren tipologia.10.1.1 Banakako eta titulartasun partekatuko ustiategiei dago-
kienez, ondoko puntuazioa aplikatuko da, metatu ezin daitekeena:

— Sektorean lanean hasi diren gazteek edo sektorean lanean hasteko direnek sustatutako 
inbertsio planak, ondoko neurriari atxikitako enpresa plana garatuta: EAEko Landa Garapeneko 
2015-2020 Programaren M06.1 “Nekazari gazteek enpresa sortzea” neurria: (horien instalazioak 
irauten duen artean, aurkeztutako enpresa planaren arabera): 35 puntu.

— Dagoeneko instalaturik dauden nekazari gazteek (41 urtetik beherakoek) sustatutako 
inbertsio planak: 30 puntu.

10.1.4. 5.7 eta 5.10 artikuluetan adierazitakoak eragindako inbertsioak eginez gero, halako 
ustiategietan, ustiategiaren onuradun gisa jasotako puntuazioa, adina eta sexua gorabehera, 
gehienekoa izango da, hau da, 35 puntukoa.6. Espedienteak ustiategiaren tipologiaren arabera 
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sailkatzeko irizpideak arautzen dituen 10.2 artikuluko 1. atalaren lehen paragrafoa aldatzea. 
Paragrafo hori honela agertuko da:

10.2 Ustiategiaren tipologia.

10.2.1 Ustiategiaren tipologiaren arabera lor daitekeen puntuazioa, gehienez ere, 20 pun-
tukoa izango da.

10 puntu emango dira ondoan adierazten den tipologia bakoitzeko, gehienez ere, bi tipolo-
giari dagokionez. Beste 10 puntu emango dira tipologia bakoitzeko (gehienez ere, bi tipologia 
batera kontuan hartuko dira, hau da, 20 puntu), baldin eta ustiategietan sustatutako planak 
tipologia hauetako baten bati badagozkio:

— Lehentasunezko ustiategia, uztailaren 4ko 19/1995 Legeak, Nekazaritzako ustiategiak 
modernizatzeak, xedatutakoari jarraiki. Ekoizpen ekologiko ziurtatuan edo kalitate ziurtatuko 
programetan txertaturiko ustiategiak. LGPren 3.1 azpineurriak, “Nekazariek kalitate erregime-
netan lehen aldiz parte hartzeko laguntza” babesten ditu aurrekoak.

— Eskabidea egiten den ekitaldiaren aurrekoan, nekazaritza eta ingurumen laguntzei lotu-
tako espedientea onartuta izan duten ustiategiak.

— Lur ureztatuetako laboreak (jateko patata eta landatzeko patata, erremolatxa, ortuariak, 
tabakoa eta bazka landareak) landatzeko ustiategiak, gutxienez, 10 hektareako azalera dutenak.

— Ekoizpenaren ehuneko 40, gutxienez, zirkuitu laburren bitartez merkaturatzen duten us-
tiategiak.

— Bertako ekoizpenaren ehuneko 50 baino gehiago EAEk ofizialki onartutako ekoizleen 
kooperatiba baten edo ekoizleen talde baten bitartez merkaturatzen duten ustiategiak.

7. Espedientea sailkatzeko baldintza orokorrak ezartzen dituen 10 artikuluko 4, 5 eta 6 atalak 
aldatzea. Atal horiek honela agertuko dira:

10.4 Inbertsio plan batek lor dezakeen gehieneko emaitza 100 puntukoa izango da.

10.5 Pertsona edo erakunde onuradunek eskatutako inbertsioak galdatutako lehentasunaren 
arabera sailkatuko dira, eta multzo bereiziak sortuko dira irizpide horri jarraiki. Multzoak horrela 
aztertuko dira. Lehentasun multzo bakoitzeko inbertsioak lortutako puntuazioaren arabera 
sailkatuko dira; hala, multzo bakoitzaren lehentasuna hurrengoarenari gailenduko zaio, bai 
eta hari dagozkion inbertsioak ere. Multzo bateko kreditua agortuz gero, multzo horretako eta 
hurrengo multzoetako inbertsioak ezetsi egingo dira eta ez eragindako eskabideen multzoak 
ez dira aztertuko.

