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7. LAGUNTZA ELKARTUAK (Euskadin eragina dutenak)

7.1. Zer laboreri eta abeltzaintzako zer sektoreri ematen zaizkio laguntza gehigarriak?
Laboreei dagokienez:
Zailtasunak dauzkaten labore jakin batzuen produktoreei laguntza gehigarri bat emateko
aukera izango da, egungo produkzio-mailak mantendu daitezen bultzatzeko.
Laguntza bideratzeko, urtean behin ordainketa bat egingo da betekizun orokorrak eta
labore bakoitzaren espezifikoak betetzen dituen labore-hektarea bakoitzeko:
a) Nekazari aktiboaren definizioa betetzen duten nekazariei emango zaizkie laguntza
horiek.
b) Nekazariek laguntza elkartu bakarra eskatu ahal izango dute nekazaritza-azalera
bererako kanpaina jakin batean.
c) Ustiategi bakoitzeko laguntza elkartuetako bakoitza jaso dezakeen gutxieneko
azalera hektarea 1 izango da lehorreko azaleretarako, eta 0,5 hektarea azalera
ureztatuetarako, laguntzaren betekizun espezifikoek besterik ezartzen ez badute
behintzat.
d) SIGPAC sisteman horrela jasota dagoena izango da lehorreko azalera edo azalera
ureztatua.
e) Nekazariek eskumeneko agintarien eskura jarriko dituzte laguntza elkartuak
kobratzeko betekizun orokor eta espezifikoak betetzen dituztela egiaztatzeko agiri
guztiak, horrelakorik eskatzen dietenean.
Honako labore hauek jasotzen dute laguntza elkartua:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Azukre-erremolatxa
Labore proteinadunak
Kalitatezko lekaleak
Arroz-laboreak
Oskoldun fruituak eta algarrobo-lekak
Industriarako tomatea
Kotoi-laboreak

Abere-sektoreei dagokienez:
Zailtasunak dauzkaten labore jakin batzuen ekoizleei laguntza gehigarri bat emango zaie,
egungo produkzio-mailak mantendu daitezen bultzatzeko.
Laguntza bideratzeko, urtean behin ordainketa bat egingo da betekizun orokorrak eta
sektore bakoitzaren espezifikoak betetzen dituen abere bakoitzeko:
a) Abereak identifikatuta eta erregistratuta egon behar du erkidegoko araudiaren
arabera
b) Laguntza jaso dezaketen abereen ustiategiak Abeltzaintza Ustiategien Erregistro
Orokorrari dagokionez ezarritako xedapenak bete beharko ditu
c) Nekazari aktiboaren definizioa betetzen duten nekazariei emango zaizkie laguntza
horiek.
Honako sektore hauek jasotzen dute laguntza elkartua:

Abere batek ezin izango du
laguntza elkarturik jaso
ezarritako laguntza elkartu
batengatik baino
gehiagorengatik, aldi berean
laguntza baterako baino
gehiagorako hautagarritasunbetekizunak bete edo ez.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Behi ume-hazleak zaintzen dituzten ustiategiak
Gizentzeko behien ustiategiak
Esnetarako behien ustiategiak
Ardien ustiategiak
Ahuntzen ustiategiak
2014an eskubide bereziak zeuzkaten eta orain oinarrizko ordainketarako
eskubideak aktibatzeko hektarea onargarririk ez duten abeltzainentzako laguntza.

7.2. Landare proteinadunei lotutako laguntza
Xedea, eremua eta laguntzaren hornidura:
Labore proteinadun ureztatu jakin batzuen ekoizleei laguntza bat emango zaie, baita
lehorreko azalerei ere, baldin eta lehorreko zerealetarako Bailarako Errendimenduaren
Indizea, Produkzioa Eskualdeka Aplikatzeko Planaren arabera, 2.000 kg/ha baino
handiagoa duten udalerrietan badaude, eta atal honetan ezarritako betekizunak betetzen
badituzte.
Abereak elikatzeko labore hauek jaso dezakete laguntza:
a) Proteaginosak: ilarrak, babak eta lupinu gozoa.
b) Lekadunak: txirta, eruak, algarrobo-lekak, titarroak, almortak, ailorbea, zalkea,
aixkola, lehorretako azaleretako alpapa, bazka-zalkea, astorkia eta zulla
c) Olio-landareak: ekilorea, koltza, soja, kamelina eta kartamoa.
Ohiko laborantza-jarduera bada, txirta eta zulla zerrenda honetan jasota ez dauden beste
labore batzuekin nahasteko aukera izango da, baldin eta nahasketaren labore nagusia
badira eta beste laborea laguntza elkartuaren jomuga izan daitekeen sektoreetako
zerrendan jasota badago 1307/2013 Erregelamenduaren 52. 2 artikuluaren arabera (zereal,
olio-landare, proteaginosa eta ale-lekadun guztiak jasota daude zerrenda horretan).
Estatuan, urteko hornidura 21.646 milioi euro da proteaginosa eta lekadunentzat eta 22.891
milioi olio-landareentzat.
Azaleraren muga 360.759 hektarea da proteaginosa eta lekadunetarako, eta 572.287
hektarea olio-landareetarako.
Lekadunetarako gehieneko azalerak ezin izango du GATT esparruan ezarritako
gehienekoa; gainditzen bada, banako murrizketa bat aplikatuko da, ustiategi bakoitzeko
hektarea hautagarrien kopuruaren arabera.
Onuradunak eta betekizunak (urtekoak):
a) Europar Batasuneko katalogoan edo Estatu Kideen katalogo nazionalean jasota
dauden edo erregistratzeko izapidetzen ari diren hazi barietateak erabiltzea.
b) Nekazaritza-esparru ureztatuak lantzea, edota lehorreko esparruak, baldin eta
lehorreko zerealetarako Bailarako Errendimenduaren Indizea 2.000 kg/ha baino
handiagoa duten udalerrietan kokatuta badaude. Euskadi osoa hartzen du.
c)

Laboreak honako egoera fenologiko hau eduki behar du: proteaginosa, lekadunak,
alea eta soja (alea esne-itxurako heldutasun-egoeran), urteko proteaginosa eta

bazka-lekadunak (loratzen hasi arte), urte anitzeko bazka-lekadunak (urte osoan)
eta olio-landareak soja izan ezik (fruitua eman arte)
d)

Aziendaren bazkarako aprobetxatu daiteke, espeziearekin bateragarria bada,
baina laborea gutxienez loratu arte mantendu behar da.

e)

Produkzioa hirugarrenei saldu edo hornitu izanaren proba edukitzea, norberaren
kontsumorako denean izan ezik, baina kasu horretan titular nagusia izan behar du
Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean.

f)

Bazka berderako ezin daiteke erabili, ongi justifikatutako ezinbesteko arrazoiengatik
ez bada.

