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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 34/2020 Foru Dekretua, urriaren 20koa. Onespena ematea patata-
ren eta azukre-erremolatxaren ekoizleentzako eta ardi eta ahuntz azienden ustiategientzako 
laguntzen aldi baterako araubidearen oinarri arautzaileei, bai eta 2020rako deialdiari ere

Tradizioz, erremolatxa eta patata izan dira Arabako lurraldeko urteko labore ureztatu 
garrantzitsuenak.

Ikuspegi sozioekonomikotik, esan daiteke lehorreko labore ohikoek, kasurako, zerealek, 
baino jarduera ekonomiko handiagoa sortzen duten bi labore direla aipaturikoak. Zerbitzu 
sortzaile handiak dira, eta, gainera, industria-produktu osagarriak eskatzen dituzte, hala nola 
makinak, ongarriak edo ontziratzeko materialak eta beste jarduera osagarri batzuk, esaterako. 
lehengaiak biltegiratzea eta garraiatzea.

Agronomiaren ikuspegi hertsitik, labore horiek ezinbestekoak dira laboreen txandakatze 
orekatua egiteko.

Garrantzi horretaz jabeturik, Arabako Foru Aldundiak, ohituraz, bi sektore horiek 
hobetzeko era guztietako ekintzak babestu izan ditu, direla teknikoak, direla ekonomikoak edo 
aholkularitzakoak, laborantza mota horri eusteko eta nekazaritzako ustiategien bideragarritasun 
ekonomikoa ziurtatzeko. Aurrekoaren ondorioz, sektorea hein handi batean profesionalizatu 
da, eta gaur egun askoz ere modu eraginkorragoan eta ingurumena errespetatuz garatzen du 
hari atxikitako jarduera. Ildo horretan, azpimarratzekoa da nekazariek konpromisoa hartu du-
tela ingurumena errespetatzen duten jardunbideak ezartzeko laboreak maneiatzean, hala nola 
ongarritze dosiak nabarmen murriztea, estalki berdeak baliatzea, txandakatze-zikloak zabaltzea 
eta abar.

Azukrearen sektorearen egungo araudia indarrean sartu zenetik eta kuotak desagertu zi-
renetik, ziurgabetasuna nagusitu da, eta azukre tona bakoitzeko eskuratzen den zenbatekoa 
ehuneko 29 ere jaitsi da. Horren ondorioz, lurraldean landatutako azalera ehuneko 30 urritu da 
azken 5 urteetan.

2019/2020 kanpainaren hasieratik, azukrearen prezioak zertxobait gora egin du, baina CO-
VID-19 birusaren bat-bateko agerpenak igoera hori galarazi du. 2020ko martxoan, azukrearen 
prezioaren indizeak izan zuen beherakadarik handiena elikagaien artean, ehuneko -19,10eko 
jaitsiera izan zuela. Beherakada hori eskariaren murrizketak eta petrolioaren prezioaren behe-
rakadak eragin zuten, koronabirusa geldiarazteko hartutako neurrien ondorioz, azukrea ekoi-
zteko kanaberaren ekoizpena handitu egin baitzen, etanola ekoizteko kanaberaren kaltetan.

Beste alde batetik, patataren sektoreari dagokionez, merkatua zeharo nahasi da CO-
VID-19aren agerpenaren eta martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez ezarritako 
alarma-egoeraren eraginez, labore horren ekoizpenari lotutako merkataritza-zirkuituak aldatu 
baitira. Horrez gain, ustiategiek laborea maneiatzeko erabili beharko dituzten aldaketetara 
ere egokitu beharko dira, ohituraz erabili izan diren produktu fitosanitario gehienen erabilera 
debekatu baita.

COVID-19aren agerraldiak, hasiera batean, konfinamenduaren ondorioz, eta gero, 
deseskalatze-aldietan hartutako neurri murriztaileen ondorioz (aisialdiko jarduerak, ospaki-
zunak, jaiak, ostalaritza, jatetxeak, turismoa eta beste mugatzea), eragin nabarmena izan du 
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bi produktu horien kontsumoaren beheraldian, lehengaien eskaera askoz txikiagoa dela eta 
jatorrizko prezioa murriztu dela.

