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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA
Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA
Foru Gobernu Kontseiluaren 57/2022 Erabakia, otsailaren 8koa. Onespena ematea nekazaritza
ustiategietara iristeko bideetarako eta landa bideetarako laguntzen 2022ko deialdiari
Diputatuen Kontseiluaren abuztuaren 3ko 57/2016 Foru Dekretuaren bidez, nekazaritza ustiategietara sartzeko bideetarako eta landa bideetarako laguntzak arautzeko oinarriak onetsi
ziren, 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Planaren esparruan (“M04.3: Aktibo
finkoetako inbertsioak” neurriaren barruan dago jasota).
Foru Gobernu Kontseiluaren maiatzaren 8ko 21/2018 Foru Dekretuak oinarri arau horiek
aldatu zituen, haietan agertzen ziren lege erreferentziak eguneratzeko eta indarrean zeuden
legeetara egokitzeko.
Foru Gobernu Kontseiluaren martxoaren 16ko 12/2021 Foru Dekretuaren bidez, onespena
eman zitzaion nekazaritza ustiategietara sartzeko bideetarako eta landa bideetarako laguntzak
arautzeko gorago aipatutako oinarriak aldatzeari.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020ko abenduaren 23ko 2020/2220 Erregelamenduak Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) eta Nekazaritza
Bermatzeko Europako Funtsaren (FEAGA) 2021. eta 2022. urteetarako laguntzetarako xedapen
iragankorrak ezarri zituen, eta 2022ko abenduaren 31ra arteko luzapena ezarri zuen, LGENFk
finantzatutako eta 2020. urtean amaitzen ziren programetarako.
Bestalde, Kontseiluaren 2020ko abenduaren 14ko 2020/2094 (EB) Erregelamenduak Europar
Batasuna suspertzeko tresna bat ezarri zuen, COVID-19aren krisiaren ondorengo susperraldian
laguntzeko, eta ezarri zuen ezen tresna horren funtsen zati bat Landa Garapeneko Programen
esparruan erabili behar dela 2021. eta 2022. urteetan. Horiek horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko LGPak tresna horretatik datozen funtsak izango ditu (EURI funtsak), eta, zehazki, Arabako
Foru Aldundiak besteak beste deialdi honetan 435.000 euro bideratuko ditu, eta horien ehuneko
53 EURI funtsak kofinantzatuko ditu.
Arabako Foru Aldundiaren 2022ko ekitaldirako gastuen aurrekontuan 435.000,00 euroko
kreditua dago ekitaldi horretan laguntza hauen deialdia egiteko.
Horregatik, Nekazaritza Saileko foru diputatuaren proposamenez eta Foru Gobernu Kon
tseiluak gaur egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, honako hau:
ERABAKITZEN DUT
Lehenengoa. Onestea nekazaritzako ustiategietara iristeko bideetarako eta landa bideetarako
laguntzen 2022rako deialdia (M0 4.3 neurria: inbertsioak aktibo finkoetan), ondoren zehazten
den eran:
1. Laguntza motak eta diruz lagundu daitezkeen inbertsioak:
Ustiategietarako bideak eta landa bideak egokitzea, hobetzea eta mantentzea, baldin eta
bide horiek Arabako Foru Aldundiaren Bideen Erregistroan inskribatuta badaude.
1. 1. laguntza mota. Lehendik dauden bideak egokitzea (3.2. artikulua):
- Diruz lagundu daitezkeen inbertsioak edo jarduketak hautatzeko kontuan hartuko diren
taldeak eta diruz lagundu daitekeen gastuaren mugak:
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1) 1. taldea: ezohiko edo muturreko gertakari naturalek kaltetutako bideak konpontzea.
2) 3. taldea: lehendik dauden bideak egokitzea.
- Dirulaguntzaren ehunekoa: 1. talderako: diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren ehuneko
75eraino; eta 3. talderako: ehuneko 65eraino.
