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BESTELAKO XEDAPENAK
EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA

3224
AGINDUA, 2019ko ekainaren 20koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, 

zeinaren bidez iragartzen baita 2019ko deialdia nekazaritza-produkzio jasangarriko tekniken 
bidezko –Euskadiko Landa Garapeneko 2015-2020 Programan aurreikusitakoak– laborantza 
estentsiboen dibertsifikaziorako nekazaritza- eta ingurumen-laguntzetarako.

Ingurumenaren gaineko kezken ondorioetariko bat izan da nekazaritza- eta ingurumen-neu-
rriak eta -konpromisoak hartzeko laguntzak ezartzea; betiere, bateragarri egitearren nekazaritako 
produkzio-metodoak bai ingurumena babesteko beharkizunekin eta bai baliabide naturalak 
kontserbatzearekin.

Nekazaritza- eta ingurumen-neurriak konfiguratzen dira nekazaritzako produkzio-metodo jakin 
batzuk eta nekazaritza konbentzionalean ezohikoak diren jarduketa jakin batzuk sustatzeko 
laguntza-araubide baten gisa. Metodo eta jarduketa horiek kostu gehigarriak dakartzate, bai eta 
diru-galerak ere. Beraz, ezartzen diren laguntzak saiatzen dira konpentsatzen ingurumena eta 
baliabide naturalen kontserbazioa biziki errespetatzen dituzten nekazaritzako produkzio-meto-
doak eta -neurriak hartzeak dakartzan kosturik handienak eta lortu gabeko irabaziak.

Euskal Herriko Landa Garapenerako 2015-2020 Programak, jasotzen du laborantza estentsi-
boaren (Arabako Lurralde Historikoko ohiko laborantzak dira) nekazaritza-produkzio jasangarriko 
tekniken bidezko dibertsifikaziorako nekazaritza eta ingurumeneko dirulaguntza.

Neurri horren helburua da baliabide naturalen arrazoizko jasangarritasuna eta aprobetxa-
mendua lortzea. Gainera, horrekin bateragarriak diren beste helburu batzuk ere baditu, ingurua 
babestearen ingurukoak, nekazarien errentei eutsiz eta horiek hobetuz, laborantza horiek teknikoki 
ordenatzean. Horren harira, aipatu beharra dago neurri horrek indartuko dituela produkzio-jardue-
ren dibertsifikazioa, laborantzen errotazioak eta laborantza horietarako Arabako aldeko baldintza 
fitosanitarioen aprobetxamendua.

Halaber, neurri hori da EAEko Landa Garapenerako 2015-2020 Programan jasota dauden 
laguntzen esparru-araudia ezartzen duen otsailaren 14ko 43/2017 Dekretuaren eranskinean eta 
aplikazio-eremuan barne hartutako neurrietako bat. 13.1 artikuluan xedatzen denez, «Dekretu 
honetan aurreikusitako neurri, azpineurri edo eragiketen laguntza bakoitzaren deialdia eta kudea-
keta egokituko zaio bakoitzarentzat erabakitzen den organo kudeatzaileari, kofinantzaketan edo 
finantzaketa gehigarrian duen partaidetzaren arabera, dekretu honen 4. artikuluan eta eranski-
nean xedatutakoarekin bat etorriz».

Konstituzioaren 148.1.7 artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 
10.9 artikuluan ezarritakoarekin bat, nekazaritzako eta abeltzaintzako eskumen guztiak Autonomia 
Erkidegoari dagozkio, ekonomiaren antolakuntza orokorraren arabera, eta hori kontuan izanda 
eman da agindu hau.

Foru-aldundiei aholkua eskatu zaie agindu hau egiterako garaian. Horiek horrela, honako hau

XEDATZEN DUT:

1. artikulua.– Xedea.

1.– Agindu honen xedea da 2019ko deialdiko laguntzak iragartzea nekazaritza-produkzio jasan-
garriko tekniken –EAEko Landa Garapeneko 2015-2020 Programan aurreikusitakoak– bidezko 
laborantza estentsiboen dibertsifikaziorako nekazaritza- eta ingurumen-laguntzetarako.



123. zk.

2019ko uztailaren 1a, astelehena

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2019/3224 (19/2)

2.– Nekazaritza eta ingurumeneko laguntza-mota hauek arautzen dituen araudiaren arabera 
eman, kudeatu eta ordainduko dira agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak, eta, bereziki, 
honako hauei jarraituko zaie: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 
17ko 1305/2013 (EB) Erregelamendua, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren 
bidezko landa-garapenerako dirulaguntzaren ingurukoa; 2014ko uztailaren 17ko Batzordearen 
808/2014 (EB) Erregelamendu Betearazlea, aipatutako erregelamendua aplikatzeko xedapenak 
ezartzen dituena; 2014ko martxoaren 11ko Batzordearen 807/2014 (EB) Erregelamendu Ordez-
katuari, 1305/2013 (EB) Erregelamendua osatzen duenari, eta otsailaren 14ko 43/2017 Dekretua, 
Euskadiko Landa Garapenerako 2015-2020 Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia 
ezartzen duena.

3.– Halaber, agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzaren emakida eta ordainketa egiteko, 
neurri horiek jaso beharko dira indarrean dagoen Euskadiko Landa Garapenerako Programan, eta 
horri dagozkion baldintzetara eta aurrekontu-euskarrira egokitu beharko dira.

2. artikulua.– Pertsona onuradunek bete beharreko baldintzak.

1.– Dirulaguntza horiek jaso ahal izango dituzte nekazaritza-ustiategien titular diren pertsona 
fisiko edo juridikoek, edo legez osatutako nekazarien taldeek, baldin eta honako baldintza orokor 
hauek betetzen badituzte, betiere:

a) Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde eremuan izatea lursailak; dagozkien erregistro ofi-
zialean inskribatuta egon behar dute lursailek.

b) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ordainduta izatea, bai eta 
dirulaguntzen itzulketak ere.

c) Honako laborantza-talde hauetako bateko ekoizleak izatea:

– 1. taldea.– Udako laborantza ureztatuko ale-lekaleak, gizakiek kontsumitzekoak.

– 2. taldea.– Udako laborantza ureztatuko baratze estentsiboak.

– 3. taldea.– Hazitarako patata eta gizakiek kontsumitzeko patata.

– 4. taldea.– Azukre-erremolatxa.

d) Ustiategian, laborantza estentsiborako 2 ha.– ko azalera gutxienez izatea, aurreko paragra-
foan aurreikusitako laborantza multzoari dagokionez. ha. 1 baino gutxiagoko laborantza multzo 
batek ezin du dirulaguntza eskatu.

e) Laborantza bat baino gehiagoko lursailek ereintza erregularrak eta homogeneoak izatea.

f) Agindu honetan aurreikusitako laborantza estentsiboen ereindako lursailak aitortzea «Eska-
bide bakarra» atalean; atal hori aurreikusia dago otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuan, Euskal 
Autonomia Erkidegoan hauek garatu eta aplikatzekoan: Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) 
zuzeneko laguntzen erregimenak, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoa-
ren Sistema (SIGPAC) eta laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak.

g) Eskatzailea ez egotea zigor– eta administrazio-arloko dirulaguntza edo laguntza publikoak 
lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eragin-
pean ere, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne hartuta, bat etorriz Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean 
ezarritakoarekin.

2.– Halaber, ezingo dira laguntza hauen onuradun izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. ataletan jasotako egoeraren batean dauden 
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pertsonak edo erakundeak; egoera horiek aipatutako lege horren 13. artikuluaren 4., 5. eta 6. ata-
letan xedatutakoaren arabera egiaztatuko dira.

