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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

Diputatuen Kontseiluaren 51/2016 Foru Dekretua, uztailaren 12koa, onarpena ematen diena 
Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Planaren 2015-2020 plangintzaldiko neka-
zaritzako ur baliabideak kudeatzeko laguntzak arautzen dituen oinarriei; baita laguntza lerro 
hori 2016rako onartzeko deialdiari ere

Onartzea baliabide hidrikoen kudeaketarako laguntzen oinarri arautzaileak (M04 neurriaren 
barruan dago aurreikusita: aktibo finkoetan inbertitzea), Euskal Autonomia Erkidegoko Landa 
Garapenerako 2015-2020 Planaren barruan, betiere 1305/2013 (EB) Erregelamenduak eta Eusko 
Jaurlaritzak haren babesean onartutako esparru dekretuak ezarritako mugen barruan, eta orobat 
onartzea laguntza lerro horren 2016ko deialdia.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 1305/2013 Erregelamendu 2013ko aben-
duaren 17koa, zeinak arautzen baitu Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren 
(LGENF) bidez landa garapenerako laguntza ematea, indargabetu egin zen Kontseiluaren (EE) 
1698/2005 Erregelamendu 2005eko irailaren 20koaren bidez.

Erregelamendu horren eta bera osatzen duen Europako Batzordearen 807/2014 (EB) Erre-
gelamendu Delegatu 2014ko martxoaren 11koaren bidez, xedapen iragankor batzuk gehitu 
ziren, eta bultzada berria eman landa garapenerako politikari, laguntzearren eta osatzearren 
zuzeneko ordainketak eta Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) merkatu neurriak, eta, horrez 
gain, landa garapenerako politika gauzatzeko hartu beharreko neurriak eta laguntza lerroak 
zehaztu eta ezarri ziren.

Aurreko aldietan egin zen bezala, erregelamenduzko aginduz, abian jarri beharreko neurrien 
plangintza egin behar da, eta horretarako, Euskadiko Landa Garapenerako 2015-2020 Programa 
prestatu zen, zeinetan jaso baitzen plangintza hori, Batzordearen C (2015) 3479 Betearazpen 
Erabaki 2015eko maiatzaren 26koaren bidez onartua.

1305/2013 Erregelamendu berriak ezarritako neurri eta laguntza lerroen artean, ba-
dugu “Inbertsioak aktibo fisikoetan” izenekoa. Laguntza hori 17. artikuluan arautzen da, eta 
laguntzaren gehieneko zenbatekoak II. eranskinean ageri dira. Euskal Autonomia Erkidegoko 
Landa Garapenerako 2015-2020 Programan M04 izena eman zitzaion, eta, besteak, beste, M04.3 
azpineurria ere jasotzen du, “nekazaritza eta basogintza sektorea garatu, modernizatu edo 
egokitzeko azpiegituretako inbertsioak” izenekoa. Azpineurri horretan, besteak beste, baliabide 
hidrikoen kudeaketarako inbertsioetarako laguntzak daude jasota.

Kontuan hartuz baliabide hidrikoen kudeaketarako laguntzen berezitasunak, oso gutxi bai-
tute ikustekorik azpineurri horretan jasotako gainerako laguntzekin, eta, orobat, erregelamendu 
komunitarioan ezartzen diren baldintza berriak, eta, orobat, Espainiako Landa Garapenaren 
2014/2020 esparru testua, beharrezkoa da oinarri arautzaile berriak egitea baldintza horiei 
egokiturik, eta aurreko laguntzak indargabetzea, egokiagotzat jorik azpineurri bereko gaine-
rako laguntzetatik bereiz izan daitezen, Landa Garapeneko 2015-2020 Programa bera hobeto 
aplikatzearren; halaber, beharrezkoa da 2016ko deialdia onartzea.

Ikusirik aginduzko txostenak, Nekazaritza Saileko foru diputatuak hala proposaturik eta 
Diputatuen Kontseiluak gaur egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, hauxe
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XEDATZEN DUT

Lehena. Onartzea nekazaritzako baliabide hidrikoen kudeaketarako laguntzen oinarri 
arautzaileak, Landa Garapeneko programako M04.3 azpineurrian jasotakoak, zeinaren izena 
baita “nekazaritza eta basogintza sektorea garatu, modernizatu edo egokitzeko azpiegituretako 
inbertsioak”. Foru dekretu honen eranskin gisa doaz oinarri arautzaileok.

Bigarrena. Onartzea laguntza hauetarako 2016ko deialdia; hona hemen xehetasunak:

— Laguntza eskabideak aurkezteko epea eta lekua: Foru Aldundiaren erregistroan, hilabeteko 
epean, foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita. Epe 
horretako azken eguna balioagabea bada, hurrengo egun baliodunean amaituko da.

Ureztatzaile elkarteek gehienez ere bi jardunetarako aurkeztuko dute laguntza eskabidea, 
eta adituko da lehenbizi eskatutako laguntza dela lehentasunezkoa.

— Kreditu erreserba: 438.750,52 euro, Arabako Foru Aldundiaren 2016rako Gastuen Aurre-
kontuko “Ureztaketa modernizatzeko dirulaguntzak” izeneko 40101.4602.7810003 partidaren 
kargura, honela banatuta urtez urte:

— 238.750,52 euro 2016an (xedapen erreferentzia: 16.1.16.105.3160/000

— 200.000,00 euro 2017an (xedapen erreferentzia: 16.3.17.105.0181/000

Kreditu hori zenbateko gehigarriekin handitu ahal izango da, Dirulaguntzen Lege Oroko-
rraren Erregelamenduak (arau honen bidez onartu zen: 887/200 Errege Dekretua, uztailaren 
21ekoa) 58. artikuluan ezartzen dituen mugen barruan, eta orobat aurrekontu partidan edozein 
arrazoirengatik gerta litekeen kreditu gehikuntzaren bidez.

— Haztatze koefizienteak, foru dekretu honen 11. artikuluan ezarritako hautapen irizpideei 
aplikatu ahal zaizkienak.

Deialdi honetan, hemen behean doan taulan ageri diren haztatze koefizienteak izango dira 
aplikatzekoak, guztirako puntuazioa lortze aldera.

IRIZPIDEA HAZTATZE 
KOEFIZIENTEA

Ura aurreztea edota ur erabileraren eraginkortasuna hobetzea. 2

Azalera 1

Ureztatzaile elkartearen modernizazioaren / hobekuntzaren maila. 1

Ingurumenari egiten zaion ekarpena - helburuak 1

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 
eskabide horiei esleituko zaie arian-arian, oinarri arautzaileetan ezarritako lehentasun irizpideen 
araberako hurrenkerari jarraituz.

