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I–ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 18/2021 Foru Dekretua, maiatzaren 11koa. Onespena ematea 
Arabako Lurralde Historikoan fruta arbolak ezartzeko laguntzak arautzen dituzten oinarrien 
aldaketari, eta laguntza lerro horien 2021erako deialdiari

Irailaren 4ko 45/2018 Foru Dekretuz, onetsi ziren Arabako Lurralde Historikoan fruta arbolak 
ezartzeko laguntzak arautzen dituzten oinarriak eta laguntza lerro horren 2018rako deialdia.

Martxoaren 15eko 129/2019 Foru Aginduaren bidez onetsi zen 2019. urterako laguntza deialdia.

Foru Dekretua aplikatu zenetik bi urte igaro ondoren, beharrezkoa da oinarriak eguneratzea 
eskatzaileen baldintzetara eta inbertsio espezifikoetara, eta, gainera, laguntza espezifiko bat 
ematea fruta arbolak ezartzeko aholkularitzarako.

Azkenik, Arabako Foru Aldundiaren 2021erako gastuen aurrekontuan bada partida bat, 
“Zurezko labore alternatiboen aholkularitza” (40.101.42.01.470.00.01) izenekoa, 10.000,00 eu-
rokoa, eta beste bat “Zurezko labore alternatiboak” (40.1.01.42.01.770.00.06) izenekoa, 75.000,00 
eurokoa, biak 2022. urtean laguntza lerro horiek izapidetzeko. Hortaz, urte horretako deialdia 
onetsi behar da.

Aginduzko txostenak ikusi dira, eta Nekazaritza Saileko foru diputatuak proposaturik eta 
Foru Gobernu Kontseiluak gaur egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. aldatzea Foru Gobernu Kontseiluaren irailaren 4ko 45/2018 Foru Dekretuaren 
1. artikulua, xedea eta definizioak ezartzen dituena, eta honela uztea:

1. artikulua.- Xedea

Foru dekretu honen xedea da ezartzea Arabako Lurralde Historikoan frutagintza sustatzeko 
laguntzak hauek arautzen dituzten oinarriak:

a) Laguntzak aholkularitza teknikoa emateko frutagintzan.

b) Fruta arbolak landatzeko laguntzak.

Bigarrena. Aldatzea Foru Gobernu Kontseiluaren irailaren 4ko 45/2018 Foru Dekretuaren 3.2 
artikuluaren c apartatua, pertsona fisikoen kasuan onuradunen betekizunak eta bereziki lanbide 
gaitasuna ezartzen dituena, eta honela uztea:

3.2.c. Laguntza eskaera aurkezteko unean edo, hala badagokio, laguntzaren azken ordainke-
taren aurretik, lanbide gaitasun egokia izatea, eta gaitasun hori honako kasu hauetakoren bat 
betetzen dela egiaztatzea:

— Nekazaritza adarreko ikasketa titulua izatea, gutxienez Lanbide Heziketako 1. mailakoa.

— Nekazaritza Ustiategien Erregistroan fruta landaketa bat inskribatuta izatea eskaera aur-
keztu aurretik gutxienez bi urteko antzinatasunarekin.

— Fruta sektorearekin loturiko 15 orduko nekazaritza prestakuntza edo sektore horretan 
besteren kontura lan egin izanaren esperientzia egiaztatzea.

— Egiaztatzea frutagintzari buruzko aholkularitza teknikoa jasotzen duela teknikari aditu 
baten eskutik.
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Prestakuntza osatzeko epe gisa eman ahal izango da, laguntzaren azken ziurtagiria lortu arte. 
Laguntzaren azken ziurtapena egiteko unean prestakuntza ez badago behar bezala egiaztatuta, 
ez da dirulaguntza ordainduko.

Hirugarrena. Aldatzea Foru Gobernu Kontseiluaren irailaren 4ko 45/2018 Foru Dekretuaren 
4. artikuluaren 1.apartatua, inbertsioak onartzeko betekizunak eta bereziki landaketek gutxienez 
izan beharreko neurriak ezartzen dituena, eta honela uztea:

Inbertsioen gastuak diruz laguntzeko, landaketen kasuan, honako betekizun hauek bete 
beharko dira:

4.1. Fruta arbolen sail berriak edo lehendik dauden beste batzuk handitu izana izatea, 
0,5 ha-ko gutxieneko azalera batean ustiategiko, salbu eta fruta txikiko landaketetan, horien 
gutxieneko azalera 0,2 ha-koa izango baita, eta baldintza hauek betetzea:

4.1.1. Sail erregular eta homogeneoak izatea; ez dira onartuko lerro sinpleak edo ale isolatuak.

4.1.2. Nahitaezko pasaporte fitosanitarioa duten landare materialekin bakarrik landatu ahal 
izango dira. Sagarrondoak, udareondoak, irasagarrondoak eta mizpirondoak su gorrinaren 
(Erwinia amilovora) eremu babesturako izango dira; gainerako fruta arboletarako, berriz, pa-
saporte fitosanitario estandarra izango da.

