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0. DEFINIZIOAK 

1. «Nekazaritza»: nekazaritza-produktuak ekoiztea edo haztea eta abereak haztea, honako 
hauek barne: uzta, jeztea, abereak haztea, abereak nekazaritza-xedeetarako mantentzea, 
nekazaritza-azalera bat larrerako edo laborantzarako egoera egokian mantentzea, inolako 
prestaketarik gabe nekazaritzarako erabili ohi diren metodo eta makinez aparte.  

2. "Ziklo laburreko baso-zuhaitzak": 2015. urtetik aurrera ordainketa zuzenak aplikatzeari 
buruzko Errege Dekretuaren I. Eranskinean zerrendatutako NC 0602 90 41 kodeko zuhaitz-
espezieekin landatutako azalerak. Landare zurkara iraunkorrak dira, haien sustrai edo 
motzondoek lurrean segitzen dute uztaren ondoren, eta kimu berriak ernetzen dituzte 
hurrengo sasoian, uztaldiaren gehieneko zikloa I. eranskin horretan ezarritakoa izanik.  

3. «Alokatzea»: lursailen aprobetxamendua edo oinarrizko ordainketarako eskubideak aldi 
baterako eskualdatzea. 

4. “Agintari eskuduna”: Autonomia-erkidegoko eskumeneko organoa, arau honetan 
zehaztutako eskaera bakarra, laguntza-eskaera eta ordainketa-eskaera bidali behar 
zaizkiona. Ustiategia edo ustiategiaren nekazaritza-azaleraren zati handiena hartzen duena 
izango da, eta nekazaritza-azalerarik ez badu, abere kopuru handiena biltzen duena. 

5. "Onuraduna": Laguntzak jasotzen dituen nekazaria 

6. “Ibilgua”: ur-laster jarraitu edo eten baten ibilgu naturala da ohiko uraldi maximoetan urez 
estalita geratzen den lursaila. Ohiko uraldi handieneko emaria izango da urteko emari 
handienen batez bestekoa, hamar urtez jarraian erregimen naturalean sortutakoa, urte 
horiek ur-lasterraren portaera hidraulikoaren adierazgarri badira lehendik dauden informazio 
hidrologiko, hidrauliko eta kartografikoak eta argazkiak aintzat hartuta, baita erreferentzia 
historiko guztiak ere. 

7. «Lagapena»: lursailak edo oinarrizko ordainketarako eskubideak alokatzea edo saltzea, 
edo beste edozein modutan behin betiko edo aldi baterako eskualdatzea. 

8. “Larreen onargarritasun-koefizientea”: Kudeaketa- eta kontrol-sistema bateratuari 
dagokionez eta ordainketak ukatu edo kentzearen gaineko eta ordainketa zuzenei, landa-
garapenerako laguntzari eta baldintzapekotasunari aplikatzekoak diren administrazio-
zehapenen gaineko baldintzei dagokienez Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
1306/2013 Erregelamendua (EE) osatzen duen 2014ko martxoaren 11ko 640/2014 
Erregelamendu Delegatuaren (EE) 10. artikuluan oinarrituta, bere, ezaugarriak direla-eta 
guztiz eta etengabe ustiatu ezin daitezkeen larre iraunkorrei, hau da, elementu ez-
emankorrak (landarerik gabeko eremuak, malda pikoak, barneratu ezinezko landare-masak 
edo agintari eskudunak erabakitzen dituen gainerako ezaugarriak) biltzen dituzten larre 
iraunkorrei, koefiziente bat esleituko zaie SIGPAC esparruaren mailako onargarritasun-
ehunekoa adierazteko eta esparru horren barruko gehieneko azalera onargarria 
kalkulatzeko, kudeaketa- eta kontrol-sistema bateratuaren xedeetarako, esparruaren 
azalera koefiziente horretaz biderkatuko da. 