Laugarrena. Nekazaritza Saileko foru diputatuari ahalmena ematea foru dekretu hau garatu 
eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan eta, zehazki, oinarri arautzaile 
hauen kontra nahiz urteko deialdien ebazpenaren kontra jartzen diren errekurtso guztiak eba-
zteko.
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Bosgarrena. Foru dekretu honen aurka doazen maila bereko edo beheragoko xedapen guz-
tiak indargabetzea, eta bereziki, 42/2014 Foru Dekretua, martxoaren 20koa.

Seigarrena. Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Gasteiz, 2016ko uztailaren 12a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
ALFREDO SÁEZ DE CASTILLO BELTRÁN DE OTÁLORA

ERANSKINA

1. artikulua. Xedea

Laguntza hauen xedea da Arabako laborantza ureztapena hobetu eta modernizatzea, 
eta sustatzea haiek finka eta irmo daitezen, betiere optimizatuz ureztatzaileen elkarteko 
erabiltzaileek ura erabiltzeko duten kudeaketa eta planifikazioa, eta, aldi berean, hobetuz nekaza-
rien lan baldintzak, segurtasuna eta bizi kalitatea, areagotuz haien ongizatea eta bideratuz haien 
nekazaritza ustiategien errentagarritasun handiagoa, betiere nekazaritza azpiegituren garapen 
eta hobekuntzaren bitartez indartuz ustiategien dibertsifikazio produktiboa eta lehiakortasuna.

2. artikulua. Definizioak

Foru dekretu honi aplikatzekoak dira, europar erregelamenduetan ezarritako definizioez 
gain, ondoren aipatzen direnak, beti ere Landa Garapeneko Esparru Plan Nazionalaren eta 
Euskal Aurotonomia Erkidegoko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren edo horien geroa-
goko aldaketen barruan (aurrerantzean Euskal Autonomia Erkidegoko 2015-2020 LGP), zeinari 
Batzordeak onespena eman baitzion 2015eko maiatzaren 26an. Hona hemen definizioak:

2.1. Jarduna: halakotzat adituko da proposatutako hobekuntza erdiesteko egiten diren 
inbertsioen multzoa.

2.2. Uraren aurrezpen potentziala: uraren eraginkortasunean lortzen den irabazia. Irabazi 
hori kalkulatuko da hasierako azpiegituraren eta azpiegitura proiektatuen parametro teknikoen 
arabera, eta ehuneko batez adieraziko da, erakutsiz zer alde dagoen bi hauen artean: jardunaren 
aurretik azpiegituran ziren galeren ehunekoa eta jardunaren ostean azpiegituran diren galeren 
ehunekoa.

2.3. Uraren murrizketa eraginkorra: uraren kontsumoan zer murrizketa izan den egiaz.

3. artikulua. Onuradunak

Foru dekretu honetan ezarritako laguntzen onuradun izango dira legez eratuta edo eratzeko 
bidean dauden ureztatzaile elkarteak, dirulaguntzen xede diren jardunak gauzatzen badituzte, 
edo diruz lagundutako jardun horien azken hartzaile gertatzen badira titular diren aldetik.

4. artikulua. Diruz lagundutako jardunek hautatuak izateko bete behar dituzten baldintza 
orokorrak

Diruz lagundu ahal izateko, jardun horiek honako baldintza orokor hauek bete behar dituzte:

4.1. Arabako Lurralde Historikoan kokatuta dauden ureztapen azpiegituretan gauzatu behar 
dira. Autonomia erkidego bat baino gehiagotan jarduten diren ureztatzaile elkarteen kasuan, 
Arabako produkzio unitateei esleitu ahal zaien zatian baizik ezingo dira hautatu jardun horiek.
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4.2. Honako alderdi hauek bete behar dira:

— 4.2.1. Koherentzia izan behar dute planifikazio hidrologikoarekin eta uraren esparru zuzen-
tarauarekin.

— 4.2.2. Bateragarriak izan behar dute ingurumenarekin; horri begira, jardun proiektuak, kon-
tuan harturik zer tipologiakoa den eta nola erasaten dion, buruturik izan beharko du aplikatzekoa 
zaion ingurumen prozedura. Ingurumen eraginari buruzko deklarazioa, txostena edo ebazpena 
eduki behar da, indarrean dagoen legediak eskatzen duenaren arabera, eta egiaztatu beharko 
da ez duela izango ingurumen eragin nabarmenik, batez ere Red Natura 2000 sareari eragi-
teko orduan, eta aintzat hartu beharko dira eta bete, hala balegokio, txosten edo deklaraziotik 
ondorioztatzen diren neurriak.

— 4.2.3. Uraren erabileraren neurketarako sistema bat eduki beharko da, edo sistema hori 
inbertsioan sartuta joan beharko da.

5. artikulua. Hautatua izateko baldintza espezifiko jardunaren araberakoak

5.1 1305/2013 Erregelamendua aplikatzearen ondoriozkoak edo Euskal Autonomia Erkide-
goko 2015-2020 LGParen ondoriozkoak.

5.2 Lehendik ziren azpiegiturak hobetzeko proiektuetarako, proposatutako jardunak ura-
ren aurrezpen potentzial bat ekarri beharko du, ehuneko bostekoa gutxienez, eta, gainera, 
baliabide gisa baliatzeko ur masaren kalifikazioa ez bada ona presioari dagozkion kausengatik, 
proposatutako jardunak ekarri beharko du proposatutako jardunean justifikatutako aurrezpen 
potentzialaren ehuneko 50 adinako murrizketa eraginkor bat, ezarritako kasuen arabera.

6. artikulua. Berariazko baldintzak

6.1. Beharrezkotzat jotzen den kasuetan, ezinbestekoa izango da Arabako Foru Aldundiak eta 
obren onuradun eta azken hartzaile izango den ureztatzaile elkarteak hitzarmen bat izenpetzea, 
bakoitzari dagokion ekarpena eta proiektuari buruzko beste alderdi batzuk arautzeko. Halakoe-
tan, Aldundiak kontratatuko du obren gauzatzea.

6.2. Aldundiak kontratazio prozedurari ekin baino lehen izenpetuko da hitzarmen hori. 
Hitzarmen hori sinatzeko, ureztatzaile elkarteak finantza erakunde baten ziurtagiria aurkeztu 
beharko du, datu hauek dakartzana:

· Ureztatzaile elkarte onuradunak eskatutako kreditutik erabilgarri den zenbatekoa guztira.

