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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 493/2018 Erabakia, irailaren 25ekoa. Onartzea 2018rako laguntza 
deialdia, zeinak xede duen diruz laguntzea, alde batetik, kudeaketa programak, abere arrazak, 
animalien osasuna, animalien ekoizpena eta elikagaien segurtasuna eta ekonomia kudeaketa 
dela-eta ustiategiei aholku zerbitzua hobetzeko, eta bestetik, Santiago eguneko azokara joatea

Foru Gobernu Kontseiluaren urriaren 24ko 54/2017 Foru Dekretuaren bidez onespena eman 
zitzaien abere arrazak hobetzeko, animalia osasunerako, animalia ekoizpenerako, ustiategiei 
elikadura segurtasunari eta ekonomia kudeaketari buruzko orientabide zerbitzua emateko eta 
Aldundiak Done Jakue egunean azokara joateko abeltzaintza laguntzak arautzen dituzten oinarriei.

Aipatutako foru dekretuaren 7.1 artikuluak xedatzen du urtero onetsiko dela dagokion deial-
dia. Aipatutako deialdiak honakoak jasoko ditu:

— 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.

Abeltzaintza Zerbitzuak, 2018ko uztailaren 31ko txostenaren bidez, proposatu du onespena 
ematea 2018ko laguntza deialdiari, 2017ko baldintza beretan, ordainketa aurreratuaren ehune-
koan izan ezik, oraingoan %80, eta lerro bakoitzerako kreditu erreserbei.

Nahiko aurrekontu kreditu dagokionez, Nekazaritza Saileko foru diputatuak proposatu eta 
Foru Gobernuaren Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran aztertu ondoren,

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Onestea abere arrazak hobetzeko, animalien osasunerako, animalia ekoizpe-
nerako, ustiategiei elikadura segurtasunari eta ekonomia kudeaketari buruzko orientabide 
zerbitzua emateko eta Aldundiak Done Jakue egunean azokara joateko abeltzaintza laguntzen 
2018ko deiadia. Hona zehaztasunak:

— Deialdiko laguntza lerroak:

2.1. Abere arrazak hobetzeko programen kudeaketa.

2.2. Animalia osasunerako programen kudeaketa.

2.3. Animalia ekoizpenerako programen kudeaketa.

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

2.5. Abereak 2018ko Done Jakue azokara joatea edo diruz lagundutako programak hedatu 
eta ezagutzera emateko jarduerak egitea.

— Eskaerak aurkezteko epea: Hilabete, foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera.
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— Kreditu erreserba: Aldundiaren 2018ko ekitaldirako gastu aurrekontuko 40.1.02.43.00.481.00.03 
“Abeltzaintzako Laguntzen Plana” partidaren kontura, kopuru hauek lerro bakoitzeko, adierazitako 
urtekoetan:

2.1 Abere arrazak hobetzeko programen kudeaketa: 374.000,00 euro (299.200,00 euro 2018ko 
urtekoaren kontura eta 74.800,00 euro 2019koaren kontura).

2.2 Animalia osasunerako programen kudeaketa: 60.368,00 euro (48.294,40 euro 2018ko 
urtekoaren kontura eta 12.073,60 euro 2019koaren kontura).

2.3 Animalia ekoizpenerako programen kudeaketa: 85.000,00 euro (68.000,00 euro 2018ko 
urtekoaren kontura eta 17.000,00 euro 2019koaren kontura).

2.4 Ustiategiei elikadura segurtasunari eta ekonomia kudeaketari buruzko orientabide 
zerbitzuak ematea: 30.000,00 euro (24.000,00 euro 2018ko urtekoaren kontura eta 6.000,00 
euro 2019koaren kontura).

2.5 Abereak 2018ko Done Jakue azokara joatea edo diruz lagundutako programak hedatu eta 
ezagutzera emateko jarduerak egitea: 8.632,00 euro (6.905,60 euro 2018ko urtekoaren kontura 
eta 1.726,40 euro 2019koaren kontura).

Kreditu horiek zenbateko gehigarriekin handitu ahalko dira urriaren 19ko 11/2016 Foru 
Arauak, Arabako Lurralde Historikoko dirulaguntzenak, 21. artikuluan xedatutako mugen ba-
rruan, hasieran erreserbatutako kredituaren ehuneko 100eraino, baita aurrekontu partidan 
edozein arrazoirengatik gerta daitekeen kredituaren gehikuntzagatik ere.

Laguntza lerro batean krediturik sobera badago, izapide gehiagorik gabe zuzendu ahalko da be-
har duten lerroetara, hasierako kredituaren proportzio berean, batean baino gehiagoan behar bada.

— Laguntzen ordainketa: deialdi honetan, ordainketa honela egingo da: % 80, laguntza 
ematen denean, eta gainerako ehuneko 20a, aurrerakin hori oinarri arautzaileen 10.1 artikuluan 
ezarritako moduan justifikatu ondoren, 2019ko apirilaren 1a baino lehen eta betiere hurrengo 
ordainketaren aurretik.

— Onuradun edo linea bakoitzeko gutxieneko eta gehieneko laguntza zenbatekoa, eta es-
pedienteak sailkatzeko irizpideak: Deialdi honetan gutxieneko eta gehieneko zenbatekoak zein 
espedienteak sailkatzeko irizpideak oinarri arautzaileetan ezarrita daude.

Bigarrena. Deialdi honetan 2018an hasitako programak aurkez daitezke, eta 2018ko urtarri-
laren 1etik sortutako gastuak onartuko dira.

Hirugarrena. 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, 
prozedura hori abiarazi izanaren erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da.

Laugarrena. Nekazaritzako foru diputatuari ahalmena ematea erabaki hau aplikatzeko eta 
garatzeko behar diren xedapen guztiak emateko, eta, zehazki, oinarri arautzaile hauen kontra na-
hiz urteroko deialdiak ebazten dituen ebazpenaren kontra aurkezten diren errekurtsoak ebazteko.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko irailaren 25a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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