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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA
Bizkaiko Foru Aldundia
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren 62/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 11koa.
Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan basoetako azpiegituretan inbertsioak egiteko eta basoen bideragarritasuna garatu eta hobetzeko 2021. urterako dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia ezartzen dira.
LGPko 4.3 azpineurria: Inbertsioak baso-sektorea garatu, modernizatu edo egokitzeko
azpiegituretan.						
Submedida 4.3: Inversiones en infraestructuras para el desarrollo, modernización o adaptación del sector forestal.
— Jabeen elkarteak, mankomunitateak, administrazio-batzarrak eta udalak.
Asociaciones de propietarios, mancomunidades, Juntas administrativas y Ayuntamientos.
Onuradunak
Personas beneficiarias

LGPko 08: Inbertsioak basoguneak garatzeko eta basoen bideragarritasuna hobetzeko eta LGPko 15 neurria: Baso-ingurumenerako eta klimarako zerbitzuak eta basoen
kontserbazioa 						
Medida 08 PDR: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad
de los bosques y Medida 15 PDR: Servicios silvoambientales y climáticos y conservación
de los bosques
— Lurren titularrak diren pertsona fisikoak eta juridikoak.			
Personas físicas y jurídicas privadas titulares de tierras
LGPko 4.3 azpineurria: Inbertsioak baso-sektorea garatu, modernizatu edo egokitzeko
azpiegituretan.						
Submedida 4.3: Inversiones en infraestructuras para el desarrollo, modernización o adaptación del sector forestal.
Baso-pistak eraiki eta egokitzea, hobetzea eta mantentzea (LGPko 4.3 azpineurria)
Construcción y adecuación, mejora y mantenimiento de pistas forestales.
LGPko 08 neurria: Inbertsioak basoguneak garatzeko eta basoen bideragarritasuna hobetzeko						
Medida 08 PDR: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad
de los bosques
LGPko 8.1 azpineurria: Baso-eremuak basotzea eta sortzea. 			
Submedida 8.1 PDR: Forestación y creación de superficies forestales.
LGPko 8.3 azpineurria Hondamendi naturalek eragindako kalteen prebentzioa.
Submedida 8.3 PDR Prevención de daños causados por desastres naturales.
LGPko 8.4 azpineurria: Hondamendi naturalek eragindako kalteen konponketa.
Submedida 8.4 PDR Reparación de daños causados por desastres naturales.
LGPko 8.5 azpineurria: Baso-ekosistemen egokitzeko gaitasuna eta ingurumeneko balioa
handitzeko inbertsioak 						
Submedida 8.5. PDR: Inversiones para incrementar la capacidad y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales.
LGPko 8.6 azpineurria: Basoetako teknologietako eta baso-produktuen eraldatze eta mobilizazioetako inbertsioak. 					
Submedida 8.6 PDR Inversiones en tecnologías forestales y en transformación y movilización de productos forestales.
LGPko 15 neurria: Baso-ingurumenerako eta klimarako zerbitzuak eta basoen kontserbazioa
Medida 15 PDR: Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques
LGPko 15.1 azpineurria: Basoen Ingurumen balioa handitzen duten landaketen kudeaketa.
Submedida 15.1 PDR: Gestión de plantaciones forestales que incremente su valor
medioambiental.
LGPko 15.2 azpineurria: especie aloktonoen landaketak, baso autoktonoekin ordetzea.
Submedida 15.2 PDR: sustitución de plantaciones forestales alóctonas por bosques autóctonos.
LGPko 15.3 azpineurria: Baso autoktonoen kudeaketa. 			
Submedida 15.3 PDR: conservación de bosques autóctonos.
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LGPko 4.3 azpineurria
Submedida 4.3 (PDR): 466.000,00 euros
LGPko 08 eta 15 Neurriak
Medidas 8 y 15 (PDR): 2.953.000,00 euros

Diru-laguntzak emateko araubidea
Regimen de concesión

Norgehiagoka
Concurrencia competitiva

Eskabideak aurkezteko epea
Plazo solicitudes

2021ko ekainaren 25 arte
Hasta el 25 de junio de 2021

Harremenetarako
Contacto:

BAO

Baso Zerbitzua
(Agirre Lehendakariaren etorbidea, 9, 2. ezk., 48014-Bilbo)
Servicio de Montes
(Avenida Lehendakari Agirre 9, 2.ª izda. 48014-Bilbao)

Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) bitartezko landa
garapenerako laguntzari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko
abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduak basozaintza jasotzen du landa-garapenaren osagai legez, eta orobat ezartzen du lurraldearen erabilera iraunkor eta
ez-kaltegarrirako laguntzak kontuan hartu behar dituela baso-eremuen garapena eta
basoen kudeaketa iraunkorra.
Erregelamendu horren bidez eta hura osatzen duen 2014ko martxoaren 11ko
807/2014 (EB) Erregelamendu Eskuordetuaren bidez, zenbait xedapen iraunkor sartzen
dira, bultzada bat ematen zaio NPBaren (nekazaritza politika bateratua) merkatuko neurriak eta zuzeneko ordainketak lagundu eta osatzeko landa-garapenerako politikari, eta
landa-garapenerako politika gauzatzeko hartu beharreko neurriak eta egin beharreko
laguntza-lerroak definitu eta ezartzen dira.
Abiarazi nahi diren neurriak planifikatzeko, kontuan hartu behar dira goian adierazitako erregelamenduak; helburu horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko 20152020 aldirako Landa Garapenerako Programa egin zen, non plangintza hori jasotzen
den. LGENF Europako funtsak kofinantzatzen du programa hori, Europako Batzordeak
2015eko maiatzaren 26ko erabakiaren bitartez onetsi zuen, eta, orain arte, birritan aldatu
da, 2016ko maiatzaren 13ko eta 2017ko maiatzaren 30erako erabakien bidez.
Aurreko aldia amaitu denez, eta programazio-aldi berrirako Programa Estrategiko
berria onartu bitartean, 2020ko abenduaren 23ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020/2220 Erregelamendua (EB) aplikatu behar da, zeinaren bidezXedapen
iragankor jakin batzuk ezartzen dira Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (Feader) eta Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (FEAGA) laguntzetarako
2021. eta 2022. urteetan. Xedapen iragankor horien bidez, 1305/2013 (EB), 1306/2013
(EB) eta 1307/2013 (EB) Erregelamenduak aldatzen dira, beren baliabideei eta 2021.
eta 2022. urteetako banaketari dagokienez (2021. eta 2022. urteetan) Eta 1308/2013
(EB) Erregelamendua, 2021. eta 2022. urteetako baliabideei eta laguntza horren banaketari dagokienez.
Aipatutako erregelamendu horietan jasotzen denez, basozaintza landa-garapenaren
osagaia da, eta baso-sektoreari buruzko neurriek Europar Batasunaren basogintzarako
estrategia toki-mailan ezartzen lagundu behar dute, Europar Komisioak Europako Parlamentuari, Kontseiluari, Europako Ekonomia eta Gizarte Komiteari eta Eskualdeetako
Lantaldeari eginiko «Europar Batasunerako, basoetarako eta egurraren sektorerako baso-estrategia berria» komunikazioarekin bat etorrita.
Esandakoaren ildotik, dekretu honetan jasotzen dira Europar Batasunak landa-garapenerako ezarri dituen lehentasunei erantzutea helburu duten laguntza-neurriak; lehentasunok, baso-sektorearen arloan, basozaintzaren menpeko ekosistemak berreskuratu,
zaindu eta hobetzea dira. Orobat, baliabideen eraginkortasuna hobetu nahi da, bai aldaketa klimatikoaren aurka borrokatuz, bai baliabide horiek erabiliz ezagupenen trans-

eek: BAO-2021a088-(I-363)

ZIOEN AZALPENA

88. zk.

2021, maiatzak 12. Asteazkena

BAO

ferentzia eta basogintzaren arlo berrikuntza bultzatzeko eta baso-jardueraren lehiakortasuna hobetzeko.
Landa-garapen iraunkorra sustatzeko Europako 2020ko estrategiarekin bat etorrita,
foru dekretu honen helburua da laguntzea lurraldearen eta ingurumenaren ikuspegitik
basogintza-sektore orekatuago bat garatzen, klimari kalte egiten ez dion sektore bat,
egon litezkeen arriskuen aurrean iraunkorragoa den eta lehiakorragoa eta berritzaileagoa den sektore bat, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF)
bitartezko landa garapenerako laguntzari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduak eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2015-2020 aldirako Landa Garapenerako Programak xedatutakoaren
esparruan.
Foru dekretu honen helburuak hauek dira:
a)	Baliabide naturalen baso-kudeaketa iraunkorra bermatzea eta aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan laguntzea.
b)	Lurralde-garapen orekatu bat lortzea, toki-ekonomiak eta landa-erkidegoak lagunduz, bereziki baso-jardueraren arloko enplegua sortuz eta hari eutsiz.
c)	Baso-sektorearen lehiatzeko gaitasuna sustatzea.
Helburu horiek lehentasun hauen barruan sartu behar dira:
1.	Baso-sektorean, ezagutzen transferentzia eta berrikuntza bultzatzea.
2.	
Baso-sailen bideragarritasuna eta lehiakortasunerako duten gaitasuna hobetzea, eta basoen kudeaketa iraunkorra sustatzea.
3.	Biodibertsitatea lehengoratzea, zaintzea eta hobetzea; lurzoruen higadura prebenitzea eta lurzoruon kudeaketa hobetzea.
4.	Baliabideen eraginkortasuna bultzatzea eta karbonoa finkatuz eta harrapatuz
aldaketa klimatikoari aurre egiteko gai izango den karbono gutxiko ekonomia
baterantz igarotzea sustatzea.
5.	Gainera, Europar Batasunak ezarritako programazio aldi berrian (2015-2020),
batzordeak estatu kideei eskatzen die baldintza bat jar dezatela basoen hobekuntza ekonomikoan inbertitzeko laguntza-neurriak emateko, hain zuzen, basoa
modu iraunkorrean kudeatzeko oinarrizko baldintzak ezartzen dituen baso-kudeaketa iraunkorreko tresna bat izatea.
6.	Eta Bizkaiko Lurralde Historikoan Basoen Kudeaketa Iraunkorrerako Plan Teknikoak idatzi, onartu, haien jarraipena egin eta berrikusteko sinplifikazio-tresnak
ezarri direnez gero (maiatzaren 7ko 71/2013 FD), eta haiek ahalbidetzen dutenez ustiategi txikiek aukera izatea kudeaketa-tresna horiek eduki dezaten eta,
horrela, egurraren ziurtapena lor dezaten, dekretu honetan ezartzen da ustiategi
guztiek, berdin dio gero zein neurritakoak diren, laguntzak lortzeko ezinbesteko
baldintza izango dela BKIPT bat edo BKIPT Sinple bat edukitzea.
7.	Bestetik, eta onddoek kaltetutako erbatzak dituzten koniferoen basogunearen
egungo osasun-egoerari dagokionez, beharrezkoa da ahal den heinean koniferoen masetan eta bereziki kalte horrek galera ekonomikorik handienak eragiten
dituen adin-tarteetan kalte horrek sortutako eragina murrizteko neurriak ezartzea. Ildo horretan, dekretu honetan kalte-mailarik handienak dituzten eta bideragarritasunik ez duten masak kentzeko laguntza-neurriak jasotzen dira, baita ere
kaltetutako azalera horien basoberritzeetarako, Bizkaiko baso-azalerari eusteko
xedeaz basoberritze berriak eginez, neurriak. Halaber, ildo horretan eta espezie
alternatiboen landaketa sustatzeko, titular pribatuek modu esperimentalean egiten dituzten basoberritze berrietarako diru-laguntzaren osagarri bat ezartzen da,
baldin eta espezie horiei dagokien baso-ibilbidea betetzeko konpromisoa hartzen
badute eta lur-zati horiek lur-zati erakusgarrien sare baten barruan sartzeko bidea ematen duten baldintza batzuk betetzen badituzte.
Gainera, konifera heldugabeen, 25 urte baino gutxiagoko landaketen kasuan, dekretu hau argitaratzean ez badute onetsitako BKIPT bat edo BKIPT sinple bat, eta osa-
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sun-arrazoiengatik (Administrazioaren aurretiazko beren-beregiko baimenarekin) baso-soilketa bat egin behar bazaie, plan tekniko hori aurkezteko eskatuko da, soilketa
egiten denez geroko 2 urteko epearen barruan, gehienez.
Azkenik, atal honetan, eta gaixotasunaren hedapena ekiditeko neurri legez, patogenoaren agerpena detektatu den baso-hazlekuetan baso-gaixotasunak kaltetutako materiala desagerrarazteko neurriak jasotzen dira.
Bizkaiko Lurralde Historikoko baso-sektoreko elkarteek egindako ekarpenak hartu
dira kontuan foru dekretu hau egiteko orduan.
Bestalde, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 8. eta 21. artikuluetan eta
haiekin bat datozenetan xedatutakoa betez, foru dekretu honen helburua da deialdi honen ondoriozko konpromiso guztiei aurre egiteko diru-izendapen espezifikoa eta nahikoa
egitea aurrekontuetan.
2020ko laguntzei buruzko dekretua amaitu ondoren hasi diren eta 2021an egin diren,
egiaztatuko diren eta urte horren kontura finantzatuko diren jardueretarako diru-laguntzen deialdiko epeak ezartzen dira dekretu honetan.
Foru dekretu honek 2017ko otsailaren 14ko 43/2017 Dekretuan xedatutakoa bete
behar du. Dekretu horren bidez, 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen da (EHAA, 2017.02.17koa).
Gainera, foru dekretu hau prestatzeko orduan kontuan hartu dira genero-desberdintasunak desagerrarazteko berdintasun-plana eta emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea, laguntzak generoaren arabera emateko lehentasunak ezarrita.
Foru dekretu honetan, genero-ikuspegia jasotzen da, bai hura prestatzeko orduan bai
haren aplikazioan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005
Legean ezarritakoarekin bat. Gainera, kontuan hartu da Bizkaiko Foru Aldundiaren
2013ko azaroaren 19ko 141/2013 Foru Dekretuan xedatutakoa. Izan ere, foru dekretu
horren bidez, generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak ezartzen dira; ebaluazio hori Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren
18ko 4/2005 Legean dago aurrez ikusita. Ildo horretan, izapidean, foru dekretu horren 2.
oinarrian aipatzen den txostena sartu da, hau da, «Generoaren eraginaren aurretiazko
ebaluazioari buruzkoa».
Foru Dekretu hau egiteko, kontuan hartu da maiatzaren 28ko 63/2019 Foru Dekretuan xedatutakoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren jardun-eremuan hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak ezartzen dituena.
Aipatu beharra dago administrazio publikoen arteko datuen bitartekaritzak (elkarreragingarritasuna) herritarren eskubideak eta printzipioak betetzeko orduan hartu duen
garrantzia, bereziki, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluan administrazioak
egindako dokumentuak ez aurkezteari buruz jasotakoari dagokionez.
40/2015 Legearen 155. artikuluaren bitartez, administrazio honi baimena eman zaio
foru-dekretu honen gaineko erabakia izapidetzeko eta ebazteko interesdunei eskatzen
zaizkien datuak eskuratzeko, baldin eta beste administrazio publiko batzuen esku badaude.
Horri dagokionez, Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionalean, urtarrilaren 8ko
4/2010 Errege Dekretua, administrazio publikoek informazio elektronikoa partekatzeko
eta gordetzeko elkarreragingarritasunaren printzipioak eta jarraibideak ezarri dira.
Horrez gain, zerbitzu publikoetara elektronikoki sartzean eskubideak bermatzen direla eta zereginak betetzen direla ziurtatze aldera, 39/2015 Legearen 13. eta 14. artikuluetan Segurtasunerako Eskema Nazionala ezarri da, urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege
Dekretua, zeinaren bitartez segurtasun-politika ezarri den 40/2015 Legearen esparruan
bitarteko elektronikoak erabiltzeari dagokionez, eta eskumenak erabiliz kudeatzen diren
bitarteko elektronikoetan tratatutako informazioaren segurtasuna modu egokian bermatzeko gutxieneko betekizunak eta oinarrizko printzipioak osatzen dutena (irispidea, osotasuna, eskuragarritasuna, egiazkotasuna, konfidentzialtasuna, trazabilitatea eta kontserbazioa bermatzeko).