3. artikulua.– Onuradunen nekazaritza– eta ingurumen-konpromisoak.

1.– Laguntza hauen onuradun izan ahal izateko, nekazaritza-ustiategien titularrak, 
aurreko artikuluan aurreikusitako baldintza orokorrak betetzeaz gain, konprometitu beharko dira 
nekazaritza– eta ingurumen-konpromisoak eta -teknikak gutxienez 5 urtez aplikatzera, agindu 
honen I. eranskinean jasotakoekin bat.

2.– Laguntzaren hasierako eskabidean, laguntza hauetara atxikitzen den azpi-neurriaren kon-
promisoak sinatuko ditu eskatzaileak. 5 urteko iraupena izango dute konpromiso horiek, eta 
nekazaritza eta ingurumeneko kontratutzat hartuko da ondore guztietarako. Hitzartutako denbo-
raldia bukatuta, baldin eta araudiak eta aurrekontuak onartzen badute, laguntzaren urtebeteko 
luzapena eskatu ahal izango da.

3.– Hurrengo urteetan, nekazaritza– eta ingurumen-kontratua indarrean dagoen bitartean, 
hitzartutako azpi-neurriaren prima ordaintzeko eskabidea egin beharko du urtero.

4. artikulua.– Konpromisoen bihurketa edo adaptazioa.

Nekazaritza– eta ingurumen-konpromisoen bihurketa edo adaptazioa baimendu ahal izango da 
indarrean dauden aldian, baldintza hauek betetzen badituzte, betiere:

– Ingurumenarentzat onura handi bat den bihurketa.

– Indarrean dagoen konpromisoa nabarmen finkatzen bada.

– Jatorrizko konpromisoaren helburuen lorpena aintzat hartuta behar bezala justifikatuta dagoe-
nean adaptazioa.

5. artikulua.– Konpromisoetatik salbuesteko ezinbesteko arrazoiak.

1.– Kasu hauetan aitortuko da laguntzak jasotzeko hartutako konpromisoak ez betetzeko ezin-
besteko arrazoiak edo salbuespenezko inguruabarrak daudela:

a) Onuradunaren heriotza.

b) Onuradunaren lanbide-ezintasun luzea.

c) Ustiapen-lurrak gogor kaltetu dituen hondamendi natural larria.

d) Ustiategiko eraikinak istripuz suntsitzea.

e) Laborantzen parte bati edo osoari eragiten dion landare-gaixotasuna.

f) Ustiategi osoa edo haren zati garrantzitsu bat desjabetzea, baldin eta desjabetze hori aurrei-
kusita ez bazegoen konpromisoa sinatu zen egunean.

2.– Inguruabar horiek idatziz jakinarazi beharko zaizkio Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza edo 
Abeltzaintza Zuzendaritzari edo Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailari, dagozkion probe-
kin batera; horiek jakinarazteko, onuradunak edo haren eskubidedunak hamar egun balioduneko 
epea izango du hori egiteko baldintzetan dagoenetik aurrera.

3.– Inguruabar horiek gertatzean, ez da administrazio-penalizaziorik ezarriko, eta urte ani-
tzeko konpromisoen edo ordainketen kasuan, ez da eskatuko aurreko urteetan jasotako laguntza 
itzultzerik.
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6. artikulua.– Ustiaketak eskualdatzea.

1.– Baldin eta, nekazaritza– eta ingurumen-kontratua indarrean den artean, ustiategia titular-
tasunez aldatzen bada, osorik edo partez, onuradunak berehala jakinarazi beharko dio Arabako 
Foru Aldundiko Nekazaritza Sailari.

2.– Baldin eta, konpromiso-aldian, onuradunak beste pertsona bati osorik edo partez eskualda-
tzen badio bere ustiategia, azken horrek konpromisoarekin jarraitu ahal izango du berau betetzeko 
gelditzen den denboran edo konpromiso hori iraungi egin daiteke, konpromisoa eraginkorra izan 
zen aldian inolako itzulketarik egin gabe.

7. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

1.– Agindu honen I. eranskinaren 2. eta 3. artikuluetan ezarritako eskakizunak eta konpro-
misoak betetzen dituztenek, 2.1.c) artikuluan aurreikusitako laborantzei dagokienez, eskubidea 
izango dute eragiketa honen ondoriozko zenbatekoari dagokion laguntza jasotzeko: nekazaritza– 
eta ingurumen-metodoekin landutako aitortutako azalera bider banakako zenbatekoa.

2.– Hauek dira dirulaguntzaren unitate-zenbatekoak:

a) Nahitaezko konpromisoak:

– 1. taldea: 240 euro hektarea bakoitzeko.

– 2. taldea: 430 euro hektarea bakoitzeko.

– 3. taldea: 450 euro hektarea bakoitzeko.

– 4. taldea: 450 euro hektarea bakoitzeko.

b) Konpromiso gehigarriak:

– 1. gehigarria: 100 euro hektarea bakoitzeko.

– 2. gehigarria: 150 euro hektarea bakoitzeko.

– 3. gehigarria: 50 euro hektarea bakoitzeko.

Edonola ere, hektarea bakoitzeko gehieneko laguntza 600 euro izango da.

3.– Era berean, neurri horiek aurreikusten diren laguntzetara sartzeko, gutxienez 300 euroko 
laguntzak lortu behar dira, bakoitzaren xedapenei jarraiki.

8. artikulua.– Finantzaketa.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretako aurrekontu-kredituak izango dira 
agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzei zuzendutako baliabide ekonomikoen jatorria, eta 
RDPren xedeetarako finantzaketa osagarri bezala izango dira.

2.– 1.250.000 euro da agindu honi jarraikiz 2019ko ekitaldian zehar eman beharreko dirulagun-
tzen gehieneko bolumena.

3.– Ebazpen honetan aurreikusitako zenbatekoa aldatu egin daiteke, eskatutako laguntzen zen-
batekoa kontuan hartuta, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako Departamentuko aurrekontu 
erabilgarritasunaren arabera, erabakitzeko ebazpena egin baino lehen. Nekazaritza, Arrantza eta 
Elikadura Politika Sailburuordearen ebazpenaz jakinaraziko da.
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9. artikulua.– Funtsak agortzea.

1.– Eskabideak aurkezteko epea bukatuta, eskabide horiei legozkiokeen zenbatekoa kalkula-
tuko da aurreko artikuluan ezarritako kopuruen gehieneko zenbatekoa aintzat hartuta.

2.– Baldin eta aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera hasieran kalkulatutako zenbatekoei 
erantzuteko adinakoa bada deialdi honetako diru-zuzkidura, laguntzak zenbateko horren arabera 
emango dira.

3.– Kontrako kasuan, honako baremo honen arabera puntuaziorik handienak lortu dituzten 
eskabideei emango zaizkie dirulaguntzak:

a) Natura 2000 Sareko eremuetan azalerak dituzten udalerrietan dauden ustiategiak, 15 puntu.

b) Belardia ez den laborantza bakar batek SAUaren % 80 baino gehiago osatzen duen herrialde 
batean kokatutako ustiategia, 15 puntu.

c) Mugaketa naturalak edo bestelako mugaketa espezifikoak dituzten udalerrietan kokatutako 
ustiategia, 15 puntu.

d) Gainontzeko ustiategiak, 5 puntu.

Puntu-kopuru bera izatekotan, eskuragarri dagoen gainerako zenbatekoa puntuazio bera duten 
beste eskabideen artean hainbanatuko da.

10. artikulua.– Dirulaguntzak, eskabideak eta dokumentazioa kudeatzea.