· Finantza erakundeak Arabako Foru Aldundiari ordaindu beharko dio, hark igorritako ja-
kinarazpena jaso eta hamar eguneko epean, obra ziurtagirietako bakoitzaren onuraduna den 
ureztatzaile elkarteari jartzea dagokion zatia; obra ziurtagiriak, bestalde, Arabako Foru Aldundiko 
teknikariek, obra zuzendariak eta enpresa esleipendunak jaulki eta sinaturik joan beharko du.

· Finantza erakundeak legezko korrituak ordaintzeko duen betebeharra, ureztatzaile elkarte 
onuradunak ziurtagirietatik finantzatu behar duen zatia ordaintzeko epealdia lehendik ezarri-
takoa baino bi aldiz handiagoa bada.

Era berean, hitzarmen horretan, honako alderdi hauek arautu eta ezarriko dira:

· Gauzatze aurrekontuaren eta finantzatzen diren gainerako jardunen zenbatekoa, bai eta 
finantzaketa publikoaren eta pribatuaren ehunekoak ere.

· Ur Konfederazioak emandako baimenen egoera, bidezko izanez gero, eta ingurumen arloko 
izapideena.

· Erabili daitezkeen lurrak eta lizentziak.

· Kontratatzeko prozedura eta kontratista esleipendunari ordaintzeko modua.

· Hitzarmenaren Jarraipen Batzordea.
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· Hitzarmenaren ondorioz eta lanak gauzatzearen ondorioz ureztatzaile elkarte onuradunari 
eskatu ahal zaizkion erantzukizunak.

· Obren titulartasunarekin zerikusia duten alderdiak.

· Proiektua behar bezala gauzatzeko komenigarri jotzen den beste edozein alderdi.

6.3. Nekazaritza Sailak ureztatzaile elkarte bati laguntza emateko baldintza gisa eskatu 
ahal izango dio, interes orokorrak hala agintzen duenean, beste ureztatzaile elkarte batean 
sar dadila edo elkarte orokor bat era dezala. Era berean, laguntza emateko baldintza gisa es-
katu ahal izango dio erabiltzaileen batzorde zentral bat era dezala beste elkarte batzuekin ba-
tera, euren eskubideak eta interesak hirugarrenen aurrean babesteko eta euren instalazio eta 
aprobetxamenduen erabilera koordinatua antolatu eta zaintzeko.

6.4. Ureztatzaile elkarteek euren esku izan beharko dituzte hodietarako eta atxikitako obre-
tarako (kutxetak, banatzaileak eta abar) behin betiko okupatu behar diren lurrak, bai eta aldi 
baterako okupaziorako baimenak eta zortasunak ere.

6.5. Artikulu honetan araututako proiektuen finantzaketan, ureztatzaile elkarteek gutxieneko 
ekarpen bat egin beharko dute, eta ekarpen hori ezingo da izan lehentasunaren arabera da-
gokion ehunekoa baino txikiagoa edo hitzarmenean ezarritako ehunekoa baino txikiagoa, eta, 
bestalde, hitzarmenean zehaztuko da Arabako Foru Aldundiari dagokion parte hartze ekonomi-
koaren ehunekoa, bat etorriz laguntza onartu den deialdian dagokion laguntza ehunekoarekin.

7. artikulua. Proiektuak gauzatzea

7.1. Laborantza ureztapena modernizatu, finkatu eta hobetzeko obren proiektuak Arabako 
Foru Aldundiak nahiz ureztatzaile elkarteak egin ditzake, eta bai ere zuzendaritza eta koordi-
nazioko eta laguntza teknikoko beste batzuk. Lan horien kontratazioa ureztatzaile elkarteari 
dagokionean, Sektore publikoko kontratuen Legearen Testu Bateginean xedatutakoaren arabera 
gauzatu beharko da (3/2011 Legegintzako Errege Dekretu azaroaren 14koak onartu zuen testu 
bategin hori).

6.3. Toki Araubidearen arloan indarrean diren lege xedapenen testu bateginak 88. artikuluan 
dioenez (781/1986 Legegintzako Errege Dekretu apirilaren 18koak onartua), obrak tokiko obratzat 
joko dira haien onuradunak ureztatzaile elkarteak direnean.

8. artikulua. Diruz lagundu ahal diren gastuak eta lagundu ezin diren gastuak

8.1. Diruz laguntzekoak izango dira:

8.1.1. Ureztatze sistema modernizatu, finkatu edo hobetzeko behar diren gastuak; tartean, 
ondasunak eta eskubideak desjabetzeko eta behar diren proiektu eta azterlanak egiteko kostuak, 
eta larrialdietako eta ustiapeneko planak prestatu, ezarri eta mantentzeko kostu guztiak.

8.1.2. Proiektuak nahiz segurtasun eta osasun azterlanak idaztea, edo segurtasun eta 
osasunari buruzko oinarrizko azterlana, edo, hala balegokio, proiektua definitzen duen eta be-
harrezkoa den azterlan oro, edo obra zuzendaritza, segurtasunaren eta osasunaren koordinazioa 
nahiz laguntza teknikoa, baldin Nekazaritza Sailak lan horiek gauzatzeko langile teknikorik eduki 
ez eta beharrezkoak badira.

8.1.3. Ureztaketa urmael eta deposituez hornitu eta/edo hobetzea.

8.1.4. Ponpaketa, garraio eta banaketa sistemez hornitu eta/edo hobetzea.

8.1.5. Azpiegiturari lotutako ekipo eta instalazioak, hala nola:

8.1.5.1. Azpiegitura hidrauliko berriak nahiz lehendik zirenak doitu eta kontrolatzeko ekipoak 
eta haiek hobetzeko inbertsioak. (kontagailuak, automatak, telekontrola, presio doitzaileak…).

8.1.5.2. Komunikazio teknologiak ezartzea, energia kontsumoa eta eraginkortasuna kontro-
latu eta hobetzeko.
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8.1.5.3. Beste batzuk, 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 45. artikuluan ezarritakoen artean 
ureztapen sailak modernizatu eta hobetzeko direnak.

8.1.6. Uraren kudeaketa eta beharrezkoak diren ekipoak hobetzeko inbertsioen gastuak.

8.1.7 Azterlan eta dokumentu teknikoak idaztea eta ordainsariak.

8.1.8. Balio Erantsiaren gaineko Zerga diruz lagundu daitekeen gastua da, onuradunak 
ordaintzen duenean. Bestela, zergaren karga berreskuratu edo konpentsatu ahal bada, ez da 
diruz lagundu daitekeen gastua.

