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13. KUDEAKETA ETA KONTROL SISTEMA BATERATUA 

 

13.1. Zer aplikazio-eremu dauka kudeaketa- eta kontrol-sistema bateratuak? 

Kudeaketa- eta kontrol-sistema bateratua 1307/2013 Erregelamenduaren (EE) I. 

Eranskinean zerrendatutako laguntza-erregimenei aplikatuko zaie, zehazki honako hauei: 

 Oinarrizko ordainketaren erregimenari 

 Klimaren eta ingurumenaren ikuspegitik onuragarriak diren nekazaritza 

jardueretarako ordainketari 

 Nekazari gazteentzako ordainketei 

 Nekazari txikien aldeko erregimenerako ordainketari. 

 Laguntza elkartuari. 

1305/2013 Erregelamenduan (EE) jasotako honako laguntza hauei ere aplikatzen zaie:  

 Nekazaritza- eta klima-laguntzei, salbu eta laguntza jakin batzuk ematen badira 

kontserbazioaren eremurako eta nekazaritzan baliabide genetikoen erabilera eta 

garapen iraunkorrak sustatzeko (ikus 1075/2014 Errege Dekretuaren 90. artikulua) 

 Nekazaritza ekologikoa 

 Natura 2000ren eta Uraren Esparru Zuzentarauaren babespeko ordainketei  

 Oztopo naturalak edo bestelako muga espezifikoak dituzten eremuetarako 

laguntzari 

 Animalien ongizateari 

 Baso-ingurumenerako eta klimarako zerbitzuei eta basozaintzari 

Eta 1303/2013 Erregelamendua (EE) aplikatuko da, baldin eta honako hauek gauzatu 

behar badira: 

 Tokiko garapen partizipatiboan oinarritutako estrategiaren araberako operazioak 

egitea 

 Tokiko ekintzarako taldearen lankidetza-jarduerak prestatzea eta egitea 

Basoberritzeko, baso-azalerak sortzeko eta nekazaritza- eta baso-sistemak ezartzeko 

aurreikusitako neurriei ere ez zaie aplikatuko, ezarpen-kostuei dagokienez. 

 

13.2. Zer da eskaera bakarra eta zer eduki dauka? 

Urtean 13.1 atalean adierazitako ordainketa zuzenetako bat lortu nahi duten nekazariek 

eskaera bakarra aurkeztu beharko dute X eranskinean ezarritakoaren arabera. 

Eskaera horretan bilduko dira, halaber, 1305/2013 Erregelamendutik (EE) eratorritako 

Landa Garapenerako Programen arabera ezarritako ordainketa-eskaerak, sistema 

bateratuaren eremuko landa-garapenerako neurriei dagokienez: baso eta ingurumenaren 

eta klimaren zerbitzuak eta basozaintza, eta, bidezko bada, eragiketak egitea landa-

garapen partizipatiboan oinarritutako estrategiari jarraiki, eta toki-ekintzaren taldeko 

lankidetza-jarduerak prestatzea eta egitea. 



Ordainketa zuzenen kasuan, ustiategiaren arduradunak aurkeztuko du eskaera bakarra. 

Hortaz, jarduera horren ohiko garapenarekin zerikusia duen dokumentazio guztia edukiko 

du eskura, araudi espezifikoak ezarritako erregistro eta ustiategi-liburu guztiei dagokienez. 

Ustiategiaren titularrak bere gain hartu behar du eskaeran deklaratutako informazioa 

egiazkoa izatea bere alderdi guztietan, eta zehazkiago laguntza jasotzeko 

onargarritasunari, eta II. tituluan nekazari aktiboaren betekizunak betetzeko eta 

nekazaritzan aritzeko egoerari dagokionez. Hala ez bada, 1075/2013 Errege Dekretuaren 

VI. tituluko II. kapituluan ezarritako zigorrak aplikatuko dira, baita erkidegoko araudian 

ezarritakoak ere, zehazkiago 1306/2013 Erregelamenduko (EE) 63. artikuluan eta 

ondorengoetan jasotakoak. 

Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsak, eta, hala badagokio, autonomia-erkidegoek, 

SIGPACaren datu-base eguneratua argitaratuko dute, urtero, beren webguneetan. 

Edukiari dagokionez: 

 Agintari eskudunek horretarako ezarritako baliabide elektronikoen bitartez aurkeztuko 

da eskaera bakarra, agintari eskudunak adierazitako aparteko kasuetan izan ezik, eta 

kasu horietan agintariak bere gain hartuko du nekazariak aurkeztutako eskaera formatu 

elektronikoan sartzea. 