4. orr.

eek: BAO-2021a088-(I-363)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
88. zk.

2021, maiatzak 12. Asteazkena

BAO

5. orr.

Foru dekretu honek bete egiten ditu erregulazio onaren printzipioak; printzipio horiek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko
39/2015 Legean aurrez ikusten dira eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2017ko urtarrilaren
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 3. artikuluan jasotzen dira (dekretu horren bidez, Bizkaiko
Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen da).
Era berean, foru dekretu hau egitean, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2/2017 Foru Dekretuan ezarritako izapideak bete dira: generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari
buruzko txostena, kontrol ekonomikokoa eta dagozkion txosten juridikoak eman dira.
Esandako guztiagatik, Eusko Legebiltzarraren Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoko Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeak nekazaritzaren eta basogintzaren alorrean lurralde historiko honi eman dizkion eskumenak direla bide, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Lurralde
Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko
otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17. eta 64. artikuluek eman dizkidaten ahalmenak erabilita, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Sustatzeko Sailak proposatuta eta
Bizkaiko Foru Aldundiak bi mila eta hemeretziko martxoaren hogeiko bileran eztabaidatu
ondoren, honako hau
XEDATZEN DA:

Artikulu Bakarra.—Bizkaiko Lurralde Historikoan basoetako azpiegituretan inbertsioak egiteko eta basoen bideragarritasuna garatu eta hobetzeko 2021. urterako dirulaguntzak emateko oinarriak eta deialdia
onestea
Bizkaiko Lurralde Historikoan basoetako azpiegituretan inbertsioak egiteko eta basoen bideragarritasuna garatu eta hobetzeko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak
onesten dira, baita 2021. urterako deialdia ere. Ondoren jasotzen da oinarrien eta deialdiaren testua.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Foru dekretu hau indarrean jartzean indargabeturik geratuko dira foru dekretu honetan xedatutakoaren aurka edo kontraesanean dauden maila bereko edo txikiagoko
xedapen guztiak.
AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.—Arauen garapena
Baimena ematen zaio Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuari, foru dekretu honetan ezarritakoa garatu, betearazi eta ezartzeko beharrezkotzat
jotzen dituen xedapen guztiak eman ditzan.
Bigarrena.—Indarrean jartzea
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean foru
dekretu hau.
Bilbon, 2021eko maiatzaren 11n.
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UNAI REMENTERIA MAIZ

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala
Zaintzeko foru diputatua,
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Xedea

Foru dekretu honen xedea da zenbait diru-laguntza norgehiagoka araubidean emateko oinarriak eta deialdia ezartzea; diru-laguntza horiek, hain zuzen, Bizkaiko Foru Aldundiak onetsitako aurreko laguntza-planerako eskabideak aurkezteko epea ixten denetik
eta Bizkaiko Foru Aldundiak onetsitako basoen kudeaketako plan teknikoen ondorioz
Bizkaiko Lurralde Historikoko baso pribatuetan 2019ko abenduaren 1a baino lehen egindako baso-jarduketak egiteko dira, baita planak eurak egiteko ere.
Diru-laguntzen programa honen babesaren pean egiten diren proiektu guztiek genero-ikuspegia jaso behar dute, eta ezin dute bereizkeria dakarren osagairik erabili, ez
hizkuntzaren erabileran, ez irudietan.
Dirulaguntza jasoko duten jarduketak hauek izango dira: Bizkaiko Foru Aldundiak
onetsitako aurreko laguntza-planaren eskabideak aurkezteko epea amaitu zenetik eta
hurrengo datak arte:
—2
 021eko ekainaren 30a baino lehenago. LGPko 8.1 azpineurrikoak (basotzeak,
baso-itxiturak eta babesgarriak).
—2
 021eko azaroaren 1ean, 08. Neurriko (LGP) gainerako azpineurrien eta 15. Neurriko (LGP) inbertsioetarako.
—D
 agokion ekitaldiaren abenduaren 01a baino lehenago 4.3 azpineurrikoak. (baso-sektorea garatu, modernizatu edo egokitzeko azpiegituretan egindako Inbertsioak).
Foru dekretu honen esparruan dirulaguntza jasoko duten jarduketek erantzun egiten
diete LGENFn eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2015-2020 aldirako Landa Garapenerako Programan ezarritako neurriei, eta honako hauek dira:

LGPko 08 neurria: Inbertsioak basoguneak garatzeko eta basoen bideragarritasuna
hobetzeko
1. Baso-eremuak basotzea eta sortzea (LGPko 8.1 azpineurria).
— Basotzeak.
— Baso-itxiturak.
— Banakako babesgarriak.
2. Basoetako suteek, hondamendi naturalek, katastrofeek eta gaixotasunek edo
izurriteek eragindako kalteen prebentzioa (LGPko 8.3 azpineurria).
— Belar-sastraken garbiketak.
— Mozketa partzialak (bakanketak eta mehazketak).
— Behe-inausketak.
— Prebentzio-tratamendu fitosanitarioak eta Bioestimulatzaileak.
3. Basoetan suteek, hondamendi naturalek, katastrofeek eta gaixotasunek edo izurriteek eragindako kalteen konponketa (LGPko 8.4 azpineurria).
— Zuhaitzak edo landareak moztea, hondamendi naturalek (suteak, izurriteak eta
gaixotasunak, etab.) kaltetutako hondakinak kentzea.
— Gaixotasun kriptogamikoek kaltetutako materiala ipurditik moztea eta kentzea.
— Belar-sastraken garbiketak.
— Mozketa partzialak (bakanketak eta mehazketak).
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LGPko 04.03 neurria. Baso-sektorea garatu, modernizatu edo egokitzeko azpiegituretako inbertsioak
1. Baso-pistak eraiki eta egokitzea, hobetzea eta mantentzea (LGPko 4.3 azpineurria).
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4. Baso-ekosistemen egokitzeko gaitasuna eta ingurumeneko balioa handitzeko
inbertsioak LGPko 8.5 azpineurria):
— Inausketa txikiak, belar-sastraken garbiketa, bakanketak eta kalitatezko inausketak.
— Birsorkuntza-aldeetako itxiturak eta babesgarriak.
5. Baso-teknologietako inbertsioak eta baso-produktuak eraldatzeko eta mugitzeko
inbertsioak (LGPko 8.6 neurria):
— Titulartasun pribatuko basoetan basoen kudeaketa iraunkorrerako plan teknikoak
eta basoen kudeaketa iraunkorrerako plan tekniko sinpleak egitea.
6. LGPko 15 neurria: Baso-ingurumenerako eta klimarako zerbitzuak eta basoen
kontserbazioa
— LGPko 15.1 azpineurria: Basoen Ingurumen balioa handitzen duten landaketen
kudeaketa.
— LGPko 15.2 azpineurria: especie aloktonoen landaketak, baso autoktonoekin ordetzea.
— LGPko 15.3 azpineurria: Baso autoktonoen kudeaketa.
Foru dekretu honen 7. oinarrietan zehazten dira jarduera horietako bakoitzaren ezaugarriak eta baldintzak eta eskabideak balioztatzeko modua.
2.

Kanpo geratzen diren jarduerak.

Laguntzetatik kanpo geratuko dira suteek, hondamendi naturalek, gaixotasunek edo
baso-izurriek kaltetutako zuhaitz-masak mozteko inbertsioak (8.4 LGP azpineurria),
mozketaren ondorengo baso-berritzea eukalipto generoko espezieren batekin egiten
denean.
Oro har, foru dekretu honek ez ditu jasoko basoberritzeak edo naturaren birsorkuntzako jarduketak, guztiz edo partez espezie exotiko inbasoreak jasotzen dituztenean.
630/2013 Errege Dekretuan aipatutakoak joko dira espezie exotikotzat.
Onuradunak

Jabeen elkartze edo elkarteek, mankomunitateek, administrazio-batzarrek eta/edo
udalek eskuratu ahal izango dituzte 04.03 azpineurriko laguntzak.
Bizkaiko Lurralde Historikoko lurren titular diren pertsona fisiko edo juridiko pribatuek
eskuratu ahal izando dituzte 08 eta 15 neurrietan eta haien azpineurrietan jasotako laguntzak.
Titulartzat joko dira bai lurren jabeak bai gaur egungo legeriak aitortutako negozio
juridikoren batean oinarritzen den erabilera- edo gozamen-eskubideren bat dutenak.
Onuradunek egunean eduki behar dituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Eskabideak aurkeztean baimena ematen zaio Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala Zaintzeko Sailari inguruabar horiek egiaztatzeko.
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Nekazaritza Zuzendaritza
Nagusiko Baso Zerbitzuak beharrezkoak diren egiaztapenak eta kontsultak egingo dituzte Administrazioak eskatzaileei buruz dituen datuak direla-eta, datuok beharrezkoak
direnean laguntzen izapidetze administratiborako, eskatzaileek berariaz aurka egiten
ez badiote; kasu horretan, eskatutako ziurtagiriak eta dokumentuak aurkeztu beharko
dituzte.Horretarako, Bizkaiko Elkarreragingarritasun Nodoa eta bestelako elkarreragingarritasun-zerbitzuak erabiliko ditu. Arrazoi teknikoak direla eta, ezinezkoa bada elkarreragingarritasunera jotzea, Baso Zerbitzuak izapideak egiteko beharrezkotzat jotzen dituen datuak edo dokumentuak eskatu ahal izango ditu, betiere Administrazio Prozedura
Erkidearen 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, Datu pertsonalen
tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari
buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679
Erregelamenduaren 6.e) artikuluari lotuta, bai eta Datu pertsonalak babestu eta eskubi-
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de digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat
etorriz (Zortzigarren Xedapen gehigarria).
Onuradunak ezin dira egon zigor eta administrazioaren arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko zigortuta, ezta laguntzak jasotzeko ezgaitzen dituen legezko debekuetan sartuta ere. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko
4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoaren arabera, sexua dela-eta inor baztertzeagatik gertatutakoak ere sartzen dira debeku horietan. Hori guztia
eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik bete behar dute.
Lurren titulartasuna pertsona batek baino gehiagok badute, guzti-guztiek bete beharko dituzte foru dekretu honetan jasotako dirulaguntzak eskuratzeko betekizunak.
Legearen arabera eratutako eta koniferoetako gaixotasun kriptogamikoen aurkako
prebentziozko tratamendu fitosanitarioak (LGPko 8.4 azpineurria) ego LGPko 4.3 neurria04.03n jasotakoak (baso-pistak eraiki eta egokitzea, hobetzea eta mantentzea) egiten dituzten edo kontratatzen dituzten jabeen elkartze eta elkarteen kasuan, haiek onuradunak izan daitezke foru dekretu honen deialdiaren barruan.
Legez eratutako elkarte eta taldeak beren erakundeko kide ez diren lurren titular
pribatuen ordezkari izan daitezke dirulaguntza bioestimulatzaile edo prebentziorako tratamendu fitosanitariorako bada. Kasu horretan, lurren titular diren pertsona pribatuak
izango dira onuradunak, eta jaso beharreko zenbatekoak elkarte ordezkariari endosatuko zaizkio, elkartearen eta pertsonaren artean sinatutako akordioekin bat etorrita.
Aurretik bete behar diren baldintzak eta betekizunak.

Aipatutako dirulaguntza horiek jaso ahal izateko, aurretik, baldintza eta betekizun
hauek bete behar dira:
1.	Inbertsioak egin behar den/diren finka/finkak Bizkaiko Lurralde Historikoan kokaturik eta Bizkaiko landa-ondasun higiezinen katastroan inskribaturik egotea.
2.	Lanak 2021ko azaroaren 01a baino lehenago eginda egotea, salbu eta 08.01
azpineurriko jarduketetan (basotzeak, baso-itxiturak eta babesgarriak), kasu horretan 2021eko ekainaren 30a baino lehen amaitu beharko dira, eta 4.3 LGP (baso-pistak) azpineurrirako inbertsioak, berriz, onartzen den ekitaldiko abenduaren
1a baino lehen egin beharko dira.
3.	Jarduerak Baso Kudeaketa Plan Teknikoen ondoriozkoak izatea. Bizkaiko Foru
Aldundiak onartuta egon behar dira plan horiek, edo deialdi honen emakidei buruzko ebazpenaren data baino lehenago onetsia egon behar dira, eskatutako
helburua gaixotasun kriptogamikoek kaltetutako baso-masak ipurditik mozteko
bada.
		Gainera, 25 urte arteko konifera heldugabeen sailen kasuan, dekretu hau argitaratzean ez badute onetsitako BKIPT bat edo BKIPT sinple bat, eta osasun-arrazoiengatik (Administrazioaren aurretiazko beren-beregiko baimenarekin) baso-soilketa bat egin behar bazaie, plan tekniko hori aurkezteko eskatuko da,
soilketa egiten denez geroko 2 urteko epearen barruan, gehienez.
		Planak honako hauek izan beharko dira:
		 — Basoen kudeaketa iraunkorrerako plan teknikoa: baso pribatuetan jarduerak
egitea ondoz ondoko 20 hektareatik gorako azalera batean edo jabe berak
sakabanaturik dituen 35 hektareatik gorako azalera batean.
		 — Basoen kudeaketa iraunkorrerako plan tekniko sinplea: baso pribatuetan jarduerak egitea ondoz ondoko 20 hektareatik beherako azalera batean edo jabe
berak sakabanaturik dituen 35 hektareatik beherako azalera batean.
		Koniferoen gaixotasun kriptogramikoei aurre egiteko prebentziorako tratamendu
fitosanitarioen edo bioestimulatzaileen kasuan, ezinbesteko baldintza izango da
lanak indarrean dagoen araudiaren arabera egitea.
4.	Ezin izango dute inola ere parte hartu, ezta inolako laguntza edo diru-laguntzaren onuradun izan ere, hurrengo pertsona fisiko eta juridikoen kasuetan:
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— Berdintasunerako eta sexuagatiko bereizkeriarik ez izateko eskubidea urratzeagatik zehapen irmoa jaso dutenak bide administratibo, laboral edo penalean.
— Emakumeen eta gizonen berdintasun-printzipioaren aurkakoak diren helburuak,
onarpen- edo sarbide-sistema, funtzionamendua, ibilbidea, jarduna, antolaketa
edo estatutuak jarraitzen dutenak .
— Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen III. tituluan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoan edo foru arau honetan ezarritako betebeharrak betetzen ez dutenak.
Eskabideak aurkezteko epea eta tokia