4.1.3. Txertakak: txertaka franko eta klonalak onartuko dira.

4.1.4. Gidatze sistemak eta landaketa esparruak askeak izango dira, baldin eta landaketen 
gutxieneko dentsitate bat badute. Nekazaritza Sailak gutxieneko landaketa esparruak zehaztu 
ahalko ditu espezie bakoitzaren arabera.

4.1.5. Baldin eta fruta arbolak badira kalitate marka, jatorri deitura edo adierazpen geografiko 
babestuei heldutako ekoizpenetarako, landaketarako ezarritako arau eta baldintza agiriak bete 
beharko dituzte.

Laugarrena. Gehitzea 6. apartatua 4. artikuluan (“Inbertsioak onartzeko betekizunak”), eta 
honela uztea:

4.6. Landaketa eskabideekin batera, landaketaren txosten teknikoak aurkeztu beharko dira. 
Txosten horietan, gutxienez, eranskinaren E apartatuan jasotako edukia jarri beharko da.

Bosgarrena. Gehitzea 3. apartatua 5. artikuluan (“Gastu lagungarriak”), eta honela uztea:

5.3. Frutagintzako aholkularitza teknikoari dagozkion gastuak ere diruz lagundu ahal izango 
dira, landaketarako laguntzak eskatu ala ez.

Seigarrena. Aldatzea Foru Gobernu Kontseiluaren irailaren 4ko 45/2018 Foru Dekretuaren 7. arti- 
kulua, gastu onargarrien mugak arautzen dituena, eta honela uztea:

7.1. Ustiategi batean, landaketa inbertsioa edo inbertsio osagarrien batura gehienez 
60.000,00 eurokoa eta gutxienez 1.500,00 eurokoa izango da.

7.2. Frutagintzako aholkularitza teknikorako gehieneko gastu onargarria 600,00 eurokoa 
izango da ustiategi eta urte bakoitzeko.

Zazpigarrena. Aldatzea Foru Gobernu Kontseiluaren irailaren 4ko 45/2018 Foru Dekretuaren 
9. artikulua, espedienteak sailkatzeko irizpideak arautzen dituena, eta honela uztea:

9. artikulua.- Espedienteak sailkatzeko irizpideak

Laguntza espedienteak sailkatzeko irizpideak puntuen arabera barematuko dira, kontuan 
hartuta irizpide metagarri hauek:
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9.1. Onuradunaren tipologia.

9.1.1. Banakako eta titulartasun partekatuko ustiategiei dagokienez, ondoko puntuazio pila-
garri hau aplikatuko da:

a) M06.1 “Nekazari gazteek enpresa sortzea” neurriari atxikitako enpresa planaren garape-
naren bidez sektorean sartzen hasten diren edo sartzeko prozesuan dauden gazteek sustatutako 
landaketa-planak, 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan: (instalazio 
prozesuak irauten duen bitartean, aurkeztutako enpresa plana kontuan hartuta): 10 puntu.

b) Emakume nekazaria den titular batek sustatutako landaketa planak: 10 puntu.

c) Dagoeneko instalatuta dauden nekazari gazteek (41 urtetik beherakoek) sustatutako lan-
daketa planak: 5 puntu.

9.1.2. Nekazaritzako ustiategi elkartuen kasuan:

9.1.2.1 9.1.1 artikuluak ezarritako puntuazioa aplikatuko zaie 3. artikuluan jasotako pertsona 
onuradunen baldintzak betetzen dituzten kide eta bazkideei. Gainerakoen kasuan, ez da balo-
raziorik egingo.

9.1.2.2 Azken puntuazioa ateratzeko, balioetsi den erakunde elkartuko kide eta bazkideen pun-
tuazioa aintzat hartuko da. Balioak kalkulatu beharko dira bazkide bakoitzak sozietatearen kapi-
talean edo banaketa kuotan daukan partaidetzaren arabera, guztizko puntuazioa ateratze aldera.

9.1.2.3 Emaitza zenbaki dezimala bada, zenbaki oso batera biribilduko da (puntu erdiko 
biribiltzea gorantz egingo da).

9.2. Ustiategiaren tipologia.

9.2.1. 9.1 apartatuan lortutako puntuazioa honako kasu hauetan osatuko da:

a) Lehentasunezko ustiategia, Nekazaritzako Ustiategiak Modernizatzeari buruzko uztailaren 
4ko 19/1995 Legeak xedatutakoari jarraiki: 10 puntu.

b) Ekoizpen Ekologiko ziurtatuari atxikitako ustiategia: 10 puntu.

c) Landaketa lagungarriaren kokapenaren arabera:

- Mendialdea (Euskadiko LGPko 13.1 neurria): 10 puntu.