Laguntzaren zenbatekoa.
Labore talde bakoitzerako laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, talde bakoitzari dagokion
aurrekontu-hornidura (nekazari txikien erregimenean erantsitako zenbatekoa kenduta)
zatituko da dagokion urtean talde bakoitzari laguntzeko eskubidea duen azaleraren artean.
Ministerioaren arabera, hasiera batean laguntza 60 euro/hektarea izan liteke, gutxi
gorabehera, proteaginosa eta lekadunen laboreetarako, eta 40 euro/hektarea, gutxi
gorabehera, olio-landareetarako.
Olio-landareen kasuan, gehieneko azalera hautagarria 50 hektarea izango da ustiategi
bakoitzeko.
Nolanahi ere, laguntzaren gehieneko zenbatekoa 250 €/ha izango da

LABORE PROTEINADUNEI LOTUTAKO LAGUNTZAREN ADIBIDEA
Arabako Mendialdeko nekazari batek, 2015eko Eskaera Bakarrean, 45 ha labore-lur aurkeztu ditu. Besteak
beste, 20 ha gari, 10 ha olo, 8 ha ekilore, 4 ha ilar proteoginoso eta 3 ha Arabako babarrun pikart deklaratu
ditu. Zenbateko laguntza jasoko du labore proteinadunengatik?
Ekiloreak eta ilarrak laguntza gehigarriak jaso ditzakete.
Babarrunak, aldiz, ez luke inolako laguntza gehigarririk jasoko, laguntza gehigarri horren xede bakarra
abereen bazkarako labore proteinadunak direlako. Ekilorea ere diru-laguntza jaso dezaketen laboreen
artean dago.
Hortaz, laguntza gehigarria honako hau izango da, beste erregimen batzuk direla-eta (oinarrizko
ordainketa, greeninga, nekazaritzan hasten diren gazteak edo kalitatezko lekaleengatiko laguntza
gehigarria) jaso dezakeena alde batera utzita:




Ekilorea: 8 ha x 40 €/ha = 320 €
Ilarra: 4 ha x 60 €/ha = 240 €
GUZTIRA: 560 €

Oharra: Ekiloreari eta ilarrari emandako laguntza 40 eta 60 €/ha dela kalkulatu da, gutxi gorabehera, baina
kopuru hori aldatu liteke.

7.3. Kalitateko lekaleei lotutako laguntza
Xedea, eremua eta laguntzaren hornidura:
Giza elikadurarako kalitatezko lekaleen ekoizleei laguntza bat emango zaie, baldin eta atal
honetan ezarritako betekizunak betetzen badituzte.
Euskadin, giza elikadurarako diren kalitatezko honako lekale hauei ematen zaie laguntza:
a)
b)
c)
d)

Arabako babarrun pikarta
Tolosako babarruna
Gernikako babarruna
Nekazaritza ekologikoa

Estatuarentzako urteko hornidura milioi bat euro da.
Azalera-muga, berriz, 10.000 ha da
Onuradunak eta betekizunak (urtekoak):
a) Goian aipatutako kalitate-deitura horietako batean inskribatuta edo inskripzioprozesuan egotea, eskaera aurkezten den urteko otsailaren 1ean.
b) Zerrenda horretako deituretako batean sartuta dauden ale-lekadunak haztea.
Laguntzaren zenbatekoa:
Laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, neurriari dagokion aurrekontu-hornidura (nekazari
txikien erregimenean erantsiko den zenbatekoa kenduta) zatituko da dagokion urtean talde
bakoitzari laguntzeko eskubidea duen azaleraren artean.
Ministerioaren arabera, hasiera batean laguntza 100 euro/hektarea izan liteke.
Nolanahi ere, laguntzaren gehieneko zenbatekoa 400 €/ha izango da

7.4. Azukre-erremolatxari lotutako laguntza
Xedea, eremua eta laguntzaren hornidura:
Giza elikadurarako kalitatezko lekaleen ekoizleei laguntza bat emango zaie, baldin eta atal
honetan ezarritako betekizunak betetzen badituzte.
Honako produkzio-eremu hauek hartzen dira aintzat:
a. Udaberrian ereiteko azukre-erremolatxaren produkzio-eremua —ipar-latitudeko 39º
paraleloaren iparraldean kokatutako eremu geografikoa— (Araba eremu horren
barruan dago)
b. Udaberrian ereiteko azukre-erremolatxaren produkzio-eremua —ipar-latitudeko 39º
paraleloaren iparraldean kokatutako eremu geografikoa— (Araba eremu horren
barruan dago)

Estatuan, urteko diru-hornidura 16.836 milako euro da. Horietatik 14.470 milako euro
udaberrian ereiteko produkzio-eremuari dagozkio, eta 2.366 milako euro udazkenean
ereiteko produkzio-eremuari, hurrenez hurren.
Gehieneko azalera 32.500 ha da udaberriaren ereiteko eremurako, eta 7.600 hektarea
udazkenean ereiteko produkzio-eremurako.
Onuradunak eta betekizunak (urtekoak):
a) EBren barietateen katalogo bateratuan edo Estatu kideen katalogo nazionalean
inskribatutako barietateak erabiltzea
b) Azukre-industriarekin hornidura-kontratu bat sinatu izana
c) Gutxieneko hazi-dosia unitate 1 izatea hektarea bakoitzeko (iparraldean)
Laguntzaren zenbatekoa:
Estatuko eremu homogeneo bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa (Euskadi
udaberrian ereiteko eremuaren barruan dago, Gaztela eta Leonekin, Nafarroarekin eta
Errioxarekin batera) urtean behin kalkulatzen da. Laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko,
eremu bakoitzari dagokion aurrekontu-hornidura (nekazari txikien erregimenean erantsiko
den zenbatekoa kenduta) zatituko da dagokion urtean eremu bakoitzari laguntzeko
eskubidea duen azaleraren artean.
Orientagarri gisa, iparraldean laguntza 460-480 €/ha izan liteke, gutxi gorabehera.
Nolanahi ere, laguntzaren gehieneko zenbatekoa 1.600 €/ha izango da

AZUKRE ERREMOLATXARI LOTUTAKO LAGUNTZAREN ADIBIDEA
Arabako Lautadako nekazari batek, 2015eko Eskaera Bakarrean, 75 ha labore-lur aurkeztu ditu. Besteak
beste, 40 ha gari, 10 ha olo, 10 ha ekilore, 8 ha ilar proteoginoso eta 7 ha Arabako babarrun pikart deklaratu
ditu. Zenbateko laguntza jasoko du labore proteinadunengatik?
Kontuan hartuta erremolatxaren laguntza gehigarria 480 €/ha dela (zenbateko unitario orientagarria, urtean
behin kalkulatu beharrekoa), erremolatxaren laguntza gehigarri gisa nekazari horrek honako kopuru hau
jasoko du, beste erregimen batzuk direla-eta (oinarrizko ordainketa, greeninga, nekazaritzan hasten diren
gazteak edo labore proteinadunei lotutako laguntza) jaso ditzakeen zenbatekoak alde batera utzita:



Azukre-erremolatxa: 10 ha x 480 €/ha = 4.800 €
GUZTIRA: 4.800 €

7.5. Fruitu oskoldunei eta algarrobo-lekei lotutako laguntza
Xedea, eremua eta laguntzaren hornidura:
Arbendolondo-, hurrondo- eta algarrobo-sailak dauzkaten nekazariei laguntza bat emango
zaie espezie horiei lotuta. Laguntza horren bitartez espezie horien abandonuari aurre egin
nahi zaio, horrek gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-arazo bat ekarriko lukeelako berekin.

Estatuan urteko hornidura 14.000 milako euro da. Bi eskualde sortu dira: Espainiako
penintsula eta uharteak. Aurrez aipatutako kopuru hori bi eskualde horien artean banatuko
litzateke, 12.956 milako euro Espainiako penintsularen eskualderako eta 1.044 milako euro
uharteko Eskualderako, hurrenez hurren.
Neurri hori gehienez 390.500 ha-ko azalera batean aplikatu daiteke Espainiako penintsulan
eta 27.500 ha-ko azaleran uharteko eskualdean, hurrenez hurren.