9. "Labore iraunkorrak": Txandakatzen ez diren laboreak, labore iraunkorrez bestelakoak, 
lursailetan bost urte edo denbora gehiago ematen dutenak eta uzta errepikakorrak sortzen 
dituztenak, mintegiak eta ziklo laburreko baso-zuhaitzak barne. 

10. «Ustiategia»: Estatuaren barruan nekazari batek erabilitako produkzio-unitate guztiak.  

11. "Ezinbesteko kasuak". Errege Dekretu honen xedeetarako, ezinbesteko kasuak honako 
hauek izango dira: onuradunaren heriotza, onuradunaren iraupen luzeko lanerako 
ezintasuna, ustiategiari kalte larriak eragin dizkion hondamendi naturala, ustiategiko abere-
lokalen istripuzko suntsipena, onuradunaren abere guztiei edo zati bati kalteak eragindako 
epizootia edo labore guztiei edo zati bati kalteak eragindako landare-izurritea, hurrenez 
hurren.  

12. «Hektarea onargarriak»: Oinarrizko ordainketarako eskubideak esleitu eta justifikatzeko, 
nekazaritzarako erabiltzen diren ustiategiko nekazaritza-azalerak, txandaketa laburreko 
baso-landareekin landatutako azalerak barne. Ustiategi bateko nekazaritza-azalera bat 
nekazaritzakoak ez diren beste jarduera batzuetarako ere erabiltzen bada, bereziki 
nekazaritzarako erabiltzen dela hartuko da aintzat baldin eta nekazaritzakoak ez diren 



jardueren intentsitateak, izaerak, iraupenak edo egutegiak nekazaritza-jarduera nabarmen 
oztopatzen ez badute. 

2008. urtean ordainketa bakarreko eskubideak justifikatzeko erabilitako azalerak ere 
hartuko dira hektarea onargarritzat, baldin eta: 

1. Dagoeneko «onargarriak» ez badira, basoko hegaztien kontserbazioari buruzko 2009ko 
azaroaren 30eko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009/147/EE Zuzentaraua, 
habitat naturalen eta flora eta fauna basatien kontserbazioari buruzko 1992ko maiatzaren 
21eko 92/43/EEE Zuzentaraua, eta uren politiken eremuan jarduteko Erkidegoaren 
esparrua ezartzen duen 2000ko urriaren 23ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
2000/60/EE Zuzentaraua aplikatzearen ondorioz, edo 

2. Nekazari bakoitzari dagokion konpromisoaren indarraldian basotutako azalera bada, 
Nekazaritza Bideratzeko eta Bermatzeko Europako Funtsaren landa-garapenerako 
laguntzari buruzko 1999ko maiatzaren 17ko Kontseiluaren 1257/1999 Erregelamenduaren 
(EE) 31. artikuluari jarraiki, Erregelamendu jakin batzuk aldatzen eta indargabetzen dituena; 
edo Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren bitartez landa-garapenari 
laguntzeari buruzko 2005eko irailaren 20ko Kontseiluaren 1698/2005 Erregelamenduaren 
(EE) 43. artikuluari jarraiki; edo Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren 
bidez landa-garapenari laguntzeari buruzko 2013ko abenduaren 17ko Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1305/2013 Erregelamenduaren (EE) 22. artikuluari 
jarraiki, Kontseiluaren 1698/2005 Erregelamendua indargabetzen duena; edo Kontseiluaren 
1698/2005 Erregelamenduaren (EE) 43. artikuluko 1., 2. eta 3. ataletan ezarritakoa 
betetzen duen erregimen nazionalari jarraiki. 

3. Nekazari bakoitzari dagokion konpromisoaren indarraldian produkziotik erretiratutako 
azalera bat bada, 1999ko maiatzaren 17ko 1257/1999 Erregelamenduko (EE) 22.-24. 
artikuluei jarraiki, edo 2005eko irailaren 20ko Kontseiluaren 1698/2005 Erregelamenduko 
(EE) 39. artikuluari eta 2013ko abenduaren 17ko Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 1305/2013 Erregelamenduaren (EE) 28 artikuluari jarraiki.  

