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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 54/2017 Foru Dekretua, urriaren 24koa, onartzen dituena abere 
arrazak, animalien osasuna, animalien ekoizpena eta elikagaien segurtasuna eta ekonomia 
kudeaketa dela-eta ustiategiei aholku zerbitzua hobetzeko kudeaketa programarako abere 
laguntzak arautzen dituzten oinarriak eta 2017rako deialdia, bai eta Santiago eguneko azokara 
joatea ere

Arabako Foru Aldundiak bere eskumeneko zenbait arlotan abeltzaintza sektorearen ahale-
ginak babesteko konpromisoa formalizatu du, sektore hori ordezkatzen duten erakundeekin 
sinaturiko lankidetza hitzarmenen bidez zuzeneko laguntzak emanez, eta, horri esker, aurrerapen 
handiak lortu dira Arabako aziendako abeltzaintza ekoizpenaren eta osasunaren hobekuntzan.

Bestalde, abeltzaintza sektoreak zailtasun batzuei aurre egin behar die haren errentagarri-
tasunari ustiategiaren beraren kontrolpean ez dauden faktoreek biziki eragiten diotelako, hala 
nola, salmenta prezioen ezegonkortasunak, lehengaien kostu altuek eta ekoizpen kostu altuak 
merkatura eramateko zailtasunak, eta haren kalitate eta segurtasun parametroak gero eta 
zorrotzagoak dira. Hori dela eta, jarduera jakin batzuetarako laguntza lerroei eutsi behar zaie.

Hala ere, lege eta gizarte aldaketen ondorioz, batez ere abeltzaintza eremukoen ondorioz, 
aurrerantzean xede hori duten laguntza publikoak arautu behar dituzten prozedurak aldatu 
behar dira. Ildo horretan, egokiagoa delakoan eta dirulaguntzak arautzen dituen araudian ezarri-
tako publizitate, gardentasun, objektibotasun, berdintasun eta bereizkeriarik ezeko printzipioekin 
bat datorrelakoan, lehia sustatuko da abeltzaintza sektorerako funtsezkoak diren hiru alderditan 
programak kudeatzeko laguntzen deialdi publikoaren bidez. Programok espezie desberdinen 
abeltzaintza ustiategiak biltzen dituzten erakundeek garatuko dituzte, eta horietan zuzenean 
nahasiko dira.

Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 29ko 916/2016 Erabakiaren bidez, Foru Sektore Pu-
blikoaren 2017-2019 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartu zen. Horren neurrietako 
bat abeltzaintza elkarteei animalia ekoizpeneko programa, abere arrazen liburu genealogi-
koak eta animalia osasuna kudeatzeko emandakoa da; 40.1.02.43.00.4810003 “Abeltzaintza 
Elkarteentzako Laguntzen Plana” partidan dago jasota eta 558.000,00 euroko hornidura du.

Foru dekretu honek aipaturiko plan estrategikoaren aldaketa dakar; izan ere, arestian esan-
dako programez gain, abeltzaintza ustiategiei elikadura segurtasunari eta ekonomia kudeake-
tari buruzko orientabideak ematekoa ere hartzen du barne diruz lagundu daitekeen programa 
gisa, ustiategien administrazio tekniko eta ekonomiko egokiaren bitartez. Hortaz, bidezkoa da 
Dirulaguntzen Plan Estrategiko hori aldatzea.

Aginduzko txostenak ikusirik eta haien ondorioz, Nekazaritza Saileko foru diputatuak pro-
posatuta eta Foru Gobernu Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran aztertu ondoren, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Abere arrazen hobekuntzarako, animalia osasunerako, animalia ekoizpenerako 
eta ustiategiei elikadura segurtasunari eta ekonomia kudeaketari buruzko orientabide zerbitzuak 
emateko laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzea, foru dekretu honen 1. eranskinaren 
arabera.

Bigarrena. 2017ko laguntzen deialdia onartzea, jarraian zehaztutakoaren arabera:
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— Deialdiko laguntza lerroak:

2.1 Abere arrazak hobetzeko programen kudeaketa.

2.2 Animalia osasuneko programen kudeaketa.

2.3 Animalia ekoizpeneko programen kudeaketa.

2.4 Ustiategiei elikadura segurtasunari eta ekonomia kudeaketari buruzko orientabide 
zerbitzuak ematea.

2.5 Abereak Arabako Foru Aldundiak urtero Done Jakue jaian, uztailak 25, antolatzen duen 
azokara joatea edo diruz lagundutako programak hedatu eta ezagutzera emateko jarduerak 
egitea.

— Eskaerak aurkezteko epea: 15 egun natural, foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta 
hurrengo egunetik aurrera.

— Kreditu erreserba: Aldundiaren 2017ko ekitaldirako gastu aurrekontuko 
40.1.02.43.00.481.00.03 “Abeltzaintza Elkarteentzako Laguntzen Plana” partidaren kontura, 
kopuru hauek lerro bakoitzeko, adierazitako urtekoetan:

2.1 Abere arrazak hobetzeko programen kudeaketa: 374.000,00 euro (336.600,00 euro 2017ko 
urtekoaren kontura eta 37.400,00 euro 2018koaren kontura).

2.2 Animalia osasuneko programen kudeaketa: 60.368,00 euro (54.331,20 euro 2017ko ur-
tekoaren kontura eta 6.036,80 euro 2018koaren kontura).

2.3 Animalia ekoizpeneko programen kudeaketa: 85.000,00 euro (76.500,00 euro 2017ko 
urtekoaren kontura eta 8.500,00 euro 2018koaren kontura).

2.4 Ustiategiei elikadura segurtasunari eta ekonomia kudeaketari buruzko orientabide 
zerbitzuak ematea: 30.000,00 euro (27.000,00 euro 2017ko urtekoaren kontura eta 3.000,00 
euro 2018koaren kontura).

Abereak Arabako Foru Aldundiak urtero Done Jakue jaian, uztailak 25, antolatzen duen 
azokara joatea edo diruz lagundutako programak hedatu eta ezagutzera emateko jarduerak 
egitea: 8.632,00 euro (7.768,80 euro 2017ko urtekoaren kontura eta 863,20 euro 2018koaren 
kontura).

Kreditu horiek munta gehigarriekin handitu ahalko dira, gehienez hasieran gordetako zenba-
tekora heldu arte, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzei buruzko urriaren 19ko 11/2016 
Foru Arauaren 21. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Laguntza lerro batean krediturik sobera badago, izapide gehiagorik gabe xedatu ahalko da 
behar duten lerroetara, hasierako kredituaren proportzio berean, batean baino gehiago behar 
bada.

— Laguntzen ordainketa: deialdi honetan, ordainketa honela egingo da: % 90, laguntza 
ematen denean, eta gainerako % 10a, aurrerakin hori oinarri arautzaileen 10.1 artikuluan eza-
rritako moduan justifikatu ondoren, 2018ko apirilaren 1a baino lehen eta betiere hurrengo 
ordainketaren aurretik.

Hirugarrena. Salbuespenez, deialdi honetan, 2017. urtean hasitako programak aurkeztu aha-
lko dira eta urte horretako urtarrilaren 1az geroztik sorturiko gastuak onartuko dira, 2.2 laguntza 
lerroan (“animalia osasuneko programen kudeaketa”) izan ezik, horretan 2016. urtean hasitako 
programak onartuko baitira eta, beraz, urte horretako urtarrilaren 1az geroztik sorturiko gastuak 
onartuko baitira.