10.6 Kreditua agorrarazten duen azken lehentasun multzoari dagozkion dirulaguntzak pun-
tuazio handienetik txikienera esleituko dira. Berdinketa gertatuz gero, inbertsio kopuru txikie-
neko inbertsioak lehentasuna izango du kopuru handieneko inbertsioaren aldean. Berdinketari 
eutsiz gero, nekazari gazte bakar baten jabetzako ustiategiek lehentasuna izango dute eta, 
geroago, hurrenkera honen arabera: bazkide guztiak nekazari gazteak dituzten ustiategiak; titu-
lartasun bakarrekoak; titulartasun partekatukoak, sozietate zibilak eta ondasun erkidegoak; gai-
nerako pertsona juridikoak eta CUMA (makinak partekatzen dituzten kooperatibak) direlakoak.

Titulartasun bakarreko ustiategietan, jabea emakumeak dituztenek izango dute lehentasuna, 
gazteenetik zaharrenera, ustiategi elkartuak edo titular bat baino gehiagokoak aintzat harturik, 
bazkide kopuru txikienetik handienera.

8. Dirulaguntzen era, ehunekoa eta zenbatekoa ezartzen dituen 11.3 artikuluko 2. atalaren 
azken gidoia aldatzea, hain zuzen ere, 11.3.1 artikuluan ezarritako oinarrizko dirulaguntzaren 
gainean aplika daitezkeen gehikuntzak aldatzea eta aipatutako 11. artikuluko 5. atala aldatzea. 
Horiek guztiak honela agertuko dira:
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11.3 Aurreko idatz zatian jasotako mugen barruan, laguntzen zenbatekoa, diruz lagungarria 
den inbertsioaren bolumenaren ehuneko gisa adierazita, ondoko hau izango da:

11.3.1. Oinarrizko dirulaguntza:

— Nekazaritza eta abeltzaintzako makinak: ehuneko hamar. Hauta daitezkeen gainerako 
inbertsioak: ehuneko hogei.

11.3.2 Hala badagokio, oinarrizko dirulaguntza handitu egingo da dena delako espedienteari 
esleitutako puntu kopuruaren arabera, honako oinarri hauen 10. artikuluan ezarritako ehunekoei 
jarraituz:

— 10-39 puntu: ehuneko zero.

— 40-59 puntu: ehuneko hamar gehiago.

— 60-79 puntu: ehuneko hogei gehiago.

— 80-99 puntu: ehuneko 30 gehiago (gehieneko muga ehuneko 40koa izango da, lehen aldiz 
instalatzen diren gazteek sustatutako inbertsio planei, mendialdean edo mugapen naturalak 
edo berariazko dituzten aldeetan kokatutako ustiategien inbertsio planei eta M16 “Lankidetza” 
deritzon neurriari atxikitako inbertsio planei dagokien gehikuntzarena izan ezik.

— 100 puntuko proiektuak: ehuneko berrogei gehiago.

11.5 Elkartutako ustiategiei dagokienez, bazkide edo kide guztiek adinaren betekizuna eta 
Nekazaritzako Ogibide Nagusiarena betetzen ez badute, eman beharreko dirulaguntza eskakizun 
hori betetzen ez dutenen heinean murriztuko da.

9. Espedienteen izapidetzea arautzen duen 13. artikuluko 4. atala aldatzea. Atal hori honela 
agertuko da:

13.4 Foru dekretu honetan ezarritako laguntzak lehia bidez esleituko dira, foru dekretu hone-
tako 10. artikuluan aurreikusitako hautapen irizpideen arabera. Baldin ez badago kreditu nahi-
korik betekizunak betetzen dituzten espediente guztiei laguntzak emateko, honela jokatuko da:

Lehenengo ebazpena emango da, eta bertan sartuko dira ezezkoa jaso duten espedienteak 
eta baiezkoa jaso duten espedienteak, gordetako kreditua agortu arte, aukeratze irizpideak ezarri 
ondoren lortutako lehentasun ordenari jarraituz. Baiezkoa jaso duten gainerako espedienteak 
erreserban geratuko dira bigarren ebazpena eman arte, zeina beranduenik ere deialdia egin 
den urteko azken hiruhilekoan emango baita; ebazpen horrek deialdia behin betiko ebatziko du, 
eta laguntza esleituko die aurrerago ezarritako lehentasun ordenaren arabera hala dagokien 
espedienteei baldin kreditua gehitu bada, eta ukatu egingo zaie laguntza, krediturik ez badago.

10. Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak ezartzen dituen IV. eranskineko 12. 
atala aldatzea. Atal hori honela agertuko da:

12. Bidezkoa denean, ustiategian aritzen diren langileen 10-T agiriak eta/edo deialdiaren 
aurreko urteko langileen zerrendari lotutako agiriak, Gizarte Segurantzak emandakoak.