Inguruabar horiek guztiek arriskuan jartzen dute labore horien etorkizuna, bai eta, ondorioz, 
Arabako zati garrantzitsu batean, nekazaritza eta ekonomiaren ikuspuntutik, labore txandakatze 
orekatu baten bideragarritasuna ere.

Bestalde, ardi-ahuntzen sektorea oso garrantzitsua da Arabako Lurralde Historikoan. Azien-
dak 43.000 eme ugaltzaile baino gehiago dauzka, eta ingurumen-eginkizun ukaezina garatzen 
du lurraldeko larre eta mendietako eremuen kudeaketan, egoera onean izan eta sastrakez bete 
daitezen saihesten baitu.

Europar Batasunak azken hamarkadetan bultzatutako nekazaritza politikei esker, sektorea 
areago profesionalizatu da, eta abeltzainek hainbat kontzeptu txertatu dituzte ustiategien ku-
deaketan, kasurako, animalien ongizatea, animalien osasuna eta ustiategien kudeaketa inguru-
mena errespetatzen duten jardunbideak baliatuz.

Politika horien emaitza gisa, esan daiteke haragiaren zein esnearen ekoizpenak −azken hori, 
neurri handi batean, Idiazabal jatorri-deitura duen gazta ekoiztera bideratua−, kalitate-estandar 
handiak erdietsi dituela.

Hala eta guztiz ere, berriz ere COVID-19aren bat-bateko agerpenak eta horren ziozko alar-
ma-egoeraren aplikazioak (martxoaren 14ko 463/2020 ED) zuzeneko eragina izan zuen HORECA 
kanalean (hotelak, jatetxeak eta kafetegiak) eta tokiko merkatuetan, hots, gure lurraldeko ardi 
eta ahuntz ekoizpenen helmuga nagusietakoetan.

Hala, okelaren (bildotsa eta antxumea) eta esnearen kontsumoek, alarma-egoera aplikatu 
zen lehen asteetan, atzerakada handiak izan zituzten, eta horrek distortsio nabarmenak eragin 
zituen merkatuetan, eta, horren ondorioz, ardi eta ahuntz azienden ustiategiek zailtasun larriak 
izan zituen haien ekoizkinak merkaturatzen.

Hala ere, ustiategiek ekoizpen prozesu arruntari eutsi zioten, osasun-egoera berriaren on-
dorioz bete beharreko segurtasun-protokoloei egokituta.

Azaldutako alderdi horiek guztiak direla eta, sektore horiei atxikitako ustiategi asko zailtasun 
ekonomikoak pairatzen ari dira, eta horietako askoren bideragarritasuna kolokan dago.

Egoera hori dela eta, Arabako Foru Aldundiak erabaki du erremolatxa, patata eta ardi zein 
ahuntz produktuak ekoizten duten ustiategi horien egungo egoera zaila arintzeko ekintzak 
abian jartzen jarraitzea eta, hortaz, haien desagerpena saihestea, ustiategi horiek galduz gero, 
enplegua galdu eta landa eremuak areago hustuko liratekeelako. Horretarako, laguntza lerroa 
ezarriko du foru erakundeak.

Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1408/2013 EE Araudian xedatutako minimis 
araubideari lotutakoak dira laguntza horiek. Esandako araubideak xedatzen duenez, onuradun 
berak, gehienez ere, 20.000,00 euroko zenbatekoa jaso ahal izango du hiru urteko epean.

Diputatuen Kontseiluaren urriaren 11ko 59/2011 Dekretuaren bidez, Arabako azukre 
erremolatxaren ekoizleei 2010/11tik 2013/14ra bitarteko merkaturatze kanpainetarako aldi bate-
rako laguntzak emateko oinarriak ezarri ziren. Gerora, martxoaren 10eko 12/2015 Foru Dekre-
tuaren bidez aldatu ziren oinarri horiek.