Laugarrena. Salbuespenez, deialdi honetan, 2.1 neurrirako (“abere arrazak hobetzeko pro-
gramen kudeaketa”), Eusko Jaurlaritzaren Animalia Arrazak Sustatzeko Elkarteen Erregistroan 
inskribatzeko aldian dauden elkarteek aurkeztutako eskaerak onartuko dira. Kasu horretan, 
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inskribatzeko eskaera aurkeztu beharko dute eta, horretan, sarrera data jaso beharko da, erre-
gistroaren zigiluaren edo ziurtagiriaren bitartez.

Bosgarrena. 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.

Seigarrena. Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 29ko 921/2016 Erabakiaren bidez onartu 
zen Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren eranskina aldatzea, dekretu honen 2. eranskinaren 
edukia sartzeko.

Zazpigarrena. Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da in-
darrean.

Gasteiz, 2017ko urriaren 24a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE

I. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Xedea

Foru dekretu honen xedea da Arabako abeltzaintza sektoreari eman beharreko laguntzen 
oinarri arautzaileak ezartzea arrazen hobekuntzarako programak, osasun programak, animalia 
ekoizpeneko programak kudeatzea eta ustiategiei elikadura segurtasunari eta ekonomia ku-
deaketari buruzko orientabide zerbitzua ematea sustatzeko.

2. artikulua. Laguntza lerroak edo diruz lagundu daitezkeen neurriak

Foru dekretu honetan laguntza lerro hauek arautzen dira:

2.1 Abere arrazak hobetzeko programen kudeaketa.

2.2 Animalia osasuneko programen kudeaketa.

2.3 Animalia ekoizpeneko programen kudeaketa.

2.4 Ustiategiei elikadura segurtasunari eta ekonomia kudeaketari buruzko orientabide 
zerbitzuak ematea.

2.5 Abereak Arabako Foru Aldundiak urtero Done Jakue jaian, uztailak 25, antolatzen duen 
azokara joatea edo diruz lagundutako programak hedatu eta ezagutzera emateko jarduerak 
egitea.

Foru dekretu honen bidez diruz lagundutako ekintzek, programek edo jarduerek Arabako 
Lurralde Historikoan kokatutako animaliekin edo instalazioekin izango dute zerikusia, eta ez 
beste lurralde historiko edo beste autonomia erkidego batzuetan izan dezaketen abeltzaintza 
ustiategiekin, salbu eta titulartasun bereko beste ustiategi batera egin diren aldi baterako 
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lekualdaketak, baldin eta horrek ez badu arriskuan jartzen diruz lagundutako programa edo 
ekintza garatzea edo horren helburua betetzea.

3. artikulua. Erakunde onuradunak

3.1 Arabako Abeltzaintza Ustiategien Erregistroan (REGA) inskribatuta dauden abeltzaintza 
ustiategiak biltzen edo integratzen dituzten elkarteak, lurralde erakundeak (administrazio 
batzarrak eta udalak barne), bazka erkidegoak eta partzuergoak izango dira foru dekretu ho-
nen 2.1, 2.2, 2.3 eta 2.5 artikuluan ezarritako laguntzen (“abere arrazak hobetzeko programen 
kudeaketa”, “animalia osasuneko programen kudeaketa”, “animalia ekoizpeneko programen ku-
deaketa” eta “abereak Arabako Foru Aldundiak urtero Done Jakue jaian, uztailak 25, antolatzen 
duen azokara joatea edo diruz lagundutako programak hedatu eta ezagutzera emateko jardue-
rak egitea”, hurrenez hurren) onuradunak.

3.2 Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailaren 272/2006 Dekretuan 
ezarritako prozeduraren arabera onartutako aholkuak emateko erakundeak izango dira Foru 
dekretu honen 2.4 artikuluan ezarritako laguntzen (“Ustiategiei elikadura segurtasunari eta 
ekonomia kudeaketari buruzko orientabide zerbitzuak ematea”) onuradunak.

3.3 Aurrekoa gorabehera, Arabako Lurralde Historikotik kanpo dauden eta Arabako Lurralde 
Historikoan erregistratutako abeltzaintza ustiategiek aprobetxatzeko eskubidea duten larreak 
kudeatzen dituzten erakundeak izan ahalko dira 2.2 artikuluan xedatutako laguntzen (“Animalia 
osasuneko programen kudeaketa”) onuradunak.

3.4 Onuradun izateko, aurreko ataletan aipaturikoek, hurrengo artikuluan ezartzen diren 
irizpide orokorrez gain, kasuan kasuko laguntza lerro bakoitzean zehaztutakoak bete beharko 
dituzte, laguntza emateko unean.

4. artikulua. Betekizun orokorrak

Laguntza hauen onuradun izateko, aurreko artikuluan aipatutako erakundeek betekizun 
orokor hauek bete beharko dituzte:

4.1 Legez eratuta eta dagozkien erregistroetan inskribatuta egotea eta, 2.4 neurrirako (“us-
tiategiei elikadura segurtasunari eta ekonomia kudeaketari buruzko orientabide zerbitzuak ema-
tea”), Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailaren 272/2006 Dekretuaren 
arabera aholkuak emateko erakunde gisa onartuta egotea.

4.2 Irabazteko xederik ez edukitzea.

4.3 Egoitza soziala eta fiskala Arabako Lurralde Historikoan edukitzea edo horrekin muga-
kideak izatea.

4.4 Laguntza emateko unean, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta zerga betebeharren 
ordainketa egunean edukitzea.

4.5 Itzulketa edo zehapen prozeduraren batean sartuta ez egotea.

4.6 Hala badagokio, dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharren ordainketa egunean 
edukitzea, azaroaren 19ko 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzei 
buruzkoak, ezartzen duen moduan.

4.7 Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen administrazio zeha-
penik edo zehapen penalik ez izatea eta horrelako legezko debekurik, sexu bereizkeriagatiko 
debekuak barne, ez izatea, sexu bereizkeriagatik ezarritako debekuak barne, otsailaren 18ko 
4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, azken xedapenetatik seigarrenean 
ezarritakoaren arabera.

4.8 Dirulaguntza programak betearazteko eta, hala badagokio, liburu genealogikoak eta 
hobekuntza programak artezteko behar diren ekintzak gauzatzeko azpiegiturak eta baliabide 
materialak edukitzea.
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4.9 Programatutako eginkizunak betetzeko gai diren langileak edukitzea eta bermatzea ez 
daukatela interes gatazkarik eta esku hartu behar duten abeltzaintza ustiategiei dagokienez 
independenteak direla. Gainera, langileetako batek Albaitaritzan lizentziaduna izan behar du 
eta diruz lagundutako programen zuzendaritza teknikoko eginkizunak eraginkortasunez bete 
behar ditu.

4.10 Datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen dituzten aplikazio informatikoak 
edukitzea. 2.1 laguntza lerrorako (“abere arrazak hobetzeko programen kudeaketa”), datu ba-
seek arraza bakoitzari buruzko arauketak ezartzen duen informazioa jaso behar dute gutxienez.

5. artikulua. Gastu onargarriak eta onartezinak

Gastu onargarriak eta, hala badagokio, onartezinak, II. tituluan zehazten dira, laguntza lerro 
bakoitza arautzen baitu.

6. artikulua. Laguntzen era, ehunekoa eta munta

6.1 Laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak izango dira, laguntza lerro bakoitzean (II. 
tituluan arautzen dira) adierazten den gastu onartuaren edo modulatuaren ehunekotan.

6.2 Arabatik kanpo dauden eta 2.2 lerrorako (“animalia osasuneko programen kudeaketa”) 
laguntza eskatzen duten erakundeei dagokienez, laguntzak diruz lagunduriko osasun progra-
mak Arabako abeltzaintza ustiategietan gauzatzeagatik sortutako gastuak soil-soilik ordaintzeko 
erabiliko dira.