13. "Belarrak eta bestelako belar-bazkak": Larre naturaletan egon ohi diren edo sega-larre edo 
-belardietarako hazi-nahasketetan biltzen diren bazkarako belar-landare guztiak, abereen 
bazkarako erabili edo ez.  

14. "Ez-betetzea": Kudeaketa- eta kontrol-sistema bateratuan kontrolatutako laguntzak 
emateko baldintzei dagozkien onargarritasun-irizpideei, konpromisoei edo bestelako 
betebeharrei dagokienez, onargarritasun-irizpide, konpromiso edo bestelako betebehar 
horiek ez betetzea. 

15. "Nekazaritzako diru-sarrerak”: 2014ko martxoaren 11ko Batzordearen 639/2014 
Erregelamenduaren (EE) 11.1 eta 11.2 artikuluetan zehaztutakoak izango dira. Eskatzailea 
pertsona fisikoa bada, nekazaritzako diru-sarrerak izango dira Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergaren Aitorpenean guztizko diru-sarrera gisa jasota daudenak, hain zuzen ere, 
estimazio objektibo eta zuzenean, nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza- jardueren 
etekinei buruzko atalean jasota daudenak. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 
Aitorpena egin behar ez duten pertsona fisikoen kasuan, azken ekitaldi fiskalean jasotako 
nekazaritzako diru-sarrera guztiak deklaratu beharko ditu eskatzaileak bere eskaera 
bakarrean. Agintari eskudunak hori erabakitzen badu, eskatzaileak deklaratu beharko ditu, 
halaber, aurreko bi ekitaldi fiskaletako nekazaritzako diru-sarrera guztiak. Deklaratutako 
datuaren fidagarritasuna egiaztatzeko beharrezko agiri guztiak eskatuko ditu agintari 
eskudunak. 

Eskatzailea pertsona juridikoa bada: 

i. Sozietate zibila edo ondasun-erkidegoa bada, errentak eratxikitzeko 
araubidearen eraginpean dauden erakundeen urteko informazio-deklarazioan 
jasotako diru-sarrerak erabiliko dira, nekazaritzari eta abeltzaintzari 
dagozkienak.   

ii. Sozietateen zerga ordaintzen badu, edo, bere nortasun juridikoa dela medio, 
aurreko kasuetako batean sartzen ez bada, azken ekitaldi fiskalean jasotako 
nekazaritzako diru-sarrera guztiak deklaratu beharko ditu eskatzaileak bere 
eskaera bakarrean. Agintari eskudunak hori erabakitzen badu, eskatzaileak 



deklaratu beharko ditu, halaber, aurreko bi ekitaldi fiskaletako nekazaritzako 
diru-sarrera guztiak. Deklaratutako datuaren fidagarritasuna egiaztatzeko 
beharrezko agiri guztiak eskatuko ditu agintari eskudunak.  

16. “Lurra lantzea”: Laborantza-lurra iraultzea tresna mekanikoak erabiliz. 

17. “Lurra landu eta iraultzea”: Goldea erabiliz, landutako lurraren kanpoko geruzari buelta 
ematea, beheko estratuko lur zati bat goragoko estratu batean jarriz. Iraulketa-lanak lurra 
iraultzeko goldearekin, golde belarridunarekin, eta hondealanetarako disko-goldearekin 
egiten dira. 

18. “Ertzak”: ibilguen ondoko lurrak.  

19. “Bigantxa”: Zortzi hilabetetik gora izaki, oraindik erditu ez duen behia. 

