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

NEKAZARITZA SAILA
Foru Gobernu Kontseiluaren 859/2019 Erabakia, abenduaren 27koa. Onestea Basogintzako
Laguntza Planaren 2020ko laguntzen deialdia
Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 7ko 45/2016 Foru Dekretuaren bidez, Basogintzarako
Laguntza Planaren oinarri arautzaileak onetsi ziren; planaren barruan jasotzen dira 2015-2020
aldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Programak “nekazaritza eta
basogintza sektorea garatzeko, modernizatzeko edo egokitzeko azpiegituretako inbertsioak”
M04.3 azpineurrian eta “inbertsioak basoguneak garatzeko eta basoen bideragarritasuna
hobetzeko” M08 neurrian ezarritako laguntza lerroak, betiere 1305/2013 Arautegiak onetsi beharreko dekretu markoak ezarritako mugen barruan, hala nola programa horretan sartzen ez
den eta “basoen kontserbazioa” deritzon neurria.
Ondoren, urtean urteko deialdiak onetsi eta, aldi berean, Foru Gobernu Kontseiluaren
martxoaren 7ko 11/2017 Foru Dekretuak eta martxoaren 19ko 13/2018 Foru Dekretuak oinarri
arautzaileak aldatu zituzten, laguntzak errazago aplikatzeko eta oinarri berriak aplikatzekoa zen
araudi berrira egokitzeko.
Foru Gobernu Kontseiluaren otsailaren 19ko 8/2019 Foru Dekretuaren bidez, onespena eman
zitzaion ekainaren 7ko 45/2016 Foru Dekretuan atzemandako hutsaren zuzenketari, eta 2019ko
laguntzen deialdia onetsi zen.
2019ko deialdi horretan, badira laguntza eskaera batzuk 8.1 “Basotzea eta baso azalerak sortzea” azpineurrirako, titulartasun publikoko zein pribatuko mendietarako, bai eta 4.3
“Basogintza sektorea garatzeko, modernizatzeko edo egokitzeko azpiegituretako inbertsioak”
azpineurrirako ere, titulartasun publikoko mendietarako. Eskaera horiek betetzen zituzten
dirulaguntzak jasotzeko betekizunak baina ez zuten jaso laguntzarik aurrekontu kreditu nahikorik ez zegoelako, eta haietako askotan dagoeneko hasi dute dirulaguntza eskaeraren xede zen
inbertsioa, baita egin ere. Hori kontuan hartuta, egokitzat jotzen da deialdi honetan eskaerak
arinago izapidetzeko sistema bat ezartzea, honako honetan datzana: oraindik ere dirulaguntza
jaso nahi izanez gero, 2019ko deialdian aurkeztutako eskaera berresteko inprimakia bete behar
dute eta ontzat jo gainerako agiri osagarriak. Hala ere, eskatzaileek laguntza eskaera berriak
aurkez ditzakete.
Bestalde, kontuan izanik laguntza deialdi horretarako kreditu nahikoa duten partidak daudela
Arabako Foru Aldundiaren 2020ko gastuen aurrekontu proiektuan, zeina 2019ko azaroaren 14ko
bilkuran onetsi baitzuen Foru Gobernu Kontseiluak, haren aurretiko izapidetzea egin behar da.
Aginduzko txostenak ikusirik, Nekazaritza Saileko foru diputatuak proposatuta eta Foru
Gobernu Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran aztertu ondoren, hau
ERABAKITZEN DUT
Lehenengoa. Basogintzarako 2020ko laguntzen deialdia onestea, aurretiko izapidetzearen
bidez eta jarraian zehaztutakoaren arabera:
Laguntza lerroak edo neurriak:
— M08.1. Basotzea eta baso azalerak sortzea.
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— M08.3. Basoetan suteek, hondamendi naturalek eta katastrofeek eragindako kalteak
prebenitzea.
— M08.4. Basoetan suteek, hondamendi naturalek eta katastrofeek eragindako kalteak
konpontzea.
— M08.5. Baso ekosistemen egokitze gaitasuna eta ingurumen balioa gehitzeko inbertsioak.
— M08.6. Basogintzako teknologietan eta baso produktuen transformazioan, mobilizazioan
eta merkaturatzean inbertitzea edo baso potentziala hobetzen inbertitzea.
— M04.3. Basogintza sektorea garatzeko, modernizatzeko edo egokitzeko azpiegituretako
inbertsioak.
— Basoen kontserbazioa.
Laguntza horien ehuneko 53 LGNEFek finantzatzen du, bi salbuespenekin: M8.1 “Basotzea
eta baso azalerak sortzea” lerroaren ehuneko 75 finantzatzen du Europak, eta “Basoen
kontserbazioa” izeneko lerroa aldundiaren aurrekontuekin finantzatzen da oso-osorik.
Eskaerak aurkezteko epea:
45 egun natural ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epearen barruko azken
eguna balioduna ez bada, epea hurrengo egun baliodunean bukatuko da.
Kreditu erreserbak:
Arabako Foru Aldundiaren 2020ko aurrekontu antolamenduaren barruan jarraian aipatzen
diren partiden kontura:
— 40.1.06.45.01.762.90.08 “Mendi publikoetako laguntzak. Deialdi berria”: Kreditua, guztira,
915.000,00 euro (545.000,00 euro 2020an eta 370.000,00 euro 2021ean) titulartasun publikoko
mendietan aplikatutako honako neurri hauen laguntzak ezartzeko, neurri bakoitzaren zehaztasun eta guzti:
— “Mendi publikoetarako laguntzak”:
• 90.000 euro (2020an), M08.4. “Basoetan suteek, hondamendi naturalek eta katastrofeek
eragindako kalteak konpontzea” izeneko neurriaren laguntzak ezartzeko.
