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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 231/2019 Erabakia, apirilaren 2koa. Onestea Euskal Autonomia 
Erkidegoko Landa Garapenerako Planaren 2015-2020 plangintzaldiko nekazaritzako ur baliabi-
deak kudeatzeko laguntzen 2019ko deialdia

Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 12ko 51/2016 Foru Dekretu bidez, onespena eman 
zitzaien nekazaritzako ur baliabideak kudeatzeko laguntzen oinarri arauei (zeinak jasota baitaude 
M04 neurrian: inbertsioak aktibo finkoetan), Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako 
2015-2020 Planaren esparruan, eta laguntza horien 2016ko deialdia egin zen.

Foru Gobernu Kontseiluaren maiatzaren 15eko 22/2018 Foru Dekretuaren bidez, aldatu egi-
ten dira laguntza horien oinarri arauetako batzuk eta onetsi 2018rako haien deialdia.

Oinarri arauen 13. artikuluak xedatzen du urtero laguntzen deialdia onetsiko dela, eta haren 
barruan honako hauek jasoko direla:

• Eskabideak aurkezteko epea eta tokia.

• Deialdia ebazteko erreserbatzen diren kredituak.

• Haztatze koefizienteak, oinarri arauak jasotzen dituen foru dekretuaren 11. artikuluan espe-
dienteak hautatzeko ezarritako irizpideei aplikatzekoak.

Arabako Foru Aldundiaren 2019rako luzatutako 2018ko gastuen aurrekontuan badago par-
tida bat, 40.1.01.46.02.781.00.07 “Ureztaketa sistemak modernizatzeko dirulaguntzak. Deialdi 
berria” izenekoa, zeina 1.000.000,00 euroz hornituta baitago, bi urterako, ureztaketa sistemak 
modernizatzeko dirulaguntzak emateko. Hortaz, laguntza horien deialdia onetsi behar da 2019rako.

Aginduzko txostenak ikusirik, Nekazaritza Saileko foru diputatuak hala proposaturik eta Foru 
Gobernu Kontseiluak gaur egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, hauxe

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Onespena ematea Landa Garapenerako Programaren babesean nekazaritzako 
ur baliabideak kudeatzeko laguntzen 2019ko deialdiari, zeinen ehuneko 53 LGNEFek finantzatuko 
baitu, ondoren zehazten denaren arabera:

— Eskabideak non eta zein epetan aurkeztu behar diren: Arabako Foru Aldundiaren erre-
gistro nagusian, hargatik eragotzi gabe Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Er-
kidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan ezarritakoa; eskabideak aurkezteko epea 
hilabetekoa izango da, erabaki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epearen 
barruko azken eguna balioduna ez bada, epea hurrengo egun baliodunean bukatuko da.

Ureztatzaile elkarteek gehienez ere bi jardunetarako aurkeztuko dute laguntza eskabidea, 
eta adituko da lehenbizi eskatutako laguntza dela lehentasunezkoa.

— Kreditu erreserba: 1.000.000,00 euro, Arabako Foru Aldundiaren 2019rako luzatutako 
2018ko gastuen aurrekontuko “Ureztaketa sistemak modernizatzeko dirulaguntzak. Deialdi 
berria” izeneko 40.1.01.46.02.781.00.07 partidaren kontura, honela banatuta urtez urte:

— 500.000,00 euro 2019an

— 500.000,00 euro 2020an
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— Kreditu horiek zenbateko gehigarriekin handitu ahalko dira urriaren 19ko 11/2016 Foru 
Arauaren 21. artikuluan xedatutako mugen barruan, hasieran erreserbatutako kredituaren ehu-
neko 100eraino, baita aurrekontu partidan edozein ziorengatik gerta daitekeen kredituaren 
gehikuntzagatik ere.

— Haztatze koefizienteak, Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 12ko 51/2016 Foru Dekretua-
ren 11. artikuluan ezarritako hautapen irizpideei aplikatu ahal zaizkienak.

Deialdi honetan, hemen behean doan taulan ageri diren haztatze koefizienteak izango dira 
aplikatzekoak, guztirako puntuazioa lortze aldera.

IRIZPIDEA HAZTATZE 
KOEFIZIENTEA

Ura aurreztea edota ur erabileraren eraginkortasuna hobetzea 2

Azalera 1

Ureztatzaile elkartearen modernizazioaren / hobekuntzaren intentsitatea 1

Ingurumenari egiten zaion ekarpena - helburuak 1

Bigarrena. Erabaki hau ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da in-
darrean.

Gasteiz, 2019ko apirilaren 2a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritzako zuzendaria
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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