Kontuan harturik dekretu horrek erremolatxa ekoizleentzako laguntzak baino ez dituela 
arautzen, patataren sektorea alde batera utzita, bidezkoa da hura indargabetzea eta bi 
laboreentzako laguntzak jasotzen dituen beste bat onartzea.

Halaber, Diputatuen Kontseiluaren maiatzaren 10eko 38/2016 Foru Dekretuaren bidez, mi-
nimis gisa kalifikatutako laguntzak arautzeko oinarriak onartu ziren, honako ekoizpen mota 
hauek dituzten abeltzaintzako ustiategiei laguntzeko: esnetarako behi azienda, untxi hazkuntza 
eta txerri azienda.
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Kontuan hartuta laguntza horiek, Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1408/2013 
(EE) Araudiari jarraiki minimis laguntzatzat hartzen direnez gero, hiru zerga ekitalditarako balio 
dutela, aplikazio akatsak saihesteko, egokitzat jotzen da hura indargabetzea; izan ere, bertan 
jasotako ekoizpen sektoreren baterako laguntza berriak onartzekotan, ezinbestekoa izango 
litzateke oinarri arautzaileei buruzko foru dekretu berri bat onartzea.

Kontuan harturik laguntza lerro horiek Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 29ko 921/2016 
Erabakiaren bidez onartutako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan jasota ez daudela, bidezkoa da 
plan hori aldatzea.

Aginduzko txostenak ikusirik, Nekazaritza Saileko foru diputatuak proposatuta eta Foru 
Gobernu Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran aztertu ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Azukre erremolatxaren eta patataren ekoizleentzako eta ardi zein ahuntz azien-
den ustiategientzako laguntzen oinarri arautzaileak onartzea, foru dekretu honen I. eranskinean 
ageri den testuaren arabera.

Bigarrena. Patata eta azukre erremolatxaren ekoizleentzako eta ardi zein ahuntz azienden 
ustiategientzako 2020ko laguntzen deialdia onartzea, xehetasun hauen arabera:

— Eskabideak aurkezteko epea eta tokia: 15 egun baliodun, dekretu hau ALHAOn argitaratzen 
den egunaren hurrengotik aurrera, eskabide bakarra aurkeztuta eskualdeko nekazaritza bulego 
egokian.

— Kreditu erreserbak:

— Azukre erremolatxa eta patataren ekoizleen laguntzei dagokienez: 350.000 euro, Arabako 
Foru Aldundiaren 2020ko ekitaldiko gastuen aurrekontuko 40.1.01.42.01.479.00.01 sailaren kar-
gura (“A plana – Nekazaritzako ustiategiei laguntzeko neurriak”). Zorpekinaren erreferentzia: 
20.1.20.105.3698/000.

— Ardi eta ahuntz azienden ustiategientzako laguntzei dagokienez: 175.000,00 euro, Ara-
bako Foru Aldundiaren 2020ko ekitaldiko gastuen aurrekontuko 40.1.02.43.00.479.00.01 sailaren 
kargura (“A plana – Ardi eta ahuntz azienden Arabako ustiategiei laguntzeko neurriak”). Zorpe-
kinaren erreferentzia: 20.1.20.105.3699/000.

Hirugarrena. Nekazaritza Saileko foru diputatuari ahalmena ematea foru dekretu hau garatu 
eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan.

Laugarrena. Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 29ko 921/2016 Erabakiaren bidez onartu 
zen Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren eranskina (abenduaren 29ko 821/2017 Erabakiaren bidez 
aldatua) aldatzea, foru dekretu honen eranskinean ageri den edukia sartzeko.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK

Lehenengoa. Diputatuen Kontseiluaren urriaren 11ko 59/2011 Foru Dekretua eta martxoaren 
10eko 12/2015 Foru Dekretua indargabetzea.