• 110.000 euro (85.000 euro 2020an eta 25.000 euro 2021ean) M08.3. “Basoetan suteek,
hondamendi naturalek eta katastrofeek eragindako kalteak prebenitzea” izeneko neurriaren
laguntzak ezartzeko.
• 110.000 euro (15.000 euro 2020an eta 95.000 euro 2021ean), M08.1. “Basotzea eta baso
azalerak sortzea” izeneko neurriaren laguntzak ezartzeko.
• 550.000 euro (300.000 euro 2020an eta 250.000 2021ean) M04.3 “Basogintza sektorea
garatzeko, modernizatzeko edo egokitzeko azpiegituretako inbertsioak” izeneko neurriaren
laguntzak ezartzeko.
• 5.000 euro (2020an) M08.6 “Basogintzako teknologietan eta baso produktuen transformazioan, mobilizazioan eta merkaturatzean inbertitzea edo baso potentziala hobetzen inbertitzea”
izeneko neurriaren laguntzak ezartzeko · 50.000 euro (2020an), “Basoen kontserbazioa” izeneko
neurri nazionalaren laguntzak ezartzeko.
— 40.1.06.45.01.762.90.07 “Mugaketak eta mugarritzeak. Deialdi berria”:
• 150.000 euro (50.000 euro 2020an eta 100.000 euro 2021ean), M08.5. “Baso ekosistemen
egokitze gaitasuna eta ingurumen balioa gehitzeko inbertsioak” neurriko laguntzak ezartzeko.
— 40.1.06.45.01.780.00.08 “Mendi pribatuetarako dirulaguntzak. Deialdi berria”; kreditua,
guztira, 475.000,00 euro (285.000,00 euro 2020an eta 190.000,00 euro 2021ean) titulartasun
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partikularreko mendietan aplikatutako honako neurri hauen laguntzak ezartzeko, neurri
bakoitzaren zehaztasun eta guzti:
• 90.000 euro (2020an), M08.4. “Basoetan suteek, hondamendi naturalek eta katastrofeek
eragindako kalteak konpontzea” izeneko neurriaren laguntzak ezartzeko.
• 180.000 euro (170.000 euro 2020an eta 10.000 euro 2021ean) M08.3. “Basoetan suteek,
hondamendi naturalek eta katastrofeek eragindako kalteak prebenitzea” izeneko neurriaren
laguntzak ezartzeko.
• 200.000 euro (20.000 euro 2020an eta 180.000 euro 2021ean), M08.1. “Basotzea eta baso
azalerak sortzea” izeneko neurriaren laguntzak ezartzeko.
• 5.000 euro 2020an M08.6 “Basogintzako teknologietan eta baso produktuen transformazioan, mobilizazioan eta merkaturatzean inbertitzea edo baso potentziala hobetzen inbertitzea”
izeneko neurriaren laguntzak ezartzekoKreditu horiek zenbateko gehigarriekin handitu ahal
izango dira. Arabako Lurralde Historikoko dirulaguntzen urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak 21.
artikuluan ezarritako mugen barruan, baita aurrekontu partidan edozein arrazoirengatik gerta
litekeen kreditu gehikuntzaren bidez ere. Zenbateko gehigarri horiek, gehienez ere, deialdi
osorako hasierako zenbateko erreserbatua adina izango dira.
Azpineurriren batean kreditu soberakina egonez gero, beste neurrietara bideratu ahalko da
premia izanez gero, kontuan izanda zein lehentasun ordena ezarri den oinarri arautzaileen 9.
artikuluan.
Bigarrena. Dirulaguntzak eman ahal izateko, ezinbestekoa izango da deialdiaren ebazpena
ematen den unean kreditu egokia eta nahikoa egotea.
Hirugarrena. 2019ko deialdian aurrekontu kreditu nahikorik ez zegoelako onuradun gertatu
ez ziren laguntza eskaeren egileek, deialdi honetan laguntza eskuratu nahi badute inbertsio berberetarako eta aurrekontu berberarekin, aurreko deialdian aurkeztutako eskaeran adierazitako
guztia berresten duen idazkia aurkeztu beharko dute. Nolanahi ere, 4.3 “Basogintza sektorea
garatzeko, modernizatzeko edo egokitzeko azpiegituretako inbertsioak” izeneko neurrian eskatutako inbertsioen lehentasun hurrenkera aldatu ahal izango dute eta, betiere, eranskinean
jasotako ereduaren arabera bete behar dute berrespen idazkia.
Eskaera horiek eta 2020ko deialdian aurkeztutakoak batera ebatziko dira, eta denei batera
ezarriko zaizkie neurri bakoitzean jasotako lehentasun irizpideak eta, hala badagokio, aipatutako
oinarri arautzaileen 9. artikuluan ezarritako lehentasun taldeak ere bai.
Laugarrena. Nekazaritza Saileko foru diputatuari ahalmena ematea erabaki hau aplikatzeko
eta garatzeko behar diren xedapen guztiak emateko, eta, zehazki, oinarri arautzaile hauen kontra nahiz deialdiak ebazten dituen ebazpenaren kontra aurkezten diren errekurtsoak ebazteko.
Bosgarrena. Erabaki hau ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da
indarrean.
Gasteiz, 2019ko abenduaren 27a
Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE
Nekazaritza Saileko diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO
Nekazaritza zuzendaria
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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