20. “Ordainketa zuzenak”: Nekazariei zuzenean ordaindutako laguntzak, 2013ko abenduaren 
17ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1307/2013 Erregelamenduaren (EE) I. 
eranskinean zerrendatutako laguntza-erregimen bati jarraiki, 2015erako eta ondorengo 
urteetarako; edo 2009ko urtarrilaren 19ko Kontseiluaren 73/2009 Erregelamenduaren (EE) 
I. Eranskinean zerrendatutako laguntza-erregimen bati jarraiki, nekazaritza-politika 
bateratuaren esparruan nekazarientzako laguntza zuzeneko erregimenei aplikatzekoak 
diren xedapen bateratuak ezartzen dituena eta 1290/2005 Erregelamendua (EE), 247/2006 
Erregelamendua (EE) eta 1290/2005, 247/2006 eta 378/2007 Erregelamenduak (EE) 
aldatzen eta 1782/2003 Erregelamendua (EE) indargabetzen duena, 2014koak edo aurreko 
urteetakoak direnean. 

21. "Nekazaritza-lurzatia": Azaleraren gaineko laguntza-erregimen jakin baterako, nekazaritza-
lurzatia lur-azalera jarraitua da, nekazari bakar batek deklaratua, eta eskatzen ari den 
laguntzarako balioduna den labore talde bakar bat lantzeko erabiltzen dena.  

22. “Berezitasun topografikoak edo paisaiaren elementuak”: lurraren ezaugarri jakin batzuk, 
hala nola hesiak; zuhaitzak (bakarka, ilaran edo taldeka); mugak; putzu, aintzira, urmael eta 
aska naturalak; irlak eta landare naturalezko edo harrizko enklabeak; eusteko terrazak; eta, 
autonomia-erkidegoak hori erabakitzen duenean, harri pilak eta eraikin txikiak, hala nola 
harri lehorrezko hormatxoak, usategi zaharrak edo flora eta fauna aterpetzeko baliagarri 
izan daitezkeen arkitektura tradizionalaren bestelako elementuak, abere-aziendarentzat 
edo fauna basatiarentzat osasun-arriskuren bat ekar dezaketen eraikinak izan ezik. 

Zentzu horretan, hesiak dira: zuhaixka-lerro trinko eta uniformeak, eremu eta lurrak 
hesitzeko, mugatzeko edo estaltzeko erabiltzen direnak; muga: lur-zerrenda egonkorra, 
nekazaritza lurzatiaren muga egiten duena eta fisikoki bereizten duena; eta eusteko 
terrazak: harri lehor multzoak, belar-, zuhaixka- edo zuhaitz-landarez hornitutako ezpondak; 
inguruko zanga eta terrazak sestra-kurben araberako laborantzaren kasuan, eta 
maldarekiko perpendikularrak diren landare-hesi biziak, isurketak kontrolatuz zorua 
higaduratik babesten dutenak. 

23. "Larre iraunkorrak”: Belarrak eta bestelako belar-bazka naturalak (espontaneoak) edo 
landuak (ereinak) lantzeko erabilitako lursailak, larrediak barne, baldin eta bost urtean edo 
denbora gehiagoan ustiategiko labore-txandaketan bildu ez badira; bazkarako baliagarri 
diren beste zuhaixka- eta zuhaitz-espezie batzuk hartu ditzakete barne, betiere belarrak eta 
bestelako belar-bazkak nagusi badira. Agintari eskudunak baimena ematen badu, 
bazkarako baliagarri diren lursailak ere hartu ditzakete aintzat, tokian-tokian finkatutako 
jardunbideen osagarri direnak; horien arabera, belarrak eta bestelako zuhaitz-bazkak 
normalean ez dira nagusi izan larreetarako azaleretan. 

24. “Zigorra”: Laguntzak emateko erregelamenduetan ezarritako baldintza, konpromiso eta 
betebeharrak ez betetzearen ondorioa, 2013ko abenduaren 17ko Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 Erregelamenduaren (EE) 63. artikuluan 
ezarritakoaren arabera. 

25. “Malda”: lurraren batez besteko inklinazioa, SIGPAC esparru batean kalkulatua goraguneen 
eredu digital batetik abiatuta. 