6.3 Modu independentean, laguntza emango da diruz lagundutako programak hedatzeko 
jarduerengatik edo Aldundiak urtero Done Jakue jaian, uztailak 25, antolatzen duen azokan 
abereak egoteagatik. Haren munta hau izango da: oro har, 591,72 euro azokan dagoen arraza 
eta ustiategi bakoitzeko, arraza frisiarreko behiak izan ezik, haien munta 1.137,37 euro izango 
baita, eta erlezaintza sektorea izan ezik, 417,88 eurokoa izango baita. Muga urtero jarduera 
horietarako gordetako kredituaren zenbatekoa izango da.

Kreditu hori nahikoa ez bada dirulaguntzaren adierazitako zenbatekoak emateko, kreditua 
agortu arte hainbanatuko da eta, ondorioz, jardueragatiko laguntzaren munta dagokion mo-
duan gutxituko da.

7. artikulua. Eskaerak aurkezteko epea, modua eta lekua

7.1 Urtero laguntzen deialdia onartuko da; haren barruan honako hauek jasoko dira:

— Deialdiko laguntza lerroak.

— Laguntzen ebazpenerako gordetzen diren kredituak.

— Eskaerak aurkezteko epea.

— Onuradun edo linea bakoitzeko gutxieneko eta gehieneko laguntza zenbatekoa, hala 
badagokio.

— Laguntzak ordaintzeko modua eta, hala badagokio, ematen den unean aurreratuko den 
ordainketa ehunekoa.

— Hala badagokio, espedienteak sailkatzeko irizpideak.

7.2 Laguntza eskaerak Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira. 
Bestela, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erki-
dearenak, 16.4 artikuluan ezarritakoetan aurkeztu ahalko dira.

7.3 Programa edo zerbitzu bakoitzeko eskaera bat aurkeztuko da, inprimaki normalizatuan, 
agiri hauekin batera:

— Laguntza eskaera sinatzen duenaren NANaren fotokopia eta ordezkaritzaren egiaztapena.
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— Estatutuen kopia edo, hala badagokio, behar bezala erregistratutako eraketa eskrituraren 
kopia, 2.4 neurrirako (“ustiategiei elikadura segurtasunari eta ekonomia kudeaketari buruzko 
orientabide zerbitzuak ematea”) izan ezik, horretarako nahikoa izango baita Eusko Jaurlaritzaren 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailaren 272/2006 Dekretuaren arabera aholkuak emateko 
erakunde gisa onartuta dagoela egiaztatzea, agiri horiek Nekazaritza Sailak badauzka eta ez 
baditu aldatu; aldatu baditu, agiri eguneratuak aurkeztu beharko dira.

— Xede berbera edo loturikoa duten eta beste erakunde publiko edo pribatu batzuei eska-
tutako dirulaguntzei buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

— Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen administrazio zehapenik 
edo zehapen penalik ez duela eta horrelako legezko debekurik, sexu bereizkeriagatiko debekuak 
barne, ez duela dioen erantzukizunpeko adierazpena.

— Itzultzeko edo zehatzeko prozedura batean ez dagoela eta, hala badagokio, dirulaguntzak 
itzultzeagatiko betebeharren ordainketa egunean duela dioen erantzukizunpeko adierazpena, 
urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzei buruzkoak, 
ezarritako baldintzetan.

— Dirulaguntza eskatzen den programan sarturiko abeltzaintza ustiategien zerrenda eta 
bakoitzaren azienda errolda.

— Programa gauzatuko duten langileen eta horretan sartutako abeltzaintza ustiategien 
arteko interes gatazkarik ez dagoela dioen erantzukizunpeko adierazpena.

— Dagokion erregistroan inskribatuta dagoelako egiaztapena.

— Programa edo zerbitzuaren azalpen memoria. Gutxienez, alderdi hauek bildu beharko 
ditu:

— Helburuen azalpena.

— Programa gauzatzeko dituen lan prozedurak eta metodologia.

— Sarreren eta gastuen aurrekontua. Bertan, laguntza eskatzen den programa edo 
zerbitzuaren finantzaketa jaso beharko da, eta laguntza publikoek ezingo dituzte indarreko 
araudian ezarrita dauden maximoak gainditu.

Aurrekontu horrek, 2.1 neurrirako (“animalia osasuneko programen kudeaketa”), 2. erans-
kinean ezarritako moduluetako kontzeptuekin bat etorri beharko du.

— Jarduera adierazleak.

— Gauzatzeko epeak.

— Dituen datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko hartutako segurtasun 
neurrien eta aplikazio informatikoen xehetasuna.

— Laguntza eskatzen duen programa gauzatzeko dituen azpiegituren eta baliabide mate-
rialen xehetasuna.

— Programa gauzatuko duten langileen xehetasuna eta, hala badagokio, haien gaikuntzaren 
eta tituluaren egiaztapena.

7.4 Laguntza eskaera aurkezten bada, eskatzaileak baimena ematen du zerga betebeharrei 
eta Gizarte Segurantzari dagokienez dagoen egoera egiaztatzeko informazioa biltzeko Arabako 
Foru Aldundiko Ogasun Sailetik, beste zerga administrazio batzuetatik eta Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Orokorretik.

7.5 Eskaeretan akatsak edo zehaztasunik eza antzematen badira edo eskaerok osatu gabe 
badaude, errekerimendua egingo zaie eskatzaileei, 10 egun balioduneko epean, jakinarazpena 
jasotzen denetik aurrera zenbatuta, konpon ditzaten. Era berean, adieraziko da hori egin ezean 
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eskaeran atzera egin dutela ondorioztatuko dela, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio 
publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 68.1 artikuluan xedatzen duenaren arabera.

8. artikulua. Izapidetzea

8.1 Eskaerak aurkezteko epea amaitutakoan, espedienteak Abeltzaintza Zerbitzuak bideratuko 
ditu, aurkeztutako dokumentazioa aztertuz eta horri buruzko txosten teknikoa eginez.

8.2 Espedientea bideratzen den bitartean, laguntzaren organo kudeatzaileak behar dituen 
argibide eta agiri gehigarriak eskatu ahalko ditu, ebazpen proposamena egiteko xedearekin 
beharrezkoak diren datuak zehaztu eta egiaztatzeko. Interesdunak ez badu ezer egiten izapide 
hori betetzeko, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura 
erkidearenak, 73. artikuluan xedatutakoari men egingo zaio.

8.3 Foru dekretu honetan xedatutako laguntzen kontsezioa norgehiagoka araubidean izapi-
detuko da, oinarri hauetan laguntza lerro bakoitzerako bildutako balorazio irizpideei jarraituz.

8.4 Eman beharreko laguntzen kopurua lerro bakoitzera xedatutako zenbatekoa baino han-
diagoa bada, hala badagokio egokiak diren gehikuntzak egin ostean, zenbateko hori oinarri 
hauen arabera laguntza jasotzeko eskubidea duten lerroaren onuradunen artean hainbanatuko 
da, muntak dagokien moduan gutxituz.

8.5 Behin espedienteak aztertuta, kide anitzeko balorazio organoak egindako ebaluazioaren 
emaitza zehazten duen txostena prestatuko du, ezarritako lehentasunen arabera irizpideak apli-
katuz eta aurrekontuaren eskuragarritasuna kontuan hartuz. Orobat, hala badagokio, espediente 
bakoitza ezesteko arrazoiak zehaztuko ditu eta baietsitako espedienteek betekizunak betetzen 
dituztela azalduko du.

