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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuaren 78/2019 Foru Araua, martxoaren 25ekoa, zei-
nak onesten baituen ingurumen zerbitzuak emateagatik egin beharreko ordainketen lehiaketa 
bidezko 2019rako deialdi publikoa, 51/2011 Dekretuan ezarritakoa oinarri. Dekretu horren bidez, 
onespena eman zitzaion Arabako Lurralde Historikoan ingurumen zerbitzuak emateagatik egin 
beharreko ordainketen eta irabazi gabeko dirua konpentsatzeagatik egin beharreko ordainketen 
oinarri arautzaileen aldaketari

Natura Ondarearen Zerbitzuak, 2019ko martxoaren 11n egindako txostenean, proposatzen 
du onestea ingurumen zerbitzuak emateagatik ordaindu beharreko 2019rako deialdi publikoa.

Diputatuen Kontseiluaren abuztuaren 2ko 51/2011 Dekretuaren bidez, onespena eman 
zitzaion Arabako Lurralde Historikoan ingurumen zerbitzuak emateagatik egin beharreko or-
dainketen eta irabazi gabeko dirua konpentsatzeagatik egin beharreko ordainketen oinarri 
arautzaileen aldaketari (ALHAO, 106. zk., 2011ko irailaren 9koa). Dekretu horrek xedatzen due-
nez, ingurumen zerbitzuak emateagatik egin beharreko ordainketak eta irabazi gabeko dirua 
konpentsatzeagatik egin beharreko ordainketak egiteko deialdiak urtero egingo dira, baldin eta 
horretarako aurrekontua badago.

2018rako onetsitako eta 2019rako luzatutako aurrekontu ekitaldian badago berariazko partida 
bat ordainketak egiteko ingurumen zerbitzuak emateagatik, eta Ingurumen eta Hirigintza Sai-
laren lehentasuna da habitatak, ekosistemak, natura espazioak eta fauna eta florako espezieak 
babestea eta kontserbatzea. Betebehar hori arau hauek oinarri egindako Europako arauditik da-
tor: 2009/147/EE Zuzentaraua (“Hegaztien zuzentaraua”) eta 92/43/EEE Zuzentaraua (“Habitaten 
zuzentaraua”). Betebeharra espezieen eta espazioen gure araudi propiotik ere badator: Euskal 
Herriko natura kontserbatzeko legearen testu bateratua (apirilaren 15eko 1/2014 Dekretua) eta 
KBE-en eta HBBE-en deklarazio dekretuak eta haien jarraibideak eta kudeaketa neurriak.

Natura Ondarearen Zerbitzuak, mehatxatutako fauna eta floraren, intereseko habitaten eta 
natura espazio babestuen kudeatzailea denez, eta kontuan izanda ekitaldi honetarako gordetako 
aurrekontu partida, uste du ingurumen zerbitzuak emateagatik 2019. urte honetan egin beha-
rreko ordainketak (IZO) bideratu behar direla habitatak eta eremurik kaltetuenak kontserbatzean 
eragin handiena daukaten jardunetara soilik, oinarriek berek xedatutakoa aplikatuz; hain zuzen 
ere, intereseko habitatak kontserbatzeko 6.1. kategoriari dagokionez eta otsoen populazioek 
Burgosen orain daukaten egoeraren ondorioz, “etengabeko presentzia” dagoen eremuari 
baino ez litzaioke aplikatu behar, hau da, Burgosekin mugan dauden Arabako mendebaldeko 
mendilerroei. Kategoria horretarako, hasieran, behintzat, 45.000,00 euro bideratuko lirateke. 
Gainerako kategorietarako, babesten diren espezieek edo habitatek daukaten interes berezia 
lehenetsiko da.

Horregatik guztiagatik, abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauaren 40. artikuluak esleitzen 
dizkidan ahalmenak erabiliz,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Onestea ingurumen zerbitzuak emateagatik egin beharreko ordainketen le-
hiaketa bidezko 2019rako deialdi publikoa, Diputatuen Kontseiluaren abuztuaren 2ko 51/2011 
Dekretuaren bidez onetsitako oinarri arautzaileetan ezarritakoarekin bat etorriz.
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Bigarrena. 55.000,00 euroko zenbatekoa esleitzea, 2018rako onetsitako eta 2019rako luza-
tutako Arabako Foru Aldundiaren aurrekontuaren “Ingurumen zerbitzuengatik egin beharreko 
ordainketak” izeneko 60.2.09.66.06.479.00.01 aurrekontu partidaren kontura (xedapen erref.: 
105-1217/ 19.5.19), honela banatuta:

“Intereseko habitatak kontserbatzea”, 6.1. kategoria: 45.000,00 euro. Kategoria horretan, 
“otsoaren etengabeko presentzia” dagoen eremuetan dauden ustiategiak baino ez dira kontuan 
izango.

“Flora espezieak kontserbatzea”, 6.2. kategoria: 500,00 euro, eta “Fauna espezieak 
kontserbatzea”, 6.3 kategoria: 9.500,00 euro.

Hirugarrena. Deialdiko laguntza kategorietakoren batean kreditu soberakinak sortuz gero, 
aukeran izango da gainerako kategorietako kontsignazioa handitzea ekitaldian bertan.

Laugarrena. Deialdi honetarako eskaerak aurkezteko epea 15 (hamabost) egun baliodunekoa 
da, foru agindua ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, eta eskaera horiek Arabako 
Foru Aldundiko Natura Ondarearen Zerbitzura helarazi behar dira.

Gasteiz, 2019ko martxoaren 25a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO

Ingurumen eta Hirigintza zuzendaria
AMAIA BARREDO MARTÍN
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