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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

235/2019 Foru Agindua, maiatzaren 21ekoa. Nekazaritza eta abeltzaintza azokak antolatzeko 
eta egiteko laguntzen programarako 2019ko deialdia eta kreditu erreserba onartzea

Diputatuen Kontseiluaren urriaren 9ko 52/2012 Foru Dekretuaren bidez, oinarri arautzaileak 
onartu ziren nekazaritza eta abeltzaintza azokak antolatzeko eta egiteko.

Laguntza horiek izapidetzeko prozeduraren barruan, aipatutako dekretuaren 6. artikuluak 
xedatzen du urtero deialdi bat onartuko dela. Deialdian laguntza lerro bakoitzeko eskaerak 
aurkezteko epea adieraziko da eta laguntzak emateko erabiliko diren kredituak zehaztuko dira.

Arabako Foru Aldundiaren 2019rako luzatutako 2018ko ekitaldirako gastuen aurrekontuan 
bada kreditua laguntza horietarako aurtengo deialdia onartzeko.

Beste alde batetik, 52/2012 Foru Dekretuak laguntza osagarriak arautzen ditu, aukera gisa, 
azoken kartelak eta zabalkunde liburuxkak argitaratzeko eta garaikurrak egin eta entregatzeko. 
Bi kontzeptu horiek direla-eta egitekoak diren karguak ordaintzeko, 2.000,00 euro izendatu izan 
dira 40.1.00.41.00.2.2.1.99.01.4 “Material bereziak eta funtzionamendua” aurrekontu partidan, 
eta zenbateko horri aski irizten zaio, kontuan izanik aurreko ekitaldietako esperientzia.

Aginduzko txostenak aztertu dira; horregatik, eta dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau

XEDATZEN DUT

Lehena. Onartzea 2019ko deialdia, nekazaritza eta abeltzaintza azokak antolatu eta ospatzeko 
laguntzetarako eta kartelak eta/edo liburuxkak argitaratzeko, eta/edo hala eskatzen duten toki 
erakundeen edo elkarteentzako garaikurrak egin eta haiei eskuratzeko, Diputatuen Kontseiluaren 
urriaren 9ko 52/2012 Foru Dekretuak onartutako oinarrietan ezarritakoaren arabera (nekazaritza 
eta abeltzaintza azoka, erakusketa eta beste ekitaldi batzuk antolatzeko eta ospatzeko laguntzen 
oinarri arautzaileak onartu zituen); hona xehetasunak:

— Eskabideak aurkezteko lekua eta epea: alde batera utzi gabe Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak (39/2015 Legea, urriaren 1ekoa) 16.4 artikuluan 
ezarritakoa, eskabideak telematika bidez aurkeztuko dira Arabako Foru Aldundiaren egoitza 
elektronikoan, 30 egun naturaleko epean, foru agindu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera kontatzen hasita. Hala ere, deialdi honetan bulegora bertara agertuz ere aur-
keztu ahal izango dira.

Epe barruan egindakotzat hartuko dira kartelak edo liburuxkak egiteko edo garaikurrak egin 
eta emateko eskabideak, foru agindu hau argitara eman baino lehenago izapidetu badira.

— Modua: laguntza emateko eskabideak telematika bidez aurkeztuko dira Arabako Foru 
Aldundiaren egoitza elektronikoan. Bertatik bertara egindako eskabideak Nekazaritza Sailaren 
web orrian eskuragarri izango den inprimaki normalizatuan egingo dira.

Baldin eta entitate edo elkarte eskatzaileak, feriak edo ekitaldian ospatzeko/antolatzeko 
laguntzaz gain, eskatzen badu probintzia moldiztegiak feriaren zabalkundea egiteko kartel eta 
liburuxkak egin eta argitara ditzala, edo/eta garaikurrak egin eta entregatzea, orduan, kontuan 
hartuz urriaren 9ko 52/2012 Foru Dekretuaren 13. artikuluan ezarritako baldintzak eta mugak, te-
lematika bidez bete eta aurkeztu beharko du dagokion eskabidea, edo, bulegora bertara agertuz 
aurkeztekotan, Nekazaritza Sailaren web orrian eskuragarri izango den inprimaki normalizatuan.
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— Kreditua erreserbatzea: Arabako Foru Aldundiaren 2019rako luzatutako 2018ko ekitaldirako 
aurrekontuen partiden kontura; hona hemen zeintzuk diren partida horiek eta zer zenbateko 
erreserbatzen diren:

40.1.00.41.00.462.90.01 “Nekazaritza eta abeltzaintza azokak. Toki erakundeak”; xedapen 
erreferentzia: 19.5.19.105.2563/000; zenbatekoa: 30.000,00 euro.

40.1.00.41.00.481.00.11. “Nekazaritza eta abeltzaintza azokak. Ekoizleen elkarteak”; xedapen 
erreferentzia: 19.5.19.105.2564/000; zenbatekoa: 6.000,00 euro.

40.1.00.41.00.2.2.1.99.01. “Material bereziak eta funtzionamendua”, xedapen erreferentzia: 
19.5.19.080.155/000, zenbatekoa: 2.000,00 euro, kartelak eta/edo zabalkunde liburuxkak 
argitaratzeko eta/edo garaikurrak egin eta emateko.

Bigarrena. Deialdi hau ebazteko, behar beste ebazpen emango da, eta nagusiki bitarteko 
elektronikoen bidez jakinaraziko dira. Deialdiaren ebazpena eman baino lehenago, aurretik 
adierazi diren lehenengo bi aurrekontu partiden zenbatekoen birbanaketa egin ahal izango da, 
talde bakoitzari dagozkion laguntzen arabera.

Hirugarrena. Esleitutako laguntzak ordaintzeko, onuradun gertatzen diren erakunde 
eskatzaileek urriaren 9ko 52/2012 Foru Dekretuak 11. artikuluan eskatutako agiriak aurkeztu be-
harko dituzte sailaren web orrian eskuragarri izango den inprimaki normalizatuan, eta, horrez 
gain, erantzukizunpeko adierazpena ere bai, zeinak jaso beharko baitu espedientera telematikoki 
sartuko diren fitxategiak jatorrizkoen irudi zehatza direla, erakunde eskatzailearen eskuetan 
daudela eta hark Arabako Foru Aldundiaren eskura jarriko dituela hala eskatzen zaionean; azken 
hori ere inprimaki normalizatuan aurkeztu beharko da, zeina sailaren web orrian egongo baita 
eskura. Laugarrena. 2019ko ekitaldian xedapen hau argitara eman baino lehenago egindako 
azoka edo ekitaldietarako, laguntzaren eskaeran eta agiri osagarrietan azaldutako informazioa 
benetan gertatutako egitateen zehaztasunei eta gastuei buruzkoa izango da.

Bosgarrena. Ez da onartuko dirutan ordaintzea eragiketaren zenbatekoa, baldin eta 2019ko 
ekitaldirako indarreko araudian finkatzen den zenbatekoa bada edo handiagoa edo haren kon-
trabalioa atzerriko monetan.

Lehenago adierazitako zenbatekoa kalkulatzeari begira, ondasun ematea edo zerbitzu egitea 
zatikatu baldin bada, batu egingo dira eragiketa edo ordainketa guztien zenbatekoak.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko maiatzaren 21a

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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