8.6 Laguntzak emateko kide anitzeko balorazio organoa ondoren adierazten diren pertsonek 
edo horiek eskuordetzen dituzten pertsonek osatuko dute:

— Abeltzaintza Zerbitzuaren burua.

— Abeltzaintza Zerbitzuko bi teknikari.

— Idazkaritza Teknikoaren Zerbitzuko burua.

9. artikulua. Ebazpena eta jakinarazpena

9.1 Foru organo eskudunak ebatziko ditu espedienteak, indarrean den araudiaren arabera. 
Ebazpen horrek amaiera emango dio administrazio bideari, eta horren aurka administrazioare-
kiko auzi errekurtsoa jarri ahalko da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, 
arautzen duen araudiarekin bat etorriz. Gainera, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu 
ahalko da.

9.2 Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erki-
dearenak, 21. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, gehienez sei hilabeteko epea izango 
da prozeduraren ebazpena eman eta jakinarazteko, eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik 
aurrera. Epealdi hori igaro eta berariazko ebazpenik eman eta jakinarazten ez bada, eskabidea 
ezetsi dela ondorioztatuko da, halaxe xedatzen baitu urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak, Arabako 
Lurralde Historikoaren dirulaguntzei buruzkoak, 23.5 artikuluan.

9.3 Kontsezio ebazpenek alderdi hauek zehaztuko dituzte espediente bakoitzari dagokionez: 
emandako dirulaguntzaren munta, ematen den programa edo jarduera eta diruz lagundutako 
gastua. Ebazpena negatiboa izanez gero, arrazoia zehaztu beharko da.

9.4 Laguntza ebazpenaren jakinarazpena banaka eta modu berean egingo da. Bertan, al-
derdi hauek adieraziko dira: emandako dirulaguntzaren zenbatekoa, ematen den programa edo 
jarduera, diruz lagundutako gastua, gauzatzeko epea eta, hala badagokio, laguntza ezesteko 
arrazoia.
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10. artikulua. Laguntzen ordainketa

10.1 Dirulaguntzak urteko deialdi bakoitzean zehazten den moduan ordainduko dira. Guzti-
zko zenbatekoaren % 90 ere aurreratu ahalko da laguntza ematen den unean, eta gainerakoa, 
aurreko aurrerakina justifikatu ondoren, kontsezioaren hurrengo urteko apirilaren 1a baino 
lehen, honela justifikatu ere:

— Gauzatze memoria bat aurkeztea. Horren bidez, garatutako ekintza guztiei buruzko in-
formazioa bildu beharko da, gutxienez diruz lagundutako programan ezarri diren adierazleak 
barne. Gainera, 2.1 laguntza lerrorako (“abere arrazak hobetzeko programen kudeaketa”), Eus-
kal Autonomia Erkidegoko 81/2015 Dekretuaren arabera sorturiko Abere Arrazen Koordinazio 
Batzordeak edo AFAko Abeltzaintza Zerbitzuak agintzen dituen adierazleak jaso beharko dira. 
Bestalde, egindako hedapen jarduerak azaldu beharko dira, baita Aldundiak urtero Done Jakue 
jaian, uztailak 25, antolatzen duen azokan abererik egon den ere.

Memoria horrek programan edo zerbitzuan sartutako ustiategiek hartu dituzten eta pro-
grama edo zerbitzuan bildu diren konpromiso guzti-guztiak bete dituztela jakinaraziko du.

— Gastuak justifikatzea, jatorrizko faktura eta konpultsatzeko kopia aurkeztuz. Jatorrizko 
faktura kontrolatzeko, Aldundiak diruz lagundu duela adierazten duen zigilu bat eduki beharko 
da, moduluen bidez diruz lagundutako jarduketetan izan ezik, horrelakoetan modulu bakoitzak 
gauzaturiko unitateen kopurua jasoko baita.

— Pertsonal gastuak justifikatzeko, honako hau ziurtatzen duen kudeatzailetzaren ziurtagiria: 
programa gauzatzeari atxikitako langileak, atxikipen aldia, dedikazioa eta pertsonal kostuak. 
Gainera, gastu horiek egozteko erabili den irizpidea zehaztuko da, baita egindako jardueren 
dagozkien ordutegi gaztiguak, langileek eta haien lanaren edo programaren arduradunak si-
natuak eta zigilatuak, ere.

— Hala badagokio, fakturaren ordainketa dagokion banku transferentziaren bidez 
egiaztatzea. Transferentzia telematikoa egin bada, banku erakundeak behar bezala zigilatutako 
frogagiria aurkeztu beharko da.

— Xede bererako jasotako beste laguntza batzuen xehetasuna edo, bestela, bestelako 
dirulaguntzarik jaso ez duelako erantzukizunpeko adierazpena.

— 2.4 laguntza lerrorako (“ustiategiei elikadura segurtasunari eta ekonomia kudeaketari 
buruzko orientabide zerbitzuak ematea”), orientabideak jaso dituzten abeltzaintza ustiategiei 
egindako fakturen kopia eta zenbatekoa kobratu delako egiaztapena.

10.2 Justifikatzeko unean, programa bakoitzaren barruan gauzatutako jarduketen kopurua 
laguntza ematean aurreikusitakoaz bestelakoa izan daiteke, elkar konpentsatuz, baina horrek 
ezingo du ekarri emandako dirulaguntza handitzea.

10.3 Nolanahi ere, dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa diruz lagundutako programan dau-
den eta konpromisoak bete dituzten ustiategiekiko proportzionala izango da.

11. artikulua. Erakunde onuradunen betebeharrak

Laguntzen onuradunek, jarraian oro har adierazten diren betebeharrak ez ezik, neurri 
bakoitzean zehazten direnak bete beharko dituzte:

11.1 Emandako dirulaguntza onartzea eta eman zaion xede zehatzerako baliatzea, kontsezio 
ebazpenean ezarritako baldintzen arabera. Horretarako, dirulaguntza ebazpena jaso denetik ha-
mar egun baliodun igaro ostean onuradunak berariaz eta idatziz uko egiten ez badio, onartutzat 
joko da.

11.2 Diruz lagundutako programak edo jarduketak gauzatzea kontsezio ebazpenean ezarritako 
epearen barruan.
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11.3 Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailari, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailari eta 
Kontuen Euskal Epaitegiari ematea beren eginkizunak gauzatzean eskatzen duten informazioa 
foru dekretu honen babesean jasotako dirulaguntzei buruz.

11.4 Programan sartutako abeltzaintza ustiategiek hor ezarritako konpromisoak betetzen 
dituztela zaintzea.

11.5 Diruz lagundutako programen erakunde onuradunek, 2.4 neurrian (“ustiategiei elika-
dura segurtasunari eta ekonomia kudeaketari buruzko orientabide zerbitzuak ematea”) izan 
ezik, Abeltzaintza Zerbitzuarekin koordinatuta, Nekazaritza Sailak urtero Done Jakue jaia dela 
eta antolatzen duen abere erakusketan parte hartzea, abere arraza desberdinetako abelburuak 
eramanez edo diruz lagundutako programak hedatzeko jarduerak eginez.

12. artikulua- Diruz lagundutako programei heltzen dieten abeltzaintza ustiategien bete-
beharrak

Diruz lagundutako programei heltzen dieten abeltzaintza ustiategiek betebehar hauek bete 
beharko dituzte:

12.1 Diruz lagundutako programetan ezarritako betekizunak eta ekintzak betetzea. Gainera, 
2.1 laguntza lerroan (“abere arrazak hobetzeko programen kudeaketa”), arraza bakoitzaren 
liburu genealogikoak edo hobekuntza programak arautzen dituen araudian jasotakoak ere bete 
beharko dira, elkarteak onetsitako lan prozedurak barne.