Bigarrena. Diputatuen Kontseiluaren maiatzaren 10eko 38/2016 Foru Dekretua indargabetzea.
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AZKEN XEDAPENA

Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko urriaren 20a

Diputatu Nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Nekazaritza foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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I. ERANSKINA 

1. artikulua.- Xedea. 

1.1. Foru dekretu honen xedea da azukre erremolatxaren eta patataren ekoizleentzako eta ardi zein 
ahuntz azienden ustiategientzako laguntzen aldi baterako araubidea arautzeko oinarriak ezartzea. 

1.2. Laguntza hauek Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1408/2013 (EE) Araudian 
ezarritako minimis araubideari lotuta daude. Aipaturiko araudia Europar Batasunaren 
Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak nekazaritzako ekoizpenaren sektoreko 
minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da, eta Batzordearen 2019ko otsailaren 21eko 2019/316 (EB) 
Araudiak aldatu zuen. 

2. artikulua.- Onuradunak. 

2.1 Oro har, dekretu honetan ezarritako laguntzak jaso ahal izango dituzte Arabako Lurralde Historikoan 
nekazaritza ustiategi bat daukaten pertsona fisiko edo juridikoek, ardi edo ahuntz abereak eduki edo 
patata edo erremolatxa hazten badituzte eta baldintza hauek betetzen badituzte: 

2.1.1 Gizarte Segurantzako ordainketak egunean izatea. 

2.1.2 Zerga betebehar guztien ordainketak egunean izatea. 

2.1.3 Nagusiki Nekazari izatea erregistratutako nekazaritzako ustiategi batean. 

2.1.4 Onuraduna Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak izapidetutako zehapen edo 
itzulketa prozedura batean ez egotea. 

2.1.5 Administrazio zehapenik edo zehapen penalik ezarrita ez izatea sexuaren ziozko 
diskriminazioa eragin izanagatik, ez eta debekurik ez izatea emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako Legearen zioz (4/2005 Legea, otsailaren 18koa). 

Sozietate zibilaren, ondasun erkidegoaren edo titulartasun partekatuaren kasuan, ustiategiaren titularraz 
gain, gainerako bazkideek ere egiaztatu beharko dute 2.1.1. atala. 

2.2 Azukre erremolatxaren eta patataren ekoizleek urtero egin beharko dute Eskabide Bakarra Araban. 
Bertan, patata eta erremolatxa landatutako lursail guztiak agertu beharko dira eta, gutxienez, 2 ha-ko 
azalera agertu beharko da eskaera bakoitzeko. 

2.3 Gainera, azukre erremolatxaren ekoizleek azukre erremolatxari lotutako laguntzaren onuradun izan 
beharko dute, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 46. artikuluak 2015etik aurrera 
nekazaritzarako eta abeltzaintzarako zuzeneko ordainketak eta beste laguntza araubide batzuk 
aplikatzeaz dioenari jarraiki eta ordainketen eta landa garapenerako ordainketen kudeaketaren eta 
kontrolaren inguruan xedatutakoari jarraiki. 

2.4 Ardi eta ahuntz azienden abeltzaintza ustiategiek azpiustiategi bat izan beharko dute Arabako 
Abeltzaintza Ustiategien Erregistroan (REGA), 2020ko Derrigorrezko Urteko Adierazpenean (DUA) 
aitortutako ardi aziendako eme ugaltzaileen errolda jasota (100 abelburukoa edo handik gorakoa), 
eta/edo Arabako Abeltzaintza Ustiategien Erregistroan (REGA), 2020ko Derrigorrezko Urteko 
Adierazpenean aitortutako ahuntz aziendako eme ugaltzaileen errolda jasota (75 abelburukoa edo handik 
gorakoa). 



2020ko urriaren 30a, ostirala  •  123 zk. 

6/9

2020-03167

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

3. artikulua.- Laguntzen izaera eta zenbatekoa. 