Onuradunak eta betekizunak (urtekoak):
a) Hektareako gutxieneko dentsitatea honako hau izatea: 80 zuhaitz
arbendolondoaren kasuan, 150 hurrondoaren kasuan, eta 30 algarroboaren
kasuan, hurrenez hurren. Oskoldun-fruituen eta algarroboen sail mistoetarako
betekizun hori beteko da baldin eta dentsitate horiek gutxienez espezieetako
batean betetzen badira lurzati osoan, edo bestela, espezie bakoitza soilik lantzen
den azalera baliokidean betetzen badira; azken kasu horretan azalera hori hartuko
da kontuan laguntzaren xedeetarako.
b) Laguntza-eskaerari dagokion lurzatiaren gutxieneko azalera 0,1 hektarea izatea,
eta laguntza-eskaerari dagokion ustiategiko gutxieneko azalera, aurreko betekizuna
betetzeaz gain, 0,5 ha izatea, nola lehorreko laboreetarako hala ureztatuetarako.
c) Lehorreko lurretan haztea, baita lur ureztatuetan ere hurrondo espezierako.

Laguntzaren zenbatekoa:
Eskualde bakoitzerako laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, eskualde bakoitzari dagokion
aurrekontua zatituko da dagokion urtean eskualde bakoitzerako zehaztutako azaleren
artean.
Nolanahi ere, laguntzaren gehieneko zenbatekoa 105 €/ha izango da

7.6. Behi ume-hazleak dituzten ustiategiei lotutako laguntza
Xedea, eremua eta laguntzaren hornidura:
Behi ume-hazleak dauzkaten abeltzainei laguntza bat emango zaie.
Estatuan urteko hornidura 14.000 milako euro da. Bi eskualde sortu dira: Espainiako
penintsula eta uharteak. Aurrez aipatutako kopuru hori bi eskualde horien artean banatuko
litzateke, 12.956 milako euro Espainiako penintsularen eskualderako eta 1.044 milako euro
uharteko Eskualderako, hurrenez hurren.
Neurri hori gehienez 390.500 ha-ko azalera batean aplikatu daiteke Espainiako penintsulan
eta 27.500 ha-ko azaleran uharteko eskualdean, hurrenez hurren.
Onuradunak eta betekizunak (urtekoak):

Laguntzak abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango dira.
a) Abereen Banakako Identifikaziorako Erregistro Orokorrean inskribatutako behi umehazleak izango dira abere hautagarriak.
b) Urteko eskaera egiteko azken egunaren aurreko 20 hilabeteen barruan egin behar
dute umea behiek.
c) Behi ume-hazleak haragi-arraza batekoak izango dira edo arraza horietako batekin
gurutzatzearen ondoriozkoak, eta, horrez gain, haragia ekoizteko txahalhazkuntzarako taldeko parte izango dira. Honako arraza hauetako behiak ez dira
haragi-arrazako behi edo bigantxatzat hartuko: Frisona; Groninger Blaarkop;
Jersey; Guernsey; Angler; Bretonne pie noire; Rotvieh (Angeln)–Rød dansk
mælkerace (RMD)–German Red–Lithuanian Red; Ayrshire; Armoricaine;
Malkeborthorn; Reggiana; Valdostana Nera; Itäsuomenkarja; Länsisuomenkarja;
Pohjoissuomenkarja; ezta, gaian eskumenekoa den agintariaren arabera, nagusiki
esnetarako ahalmena duten gainerako guztiak ere.
d) Honako laguntza hau jasotzeko eskubidea duten abereek ustiategian bertan egon
beharko dute egingo diren lau egiaztatzeetan; urtarrilaren 1ean, apirilaren 30ean
eta zehaztu gabeko tarteko datetan egingo diren beste bi egiaztatzeetan.
e) Hautagarriak izango dira, era berean, aurreko paragrafoko betekizun guztiak
betetzen dituzten bigantxak (umerik egin ez duten 8 hilabetetik gorako emeak),
umea egin izanaren betekizuna kenduta. Nolanahi ere, ustiategi bakoitzeko
bigantxa hautagarrien kopurua gehienez behi ume-hazle hautagarrien % 15 izango
da (bigantxak kalkulatzean abere kopuru frakzionarioa lortzen badugu, kopuru hori
unitate txikiagora biribilduko da 0,5etik beherakoa bada, eta osoko zenbaki
handiagora 0,5 edo handiagoa bada).
Abere hautagarriek Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatutako
ustiategietan egon behar dute, eta ustiategi horiek “haragia ekoizteko ugalketarako” edo
“produkzio mistorako ugalketarako" behi-azienda izango dira, sailkapen zooteknikoaren
arabera.
Ustiategian esnea saltzen bada, laguntza elkartu hori zenbat behik jaso dezaketen
kalkulatzeko, abereak esnetarako behien erroldan edo behi ume-hazleen erroldan sartuko
dira eskaeraren aurreko urriaren 1etik eskaeraren urteko irailaren 30era bitarte
merkaturatutako esnearen eta ezarritako batez besteko esne-errendimenduaren (6.500
kilogramo) arteko erlazioaren arabera, salbu eta bestelako esne-errendimendua
egiaztatzen badute, eta kasu horretan azken hori erabili ahal izango dute kalkulua egiteko.
Laguntzaren zenbatekoa:
Laguntzaren zenbatekoa urtero kalkulatuko da, behi ume-hazleentzako zenbateko unitarioa
abere hautagarrien artean zatituz sortutako bi eskualdeetako bakoitzean.
Ordainketa horren zenbateko unitarioa ezin izango da inoiz 400 eurotik gorakoa izan abere
hautagarri bakoitzeko.

Hasiera batean, laguntzaren zenbatekoa 90-100 € izan daiteke Espainiako penintsulan
abere hautagarri eta urte bakoitzeko (balio orientagarria da, eta urtean behin kalkulatu
behar da).

BEHI UME HAZLEEI LOTUTAKO LAGUNTZAREN ADIBIDEA
Goierriko emakume abeltzain batek 35 ha belardi deklaratu ditu 2015eko Eskaera Bakarrean. Abeltzain
horrek haragia ekoizteko ugalketarako behi-aziendaren ustiategi gisa inskribatu du ustiategia Abeltzaintza
Ustiategien Erregistro Orokorrean. Titular horrek 35 behi eta 8 bigantxa ditu Eskaera Bakarra aurkeztu duen
unean. 35 behietatik 34k eskaeraren aurreko 18 hilabeteetan egin dute umea. Urtarrilaren 1etik apirilaren
30era bitarte egindako lau kontroletan, guztira 32 behi (31k eskaeraren aurreko 20 hilabeteetan egin zuten
umea) eta 7 bigantxa egon dira kontrol guztietan. Zenbatekoa da behi ume-hazle bakoitzeko laguntza
gehigarria?
Laguntza jaso ahal izateko, abere hautagarriek (eskaeraren aurreko 20 hilabeteen barruan sortutako
behiak) eta behi hautagarrien bigantxen gehienez % 15ek urtarrilaren 1etik apirilaren 30era bitarteko lau
egiaztatzeetan egon beharko dute. Laguntza unitarioa abere hautagarri eta urte bakoitzeko 100 € baldin
bada, gutxi gorabehera.






Lau kontroletan egondako behiak: 32 behi
35 behietatik 34k eskaeraren aurreko 20 hilabeteetan egin dute umea. 31 behi
Gehieneko bigantxa kopuru hautagarria: % 15 X 31= 4,65. 5eraino biribiltzen da. Kontroletan 7
bigantxa egon direnez, 5 bigantxek izango dute laguntza jasotzeko aukera
Abereak guztira: 31 behi + 5 bigantxa= 36 abere hautagarri.
Hortaz, 36 abere hautagarri x 100 €/abere hautagarri bakoitzeko = 3.600 €/urtean

Gainera, abeltzain horrek Oinarrizko Ordainketaren, greeningaren, jardueran hasten den gaztearen eta
gizentzeko aziendaren laguntza jasotzeko aukera izan dezake.