12.2 Programaren arduradun den erakundeari behar duen informazio guztia ematea, ezarri-
tako formatuan eta epeetan, horrekin eta, 2.1 neurrian (“abere arrazak hobetzeko programen 
kudeaketa”), liburu genealogikoa edo hobekuntza programa arteztearekin zerikusia duten 
ekintzak gauzatzeko.

13. artikulua. Laguntzen kontrola eta ez betetzeak

13.1 Abeltzaintza Zerbitzuak kontrolak egingo ditu diruz lagundutako programan sarturiko 
abeltzaintza ustiategietan, erakunde onuradunek konpromisoak betetzen dituzten egiaztatzeko.

13.2 Erakunde onuradunek diruz lagundutako programetan ezarritako helburuak betetzen 
ez badituzte, bete gabeko helburu horiekin proportzionala den zatia gutxituko da edo, hala ba-
dagokio, hori gehi berandutze interesak itzuliko zaizkio Foru Ogasunari, Abeltzaintza Zerbitzuak 
egindako txostenaren arabera.

13.3 Itzultzen diren zenbatekoak zuzenbide publikoko diru sarrera izango dira, legezko on-
dorioetarako.

13.4 Nekazaritza Sailaren foru aginduaren bidez erabakiko da dirulaguntzaren itzulketa 
osoa edo partziala, ikuskapen edo kontrol txostena eta itzultzeko proposamena ikusirik eta 
onuradunari entzun ondoren.

13.5 Laguntzak osorik edo partzialki itzultzeko prozeduraz gain, urriaren 19ko 11/2016 Foru 
Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzei buruzkoak, xedatutako arau hausteengatik 
zehapen prozedura abiarazi ahal izango da.

14. artikulua. Araubide juridikoa

Foru dekretu honetan xedatutako laguntzen onuradun diren erakundeek arau hauek bete 
beharko dituzte: urriaren 19ko 11/2016 Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzei 
buruzkoa, azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzen orokorra, eta uztailaren 21eko 887/2006 
Errege Dekretuak onetsitako araudi aplikagarria, baita Europar Batasuneko, estatuko eta auto-
nomia erkidegoko arauetan ezarritako gainerako xedapenak ere.

15. artikulua. Bateragarritasuna beste laguntza batzuekin

15.1 Foru dekretu honetan xedatutako laguntzak bateragarriak izango dira erakunde publi-
koek edo pribatuek emandako beste edozein laguntza edo dirulaguntza motarekin.
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15.2 Nolanahi ere, laguntzen zenbatekoak, bakarrik edo beste batzuekin batera, ezingo du 
gainditu garatu beharreko jarduera edo programaren kostuaren muga edo, hala badagokio, 
moduluen zenbatekoa. Aldi berean beste laguntza batzuk eskuratzeagatik muga hori gainditzen 
bada, honako hau gutxituko da.

16. artikulua. Laguntzen finantzaketa

Foru dekretu honetan xedatutako laguntzetarako baliabide ekonomikoak Arabako Foru Al-
dundiko Nekazaritza Sailaren aurrekontu kredituetatik etorriko dira, deialdi bakoitzean ezartzen 
den mugarekin.

II. TITULUA

LAGUNTZA LERROAK

17. artikulua. Abere arrazak hobetzeko programen kudeaketa

Laguntza lerro honen helburua da 2129/2008 Errege Dekretuaren I. eranskineko Arraza Ka-
talogo Ofizialean edo Euskal Autonomia Erkidegoko 81/2015 Dekretuko I. eranskinean sarturiko 
abere espezieak hobetzeko programak eta horien liburu genealogikoen kudeaketa sustatzea.

17.1 Onuradunen berariazko betekizunak.

Erakunde onuradunek, foru dekretu honen 4. artikuluan ezarritako betekizun orokorrak ez 
ezik honako hauek ere bete beharko dituzte:

— Eusko Jaurlaritzaren Animalia Arrazak Sustatzeko Elkarteen Erregistroan sartuta egotea.

— Arabako Lurralde Historikoan kasuan kasuko arrazaren liburu genealogikoa artezteko 
legezko aitorpena izatea edo kasu bakoitzean dagokion euskal federazioan egotea.

— Estatutuen arabera xedeen artean edukitzea kasuan kasuko abere arrazako animaliak 
hazten dituzten Arabako ustiategiak biltzekoa.

17.2 Diruz lagundu daitezkeen gastuak eta diruz lagundu ezin direnak:

17.2.1 Jarduketa hauen ondoriozko gastuak lagundu ahalko dira diruz:

— Liburu genealogikoak sortu, kudeatu eta mantentzea.

— Animalien kalitate genetikoa edo etekina zehaztea xede duten probak egitea.

— Diruz lagundu ahalko dira liburu genealogikoak edo hobekuntza programak artezteare-
kin zerikusia duten ekintzak Abeltzaintza Zerbitzuak interesgarritzat jotzen dituen hobekuntza 
programetan ezarritako gutxieneko bizitasuna gaindituz gauzatzearen ondoriozko gastuak.

17.2.2 Hauek ezingo dira diruz lagundu:

— Araudi orokorra aplikatuz programan sartutako abeltzaintza ustiategietarako derrigo-
rrezkoak diren jarduketen ondoriozko gastuak.

17.3 Espedienteak sailkatzeko irizpideak.

Laguntza espedienteak sailkatzeko irizpideak puntuen arabera barematuko dira, taula honi 
jarraikiz:

ELKARTE MOTA:
— Euskadiko galzoriko arraza autoktono baten liburu genealogikoa kudeatzen duen elkartea.
— Euskadiko sustatzeko arraza autoktono baten liburu genealogikoa kudeatzen duen 
elkartea.
— Arraza Katalogo Ofizialeko beste arraza batzuen liburu genealogikoa kudeatzen duen 
elkartea.

20 puntu

15 puntu

10 puntu
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KIDEEN KOPURUAK BERE SEKTOREAN DUEN EHUNEKOA:
— % 75 edo gehiago.
— % 50 edo gehiago eta % 75 baino gutxiago.
— % 25 edo gehiago eta % 50 baino gutxiago.
— % 25 baino gutxiago.

10 puntu
6 puntu
2 puntu
0 puntu

ALU-EN KOPURUAK BERE SEKTOREAN DUEN EHUNEKOA:
— % 75 edo gehiago.
— % 50 edo gehiago eta % 75 baino gutxiago.
— % 50 edo gehiago eta % 75 baino gutxiago.
— % 25 baino gutxiago.

10 puntu
6 puntu
2 puntu
0 puntu

PROGRAMAREN INTERES SOZIAL EDO EKONOMIKOA:
— Baxua.
— Ertaina.
— Altua.
— Oso altua.

5 puntu
10 puntu
15 puntu
20 puntu

PROGRAMAREN BALORAZIO TEKNIKOA:
— Baxua.
— Ertaina.
— Altua.
— Oso altua.

5 puntu
10 puntu
15 puntu
20 puntu

PROGRAMA AURREKO EKITALDIETAN GAUZATU DEN MODUAREN BALORAZIOA
— Baxua (% 20 baino gutxiagoko gauzatzea).
— Ertaina (% 20 eta % 50 bitarteko gauzatzea).
— Altua (% 50 eta % 75 bitarteko gauzatzea).
— Oso altua (% 75 eta % 100 bitarteko gauzatzea).

0 puntu
10 puntu
15 puntu
20 puntu

ELKARTE SORTU BERRIA
(laguntza deialdia egin aurreko 24 hilabeteetan sortua) 20 puntu

Irizpide bakoitzean ezarritako puntuek elkar baztertzen dute, eta gehienez 100 puntu eman 
ahalko dira.