 Ustiategiko nekazaritza-lurzatiak grafikoki eta formatu digitalean mugatu behar dira 

(hemendik aurrera «deklarazio grafikoa»), ongi identifikatu eta kokatu ahal izateko. 

Horretarako, autonomia-erkidegoko agintari eskudunak ezarritako informazio 

geografikoko sistemen teknologian oinarritutako tresna informatikoak erabiliko dira. 

 Aurreko paragrafoa, beranduenez, honela aplikatuko da: 

a) 2016ko kanpainatik aurrera nahitaezkoa izango da 200 ha-tik gora deklaratzen 

dituzten eskatzaile guztientzat; 

a) 2017ko kanpainatik aurrera nahitaezkoa izango da 30 ha-tik gora deklaratzen 

dituzten eskatzaile guztientzat; 

a) 2018ko kanpainatik aurrera nahitaezkoa izango da eskatzaile guztientzat; 

Agintari eskudunak adierazitako aparteko kasuetan, onuraduna deklarazio grafikoa 

egiteko gai ez bada, paperean adieraziko du nekazaritza-lurzatien mugaketa, eta 

administrazioak deklarazioa hori deklarazio grafiko bihurtuko du.  

Deklarazio grafikoa nahitaezkoa ez bada, deklaratutako nekazaritza-lurzati bakoitza 

identifikatzeko, lurzati hori osatzen duten SIGPAC esparruaren edo esparruen 

identifikazio-kodea erabiliko da, eta azalera hektareatan adieraziko da bi dezimalekin. 

 Eskaera bakarrean, ustiategiko nekazaritza-azalera guztia osatzen duten nekazaritza-

lurzati guztiak deklaratuko dira, hain zuzen ere ustiategiko titularraren eskura daudenak 

jabetza-, gozamen-, alokairu- edo apartzeria-erregimenetan, baita agintari eskudun 

kudeatzaileak esleitutako herri-azalerak ere, laguntza-erregimenaren eskaeratik kanpo 

utzitakoak barne. Landa-garapenerako programen azalerengatiko laguntza-neurrien 

kasuan, laguntza-eskaeraren barruko azalera osoa deklaratuko da, nekazaritzakoa ez 

dena barne. 

 Errege Dekretu horren 1. artikuluan bildutako laguntzak jasotzeko aukera izango dute 

gutxienez 100 metro koadroko azalera onargarria duten nekazaritza-lurzatiek. 



 Nekazariak esanbidezko deklarazio bat egingo du deklaratutako esparru bakoitzaren 

mugaketarekin, erabilerarekin eta SIGPACean jasotako gainerako informazioekin ados 

dagoela adierazteko. Hala ez bada, dagozkion alegazioak egin beharko ditu, hurrengo 

artikuluan zehaztutakoaren arabera. 

 Hala badagokio agintari eskudunak ezarriko dituen irizpide eta prozeduren arabera, 

nekazariak deklaratutako esparru guztien erabilera deklaratuko du eskaera bakarrean, 

edota bazkarako edo laborantzarako egoera egokian egindako mantentze-lan guztiak. 

 Bere eskaera bakarrean nekazariak baimen bat bilduko du, agintari eskudunak Zerga 

Administrazioaren eskutik informazio fiskala jaso dezan, eta horrela nekazari aktiboa 

izateko baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko (80/20 araua). Baimen hori aurkezten 

ez badu, bere diru-sarreren fiskalak egiaztatzeko agiriak aurkeztu beharko ditu 

nekazariak. 

 Artikulu honetan aurreikusitakoaz gain, eskaerak bildu beharko du, gutxienez, honekin 

batera doan X eranskinean jasotako informazio guztia, eskatutako erregimenaren 

arabera, eranskin horren V. atalean adierazitako dokumentazio osagarriari jarraiki. 

Nolanahi ere, agintari eskudunaren eskura dagoen informazioaren arabera, agintari 

horrek erabakiko du nekazariak zer informazio eta zer dokumentu aurkeztu behar 

dituen, baita zer euskarritan aurkeztu behar dituen ere. 

 

 

13.3. Non eta zer epetan aurkezten da eskaera bakarra? Noiz alda daitezke eskaerak? 

Ustiategia edo ustiategiaren nekazaritza-azaleraren zati handiena hartzen duena (edota, 

nekazaritza-azalerarik ezean, abere gehien dauden azalera) kokatua dagoen autonomia-

erkidegoko agintari eskudunari bidaliko zaio eskaera. 

