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I - ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

Diputatuen Kontseiluaren 32/2014 Foru Dekretua, ekainaren 17koa, aldatzen dituena uztailaren 
6ko 35/2010 eta azaroaren 15eko 69/2011 foru dekretuak, arautzen dituztenak nekazaritzako 
aseguruak kontratatzeko laguntzak emateko oinarriak, eta onartzen duena laguntza lerro 
horren 2014rako deialdia

Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 6ko 35/2010 Foru Dekretuaren bidez -azaroaren 
15eko 69/2011 Foru Dekretuaren bidez aldatua-, onartu egin ziren nekazaritzako aseguruak 
kontratatzeko laguntzak emateko oinarriak, eta erabaki zen mahastien aseguruak (ardogintzako 
mahatsaren ustiapenaren asegurua, eta ardogintzako mahatsaren aseguru konbinatua eta 
ezohiko kalteen asegurua) izeneko aseguru lerroa, besteak beste, diruz laguntzea.

Foru dekretu horren 5. artikuluak ezartzen du zeintzuk izan daitezkeen laguntza horien onu-
radunak, zehaztuz zer baldintza bete behar duten, pertsona fisikoak ala juridikoak diren. Hala 
ere, artikulu horretako 2. puntuan jasoriko baldintza, adinarena, erraza izanda ere aplikatzeko 
eta interpretatzeko pertsona fisiko baten kasuan, ez da hain erraza eskatzailea pertsona juridikoa 
bada, ez baitu ezartzen nola eragiten dion laguntza kalkulatzeari pertsona juridiko horren kide 
guztiak ez daukatenean 18 urte baino gehiago eta 65 baino gutxiago, eta informazio hori jaso 
egin behar da arazorik ez izateko 35/2010 Dekretua aplikatzean.

Laguntza horiek izapidetzeko prozeduraren barruan, aipatutako dekretuaren 8. 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.

Horregatik guztiagatik, aldatu egin behar da Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 6ko 35/2010 
Foru Dekretuaren 5.3. artikulua, azaroaren 15eko 69/2011 Foru Dekretuak aldatua, eta nola ora-
indik ez den onartu 2014rako deialdia eta badagoen kreditua gastuen aurrekontuan hari aurre 
egiteko, ebazpen honen bidez onartu egin behar da deialdi hori.

Aginduzko txostenak aztertu eta gero, Nekazaritza Saileko foru diputatuak proposatuta eta 
Diputatuen Kontseiluak gaur egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Aldatzea Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 6ko 35/2010 Foru Dekretuaren, 
azaroaren 15eko 69/2011 Foru Dekretuak aldatuaren, 5.3. artikulua. Honela idatzita geratuko da:

5.3. Pertsona juridikoek, baldintza orokorrez gainera, ondoko beste baldintza hauek ere bete 
beharko dituzte:

· Sozietatearen egoitza eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan egon behar da.

Betekizun hori betetzat joko da nola pertsona juridikoaren edo erakundearen sozietate eta 
zerga egoitza hala beraren kapitalaren % 50eko partaidetza duten bazkideen ehuneko 50ena, 
behintzat, Araban egoten bada.

Bazkide guztiek ez badute betetzen aurreko baldintza eta 5.2. paragrafoan adinari buruz 
ezarritakoa laguntzaren zenbatekoa txikitu egingo da azken baldintza hori betetzen ez duten 
bazkideen proportzioan.

Gainera, bazkideen partaidetzak edo akzioak izendunak izatea eskatuko da, bai eta sozieta-
tearen xedea, estatutuekin bat etorriz, nekazaritza jarduera izatea ere.
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· Beste pertsona juridiko batzuen partaidetza duten pertsona juridikoen kasuan, sozietatea-
ren osaketa adierazi behar dute, kide diren pertsona fisiko guztiak identifikatuta; horrez gain, 
horietako bakoitzak ustiategi onuradunaren kapitalean zer ehuneko daukan adierazi behar dute.

Nortasun juridikorik gabeko elkarteek ezin izango dute horrelako dirulaguntzarik jaso, sal-
bu eta jaraunspen erkidegoek -baldin eta haiek sei urtez behintzat banatuko ez direla hitzartu 
bada-, ondasun erkidegoek eta titulartasun partekatuko nekazaritza ustiategiek. Sozietate zibilen 
kasuan, eskritura publiko bihurtutako agirien bidez osatuta egongo dira. Dekretu honen apli-
kazioaren ondorioetarako, pertsona juridikotzat joko dira sozietate zibilak, ondasun erkidegoak 
edo jaraunspen erkidegoak. Titulartasun partekatuko nekazaritza ustiategien kasuan, nahikoa 
izango da titularretako batek betetzea eskatzen diren baldintzak.

Bigarrena. Mahastien aseguruak kontratatzeko laguntzen 2014ko deialdia onartzea. Hona 
hemen xehetasunak:

— Diruz lagun daitezkeen aseguru motak: Nekazaritzako Aseguru Konbinatuen Plan Na-
zionalean jasoriko aseguru lerroen baitan, zeina 2014an indarrean egon eta Araban aplikatuko 
den, ardogintzako mahatsaren ustiapenaren asegurua, eta ardogintzako mahatsaren aseguru 
konbinatua eta ezohiko kalteen asegurua

— Eskaerak aurkezteko epea: foru agindu hau ALHAOn argitaratzen denetik 2014ko uztai-
laren 18 arte, biak barne.

— Kreditu erreserba: 40.000,00 euro Arabako Foru Aldundiaren 2014rako indarreko gastu 
aurrekontuaren “Mahasti aseguruak” izeneko 40.1.04.44.00.450.00.01 partidaren kontura (xe-
dapen erreferentzia: 14.1.14.105.2016/000), eta dagokionean xedatu eta ordainduko zaie diru 
kopuru hori deialdiaren oinarri arautzaileek eskatutako betekizunak betetzen dituzten laguntza 
eskatzaileei.

Hirugarrena. Foru dekretu hau ALHAOn argitaratzea, eta han argitaratzen den egunaren 
biharamunean sartuko da indarrean.

Gasteiz, 2014ko ekainaren 17a

Diputatu nagusia
JAVIER DE ANDRÉS GUERRA

Nekazaritza Saileko foru diputatua
FRANCISCO DE BORJA MONJE FRÍAS

Nekazaritza zuzendaria
LUIS JAVIER ROMÁN DE LARA
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