8.1.9 Beste gastu batzuk, 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 46. artikuluan ezarritakoen 
artean ureztapen sailak modernizatu eta hobetzeko direnak, eta ureztapen sailak modernizatu 
eta hobetzearekin zerikusia duten jardunak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2015-2020 LGParen 
barruan ezarritakoen artean.

8.2. Ezingo dira diruz lagundu:

8.2.1. Norberaren lanak.

8.2.2. Ureztatzaileen elkartean inskribatutako finketan edo ureztaketan sartuta egon gabe 
zona horretako ureztatzaileen elkarteari finken ekarpena egin dieten jabeen finketan aldi ba-
terako okupazioa edo akueduktu-zortasunak eratzea dela-eta eragindako gastuak,. Hasieran 
ureztatzaileen elkartean sartuta ez zeuden finkak gerora sartzen badira, finka horien jabeek 
Arabako Foru Aldundiari itzuli beharko diote finka horiek aldi baterako okupatzeagatik edo 
zortasunak eratzeagatik eskuratutako dirua.

8.2.3. Lurzatietako ureztapen instalazioetarako inbertsioak, “Nekazaritza ustiapenetarako 
inbertsioetarako laguntzak” izeneko M04.1 azpineurriaren bitartez diruz lagunduko direnak.

8.2.4. Obrak gauzatzeak uztetan eragindako kalteetarako zenbatekoak.

8.5.2. Jardun berbera, 7 urteko epean, laguntza bat esleitzen denetik kontatzen hasita, salbu 
eta hondamendi naturalek eragindako kalteak edo ekintza basatien eta/edo gertaera ezohikoen 
ondorioz ureztapen elementuak berriro jarri beharraren ondoriozkoak badira; kasu horretarako, 
ordea, behar bezala egiaztatu behar da egoera, eta aseguru poliza egoki bat eduki behar da, 
gertaera izan den unean indarrean dagoena, eta aseguruak dagokion heinean ordaintzen duen 
zenbatekoaren osagarri gisa bakarrik emango da dirulaguntza.

8.2.6. 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren “Ureztapen instalazioetako inbertsioak” izeneko 
46. artikulua betetzeko baldintzaren peko inbertsioak, baldintza horiek betetzea frogatu ezean.

8.2.7. Halaber, 1.500 euro baino gutxiagoko inbertsioak.

9. artikulua. Kostuak merkatzea

Aurrekontu kostuei eustearren eta merkatu prezioei egokitzearren, proiektuak herri adminis-
trazioen kontratuen legearen peko prozeduren arabera gauzatuko dira. Kontratu txikien kasuan, 
oro har, 3 aurrekontu aurkeztu beharko dira, eta ureztatzaile elkarte onuradunak baloratu eta 
onartu beharko ditu, dagokion proposamena egitearren.

10. artikulua. Obren kontratazioa

10.1 Hitzarmenik ez badago edo besterik hitzartzen bada, ureztatzaile elkarte onuradunek 
obrak kontratatuko dituzte Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen testu bateginean 
xedatutakoari jarraituz (3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa). Horretarako, 
Nekazaritza Sailaren aholkua izango dute; hartara, lizitazioaren espediente osoaren kopia igorri 
beharko diote Nekazaritza Sailari adjudikazioaren aurretik, salbu eta kontratu txikia egiten de-
nean. Kontratu txikiaren kasuan, nahikoa izango da lehenengo ziurtapenaren aurretik edozein 
unetan jakinaraztea prozedura horri jarraitu zaiola, eta gutixenez 3 eskaintza aurkeztea, non eta 
ez den ezina justifikatzen.
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10.2. Era berean, lehenengo ziurtapenaren aurretik, kontratazio espedientearen gainerako 
zatiaren kopia igorri beharko zaio Nekazaritza Sailari, bai behar bezala sinatutako kontratuaren 
kopia ere.

10.3. Esleipen prezioa merkatuz gero, Nekazaritza Sailak egokitu egingo du esleitutako 
dirulaguntza, eta gehienez ere ehuneko 10 gehitu ahal izango da obraren edo kontratuaren 
prezioa.

10.4. Dirulaguntzen zenbatekoa ekonomiaren aldetik abantailatsuena den eskaintzaren ara-
bera kalkulatuko da, non eta Nekazaritza Sailak ez duen justifikazio teknikoa onartzen.

11. artikulua. Espedienteak hautatzeko irizpideak

11.1 Laguntza espedienteak hautatzeko irizpideak taula honetan ezarritako baremoaren 
arabera puntuatuko dira, ezarritako helburuak lortzeko duten pisuaren araberako eskala eta 
haztapenari jarraituz.

IRIZPIDEA ESKALA PUNTUAZIOA

Ura aurreztea edota ur erabileraren 
eraginkortasuna hobetzea.

< ehuneko 5
Ehuneko 5-10 bitartean
Ehuneko 10-15 bitartean
Ehuneko 15-20 bitartean
Ehuneko 20tik gora
Azpiegitura berria
46.4 artikuluaren salbuespenak
46. artikuluko kasuak6

0
2
5
7
10
10
10
10

Azalera.

Ez du egiaztatu, 0 ha
Oso txikia (1-50 ha)
Txikia (51-100 ha)
Ertaina (101-499 ha)
Handia (500-2.000 ha)
Oso handia (> 2.000 ha)

0
1
3
5
8
10

Ureztatzaile elkartearen modernizazioaren / 
hobekuntzaren intentsitatea

Oso txikia
Txikia
Ertaina
Handia
Oso handia

0
3
5
7
10

Ingurumenari egiten zaion ekarpena – 
helburuak.

Ura udako sasoitik kanpo hartzea = 4 puntu
Energia garbia baliatzea (grabitatea edo ordezpena) 
edo presiozko ureztapenean mendekotasun 
energetikoa murriztea = 4 puntu
Beste batzuk: justifikatzeko = 2 puntu

0-10

11.2 Guztirako puntuazioaren emaitza haztatu egingo da formula honen arabera, (C delarik 
= irizpidea eta CP delarik = haztapen koefizientea), jardunak lehentasun talde ezberdinetan 
sartze aldera:

Guztirako puntuazioa = C1xCP1 + C2XCP2 + C3xCP3 + C4xCP4

11.3 Laguntzak emateko honako lehentasun talde hauek ezartzen dira:

0-10 puntu bitartean: 7 LEHENTASUN TALDEA

· 11-20 puntu bitartean: 6 LEHENTASUN TALDEA

· 21-24 puntu bitartean: 5 LEHENTASUN TALDEA

· 25-29 puntu bitartean: 4 LEHENTASUN TALDEA

· 30-34 puntu bitartean: 3 LEHENTASUN TALDEA
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· 35-39 puntu bitartean: 2 LEHENTASUN TALDEA