2015erako eskaera bakarra aurkezteko, urte horretako martxoaren 1etik maiatzaren 15era 

bitarteko epea izango da, bi egun horiek barne. 2016. urtetik aurrera, urte bakoitzeko 

otsailaren 1etik apirilaren 30era bitarteko epea izango da. Aurreikusitako edozein lekutan 

aurkeztu ahal izango dira eskaerak, mugaegunera arte. 

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, ezarritako epea amaitu eta hurrengo 25 

egun naturaletan, laguntza-eskaerak onartuko dira. Kasu horretan, zenbatekoa % 1 

murriztuko da , aipatutako epea gainditzen den egun baliodun bakoitzarengatik, 

ezinbesteko kasuetan eta aparteko zirkunstantzietan izan ezik. Paragrafo horretan 

aipatutako murrizketa aplikatuko da, halaber, kontratuak, deklarazioak eta dagokion 

laguntzaren onargarritasunarekin zerikusia duten bestelako dokumentu edo egiaztagiriak 

aurkeztu behar direnean, erkidegoko araudian aurreikusitakoaren arabera. Oinarrizko 

ordainketarako eskubideak esleitzen diren urtean, eskubide horien balioa igo behar denean 

barne, murrizketa hori ehuneko 3 izango da laguntza-erregimen horretarako egun hori 

gainditzen den egun baliodun bakoitzeko. 25 egunetik gorako atzerapenarekin aurkeztuz 

gero, eskaera ez da onartuko. 

Eskaera bakarra aurkezteko epea bukatu ondoren, nekazariek maiatzaren 31ra arteko 

epea izango dute banakako lurzatiak edo banakako ordainketa-eskubideak gehitzeko, 

betiere kasuan kasuko laguntza-erregimenean ezarritako baldintzak betetzen badira. 

Gainera, eskaera bakarrean deklaratutako nekazaritza-lurzatien erabilera edo laguntza-

erregimena aldatu ahal izango dute, baldin eta eskabide bakarreko beste nekazaritza-

lurzati batzuetarako ere hala eskatu badute. Aldaketa horiek eragina baldin badute aurkeztu 



beharreko egiaztagiri edo kontraturen batean, kasu horretan ere hura aldatzeko aukera 

izango da. 

 

13.4. Bateragarriak al dira oinarrizko ordainketarako laguntzak beste laguntza 

batzuekin? 

Bai, erregimen horren ordainketa bateragarria da baimendutako erabilerei dagozkien 

erregimenetatik eratorritako ordainketa gehigarriekin. 

Urte batean, ordainketa gehigarriko eskaera bakar bat aurkezteko aukera izango da 

nekazaritza-lurzati bakoitzeko. 

Oinarrizko ordainketarako eskubideen aktibazio-xedeetarako, hektarea onargarriak izango 

dira ustiategiko nekazaritza-azalerak, txandaketa laburreko baso-landareekin landatutako 

azalerak barne, nekazaritzarako erabiltzen direnak zein, nekazaritzaz bestelako 

jardueretarako ere erabiltzen badira ere, nagusiki nekazaritzarako erabiltzen direnak. 

Ustiategi bateko nekazaritza-azalera bat nekazaritzakoak ez diren beste jarduera 

batzuetarako ere erabiltzen bada, nagusiki nekazaritzarako erabiltzen dela hartuko da 

aintzat baldin eta nekazaritzakoak ez diren jardueren intentsitateak, izaerak, iraupenak edo 

egutegiak nekazaritza-jarduera nabarmen oztopatzen ez badute. 

 

13.5. Baldintzapekotasuna derrigorrezkoa al da? 

Bai, eskaera bakarra aurkezten duten onuradun guztiek abenduaren 19ko 1078/2014 

Errege Dekretuan ezarritakoa bete beharko dute, ordainketa zuzenak, landa-garapenerako 

prima jakin batzuk edo mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreari laguntzeko programa 

jakin batzuen (mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko edo mahasti berdeen uztarako) 

araberako ordainketak jasotzen dituzten onuradunek bete beharreko baldintzapekotasun-

arauak ezartzen dituena. 