7.7. Gizentzeko behien ustiategiei lotutako laguntza
Xedea, eremua eta laguntzaren hornidura:
Gizentzeko jardueran diharduten ustiategiei laguntza bat emango zaie. Lotutako laguntza
horren barruan honako laguntza-ildo hauek ezarri dira, honako irizpide hauei jarraiki
aurrekontu-hornidurari eta gehieneko abere kopuruari dagokienez:
a. Jaio diren ustiategian bertan edo Espainiako penintsularen eskualdeko behi umehazleen ekoizleek kudeatutako erkidegoko beste gizendegi batzuetan gizendutako
txekorrak. Hornidura: 12.488 milako euro eta gehienez 370.996 abererentzat
(Euskadi eskualde horri esleituta dago)
b. Jaio diren ustiategian bertan edo Espainiako penintsularen eskualdeko behi umehazleen ekoizleek kudeatutako erkidegoko beste gizendegi batzuetan gizendutako
txekorrak. Hornidura: 93 milako euro, eta gehienez 1.627 abererentzat
c. Espainiako Penintsularen eskualdeko beste ustiategi batean gizendutako txekorrak:
12.488 milako euro eta gehienez 2.458.879 abererentzat (Euskadi eskualde horri
esleituta dago)
d. Espainiako Penintsularen eskualdeko beste ustiategi batean gizendutako txekorrak:
93 milako euro, eta gehienez 14.469 abererentzat

Onuradunak eta betekizunak (urtekoak):
Laguntzak abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango dira.
1. 2014an eskubide berezien titular izan diren eskatzaileek ezin izango dute laguntza
hori jaso, baldin eta oinarrizko ordainketarako eskubideak aktibatzeko hektarea
onargarririk ez badute
2. Abere hautagarriak izango dira Abereen Banakako Identifikaziorako Erregistro
Orokorrean inskribatuta egonik 6 hilabetetik 24 hilabetera bitarte dauzkaten behiak,
baldin eta eskaeraren aurreko urteko urriaren 1etik eskaera-urteko irailaren 30era
bitarte gizendu badituzte onuradunaren ustiategian edo erkidegoko beste gizendegi
batean, hiltegirako edo esportaziorako bidea hartu baino lehen.
Abereen jomuga erabakitzeko eta abereak ustiategian noiz sartu ziren eta
hautagarritasuna eragin duten helmugetarako bidea noiz hartu duten zehazteko,
SITRAN Abereen Trazabilitateko Sistema Integrala erabiliko da. Helmuga
horietarako bidea hartzen dutenetik ustiategian sartu arte gutxienez hiru hilabeteko
tartea izango da abereen hautagarritasuna zehazteko.
3. Animalia hautagarrien kokaleku izango diren ustiategiek Abeltzaintza Ustiategien
Erregistro Orokorrean inskribatua egon beharko dute "haragia ekoizteko
ugalketarako", "esnea ekoizteko ugalketarako","produkzio mistoko ugalketarako"
edo "gizentzeko edo gizendegiko" behi-azienden ustiategi gisa sailkapen
zooteknikoaren arabera, ustiategi hori abereentzat azkena izanik hiltegira eraman
edo esportatu aurretik. Beste ustiategi batetik ekarritako txekorren kasuan,
aipatutako sailkapenen artean azkena bakarrik izango da balioduna.
4. Aurrekoa gorabehera, abereak azken ustiategitik irten badira bitarteko ustiategi
batera joateko, tratulari batengana edo kontzentrazio-zentro batera adibidez,
Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean horrela jasota daudenak, handik
hiltegirako edo esportaziorako bidea hartu baino lehen, bitarteko ustiategira mugitu
aurretik abereen kokaleku izan zen ustiategiak laguntza jasotzeko aukera izango
du, baldin eta aipatutako betekizun guztiak betetzen baditu eta bitarteko ustiategian
gehienez 15 egun ematen badute.
5. Gizendegi komunitarioen kasuan, bazkideek gizendegi komunitarioko kide direla
egiaztatu beharko dute, eta gizendegi horrek honako baldintza hauek bete beharko
ditu:
a. Bere helburuetako bat izatea bazkideek behi ume-hazleak dituzten
ustiategietan hazitako txekorrak elkarrekin gizentzea. Hori egiaztatzeko,
ustiategiko behi ume-hazleek egindako umeek soilik izango dute lotutako
laguntza hori kobratzeko aukera.
b. Eskaerari abereak dakarzkioten bazkide guztiek behi espeziearen emeak
izatea, eta behi ume-hazlearen laguntza eta/edo esne-behietarako laguntza
eskatu izana dagokion eskaeraren urtean.
6. Laguntza-mota hau jasotzeko, gutxienez 3 abere hautagarri eduki behar dira urtero.
Laguntzaren zenbatekoa:

Laguntzaren zenbatekoa urtean behin lortuko da ezarritako laguntza-ildo bakoitzean.
Zenbateko unitario hori kalkulatzeko, ezarritako zenbateko bakoitza zatituko da kasuan
kasuko abere hautagarrien kopuruaren artean.
Lotutako laguntza horren zenbateko unitarioa ezin izango da inoiz 125 eurotik gorakoa izan
abere hautagarri bakoitzeko.
Gizendegi komunitario batek aurkeztutako eskaera batean agertzen den bazkide bakoitzak
bere aldetik ere eska dezake laguntza elkartu hori. Zenbateko unitarioak kalkulatzeko, bi
eskaeretan aurkeztutako abere guztiak hartuko dira kontuan. Horrelako kasuetan, ekoizleak
banakako eskaeran adierazi beharko du laguntza elkartu hori ere eskatu duen gizendegi
komunitario bateko bazkide dela.
Zaila da laguntza horren zenbatekoa kalkulatzea, baina kalkulu lineal bat eginez, 20 €-tik
gora izan liteke, abere hautagarri eta urte bakoitzeko

GIZENTZEKO BEHIEN USTIATEGIEI LOTUTAKO LAGUNTZAREN ADIBIDEA
Durangaldeko abeltzain batek 16 ha belardi deklaratu ditu 2015eko Eskaera Bakarrean. Abeltzain horrek
haragia ekoizteko ugalketarako behi-aziendaren ustiategi gisa inskribatu du ustiategia Abeltzaintza
Ustiategien Erregistro Orokorrean. Titular horrek, Eskaera Bakarra aurkeztu duen unean, 35 behi ume-hazle,
6 hilabetetik 24 hilabetera bitarteko 4 idisko, 6 hilabetetik 24 hilabetera bitarteko 7 urrixa eta 24 hilabetetik
gorakoak izaki umerik izan ez duten 5 eme dauzka. 2015. urtean abeltzain horrek 6 hilabetetik 24 hilabetera
bitarteko 8 idisko eta 6 hilabetetik 24 hilabetera bitarteko 6 urrixa hiltzera eraman ditu. Gizendutako abere
guztiak haren ustiategian jaio ziren, auzoko bati erositako hiru eme izan ezik. Zenbatekoa izango da
gizentzeagatiko laguntza gehigarria?
Abere hautagarriek (gizendutako 6 hilabetetik 24 hilabetera bitarteko idisko eta urrixak, ustiategian
gutxienez 3 hilabete eman dutenak hiltegira edo esportatzera eraman aurretik) laguntza jasotzeko.
Abeltzain horrek laguntza jaso dezake jaiotze-ustiategian gizendutako txekorrengatik (8 ar eta 3 eme) eta
beste ustiategi batean gizendutako txekorrengatik (3 eme). Jaiotze-ustiategian gizendutako txekorren
laguntza unitarioa 24 € baldin bada abere hautagarri eta urte bakoitzeko, eta beste ustiategi batean
gizendutako txekorrentzako laguntza 16 € abere bakoitzeko (gutxi gorabeherako balioak).