11. Nekazaritza eta abeltzaintzako instalazioei dagokienez, eskabidearekin batera aurkeztu 
beharreko dokumentazioa, IV. eranskineko E atalean ezarritakoa, aldatzea. Atal hori honela 
agertuko da:

Nekazaritza eta abeltzaintzako instalazioetan hobekuntzak egiteko:

Obra proiektua edo gauzatu beharreko lan eta instalazioen aurrekontua.

Obra zibilari lotuta egonez, obra lizentzia.

Bigarrena. Dirulaguntza lerro honen 2019ko ekitaldiko deialdia onartzea (LGNEFek jartzen 
du dirulaguntzen finantzaketaren ehuneko 53), honako ezaugarri hauekin:
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a) Lekua, epea eta era: egutegiko 30 eguneko epean, foru dekretu hau ALHAOn argitaratzen 
den egunaren hurrengo egunetik zenbatzen hasita, ustiategiaren kokalekuko Nekazaritzako 
Eskualde Bulegoan edo Nekazaritza Garapeneko Zerbitzuan. Hori guztia, urriaren 1eko 39/2015 
Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 16.4 artikuluan ezarri-
takoari kalterik egin gabe. Epearen barruko azken eguna balioduna ez bada, epea hurrengo 
egun baliodunean bukatuko da.

Eskabideak inprimaki normalizatuan aurkeztuko dira eta, eskabideaz gainera, Diputatuen 
Kontseiluaren apirilaren 12ko 31/2016 Foru Dekretuaren IV. eranskinean zehaztutako agiriak 
aurkeztu beharko dira.

b) Hautapen irizpideak: deialdi honi lotutako laguntzak emateko espedienteen hautapen 
irizpideak izango dira oinarri arautzaileen 10. artikuluak foru dekretu honen bidez onartutako 
testuan ezarritakoak.

c) Dirulaguntzen zenbatekoak: 2019ko deialdia dela eta, laguntzen zenbatekoak oinarri 
arautzaileen 11. artikuluan ezarritakoak izango dira, honako foru dekretu honetan jasotako 
idazketaren arabera.

d) Kreditu erreserba: Arabako Foru Aldundiaren 2018ko ekitaldiko eta 2019ko ekitaldian lu-
zatutako Gastu Aurrekontuko 40.1.01.42.01.770.00.08 “Nekazaritzako ustiategientzako laguntzak. 
Zuzeneko laguntzak” izeneko diru sailaren kontura, ondoko zenbatekoak (eurotan), behean 
ageri diren urtekoetan banatuta:

2019: 1.500.000,00 euro (Zorpekinaren erref: 19.5.19.105.599/000)

2020: 800.000,00 euro (Zorpekinaren erref: 19.6.20.105.12/000)

2021: 300.000,00 euro (Zorpekinaren erref: 19.6.21.105.2/000)

Kreditu horiek zenbateko gehigarriekin handitu ahalko dira urriaren 19ko 11/2016 Foru 
Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzenak, 21.2.b) artikuluan xedatutako mugen 
barruan, hasieran erreserbatutako kredituaren ehuneko 100eraino, baita aurrekontu partidan 
edozein ziorengatik gerta daitekeen kredituaren gehikuntzagatik ere.

Hirugarrena. Deialdia ebatzi ondoren, aurrekontu partidan kreditu gehikuntzarik geratuz 
gero, emandako dirulaguntzei uko egin, deuseztatu edo zenbateko txikiagoak ordaindu direlako, 
eta aurrekontuko kreditua nahikoa izan ez delako zenbait eskabideri erantzun ez bazaie, kreditua 
eskabidea horietan erabiliko da, honako dirulaguntza hauen oinarri arautzaileetan ezarritako 
lehentasun irizpideei jarraiki.

Laugarrena. Nekazaritzako foru diputatuari ahalmena ematea honako foru dekretu hau ga-
ratu eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak emateko eta, zehazki, honako oinarri 
arautzaile hauen kontra nahiz urteko deialdien ebazpenaren kontra jartzen diren errekurtso 
guztiak ebazteko. Bosgarrena. Foru dekretu hau ALHAOn argitaratzen den egunean jarriko da 
indarrean.

Gasteiz, 2019ko otsailaren 26a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritzako zuzendaria
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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