17.4 Laguntzen munta.

17.4.1 2.000,00 euroko hasierako munta ezartzen da onartutako hobekuntza programa 
bakoitzerako (bat arraza edo elkarte bakoitzeko).

Hasierako munta hori zenbateko hauekin handituko da: egindako jarduketen kopuruaren 
ondoriozkoa, bakoitzaren modulu-kostua eta jarduketa motaren arabera aplikatu beharreko 
dirulaguntza ehunekoa. Kopuru horiek guztiak foru dekretu honen 1. eranskinean daude jasota.

17.4.2 Kopuru horien guztizko baturari koefiziente biderkatzaile bat, 17.3 atalean lortutako 
puntuazioaren arabera esleitua, aplikatuko zaio, taula honi jarraituz:

— 80 puntu baino gehiagoko espedienteak, 1. koefizientea.

— 65 eta 79 puntu bitarteko espedienteak, 0,9 koefizientea.

— 50 eta 64 puntu bitarteko espedienteak, 0,8 koefizientea.

— 40 eta 49 puntu bitarteko espedienteak, 0,7 koefizientea.

— 30 eta 39 puntu bitarteko espedienteak, 0,6 koefizientea.

— 20 eta 29 puntu bitarteko espedienteak, 0,5 koefizientea.

— 10 eta 19 puntu bitarteko espedienteak, 0,4 koefizientea.

17.4.3 Dirulaguntza honen amaierako munta % 10 handituko da Arabako Lurralde Historikoko 
aholkuak emateko erakunde batek, ofizialki aitortuak, garatutako programetarako, baldin eta 
ehuneko hauek gainditzen ez badira:

— Liburu genealogikoak sortu, kudeatu eta mantentzea: diruz lagundu daitezkeen gastuen 
% 100.
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— Animalien kalitate genetikoa edo etekina zehaztea xede duten probak egitea: diruz la-
gundu daitezkeen gastuen % 70.

— Interesgarritzat jotzen diren beste gastu batzuk: diruz lagundu daitezkeen gastuen % 70.

18. artikuluak. Animalia osasuneko programen kudeaketa

Laguntza lerro honen xedea da animalia osasuna hobetzeko programen eta zerbitzuen ku-
deaketa sustatzea Arabako Lurralde Historikoko abeltzaintza ustiategietan, ekoizleen elkarteen 
edo horiek biltzen dituzten beste erakunde batzuen bidez.

Foru dekretu honen babesean onartutako eta diruz lagundutako osasun programak derrigo-
rrezkoak direnez bestelakoak izango dira eta Nekazaritza Sailak ofizialki aitortuko ditu.

18.1 Onuradunen berariazko betekizunak.

Ez da berariazko betekizunik ezartzen laguntza lerro honetarako.

18.2 Diruz lagundu daitezkeen gastuak eta diruz lagundu ezin direnak.

18.2.1 Hauek lagundu ahalko dira diruz:

— Administrazio gastuak eta osasun programa egitearen eta koordinatzearen arduradun 
diren langile teknikoenak.

— Programa gauzatzeko pertsonal gastuak eta gastu materialak.

— Txertoetan eta programa gauzatzeko behar diren beste sendagai batzuetan egindako 
gastuak.

— Laginak hartzearen ondoriozko gastuak.

— Laborategi analitiken gastuak.

— Nahitaezkotzat jotzen diren beste gastu batzuk.

18.2.2 Hauek ezingo dira diruz lagundu:

— Araudi orokorra aplikatuz programan sartutako abeltzaintza ustiategietarako derrigo-
rrezkoak diren jarduketen ondoriozko gastuak.

18.3 Espedienteak sailkatzeko irizpideak.

Laguntza espedienteak sailkatzeko irizpideak puntuen arabera barematuko dira, taula 
honi jarraikiz:

PROGRAMAREN ERAGIN SOZIOEKONOMIKOA:
— Zoonosiaren aurkako borrokan duen eragina.
— Epizootien aurkako borrokan duen eragina.
— Ustiategien produktibitateari eragiten dioten gaixotasunen aurkako borrokan duen eragina.

25 puntu
20 puntu
15 puntu

PROGRAMARI HELTZEN DIOTEN USTIATEGIEN KOPURUA:
Puntu 1 esleituko da programari heltzen dion ustiategi bakoitzeko. Gehienez 10 puntu

PROGRAMARI HELTZEN DIOTEN ALU-EN KOPURUA:
0,05 puntu esleituko dira programari heltzen dion ALU bakoitzeko. Gehienez 10 puntu

PROGRAMAREN BALORAZIO TEKNIKOA:
— Baxua.
— Ertaina.
— Altua.
— Oso altua.

10 puntu
15 puntu
20 puntu
25 puntu

PROGRAMA AURREKO EKITALDIETAN GAUZATU DEN MODUAREN BALORAZIOA:
— Baxua (% 20 baino gutxiagoko gauzatzea).
— Ertaina (% 20 eta % 50 bitarteko gauzatzea).
— Altua (% 50 eta % 75 bitarteko gauzatzea).
— Oso altua (% 75 eta % 100 bitarteko gauzatzea).

0 puntu
10 puntu
15 puntu
20 puntu
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PROGRAMA SORTU BERRIA
(laguntza deialdia egin aurreko 24 hilabeteetan sortua) 20 puntu

PROGRAMARI HELTZEN DIOTEN USTIATEGIEN EKARPENAK BILTZEN DITUEN 
ERANTZUKIDETASUN FUNTS BAT EGOTEA 10 puntu

Irizpide bakoitzean ezarritako puntuek elkar baztertzen dute, eta gehienez 100 puntu eman 
ahalko dira.

18.4 Laguntzen munta.

18.4.1 Programa bakoitzari eman beharreko dirulaguntzaren guztizko munta kalkulatzeko, 
diruz lagundu daitezkeen gastuei ondoren ezartzen diren laguntza ehunekoak aplikatuko zaizkie:

— Administrazio gastuak eta osasun programa egitearen eta koordinatzearen arduradun 
diren langile teknikoenak: % 70.

— Programa gauzatzeko pertsonal gastuak eta gastu materialak: % 70.

— Txertoetan eta programa gauzatzeko behar diren beste sendagai batzuetan egindako 
gastuak: % 75.

— Laginak hartzearen ondoriozko gastuak: % 70.

— Laborategi analitiken gastuak: % 75.

— Nahitaezkotzat jotzen diren beste gastu batzuk: % 70.

18.4.2 Kopuru horien baturari, laginak hartzearen eta laborategi analitikak egitearen ondo-
riozko gastuak baztertuta, koefiziente biderkatzaile bat, 18.3 atalean lortutako puntuazioaren 
arabera esleitua, aplikatuko zaio, taula honi jarraituz:

— 80 puntu baino gehiagoko espedienteak, 1. koefizientea.

— 65 eta 79 puntu bitarteko espedienteak, 0,9 koefizientea.

— 50 eta 64 puntu bitarteko espedienteak, 0,8 koefizientea.

— 40 eta 49 puntu bitarteko espedienteak, 0,7 koefizientea.

— 30 eta 39 puntu bitarteko espedienteak, 0,6 koefizientea.

— 20 eta 29 puntu bitarteko espedienteak, 0,5 koefizientea.

— 10 eta 19 puntu bitarteko espedienteak, 0,4 koefizientea.

18.4.3 Laginak hartzearen eta laborategi analitikak egitearen ondoriozko gastuei dagokienez, 
18.4.1 artikuluan ezarritako laguntza ehunekoak zuzenean aplikatuko zaizkie 2. eranskinean 
ezarritako zenbatekoei.