3.1 Patata eta erremolatxa ekoizleentzako laguntza itzuli beharrik gabeko dirulaguntza bat izango da, 
150,00 eurokoa hektarea bakoitzeko.  

Ordaintzearen ondorioetarako, 2020ko Eskabide Bakarrean, erremolatxa, ereiteko patata edo 
kontsumorako patata gisa deklaratutako azalera guztiak hartuko dira kontuan. 

3.2 Ardi azienden ustiategientzako laguntza 8,00 eurokoa izango da, itzuli beharrik gabeko diru-laguntza 
gisa, “Okela ekoizteko ugalketa” sailkapen zooteknikoa duen Arabako Abeltzaintza Ustiategien 
Erregistroko (REGA) 2020ko Urteko Adierazpenean aitortutako eme ugaltzaile bakoitzeko, eta 6 
eurokoa “Esnea ekoizteko ugalketa” sailkapen zooteknikoa dutenentzat. Ahuntz azienden 
ustiategientzako laguntza 8,00 eurokoa izango da 2020ko DUAn aitortutako eme ugaltzaile bakoitzeko. 

Ezarritako zenbatekoaren kuantifikazioak, gehienez ere, 1.000 animalia diruz lagunduko ditu eskabide 
bakoitzeko. 

4. artikulua.- Dirulaguntzak emateko eta ordaintzeko prozedura. 

4.1. Laguntzak emateko prozedura lehia bidez izapidetuko da. Hala eta guztiz ere, laguntza hauen xedea 
kontuan hartuta, ez da balorazio irizpiderik ezarri eta hainbanaketa egin beharko da baldintzak betetzen 
dituzten eskatzaile guztiei gehieneko kopurua emateko behar besteko kreditu erreserbarik ez balego.  

Kasu horretan, zenbatekoak proportzionalki murriztuko dira, sail bakoitzean dagoen kreditu erreserba 
aintzat hartuta. 

4.2. Laguntza emango da, eskabidea aurkeztu ondotik, aipatutako laboreen 2020ko Eskaera Bakarrean 
aitortutako azaleretan oinarrituta azukre erremolatxaren eta patataren ekoizleentzat, eta 2020ko 
Derrigorrezko Urteko Adierazpenean (DUA) aitortutako eme ugaltzaileen erroldan oinarrituta 
ardi/ahuntzen abeltzaintzako ustiategientzat. 

4.3 Laguntzak eman eta berehala ordainduko dira. 

5. artikulua.- Eskaerak aurkezteko tokia, epea eta modua. 

5.1. Laguntzen deialdian, ondokoak jasoko dira:

- Laguntza eskabideak aurkezteko epea eta tokia. 

- Azpisektore bakoitzeko gordetzen den aurrekontuko saila edo sailak eta kreditua. 

5.2. Laguntza eskabidea inprimaki normalizatuan aurkeztu behar da (II. ERANSKINA). 

6. artikulua.- Izapideak, ebazpena eta jakinarazpena. 

6.1. Eskabideak aurkezteko epea amaituta, azukre erremolatxaren eta patataren ekoizleei lotutako 
espedienteak Nekazaritza Garatzeko Zerbitzuak izapidetuko ditu. Ardi/ahuntz azienden ustiategiei 
lotutako espedienteak Abeltzaintza Zerbitzuak izapidetuko ditu, eta kide anitzeko Balorazio Organoak 
proposatuta, foru-organo egokiak ebatziko ditu, indarrean dagoen araudiaren arabera, eta horren 
ebazpenak amaiera emango dio administrazio bideari. Ebazpen horren aurka, administrazioarekiko auzi 
errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, hura arautzen duen 
araudiaren arabera, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko aukerari kalterik egin gabe. 
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6.2. 6.2. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legeak, urriaren 
1ekoak, 21. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, gehienez ere, sei hilabeteko epea izango da 
prozeduraren ebazpena eman eta jakinarazteko, eskabideak aurkezteko epea bukatzen denetik aurrera. 
Epe hori igarota, esanbidezko ebazpenik hartu eta jakinarazi ez bada, ulertu beharko da eskaerari 
ezezkoa eman zaiola, administrazioaren isiltasunez. 