1.– Nekazaritza edo Abeltzaintza Zuzendaritzari eta Arabako Foru Aldundiari dagokie agindu 
honetan aurreikusitako laguntzak kudeatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak 
(Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila) Arabako Foru Aldundiari (Nekazaritza Saila) 
kudeaketa gomendiotan emateko 2016ko azaroaren 25eko Hitzarmenaren arabera eta han ezarri-
tako baldintzetan, hain zuzen, EAEko Landa Garapenerako 2015-2020 Programan aurreikusitako 
nekazaritza-produkzio jasangarriko tekniken bidezko laborantza estentsiboen dibertsifikaziorako 
nekazaritza– eta ingurumen-laguntza kudeatzeko.

2.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzetara atxikitzeko eskabideak barne hartuko dira 
abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren III. tituluaren II. kapituluan ezarritako «eskabide 
bakarra» atalean eta otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 34. artikuluan (20/2016 Dekretua, Eus-
kal Autonomia Erkidegoan honako hauek garatu eta aplikatzekoa: Nekazaritza Politika Erkidearen 
(NPE) zuzeneko laguntzen erregimenak, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geo-
grafikoaren Sistema (SIGPAC) eta laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak). Eskabide 
bakarraren dagozkien laukitxoak markatu eta gero, agindu honen II. eranskinean aurreikusitako 
berariazko eskabide-eredua beteko da.

Edonola ere, aintzat hartuko dira helburu horrekin 2019ko otsailaren 1etik aurrera aurkeztu 
diren eskabideak, eta baliotasuna emango zaie, aurreko paragrafoan aipatutako «eskabide baka-
rra» aurkezteko epea amaitu arte.

3.– Honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da eskabidearekin batera:

a) Erantzukizunpeko adierazpena, hartutako konpromisoak betetzeari eta haiek egiaztatzeko 
kontrolei baiezkoa emateari buruzkoa.

b) Erantzukizunpeko adierazpena, hau guztia adierazteko: eskabidean jasotako informazioa 
egiazkoa dela; bestelako administrazio edo entitate publiko zein pribatuetatik helburu bererako 
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dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak jaso izana; dirulaguntzak itzultzeko ordain-
ketak ordainduta izatea; ez egotea itzultzeko prozedura baten edo zigortzeko prozedura baten 
eraginpean, edo akreditatzea prozedura hori amaiturik dela; akreditatzea pertsona edo erakunde 
eskatzaileak ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzea galarazten dion administrazio– 
edo zigor-arloko zigorrik edo hartarako desgaitzen duen legezko debekurik, eta aurkeztutako agiri 
guztiak egiazkoak direla.

c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ordainduta daudela akredi-
tatzeari dagokionez, dirulaguntzaren eskabidea aurkeztuz gero, eskatzaileak baimena emango 
du organo kudeatzaileak egoera horien akreditazioa zuzenenean jaso dezan, ziurtagiri telematiko 
bidez. Hala eta guztiz ere, eskatzaileak berariaz uko egin diezaioke baimen horri, eta, halakorik 
eginez gero, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko du.

11. artikulua.– Izapidetzea.

1.– Arabako Foru Aldundiak akatsen bat edo zehaztasunik eza atzematen badu eskabideetan, 
eskatzaileari jakinaraziko dio, eta hark 10 eguneko epea izango du hori konpontzeko. Horretarako 
epea igarota, adierazitako akatsa zuzendu ez badu, aurretik egindako eskabidea ukatzeko ebaz-
pen bat emango da.

2.– Dirulaguntza hori eskatzen dutenek fakturak, garraio-agiriak edo hartutako konpromisoekin 
lotutako bestelako dokumentazioa gorde eta Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza edo Abeltzaintza 
Zuzendaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren eskura jarri beharko dute.

3.– Beharrezko kontrolak eta egiaztatzeak egin eta gero eta aurreko artikuluan eskatutako doku-
mentazioa jaso eta gero, laguntza-kudeaketako erakunde laguntzaileak banakako txosten tekniko 
bat egingo du esku hartu den laguntza-espedienteen gainean. Txosten hori ikusirik eta beharrezko 
iritzitako egiaztatzeak egin eta gero, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzenda-
riak ebazpen bat emango du hilabeteko epean, txostena jasotzen denetik aurrera.

4.– Artikulu honetan ezarritako epean berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi ezean, eskabi-
deak ukatutzat joko dira, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan xedatutakoaren arabera.

5.– Laguntzaren egiaztatze eta kontrol guztiak egin eta gero ordainduko dira laguntzak, eta 
otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 29.4 artikuluaren arabera eta bertan aurreikusitako epeetan.

6.– Laguntzei buruzko ebazpena interesdunei banan-banan jakinarazi behar bazaie ere, Neka-
zaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bidez, nekazaritzaren 
arloan eskumena duen organoaren egoitza elektronikoan argitaratuko da agindu honen babes-
pean esleitutako dirulaguntzak eskuratu dituztenen zerrenda, esleitutako zenbatekoak adieraziz, 
Europako Erkidegoko erregelamenduan horren inguruan xedatutakoarekin bat.

12. artikulua.– Onuradunen betebeharrak eta eskubideak.

1.– Agindu honetan araututako laguntzen onuradunek betebehar hauek dituzte: Dirulaguntzei 
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan aurreikusitakoak; eta, edonola 
ere, honako hauek:

a) Dirulaguntza ematea zilegi egiten duen egoeran izatea edo jarduera egitea, eta dirulaguntza 
eman duen erakundearen aurrean justifikatzea dirulaguntza emateko betekizunak eta baldintzak 
betetzen direla eta jarduera burutu dela.
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b) Baliteke Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako Sailak, Kontrol 
Ekonomikoko Bulegoak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak edo Europar Batasuneko organo esku-
dunek informaziorik eskatzea agindu honen kontura jasotako dirulaguntzak direla-eta, eta, beraz, 
informazio hori eman egin beharko zaie, eta horrez gain, egiaztatze-jarduerei –administratiboak 
zein bertatik bertarakoak– men egin.

c) Dirulaguntza ematen duen erakundeari jakinaraztea bestelako administrazio edo erakunde 
publiko zein pribatuetatik xede berarekin jasotako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo 
baliabideak, bai eta dirulaguntza ematean kontuan hartutako gorabehera objektibo edo subjekti-
boetan izandako aldaketak ere.

d) Emandako dirulaguntza onartzea. Ildo horretatik, dirulaguntza eman zaiola jakinarazten zaion 
egunetik hasi eta hamabost eguneko epean onuradunak dirulaguntzari esanbidez uko egiten ez 
badio, pentsatuko da dirulaguntza onartu duela.

e) Emakumeenganako eta gizonenganako tratua berdina izatea esparru guztietan, kanpoko 
zein barrukoetan.

2.– Pertsona fisikoek eta pertsona juridikoen ordezkariek, agindu hau aplikatzetik sortuko diren 
administrazio publikoekiko idatzizko zein ahozko harremanetan, euskara eta gaztelania erabil-
tzeko duten eskubidea eta aukeratzen duten hizkuntzan arreta jasotzeko eskubidea bermatuko da.

13. artikulua.– Deklaratutako azaleraren eta egiaztatutako azaleraren arteko aldearen ondo-
riozko erredukzioak eta penalizazioak.