Behi hautagarriak guztira:
o Jaiotze-ustiategi berean gizendutako txekorrak: 11 (8 hilabetetik 24 hilabetera bitarteko 8
ar eta 3 eme, hiltzera eraman beharrekoak)
o Beste ustiategi batean gizendutako txekorrak: 3 (8 hilabetetik 24 hilabetera bitarteko 8 ar
eta 3 eme, hiltzera eraman beharrekoak)
Jaiotze-ustiategi berean gizendutako txekorren prima: 11 abere hautagarri x 24 €/abere
bakoitzeko = 264 €
Beste jaiotze-ustiategi batean gizendutako txekorren prima: 3 abere x 16 €/abere bakoitzeko = 48
€
Guztira: 264 + 48 = 312 €/urte

Gainera, abeltzain horrek Oinarrizko Ordainketaren, greeningaren, jardueran hasten den gaztearen eta
gizentzeko aziendaren laguntza jasotzeko aukera izan dezake.

7.8. Esnetarako behien ustiategiei lotutako laguntza
Xedea, eremua eta laguntzaren hornidura:

Esnetarako behien ustiategiei laguntza bat emango zaie.
Laguntza elkartu horren barruan honako laguntza-ildo hauek ezarri dira, honako irizpide
hauei jarraiki aurrekontu-hornidurari eta gehieneko abere kopuruari dagokienez:
a. Espainiako penintsularen Eskualdeko ustiategietako lehen 75 behientzako
laguntza. Hornidura: 93 milako euro, eta gehienez 436.146 abererentzat
b. Uharteko Eskualdean eta mendialdeetan kokatutako ustiategietako lehen 75
behientzako laguntza. Hornidura: 93 milako euro, eta gehienez 206.215
abererentzat
c.

Espainiako penintsularen Eskualdeko ustiategietako lehen 75 behientzako
laguntza. 93 milako euro, eta gehienez 162.789 abererentzat

d. Uharteko Eskualdean eta mendialdeetan kokatutako ustiategietako behientzako
laguntza, lehen 75 behiak aparte utzita. 2.652 mila euro, gehienez 39.203
abererentzat
Xede horretarako, penintsulako lurralde osoa Espainiako penintsula
mendialdeak izan ezik, 1305/2013 Erregelamenduan ezarritakoari jarraiki.

izango

da,

Ustiategiaren produkzio-unitateak hainbat eskualdetan daudenean, eskatzailearen
ustiategia zer eskualdetan dagoen jakiteko, produkzio-unitate bakoitzean dauden abere
hautagarrien kopurua hartuko da kontuan. Abere hautagarrien kopuru handiena biltzen
duten produkzio-unitateak eskualde jakin batean daude, eta eskualde horixe izango da
ustiategiaren kokalekua. Hortaz, abere hautagarri guztiek eskualde horri dagokion
zenbatekoa jasoko dute, haien zati bat beste eskualdeko unitateetan kokatuta egon arren.
Onuradunak eta betekizunak (urtekoak):
Laguntzak abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango dira.
1. 2014an eskubide berezien titular izan diren eskatzaileek ezin izango dute laguntza
hori jaso, baldin eta oinarrizko ordainketarako eskubideak aktibatzeko hektarea
onargarririk ez badute
2. Frisona; Groninger Blaarkop; Jersey; Guernsey; Angler; Bretonne pie noire; Rotvieh
(Angeln)–Rød dansk mælkerace (RMD)–German Red–Lithuanian Red; Ayrshire;
Armoricaine; Malkeborthorn; Reggiana; Valdostana Nera; Itäsuomenkarja;
Länsisuomenkarja; Pohjoissuomenkarja; ezta, gaian eskumenekoa den agintariaren
arabera, nagusiki esnetarako ahalmena duten gainerako guztiak ere.
3. Abereak gehienez 24 hilabete izango ditu eskaera aurkezteko epea amaitzean.
4. Laguntza hau jasotzeko eskubidea duten abereek ustiategian bertan egon beharko
dute egingo diren lau egiaztatzeetan; urtarrilaren 1ean, apirilaren 30ean eta
zehaztu gabeko tarteko datetan egingo diren beste bi egiaztatzeetan.
Animalia hautagarriak kokatu behar diren ustiategiek honako baldintza hauek bete behar
dituzte:
a) Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatua egotea "esnea ekoizteko
ugalketarako" edo "produkzio mistoko ugalketarako" behi-aziendaren ustiategi gisa,
sailkapen zooteknikoaren arabera.
b) Erosleei esnea eman izana edo zuzeneko salmentak egin izana gutxienez 6
hilabetez eskaeraren aurreko urteko urriaren 1etik eskaera-urteko irailaren 30era

bitarte, edo azken urtean zuzeneko salmenten deklarazioa jaso izana, saldutako
kopuruak barne.
Ustiategiaren produkzio-unitateak mendialdeetan eta mendialdeetatik aparteko eremuetan
daudenean, eskatzailearen ustiategia zer eremutan dagoen jakiteko, produkzio-unitate
bakoitzean dauden abere hautagarrien kopurua hartuko da kontuan. Abere hautagarrien
kopuru handiena biltzen duten produkzio-unitateak eskualde jakin batean daude, eta
eskualde horixe izango da ustiategiaren kokalekua. Hortaz, abere hautagarri guztiek
eskualde horri dagokion zenbatekoa jasoko dute, haien zati bat beste eskualdeko
unitateetan kokatuta egon arren.
Laguntzaren zenbatekoa:
Laguntzaren zenbatekoa urtean behin lortuko da ezarritako laguntza-ildo bakoitzean.
Zenbateko unitario hori kalkulatzeko, ezarritako zenbateko bakoitza zatituko da kasuan
kasuko abere hautagarrien kopuruaren artean
Kasu guztietan, lehen 75 behiak ustiategi bakoitzean zenbatzen dira, haien forma juridikoa
eta bazkide kopurua edozein izanik ere.
Laguntza elkartu horren zenbatekoak ezin izango du inoiz 430 euroko zenbatekoa gainditu
abere hautagarri bakoitzeko.

ESNETARAKO BEHIEN USTIATEGIEI LOTUTAKO LAGUNTZAREN ADIBIDEA
Aramaioko abere-kooperatibak 124 ha belardi deklaratu ditu 2015eko Eskaera Bakarrean. Kooperatiba
horrek 6 bazkide ditu, eta haragia ekoizteko ugalketarako behi-aziendaren ustiategi gisa inskribatuta dago
Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean. Ustiategi horrek urte osoan dihardu eta esnea saltzen du.
Gainera, titular horrek frisona arrazako 240 eme ditu, 24 hilabetetik gorakoak, eta horietatik 220k umea egin
dute dagoeneko. Urtarrilaren 1etik apirilaren 30era bitarte egindako lau kontrolak 236 emeri egin zizkieten,
24 hilabetetik gorakoak,haietatik 216 umea egin ondoren. Zenbatekoa izango da esnetarako behiengatiko
laguntza gehigarria?
Animalia hautagarriek (24 hilabetetik gorako frisona arrazako emeak, lau kontroletan egondakoak)
laguntza jasotzeko. Lehen 75 behiengatiko laguntza unitarioa 125 € bada abere hautagarri eta urte
bakoitzeko, eta hurrengo behiengatiko laguntza 62,5 € abere eta urte bakoitzeko (gutxi gorabeherako
balioa).