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera eta 2021eko ekainaren 25ea arte, behar bezala beteta, aurkeztu ahal izango dira
eskabideak, www.ebizkaia.eus web orrian deskarga daitekeen eredua, erabiliz.
Eskabideak horrela aurkez daitezke:
1.	Bide elektronikoa erabiliz, www.ebizkaia.eus webgunearen bidez, 39/2015 Legearen14.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.
2.	Aurrez aurre (aurretiko hitzorduarekin):
		 — U
 stiategiaren kokalekuari dagokion eskualdeko nekazaritza bulegoan edo herritarrei laguntzeko bulegoan.
		 — Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Baso Zerbitzuko
erregistroan (Agirre Lehendakariaren etorbidea 9, 2. solairua, 48014 Bilbo),
08:30etik 13:30era, astelehenetik ostiralera.
		 — Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren erregistroan (Rekalde zumarkalea 30-3. solairua, 48009-Bilbo), erregistro hori irekita dagoen
ordutegian (08:30etik 13:30era, astelehenetik ostiralera).
		 — B
 izkaiko Foru Aldundiko Erregistro Nagusian (Diputazio kalea 7, beheko solairua. Foru Liburutegiaren kristalezko eraikina, Foru Jauregiaren atzealdean,
48009 Bilbo), 08:30etik 13:30era, astelehenetik ostiralera, eta 16:00etatik
17:30era, astelehenetik ostegunera.
		 — H
 ori guztia hala izango da, ezertan eragotzi gabe Foru Aldundiaren abuztuaren 18ko 140/2004 Foru Dekretuak ezartzen duena, zeinaren bidez aldatzen
den 1992ko azaroaren 17ko 120/1992 Foru Dekretua, Bizkaiko Foru Aldundiko agiri-erregistroen antolaketa eta funtzionamenduari buruzko oinarrizko
arauak ezartzen dituena.
		 — H
alaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluan aipatzen diren bitartekoak erabili ahal izango dira eskabideak aurkezteko.
Eskabidea posta-bulegoan aurkezten bada, Posta Zerbitzuei buruzko Erregelamendua onesten duen 1829/1999 Errege Dekretuaren 31. artikuluak ezartzen duena bete
beharko da. Horren arabera, eskabideak «gutun-azal ireki batean aurkeztu behar dira,
hartara argi jasota gera daitezen, bidali nahi den agiriaren lehen orriaren goiburuan,
bulegoaren izena eta dokumentua onartzen den lekua, data, ordua eta minutua. Agiria
hartu izanaren frogagirian ere jaso beharko dira datuok eta inguruabarrok».
Aurreko paragrafoan esandakoa dela eta, honako hau hartu behar da kontuan:
Aurkeztutako eskabidean ez bada jasota geratzen zer egunetan eta ordutan onartu
den agiria posta-bulegoan, Bizkaiko Foru Aldundiko erregistroan sartzen den eguna hartuko da, ondorio guztietarako, eskabide horren aurkezpen eguntzat.
Eskabideak aurkezteko epea, bestalde, 2021ko ekainaren 25ean amaituko da.
6.

Eskabideak eta agiriak

1. Titular edo elkarte bakoitzak izapidetu behar du eskabidea, diruz lagundu daitekeen jarduera bat edo batzuk jaso ahal izango dituena.
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Legez eratutako elkarte edo taldeek espediente bat baino gehiago aurkeztu ahal
izango dituzte lurren titular diren pertsona pribatuen ordezkari gisa jarduten dutenean,
baina soilik koniferoen gaixotasun kriptogramikoei aurre egiteko prebentziorako tratamendu fitosanitarioen edo bioestimulatzaileen kasuan.
Eskatzailea hiltzen bada, haren ondorengo pertsona subrogatu ahal izango da partzelen titulartasunean, betiere foru dekretu honetan ezarritako baldintzak betetzen baditu eta diruz lagundutako ekintzak egiten baditu. Inguruabar horiek gertatzen direnean,
subrogazioa egin nahi duen pertsonak subrogazio hori eskatu beharko dio Baso Zerbitzuari, dagokion egiaztagiriak aurkeztuta.
2. Nahitaez aurkeztu behar den dokumentazioa.
Oro har, erakunde eskatzaileak derrigorrezko dokumentazio hau aurkeztu behar du:
a)	Lurren titularrak edo haren ordezkariak sinatutako eskaera, www.ebizkaia.eus
webgunean lor daitekeena.
		Lurren titulartasuna pertsona batena baino gehiagorena bada, ordezkari aukeratutakoak sinatu beharko du.
b)	Titulartasuna egiaztatzeko tituluak:
		Titularra lurren jabea bada: jabetza-erregistroaren informazio-ohar soila, informatizatua eta eguneratua, salbu eta azken 10 urtean aurkeztu bada eta katastroko datuetan aldaketarik gertatu ez bada.
		Eskatzailea kasuan kasuko lurren gaineko erabilera- edo gozamen-eskubideren
bat izateagatik titularra bada: egoera hori egiaztatzen duen titulua edo agiria,
legezko balioa duena.
c)	LGPko 4.3 azpineurriko lanen kasuan (baso-bideak edo -pistak)
		— Jabeen elkartze edo elkarteek beren estatutuak aurkeztu beharko dituzte eskabideetan.
		— Jabeen elkartze edo elkarteek, mankomunitateek, administrazio-batzarren eta
udalek beren titulartasuna edo kudeaketa egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko dute eskabideetan.
d)	
Dirulaguntza prebentziozko tratamendu fitosanitariorako edo bioestimulatzaileentzako bada:
		— Eskaera jabe-elkartze edo -elkarte batek aurkezten badu: Tratamendua egingo den lurren jabeak ados daudela adierazten duen akordioa.
			Ordezkaritza emateko agiria, dirulaguntza eskabidea aurkezteko eta elkartearen alde jaso beharreko kopuruak endosatzeko, legez eratutako elkarte edo
taldeak beren erakundeko kide ez diren lurren titular pribatuen ordezkari gisa
jarduten duenean.
		— Tratamendua egingo duten pertsonen/enpresen baimenak.
e)	Txosten tekniko-ekonomikoa, honako hauek jaso behar dituena:
		— Egin behar diren jardueren deskripzioa.
		— Jardueren eta aleko prezioen arabera banakatutako aurrekontua.
		Jarduerak hirugarren batzuek egin badituzte, fakturak edo merkataritzako trafiko
juridikoan haien froga-balio baliokidea duten agiriak (jatorrizkoak edo fotokopia
konpultsatuak) eta fakturak ordaindu direla egiaztatzen duen dokumentazioa,
zehaztasun hauekin:
		— Eskudirutan ordaindutako fakturak: Zigilua, sinadura eta sinatzailearen datuak dituen faktura, edo jaso izanaren agiria, sinatzaileen datuak dituena. Ezin
izango dituzte gainditu legeak ezarritako mugak. 2.500,00 euro (7/2012 Legea).
		— Txekez edo zor-agiriz ordaindutako fakturak. Zigilua duen faktura eta txekearen edo zor-agiriaren datuak.
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		— T
 ransferentziaz ordaindutako fakturak: Zigilua duen faktura eta bankuko agiriaren kopia.
		Baldin eta eskatzaileek Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuak prozedura ebatzi aurretik badituzte agiri horiek, Baso Zerbitzuari bidali
beharko dizkiote.
f)	Kudeaketa-planeko unaden planoa, unadak zein katastroko identifikazioa jasotzen dituena (udalerria, poligonoa eta lursaila).
3. Eskabideak ez badira oso-osorik betetzen edo beharrezko agirietako bat falta bada, errekerimendua egingo zaio pertsona eskatzaileari, hamar egun balioduneko
epean akatsa zuzendu dezan edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak aurkez ditzan.
Horrez gainera, ohartaraziko zaio ezen, horrela egiten ez badu, eskaeran atzera egin
duela ulertuko dela, aurretik ebazpen adierazia eman ondoren, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan xedatutakoarekin bat etorrita.
4. Bestetik, aurkeztutako eskabideak ondo ebatzi ahal izateko egoki ikusten dituen
gainerako agiri edo informazio guztiak eskatu ahalko dizkie Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala Zaintzeko Sailak eskatzaileei.
5. Dirulaguntzei buruzko Foru Arauaren 25. artikuluaren arabera, Foru Administrazioak eskatzaileari eskabiderako beste proposamen bat egiten badio, eta hark ez badu
erantzuten Administrazioak emandako epean, eskabiderako beste proposamen hori
onartutzat joko da.
6. Baldin eta laguntza emateko prozeduran zehar Foru Aldundiak proposamena
egiten badu aldaketak egiteko pertsona eskatzailearen baldintzetan edo hark jarduera
egiteko proposatu duen moduan (hala egin daitekeela jasotzen baitu Dirulaguntzei buruzko Foru Arauaren 25. artikuluak), dirulaguntza baldintza horietan jasotzeko onespena
eskuratu beharko du Aldundiak onuradunarengandik.
Onarpen hori emandakotzat joko da, baldin eta baldintza horiek aldaketa-proposamenean zehatz-mehatz adierazten badira eta emandako epean pertsona onuradunak
ez badu adierazten haren aurka dagoenik; betiere hirugarren batzuen eskubideei kalterik
eragiten ez bazaie.
7. Diru-laguntzaren eskabidea aurkeztuz gero, diru-laguntza emateko prozedura
ebatzitakoan legozkiokeen zenbatekoak ordaintzeko eskabidea aurkeztu beharko da,
salbu eta eskatzailea berariaz aurka agertu bada.
Norgehiagoka

Norgehiagoka araubidea erabiliko da laguntzak emateko, hautaketa-prozesu bakar batean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko
1305/2013 (EB) Erregelamenduan eta Batzordearen 2014ko martxoaren 11ko 807/2014
(EB) Erregelamendu Eskuordetuan xedatutakoaren babesean.
Foru dekretu honen ondorioetarako, honako hau jotzen da norgehiagoka prozeduratzat: dirulaguntzak emateko, aurkeztu diren eskabideak konparatzea, eta, aurretik ezarritako ebaluazio-irizpideen arabera, lehentasun-hurrenkera bat ezartzea, foru-dekretu
honetan aurrez ezarritako zenbatekoa muga dela.
Eskabidea egiten duten pertsona fisikoek eta juridikoek neurri bakoitzean gainditu
beharko dute norgehiagoka prozedura. Deialdirako dagoen aurrekontu-kreditua nahikoa
ez bada laguntza jasotzeko eskubidea duten eskabide guztiei dirulaguntza emateko,
ezetsi egingo dira ekitaldian aurrekontu-zuzkidura nahikoa ez egoteagatik laguntza jaso
ezin duten guztiak, laguntza-lerro bakoitzean ezarri den puntuazio-hurrenkeraren arabera.
Ebaluazio-irizpide hauek erabiliko dira neurri eta azpineurri bakoitzerako:
LGPko 04.03 azpineurria: Inbertsioak baso-sektorea garatu, modernizatu edo egokitzeko azpiegituretan
Puntuazio hau emango da baso-hektareen kopuruaren arabera:
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— 20 hektarearaino: 30 puntu.
— >20-50 ha: 45 puntu.
— >50-100 ha: 60 puntu.
— >100-200 ha: 70 puntu.
— >200 ha: 80 puntu.
Lehentasuna izango dute ezohiko edo muturreko fenomeno naturalek kalte egindako
azpiegiturak konpontzeko espedienteek. Hori dela eta, 100 puntu osagarri izango dituzte.
Puntuazioan berdinketa gertatuz gero, sustatzaile txikiagoek lehentasuna izango
dute handien aurrean, hurrenkera honen arabera: foralisten elkartze edo elkartean, mankomunitateak edo administrazio-batzarrak, udalak.
Berdinketaren kasuan, lehentasuna ezartzeko kontuan hartuko da pistak zenbat baso-hektareari ematen dion zerbitzua.
LGPko 08 neurria: Inbertsioak basoguneak garatzeko eta basoen bideragarritasuna
hobetzeko eta LGPko 15 neurria: Baso-Ingurumeneko zerbitzuak eta basoen zaintza
LGPko 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 eta 15.1, 15.2 eta 15.3 azpineurriak:
— Natura 2000 Sarearen barruko basoei eragiten dieten jarduerak edo basoen kudeaketa-planak: 40 puntu.
— Administrazioak onetsitako antolamendu-proiektua edo basoen kudeaketa iraunkorrerako plan teknikoa (BKIPT) duten eta basoen kudeaketa iraunkorra ziurtatzeko sistema bati atxikitako basoetan egindako jarduketak: 28 puntu
Baso pribatuetan egindako jarduketak:
— 55 urte edo gutxiago duten pertsonak sustatutako proiektuak: 8 puntu.
— Emakumeek sustatutako proiektuak edo/eta emakumeen kontratazio berriak sustatzen dituztenak: 8 puntu.
— Gutxienez 0.5 NLU (UTA) duten nekazal ustiaketa titularrak sustatutako proiektuak. 16 puntu
— Jabe-elkarteetako kide diren pertsona fisikoek sustatutako proiektuak: 16 puntu.
Puntu-berdinketarik gertatuz gero, inbertsio-kopururik txikiena dakarten inbertsioei
emango zaie lehentasuna.
Diruz lagunduko diren neurriak