1.– Ez-betetzeak atzemango balira egindako kontroletan, indarreko legerian ezarritako erreduk-
zio, penalizazio eta itzultze hauek aplikatuko dira:

a) Baldin eta egiaztatzen bada egiaztatutako azalera handiagoa dela eskabidean deklaratuta-
koa baino, deklaratutako azalera hartuko da aintzat laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko.

b) Baldin eta egiaztatzen bada deklaratutako azalera egiaztatutakoa baino handiagoa dela, gainde-
klaraziotzat joko da. Kasu honetan, kontrolean egiazki egiaztatutako azaleraren gainean kalkulatuko 
da laguntza. Egiaztatzen den gaindeklarazioaren portzentajearen arabera egingo dira erredukzioak 
eta penalizazioak. Gaindeklarazioaren portzentajea formula hau erabilita kalkulatuko da:

Gaindeklarazio portzentajea= 
Deklaratutako azalera-Egiaztatutako azalera 

X100 
Egiaztatutako azalera

c) Baldin eta 0,1 hektarea edo txikiagoa bada deklaratutako azalera osoaren eta neurri bate-
rako ordainketa-eskabidean egiaztatutako azalera osoaren arteko aldea, egiaztatutako azalera 
deklaratutakoaren pareko joko da. Baldintza hori ez da aplikatuko baldin eta azalera osoaren % 20 
baino handiagoa bada diferentzia.

d) Baldin eta deklaratutako azaleraren eta egiaztatutako azaleraren arteko aldea % 3 edo bi 
hektarea baino handiagoa baina egiaztatutako azaleraren % 20 edo txikiagoa bada, egiaztatutako 
azaleraren oinarriaren gainean kalkulatuko da laguntza, egiaztatutako aldearen bikoitza txikituta.

e) Baldin eta aldea egiaztatutako azaleraren % 20 baino handiagoa bada, ez da azaleragatiko 
inongo laguntzarik emango.



123. zk.

2019ko uztailaren 1a, astelehena

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2019/3224 (19/8)

f) Baldin eta aldea % 50 baino handiagoa bada, ez da azaleragatiko inongo laguntzarik emango. 
Gainera, onuradunak penalizazio gehigarri bat jasoko du, deklaratutako azaleraren eta egiaztatu-
tako azaleraren arteko aldeari dagokion laguntzaren zenbatekoaren parekoa. Aurtengo urtean edo 
irregulartasuna atzematen den urtearen ondorengo hiru urteetan onuradunak aurkezten dituen 
eskabideengatik eskubidez legozkiokeen 1305/2013 (EB) Erregelamenduan edo 1307/2013 (EB) 
Erregelamenduan aurreikusitako laguntza-neurrien kargura emandako ordainketetatik kenduko 
dira penalizazio horien ondoriozko zenbatekoak. Zenbatekoa ezin bada osorik kendu ordainketa 
horietatik, gainerako saldoa ezereztuko da.

2.– Nekazaritza-lursail guztien azalerei dagokienez azaleren laguntza-neurrien deklarazio osatu 
gabea egiteagatik aurreikusitako penalizazioak kalkulatzeko, eskabide bakarrean deklaratutako 
azalera globalari kendu egingo zaio deklaratutako azalera global horri deklaratu ez diren neka-
zaritza-lursailen azalera globala gehituta ateratzen den azalera, eta alde hori hartuko da aintzat.

Baldin eta alde hori deklaratutako azalera osoaren % 3 baino handiagoa bada, neurri hauen 
arabera gutxituko da laguntza-neurrien zenbateko osoa:

a) Ehunekoa % 3 baino handiagoa baina % 25 edo txikiagoa bada, % 1eko murrizketa aplika-
tuko da.

b) Ehunekoa % 25 baino handiagoa baina % 50 edo txikiagoa bada, % 2ko murrizketa aplika-
tuko da.

c) Ehunekoa % 50 baino handiagoa bada, % 3ko murrizketa aplikatuko da.

3.– Ezarritako penalizazioak ez zaizkie aplikatuko onuradunak eskabidea okerra dela edo 
aurkeztu eta gero oker bilakatu dela agintaritza eskudunari idatziz jakitera ematen dizkion lagun-
tza– edo ordainketa-eskabideen alderdiei, betiere onuradunari ez bazaio agintaritza eskudunak 
lekuan bertan kontrol bat egiteko duen asmoaren berri eman, eta agintaritza horrek ez badio jada 
laguntza– edo ordainketa-eskabidean ez-betetzeak daudela adierazi.

14. artikulua.– Baldintzak ez betetzeagatiko erredukzioak eta penalizazioak.

Baldintzak betetzen ez badira, zehaztutako ehunekoan gutxituko dira laguntzen zenbatekoak, 
xedapen hauetan xedatuarekin bat: abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretua (1075/2014 
Errege Dekretua, zuzeneko ordainketak, landa-garapeneko zenbait urte-sari edo mahastizaintzako 
eta ardogintzako sektoreari laguntzeko zenbait programetako laguntzak jasotzen dituzten onura-
dunek bete behar dituzten baldintza-arauak ezartzekoa) eta otsailaren 16ko 20/2016 Dekretua 
(20/2016 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan honako hauek garatu eta aplikatzekoan: 
Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) zuzeneko laguntzen erregimenak, Nekazaritza Lursailak 
Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema (SIGPAC) eta laguntzen onuradunek bete 
beharreko baldintzak). Murrizketa ezin bada ordainketa baino lehen zehaztu, geroko ordainkete-
tan berreskuratu edo konpentsatu ahal izango da onuradunak ordaindu beharreko zenbatekoa. 
Azken kasu horretan, sortutako interesak ez dira aintzat hartuko.

15. artikulua.– Onarpen-irizpideak eta bestelako konpromiso edo betebeharrak ez betetzeaga-
tiko erredukzioak eta penalizazioak.

1.– Ez-betetze orok ekarriko ditu murrizketak edo ukatzeak laguntzaren lerroan. Ez-betetzearen 
proportzionaltasuna hartuko da aintzat azalera jakin bati soilik eragiten dion zehazteko, eta, kasu 
horretan, ustiapenaren parte horri aplikatuko zaio murrizketa. Hala ez bada, ustiapen osoari era-
gingo dio.
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2.– Eskatutako laguntza osorik ukatuko da, baldin eta onarpen-irizpideak ez badira ustiapen 
osoan betetzen.

3.– Jarraian zehazten den bezala gutxituko edo ukatuko da eskatutako laguntza, baldin eta bete-
beharrak edo I. eranskinean tipifikatutako konpromisoak betetzen ez badira. Laguntza ehuneko 
zenbat gutxituko den zehazteko, ez-betetzearen larritasuna, norainokoa, iraupena eta errepika-
pena hartuko dira aintzat:

– Oinarrizko lerroa ez betetzea: laguntza ukatzea.

– Konpromiso baztertzailea ez betetzea: laguntza ukatzea.

– Oinarrizko konpromisoa ez betetzea: % 50eko murrizketa laguntzan. Oinarrizko konpromiso 
bat berriz hausten bada konpromiso-aldian, laguntza ukatuko da.

– Konpromiso nagusia ez betetzea: % 20ko murrizketa laguntzan. Ez-betetzeak behin eta berriz 
gertatzen badira, % 40ko murrizketa aplikatuko da konpromiso bera bigarren urtez betetzen ez 
denetik aurrera.

– Bigarren mailako konpromisoa ez betetzea: % 5eko murrizketa laguntzan. Ez-betetzeak behin 
eta berriz gertatzen badira, % 10eko murrizketa aplikatuko da konpromiso bera bigarren urtez 
betetzen ez denetik aurrera.