Abere hautagarriak: 236
Lehen 75 behientzako laguntza: 75 abere hautagarri x 125 €/abere bakoitzeko = 9.375 €
Behientzako laguntza lehen 75 behiak aparte utzita: (236 – 75) abere hautagarriak x 62,5 €/abere
bakoitzeko = 10.062,5 €
Laguntza, guztira 9.377 / 10.062,5 = % 15

Gainera, abeltzain horrek Oinarrizko Ordainketaren, greeningaren, jardueran hasten den gaztearen eta
gizentzeko aziendaren laguntza jasotzeko aukera izan dezake. 75 behiak zenbatzean bazkide kopurua ez
da kontuan hartzen.

Hasiera batean, laguntzaren zenbatekoa honako hau izan liteke:


Mendialdean: Lehen 75 behiak: 120-130 €/abere hautagarri eta urte bakoitzeko.
Lehen 75 behietatik aurrera: 60-65 abere hautagarri eta urte bakoitzeko



Menditik aparteko eremuetan. Lehen 75 behiak: 100 €/abere hautagarri eta urte
bakoitzeko. Lehen 75 behietatik aurrera: 50 abere hautagarri eta urte bakoitzeko

7.9. Ardien ustiategiei lotutako laguntza
Xedea, eremua eta laguntzaren hornidura:
Ardien ustiategiei laguntza bat emango zaie.
Estatuan urteko hornidura 14.000 milako euro da. Bi eskualde sortu dira: Espainiako
penintsula eta uharteak. Aurrez aipatutako kopuru hori bi eskualde horien artean banatuko
litzateke, 12.956 milako euro Espainiako penintsularen eskualderako eta 1.044 milako euro
uharteko Eskualderako, hurrenez hurren.
Neurri hori gehienez 390.500 ha-ko azalera batean aplikatu daiteke Espainiako penintsulan
eta 27.500 ha-ko azaleran uharteko eskualdean, hurrenez hurren.
Ustiategiaren produkzio-unitateak hainbat eskualdetan daudenean, eskatzailearen
ustiategia zer eskualdetan dagoen jakiteko, produkzio-unitate bakoitzean dauden abere
hautagarrien kopurua hartuko da kontuan. Abere hautagarrien kopuru handiena biltzen
duten produkzio-unitateak eskualde jakin batean daude, eta eskualde horixe izango da
ustiategiaren kokalekua. Hortaz, abere hautagarri guztiek eskualde horri dagokion
zenbatekoa jasoko dute, haien zati bat beste eskualdeko unitateetan kokatuta egon arren.
Onuradunak eta betekizunak (urtekoak):
Laguntzak abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango dira.
1. 2014an eskubide berezien titular izan diren eskatzaileek ezin izango dute laguntza
hori jaso, baldin eta oinarrizko ordainketarako eskubideak aktibatzeko hektarea
onargarririk ez badute
2. Ardi espeziearen emeak izango dira abere hautagarriak, baldin eta ugaltzaile gisa
hazten badira nahitaezko errolda-deklarazioaren arabera, eta ongi identifikatuta eta
erregistratuta badaude, eskaera bakarra aurkezteko urte bakoitzeko urtarrilaren
1ean indarrean dagoen araudiaren arabera.
30 eme hautagarri edo gehiagoko errolda duten ustiategietako titularrek bakarrik jasoko
dute laguntza elkartu hori. Hala ere, gutxieneko muga hori murriztu edota kendu egin ahal
izango da Estatukoarekin alderatuta ardi-aziendaren errolda % 2tik beherakoa duten
autonomia-erkidegoetan, Euskadiren kasuan, esaterako.
Abere hautagarriak kokatu behar diren ustiategiek honako baldintza hauek bete behar
dituzte:
a) Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatua egon beharko dute
"esnea ekoizteko ugalketarako", "haragia ekoizteko ugalketarako" edo "produkzio
mistoko ugalketarako" ardi-aziendaren ustiategi gisa, sailkapen zooteknikoaren
arabera.
b) Ustiategiko irteerako mugimenduen gutxieneko atalase-maila 0,4 arkume izatea
eme hautagarri eta urte bakoitzeko, laguntza hori jasotzeko baldintza artifizialak
sortu daitezen saihesteko.

Sailkapen zooteknikoaren arabera "esnea ekoizteko ugalketarako" ustiategi direnek
ere aurreko baldintza betetzeko aukera izango dute baldin eta urtean gutxienez 60
litro ekoizten badute ugaltzaile eta urte bakoitzeko.
Laguntzaren zenbatekoa:
Ardi bakoitzeko zenbateko unitarioa kalkulatuko da eskualde bakoitzari esleitutako
zenbatekoa zatituz eskualde horri dagozkion abere hautagarrien artean.
Ordainketa horren zenbateko unitarioa ezin izango da inoiz 60 eurotik gorakoa izan abere
hautagarri bakoitzeko.
Laguntza, printzipioz, 10 € izan daiteke Espainiako penintsulan, abere hautagarri eta urte
bakoitzeko.

ARDIEI LOTUTAKO LAGUNTZAREN ADIBIDEA
Goierriko emakume abeltzain batek 24 ha belardi deklaratu ditu 2015eko Eskaera Bakarrean. Abeltzain
horrek esnea ekoizteko ugalketarako ardi-aziendaren ustiategi gisa inskribatu du ustiategia Abeltzaintza
Ustiategien Erregistro Orokorrean. Gainera, urtarrilaren 1etik aurrera, titular horrek 12 hilabetetik gorako
120 eme deklaratu ditu, eta horietatik 96 ugaltzaileak dira. Gainera, 70 arkume saldu dituela eta 7.200 ardiesne litro ekoiztu dituela deklaratu du. Zenbatekoa izango da ardien laguntza gehigarria?
Animalia hautagarriek (12 hilabetetik gorako emeak, urtarrilaren 1ean deklaratuak, eta ustiategitik irteteko
mugimenduen gutxieneko atalase-maila 0,4 arkume izanik eme hautagarri eta urte bakoitzeko, edo
gutxienez 60 litro ekoiztea ugaltzaile eta urte bakoitzeko) laguntza jasotzeko. Oinarrizko laguntza unitarioa
abere hautagarri eta urte bakoitzeko 10 € baldin bada, gutxi gorabehera.





Abere hautagarriak: 120
Abereen irteerako mugimenduak 0,4 arkume izan behar du eme hautagarri bakoitzeko, edo
bestela 60 litro-esne ekoiztu behar du ugaltzaile eta urte bakoitzeko. Bietako edozein betetzen du,
baina ez du zertan biak bete.
Laguntza, guztira: 120 abere hautagarri x 10 €/abere bakoitzeko = 1.200 €

Gainera, abeltzain horrek Oinarrizko Ordainketaren, greeningaren, jardueran hasten den gaztearen eta
gizentzeko aziendaren laguntza jasotzeko aukera izan dezake.

7.10.

Ahuntzen ustiategiei lotutako laguntza

Xedea, eremua eta laguntzaren hornidura:
Ardien ustiategiei laguntza bat emango zaie.
Estatuan urteko hornidura 14.000 milako euro da. Bi eskualde sortu dira: uharteko
eskualdea eta mendialdeak batetik eta estatuko gainerako lurraldea bestetik. Aurrez
aipatutako kopuru hori bi eskualde horien artean banatuko litzateke, 12.956 milako euro
Espainiako penintsularen eskualderako eta 1.044 milako euro uharteko Eskualderako,
hurrenez hurren.
Mendialdeetako eta Balear Uharteetako eskualderako, neurri hori gehienez 860.571 ahuntzi
aplika dakieke, eta gainerako lurralderako 801.881 ahuntzi, hurrenez hurren.