· 40-50 puntu bitartean: 1 LEHENTASUN TALDEA

12. artikulua. Laguntzen era, ehunekoa eta zenbatekoa

12.1. Laguntzak zuzeneko dirulaguntzen erakoak izango dira, jardun hautagarriaren gastu 
onartuaren gaineko ehuneko hauen arabera, zeinak aldatu egiten baitira aurreko 11. artikuluan 
ezarritako sailkapen irizpideen aplikazioaren bitartez lortutako guztirako puntuazioari dagokion 
lehentasun taldearen arabera, diruz lagundu ahal den guztirako inbertsioaren balioaren ehu-
neko 100 arte irits daitekeelarik. Hona hemen ehuneko horiek:

— 1 lehentasun taldea: ehuneko 95

— 2 lehentasun taldea: ehuneko 90

— 3 lehentasun taldea: ehuneko 80

— 4 lehentasun taldea: ehuneko 70

— 5 lehentasun taldea: ehuneko 65

— 6 lehentasun taldea: ehuneko 60

— 7 lehentasun taldea: ehuneko 50

Ehuneko horri, beste ehuneko 5 gehituko zaio, laguntza ematen denean hondamendi natural 
ezohiko edo larriek kaltetutako azpiegiturak konpontzeko.

12.2. Eskatutako jardun bakoitza sailkatu egingo da dagokion taldean, bereiz, halako moldez 
non, lehenbizi, analizatu egingo diren eta, gero, taldeka sailkatu aurkeztutako eskabideen ar-
tean lehenengo lekuetan daudenak; ondoren, kreditu baliagarririk balego, gainerako jardunak 
analizatu eta sailkatuko dira.

12.3. Talde bakoitzak lehentasuna izango du hurrengoaren aurretik. Talde batentzako gor-
detako kreditua agortzen bada, ukatu egingo zaie laguntza talde bereko eta hurrengoetako 
gainerako eskabideei.

12.4. Kreditu baliagarria agortzen duen azken lehentasun taldeari dagozkion laguntzak 
esleitzeko, puntuazio handienetik txikienerako hurrenkerari jarraituko zaio, eta berdinketa ger-
tatuz gero, lehentasuna emango zaio inbertsio txikienari inbertsio handienaren aurretik.

12.5 Dirulaguntza osagarria eman ahal izango zaie legez interes orokorrekoak edo lurral-
dearen interesekoak deklaratuak izanik administrazio publikoren baten laguntza jasotzen duten 
eremuetan ureztatze obrak edo jardunak egiteko inbertsioei, beste administrazio publikoak ema-
ten duenaz gainera, jasotako guztizko laguntza 12.1 artikuluan ezarritako zenbatekora iritsi arte.

13. artikulua. Eskabideak aurkezteko lekua, epea eta modua

13.1 Laguntzetarako deialdia urtero onartuko da, honako xehetasun hauekin:

· Eskaerak aurkezteko epea eta tokia.

· Deialdia ebazteko erreserbatzen diren kredituak.

· Haztatze koefizienteak, foru dekretu honen 11. artikuluan espedienteak hautatzeko ezarritako 
espedienteei aplikatzekoak.

13.2 Laguntza eskabideak, beraz, hobekuntzak, inbertsioak edo jardunak abian jarri aurre-
tik aurkeztu beharko dira, salbu azterketa teknikoak, proiektuak, proiektuen ordainsariak eta 
dirulaguntzaren xede diren inbertsioekin zerikusia duten beste batzuk, aurretik ere egin ahalko 
baitira. Eskabidea inprimaki normalizatuan aurkeztu beharko da, honako agiri hauekin batera:

· Eskabidea aurkezten duen entitatearen IFZa eta haren legezko ordezkariaren NANa
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· Ureztatzaile elkarteak laguntza eskatzeko eta ordezkaria izendatzeko hartu duen erabakiaren 
ziurtagiria.

· Ur masei eragiten zaienean, uren kontzesio titulua edo erregistro erreferentzia edo dago-
kion Konfederazio Hidrografikoko Plangintza Bulegoaren txostena, honako hau egiaztatzen 
duena:

* Dena delako jarduna uren kontzesio batek babesten duela.

* Zein diren erasandako ur masak, haien egoera (egungoa eta/edo potentziala) eta ea 
erauzketen presiorik baduten edo ez indarrean den sailkapen hidrografikoaren arabera.

* Dena delako jarduna bat datorrela helburuekin, esleipenekin, erreserbekin eta indarrean 
den plan hidrologikoak ezarritako gainerako xedapenekin, eta, jardun hori gauzatzeak ez diela 
ezertan eragingo gainerako erabileretarako hornidura hidrikoaren bermeari ez eta gorde be-
harreko emari ekologikoei.

· Teknikari eskudunak gauzatutako obra proiektua edo memoria tekniko-ekonomikoa, salbu 
eta jarduna sinplea izateagatik ez bada beharrezkoa, eta, betiere, eskabide orrian behar bezala 
definituta geratzen bada; hartara, nahikoa izango dira 3 aurrekontu.

Memoria horretan, honako hauek jaso beharko dira gutxienez:

* Proiektuaren lokalizazioa eta ureztatzaile elkartearen ezaugarrien deskribapen orokorra.

* Sustatzailearen identifikazioa.

* Gauzatu beharreko ekintza zehatzen azalpen xehatua: inbertsioen deskripzioa, kontzeptuen 
xehetasunak eta laguntza zertarako eskatzen den.

* Inbertsioaren helburuak eta onura aurreikusiak.

* Uraren aurrezpenari eta/edo haren erabileraren eraginkortasuna hobetzeari dagozkion 
alderdiak, lehendik zeuden azpiegiturei eragiten dienean (ez da beharrezkoa urtegiak sortzeko, 
eraginkortasun energetikoa hobetzeko jardunetarako, azpiegitura berrietarako edo ur andeatuen 
erabileararako).

* Ingurumenari egiten zaion ekarpena (ur hartzeen garaia, energia kontsumoari dagozkion 
zenbait alderdi eta beste alderdi axolazko batzuk).

* Gauzatzearen programazioa.

* Neurketak eta aurrekontu xehatua.

Kudeaketaren ardura duen agintaritzak oniritzia emango dio proeiktuaren bideragarrita-
sunari, aurkeztutako agirien analisiaren arabera, edo, osterantzean, egoki deritzen datu gehi-
garriak eskatuko ditu.