4.– Hauek izango dira konpromiso-aldian hitzartutako azalerari ez eusteagatik aplikatzeko 
murrizketak:

Murrizketa 

Hitzartutako azaleraren gutxitze-ehunekoa Ez-betetzearen 1. urtea Ez-betetzearen 2. urtetik aurrera 

Ehuneko 20 < gutxitzea ≤ Ehuneko 40 Ehuneko 20 Ehuneko 40 

Ehuneko 40 < gutxitzea ≤ Ehuneko 60 Ehuneko 50 Ehuneko 100 

Ehuneko 60 < gutxitzea ≤ Ehuneko 100 Ehuneko 100 Ehuneko 100 

* Gutxitze-ehunekoa = (hitzartutako azaleraren eta onarpen-baldintzak, oinarrizko linea eta kon-
promiso baztertzaileak betetzen dituzten hitzartutako azalera) zati hitzartutako azalera, bider 100.

Edonola ere, hitzartutako gehieneko azalerari edo AzLUei ez bazaie eusten behin baino gehia-
gotan, ez dira itzuli beharko aurreko urteetan jasotako zenbatekoak.

5.– Konpromisoen ez-betetze bat baino gehiago gertatzen bada, horietako bakoitzari aplika 
dakizkiokeen murrizketak gehituko dira.

6.– Onarpen-eskakizunak, oinarrizko linea ez betetzeak edo ordainketa-eskabidea ukatzea 
eragiten duten nekazaritza– eta ingurumen-konpromisoak ez betetzeak eta laguntza ordaintzeko 
eskabidea ez aurkezteak ekarriko dute Euskadiko Ogasun Nagusiari itzuli beharra gaur egun 
arte jasotako zenbatekoak eta horiei aplikatzekoak diren legezko interesak, baldin eta, konpro-
miso-aldiaren bi kanpainetan, egoera horietakoren bat gertatzen bada, betiere.
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16. artikulua.– Berariazko ez-betetzeak.

Berariazko ez-betetzetzat joko dira agerian uzten dutenak onuradunak, neurri horren helburuen 
aurkako abantaila bat lortzeko, artifizialki sortu dituela laguntza emateko eskatutako baldintzak. 
Kasu horietan, eskubidez legokiokeen laguntzatik kanpo geldituko da onuraduna, eta aurreko eki-
taldietan jasotako zenbatekoak eta horien legezko interesak itzuli beharko ditu konpromiso-aldi 
honetan.

17. artikulua.– Murrizketa-, penalizazio– eta ukatze-agindua.

Ez-betetzeek murrizketen, penalizazioen eta ukatzeen pilaketa badakarte, horiek gradualki apli-
katuko dira aurreko zenbatekotik abiatuta eta ordena honen arabera:

– Gaindeklarazioagatiko erredukzioak eta penalizazioak.

– Onarpen-irizpideak eta bestelako konpromiso edo betebeharrak ez betetzeagatiko ukatzeak.

– Eskabidea epez kanpo aurkezteagatiko murrizketak.

– Ustiapenaren azalera osoa ez aitortzeagatiko murrizketak.

– Konpromisoak ez betetzeagatiko murrizketak.

– Baldintzak ez betetzeagatiko erredukzioak.

18. artikulua.– Baldintzak aldatzea, ez-betetzeak eta itzulketak.

1.– Laguntzak emateko eta ordaintzeko kontuan hartu diren baldintzen aldaketa orok, betiere 
agindu honetan ezarritako gutxieneko betekizunak errespetatzen badira, eta, hala bada, beste 
dirulaguntza batzuk jasota gehieneko zenbatekoa gainditzen bada, eragin dezake dirulaguntzak 
emateko ebazpena aldatzea, betiere dirulaguntzako arauan horren onuradun izateko ezarri diren 
gutxieneko betekizunak errespetatzen badira. Esandakoaren ondorioetarako, organo kudeatzaile 
eskudunak aldaketa-ebazpena emango du, eta, haren bitartez, emandako dirulaguntzen zenbate-
koak egokituko dira.

2.– Onuradunek ez badituzte betetzen agindu honetan ezarritako betekizunak, edo, Diru-
laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean aurreikusitako kasuak gertatzen 
badira, jasotako dirua osorik edo partez itzuli beharko dute, dagozkien berandutze-interesekin 
batera. Hori guztia, xedapen hauetan xedatuarekin bat: dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorra; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko 
testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua, eta abenduaren 
17ko 698/1991 Dekretua.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek 
berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako sail-
buruari, hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 
hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal 
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hileko epean, 
agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
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AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 
izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko ekainaren 20a.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,
MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.
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I. ERANSKINA

NEKAZARITZA-PRODUKZIO JASANGARRIKO TEKNIKEN BIDEZKO 
LABORANTZA ESTENTSIBOAREN DIBERTSIFIKAZIORAKO NEKAZARITZA- ETA 

INGURUMEN-BALDINTZAK

1.– Nahitaezko baldintzak.

a) Hitzartutako ereintza-azalera osoari eustea.

Hitzartutako azalera % 20 gehienez handitu ahal izango da urtero. Aurrekonturik badago ordain-
duko dira azalera horren urteko gehikuntzak.

Konpromiso-aldi guztian, laborantzen errotazioetarako nekazaritzaren ikuspegitik, eta, ondo-
rioz, ingurumenaren ikuspegitik, beharrezko diren fluktuazioei egokitzeko hitzartutako gehieneko 
azalerarekiko gehienez % 20 gutxitzea baimenduko da.

b) Formakuntza jardunaldi batera bertaratzea urtean behin, konpromiso-aldiak iraun bitartean. 
(Konpromiso nagusia). Prestakuntza-ikastaroen edukia, neurrian jasotako konpromisoekin bat 
etorriko da.

c) Ustiapen-koadernoa eguneratua izatea, fitosanitarioen, ongarritzeen eta ureztaketen arloan 
jasotako aholkularitza teknikoaren arabera. (Konpromiso nagusia).

d) Zuzendaritza teknikoa. (Konpromiso baztertzailea).

– Teknikari arduradun baten zerbitzuak ukan behar ditu ustiapenak. Haren funtzioak izango dira 
laborantzen garapena aholkatu, zuzendu eta kontrolatzea ingurumen-jasangarritasuneko irizpi-
deen arabera. Nekazariak, berriz, teknikariaren adierazpenak inplementatzeko konpromisoa hartu 
beharko du.

e) Zorua desinfektatzea. (Konpromiso baztertzailea).

– Debekatuta dago tratamendu kimikoak erabiltzea zorua desinfektatzeko, teknikoki justifikatu-
tako ezohiko kasuetan izan ezik.

f) Ongarriketa:

– Zoruaren azterketa fisiko eta kimikoa erabiliko da makroelikagaien beharra kalkulatzeko oinarri 
gisa, nitrogenorako izan ezik. Zoruaren azterketa fisiko eta kimikoa egiteko lau urteko aldizkakota-
suna ezartzen da. (Oinarrizko konpromisoa).

– Araztegietako lohiz eratutako materialak ezin dira erabili. (Konpromiso baztertzailea lursailari 
dagokionez).

– Hiri-hondakin solidoak ezin dira zuzenean erabili. (Konpromiso baztertzailea lursailari 
dagokionez).

– 2. 3. eta 4. taldeetako laborantzentzat, 180 UFN/ha-koa izango da ekarpen nitrogenatu guztien 
gehieneko zenbatekoa gune ez-kalteberetan, eta 55 UFN/ha-koa, gune kalteberetan. (Oinarrizko 
konpromisoa).
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g) Ureztatzea. (Oinarrizko konpromisoa).

– Ureztatzeko uraren kalitatea aztertzeko ezaugarriak ukan behar dira, horren erabilerari 
buruzko erabaki bat hartzeko.

– Ureztatzeko uraren azterketa fisiko eta kimiko bat ukan behar da, eta, gutxienez, bi urtean 
behin egin behar da baimendutako laborategi batean. Lur azpiko ur-bilketa propioen kasuan, aldiz-
kakotasun handiagoa justifikatu ahal izango da, 5 urtetik gorakoa ez bada, betiere.