Beherago zehazten da zer jarduketak jasoko duten dirulaguntza, bai eta jarduketa-mota bakoitzerako ezartzen diren baldintzak eta eskakizunak ere. Jarduketok indarrean den LGPn azaldutako neurriekin bat datoz.
Onuraduneko eta urteko, diruz lagunduko den gehieneko inbertsioaren edo inbertsioen baturaren zenbatekoa hau izango da:
— LGPko 4.3 azpineurria: Proiektu laguntzaileen inbertsio muga 60.000,00 eurokoa
izango da, eta gutxieneko inbertsioa 1.000 eurokoa. Nolanahi ere, eta txosten tekniko baloratua aurkeztu eta onartu ondoren, 120.000 euro arteko inbertsioa egin
ahal izango da bide-azpiegitura berriak eraikitzeko, baldin eta 150 ha-tik gorako
baso-azalera estaltzen badute.
— LGPko 08 eta 15 neurriko azpineurrietan: 30.000,00 euro izango da goiko muga,
prebentziozko tratamendu fitosanitarioei eta bioestimulatzaileei buruzko 8.3 neurrian izan ezik. horiek gainditu ahal izango baitituzte.
— Basoen kudeaketa iraunkorrerako plan teknikoetarako (BKIPT), gehieneko muga
6.000,00 euro euro izango da eta ez du gutxienezko mugarik izango.
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— BKIPT sinpleetarako muga foru dekretu honen I. eranskineko 07. taulan jasotako
esparru kopuruaren arabera ezarriko da
8.1.	
LGPko 4.3 azpineurria: Inbertsioak baso-sektorea garatu, modernizatu edo egokitzeko azpiegituretan.
Oro har, kostu hauek lagundu ahal izango dira diruz: azpiegitura batean —esaterako,
baso-pistetan— egiteko diren inbertsio orokorretarako Europako erregelamenduaren 45.
artikuluan aurreikusitakoak.
Dirulaguntza jasoko duten kostuak kalkulatzeko, kontuan hartuko dira Baso Zerbitzuak proposamenetarako erabiltzen dituen prezio-tarifak.
Azpineurri honen ondorioetarako, lan hauek lagunduko dira diruz: baso-pistak eta
haiei erantsitako zurtegiak (baso-pistak bide-sareko errepideekin lotzeko bidean barne)
eraikitzea, egokitzea, hobetzea eta mantentzea.
Memoria tekniko ekonomikoa aurkeztu beharko da laguntza-eskabidearekin batera.
Memorian, balorazio-item hauek jaso beharko dira gutxienez:
a) Proiektuaren kokapena
b) Proiektuaren sustatzaileen identifikazioa
c) Egin beharreko ekintza konkretuen deskripzio zehatza
d) Inbertsioarekin lortu nahi diren helburuak eta onurak
e) Proiektua egiteko aurreikusitako programazioa
f) Inbertsioetarako aurreikusitako aurrekontua.
8.2. LGPko 08.01 azpineurria: Baso-eremuak basotzea eta sortzea.
Diruz lagundu daitezkeen jardueratzat hartuko dira 2021. urtean egindako jarduketa hauek: lehendik dagoen landaredia tratatzea (eskuz edo makinaz), lurra prestatzea
(zulaketa), landarea erostea eta landatzea, landatutako eremuaren perimetroan itxitura
jartzea eta banakako babesgarriak ipintzea.
Baso-espezieak zein haien barietate, ekotipo eta jatorriak basoberritu nahi diren lurren baldintza fisiko eta klimatikoetara egokitzeko hautatuko dira, eta honako hauek kanpo geratuko dira:
— Nekazaritzako laboreetarako gai diren edo balio agrologiko handia duten lurren
baso-sartzeak.
— Lehendik dagoen landarediaren tratamendua edo lurzoruaren kontserbazioa eta
erregimen hidrikoa arriskuan uzten duen lurraren prestaketa proposatzen duten
era guztietako baso-sartzeak.
— Paisaia bitxi bat, gailur-alde bat, hondakin arkeologiko batzuk, monumenturen
bat... edo suebakiak izateko jarritako aldeak, halakoen gainean eragin negatibo
bat argi eta garbi sor dezaketen baso-sartzeak.
— Hazkunde bizkorreko hostozabalekin egindako baso-sartzeak.
a) Diruz lagun daitezkeen gastuak
Dirulaguntza kalkulatzeko, diruz lagundu daitezkeen jarduerak egitera zalantzarik
gabe bideratu diren gastuak kontuan hartuko dira.
Dirulaguntzari aplikatu beharreko oinarria kalkulatzeko orduan, gastu horiek ez dituzte inoiz gaindituko foru dekretu honen I. eranskinean ezarritako moduluak. Hirugarren
batzuk kontratatzearen ziozko gastuak faktura bidez egiaztatu beharko dira, edo merkataritzako trafiko juridikoan froga-balio baliokidea duten beste agiri batzuen bidez.
b) Dirulaguntza jasoko duten jarduerek betekizun zehatz hauek bete behar dituzte:
Baso-sartzeak
Jarduketaren xede diren eremuetan, baldintza hauez gain, indarreko araudian ezarritako muga guztiak errespetatu beharko dira, eta bereziki:
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— Mendiei buruzko eta Babespeko Naturguneen Adminiztrazinoari buruzko 3/94 eta
3/2007 Foru Araua.
— 11/97 Foru Araua, Baso Espezie Autoktonoei buruzkoa.
— Landaketen eta finka mugakideen arteko distantziei buruzko 101/94 eta 94/2000
Foru Dekretua.
— 97/2004, 108/2005 eta 106/2017, Foru Dekretuak (baso-kudeaketa iraunkorreko
planak).
Garai bereko baso-sail jarraituak 20 hektareatik gorako azalera jarraitua badu, espezien nahasketa bat erabiliko da, non espezieen %10 gutxienez hostozabal autoktonoak
izango diren.
Biziberritze naturaleko baso-sartze bat bada, arbolak berriak behar diren leku zehatzetan ezartzeko kostuak besterik ez da aplikatuko.
Erretzeko lanak urriaren 11ko 5699/2012 Foru Aginduan ezarritakoa betetzen den
kasuetan baino ez dira baimenduko halako lanak.
Baso-sartzeetan erabilitako ugalketa-materialak ugalketarako baso-materialen ekoizpen, merkaturatze eta erabilerari buruzko indarreko arautegian ezarritako baldintzak bete
beharko ditu. Baldintza hori hornitzailearen faktura-agiri baten bidez eta, hala badagokio,
pasaporte fitosanitarioaren bidez egiaztatu beharko da.
Intsinis pinua erabiliz egindako baso-sartzeetan, landarea hautatutako edo goi-mailako ugalketako baso-materialetatik edo legez baimendutako inportaziotik etorritakoa
izango da.
Mintegiek bermatu ahal dutenean euskal itsasertzeko jatorriko eskualdeko bertako
landarearen ekoizpena, dagoen eskariari erantzuteko adinako kopuruan, jatorri-eskualde hori erabiltzen ez duten baso-sartzeei ukatu ahal izango zaie laguntza.
Espeziearen estazioaren kalitatearen arabera zehaztuko dira aprobetxamendurako
gutxieneko txandak eta sailen gutxieneko dentsitateak, dekretu honen II. eranskinean
ezarritakoa kontuan hartuta.
Aurretik dagoen landarediaren tratamendua (prestatu aurreko garbiketa) eskuz edo
mekanikoki egin ahal izango da, edonola ere, lurzoruaren goiko geruza aldatu gabe.
— Sastrakak kentzea, hondakinak ezpaltzea.
— Landare-hondakinak lokarrietan biltzea eta pilatzea (ezpalduak izan daitezke edo
ez).
Lurra prestatzeko zuloak eskuz edo mekanizatuta irekiko dira.
Eskabidearekin batera aurkezten den memoria, proiektu edo planean, baso-sartzeetarako lurrak prestatzeko eta/edo lehendik zeuden landareak tratatzeko erabiliko den
makineria mota adieraziko da. Aldapak, lurraren ezaugarriek edo klima-egoera txarrek
eraginda, erabiltzeko makineria mota mugatu ahal izango da edo, hala badagokio, laguntza emateko baldintzatzat jarri ahal izango da lurra eskuz prestatu behar izatea.
Basoberritzeetan makineria erabili ahal izango da lehendik zeuden landareak kentzeko, baina bakarrik lurraren itsaspen eta hezetasuneko baldintzarik onenak daudenean.
Izan ere, lurraren goiko azaleraren geruza desagerraraztea saihestu behar da, bai eta
ondoriozko lurzoruaren galera edo makinek berek eragindako mugimenduaren ondoriozko lurraren trinkoketa ere. Gainera, baldintza hauek bete beharko dira:
— %30etik beherako aldapetan, hondakinen bilketa mekanizatua eta goldatze lineala.
— %30 eta %45 arteko aldapetan, hondakinen bilketa mekanizatua eta zulaketa mekanizatua.
— %45eta %60 arteko aldapetan, hondakinak biltzeko eta pilatzeko eta zulaketa mekanizatua egiteko, atzerakako hondeamakina arina (pala duena) baino ezin izango
da erabili.
— %60tik gorako maldetan ezin izango da makineriarik erabili, «retroaraña» motakoak izan ezik.
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— Errekastoen bazterretan, debekatu egiten da makineria astuna erabiltzea, ubidearen alde bakoitzean 5 metroko lur-zati batean, gutxienez, eta errespetatu egingo
da bertan dagoen ibaiertzeko landaretza.
Eskabidean, gainera, sasiak edo baso-aprobetxamenduaren hondakinak kentzeko
egingo diren lanak zehaztuko dira.
Hala ere, lehentasuna emango zaio eskuz egindako basoberritzeari, basoberritze
mekanizatua erabili ordez, eta, ahal den neurrian, hondakinak desagerrarazteko, erreketa-lanak egitea ekidingo da.
Basoberritze mekanizatutzat hartuko dira lehendik dagoen landarediaren tratamendua (zulatu aurreko garbiketa) modu mekanizatuan egiten diren basotzeak, nahiz eta
lurra eskuz edo mekanikoki prestatu (zulatu).
Eskuz egindako baso-berritzetzat hartuko da aurretiko landaredia tratatzeko (aldez
aurreko garbiketa) eta lurra prestatzeko (zulaketa) bi lanak eskuz egiten direnean.
Itxiturak eta babesgarriak
Itxituraren kalitatea basoberritzeari eusteko modukoa izan behar da. Foru dekretu
honen I. eranskineko moduluetako 03 taulan jasotako itxitura- eta babesgarri-moten arabera bakarrik emango dira dirulaguntzak.
Itxiturak eta banakako babesgarriak erabili behar dira beti basoberritutako sailean,
eta haren ondoan egin eta instalatu behar dira, basoberritzeko lanak amaitu eta urtebete
igaro aurretik.
Itxitura horiek jartzeko momentuan, distantzien araudia errespetatu beharko da.
Ez da diruz lagunduko itxitura zaharrak konpontzea edo hondatutako elementuak
instalatzea (antzinako sareak edo alanbreak edo akaziazkoak edo gaztainondokoak ez
diren beste espezie batzuen hesolak), ezta lehendik dauden beste batzuen gainean jartzen direnak ere.
Dirulaguntza eman ahal izango da babes tubularrak edo landareak babesteko banakako elementuak jartzeko, landaketa egin denean jarri badira edo, beranduenez, basoberritzea amaitu zenetik urte batera jarri badira.
Babesgarriak instalatzeko lanen barruan, babesgarria bera instalatzeko lana zein
hura hesola bidez ainguratzekoa sartzen dira. Babesgarrien erosketa erosketa-fakturaren bidez justifikatu beharko da.
c)

Dirulaguntzaren kalkulua.
Laguntza egindako inbertsioen ehuneko edo portzentaje baten gaineko zuzeneko
laguntza bat izango da. Ehuneko horrek ezin izango ditu gainditu foru dekretu honen I.
eranskineko moduluen tauletan ezarritako gehieneko mugak, ez eta aurkeztutako fakturetan jasotako kopuruak ere.

a) Diruz lagun daitezkeen gastuak:
Baso-suteen aurkako borrokan prebentzio-neurri gisa egindako jarduketak, hondamendi naturalen eta katastrofeen prebentzioa, baso-lan hauen bidez: basoa birsortzeko
mozketa partzialak, belar-sastraken garbiketak, inausketak, inausketen edo mozketa
partzialen hondakinen birrinketa eta kentzea.
Dirulaguntzari aplikatu beharreko oinarria kalkulatzeko orduan, gastu horiek ez dituzte inoiz gaindituko foru dekretu honen eranskinean ezarritako moduluak.
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LGPko 08.03 azpineurria: Basoetan suteek, hondamendi naturalek, katastrofeek
eta basoetako gaixotasunek edo izurriteek eragindako kalteen prebentzioa
Baso-zuhaiztietako arrisku naturalen ondoriozko kalteak prebenitzeko jarduketak.
Zuhaitzen edo lurraren defentsa-baldintza naturalak indartzeko edo arriskuetatik babesteko azpiegiturak hobetzeko ekintzak egitera bideratutako jarduketak.
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Hirugarren batzuk kontratatzearen ziozko gastuak faktura bidez egiaztatu beharko
dira, edo merkataritzako trafiko juridikoan froga-balio baliokidea duten beste agiri batzuen bidez.
b) Diru-laguntza jasoko duten jarduerek betekizun zehatz hauek bete behar dituzte
Belar-sastraken garbiketak
Baso-suteen aurkako prebentzio-neurri nagusi gisa, diruz lagunduko dira landaketa
egin den urtean (0 urteko belar-sastraken garbiketa) egindako garbiketak eta landaketaren osteko 5 urteetan egindako 3 garbiketa (ondoz ondokoak izan edo ez), hazkunde bizkorreko koniferoen kasuan. Hazkunde ertain edo luzeko espeziei (koniferoak edo hostozabalak) dagokienez, berriz, belar-sastraken 5 garbiketa egin ahal izango dira landaketa
egin ondorengo 5 urteetan.
Diru-laguntzen bidez belar-sastraken beste garbiketa 2 egin lagundu ahal izango
dira, lehenengo mehazketarekin edo lehenengo inausketarekin batera, espezie guztietan, hazkunde bizkorreko hostozabaletan izan ezik.
Inausketak
Xedea da beheko adarrak kentzea, batetik, erregai-haustura sortzeko lurzoruaren eta
adaburuen artean, eta, bestetik, adabegirik gabeko adarrak lortzeko, zuraren kalitatea
hobetzeko industria-tratamendurako.
Artaziak edo zerra erabilita egin beharko dira, eta diametro handiagoko adarretan
bakarrik erabili ahal izango da motozerra, betiere zuhaitzen azalari urradurarik edo bestelako kalterik eragin gabe.
1. inausketa: 1,70 eta 2 metro arteko alturaraino egingo da. Garaiera hori, adarrik
gabekoa, zuhaitzaren garaiera osoaren heren batekoa izango da, gehienez.
Ziklo laburreko koniferoetan, 8. eta 12. urteen artean egingo da, eta hazkunde ertain
eta luzeko koniferoetan, berriz, 12. eta 18. urteen artean. Ziklo ertain eta luzeko hostozabalen espezietan, 4. eta 8. urteen artean zuhaitzak zuzentzeko lanak egingo dira, eta
12. eta 18. urteen artean behe-inausketa bat egingo da.
Fusarium circinatum onddoaren gaixotasunak mugatutako aldeetan inausketa-lanak
ez dira diruz lagunduko. Diplodia pinea gaixotasuna dagoenean edo kontaktuaren bidez
transmititu daitezkeen beste gaixotasunetan, gaixotasuna badagoela eta non dagoen
zehaztu ondoren, kaltetutako alde horietan egindako inausketa-lanak ez dira diruz lagunduko.
Bakanketak eta mehazketak
Bakanketa: Neurri txikiko egurra (hazi gabeko oinak edo gaixotutakoak edo zuhaiztiko kalitate onenetakoekin lehiatzen direnak) kentzea da xedea, dagoen erregai kopurua
murrizteko.
Bakanketaren intentsitatea, hau da, kendutako oinen kopurua zuhaiztiaren hasierako
dentsitatearen %15ekoa izango da, gutxi gorabehera. Ziklo laburreko koniferoetan 4. eta
8. urteen artean egingo da, eta ziklo ertain edo luzeko koniferoetan, 8. eta 12, urteen
artean; ez da nahitaezko baldintza izango hondakinak kentzea.
Garbiketa: Oinak ipurditik moztu eta ateratzea da xedea, zutik geratzen diren zuhaitzen indar begetatiboa eta kalitatea hobetzeko.
1. mehazketa egin eta gero, zuhaiztiaren dentsitatea hektareako 500-800 oin ingurukoa izango da, eta nahitaezkoa izango da egurra basotik kentzea.
Ziklo laburreko koniferoetan, 8. eta -12. urteen artean egingo da 1. garbiketa, eta
ziklo ertain eta luzeko koniferoetan, berriz, 12. eta 18. urteen artean.
Prebentziozko tratamendu fitosanitarioak eta bioestimulatzaileak
Prebentziozko tratamendu fitosanitarioak eta bioestimulatzaileak produktu fitosanitarioen aplikazioari buruzko indarreko legerian oinarrituta egin beharko dira, baimendutako
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langileek eginda eta erabilera horretarako baimendutako produktu eta dosiak erabilita.
Baita lan-arriskuen eta ingurumeneko afekzioen prebentzioari buruzkoarekin ere.
Beraz, eta lanak zuzen egiten direla bermatu eta ziurtatzeko, ekintzak indarrean dagoen araudiaren arabera egin beharko dira.
c)