- Talde horietan gehienez eskatu daitekeen inbertsio edo bideen kopurua: bi, espediente
bakoitzeko.
- Diruz lagundu daitekeen gastuaren gehieneko muga erakundeko: lerro edo laguntza mota
honetan, diruz lagundu daitekeen gastuaren gehieneko muga erakundeko 45.000,00 euro
izango da (BEZa barne).
Bi laguntza mota edo lerroetan, erakundeko diruz lagundu daitekeen gastuaren gutxieneko
muga 4.000,00 euro izango da.
Betiere, diruz lagunduko dira jarduketa orokorren kostuak; hain zuzen ere, honako hauekin
lotutakoak: obra proiektua idaztea, obra zuzentzea, segurtasunaren eta osasunaren gaineko azterlana egitea eta beharrezkoak izan daitezkeen eta inbertsio batekin lotutako proiektua zehazten
duten azterlan guztiak, baldin eta Nekazaritza Sailak jarduketa horiek gauzatzeko teknikaririk ez
badu edo beste arrazoi batzuengatik hori erabakitzen bada.
Talde bakoitzaren barruan, laguntzak arautzen dituzten oinarrien 8.2. artikuluan ezarritako
puntuazioaren arabera barematuko dira bideak.
2. Lekua, epea eta modua:
Eskaerak aurkeztea:
Eskaerak elektronikoki aurkeztu behar dira Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bitartez (https://egoitza.araba.eus/-/tr-registro-electronico-comun), edo beste administrazio publiko batzuen erregistro elektronikoetan.
AFAren egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzeko, nahitaezkoa da modu telematikoan
identifikatzea, ziurtagiri digital baten edo BAKQ sistemaren bidez: https://egoitza.araba.eus/es/
sede-electronica/conoce-la-sede/como-accedo.
Eskaerak eskatzailearen ordezkari batek ere aurkeztu ahal izango ditu, baldin eta aurrez izapide hori gauzatzeko beharrezko baimen maila ezarri bada egoitza elektronikoan: https://web.
araba.eus/es/sede-electronica/autorizaciones.
- Aurkezteko epea: hogei (20) egun baliodun, erabaki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo
egunetik zenbatuta; hori guztia, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan ezarritakoa alde batera utzi gabe. Epearen azken
eguna baliogabea bada, hurrengo egun baliodunean amaituko da.
Eskaerak inprimaki normalizatuan aurkeztuko dira eta, haiekin batera, laguntzaren oinarri
arautzaileen arabera onetsitako agiriak.
Halaber, laguntza eskaerak eta laguntza ordaintzeko eskaerak bide telematikoz egin ahalko
dira, AFAren web orrian. Nolanahi ere, egindako inbertsioa egiaztatzeko faktura jatorrizkoak
aurkeztu beharko dira, EURIren eta Arabako Foru Aldundiaren laguntza dela markatzeko.
3. Kreditu erreserba: 435.000,00 euro, Arabako Foru Aldundiaren 2022ko ekitaldirako gastuen
aurrekontuko “Nekazaritzako azpiegiturak hobetzea. 2022ko deialdia” 40101.G/459400/76290410
partidaren kontura, 2022ko urtealdian (zorpekin erreferentzia: 22.1.22.105.279/000).
Kreditu hori zenbateko gehigarriekin handitu ahalko da urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauaren
21. artikuluan xedatutako mugen barruan, hasieran erreserbatutakoen ehuneko 100eraino,
baita aurrekontu partidan edozein ziorengatik gerta daitekeen kreditu gehikuntzarengatik ere.
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Bigarrena. Administrazio bidea amaitzen duen erabaki honen aurka administrazioarekiko
auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian. Horretarako, bi hilabete izango dira, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeak 46. artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz.
Hirugarrena. Erabaki hau ALHAOn argitaratuko da, eta argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera izango ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2022ko otsailaren 8a
Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE
Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO
Nekazaritza zuzendaria
Mª ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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