– Ur-erabileraren eraginkortasun handia eta ur-baliabideen optimizazioa bermatzen duten urez-
tatze-teknikak erabili behar dira, ur-galerak saihesteko. Horretarako, hauek egingo dira gutxienez:

● Ureztatze-instalazioak behin berrikustea konpromiso-aldian.

● Hitzartutako ustiapen-lursailen baldintzei egokitutako ur-balantze bat ukatea.

● Ureztatzeak eta ur-balantzea idaztea landa-koadernoan.

h) Aurreko laborantzak eta errotazioak: (Konpromiso baztertzailea lursailari dagokionez, biga-
rren mailakoa ustiapenari dagokionez).

– Laborantza-errotazioa hiru urtean behin. Dirulaguntza hauetara atxikitzen diren laborantza 
guztiei aplikatuko zaie nahitaez, eta uneren batean dirulaguntza hauetara atxikitzen diren lursail 
guztietan betetzen dela kontrolatuko da.

i) Berdean lurperatzeko laborantza: (Konpromiso baztertzailea).

– Laborantza onargarriak: lekadunak edo kruziferoak.

– Lurperatu beharreko azalera: kontratatutako gehieneko azalera. Laborantzak azaleraren % 75 
estali behar du azalera onar dadin.

– Finkak: ustiategiko edozein. Ezin da berdean lurperatu aurretik lekadunak edo kruziferoak 
dituzten lursailetan.

– Egunak: ereintza edozein unetan egin daiteke. Jakinarazi lurperatu aurretik (zazpi egun balio-
dun gutxienez).

j) Laborantza-hondakinak lurperatzea. (Konpromiso baztertzailea).

– Zoruan hostoak eta uzta-hondakinak gehitzea, eta artzaintza edo lursaila ken dadila saihestea.

2.– Konpromiso gehigarriak.

Aurreko konpromisoez gain, nekazariek honako konpromiso gehigarri hauek sinatu ahal izango 
dituzte:

1. gehigarria:

Azukre-erremolatxaren sustraiko lurraren gehiengoa kentzen duen makina espezifikoen karga-
ren erabilera. (Konpromiso nagusia).

Hitzartutako azaleran egin beharko da. Garbiketa egiten duten karga-sistemak eta garbiketa-sis-
tema mekanikoa duten bilketa-sistemak bananduak izango dira.

Hitzartutako lursailetan bildutako erremolatxen % 80 gutxienez kargatuko da kanpaina 
bakoitzean.
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2. gehigarria:

Laborantza-errotazioa urtebetez luzatzea. (Konpromiso baztertzailea lursailari dagokionez, biga-
rren mailakoa ustiapenari dagokionez). Konpromiso gehigarria hau 1. taldeari ezin zaio aplikatu.

Laborantza-errotazioa urtebetez luzatzea (3 urtetik 4ra). Dirulaguntza hauetara atxikitzen diren 
laborantza guztiei aplikatuko zaie nahitaez (indaba-alekoari izan ezik), eta uneren batean dirula-
guntza hauetara atxikitzen diren lursail guztietan betetzen dela kontrolatuko da, onuraduna alde 
batera utzita.

3. gehigarria:

Berdean lurperatzeko laborantzaren nahitaezko konpromisoa handitzea, konprometitutako aza-
leraren % 25.



KANPAINA / CAMPAÑA

ESPEDIENTE ZK. / 
Nº EXPEDIENTE

ESKAERA DATA / 
FECHA SOLICITUD

KONPROMEZU HASIERA 
URTEA / AÑO INICIO 
COMPROMISO

KONPROMETITUTAKO 
AZALERA / SUPERFICIE 
COMPROMETIDA 

SARRERA ERREGISTROKO ZIGILUA / SELLO REGISTRO 
ENTRADA

TITULAR ORDEZKARIA / TITULAR REPRESENTANTE:

IZEN DEITURAK EDO 
SOZIETATEAREN IZENA / 
APELLIDOS Y NOMBRE O 
RAZÓN SOZIAL

I.F.Z. edo N.A.N. /                  
N.I.F. o D.N.I.

EGOITZA /               
DOMICILIO

HERRIA /               
LOCALIDAD

UDALERRIA /            
MUNICIPIO

L . HISTORIKOA /  
T. HISTÓRICO

POSTA KODEA /              
COD. POSTAL

TELEFONOA /         
TELEFONO

USTIATEGIARI BURUZKO DATUAK / DATOS DE LA EXPLOTACIÓN:

USTIATEGIAREN KODEA / 
CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN

USTIATEGI  MOTA /                
  TIPO EXPLOTACIÓN

UDALERRIA /               
MUNICIPIO

L. HISTORIKOA /  
T. HISTÓRICO

Landaketa estentsiboak nekazaritza produkzio iraunkorreko teknikekin dibertsifikatzea / Diversificación de cultivos extensivos bajo 
técnicas de producción agrícola sostenible

BANKU DATUAK/ DATOS BANCARIOS:

Laguntza honen ordainketa eskatzaileak laguntza ordaintzeko egunean Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantza Saileko  Kontrol Ekonomikoko 
Bulegoan erregistraturik duen banku kontuan egingo da  / Esta ayuda se abonará en la cuenta bancaria que el solicitante tenga registrada en la 
Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco el día del pago de la ayuda

Nº de control interno:

D/Dña             , con CIF/NIF  

aren      (e)an,                     (en) / En              a      de           de 

Sinadura / Firmado

NEKAZARITZA, INGURUMEN ETA KLIMAREN ARLOKO LAGUNTZAK / SOLICITUD DE AYUDAS AGROAMBIENTE Y CLIMA

LGNEF
FEADER

123. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2019ko uztailaren 1a, astelehena

2019/3224 (19/15)



Landaketa estentsiboak nekazaritza produkzio iraunkorreko teknikekin dibertsifikatzea / Diversificación de cultivos extensivos bajo 
técnicas de producción agrícola sostenible

KANPAINA / CAMPAÑA ESPE. ZK / Nº EXPE AURKEZPEN DATA / 
FECHA PRESENTACION

IZEN DEITURAK EDO SOZIETATEAREN IZENA / 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

I.F.Z edo I.F.K. / 
N.I.F. o D.N.I.

Behean sinatzen duena El abajo firmante

Adierazten du: Declara:

Beterik dituela bere zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak, 
Dirulaguntzen Lege Orokorraren Erregelamenduaren 22. eta 24. 
artikuluetan ezarritako eran egiaztaturik (Erregelamedua xedapen 
honek onartu zuen: 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa).

Que está al corriente de sus obligaciones fiscales y de la Seguridad 
Social, acreditándose en la forma establecida en  los artículo 22  y 24 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado por  
Real decreto  887/2006 de 21 de Julio.

Hala balegokio, ordainduta edukitzea dirulaguntzak itzultzeko 
betebeharren ondorioz ordaindu beharrekoak, Dirulaguntzen Lege 
Orokorrak (38/2003 Legea, azaroaren 17koa) edo gai horretan 
aplikatzekoa den foru araudiak ezarritako baldintzen arabera.

En su caso, encontrarse  al corriente de pago de las obligaciones por 
reintegro de subvenciones, en los términos establecidos por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o por la 
normativa foral aplicable en esta materia.

Ez ezarri izana administrazio zehapenik ez zigor penalik sexua dela 
eta diskriminazioa eragin izanagatik, eta ez ezarri izana debeku hau 
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen ondorioz 
(4/2005 Legea, otsailaren 18koa).