18.4.4 Dirulaguntza honen amaierako munta % 10 handituko da Arabako Lurralde Histori-
koko aholkuak emateko erakunde batek, ofizialki aitortuak, garatutako programetarako, baldin 
eta 18.4.1 atalean ezarritako ehunekoak gainditzen ez badira.

19. artikuluak. Animalia ekoizpeneko programen kudeaketa

Laguntza lerro honen xedea da ekoizle elkarteetan dauden Arabako Lurralde Historikoko 
abeltzaintza ustiategietan animalia ekoizpena hobetzeko programen eta zerbitzuen kudeaketa 
sustatzea.

19.1 Onuradunen berariazko betekizunak.

Ez da berariazko betekizunik ezartzen laguntza lerro honetarako.

19.2 Diruz lagundu daitezkeen gastuak eta diruz lagundu ezin direnak.
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19.2.1 Gastu hauek lagundu ahalko dira diruz:

— Administrazio gastuak eta animalia ekoizpeneko programa egitearen eta koordinatzearen 
arduradun diren langile teknikoenak.

— Programa gauzatzeko pertsonal gastuak eta gastu materialak.

— Laborategi analitiken gastuak.

— Abeltzaintza Zerbitzuak programa ondo garatzeko nahitaezkotzat jotzen dituen beste 
gastu batzuk.

19.2.2 Hauek ezingo dira diruz lagundu:

— Araudi orokorra aplikatuz programan sartutako abeltzaintza ustiategietarako derrigo-
rrezkoak diren jarduketen ondoriozko gastuak.

19.3 Espedienteak sailkatzeko irizpideak.

Laguntza espedienteak sailkatzeko irizpideak puntuen arabera barematuko dira, taula honi 
jarraikiz:

PROGRAMAREN ERAGIN SOZIOEKONOMIKOA:
— Baxua.
— Ertaina.
— Altua.
— Oso altua.

5 puntu
10 puntu
15 puntu
25 puntu

PROGRAMARI HELTZEN DIOTEN USTIATEGIEN KOPURUA:
0,5 puntu esleituko dira programari heltzen dion ustiategi bakoitzeko. 10 puntu

PROGRAMARI HELTZEN DIOTEN ALU-EN KOPURUA:
0,1 puntu esleituko dira programari heltzen dion ALU bakoitzeko. 10 puntu

PROGRAMAREN BALORAZIO TEKNIKOA:
— Baxua.
— Ertaina.
— Altua.
— Oso altua.

5 puntu
10 puntu
15 puntu
25 puntu

PROGRAMA AURREKO EKITALDIETAN GAUZATU DEN MODUAREN BALORAZIOA
— Baxua (% 20 baino gutxiagoko gauzatzea).
— Ertaina (% 20 eta % 50 bitarteko gauzatzea).
— Altua (% 50 eta % 75 bitarteko gauzatzea).
— Oso altua (% 75 eta % 100 bitarteko gauzatzea).

0 puntu
10 puntu
15 puntu
20 puntu

PROGRAMA SORTU BERRIA
(laguntza deialdia egin aurreko 24 hilabeteetan sortua) 20 puntu

Irizpide bakoitzean ezarritako puntuek elkar baztertzen dute, eta gehienez 100 puntu eman 
ahalko dira.

19.4 Laguntzen munta.

19.4.1 Elkarte bakoitzari eman beharreko dirulaguntzaren guztizko munta kalkulatzeko, on-
doren ezartzen diren laguntza ehunekoak aplikatuko dira, jarduera motaren arabera:

— Administrazio gastuak eta animalia ekoizpeneko programa egitearen eta koordinatzearen 
arduradun diren langile teknikoenak: % 70.

— Programa gauzatzeko pertsonal gastuak eta gastu materialak: % 70.

— Nahitaezkotzat jotzen diren beste gastu batzuk: % 70.

Egintza klinikoen ondoriozko gastuek, egonez gero, foru dekretu honen 2. eranskinean jar-
duketa bakoitzerako ezarritako gehieneko prezioa hartuko dute erreferentziatzat.

19.4.2 Kopuru horien baturari koefiziente biderkatzaile bat, 19.3 atalean lortutako puntua-
zioaren arabera esleitua, aplikatuko zaio, taula honi jarraituz:
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— 80 puntu baino gehiagoko espedienteak, 1. koefizientea.

— 65 eta 79 puntu bitarteko espedienteak, 0,9 koefizientea.

— 50 eta 64 puntu bitarteko espedienteak, 0,8 koefizientea.

— 40 eta 49 puntu bitarteko espedienteak, 0,7 koefizientea.

— 30 eta 39 puntu bitarteko espedienteak, 0,6 koefizientea.

— 20 eta 29 puntu bitarteko espedienteak, 0,5 koefizientea.

— 10 eta 19 puntu bitarteko espedienteak, 0,4 koefizientea.

19.4.3 Dirulaguntza honen amaierako munta % 10 handituko da Arabako Lurralde Histori-
koko aholkuak emateko erakunde batek, ofizialki aitortuak, garatutako programetarako, baldin 
eta 19.4.1 atalean ezarritako ehunekoak gainditzen ez badira.

20. artikulua. Ustiategiei elikadura segurtasunari eta ekonomia kudeaketari buruzko orien-
tabide zerbitzuak ematea

Laguntza lerro honen xedea da abeltzaintza ustiategiei elikadura segurtasunarekin zerikusia 
duten gaiei buruzko orientabideak emateko eta horiek zuzentzeko zerbitzuak sustatzea, trazabi-
litateari, animalia ongizateari, ekoizpenaren higieneari, animalia elikadurari eta albaitaritza sen-
dagaien erabilera egokiari dagokienez, baita horien errentagarritasun ekonomikoa hobetzea ere.

20.1 Erakunde onuradunen berariazko betekizunak.

Ez da berariazko betekizunik ezartzen laguntza lerro honetarako.

20.2 Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Orientabide edo aholku zerbitzua ematearen ondoriozko gastuak, zerbitzu horiek jaso dituz-
ten abeltzaintza ustiategiei bidalitako fakturak aurkeztuz egiaztatuak, lagundu ahalko dira diruz.

20.3 Espedienteak sailkatzeko irizpideak.

Laguntza espedienteak sailkatzeko irizpideak puntuen arabera barematuko dira, taula honi 
jarraikiz:

AHOLKULARITZA ARLOA:
— PRODUKZIO PRIMARIOAREN HIGIENEA.
— ANIMALIEN ONGIZATEA.
— SENDAGAIEN ARRAZOIZKO ERABILERA.
— ONGARRIEN ETA FITOSANITARIOEN ERABILERA-
— HONDAKINEN KUDEAKETA.
— KLIMA ALDAKETA.
— URAREN ARRAZOIZKO ERABILERA.
— EKOIZPEN INTEGRATUA.
— EKOIZPEN EKOLOGIKOA.
— KUDEAKETA TEKNIKO ETA EKONOMIKOA.

GEHIENEKO PUNTUAZIOA (*)
10 puntu
10 puntu
10 puntu
10 puntu
10 puntu
10 puntu
10 puntu
10 puntu
10 puntu
10 puntu

(*) Arlo bakoitzerako puntuazioa, gehienez, 10 puntu izango dira, eta irizpide hauen arabera 
emango dira:
a) Balorazio teknikoa.
b) Atxikitako ustiategien kopurua (10 ustiategi baino gehiago).
c) Atxikitako ALUen kopurua (50 ALU baino gehiago).
d) Aurreko ekitaldietan egindakoaren balorazio teknikoa.

5 puntu
Puntu 1
Puntu 1
3 puntu

Orientabide sortu berria. 2 puntu

Gehienez ere, 100 puntu eman ahalko dira.