· Jardunaren arabera eskatzen diren beste batzuk: ingurumen prozedurei buruzko dokumen-
tazioa, konfederazioaren ziurtagiriak eta beste batzuk.

· “Azalerak” izeneko balorazio irizpidea dela-eta, eremuren baten azalera kontuan hartzea 
nahi duten ureztatzaile elkarteek ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute gaur egun ureztatzaileen 
elkartean sartuta dauden nekazaritza erabilerako lurzatiei buruz. Zerrenda horretan, datu hauek 
jarriko dira: udalerria, poligonoa, lurzatia eta kontuan hartu beharreko azalera, egungo katas-
troko identifikazioa (edo NPBGISekoa) oinarri hartuta. (Informazio hori euskarri informatikoan 
aurkeztu beharko da, Arabako Foru Aldundiaren webgunetik jaitsi daitekeen formatu norma-
lizatuan).

13.3. Hobekuntza, inbertsioa edo jardun lagungarria hasteko baimena eman ahal izango 
da behin dagokion eskabidea aurkeztu eta kudeaketaren ardura duen agintaritzak egiaztatu 
ondoren ez dela artean hasi.
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13.4. Deialdi bakoitzeko eskabide bakarra aurkez daiteke.

13.5 Eskabideetan akatsak hautematen badira edo behar den guztia aurkeztu ez bada, or-
gano izapidegileak, hala balegokio, eskatuko die interesatuei konpon ditzatela akatsok, jakina-
razpena jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasi eta 10 eguneko epean, larunbatak kontuan 
hartu gabe, eta epe hori igaro (larunbatak kontuan hartu gabe) eta artean ez badituzte akatsak 
konpondu, adituko da atzera egin dutela eskaeran, 30/1992 Legearen 42. artikuluan xedatu-
takoaren arabera (30/1992 Legea, azaroaren 26koa, herri administrazioen araubide juridiko eta 
administrazio prozedura erkideari buruzkoa).

13.6 Laguntza eskabideak berekin dakar organo kudeatzaileari baimena ematea beha-
rrezkoak diren ziurtagiriak eta informazioa eska diezazkien Gizarte Segurantzaren Diruzaintza 
Nagusiari eta Arabako Foru Aldundiaren Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailari, espedientea 
ebaztearren.

13.7 Eskabidea aurkeztuz gero, eskatzaileak berariaz onartuko ditu laguntzaren oinarri 
arautzaileetan ezarritako betebehar eta konpromisoak.

14. artikulua. Izapidetzea

14.1 Eskaerak aurkezteko epea amaituta, espedienteak Nekazaritza Garapeneko Zerbitzuak 
izapidetuko ditu.

14.2 Laguntza kudeatzen duen organoak, espedientea instruitzen den bitartean, behar dituen 
argibide eta agiri gehigarriak eskatu ahalko ditu, ebazpen proposamena emateko beharrezko 
diren datuak zehaztu eta egiaztatzeko. Interesdunak ez baditu egiten izapidea betetzeko egin 
beharrekoak, 30/1992 Legearen 46.3 artikuluak xedatutakoari jarraituko zaio (30/1992 Legea, 
azaroaren 26koa, herri administrazioen araubide juridiko eta administrazio prozedura erkideari 
buruzkoa).

14.3 Foru dekretu honetan ezarritako laguntzak lehia bidez esleituko dira, foru dekretu ho-
netako 11. artikuluan aurreikusitako hautapen irizpideen arabera.

14.4 Behin espedienteak aztertu ondoren, kide anitzeko balorazio organoak txostena presta-
tuko du, ezarritako lehentasunen araberako irizpideak aplikatuz eta aurrekontu baliagarritasuna 
kontuan hartuz egindako ebaluzioaren emaitza zehazturik. Orobat, hala badagokio, zehaztuko 
ditu espediente bakoitza ezesteko arrazoiak eta azalduko du baietsitako espedienteek beharki-
zunak betetzen dituztela.

14.5 Laguntzak emateko kide anitzeko balorazio organoko kideak honako hauek izango dira:

· Nekazaritza Garapenerako Zerbitzuaren burua.

· Landa Azpiegituren eta Ureztatzailearen Bulegoaren Ataleko teknikari bat, Nekazaritza 
Garapenerako Zerbitzu horri atxikia.

· Nekazaritza Saileko Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuaren burua.

· Administrazio Kudeaketaren Atalaren burua.

15. artikulua. Ebaztea eta jakinaraztea

15.1 Kide anitzeko balorazio organoak proposatu eta foru organo eskudunak ebatziko ditu 
espedienteak, indarra duen araudian oinarrituta. Ebazpen horrek administrazio bidea amaituko 
du eta bidezkoa izango da beraren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jartzea Euskal 
Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, errekurtso horretarako arauei jarraituz. 
Aukerako berraztertze errekurtsoa ere jarri ahal izango da.

15.2. Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzko Legeak 42. artikuluan xedatutakoari begira (30/1992 Legea, azaroaren 26koa), proze-
duraren ebazpena eman eta jakinarazteko, gehienez sei hilabeteko epea izango da, eskabideak 
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aurkezteko epea bukatzen denetik aurrera. Epealdi hori igaro eta ez bada artean berariazko 
ebazpenik eman eta jakinarazi, adituko da eskabidea ezetsi egin dela, halaxe xedatzen baitu 
Dirulaguntzen Lege Orokorrak 25.5 artikuluan (38/2003 Legea, azaroaren 17koa).

15.3 Laguntzak esleitzeko ebazpenak honako hauek zehaztu beharko ditu espediente 
bakoitzeko: esleitutako dirulaguntzaren ehunekoak eta zenbatekok, laguntza edo diruz lagun-
dutako gastua zer inbertsio edo jardunetarako eman den, eta haren finantzaketaren jatorria.. 
Ebazpena negatiboa izenez gero, arrazoia zehaztu beharko da.

15.4 Laguntzaren ebazpena banaka jakinaraziko da eta, ere berean, honako informazio hau 
guztia ere adieraziko da jakinarazpenean: emandako dirulaguntzaren zenbatekoa, ehunekoa, 
diruz laguntzen den inbertsioa, diruz lagundutako inbertsioaren gastua, gauzatzeko epea eta 
urtekoak eta, hala badagokio, laguntza ezesteko arrazoia.

15.5 Europako funtsez ere finantzatzen bada, jakinarazpenean adierazi beharko da Europar 
Batasunak parte hartzen duela finantzaketan; hala, adieraziko dira Europar Batasuneko kasuan 
kasuko funtsak emandako laguntzaren zenbatekoa edo ehunekoa eta orobat finantzaketan parte 
hartzen duten gainerako erakundeek emandakoena ere.