No estar sancionadas administrativa ni penalmente por incurrir en 
discriminación por razón de sexo ni estar sancionadas con esta 
prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 
igualdad de mujeres y hombres.

Ez egotea itzulketa edo zehapen prozedura batean sartuta, prozedura 
hori Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioek edo haien 
organismo autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo 
dirulaguntzak direla-eta hasi eta oraindik izapidetzen aritzeagatik.

No estar incurso o incursa en un procedimiento de reintegro o 
sancionador, que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o 
subvenciones de la misma naturaleza concedidas por las 
Administraciones Públicas Vascas y sus organismos autónomos, se 
halle todavía en tramitación.

Nekazaritza-ingurumenaren arloko laguntza eskatu izana dela-eta 
hartutako konpromisoak betetzea. Nekazaritza-ingurumenaren eta 
klimaren arloko edozein laguntzagatik eta/edo nekazaritza 
ekologikoaren arloko edozein laguntzagatik ezartzekoak diren 
gutxieneko arauak eta hartzekoak diren konpromisoak betetzea.

Cumplir los compromisos adquiridos de la ayuda agroambiental 
solicitada. Cumplir las normas mínimas obligatorias y los 
compromisos adquiridos de cualquier ayuda de agroambiente y clima 
y/o agricultura ecológica.

Nekazaritza arloko edozein laguntza eman bazaie, hori dela-eta 
hartutako konpromisoak betetzea edo beteta izatea.

Cumplir o haber cumplido los compromisos adquiridos con ocasión de 
la concesión de cualquier ayuda agraria.

Badaki eskatutako laguntza-araubideak direla-eta zer baldintza 
ezartzen dituzten Europako, Estatuko, autonomia-erkidegoko arauek 
eta foru arauek.

Que conoce las condiciones establecidas por la normativa europea, 
estatal, autonómica y foral, relativa a los regímenes de ayuda 
solicitados.

Ez eskatzea helburu bera duen beste nekazaritza-laguntzarik. No solicitar otra ayuda agraria con la misma finalidad.

Baimena ematea Nekazaritza Sailari zuzenean eska ditzan zerga 
betebeharrak beterik eta Gizarte Segurantzaren kotizazioak 
ordaindurik izatearen ziurtagiriak. 

Autorizar al Departamento de Agricultura a solicitar directamente los 
certificados de estar al corriente de las obligaciones fiscales y en el 
pago a las cotizaciones a la Seguridad Social 

Nekazaritza ekologikorako laguntzak eskatuz gero, baimena ematea 
Nekazaritza Sailari zuzen-zuzenean eska diezaien organo eskudunei 
zerga informazioa, nekazari aktibotzat onartua izateko irizpidea 
betetzen denetz determinatu ahal izateko behar dena.

En caso de solicitar las ayudas a la agricultura ecológica, autorizar al 
Departamento de Agricultura a solicitar directamente la información 
fiscal a los órganos competentes para poder determinar el 
cumplimiento del criterio de admisibilidad de agricultor activo.

Baimena ematea Nekazaritza Sailari zuzen-zuzenean eska diezazkien 
beste organismo eta entitate batzuei neurriak kudatzeko beharrezkoak 
diren ziurtagiriak eta informazioa.

Autorizar al Departamento de Agricultura  a solicitar directamente a 
otros  organismos y entidades los certificados e información necesaria 
para la gestión de las medidas

Ez egotea sartuta azaroaren 17ko 38/2003 Legeak, dirulaguntzenak, 
bere 13. artikuluko 2. eta 3. idatz zatietan aurreikusitako egoeraren 
batean, deialdi honetako laguntzen onuradun izateko, eta hori 
egiaztatzeko, kontuan hartuko da lege horren 13. artikuluko 4., 5., eta 
6. idatz zatietan xedatukoa.

No estar incurso/a, para obtener la condición de beneficiario/a de las 
ayudas de esta convocatoria, en alguna de las circunstancias 
previstas en los apartados 2. y 3. del  artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se acreditarán de 
conformidad de lo dispuesto en los apartados 4., 5., y 6. del artículo 
13 de dicha Ley.

D/Dña             , con CIF/NIF  

aren      (e)an,                     (en) / En              a      de           de 

Sinadura / Firmado
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Bere burua behartzen du: Se compromete a:

Ustiategiaren koadernoa betetzea eta eguneratzea. Koadernoa 
eskuragarri egon behar da zerbitzu teknikoentzat.

Cumplimentar y tener actualizado el cuaderno de explotación. El 
cuaderno deberá estar a disposición de los servicios técnicos para la 
realización de los controles que lo requieran.

Ustiategi osoan, baldintza orokorrez gainera, ongarriak eta produktu 
fitosanitarioak erabiltzeko gutxieneko baldintzak betetzea.

Cumplir en el conjunto de la explotación, además de la 
condicionalidad, los requisitos mínimos en relación con la utilización 
de abonos y fitosanitarios.

Laguntza lerro bakoitzari loturiko onargarritasun baldintzak, oinarrizko 
araudia eta berariazko konpromisoak beteko ditu, lehenengo urteko 
laguntza deialdia emateko deialdia egin zenetik 5 urte jarraian 
behintzat (nekazaritza ekologikoko ekoizle bihurtzen ari direnen 
kasuan, bihurtze aldiari egokituko zaio nahitaezko epea). Gutxienezko 
arauak eta nahitaez bete beharreko baldintzak edo konpromisoak 
aldatzen badira, eta zorroztu egiten badituzte, onuradunak eskubidea 
izango du ez onartzeko egokitzapen berria. Kasu horretan, 
konpromisoa amaitutzat joko da, eta ez zaio eskatuko itzultzeko 
konpromisoa eraginkorra izan den garaiko dirurik. Halaber, 
konpromisoek oraingo programazio aldia gainditzen badute eta 
onuradunak ez badu onartzen hurrengo programazio aldia esparru 
juridikora moldatzea, konpromiso horiek amaitutzat joko dira eta 
onuradunari ez zaio eskatuko itzultzeko dirurik. 

Cumplir las condiciones de admisibilidad, la normativa básica y los 
compromisos específicos sujetos a cada línea de ayuda durante al 
menos 5 años consecutivos desde la convocatoria de concesión de la 
ayuda del primer año (en el caso de agricultura ecológica en 
conversión el plazo obligatorio se ajustará al período que dura la 
conversión). En caso de modificarse las normas mínimas, requisitos o 
compromisos obligatorios, de modo que sean más rigurosos, el 
beneficiario tendrá derecho a no aceptar la nueva adaptación. En este 
caso, el compromiso se dará por finalizado sin que se exija reembolso 
alguno por el período de compromiso efectivo. Asimismo, en caso de 
que los compromisos contraídos rebasen el periodo de programación 
actual y la adaptación al marco jurídico del período de programación 
siguiente no sea aceptada por el beneficiario, también se darán por 
finalizados sin que se exija reembolso alguno. 

Urtean gutxienez prestakuntza saio batera joango da Asistir al menos a una jornada formativa cada año.

Hitzemandako azalera mantenduko du bost urtez, eta luzatutako 
aldietan ere bai, halakorik balego

Mantener la superficie comprometida durante cinco años, más las 
prorrogas, si las hubiere.