Diru-laguntzaren kalkulua.
Laguntza egindako inbertsio hautagarrien zuzeneko dirulaguntza bat izango da. Dirulaguntzaren portzentaje horrek ezin izango ditu gainditu foru dekretu honen eranskinetako moduluen 04 taulan jasotako gehieneko mugak gainditu, ez eta aurkeztutako fakturen
zenbatekoak ere.
Prebentziozko tratamendu fitosanitarioen lanen kasuan, LGPko 8.03 neurrirako ezarritako inbertsioaren 30.000,00 euroko gehieneko muga gainditu ahal izango dituzte.
Tratamenduaren aplikazioa hirugarren pertsonek egiten badute, lan horiei dagokien
faktura eta ordainagirien bidez justifikatu beharko da.
8.4.	
LGPko 08.04 azpineurria: Basoetan suteek, hondamendi naturalek, katastrofeek
eta gaixotasunek edo izurriteek eragindako kalteen konponketa
Baso-suteek, basoetako gaixotasunek edo izurriteek, haizeteek, lur-jausiek, elurteek
edo jatorri biotiko edo abiotikoa duten bestelako kalteek kaltetutako basoen potentziala
leheneratu edo konpontzeko jarduketak.

b) Diru-laguntza jasoko duten jarduerek betekizun zehatz hauek bete behar dituzte
Zuhaitzak moztu eta kendu baino lehen, kaltetutako zuhaiztiari buruzko ebaluazioa
edo txosten teknikoa eskatu beharko zaio Baso Zerbitzuari. Agiri horretan, kaltetze-gradua adieraziko da eta, diru-laguntza jaso ahal izateko, zuhaitzak ipurditik mozteko eta
hondakinak atera edo kentzeko bete behar diren irizpideak ezarriko dira.
Zuhaiztiaren edo unadaren kaltetze-gradua haren baso-potentzialaren %20koa izan
beharko da, gutxienez.
Laguntza-eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:
— Bizkaiko Foru Aldundiko Baso Zerbitzuko Baso-jabetza Publikoaren Babes, Esperimentazio eta Defentsarako Atalak egindako txosten teknikoa, non hauek zehaztu
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a) Diruz laguntzeko moduko gastuak
Kaltetutako zuhaitzak ipurditik mozteko eta hondakinak kentzeko inbertsioak, baita
eremu horietan tratamendu fitosanitario egiteko inbertsioak ere.
Gerora egiten diren basoberritze-lanak egiteko eta basoberritzeak zaintzeko erabilitako itxiturak eta babesgarriak jartzeko dirulaguntzak LGPko 8.1 konpas bitartez emango
dira.
25 urtera arteko kaltetutako basoetan basoa birsortzeko egindako mozketa partzialak, belar-sastrakak kentzeko lanak, inausketak eta antzeko lanak sartzen dira ere.
Ez dira diruz lagunduko kaltetutako zuhaitzak mozteko inbertsioak, baldin eta gero,
eukalipto generoko espezieren batekin landatzen badira.
Baldintza hori ez betetzea laguntza itzultzeko arrazoia izan daiteke.
Mintegizainentzako laguntzek aparteko gastu hauek estaliko dituzte: patogenoa kontrolatzeko neurriek eta egon daitezkeen produkzioa suntsitzearen ondoriozko galerek
eragindakoak.
Diru-laguntzari aplikatu beharreko oinarria kalkulatzeko orduan, gastu horiek ez dituzte inoiz gaindituko foru dekretu honen eranskinetako 05. taulan ezarritako moduluak.
Hirugarren batzuk kontratatzearen ziozko gastuak faktura bidez egiaztatu beharko dira,
edo merkataritzako trafiko juridikoan froga-balio baliokidea duten beste agiri batzuen
bidez.
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beharko diren: izandako kalteak, kalte motak eta kaltetze-gradua, kaltetutako azalera eta egin beharreko konpontze-lanak.
— Mozketa egiteko baimena. Berariaz adierazi beharko da mozketa egiteko arrazoia.
Espezieak, adina eta aldapak kontuan hartuta, irizpide hauek beteko dira hondakinak
kentzeko:
— Hazkunde bizkorreko espezieak (6 urtera artekoak) eta hazkunde ertainekoak (8
urtera artekoak): moztu, eta lerrotan pilatuko dira. Hazkunde bizkorreko espezieak
(6 urtetik aurrera) eta hazkunde ertainekoak (8 urtetik aurrera):
•	Aldapa handiak (ezin direnak mekanizatu): moztu, trontzatu eta 2-2,5 metroko
zabalerako lerrotan pilatuko dira, lerroen artean 8 metro utzita. Ez dira pilatutako ibarbideetatik 10 metro baino gutxiagora.
•	Aldapa ertainak eta txikiak (mekanizatu ahal direnak): zuhaitzak ipurditik moztu, lerrotan pilatu (palarekin/flekoarekin) eta hondakinak zatikatuko dira.
Ez da gomendatzen sua erabiltzea egoera horietan hondakinak desagerrarazteko.
3/2007 Foru Arauak aldatu zuen Basoei eta Babespeko Naturguneen Administrazioari buruzko 3/94 Foru Arauan ezarritakoaren arabera, moztutako eremua gehienez ere bi
urteko epean basoberritu beharko da.
Halaber, mozketa egin ondoren basoberrituko ez diren eskabideak onartu ahal izango
dira, betiere erabilera aldatu, eta nekazaritzako beste jarduera egiteko baimena ematen
bada. Jarduera berria basoberritzeko ezarritako epe berean jarri beharko da martxan.
Ezarritako epe hori igaro ondoren lurren basoberritzea egin ez bada, onuradunak
itzuli egin beharko du emandako diru-laguntza.
Diruz lagundu daitezkeen zenbatekoak kaltetutako zuhaitzen adinaren arabera ezarriko dira, eta dekretu honen eranskinetako 05. taulan ezarritako moduluak aplikatuko
dira.
c)

Diru-laguntzaren kalkulua.
Laguntza egindako inbertsio hautagarrien zuzeneko dirulaguntza bat izango da (foru
dekretu honen eranskinetako 05. taularen arabera). Dirulaguntzaren portzentaje horrek
ezin izango ditu gainditu modulu-tauletan ezarritako gehieneko mugak, ez eta aurkeztutako fakturetan jasotako kopuruak ere.

a) Diruz laguntzeko moduko gastuak
5.1. Kalitatezko egurrera ekoizteko birsortze naturaleko berezko kimuko partzeletako belar-sastraken garbiketa eta garbiketa selektiboa, esku-makineria erabilita eginez.
Birsortze naturala gertatu ez den tokietan, Baso-berritzea eta baso-azaleren sorkuntza
deritzon 8.1 neurriko baldintza eta beharkizunetan oinarritutako basoberritzea egiteari
ekingo zaio.
5.2. Hostozabal autoktonoetarako kalitatezko inausketa
5.3. Hostozabal autoktonoen sail edo zuhaiztietarako baso-itxiturak eta baso-babesgarriak.
5.4. Mehazketa selektiboak, basoko zura aterata.
Zuhaizti helduetan zein birsortze-aldeetan, lehentasuna emango zaie espezie autoktonoen kontserbazioari eta garapenari.
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8.5.	
LGPko 08.05 azpineurria: Baso-ekosistemen egokitzeko gaitasuna eta ingurumeneko balioa handitzeko inbertsioak
Diruz< lagun daitezkeen jarduketatzat joko dira: merkataritzako aprobetxamendurik
edo egurraren salmentarik gabeko basoko jarduketak, besteak beste: mozketa selektiboak, basoberako inausketa txikiak, naturaren birsorkuntzarako laguntza edo hildako
egurra sortzea lehendik dauden hostozabal autoktonoen basoetan edo sortu berrikoetan.
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Birsortze-alde horien barruan ganadua egotea, ganaduarentzako itxiturekin, ez da
izango bateragarria laguntzarekin eta foru dekretu honen baldintzak ez-betetzearen
ziozko arau-haustea izan daiteke.
Diru-laguntza kalkulatzeko, diruz lagundu daitezkeen jarduerak egitera zalantzarik
gabe bideratu diren gastuak kontuan hartuko dira.
Hirugarren batzuk kontratatzearen ziozko gastuak faktura bidez egiaztatu beharko
dira, edo merkataritzako trafiko juridikoan froga-balio baliokidea duten beste agiri batzuen bidez.
Diruz lagundu daitezkeen gastuen muga izango dira aurkeztutako fakturen bidez justifikatutako zenbatekoak, eta ez dituzte inoiz gaindituko foru dekretu honen eranskinetako 06. taulan ezarritako moduluen gehieneko zenbatekoak.
b) Diru-laguntzaren kalkulua
Laguntza 06 taulan hauta daitezkeen artean egindako inbertsioetarako ezarritako
moduluen gaineko %85eko zuzeneko diru-laguntza izango da.
8.6.	
LGPko 08.06 azpineurria: Baso-teknologien inbertsioak eta baso-produktuak eraldatzeko eta mugitzeko inbertsioak, haien balioa handitzeko
Diruz lagundu ahal izango dira basoen kudeaketa iraunkorrerako plan teknikoak eta
basoen kudeaketa iraunkorrerako plan tekniko sinpleak idaztea; plan horiek onartuak
izateko eskaera foru dekretu hau emateko ebazpenaren dataren aurretik eginda egon
behar da.
a) Diruz laguntzeko moduko gastuak
Diru-laguntza kalkulatzeko, diruz lagundu daitezkeen jarduerak egitera zalantzarik
gabe bideratu diren gastuak kontuan hartuko dira.
Hirugarren batzuk kontratatzearen ziozko gastuak faktura bidez egiaztatu beharko
dira, edo merkataritzako trafiko juridikoan froga-balio baliokidea duten beste agiri batzuen bidez.
Diru-laguntza kalkulatzeko kontuan hartuko den gehieneko zenbatekoa 6.000,00
euro izango da basoen kudeaketa iraunkorrerako plan teknikoetarako (BKIPT); BKIPT
sinpleen kasuan, berriz, foru dekretu honen eranskinetako 07 taulan ezarritakoa beteko
da, gutxieneko inbertsiorik gabe.
8.7.	
15. LGP neurria: basoingurumen- eta ekosistema-zerbitzuak ematea eta klimaaldaketa arintzea, basoak zainduz
Baso-jabeek beren basoen kudeaketan beren borondatez hartzen dituzten konpromisoak konpentsatzeko laguntzak zehazten ditu neurri horrek, zerbitzu ekosistemikoen
hornidura eta ingurumenaren hobekuntza bermatzeko.
Neurri horien barruan, diruz lagun daitezkeen hiru jarduera-ildo mota ezartzen dira:
8.7.1.	Baso-landaketak kudeatzea, horien ingurumen-balioa handitzeko (LGPko 15.01
azpineurria)
Baso-titular pribatuek hornikuntza eta zerbitzu ekosistemikoak bermatzeko aldez aurretik eta borondatez baso-administrazioan hartutako konpromisoetatik eratorritako jarduketen kostua konpentsatzeko garatzen da neurri hori.
Artikulu honetan babestutako diruz lagun daitezkeen jarduerak eta inbertsioak basoetan egin beharreko jardunbideei buruzkoak dira, baso horien egonkortasun ekologikoa
eta babeslea mantentzeko eta hobetzeko, zerbitzu ekosistemikoen hornidura bermatuz
intereseko eremu jakin batzuetan, hala nola ibaien eta erreken buruetan, akuiferoak kargatzeko guneetan, ur-baliabidearen kalitatea eta faunaren edo paisaiaren hazkuntzaeta babeslekuaren kalitatea hobetuz.
Eskatzaileek memoria bat aurkeztuko dute, eta bertan jasoko dituzte zerbitzu ekosistemiko horiek emateko planteatutako jarduketak eta horiek egiteko egutegia, neurriaren
eta zerbitzu ekosistemikoaren horniduraren arteko kausalitate-erlazioa justifikatuz.
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1.

Onuradunak
Neurri horren onuradun izan daitezke Bizkaiko Lurralde Historikoko lurren titularrak
diren pertsona fisiko edo juridiko pribatuak.
2.