- Mendialdea ez den zona kaltetua (Euskadiko LGPko 13.2 neurria): 5 puntu.

9.3 Puntuazio altuena lortu duten planek lehentasuna izango dute puntuazio gutxiagokoen 
gainetik. Berdinketa gertatuz gero, haien arteko zozketa bidez ebatziko da.

Zortzigarrena. Aldatzea Foru Gobernu Kontseiluaren irailaren 4ko 45/2018 Foru Dekretuaren 
10. artikulua, laguntzen era, ehunekoa eta zenbatekoa arautzen dituena, eta honela uztea:

10. artikulua.- Laguntzen era, ehunekoa eta zenbatekoa

10.1 Laguntzak zuzeneko dirulaguntza gisa esleituko dira, gastu onetsiaren gaineko ehune-
koen arabera, hurrengo idatz zati hauetan adierazitakoari jarraiki.

10.2 Fruta arbolak landatzeko, laguntzaren guztizko zenbatekoa, diruz lagungarria den 
inbertsioaren bolumenaren ehuneko gisa adierazita, ehuneko 40koa izango da.

10.3. Aurreko ehunekoari 10 portzentaje puntu gehitu ahal izango zaio, honako kasu haue-
takoren bat betetzen bada:

a) Nekazari gazteek sustatutako landaketen kasuan, laguntza eskatu aurreko bost urteetan 
ezarri badira.

b) Landaketa lagungarriak muga naturalak edo bestelako muga espezifikoak dituzten ere-
muetan kokatuta badaude (Euskadiko LGPko 13. neurria).

10.4. Ustiategi elkartuei dagokienez, bazkide edo kide guzti-guztien sozietatearen egoitza 
eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan ez dagoenean eta, era berean, bazkide guztiek 
adinari buruzko eskakizunak betetzen ez dituztenean, esleitu beharreko laguntzaren zenbatekoa 
eskakizunak betetzen ez dituzten kideen partaidetzaren heinean murriztuko da.
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10.5 Frutagintzako aholkularitza teknikorako laguntzetan, laguntzaren guztizko zenbatekoa, di-
ruz lagungarria den gastuaren bolumenaren ehuneko gisa adierazita, ehuneko 80koa izango da.

Bederatzigarrena. Aldatzea Foru Gobernu Kontseiluaren irailaren 4ko 45/2018 Foru Dekretua-
ren 11. artikuluko 2. apartatua, eskabideak aurkezteko epea, modua eta lekua arautzen dituena, 
eta honela uztea:

11.2. Laguntza eskabidea inprimaki normalizatuan aurkeztuko da eta, eskabideaz gain, ho-
nako foru dekretu honen eranskinean zehaztutako agiriak aurkeztu beharko dira. Landatzeko 
laguntza eskaera bat eta/edo frutagintzako aholkularitza teknikorako laguntza eskaera bat baino 
ez da onartuko urtean.

Hamargarrena. Aldatzea Foru Gobernu Kontseiluaren irailaren 4ko 45/2018 Foru Dekretuaren 
14. artikuluko 1. apartatua, landaketa planaren aldaketak eta gauzatze epea arautzen dituena, 
eta honela uztea:

14.1. Diruz lagundutako landaketen inbertsioak haiek esleituriko urtearen hurrengoko aben-
duaren 30a baino lehen amaitu beharko dira, eta haien zenbatekoa ekitaldi horri egotziko zaio. 
Eskaera aurkeztu ondoren egin beharreko inbertsioetarako, nahitaezkoa izango da ez-haste 
akta bat egitea inbertsioa egiten hasteko, hargatik eragotzi gabe espedientearen ebazpena 
negatiboa izatea.

Frutagintzako aholkularitza teknikoari dagozkion gastuak justifikatuko dira dirulaguntza 
ematen den urteko abenduaren 30a baino lehen, eta eskabidea aurkezten den urteko urtarrilaren 
1etik aurrera egindakoak onartuko dira.

Hamaikagarrena. Kentzea Foru Gobernu Kontseiluaren irailaren 4ko 45/2018 Foru Dekre-
tuaren eranskineko A apartatuko 7. puntua, eskabidearekin batera oro har aurkeztu beharreko 
dokumentazioari buruzkoa, zeinaren bidez eskatzen baita egiaztatzea, hala behar izanez gero, 
nekazaritza eta ingurumen neurri bati atxikita egotea, birzenbatu gainerako apartatuak eta berri 
bat gehitzea, eta honela uztea:

7.- Beste erakunde batzuei inbertsio bererako laguntza eskatu ez izanaren adierazpena.