6.3. Arabako Foru Aldundiak egiaztatuko du administrazio betekizunak betetzen diren. Eskaeran 
akatsak daudela, eskabidea osorik bete ez dela edo agiriren bat falta dela ikusten bada, eskatzaileari 
jakinaraziko zaio, eta hark 10 egun balioduneko epea edukiko du eskatutako agiriak aurkezteko, 
jakinarazpena egiten zaion egunetik aurrera zenbatuta, larunbatak aintzat hartu gabe. Agiriak 
adierazitako epearen barruan aurkeztu ezean, eskaera iraungi eta artxibatu egingo da. 

Arestian aipaturiko baldintzetako bat bete ezean, laguntza gozatzeko eskubidea galduko da eta jasotako 
dirua itzuli beharko da, eta harekin batera, jasotako zenbatekoek sortutako legezko korrituak ere. 
Gainera, indarreko arautegiaren arabera bidezkoak diren egintzak ere abiarazi ahalko dira. 

7. artikulua.- Egiaztatzea eta ikuskatzea. 

Nekazaritza Sailak beharrezkoak diren egiaztapenak eta ikuskapenak egingo ditu, ustiategi onuradunei 
eskatzen zaizkien baldintzak betetzen direla egiaztatzeko; besteak beste, eskatzailea nagusiki nekazaria 
dela eta Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekin egunean dagoela egiaztatzeko. 

8. artikulua.- Kide Anitzeko Balorazio Organoa. 

Honako hauek izango dira Kide Anitzeko Balorazio Organoa osatzen duten pertsonak edo haiek 
eskuordetutakoak: 

Azukre erremolatxaren eta patataren ekoizleei doazkien espedienteak: 

- Nekazaritza Garapenerako Zerbitzuaren burua. 

- Nekazaritza Sustatzeko Atalaren burua. 

- Nekazaritzako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuaren burua. 

Ardi/ahuntz azienden abeltzaintzako ustiategiei doazkien espedienteak: 

- Abeltzaintza Zerbitzuaren burua. 

- Abeltzaintza Zerbitzuko albaitaria/teknikaria. 

- Nekazaritzako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuaren burua. 

9. artikulua.- Bateragarritasuna. 

9.1. Laguntza hauek bateragarriak izango dira beste administrazio batzuek helburu bera betetzeko ematen 
dituztenekin.

9.2. Nolanahi ere, eta aurreko lerroaldean araututako bateragarritasuna gorabehera, Europako 
Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1408/2013 (EE) Araudian (Batzordearen 2019ko otsailaren 
21eko 2019/316 (EB) Araudiak aldatu zuen) ezarritako minimis araubidearekin bat etorriz, minimis 
neurrien ziozko laguntzek, kasurako, honako honek, ezin dute 20.000,00 eurotik gorakoak izan 



2020ko urriaren 30a, ostirala  •  123 zk. 

8/9

2020-03167

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

onuradun bakoitzeko hiru urteko epean. Kasu horretan, laguntzak gutxitu egingo dira, gehieneko muga 
ez gainditzeko. 

10. artikulua.- Onuradunentzako ondorioak eta haien betebeharrak. 

Foru Dekretu honetan jasotako laguntzen onuradunek ondokoak bete beharko dituzte: Arabako Lurralde 
Historikoko Dirulaguntzei buruzko urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak, Dirulaguntzei buruzko 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartutako 
Araudi aplikagarrian ezarritako manuak. 

Halaber, behartuta daude Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak, Kontuen Epaitegiak eta eskumena 
duten beste organo guztiek eskatzen duten informazio guztia ematera. 

11. artikulua.- Laguntzak berraztertzea. 

Laguntza bat emateko kontuan hartutako inguruabarretako bat aldatzen bada, berriro aztertuko da haren 
zenbatekoa. 