Neurriaren betekizun orokorrak
Onuradunak, laguntza aplikatzen den bitartean, konpromiso hauek bete beharko ditu:
Baso-kudeaketa jasangarrirako plan tekniko bat edo antolamendu-proiektu bat izatea, onartua edo, halakorik ezean, onartzeko aurkeztua. Baso Kudeaketa Jasangarrirako
Plan Tekniko horretan berariaz jaso beharko dira laguntza emateko hartutako konpromisoak.
3.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak
Operazio honen helburua basoen kudeaketa sustatzea da, zenbait konpromiso betez
haien ingurumen-balioa handitzeko.
Diruz lagundu daitezkeen jarduerak honako hauek dira:
—N
 atura 2000 guneetan intereseko habitatak edo fauna- eta/edo flora-espezieak babesteko txandako aldi baterako alargamendua edo azken mozketen atzerapena.
—B
 aso-lurrak zaintzeko neurriak, baso-ustiapenean, garraioan eta leheneratzean
inpaktu txikiko metodoak erabiliz.
—B
 asoak berregituratzeko neurriak, bigarren mailako estalkia eta/edo birsorkuntza
natural egokia lortzea ahalbidetuko dutenak, biodibertsitatea eta erresilientzia klimatikoa hobetzeko.
—E
 baketaren inpaktua gutxitzea, estalki jarraitua pixkanaka mozteko metodoak eta/
edo baso-egiturak mosaikoan mantentzeko metodoak erabiliz.
—E
 baketaren inpaktua gutxitzea, zura ateratzeko pista berriak egin beharrean kablea edo animaliek tiratzea bultzatuz.
—Z
 uhaitz- edo zuhaixka-espezie exotiko inbaditzaileak kontrolatzeko neurriak.
—U
 raren eta/edo paisaiaren kalitate eta kantitateko zerbitzu ekosistemikoen hornidura bermatzen laguntzen duten beste neurri batzuk prestatzea.
—U
 raren eta/edo paisaiaren kalitate eta kantitateko zerbitzu ekosistemikoen hornidura bermatzen laguntzen duten beste edozein neurri.
Laguntzen zenbatekoa
Laguntza zuhaitz-azaleraren hektarea bakoitzeko prima bat da.
Laguntzaren urteko gehieneko zenbatekoa 200 euro/ ha izango da.
Zenbateko hori konpromisoaren kostu gehigarrien edo diru-sarreren galeren arabera
justifikatu beharko da.
Urteko laguntzaren gehieneko zenbatekoa 5.000 eurokoa izango da.
Konpromisoak bost urtera arte hartuko dira. Hala ere, beharrezkoa bada eta behar
bezala justifikatzen bada, epe luzeagoa ezarri ahal izango da. Konpromisoaren iraupena
hartutako konpromiso-motaren arabera zehaztuko da.
Laguntzak urtero emango dira. Hala ere, justifikatutako kasuetan, urte horiei dagokien laguntza ordainketa bakarrean ordaindu ahal izango da.
5.

Berariazko betekizunak.
Lurraren egungo erabilera basoa izango da.
Konprometitutako lurzatien gutxieneko azalera 5.000 m ² -koa izango da.
Baso-kudeaketa jasangarriko praktika hauek bete beharko dira nahitaez:
— Identifikatutako paisaiaren edo natura- edo kultura-ondarearen intereseko elementuak errespetatzea: habitat bereziak, ibaiertzak, ekotonoak, espezie mehatxatuak,
etab.
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— Mozketak egitean, zuhaiztiak osatzen dituzten espezie naturalen zuhaitzak zutik
uztea, halakorik balego, baita oin zaharrak, hilak, lehorrak edo eraitsiak ere. Lan
hori arrisku fitosanitarioaren edo suteen mugen barruan egin behar da.
— Behar diren prebentzio-neurriak hartzea baso-lanak egitean, ibilguen eta hezeguneen gaineko kalteak minimizatzeko, zubi eramangarriak edo inpaktu txikiko beste
metodo batzuk erabiliz, beharrezkoa izanez gero.
— Behar diren prebentzio-neurriak hartzea, basoan eta lurzoruan egin daitezkeen
kalteak minimizatzeko: gaixotasunen transmisioa tresnen bidez, zuhaitzetan egindako kalteak, makinak mugitzearen ondorioz, lurzorua trinkotzea, baso hondakinak ez diren hondakinak, etab.
8.7.2.	
Espezie aloktonoak dituzten baso-landaketak baso autoktonoekin ordeztea
(15.02 LGP azpineurria)
1. Diruz lagun daitezkeen jarduerak
Eragiketa horren helburua da ziklo laburreko edo ertaineko koniferoen, eta ziklo laburreko hostozabalen landaketen ordez ziklo ertain edo luzeko hostozabalen landaketa
autoktonoak ezartzea, baso autoktonoen azalera handitzea sustatzeko.
Diruz lagundu daitezkeen jarduerak honako hauek dira:
— Konprometitutako azaleran espezie nagusia aldatzea. Ziklo ertain eta luzeko espezie autoktonoetara joko da.
2.

Laguntzen zenbatekoa.
Finantza-errentagarritasunaren galera arintzearren, baso-proiektu jakin bat errentagarritasun txikiagoko beste batekin (errentagarritasuneko barne-tasa txikiagoa, EBT) aldatzeak berekin ekarriko lukeena, hala nola hazkunde handiko baso-landaketak hazkunde txikiagoko eta ziklo luzeagoko espezieen landaketekin aldatzea, diru-konpentsazioko
sistema osagarri bat ezarri da, hasierako kopuru jakin bat emanda, finantza-proiektuetan
«interesgarritasun txikiagoko» beste bat lortzea lortzeko.
Laguntza zuhaitz-azaleraren hektarea bakoitzeko prima bat da. Laguntzaren urteko
zenbatekoa 269 euro/ha eta 466 euro/ha artekoa izango da, 5 urtez banatuta, estazioaren kalitatearen arabera, ondoko koadroaren arabera:
Baso gunearen kalitatea
Calidad de estación

Ziklo erdiko hostozabalekin ordetzea
Sustitución por frondosa de ciclo medio

Ziklo luzeko hostozabalekin ordetzea
Sustitución por frondosa de ciclo largo

Kalitate ona
Calida buena

428 €/ha

466 €/ha

Kalitate ertaina
Calida media

309 €/ha

458 €/ha

Kalitate baxua
Calida baja

Konpensaziorik gabe
Sin commpensación

269 €/ha

3.

Berariazko betekizunak
Landaketa berria, espezie aloktonoak moztu ondoren, gehienez ere urtebeteko
epean egingo da.
andaketako espezie nagusia honako jarraibide hauen arabera aldatuko da:
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Kopuru horiek hasieran aurreikusitako espeziea ziklo laburrekoa denean aplikatuko
dira. Erdi-zikloko hasierako espezieen kasuan, konpentsazioa bi zutabeen diferentziari
dagokio.
Konpromisoa betetzeko laguntza ordainketa bakarrean emango da, konpromisoaren
5 urteei dagokienean, eta lehen urtean ordaindu beharreko ordainketa metatu bakarrean
Laguntzaren urteko gehieneko zenbateko metatua 10.000 eurokoa izango da.
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— Landaketetan, lehen aipatutakoen artean, lursail bakoitzaren ezaugarri den baso-estaziorako egokienak direnak erabiliko dira, lursail horren baldintza naturalistiko, fisiografiko eta klimatikoen arabera.
— Jatorrizko landaketa aloktonoaren estalkiaren azpian birsorkuntza naturaletik datorren estalki bat badago, behar bezain trinkoa edo tokiko baldintzetara egokitua,
hura hobetzeko eta sendotzeko lanak egingo dira.
estela, landare autoktonoak landatuko dira zuzenean.
Basoko ugalketa-materiala jatorri ezagunetatik eta berme-jatorrietatik identifikatuko
da, betiere baso berriaren hazkunde egokia ziurtatzeko eta inguruko basoetan kutsadura
genetikoa saihesteko.
Mozketak egitean, zuhaiztiak osatzen dituzten espezie naturalen zuhaitzak zutik utziko dira, halakorik balego, oin zaharrak, hilak, lehorrak edo eraitsiak barne. Lan hori arrisku fitosanitarioko, segurtasuneko edo suteetako muga egokien barruan egin behar da.
Jarduketa-azalpenek Natura 2000 Sareko leku batean edo Plan Hidrologikoan zehaztutako Eremu Babestuen Erregistroetan egon beharko dute, partzialki gutxienez.
Gaur egun, lurrak baso-erabilera izango du, eta espezie nagusia ziklo laburreko edo
ertaineko zuhaitz aloktonoa izango da.
Konprometitutako lurzatien gutxieneko azalera 5.000 m ² -koa izango da, edo, bestela, erriberako 100 m linealetan kokatuko dira.
Landatokiko kalitatea zehaztuko da, lursail bakoitzean nagusi diren baldintza fisikoen
arabera balioetsiko da kalitatea, taula honen arabera:
Kalitatea
Calidad

Garaiera (m)
Altitud (m)

Lurraren sakoneragatiko muga
Limitación por profundidad de suelo

Beste muga batzuk
Otras limitaciones

kalitatea 1
Calidad 1

< 400

Hautemanezina
No apreciable

Hautemanezinak
No apreciables

kalitatea 2
Calidad 2

400-600

Sakonera ertaineko lurra (25-50zm)
Suelo Medio (25-50 cm)

Lur hareatsua
Suelo arenoso

Kalitatea 3
Calidad 3

>600

Sakonera txikiko lurra (<25 cm)
Suelo somero (<25 cm)

%50 baino gehiagoko izaera harritsua
Pedregosidad mayor del 50%

8.7.3.	Baso autoktonoak kontserbatzea, zerbitzu ekosistemikoak bermatzeko (LGPren
15.03 azpineurria)
1. Diruz lagun daitezkeen jarduerak.
aso naturaletako zerbitzu ekosistemikoen hornidura bermatzeko laguntza, lurzoruan
eta zutik hildako zurez egindako oin heldu eta estramaduroen presentzia erraztuko duten
eta baso naturalen naturaltasun eta egitura-konplexutasun maila handia lortzen lagunduko duten zenbait konpromiso betez.
Laguntzak irauten duen bitartean, konpromiso hauek bete beharko ditu onuradunak:
Praktika hauetakoren bat edo batzuk aplikatzea (gutxienez bat):
— Zur hila handitzea: hasierako azterketa bat egingo da, kaltetutako baso-azaleran
lurrean eta zutik dagoen egur hilaren kantitatea ebaluatzeko, eta 5 urteren buruan
20 m ³/ha-ko egur hila lortzeko jarduketak planifikatuko dira. Ebaluazio partzial bat
egingo da akordioak hasi eta bi urtera, eta beste amaierako ebaluazio bat, helburua bete dela egiaztatzeko.
— Zuhaitz zaharrak eta lepatuak kontserbatu eta sustatzea: lehia askatzeko baso-lanak egingo dira (zuhaitz zaharren inguruan zuhaitz gazteak garbituko dira) eta

eek: BAO-2021a088-(I-363)

Taula aplikatzen den kasuetan, kalitatea lurzatiaren altitudearen arabera zehaztuko
da lehentasunez. Hala ere, mugaren bat egonez gero, kalitateak baldintzarik mugatzaileena zehaztuko du.
Basogintzek 08.1 azpineurri horretan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
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zuhaitz lepatuak mantentzeko inausketak egingo dira. Kopa askatu edo gutxienez
zuhaitz zahar edo lepatu bat lepatuko da hektareako eta urteko.
— soilgunea irekitzea: baso oso itxietan, homogeneoetan eta hedadura handikoetan,
masaren altuera nagusiaren diametro bereko ostarteak irekiko dira, eta zura lurrean etzanda utziko da.
— Baliabide trofikoak gehitzea: fruituak ematen dituzten eta jatorri genetiko egokia
duten zuhaixka-espezie autoktonoak landatzea baso-masen ertzean eta leku egokietan (orientazio oneko pisten ertzak, soilgune txikiak, etab.). Gutxienez 50 ale/ha
landatu eta mantenduko dira.
2.

Laguntzen zenbatekoa
Oinarrizko ordainketa bat ezartzen da laguntzari atxikitako zuhaitz-azalera naturalen
zerbitzu ekosistematikoak emateagatik. Oinarrizko ordainketa hori gehienez 200 euro/
ha-ko hasierako ordainketa izango da.
Zenbateko hori konpromisoaren kostu gehigarrien edo diru-sarreren galeren arabera
justifikatu beharko da.
Konpromisoak bost urterako hartuko dira. Hala ere, beharrezkoa bada eta behar bezala justifikatzen bada, epe luzeagoa ezarri ahal izango da. Konpromisoaren iraupena
hartutako konpromiso-motaren arabera zehaztuko da.
Oinarrizko ordainketa hori ordainketa aldakorrekin osatu ahal izango da, eragindako
azaleran garatuko diren praktiken arabera. Lau konpromiso mota ezartzen dira gainerako urteetan, hautatutako aldia amaitu arte.
Konpromiso horietako bakoitza urtean 25 euro/ha-ko zenbatekoarekin konpentsatu
ahal izango da:
— Zur hila handitzeagatik ordaintzea, zura ateratzeari uko eginez.
— Zuhaitz zaharrak eta lepatuak kontserbatzeko eta sustatzeko ordainketa.
— Baso oso itxietan, homogeneoetan eta hedadura handikoetan, soilguneak irekitzeagatiko ordainketa.
— fruituak ematen dituzten zuhaixka-espezie autoktonoak landatzeagatik ordaintzea.
Urteko laguntzaren gehieneko zenbatekoa 5.000 eurokoa izango da.
Berariazko betekizunak
Konprometitutako lurzatien gutxieneko azalera 5.000 m ² -koa izango da.
Laguntza honetatik kanpo geratzen dira txandakatze laburreko zurezko espezieek
okupatutako baso-lurrak eta/edo nekazaritza-lurrak.
Neurriari atxikitako azaleran ez da zurik edo egurrik aterako, 20 m ³/ha-ko helburua
lortzen ez den bitartean.
Paisaiaren edo natura- edo kultura-ondarearen intereseko elementu identifikatuak
kontserbatuko dira: habitat bereziak, ibaiertzak, espezie mehatxatuak, intereseko zuhaitz
hostoerorkor autoktonoak (zaharrak, lepatuak, tamaina handikoak, adarzabalak, etab.).
Ez da baso-pista berririk eraikiko, eta ez dira handituko baso autoktonoen barrutik
igarotzen direnak (lehendik dagoen bide-sareko zati jakin batzuk egokitu, zuzendu edo
hobetzea izan ezik).
Konpromisoak betetzeko egiten diren baso-lan guztietan, espezie sentikorrenen habia- eta hazkuntza-aldietan faunaren nahasmendua saihesteko neurriak hartuko dira.
Behar diren prebentzio-neurriak hartuko dira baso-lanak egitean, hegalkinean eta lurzoruan egin daitezkeen kalteak minimizatzeko: gaixotasunaren transmisioa erreminten
bidez, zuhaitzetan izandako kalteak ateratzea edo makineria mugitzea, lurzorua trinkotzea, basokoak ez diren hondakinak, etab.
Aurreko ataletako hiru azpineurrien laguntzak jasotzeko betekizunak eta baldintzak:
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1.	Nahitaezko baldintza izango da PTGFS bat edo onetsitako edo onesteko aurkeztutako PTGFS sinple bat izatea, diruz lagundu beharreko jarduerak jasotzen
dituena.
2.	Ongileak proposatutako jarduerak betetzeko konpromisoa hartu beharko du.
3.	Ezarritako aldian hartutako konpromisoak behar bezala betetzen direla ikuskatzeko, baso-gaietan eskumena duten teknikariek txosten bat egin beharko dute
adierazitako aldian, eta, edonola ere, ezarritako aldia amaitzean, amaierako
txosten bat egin beharko da. Ezarritako baldintzak betetzen ez badira, jasotako
laguntzak itzuli beharko dira, ez-betetze mailaren proportzioan.
Emateko prozedura

1. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Baso Zerbitzua izango
da prozedura instruituko duen organoa eta berak izapidetuko ditu eskabideak, eta ofizioz
egingo ditu proposamena egiteko behar dituen datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko behar dituen jarduketa guztiak; izan ere, datu horiek kontuan hartuta ebazpen-proposamena egin behar zaio ebazteko eskumena duen organoari.
2. Dagokion aurrekontuko partidan erabilgarri dagoen kreditua agortzen bada, ezetsi egingo dira eskaerak.
3. Aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, ebaluazio-batzorde bat eratuko da, honako kide hauek osatua:
— Baso Zerbitzuko burua.
— Baso Zerbitzuko atal buru bat.
— Baso Zerbitzuari atxikitako teknikari bat.
Batzordeak beste pertsona batzuen laguntza eskatu ahal izango du, pertsona horien
ezagupen espezifikoak direla-eta, baldin eta eskabideak hobeto ebaluatzeko egoki baderitzo.
4. Eskabideak Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuak
ebatziko ditu, Baso Zerbitzuko buruaren proposamena kontuan hartuta.
Eskabideak jakinarazteko epea, gehienez ere, 6 hilabete izango da, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta biharamunetik aurrera. Ordurako ez bada ebazpen espresuki,
ukatutzat joko dira diru-laguntzen eskabide horiek, ezertan eragotzi gabe Administrazioak espresuki ebazteko duen eginbeharra.
Ebazpena arrazoitua izango da eta laguntza ematen zaien eskatzaileen zerrenda
jasoko du, eta, hala badagokio, espresuki, gainerako eskabideen ezespena. Horrez gainera, ebazpenean, zerrenda batean ordenatuta agertu ahal izango dira oinarri arautzaileetan onuraduna izateko zehazten diren baldintza administratibo eta tekniko guztiak
bete arren deialdian ezarritako kredituaren gehieneko zenbatekoa gainditu delako onartu
ez diren eskaera guztiak, eta deialdian ezarritako balorazio-irizpideen arabera bakoitzari
eman zaion puntuazioa adieraziko da. Laguntza emateko ebazpenak kasu bakoitzerako
baldintza bereziak ere jaso ahal izango ditu, eta baldintza horiek nahitaez bete beharko
dituzte onuradunek.
Ebazpen hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta jakinarazpenaren ondorioak sortuko ditu, 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45.1.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita. Halaber, interesdunei jakinaraziko zaie.
5. Eskatutako diru-laguntza eman edo ukatzeko ebazpenak administrazio-bidea
amaituko du. Haren kontra, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen
1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legean ezarritakoaren arabera, erakunde interesdunek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dute dagokion administrazioarekiko auzien salan; horretarako, bi hilabeteko epea dago, ebazpena jakinarazi eta
biharamunetik aurrera. Bestela, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango dute
ebazpena eman duen organo beraren aurrean, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi
eta biharamunetik aurrera.

eek: BAO-2021a088-(I-363)

9.

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
88. zk.

2021, maiatzak 12. Asteazkena

10.

BAO

25. orr.

Diru-laguntzari uko egitea

Onuradun gertatu den pertsona edo erakunde batek diru-laguntzari uko egiten badio,
diru-laguntza ematen duen organoak erabaki dezake, beste deialdirik egin gabe, diru-laguntza ematea zerrendan hurrengo dauden erakunde edo pertsona eskatzaileei —lortutako puntuen hurrenkeraren arabera—, betiere behar besteko kreditua geratu bada libre
eskabide horiei erantzun ahal izateko, kasuan kasuko ekitaldiaren aurrekontu-izendapenen arabera.
Diru-laguntza ematen duen organoak aukera horren berri emango die pertsona edo
erakunde interesdunei, diru-laguntzaren proposamena onar dezaten, hamar eguneko
epean; epe hori ezin da luzatu. Behin pertsona edo erakunde eskatzaileek proposamena
onartu ondoren, administrazio-organoak diru-laguntza emateko egintza emango du, eta
haren jakinarazpena egingo du.
Uko egitea aurkezteko gehienezko epea hamar (10) egun baliodunekoa izango da,
erakunde interesdunari diru-laguntzaren proposamena jakinarazten zaionetik hasita.
Epe hori igarota, hortik aurrera egindako edozein uko egite diru-laguntza emateko baldintzak ez betetzat joko da.
11.

Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna

Foru dekretu honen babesean emandako diru-laguntzak ez dira bateragarriak izango
Euskal Autonomia Erkidegoko beste erakunde publiko edo pribatu batzuen diru-laguntzekin, Bizkaiko Foru Aldundiaren baimenik gabe.
Beste erakunde publiko edo pribatu batzuei diru-laguntzarik eskatu edo haiengandik
diru-laguntzarik jaso bada, eskatzaileak egoera hori (laguntza eskatu dela edo jaso dela,
biak) jakinarazi egin beharko du eskabidean.
Diru-laguntza emateko kontuan harturiko baldintzak aldatzeak edo helburu bererako
geroago beste diru-laguntza batzuk lortzeak ondorio gisa ekar dezake hasieran emaniko
zenbatekoari buruzko ebazpena aldatzea.
12.

Diru-laguntza aldatzea

Behin diru-laguntza emateko ebazpena emanda, onuradunak haren edukia aldatzeko eskatu ahalko du, diru-laguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak aldatu izanagatik.
Hirugarren batzuen eskubideei kalterik eragiten ez dienean baino ez da onartuko
aldaketa hori.
Diru-laguntzak ordaintzea

2019ko abenduaren 1a baino lehen, diru-laguntzen onuradunek Baso Zerbitzuan
aurkeztu beharko dituzte, foru dekretu honen 5 oinarrian ezarritako bideetako edozein
erabiliz, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte, agiri bakoitzari dagozkion eranskinekin (hemen deskarga daitezke: www.ebizkaia.eus:
— Egindako jarduketak justifikatzen dituen memoria teknikoa
— Diru-sarrera eta gastuen memoria ekonomiko zehatza, diru-laguntzei buruzko foru
arauaren Araudiaren 57. artikuluan jasotzen denaren arabera.
— Fakturak edo merkataritza juridikoko trafikoan antzeko froga-balioa duten agiriak
(jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak) eta ordainketaren egiaztagiriak, baldin
eta egiaztagiriok eskabidearekin batera edo diru-laguntza eman aurretik aurkeztu ez bazaizkio Baso Zerbitzuari. Faktura edo agiriotan zehaztasun hauek eman
behar dira:
•	Eskudirutan ordaindutako fakturak. Zigilua, sinadura eta sinatzailearen datuak
dituen faktura, edo jaso izanaren agiria, sinatzaileen datuak dituena. Ezin izango dituzte gainditu legeak ezarritako mugak. 2.500,00 euro (7/2012 Legea).
•	Txekez edo zor-agiriz ordaindutako fakturak. Zigilua duen faktura eta txekearen edo zor-agiriaren datuak.
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•	Transferentziaz ordaindutako fakturak: Zigilua duen faktura eta bankuko agiria-

ren kopia.
Dokumentazio hori jaso ondoren, Baso Zerbitzuak egiaztatu egingo du, eta egokitzat
jotzen diren ikuskapenak egin ahal izango ditu, bai eta beharrezkotzat jotzen den dokumentazio osagarria eskatu ere.
Egiaztapen-lan hori amaiturik, Baso Zerbitzuak dagokion egiaztapen-akta emango
du, eta ordainketa egiteko aginduko.
Foru dekretu honetan xedatzen diren diru-laguntzak eman eta jasotzeko, erakunde
onuradunek nahitaez egiaztatu beharko dute betetzen dituztela bai beren zerga-betebeharrak bai Zuzenbide Publikoko zein Gizarte Segurantzarekikoak. Eta inguruabar hori,
eskabidea aurkeztean betetzeaz gainera, laguntza emateko orduan, eginbeharra onartzean eta ordaintzerakoan ere bete beharko dute.
Era berean, erakunde onuradunei diru-laguntza eman eta, hala behar denean, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Bizkaiko Foru Aldundiak eta haren organismo autonomoek emandako antzeko laguntzak edo diru-laguntzak direla-eta hasitako dirua itzultzeko prozedura edo zehapen-prozedura guztiak amaituta egotea.
Onuradunen betebeharrak

Eskaera aurkezten dutenetik, onuradunek konpromisoa hartzen dute Iraunkortasuna
eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko langileei errazteko egin behar dituzten ikuskapen- eta kontrol-lanak.
Gainera, foru dekretu honetan eta diru-laguntzei buruzko espedientean ezarritako
baldintzak betetzeko eta egindako inbertsioa mantentzeko konpromisoa hartuko du onuradunak.
Onuradunari egotz dakiokeen arrazoiren batengatik inbertsioa bertan behera uztea
edo suntsitzea inbertsioa ez betetzetzat joko da.
Dekretu honetan oinarritutako laguntza-neurrien xede diren inter-vivos eskualdaketak
jakinarazi beharko zaizkio Baso Zerbitzuari, eta titulartasun berria subrogatu beharko da
onuradunak hartutako konpromisoak betetzeari dagokionez. Hori egiten ez bada, jasotako diru-laguntzak itzuli egin beharko dira, diru-laguntzei dagozkien interesak gehituta.
Foru dekretu honetan araututako diru-laguntzen onuradunek, maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauaren 13. artikuluan oro har ezarritako betebeharrez gainera, honako
hauek ere bete behar dituzte:
a)	Emandako diru-laguntza onartzea. Ildo horretatik, onuradunak hamar eguneko
epean —diru-laguntza eman zaiola dioen jakinarazpena jasotzen duen egunetik
aurrera— berariaz eta idatziz edo horretara argi bideratutako ekintzak eginez
uko egiten ez badio diru-laguntzari, diru-laguntza onartutzat joko da.
b)	
Diru-laguntza eman den helburu zehatzerako eta emateko ebazpenean edo
—hala badagokio— likidatzeko ebazpenean ezarritako baldintzen arabera erabiltzea.
c)	Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailari
eta Ogasun eta Finantza Sailari, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde ordaintzailearen erakunde eskudunei, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari eta Europar
Batasuneko erakunde eskudunei ematea, beren eskumenak erabilita, foru dekretu honen kargura jasotako diru-laguntzei buruz eskatzen duten informazioa.
d) Berdintasunaren arloko betebeharrak:
		 d.1)	Pertsona fisiko edo juridikoek emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatu beharko dute lanpostuen definizioan, lanpostuetarako sarbidean, kontratazioan eta azkentzean, lanbide-sailkapenean, sustapenean,
prestakuntzan, laneko segurtasun eta osasunean, ordainsari-politikan,
erantzunkidetasunean eta bizitza pertsonala, lanekoa eta familiakoa uztartzean, lanaren kalitatean eta egonkortasunean, lanaldiaren iraupenean
eta antolamenduan, eta ekintza sindikalean, ordezkaritzan eta negoziazio
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kolektiboan, lan-baldintza duinak, zintzoak eta ez-diskriminatzaileak ziurtatuz.
		 d.2)	Pertsona fisiko edo juridikoek zaindu beharko dute emakumeen eta gizonen tratamendua, protagonismoa eta balorazioa baliokideak direla,
eta berdintasunaren, presentzia orekatuaren, aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate anitzen balioak dituen irudia
sustatzen dutela, bai idatzizko informazioan, ahozkoan, ikonografikoan,
publizitate-ekintzetan, barne- eta kanpo-komunikazioan, formalean eta
informalean, bai proiektua edo jarduera gauzatzearekin lotutako materialetan.
		 d.3)	250 langile baino gehiago dituzten pertsona fisiko edo juridikoek Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007
Legean aurreikusitako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana
edukitzeko betebeharra betetzen dutela egiaztatu beharko dute, bai eta
plan hori benetan aplikatzen dela ere.
		 d.4)	Hamabost langile baino gehiago dituzten pertsona fisiko edo juridikoek
lan-eremuan indarkeria matxista prebenitzeko, jarduteko, jarraipena egiteko, ebaluatzeko eta desagerrarazteko neurriak hartuko direla bermatu
beharko dute, bereziki sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari buruzkoak.
e)	Entitateen laguntza jasotzen duten elkarteek euskara erabili beharko dute diruz
lagundutako jardueraren ondoriozko esku-hartze publiko guztietan, bai eta liburuxka, kartel edo beren jardueraren publizitatea egiteko erabiltzen duten beste
edozein euskarritan ere.
		Gainera, Gardentasunari buruzko 2/2016 Foru Arauan araututako publizitate aktiboko arauak aplikatuko zaizkie erakunde pribatuei, baldin eta aurrekontu-ekitaldi batean gutxienez 100.000 euroko laguntza edo diru-laguntzak jasotzen
badituzte Bizkaiko Foru Aldunditik, edo urteko diru-sarrera guztien ehuneko 40
foru-laguntza edo -diru-laguntza publikoa bada, betiere gutxienez 5.000 eurora
iristen badira.
15.

Diruz lagundutako jarduketen publizitatea

16.

Diruz lagundutako jarduketen kontratazioa

Erakunde onuradunak diruz laguntzen diren jardueren %100eraino azpikontratatu
ahal izango du, baldin eta 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan ezarritako baldintzak eta debekuak errespetatzen badira.
Onuradunak 8. oinarriaren lehen paragrafoan adierazten diren lanetarako kontratazio
bat egiten badu, kasu horretan ez da azpikontrataziotzat hartuko, baldin eta arriskuak
bere gain hartuta egiten badu lagundutako jarduera.
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Diru-laguntzei buruzko 5/2005 Foru Arauaren 17. artikuluko 3. zenbakian xedatutakoaren arabera, diru-laguntza jasotzen duten erakunde onuradunek behar den moduan
emango dute argitara diru-laguntza jaso duen jarduketaren finantziazioa publikoa dela,
jarduerarekin zerikusia duen dokumentazio grafiko eta informatibo guztian, 43/2017 Dekretuaren 9.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita.
Era berean, Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauaren
9.1.g) artikuluaren arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak publiko egin behar du erakunde
onuradunari buruz emandako diru-laguntzei buruzko informazioa, diru-laguntzaren zenbatekoa eta xedea, bai eta, hala badagokio, diru-laguntzaren helburuak behar bezala
betetzen direla gainbegiratzeko egindako kontrol-ekintzak ere. Informazio hori Gardentasun Arauan araututako Gardentasun Atarian argitaratu beharko da
Halaber, obrak edo jarduera kontratatzeko egiten diren baldintza-agirietan, beren-beregi jasoko da Bizkaiko Foru Aldundiak eta LGENF Europako funtsak, Euskal Autonomia
Erkidegoko 2015-2020 LGPren esparruan, diruz lagunduriko jarduerak direla, eta kofinantzaketa-tasa zehaztu beharko da.
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Obren kasuan diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoa 40.000,00 eurotik
gorakoa denean (BEZa kenduta) eta zerbitzu eta horniduren kasuan 15.000,00 eurotik
gorakoa denean (BEZa kenduta), onuradunak, eskabidearekin batera edo eginiko inbertsioen ziurtagiriarekin batera, hau aurkeztu beharko du: gutxienez ere hiru hornitzaileren
eskaintzak eskatu izana egiaztatzen duen ziurtagiria, salbu eta diruz laguntzeko gastuen ezaugarri bereziak direla-eta merkatuan ez badago ondasun horiez hornitzeko edo
zerbitzu horiek egiteko nahikoa erakunde. Aurkeztutako eskaintzen artean, proposamen
ekonomikorik onena aukeratuko da, salbu eta eskatzaileak berariaz beste aukeraketa
bat justifikatzen badu eta Baso Zerbitzuak aukeraketa hori onartzen badu.
17.