8.- Landaketen kasuan, fruta arbolak landatzeko aurreikusitako plana, E apartatuan zehazten 
den gutxieneko edukia izan beharko duena.

9.- Frutagintzako aholkularitza teknikoaren kasuan, aurrekontua edo proformako faktura.

Hamabigarrena. Sartzea 3. puntua Foru Gobernu Kontseiluaren irailaren 4ko 45/2018 Foru 
Dekretuaren eranskineko B apartatuan, pertsona fisikoek eta titulartasun partekatukoek eskabi-
dearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioari buruzkoa, eta honela uztea:

3. Behar denean, justifikantea egiaztatzeko frutagintzako aholkularitza teknikoa jasotzen 
duela teknikari aditu baten eskutik.

Hamahirugarrena. Sartzea gidoi hauek Foru Gobernu Kontseiluaren irailaren 4ko 45/2018 
Foru Dekretuaren eranskineko E apartatuko 1. puntuan, eskabidearekin batera aurkeztu beha-
rreko dokumentazioari buruzkoa, eta honela uztea:

— Landaketaren planoa.

— Landaketa bideratzeko sistema.

— Landaketaren markoa.

Hamalaugarrena. Onestea, 2021. urterako, dirulaguntza horietarako deialdia, honako ezau-
garri hauekin:

a) Deialdiko neurriak:

— Fruta arbolak landatzeko laguntzak.

— Laguntzak aholkularitza teknikoa emateko frutagintzan.
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b) Eskabideak aurkezteko epea eta tokia:

Eskaerak hemen aurkeztu behar dira:

• Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra.

• Gasteizko, Guardiako eta Laudioko Ogasun bulegoen erregistroak.

• Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 
Legeak 16.4 artikuluan jasotako gainerako erregistroetako batean.

Hala ere, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 
14.2 artikulua betez, honako hauek, egoitza elektronikoaren bidez (https://egoitza.araba.eus/
es/-/ayudas-implantacion-cultivos-frutales-territorio-historico-alava), izapide zehatzaren bitar-
tez telematikoki aurkeztera behartuta daude: pertsona juridikoak, nortasun juridikorik gabeko 
erakundeak, elkargoko kide izatea nahitaezkoa duen jarduera profesional batean dihardutenak, 
jarduera horretan egiten dituzten izapideetarako, eta administrazioarekiko harremana elektro-
nikoki izatera behartuta dagoen interesdun bat ordezkatzen dutenak.

Hogeita hamar (30) egun natural izango dira eskaerak aurkezteko, foru dekretu hau ALHAOn 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epearen azken eguna baliogabea bada, hurrengo 
egun baliodunean amaituko da.

c) Kreditu erreserbak:

— Laguntzak aholkularitza teknikoa emateko frutagintzan: 10.000,00 euro, Arabako Foru 
Aldundiaren 2021eko ekitaldirako gastuen aurrekontuko “Zurezko labore alternatiboen 
aholkularitza” izeneko 40.1.01.42.01.470.00.01 partidaren 2022ko urtekoaren kontura (zorpekin 
erreferentzia: 21.3.22.105.36/000).

— Fruta arbolak landatzeko laguntzak: 75.000,00 euro, Arabako Foru Aldundiaren 2021eko 
ekitaldirako gastuen aurrekontuko “Zurezko labore alternatiboak” izeneko 40.1.01.42.01.770.00.06 
partidaren 2022ko urtekoaren kontura (zorpekin erreferentzia: 21.3.22.105.35/000).

Kreditu horiek zenbateko gehigarriekin handitu ahal izango dira, Arabako Lurralde Histori-
koko dirulaguntzen urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak 21. artikuluan ezarritako mugen barruan, 
baita aurrekontu partidetan edozein arrazoirengatik gerta litekeen kreditu gehikuntzaren bidez 
ere. Zenbateko gehigarri horiek, gehienez ere, partida bakoitzean hasierako zenbateko erreser-
batuak adina izango dira.

Hamabosgarrena. Aldatzea Foru Gobernu Kontseiluaren abenduaren 27ko 840/2019 Eraba-
kiaren bidez onetsitako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren eranskina (otsailaren 2ko 40/2021 
Erabakiaren bidez aldatua), eta sartzea bertan foru dekretu honen eranskinean ageri den edukia.

Xedapen iragankor bakarra. Deialdi honetan, 2021eko urtarrilaren 1etik hasitako fruta ar-
bolen landaketak eta frutagintzako aholkularitza teknikoa onartuko dira, eta, ondorioz, egun 
horretatik aurrerako gastuen eta ordainketen egiaztagiriak onartuko dira.

Azken xedapen bakarra. Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko 
da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 11

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
Mª ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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