12. artikulua.- Itzulketak eta zuzenketak. 

Laguntzaren xedea betetzen bada, baina dirulaguntza emateko kontuan izandako baldintzak aldatzen 
badira, hura emateko ebazpena ere aldatu ahalko da. 

Onuradunak betetzen ez baditu Foru Dekretu honetan hartutako konpromisoak edo/eta Foru Dekretu 
honetan eta laguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzak eta xedea, edo laguntza eskuratzen 
badute horretarako bete behar diren baldintzak bete gabe, galdu egingo dute emandako laguntza 
jasotzeko eskubidea, eta artean diru kopururen bat jaso badute, Arabako Foru Ogasunari itzuli beharko 
diote nahitaez, aplikatu beharreko legezko interesak gehituta. Horrek guztiak ez dio kalterik egingo 
bidezko egintzak bideratzeari, Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzen urriaren 19ko 11/2016 Foru 
Arauak xedatutakoaren arabera. 

Itzulitako zenbatekoak zuzenbide publikoko diruzko sarreratzat joko dira, legez dagozkion 
ondorioetarako. 

Nekazaritza Saileko foru diputatuaren foru agindu bidez xedatuko da laguntza guztia edo zati bat 
itzultzea edo haren zenbatekoa edo ordainketak murriztea, ikuskapen edo kontrol txostena aztertu, 
itzultzeko edo murrizteko proposamena egin eta onuradunari entzun ondoren. 

Dirulaguntza osoa edo horren zati bat itzultzeko prozeduraz gainera, urriaren 19ko 11/2016 Foru 
Arauak, Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzenak, ezarritako arau hausteen ziozko zehapen 
prozedura abiarazi ahal izango da. 
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II. ERANSKINA 

MINIMIS LAGUNTZAREN ESKABIDEA 
(ERREMOLATXA-PATATA-ARDI/AHUNTZ AZIENDA) 

34/2020 Foru Dekretua 

Nekazaritzako ustiapenaren zk.:                     NAN/IFZ: 

Izen-abizenak: 

Helbidea:                  Erakundea:    

Udala:               P.K. 

Ordezkaria (izen-abizenak): 

NAN/IFZ:    Telefonoa: 

ADIERAZTEN DUT: 

2018, 2019 eta 2020an, minimis laguntzen araubidea dela eta: 
 
       Ez dudala dirulaguntzarik jaso. 
      Minimis laguntzak jaso ditudala (taula osatu behar da). 
 

Data Erakundea Azalpena Zenbatekoa 

    
    
    

 
-Itzultze, edo zehatze prozedura baten eraginpean ez nagoela. 
-Ez dudala laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzeko aukera ukatzen didan zehapen administratiborik edo penalik, ezta 
horretarako ezgaitzen nauen legezko debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak ere kontuan hartuta, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoarekin bat etorriz. 
-Aurreko datu guztiak egiazkoak direla, eta konpromisoa hartzen dudala datuak egiaztatzeko behar diren ziurtagiriak 
aurkezteko, bai eta, hala badagokio, dagozkion egiaztapenak onartzeko ere, eta agintaritza eskudunak egiten dituen kontrolak 
erraztuko ditudala, laguntza emateko baldintzak egiaztatzeko helburuz. 
- Agintari eskudunek eskatuta, bidegabe kobratutako laguntza itzultzea. 
 
BAIMENA EMATEN DIOT 
 
-Nekazaritza Zuzendaritzari, laguntza izapidetu eta ordain dezan behar den informazio guztia biltzeko, bai eta eskatzen diren 
baldintzak betetzen direnetz ebaluatzeko ere (Nagusiki nekazari izatea [PFEZ, Nekazaritzako Gizarte Segurantzako alta]  
Ogasunaren/Gizarte Segurantzaren ordainketak egunean izatea). 
 

……………………(e)n, …..(e)ko …………………aren …..(e)(a)n. 
 
 
 
 
 

Eskatzailearen sinadura:    NAN: 
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