15.6 Era berean, ezarritako baldintzak eta onuradunak bere gain hartu beharreko konpro-
misoak ere agertu behar dira.

16. artikulua. Laguntzen ordainketa

16.1 Laguntzak ordainduko dira diruz lagundutako jardunak gauzatu ondoren, eta, ordain-
duko badira, agiri hauek aurkeztu beharko dira aurretik:

· Laguntza ordaintzeko eskaera, Erregistro Orokorrean aurkeztua.

· Egindako gastuen justifikazioa, jatorrizko faktura eta konpultsatzeko kopia aurkeztuta. Fak-
tura originala zigilu baten bidez kontrolatuko da, zeinak adieraziko baitu Aldundiak eta LGNEFek 
diruz lagundu dutela, hala balitz.

· Gauzatutako obraren ziurtagiria.

Ziurtapen partzialen gaineko ordainketak egin ahal izango dira; dena dela, onuradunak 
obligazioa hartu beharko du diruz lagundutako obra amaitzeko. Ordainketa partzialak egiteko, 
beharrezkoa izango da egindako obraren bolumena frogatzen duen ziurtagiri teknikoa izatea, 
bai eta obraren bolumen horren faktura aurkeztea eta zenbatekoa ordaindu izana egiaztatzea 
ondoren aipatzen den eran.

· Faktura banku transferentziaren bidez ordaindu delako frogagiria edo merkataritzako trafiko 
juridikoan balio frogagarria duen agiri baliokidea. Transferentzia telematikoa egin bada, banku 
entitateak behar bezala zigilatutako frogagiria aurkeztu beharko da.

· Ez bada aldez aurretik igorri, igortzeke dagoen dokumentazioaren kopia, alegia, diruz la-
gundutako jardunen lizitazioari dagokion eta kontratista esleipenduarekin sinatutako kontratuan 
sartuta dagoen kontratazio espedienteko dokumentazioaren kopia.

Nolanahi ere, 2.500,00 euroko edo gehiagoko gastuak banku transferentziaren edo bankuko 
beste tituluren baten bidez frogatu behar dira, Iruzurraren kontrako prebentzio ekintzei eta 
iruzurraren kontra borrokatzeko ekintzei buruzko Legearen 7. artikuluan xedatuta dagoenaren 
arabera (7/2012 Legea, urriaren 29koa).

16,2. Laguntzaren baten ordainketa urteko bat baino gehiagotan zatituta behar bada, aurrei-
kusitako urteetan ordainduko da, laguntzarako dirua izendatu zen aurrekontuaren kontura. Nola-
nahi ere, azken urtekoa edo ziurtagiria ordaintzeko, inbertsioa guztiz gauzatuta egon beharko da.

16.3. Foru dekretu honetan aurreikusitako laguntzak hiru urtekotan ordaindu ahal izango 
dira, konpromiso krediturik egonez gero eta aurrekontu baldintzek hala eskatzen badute.
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16.4. Dekretu honetan ezarritako laguntzen onuradun direnek kobratzeko eskubideak laga 
ahal dizkiete kontratista esleipendunei edo hornitzaileei, eta, hala, haiek zuzenean jasoko dute 
ordainketa bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa.

16.5. Obra ziurtagiriek eta dagozkien fakturek eskabidea edo/eta ez hasi izanaren akta egin 
osteko data eduki beharko dute.

16.6. Obren onarpena, amaierako ziurtapena eta likidazioa egiten direnean, Nekazaritza 
Saileko teknikariak bertan egongo dira, eta oniritzia emango dute. Benetan zein obra egin den 
egiaztatuko dute, emandako dirulaguntzaren ordainketari begira.

17. artikulua. Onuradunen betebeharrak

Foru dekretu honetan aurreikusten diren dirulaguntzen onuradunek betebehar hauek hartzen 
dituzte beren gain:

17.1 Esleitutako dirulaguntza onartzea eta eman zaien erabilera zehatzerako baliatzea, 
laguntzak esleitzeko ebazpenean ezarritako baldintzen arabera. Dirulaguntza emateko jakina-
razpena jasotzen denetik hamar egun balioduneko epean onuradunak ez badio berariaz eta 
idatziz uko egiten dirulaguntzari, adituko da onartu egin duela.

17.2 Diruz lagundutako inbertsioak edo jardunak gauzatzea dirulaguntzak esleitzeko ebazpe-
nean aurreikusitako epearen barruan..

17.3. Erabiltzeko egoera onean eduki behar ditu inbertsioak, dirulaguntza ematen denetik 7 
urteko epe batean gutxienez, salbu ezinbestekorik gertatzen bada.

17.4. Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Ogasun sailek, Euskal Autonomia Erkidegoko 
erakunde ordaintzaileko organo eskudunek, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eta Europar Bata-
suneko organo eskudunek beren eginkizunak betez laguntzari buruz eskatzen dieten informazio 
oro ematea.

17.5 Informazioari eta publizitateari buruz Dirulaguntzen Erregelamendu Orokorraren 31. 
artikuluan eta Europako Batzordearen 808/2014 (EB) Betearazpen Erregelamendu 2014ko uztai-
laren 17koaren 2. paragrafoan ezarritako betebeharrak betetzea (Landa Garapenerako Europako 
Nekazaritza Funtsaren bidez landa garapenari laguntzeari buruzko Europar Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 1305/2013 (EB) Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen ditu betearazpen 
erregelamendu horrek)

17.6 Administrazio kontrolak eta tokian bertako kontrolak igarotzea laguntza behar bezala 
esleitu eta garatu dela eta inbertsio edo jardun diruz lagunduak behar bezala gauzatzen direla 
eta osteko konpromisoei eusten zaiela egiaztatzeko.

17.7 Jasotako funtsak zertan erabili diren egiaztatzen duten agiriak gordetzea, agiri elektro-
nikoak barne, egiaztapen eta kontrol ekintzak jasan ditzaketen neurrian.

17.8 Indarrean diren legeek obrak gauzatzeko eskatzen dituzten administrazio baimenak 
eskuratzea, bai eta administrazio eskudunak eskatutako baldintzak betetzea ere.

17.9. Nekazaritza Sailari jakinaraztea, hark bere langile teknikoen zuzendaritzaren pean 
gauzatzen baditu obrak, noiz egingo den zuinketa egiaztatzeko edo obrak hasteko akta.