 

13.6. Baldintza artifizialen sorrera 

Frogatzen bada pertsona fisiko edo juridiko batek baldintza artifizialak sortu dituela 

laguntzak jasotzeko, pertsona horri ez zaio ordainketa zuzenik edo bestelako laguntzarik 

emango. Egindako ez-betetzearen arabera zehaztuko dira onuradunak jaso ezin izango 

dituen zenbatekoak. 

Frogatzen bada nekazari batek 2011ko urriaren 18tik aurrera baldintza artifizialak sortu 

dituela murrizketa horren eraginak saihesteko, nekazari horri ez zaio inolako abantailarik 

emango ordainketen murrizketa saihesteko. 

Frogatzen bada nekazari batek, 2011ko urriaren 18tik aurrera, baldintza artifizialak sortu 

dituela erregimen baten barruan sartzeko, nekazari horri ez zaio nekazari txikien 

erregimenean aurreikusitako abantaila bat ere emango. 

Nekazari gazteentzako ordainketa kobratzeko baldintza artifizialak sortzen ari direla hartuko 

da aintzat baldin eta frogatzen bada nekazari gazteak nortasun juridikoa duten nekazaritza-



enpresetan modu artifizialean sartu direla bazkide edo kide gisa, enpresa horiek 

kualifikatzeko eta horrela ordainketa hori jasotzeko helburu bakarrarekin. 

Bi nekazarik edo gehiagok eskatutako lurzati batean egindako kontrol batean atzematen 

bada nekazari batek lurzati hori nahita deklaratu duela nahiz eta eskura ez eduki jabetza-, 

gozamen- edo alokairu-erregimenean, edo herri-ondasun bat kudeatzen duen agintari 

publiko batek esleitu ez dion arren, laguntza jasotzeko baldintza artifizialak sortzen ari direla 

hartuko da aintzat. 

 

13.7. Nola deklaratzen dira larreak eskaera bakarrean? 

Larre-esparruak deklaratuz gero, azalera gordina izango da deklaratutako azalera, hau da, 

larreen onargarritasun-koefizientea ez da aplikatuko. 

Larreen hektarea onargarri garbiak lortzeko, 1075/2014 Errege Dekretuaren 14. artikuluan 

ezarritakoa hartuko da aintzat. Nekazariak egiaztatu beharko du bere nekazaritza-lurzatiei 

esleitutako larreen onargarritasun-koefizientea lursailaren errealitatearekin bat datorrela. 

Denen artean erabilitako larreetarako, autonomia-erkidegoak erabaki ahal izango du 

azaleren deklarazioa egitea aurreko paragrafoan jasotako irizpideari jarraiki, edo bestela 

SIGPAC sisteman nekazaritza-lurzatiak identifikatzeko ezarritakoez bestelako erreferentzia 

batzuetan oinarrituta, XIV. eranskinean jasotakoaren arabera. Azken aukera hori aplikatuz 

gero, eta 1. atalean ezarritakoa alde batera utzi gabe, larrea kudeatzen duen agintariak 

esleitutako azalera garbia deklaratuko du nekazariak, hau da azalera onargarria behin 

dagokion larreen onargarritasun-koefizientea aplikatu ondoren. 

 

13.8. Alegazioak SIGPACaren kontra 

Jasotako laguntza-eskaeren xedeetarako, laguntzak jasotzeko SIGPAC esparruak 

deklaratzen dituen nekazariak bere gain hartu behar du SIGPACean erregistratutako 

informazio grafiko zein alfanumeriko guztia egiazkoa izatea eta errealitatearekin bat 

etortzea. Bereziki, datuak errealitatearekin bat datozela zainduko du, eta esparruan ez 

dagoela bide, eraikin edo elementu ez-emankor iraunkor gisa hautatu ezin den elementurik. 

Azkenik, bazka-esparruen kasuan, egiaztatuko du esparruari esleitutako larreen 

onargarritasun-koefizienteak behar bezala islatzen duela azalera horren azalera 

onargarriaren ehunekoa. 

SIGPACean jasotako informazioa bat ez badator bere ustiategiaren errealitatearekin, 

eskatzaileak aurkeztu beharko ditu, eraginpeko esparru bakoitza kokatua dagoen agintari 

eskudunaren aurrean, nekazaritza-lurzatien informazio geografikoko sistema arautzen duen 

abenduaren 19ko 1077/2014 Errege Dekretuaren 7. artikuluan ezarritako prozedurari 

jarraiki, nekazaritza-lurzatien informazio geografikoko sistemaren erabilerari, mugaketari 

edo edukiaren informazioari buruz dagozkion alegazio edo aldaketa-eskaera guztiak. 