Ustiategiaren produkzio-unitateak hainbat eskualdetan daudenean, eskatzailearen
ustiategia zer eskualdetan dagoen jakiteko, produkzio-unitate bakoitzean dauden abere
hautagarrien kopurua hartuko da kontuan. Abere hautagarrien kopuru handiena biltzen
duten produkzio-unitateak eskualde jakin batean daude, eta eskualde horixe izango da
ustiategiaren kokalekua. Hortaz, abere hautagarri guztiek eskualde horri dagokion
zenbatekoa jasoko dute, haien zati bat beste eskualdeko unitateetan kokatuta egon arren.
Onuradunak eta betekizunak (urtekoak):
Laguntzak abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango dira.
1. 2014an eskubide berezien titular izan diren eskatzaileek ezin izango dute laguntza
hori jaso, baldin eta oinarrizko ordainketarako eskubideak aktibatzeko hektarea
onargarririk ez badute
2. Ardi espeziearen emeak izango dira abere hautagarriak, baldin eta ugaltzaile gisa
hazten badira nahitaezko errolda-deklarazioaren arabera, eta ongi identifikatuta eta
erregistratuta badaude, eskaera bakarra aurkezteko urte bakoitzeko urtarrilaren
1ean indarrean dagoen araudiaren arabera.
10 eme hautagarri edo gehiago dituzten ustiategiek bakarrik jasoko dute laguntza elkartu
hau. Hala ere, gutxieneko muga hori murriztu edota kendu egin ahal izango da
Estatukoarekin alderatuta ahuntz-aziendaren errolda % 2tik beherakoa duten autonomiaerkidegoetan, Euskadiren kasuan, esaterako.
Abere hautagarriak kokatu behar diren ustiategiek honako baldintza hauek bete behar
dituzte:
a) Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatua egon beharko dute
"esnea ekoizteko ugalketarako", "haragia ekoizteko ugalketarako" edo "produkzio
mistoko ugalketarako" ardi-aziendaren ustiategi gisa, sailkapen zooteknikoaren
arabera.
b) Ustiategiko irteerako mugimenduen gutxieneko atalase-maila 0,4 arkume izatea
eme hautagarri eta urte bakoitzeko, laguntza hori jasotzeko baldintza artifizialak
sortu daitezen saihesteko.
Sailkapen zooteknikoaren arabera "esnea ekoizteko ugalketarako" ustiategi direnek
ere aurreko baldintza betetzeko aukera izango dute baldin eta urtean gutxienez 100
litro ekoizten badute ugaltzaile eta urte bakoitzeko.
Ustiategiaren produkzio-unitateak mendialdeetan eta mendialdeetatik aparteko eremuetan
daudenean, eskatzailearen ustiategia zer eremutan dagoen jakiteko, produkzio-unitate
bakoitzean dauden abere hautagarrien kopurua hartuko da kontuan. Abere hautagarrien
kopuru handiena biltzen duten produkzio-unitateak eskualde jakin batean daude, eta
eskualde horixe izango da ustiategiaren kokalekua. Hortaz, abere hautagarri guztiek
eskualde horri dagokion zenbatekoa jasoko dute, haien zati bat beste eskualdeko
unitateetan kokatuta egon arren.
Laguntzaren zenbatekoa:
Ahuntz bakoitzeko zenbateko unitarioa kalkulatuko da eskualde bakoitzari esleitutako
zenbatekoa zatituz eskualde horri dagozkion abere hautagarrien artean.

Ordainketa horren zenbateko unitarioa ezin izango da inoiz 30 eurotik gorakoa izan abere
hautagarri bakoitzeko.
Laguntza, printzipioz, 8 € izan daiteke Espainiako penintsulan, abere hautagarri eta urte
bakoitzeko.

AHUNTZEI LOTUTAKO LAGUNTZAREN ADIBIDEA
Arabako Errioxako abeltzain batek 44 ha labore lur eta 6 ha zuhaixkadun larre deklaratu ditu 2015eko
Eskaera Bakarrean. Abeltzain horrek haragia ekoizteko ugalketarako ahuntz-aziendaren ustiategi gisa
inskribatu du ustiategia Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean. Gainera, urtarrilaren 1etik aurrera,
titular horrek 12 hilabetetik gorako 240 eme deklaratu ditu. Gainera, 120 antxume saldu dituela deklaratu du.
Zenbatekoa izango da ahuntz-aziendaren laguntza gehigarria?
Animalia hautagarriek (12 hilabetetik gorako emeak, urtarrilaren 1ean deklaratuak, eta ustiategitik irteteko
mugimenduen gutxieneko atalase-maila 0,4 arkume izanik eme hautagarri eta urte bakoitzeko, edo
gutxienez 100 litro ekoiztea ugaltzaile eta urte bakoitzeko) laguntza jasotzeko. Oinarrizko laguntza
unitarioa 8 € baldin bada abere hautagarri eta urte bakoitzeko, gutxi gorabehera.



Abere hautagarriak: 240
Laguntza, guztira: 240 abere hautagarri x 8 €/abere bakoitzeko = 1.920 €

Gainera, abeltzain horrek Oinarrizko Ordainketaren, greeningaren, jardueran hasten den gaztearen eta
gizentzeko aziendaren laguntza jasotzeko aukera izan dezake.

7.11. 2014an eskubide bereziak zituzten eta orain oinarrizko ordainketarako
eskubideak aktibatzeko hektarea onargarririk ez duten esnetarako behien abeltzainei
lotutako laguntza.
Xedea, eremua eta laguntzaren hornidura:
2014an eskubide bereziak zituzten eta orain oinarrizko ordainketarako eskubideak
aktibatzeko hektarea onargarririk ez duten esnetarako behien abeltzainei lotutako laguntza.
Neurri horri urtean 2.227 mila euroko aurrekontu-hornidura esleituko zaio guztira.
Neurri hori gehienez 15.650 abereri aplika dakieke.
Onuradunak eta betekizunak (urtekoak):
a) 2014an eskubide berezien titular izan diren eskatzaileek ezin izango dute laguntza
hori jaso, baldin eta oinarrizko ordainketarako eskubideak aktibatzeko hektarea
onargarririk ez badute
b) 2014an eskubide arrunten titular izaki kanpaina horretan 0,2 hektareako azalera
edo azalera handiagoa deklaratu zuten eskubide berezien titularrek ezin izango
dute laguntza hori jaso, eta kasu horietan laguntza gehigarri espezifiko bat ezarriko
litzateke.
c) Nolanahi ere, hori ez ezik, Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean
inskribatutako ustiategien titular ere izan beharko dute.
d) Laguntzak abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango dira. Urte bakoitzean
abeltzain bakoitzak abere hautagarri batzuengatik jasoko du ordainketa, eta abere

hautagarri horiek, deskribatutako abeltzaintzako sektoreei lotutako laguntzetarako
ezarritako hautagarritasun-baldintzak betetzen dituzten abere berberak izango dira.
Laguntzaren zenbatekoa:
Abere bakoitzaren urteko zenbatekoa urtean behin lortuko da, laguntza horretarako
zenbatekoa zatituz abere hautagarrien artean.
Ordainketa horren zenbateko unitarioa ezin izango da inoiz 210 eurotik gorakoa izan.