Teknikari aholkularia izango du Disponer de técnico asesor

Ustiapen koadernoa egunean izango du, arlo fitosanitarioari, 
ongarritzeari eta ureztaketei (balantze hidrikoa) buruz jasotako 
aholkularitza teknikoaren arabera

Mantener actualizado el cuaderno de explotación de acuerdo con el 
asesoramiento técnico recibido en fitosanitarios, abonado y riegos 
(balance hídrico)

Ez du lurzoru desinfektatzailerik erabiliko (salbuespenak salbuespen) No utilizar desinfectantes de suelo (salvo excepción)

Lurzoruaren analisia egingo du 4 urtez behin (labore unitate 
bakoitzean)

Realizar un análisis de suelo cada 4 años (en cada unidad de cultivo)

Ez du lohirik aplikatuko, eta ez du hiri hondakin solidorik zuzenean 
erabiliko

No aplicar lodos ni uso directo de Residuos sólidos urbanos

Ongarri nitrogenatuen erabilera mugatuko du (gehienez ere 155 
ongarri nitrogenatu unitate, zona kalteberetan; 180 ongarri nitrogenatu 
unitate, gainerakoetan)

Limitar el abonado nitrogenado (Máximo 155 U.F.N. en zonas 
vulnerables, 180 U.F.N en el resto)

Ureztaketa uren analisia egingo du bi urtez behin (5 urtez behin, 
norberaren ur bilketan) eta ureztatzeko azpiegituren azterketa bat 5 
urtean behin

Realizar un análisis de las aguas de riego cada 2 años (5 años en 
captación propia) y una revisión de la infraestructura de riego cada 5

Hitzemandako azaleretan, hiru urtez behin, txandaketa egingo du, eta 
gehienez ere behin errepikatuko du (lau urtez behin, baldin eta 
dagokion borondatezko konpromisoa hartzen badu)

Establecer una rotación máximo de una repetición cada tres años en 
las superficies comprometidas ( 4 años en caso de acogerse al 
compromiso voluntario correspondiente)

Uzta hondakinak lurrarekin nahastuko ditu Incorporar los restos de cosecha al suelo

Hitzemandako bost urteetan, hitzemandakoa besteko azaleran 
ereingo ditu lekadunak edo landare gurutzedunak, lurperatze 
berderako

Sembrar tanta superficie como la comprometida (a lo largo de los 
cinco años de compromiso) de leguminosas o crucíferas para 
enterrado en verde

D/Dña             , con CIF/NIF  

aren      (e)an,                     (en) / En              a      de           de 
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AURKEZTUTAKO AGIRIAK / DOCUMENTOS ENTREGADOS

Landaketa estentsiboak nekazaritza produkzio iraunkorreko teknikekin dibertsifikatzea / Diversificación de cultivos extensivos bajo 
técnicas de producción agrícola sostenible

KANPAINA / CAMPAÑA ESPE. ZK / Nº EXPE AURKEZPEN DATA / 
FECHA PRESENTACION

IZEN DEITURAK EDO SOZIETATEAREN IZENA / 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

I.F.Z edo I.F.K. / 
N.I.F. o D.N.I.

jaunak / andreak BAIMENA EMATEN DIOT Nekazaritza 
Saileko Nekazaritza Garapenerako Zerbitzuari agintari eskumendunari 
aurkeztu beharreko agirien zerrendan A (baimendua) bezala dauden 
agiriak eskatzeko.

D/Dña                con DNI          AUTORIZO al Servicio de Desarrollo 
Agrario del Departamento de Agricultura solicitar a la autoridad 
competente la documentación que aparece como  A (Autorizado) en el 
listado de Documentación a presentar.

Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 
abenduaren 5eko, 3/2018 Lege Organikoaren arabera, baimen hau bakar-
bakarrik eskaera honetako laguntzak tramitatzeko ematen da, eta aipatutako 
laguntzen kudeaketa, kontu-hartze eta kontrolerako beharrezkoa denean 
bakarrik ematen da haiek beste batzuei jakinarazteko edo lagatzeko baimena.

De conformidad con la Ley orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de protección de  
datos personales y garantía de los derechos digitales, esta autorización se otorga a 
los solos efectos de tramitar las ayuda de la presente solicitud, autorizando su 
comunicación o cesión a terceros únicamente cuando sea necesario para la 
gestión, intervención y control de las ayudas indicadas.

Inprimaki honetatik jaso diren datuak erregelamendu hauetan xedatuaren arabera argitaratuko dira: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamenduaren 111.artikuluan, 2013ko 
abenduaren 17koa, Nekazaritza Politika Erkidearen finantziazio, kudeaketa eta jarraipenari buruzkoa, eta Batzordearen 908/2014 (EB) Betearazpen Erregelamendua, 2014ko abuztuaren 6koa, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen dituena, honako hauei dagokienez: erakunde ordaintzaileak eta beste erakunde batzuk, finantza-kudeaketa, 
kontuen likidazioa, eta kontrolei, bermeei eta gardentasunari buruzko arauak. Datuak Autonomiako, Estatuko edo Europar Batasuneko ikuskatzailetza- eta ikerketa-erakundeek tratatu ahalko dituzte, finantza-
interesak babesteko. Bestalde, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1995eko urriaren 24ko 95/96/CE Zuzentarauan ezarritakoarekin bat etorriz (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio 
askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko zuzentaraua), honako hau jakinarazten da: Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko, 3/2018 Lege 
Organikoan eta otsailaren 25eko 2/2004 Legean xedatua betetzeko, zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean sartuko eta tratatuko dira (2/2004 Legea, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko 
Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzkoa). Nahi izanez gero, datuak ikusi, zuzendu, baliogabetu eta aurkaratzeko eskubideak erabil ditzakezu, Legeak ezarritakoaren arabera. 
Horretarako, idazki bat aurkeztu behar duzu Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzan (Donostia kalea, 1, Vitoria-Gasteiz) edo, horrela balitz, Arabako Foru 
Aldundiaren Erregistroaren bulegoan (Probintzia plaza, z/g PK: 01001, Vitoria-Gasteiz, Araba)

Los datos recogidos mediante la cumplimentación de este impreso se publicarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, y en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, 
las normas relativas a los controles, las garantías y la trasparencia, y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación autonómicos, estatales o de la Unión Europea para salvaguardar los intereses 
financieros. Por otro lado, y de conformidad con lo establecido en la Directiva 95/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se informa que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de protección de  datos 
personales y garantía de los derechos digitales y en la Ley 2/2004, de 25 de Febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, sus 
datos personales van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo 
un escrito a la Dirección de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, con domicilio en la C/ Donostia-San Sebastián, 1, en Vitoria-Gasteiz o, en su 
caso, en la oficina de Registro de la Diputación Foral de Álava. Plaza de la provincia, s/n CP 01001 Vitoria-Gasteiz (Álava).

D/Dña             , con CIF/NIF  

aren      (e)an, (en) / En              a      de           de 
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Lurzatia/ Parcela Ingurua / Paraje Laborea / Cultivo A.SIGPA
C/ Sup. 
SIGPAC.

 A. Onar./ 
Sup.Admi

sible.

Eskatu.A / 
Sup.Soli.

Eskatutako azalera / Sup. Soli:

Eskatutako lurzatiak / Parcelas Solicitadas

Landaketa estentsiboak nekazaritza produkzio iraunkorreko teknikekin dibertsifikatzea / Diversificación de cultivos extensivos bajo 
técnicas de producción agrícola sostenible

KANPAINA / CAMPAÑA ESPE. ZK / Nº EXPE ESKAERA DATA / FECHA 
SOLICITUD

IZEN DEITURAK EDO SOZIETATEAREN IZENA / 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

I.F.Z edo I.F.K. / 
N.I.F. o D.N.I.

Kargatzaile erabiltzea (erremolatxa sailetan bakarrik) /
Uso de cargadora (sólo para superficies de remolacha)

Txandaketa 4 urterik behin / 
Rotación a 4 años

Borondatezko konpromisoak / Compromisos voluntarios
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aren      (e)an,                     (en) / En              a      de           de 

Sinadura / Firmado
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