26. “SIGPAC esparrua edo esparrua”: lurzati baten barruko azalera jarraituetako bakoitza; 
erreferentzia alfanumeriko bakarra dauka, baita erabilera bakarra ere, SIGPAC nekazaritza-
lurzatien informazio geografikorako sistemaren barruan zehaztutakoen artean. 



27. “Lurrak fintzea”: ureztatu beharreko lur eta zapaldetako zorua egokitzeko eragiketak, uraren 
erabileraren efizientzia hobetzeko eta ureztatzeko lanak errazteko helburua dutenak; 
grabitatearen eta azaleraren araberako ureztatzea edota lursaila urez betetzean 
oinarritutako sistema erabiltzen duten laborantza -lurzatietan egiten dira eragiketa horiek. 

28. “Erribera”: ibilgu publikoetako albo-zerrendak, beheko uretako mailaren gainetik kokatuak. 

29. “Kudeaketa eta kontrol sistema bateratua”: Informatika-aplikazio eta kudeaketa-sistemen 
multzoa, laguntza-eskaerak eta ordainketa-eskaerak barne, agintari eskudunak ordainketa 
zuzenak eta landa-garapenerako ordainketak kudeatu eta kontrolatzeko erabili behar 
dituenak, 2013ko abenduaren 17ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
1306/2013 Erregelamenduaren (EE) 67.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.   

30. “Eskaera bakarra”: Urteko laguntza-eskaera, onuradunak egiten duena kudeaketa- eta 
kontrol-sistema bateratuaren eremuan ezarritako ordainketa zuzenen eta landa-
garapenerako neurrien esparruan.   

31. "Nekazaritza-azalera": Labore-lurretarako, larre iraunkorretarako edo labore 
iraunkorretarako edozein azalera.  

32. "Labore-lurrak": Laboreak ekoizteko lurrak edo lugorri-azalerak, produkziotik kanpo 
utzitakoak barne, Nekazaritza Bideratzeko eta Bermatzeko Europako Funtsaren landa-
garapenerako laguntzari buruzko 1999ko maiatzaren 17ko Kontseiluaren 1257/1999 
Erregelamenduaren 22., 23. eta 24. artikuluei jarraiki, Erregelamendu jakin batzuk aldatzen 
eta indargabetzen dituena; Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren bitartez 
landa-garapenari laguntzeari buruzko 2005eko irailaren 20ko Kontseiluaren 1698/2005 
Erregelamenduaren (EE) artikuluari jarraiki, eta 2013ko abenduaren 17ko Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1305/2013 Erregelamenduaren (EE) 28. artikuluari 
jarraiki, berotegietan egon zein babes finko edo mugikorraren azpian egon. 

33.  “Ustiapen-titularra”: nekazaritzatik eratorritako enpresa-arriskua bere gain hartuta 
ustiategian nekazaritzan diharduen pertsona fisikoa edo juridikoa. Pertsona fisikoak 
titulartasun bakarreko zein partekatuko erregimenean egon behar du, dagokion erregistroan 
inskribatuta, eta pertsona juridikoak, berriz, nekazaritza-jardueratik eratorritako enpresa-
arriskua bere gain hartuta, ustiategian dihardu nekazaritzan, II. tituluko II. kapituluan 
zehaztutakoaren arabera. 

34. «Salmenta»: lursailaren jabetza edo oinarrizko ordainketarako eskubideak behin betiko 
eskualdatzea; definizioaren barruan ez da hartzen lursailen salmenta baldin eta lursail 
horiek agintari publikoen esku uzteko edo interes publikorako erabiltzen badira, edota 
lagapena nekazaritzakoak ez diren xedeetarako egiten bada. 

35. “Erabilera”: Azalerari dagokionez, azalera hori nola erabiltzen den edo nola erabiliko den, 
hau da, zer labore, larre edo landare-estaldura mota erabiltzen den, edo, hala badagokio, 
nekazaritza-azalera nola mantentzen den bazkarako edo laborantzarako egoera egokian 
egon dadin. 