7.12. 2014an eskubide bereziak zituzten eta orain oinarrizko ordainketarako
eskubideak aktibatzeko hektarea onargarririk ez duten gizentzeko behien abeltzainei
lotutako laguntza.
Xedea, eremua eta laguntzaren hornidura:
2014an eskubide bereziak zituzten eta orain oinarrizko ordainketarako eskubideak
aktibatzeko hektarea onargarririk ez duten esnetarako behien abeltzainei lotutako laguntza.
Neurri horri urtean 1.440 mila euroko aurrekontu-hornidura esleituko zaio guztira.
Neurri hori gehienez 19.220 abereri aplikatu dakieke.
Onuradunak eta betekizunak (urtekoak):
a. 2014an eskubide berezien titular izan diren eskatzaileek ezin izango dute laguntza
hori jaso, baldin eta oinarrizko ordainketarako eskubideak aktibatzeko hektarea
onargarririk ez badute
b. 2014an eskubide arrunten titular izaki kanpaina horretan 0,2 hektareako azalera
edo azalera handiagoa deklaratu zuten eskubide berezien titularrek ezin izango
dute laguntza hori jaso.
c.

Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrean
ustiategien titular ere izan beharko dute.

inskribatutako

abeltzaintza-

d. Laguntzak abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango dira. Urte bakoitzean
abeltzain bakoitzak abere hautagarri batzuengatik jasoko du ordainketa, eta abere
hautagarri horiek, deskribatutako abeltzaintzako sektoreei lotutako laguntzetarako
ezarritako hautagarritasun-baldintzak betetzen dituzten abere berberak izango dira.
Aurrekoa gorabehera, abereak azken ustiategitik irten badira bitarteko ustiategi
batera joateko, tratulari batengana edo kontzentrazio-zentro batera adibidez,
Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean horrela jasota daudenak, handik
hiltegirako edo esportaziorako bidea hartu baino lehen, bitarteko ustiategira mugitu
aurretik abereen kokaleku izan zen ustiategiak laguntza jasotzeko aukera izango
du, baldin eta aipatutako betekizun guztiak betetzen baditu eta bitarteko ustiategian
gehienez 15 egun ematen badute.
Abereen jomuga erabakitzeko eta abereak ustiategian noiz sartu ziren eta
hautagarritasuna eragin duten helmugetarako bidea noiz hartuko duten zehazteko,

SITRAN Abereen Trazabilitateko Sistema Integrala erabiliko da. Helmuga
horietarako bidea hartzen dutenetik ustiategian sartu arte gutxienez hiru hilabeteko
tartea izango da abereen hautagarritasuna zehazteko.
Eskatzailea gizendegi komunitario bateko kide bada eta gizendegi horretara
abereak badaramatza gizentzeko, abere horiek kontuan hartuko dira eskatzaile
horren laguntza elkartuan, eta kendu egingo dira gizendegiko laguntzazenbatekoak kalkulatzeko, salbu eta azken horrek ere laguntza elkartu horretarako
betekizunak biltzen baditu. Azken kasu horretan, gizentzeko behien
ustiategietarako laguntza elkarturako ezarritakoari jarraituko zaio
Laguntzaren zenbatekoa:
Abere bakoitzaren urteko zenbatekoa urtean behin lortuko da, laguntza horretarako
zenbatekoa zatituz abere hautagarrien artean.
Ordainketa horren zenbateko unitarioa ezin izango da inoiz 112 eurotik gorakoa izan.

7.13. 2014an eskubide bereziak zituzten eta orain oinarrizko ordainketarako
eskubideak aktibatzeko hektarea onargarririk ez duten esnetarako ardi eta ahuntzen
abeltzainei lotutako laguntza
Xedea, eremua eta laguntzaren hornidura:
2014an eskubide bereziak zituzten eta orain oinarrizko ordainketarako eskubideak
aktibatzeko hektarea onargarririk ez duten esnetarako behien abeltzainei lotutako laguntza.
Neurri horri urtean 30.155 milako euroko aurrekontu-hornidura esleituko zaio guztira.
Neurri hori gehienez 1.073.000 abereri aplikatu dakieke.
Onuradunak eta betekizunak (urtekoak):
a) 2014an eskubide berezien titular izan diren eskatzaileek ezin izango dute laguntza
hori jaso, baldin eta oinarrizko ordainketarako eskubideak aktibatzeko hektarea
onargarririk ez badute
b) 2014an eskubide arrunten titular izaki kanpaina horretan 0,2 hektareako azalera
edo azalera handiagoa deklaratu zuten eskubide berezien titularrek ezin izango
dute laguntza hori jaso, eta kasu horietan laguntza gehigarri espezifiko bat ezarriko
litzateke.
c) Nolanahi ere, hori ez ezik, Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean
inskribatutako ustiategien titular ere izan beharko dute.
d) Laguntzak abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango dira. Urte bakoitzean
abeltzain bakoitzak abere hautagarri batzuengatik jasoko du ordainketa, eta abere
hautagarri horiek, deskribatutako abeltzaintzako sektoreei lotutako laguntzetarako
ezarritako hautagarritasun-baldintzak betetzen dituzten abere berberak izango dira.

Laguntzaren zenbatekoa:
Abere bakoitzaren zenbateko unitarioa urtean behin lortuko da, laguntza horretarako
zenbatekoa zatituz abere hautagarrien artean.
Ordainketa horren zenbateko unitarioa ezin izango da inoiz 45 eurotik gorakoa izan.

PAGOS DIRECTOS 2015 - Real Decreto 1075/2014
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2.015
LÍNEA DE AYUDA

Régimen de Pago Básico*
Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el
medio ambiente
Pago suplementario para jóvenes agricultores
Terneros cebados en la misma explotación de
nacimiento: España peninsular
Terneros cebados en la misma explotación de
nacimiento: Región insular
Terneros cebados procedentes de otra
explotación: España peninsular
Terneros cebados procedentes de otra
explotación: Región insular
Vaca nodriza: España peninsular
Vaca nodriza: Región insular
Ovino: España peninsular
Ovino: Región insular
Caprino: España peninsular
Caprino: Región insular + zonas de montaña
Primeras 75 vacas de las explotaciones de
vacuno de leche: España peninsular
Primeras 75 vacas de las explotaciones de
vacuno de leche: Región insular + zonas de
montaña
Vacas distintas de las primeras 75 de las
Ayuda asociada
explotaciones de vacuno de leche: España
voluntaria
peninsular
Vacas distintas de las primeras 75 de las
explotaciones de vacuno de leche: Región
insular + zonas de montaña
Derechos especiales vacuno de leche
Derechos especiales vacuno de engorde
Derechos especiales ovino y caprino
Remolacha azucarera: zona de producción de
siembra primaveral
Remolacha azucarera: zona de producción de
siembra otoñal
Arroz
Tomate para industria
Frutos de cáscara y algarrobas: España
peninsular
Frutos de cáscara y algarrobas: Región insular

LÍMITE
PRESUPUESTARIO
(miles de euros)

LÍMITE
CUANTITATIVO
(animales, ha)

Importe
Unitario
máximo
(euros)

2.809.784
1.452.797
96.853
12.488

370.996

93

1.627

25.913

2.458.879

193
187.294
451
124.475
3.428
5.386
5.093

14.469
2.100.000
3.000
15.831.764
254.854
801.881
860.571

51.861

436.146

26.986

206.215

125

400
60
30

430
9.853

162.789

2.652
2.227
1.440
30.155

39.023
15.650
19.220
1.073.000

14.470

32.500

2.366
12.206
6.352

7.600
122.060
25.000

12.956
1.044

390.500
27.500

210
112
45
1.600
400
1.016
105

Cultivos proteicos: proteaginosas y leguminosas
360.759
21.646
250
Cultivos proteicos: oleaginosas
572.287
22.891
Legumbres de calidad
10.000
400
1.000
48.000
1.267,525
Pago específico al cultivo del algodón
60.841
* Incluye el incremento del 3% del límite máximo nacional contemplado en el artículo 22.2 del Reglamento (UE) nº 1307/2013.