20.4 Laguntzen munta.
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20.4.1 Elkarte bakoitzari eman beharreko dirulaguntzaren guztizko munta kalkulatzeko, on-
doren ezartzen diren laguntza ehunekoak aplikatuko dira, jarduera motaren arabera.

— Administrazio gastuak eta aholkularitza programa egitearen eta koordinatzearen ardura-
dun diren langile teknikoenak: % 70.

— Programa gauzatzeko pertsonal gastuak eta gastu materialak: % 70.

20.4.2 Kopuru horien baturari koefiziente biderkatzaile bat, 20.3 atalean lortutako puntua-
zioaren arabera esleitua, aplikatuko zaio, taula honi jarraituz:

— 80 puntu baino gehiagoko espedienteak, 1. koefizientea.

— 65 eta 79 puntu bitarteko espedienteak, 0,9 koefizientea.

— 50 eta 64 puntu bitarteko espedienteak, 0,8 koefizientea.

— 40 eta 49 puntu bitarteko espedienteak, 0,7 koefizientea.

— 30 eta 39 puntu bitarteko espedienteak, 0,6 koefizientea.

— 20 eta 29 puntu bitarteko espedienteak, 0,5 koefizientea.

— 10 eta 19 puntu bitarteko espedienteak, 0,4 koefizientea.
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1. ERANSKINA

2.1 laguntza lerroaren (abere arrazak hobetzeko programen kudeaketa) moduluak

MODULUAREN 
PREZIOA (EUROTAN)

LAGUNTZA 
EHUNEKOA

Esnetarako behiak
Liburu genealogikoaren kudeaketa

Inskripzio berriak 6,69 % 100

Liburuaren mantentzea 5,60 % 100

Kalif. morfologikoak 11,80 % 70

Gurasotasunen kontrola 9,56 % 70

Genomika 35,00 % 70

Esnearen kontrola

Esnealdi baliodunak 31,25 % 70

Esnetarako ardiak
Liburu genealogikoaren kudeaketa

Berrerroldak, erditzeak, aurrerakoen hazkuntza 1,36 % 100

Liburuaren mantentzea 1,98 % 100

Esnearen kontrola

Esnealdi baliodunak 6,32 % 70

Hobekuntza genetikoa

Intseminazio artifizialak 7,04 % 70

Genealogia duten animaliak 3,64 % 70

Kalif. morfologikoak 0,75 % 70

Haragitarako behiak
Liburu genealogikoaren kudeaketa

Berrerrolda, erregistroa, altak 17,54 % 100

Liburuaren mantentzea 9,71 % 100

Kalif. morfologikoak 17,49 % 70

Gurasotasunen kontrola 23,95 % 70

Etekinen kontrola

Etekinen kontrolak 12,86 % 70

Zaldi azienda eta astoak
Liburu genealogikoaren kudeaketa

Berrerrolda, erregistroa, altak 17,54 % 100

Liburuaren mantentzea 9,71 % 100

Kalif. morfologikoak 17,49 % 70

Gurasotasunen kontrola 23,95 % 70

Beste ardi eta ahuntz arraza batzuk
Liburu genealogikoaren kudeaketa

Berrerrolda, erregistroa, altak 1,36 % 100

Liburuaren mantentzea 15,02 % 100

Kalif. morfologikoak 0,75 % 70
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2. ERANSKINA

2.2 laguntza lerroaren (animalia osasuneko programak) zenbatekoak

AZIENDA 
ESPEZIEAK KONTZEPTUA UNITATEKO 

PREZIOA

Behiak

Berrerrolda 1,80 €

IDTB bakuna 3,00 euro

IDTB konparatua 3,60 euro

Odola ateratzea (lagin bat edo batzuk egintza berean) 1,80 euro

Tangatik esne lagina hartzea (bat edo batzuk egintza berean), pentsu 
edo ur lagina hartzea 12,00 euro

Behi baten esne lagina hartzea (bat edo batzuk egintza berean) 3,00 euro

Eutanasia (animalia bakoitzeko) 3,00 euro

Nekropsia (animalia bakoitzeko) 48,00 euro

Fetu lagina hartzea 24,00 euro

Beste lagin batzuk (gorozkiak, ilea…) 3,00 euro

Txertaketa 1,44 euro

Ardiak

Berrerrolda 0,60 euro

Odola ateratzea (lagin bat edo batzuk egintza berean) 0,60 euro

Tangatik esne lagina hartzea, pentsu edo ur lagina hartzea 12,00 euro

Ardi baten esne lagina hartzea (bat edo batzuk egintza berean) 1,20 euro

Eutanasia (animalia bakoitzeko) 3,00 euro

Nekropsia (animalia bakoitzeko) 24,00 euro

Fetu lagina hartzea 6,00 euro

Beste lagin batzuk (gorozkiak, ilea…) 1,20 euro

Txertaketa 0,50 euro

Ahuntzak eta 
baserriko oreinak

Berrerrolda 0,60 euro

IDTB bakuna 3,00 euro

IDTB konparatua 3,60 euro

Odola ateratzea (lagin bat edo batzuk egintza berean) 0,60 euro

Tangatik esne lagina hartzea, pentsu edo ur lagina hartzea 12,00 euro

Ahuntz baten esne lagina hartzea (bat edo batzuk egintza berean) 1,20 euro

Eutanasia (animalia bakoitzeko) 3,00 euro

Nekropsia (animalia bakoitzeko) 24,00 euro

Fetu lagina hartzea 6,00 euro

Beste lagin batzuk (gorozkiak, ilea…) 1,20 euro

Txertaketa 0,50 euro

Txerriak

Berrerrolda 1,20 euro

Odola ateratzea (lagin bat edo batzuk egintza berean) 1,20 euro

Pentsu edo ur lagina hartzea 12,00 euro

Eutanasia (animalia bakoitzeko) 3,00 euro

Nekropsia (animalia bakoitzeko) 24,00 euro

Fetu lagina hartzea 6,00 euro

Beste lagin batzuk (gorozkiak, ilea…) 1,80 euro

Txertaketa 0,96 euro

Zaldiak

Berrerrolda 2,40 euro

Odola ateratzea (lagin bat edo batzuk egintza berean) 2,40 euro

Pentsu edo ur lagina hartzea 12,00 euro

Eutanasia (animalia bakoitzeko) 3,00 euro

Nekropsia (animalia bakoitzeko) 48,00 euro

Fetu lagina hartzea 24,00 euro

Beste lagin batzuk (gorozkiak, ilea…) 3,00 euro

Txertaketa 1,44 euro
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AZIENDA 
ESPEZIEAK KONTZEPTUA UNITATEKO 

PREZIOA

Hegaztiak
Odola ateratzea, kloaka isipuak edo beste lagin batzuk (lumak, 
arrautzak, gorpuak…) hartzea 1,80 euro

Txertaketa 0,12 euro

Beste ugaztun 
espezie batzuk

Berrerrolda 1,20 euro

IDTB bakuna 3,00 euro

IDTB konparatua 3,60 euro

Odola ateratzea (lagin bat edo batzuk egintza berean) 1,80 euro

Eutanasia (animalia bakoitzeko) 3,00 euro

Nekropsia (animalia bakoitzeko) 24,00 euro

Fetu lagina hartzea 6,00 euro

Beste lagin batzuk (gorozkiak, ilea…) 1,80 euro

Txertaketa 0,96 euro

Erleak Erlauntza baten lagin osoa hartzea (erleak eta abaraska ume-
sabidun, eztia, polena) 24,00 euro

Espezie guztiak Ustiategiko inkesta epidemiologikoa 48,00 euro
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