Aurrekoa alde batera utzi gabe, aldatzeko eskaera dagokion esparruak duen katastro-

lurzatiari atxikitako informazio grafikoari eta alfanumerikoari buruzkoa bada, eskaera hori 

lurzatia dagoen probintziako higiezinen Katastroa kudeatzeko eskumena duen agintaritzan 

aurkeztu beharko da. 

 



 

13.9. Zenbatekoak dira baldintzak, konpromisoak eta lagapenean hartutako 

betebeharrak betetzen ez dituztenei dagozkien zigorrak? 

Lehenik eta behin, laguntzak emateari dagokionez erregelamendu bidez ezarritako 

baldintzak, konpromisoak eta betebeharrak ez betetzearen ondorioa da zigorra. 

Sistema bateratuaren eremuan bildutako landa-garapenerako ordainketa zuzenak eta 

neurriak kudeaketa- eta kontrol-sistema bateratuan aurreikusitako zigorren mende egongo 

dira. Zigor horietan ustiategi-azaleran egin beharreko nekazaritza-jarduerari dagokionez 

eskaera bakarrean deklarazio faltsua egitearen ondorioz sortzen direnak sartuko dira. 

Ustiategiko nekazaritza-lurzatien azalerei dagokienez eskaera bakarrean deklarazio osatu 

gabea egiteagatik aurreikusitako zigorrak kalkulatzeko, eskaera bakarrean deklaratutako 

azalera globalari kendu egingo zaio deklaratutako azalera global horri deklaratu ez diren 

nekazaritza-lurzatien azalera globala gehituta ateratzen den azalera, eta alde hori hartuko 

da aintzat. 

Alde hori deklaratutako azalera globalaren gaineko ehuneko 3tik gorakoa bada, 

azaleragatiko ordainketa zuzenen edo nekazaritza-ustiategien titularrei aplikatutako 

neurrien laguntzen guztizko zenbatekoa edo dagokiona honako eskala honen arabera 

murriztuko da: 

a) Ehunekoa % 3tik gorakoa bada baina % 25etik beherakoa edo % 25ekoa, 

ordainketa zuzenen edo neurrien laguntzen guztizkoaren ehuneko 1eko 

murrizketa aplikatuko da (edo bietako batean). 

b) Ehunekoa % 25etik gorakoa bada baina % 50etik beherakoa edo % 

50ekoa, ordainketa zuzenen edo neurrien laguntzen guztizkoaren ehuneko 

2ko murrizketa aplikatuko da (edo bietako batean). 

c) Ehunekoa % 50etik gorakoa bada, ordainketa zuzenen eta neurrien 

laguntzen guztizkoaren ehuneko 3ko murrizketa aplikatuko da (edo bietako 

batean). 

Aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera kalkulatutako zigorrari azalera osoa labore-lur 

gisa ez deklaratzeagatik (ordaintzeko betebeharretatik salbuesteko) edo larre iraunkor 

guztiak ez deklaratzeagatik ezarritako zigor guztien zenbatekoa kenduko zaio. 

 

13.10. Ordainketarako eta aurrerakinetarako zer epe daude ezarrita? 

Oro har, ordainketa zuzenak egingo dira hurrengo urte naturaleko abenduaren 1aren eta 

ekainaren 30era bitarte. Ordainketak gehienez bi epetan egiteko aukera izango da 

Urriaren 16tik abenduaren 1era bitarte agintari eskudunak gehienez % 50eko aurrerakinak 

ordaintzeko aukera izango du ordainketa zuzenetarako, eta gehienez % 75eko aurrerakinak 

kudeaketa- eta kontrol-sistema bateratuaren eremuan landa-garapenerako neurrien 

esparruan emandako laguntzetarako. 

Sistema bateratuaren eremuko landa-garapenerako neurriei dagokienez, artikulu hau 

aplikatuko da 2018tik aurrera aurkeztutako ordainketa-eskaerei dagokienez, aurreko 

paragrafoan ezarritako % 75erainoko ordainketa-aurrerakinetarako izan ezik. 



Beranduenez, eskaera aurkezteko urteko urriaren 15a nekazari gazteentzako ordainketa 

osagarriaren eskatzaileentzako datuetarako, kontzeptu horrengatik ordaindu beharreko 

zenbatekoen kalkulua barne, 2015. urtean izan ezik, urte horretan laguntza hori eskatzen 

dutenentzako zehaztutako azalerei buruzko datuak soilik bidaliko direlako. 