18. artikulua. Ez-betetzeak

18.1 Onuradunak foru dekretu honetan eta laguntza emateko ebazpenean ezarritako betebe-
harrak eta konpromisoak bete ezean, edo laguntza eskuratzen badu horretarako beharrezkoak 
diren betekizun guztiak bete gabe, galdu egingo da emandako dirulaguntza jasotzeko eskubi-
dea, eta, hala badagokio, jasotako zenbatekoak itzuli beharko dizkio Arabako Foru Aldundiko 
Ogasunari, bai eta legezko interesei dagokien zenbatekoa ere, eta laguntza bera edo geroko 
ordainketetan jaso beharreko zenbatekoak gutxituko zaizkio, hargatik eragotzi gabe Arabako 
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Lurralde Historikoko dirulaguntza eta transferentziei buruzko Foru Arauak ezarritakoari jarraituz 
(3/1997 Foru Araua, otsailaren 7koa) bidezkoak diren egintzak.

18.2 Foru dekretu honen 4.2.2. artikuluan ezarritakoak bete ezean, galdu egingo da eskatu 
zen jardunerako dirulaguntza eskuratzeko eskubidea.

18.3 Foru dekretu honen 17.3 artikuluan ezarritako konpromisoa bete ezean, jasotako diru 
zenbatekoak itzuli egin beharko zaizkio Arabako Foru Aldundiari, bai eta aplikatzekoak diren 
legezko interesak ere.

18.4 Lan edo jardun diruz lagunduak dirulaguntzak esleitzeko ebazpenean ezarritako epean 
gauzatu ezean, edo onartutako inbertsioaren zenbatekoaren ehuneko 50 baino gutxiago bai-
zik gauzatzen ez bada Nekazaritzak ontzat emandako justifikaziorik gabe, galdu egingo da 
dirulaguntzarako eskubidea.. Horrez gain, ezingo da eskatu laguntzarik inbertsio horietarako 
beretarako lan edo jardun hori gauzatu behar zen deialdiaren osteko bi deialdietan.

18.5. Diru zenbateko itzuli horiek zuzenbide publikoko diru-sarreratzat joko dira legez da-
gozkion ondorioetarako.

18.6 Nekazaritza Sailak determinatuko du foru agindu bidez dirulaguntza osorik edo haren 
zati bat itzuli behar den, behin ikuskapen edo kontrol txostena eta itzultzeko proposamena ikusi 
eta onuradunari entzun ondoren.

15.7 Dirulaguntza osoa edo zati bat itzultzeko prozeduraz gainera, gerta liteke zehapen proze-
dura abiaraztea, 3/1997 Foru Arau otsailaren 7koan jasotzen diren arau-hausteengatik.

19. artikulua. Araubide juridikoa

Foru dekretu honetan adierazitako dirulaguntzen onuradunak arau hauen pean geratzen 
dira: 3/1997 Foru Araua, otsailaren 7koa, Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntza eta 
Transferentziei buruzkoa; 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzen Orokorra, eta hura 
aplikatzeko erregelamendua, 887/2006 Errege Dekretu uztailaren 21ekoaren bidez onartua; eta 
europar araudian, estatuko araudian eta autonomia-erkidegoko araudian aplikatzekoak diren 
gainerako xedapenak; gainera, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak eskatutako informazio 
guztia eman beharko du, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko organo ordaintzaileak nahiz 
Herri Kontuen Epaitegiak edo beste organo eskudun batzuek foru arau horren 8 i) artikuluan 
xedatutakoaren arabera eskatzen diotena ere.

20. artikulua. Bateragarritasuna beste laguntza batzuekin

20.1 Dekretu honetan garatzen diren laguntzak bateraezinak izango dira beste erakunde 
publiko edo pribatu batzuek xede eta helburu beretarako emandako beste zeinahi diru 
laguntzarekin, salbu legez interes orokorrekotzat edo lurralderako interesekotzat jotako gu-
neetako ureztapen obra edo jardunetarako eman direnak, edo aurreikusten bada bateragarriak 
direla Europako Erkidegoetako araudian, estatuko araudian edo euskal autonomia erkidegoko 
araudian edo foru araudian eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2015-2020 LGPean.

20.2 Bateragarriak badira, laguntzen zenbatekoa, bakarka edo beste batzuekin batera, 
ezingo da izan diruz laguntzekoa den jardunaren kostuaren muga baino handiagoa, eta, hala, 
Dirulaguntzen Lege Orokorraren Erregelamendu 887/2006 Errege Dekretu uztailaren 21ekoaren 
bidez onartuaren 34. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, 12.5 artikuluan xedatutakoa izan ezik.

21. artikulua. Laguntzak berraztertzea

Dirulaguntza esleitzeko kontuan hartu ziren baldintzak era batera edo bestera aldatzen ba-
dira, gerta daiteke dirulaguntza esleitzeko ebazpena bera ere aldatzea, betiere haren helburua 
bete dela jotzen bada.

22. artikulua. Finantzaketa

22.1 Foru dekretu honetan ezarritako laguntzetara bideratzen diren baliabide ekonomikoak 
Arabako Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailaren aurrekontu kredituetatik aterako dira, eta, hala 
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balegokio, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) aurrekontu kreditue-
tatik ere bai, ehuneko 53ko portzentajearen arabera.

22.2 Arabako Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailak finantzazio gehigarria eman ahalko du, 
diru laguntza hauetarako baliabide ekonomikoak handitzearren; zenbateko gehigarri hori esta-
tuaren laguntzatzat hartuko da, Arabako Foru Aldundiaren aurrekontu kredituen kontura.

22.3 Arabako Foru Aldundiak laguntzaren guztizko zenbatekoa ordainduko dio onuradunari, 
bai LGENFk finantzatutako zatia, bai Arabako Foru Aldundiak berak finantzatutako zatia. Landa 
Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsetik (LGENF) datozen laguntzen zatia Euskal Auto-
nomia Erkidegoaren Administrazio Nagusiak bere erakunde ordaintzailearen bidez ordainduko 
dio Arabako Foru Aldundiari, urriaren 3ko 194/2006 Dekretuak ezarritakoari jarraituz, dekretu 
horren bidez Euskal Autonomia Erkidegoaren Erakunde Ordaintzailea eratzen baita. Ordaindu 
beharreko zenbateko horiek Nekazaritza Sailaren aurrekontu partidetan sartuko dira edo sail 
horren izenean horrentzat irekitako kontuan.

22.4 Dekretu honetan ezarritako laguntzek ez badute jasotzen aurreikusita dagoen europar 
finantzaketa, estatuaren laguntzatzat joko dira. Kasu horretan, laguntzak Arabako Foru Aldun-
diaren Nekazaritza Sailaren aurrekontu kredituen bidez finantzatuko dira osorik.
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