Ez-betetzea eta gehiegizko finantzaketa

Aurreko oinarrietan ezarritako baldintzetariko edozein ez betetzeak diru-laguntza
ezeztatzea ekarriko du berekin, baldintzak ez betetzeagatik, eta, hala dagokionean, laguntza itzuli beharra ere. Honako arauen arabera izango da hori: Bizkaiko Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorrari buruzko 2005eko
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren II. titulua, Diru-laguntzen Erregelamendua onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren III. titulua, eta aplikatu beharreko gainerako araudiak.
Jarduera baterako ematen diren laguntzak beste xede baterako erabiliz gero, itzuli
egin beharko da diru-laguntza.
Erakunde eskatzaileak daturen bat ezkutatzen badu, horrek diru-laguntza itzultzeko
eskatzea ekarri ahal izango du, bai eta kasuan-kasuan dagozkion berandutze-interesak
ordaintzea ere.
Erakunde onuradunaren betetze-maila erabateko betetze-mailatik oso hurbil egongo
balitz eta bere konpromisoak zalantzarik gabe beteko dituela egiaztatuko balu, benetan
egin diren jardueren kostuak kontuan hartuta zehaztuko da zer zenbateko itzuli behar
den, kasu bakoitzaren inguruabarrak aztertu ondoren.
Erakunde onuradunak gehiegizko finantzaketa itzuli beharko du, eta berandutze-interesak ordaindu, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan eta hurrengoetan
ezarritakoarekin bat.
Gainera, beste diru-laguntza batzuei batuz gehiegizko finantzaketa lortzen bada jardueraren kostuarekiko, onuradunak itzuli egin beharko du soberakin hori, eta berandutze-interesak ordaindu.
Gehiegizko finantzaketaren itzulketa erakunde emaileen alde egin behar da, bakoitzak emandako diru-laguntzen heinean.
18.

Diru-laguntza borondatez itzultzea.

1. Borondatezko itzulketa da onuradunak berak organo emailearen inolako errekerimendurik gabe egiten duena.
2. Onuradunak foru diru-laguntza itzultzeko, Bizkaiko Foru Ogasunaren eredu ofizialaren araberako ordainketa-gutuna erabili beharko du.
3. Borondatezko itzulketa egiten denean, dagozkion berandutze-interesak kalkulatuko dira, Diru-laguntzei buruzko foru arauaren 34. artikuluan ezarritakoaren arabera eta
onuradunak itzulketa benetan egin duen unea arte.
Zehapen-prozedura

Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 61. artikuluak aipatzen duen zehapen-prozedura administratiboa ofizioz abiaraziko da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri
Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko 1998ko otsailaren 20ko 2/1998 Legeak
arautzen duena izango da. Hala ere, foru arau hartan jasotakoez gainera, Bizkaiko Foru
Aldundiaren 2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuan jasotzen diren berezitasunak ere hartuko dira kontuan, haren bitartez onartu baitzen diru-laguntzei buruzko
erregelamendua.
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Aplikatu beharreko araudia

Dekretu honetan aurrez ikusitako dirulaguntzek honako hauek dituzte arau: foru dekretu hau berau eta eskabideak ebazteko foru aginduak.
Aplikatu beharrekoa izango da dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen
duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 6. artikuluan Europar Batasunaren funtsen kontura finantzatutako dirulaguntzen araubide juridikoari buruz ezarritakoa.
Osagarri gisa, honako arau hauek ezartzen dutena aplikatuko da: 5/2005 Foru Araua,
maiatzaren 31koa, diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duena; Bizkaiko
Foru Aldundiaren 16/2018 Foru Dekretua, otsailaren 27koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren
martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Foru Aldundiak emandako
diru-laguntzen araubide orokorra onesten duen diru-laguntzei buruzko Araudia aldatzen
duena eta Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzen prozeduretan gizarte, ingurumeneko eta beste politika publiko batzuei buruzko baldintzak sartzeko gida onesten duena;;
Bizkaiko Foru Aldundiaren 169/2014 Foru Dekretua, abenduaren 16koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra onesten duena; Ogasun eta
Finantzen foru diputatuaren 1305/2015 Foru Agindua, ekainaren 18koa, diru-laguntzen
arloko gastua fiskalizatzeko prozedura onesten duena; 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa eta hura garatzeko arautegia; bai eta 39/2015
Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena,
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea, 4/2010 Errege
Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionala arautzen duena; 3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren
8koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duena eta beste edozein arau xedapen, duen izaeragatik ezartzeko modukoa baldin
bada.
Halaber, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa ere aplikatuko da, bai subsidiarioki edo ordezko gisa aplikatzekoa den gainerako araudia ere
Eskabideak argitaratzean jasotako datuak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Nekazaritza Politika Bateratuaren finantzaketa, kudeaketa eta jarraipenari buruzko 2013ko abenduaren 17ko 1306/2013 Araudiaren (EE) 111. artikuluan eta Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 Araudia (EE) aplikatzeko xedapenak (gai
hauekiko. erakunde ordaintzaileak eta beste erakunde batzuk, finantza-kudeaketa, kontu-likidazioa, kontrol. berme eta gardentasunari buruzko arauak) ezartzen dituen Batzordearen 2014ko abuztuaren 6ko 908/2014 Burutzeko Araudian xedatutakoarekin bat
etorrita argitaratuko dira eta autonomi erkidegoko, Estatuko edo Europar Batasuneko
auditoretzako eta ikerketako organismoek aztertu ahal izango dituzte, finantza-interesak
babesteko.
XEDAPEN GEHIGARRIAK

a)	Foru dekretu honen babesean eman daitezkeen dirulaguntzen zenbateko osoak
ezin izango du, inolaz ere, programa honen ekitaldi ekonomiko bakoitzeko aurrekontu-izendapenaren zenbatekoa gainditu: programa: 412.101, Natura Baliabide
Berriztagarriak zaindu eta antolatzea; atala: 04, Basoak; kontzeptuak: 732.99,
743.00, 749.00 751.00 eta 769.00. Aurrekontuko proiektua: 2007/0295, «Basogintza Sektorerako Laguntza Plana». Era berean, ezin izango ditu gainditu indarreko legeriaren arabera aurrekontuan egindako aldaketak direla-eta sortutako
eguneratzearen ondoriozko zenbatekoak
		2021eko ekitaldirako eta, hala badagokio, 2022korako, 3.419.000,00euroko aurrekontuko zuzkidura ezarri da guztira, neurri, kontzeptu eta urteko hauetan banatuta:
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4.3 azpineurria: 466.000,00 euro / Submedida 4.3: 466.000,00 euros
732.99/412.101/0204:

262.000,00 euro / euros

Año 2021. urtea:

150.000,00 euro/ euros

Año 2022. urtea:

112.000,00 euro / euros

751.00/412.101/0204:

204.000,00 euro / euros

Año 2021. urtea:

120.000,00 euro/ euros

Año 2022. urtea:

84.000,00 euro/ euros

08 eta 15 Neurriak: 2.953.000,00 euros / Medida 08 y 15: 2.953.000,00 euros
743.00/412.101/0204:

364.000,00 euro / euros

Año 2021. urtea:

208.000,00 euro/ euros

Año 2022. urtea:

156.000,00 euro/ euros

749.00/412.101/0204:

57.000,00 euro / euros

Año 2021. urtea:

34.000,00 euro/ euros

Año 2022. urtea:

23.000,00 euro / euros

751.00/412.101/0204:

80.000,00 euro / euros

Año 2021. urtea:

40.000,00 euro/ euros

Año 2022. urtea:

40.000,00 euro / euros

769.00/412.101/0204:

2.452.000,00 euro / euros

Año 2021. urtea:

2.252.000,00 euro /
euros

Año 2022. urtea:

200.000,00 euro / euros

Hala ere, ebatzitako eskabideak kontuan hartuta, eta pertsona eta erakunde onuradunak era askotakoak izan daitezkeenez, foru dekretu honen bidez ezarritako diru-izendapenak foru dekretu honetan adierazten diren partiden artean banatu ahal izango dira,
foru agindu bidez.
Indarrean dagoen legedian xedatutakoaren arabera, deialdi honetan aplikatzeko zenbateko gehigarriak izango dira Diru-laguntzen Erregelamendua onartzen duen martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 43. artikulua aplikatuz erabilgarri dauden kredituak,
gehienez 3.000.000 euroko zenbatekora arte. Foru agindu bidez, erabilgarri dauden
kredituen adierazpena eta haien behin betiko banaketa argitaratuko dira, dirulaguntzak
emateko ebazpena onetsi baino lehen. Halere, horrek ez du ekarriko eskaera berriak
aurkezteko epea zabaltzerik
Geroago kreditu-handitzerik gertatuz gero, handitze horiek dirulaguntzaren emakidari
buruzko ebazpen osagarri bat onesteko aukera emango dute, non jasoko diren baldintza
guztiak bete arren kreditua amaitu dela eta onuradun suertatu ez diren eskaerak, 9. oinarrian aurreikusten diren kasuetan.

eek: BAO-2021a088-(I-363)

88. zk.

BAO

BAO

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
88. zk.

2021, maiatzak 12. Asteazkena

31. orr.

I. ERANSKINA

MODULUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

01 taula: baso-pistetarako diru-laguntzak (4.3 LGP azpineurria)
Zerbitzua eskaintzen
duen azalera

Oinarrizko
diru-laguntza (%)

Aparteko gertakari naturalen
ondorioz kaltetuz gero (%)

Gehieneko
guztiko diru-laguntza (%)

20 hektareatik behera

30

10

40

> 20 ha eta < 50 ha

45

10

55

> 50 ha eta < 100 ha

60

10

70

> 100 ha eta < 200 ha

70

10

80

200 hektareatik gora

80

10

90

02 taula: Baso-eremuak basotu eta sortzeko moduluak. (LGPko 8.1 azpineurria)
Basotzeko moduloak
(Kodea)
Espezie-taldeak

(1011)
Ziklo Laburreko
koniferoak
(1012)
Ziklo Ertaineko
koniferoak
(1013)
Ziklo Ertaineko
Hostozabalak
(1014)
Ziklo Luzeko
Hostozabalak

Aurretik zegoen
landaretzarekiko
tratamendua

Móduloa
(euro/ha)

Dirulaguntza
(%)

Garbiketa gabe

1.450

80

Mekanizatua

2.100

80

Eskuz

2.500

80

Garbiketa gabe

1.750

90

Mekanizatua

2.350

90

Eskuz

2.750

90

Garbiketa gabe

1.800

95

Mekanizatua

2.600

95

Eskuz

3.000

95

Garbiketa gabe

2.000

100

Mekanizatua

2.900

100

Eskuz

3.100

100

Baso-espezieak

Pinus radiata, Pinus taeda, Pinus pinaster

Pseudotsuga menziesii, Larix spp., Chamaecyparis
lawsoniana, Cryptomeria japónica, Picea spp., Cedrus
spp., Pinus nigra, Pinus sylvestris, Sequoia spp.
Betula spp., Prunus avium, Fraxinus excelsior, Fraxinus
angustifolia, Acer pseudoplatanus. Alnus glutinosa, Liriodendron tulipifera, Quercus rubra, Robinia pseudoacacia.
Castanea spp., Juglans spp., Quercus robur, Quercus
petraea, Quercus ilex, Quercus suber, Fagus sylvatica,
Tilia platyphyllos.

1. oharra: goiko taulan zehaztutako moduluetan, instalazioaren kostua eta garraioa sartzen dira.

(Código) Jarduketa

(1041)
Itxiturak

Deskribapena

Móduloa (euro/ha)

Diru-laguntza (%)

Ehiza-sarea + hari bat duten itxiturak, edo 5 hariko
itxiturak

5,20 (euro/ml)

*Landaketaren arabera

Alanbre arantzaduneko 4 lerroko itxitura

4,40 (euro/ml)

*Landaketaren arabera

1,5 m-ko ehiza-sarea eta 2 hari dituen itxitura altua
(1061)
Babesgarriak
·

7,50 (euro/ml)

*Landaketaren arabera

1,80m + hesola

3,90 (euro/Unitateko.)

*Landaketaren arabera

1,80m + hesola

3,35 (euro/Unitateko.)

*Landaketaren arabera

1,80m + hesola

2,30 (euro/Unitateko.)

*Landaketaren arabera

Itxituren eta babesgarrien diru-laguntzaren ehunekoa birpopulatutako espeziearen berbera izango da (ikus 01. taula).
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04. taula: Suteek eta hondamendi naturalek eragindako kalteak prebenitzeko
moduluak eta diru-laguntzak. (LGPko 8.3 azpineurria)
Móduloa (euro/ha)

Diru-laguntza
(%)

Belar-sastraken garbiketak

480

50

(3023) Entresaka (egurra atera gabe)

280

50

(3024) Koniferoen mehazketa (zura aterata)

530

50

(3025) Hostozabalen mehazketa (zura aterata)

555

50

(Kodea) Jarduketa

(3021) Belar-sastraken garbiketak

Bakanketa / Mehazketa

(Kodea) Deskribapena

(3026) Koniferoen behe-inausketa

505

50

Inausketak

(3028) Hostozabalak zuzentzeko lanak eta masa
eratzeko inausketa

370

50

(3011) Tratamendu fitosanitarioa

Lurrean bertan egindako Aplikazioa

135

85

05. taula: Suteek eta hondamendi naturalek eragindako kalteak konpontzeko
moduluak eta diru-laguntzak. (LGPko 8.4 azpineurria)
(euro/ha)

Kaltetutako landareak ipurditik moztea, zati_tzea eta hondakinak kentzea:
*(4010) Vendavales
*(4020) Incendios forestales
*(4030) Enfermedades/plagas.

(%)

(6-9 urte)

1.450

100

(10-15 urte)

2.000

100

(16-20 urte)

2.500

100

2.000

100

(4039) Mintegiak. Patogenoa kontrolatu eta desinfek_tatzea

(0-2 urte)

1.000 euro/tratamendua

85

(4039) Mintegiak. Kaltetutako materialaren suntsiketa

(0-2 urte)

3,60 euro/m2

85

*(4042) Belar-sastraken garbiketak
*(4043) Bakanketa / *(4044) Mehazketa

(21-25 urte)

Desbroce

480

50

Bakanketa (zura atera gabe)

280

50

Mehazketa (zura aterata)

530

50
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06. taula: Baso-ekosistemen egokitzeko gaitasuna eta ingurumeneko balioa
handitzeko inbertsioetako moduluak eta diru-laguntza (LPGko 8.5 azpineurria)
Móduloa (€)

Diru-laguntza
(%)

Inausketa-txikiak, bela-sastrakak kentzea,
bakanketa eta kalitateko inausketa

610 (euro/ha)

85

Ehiza-sarea + hari bat duten itxiturak, edo 5
hariko itxiturak

5,20 (euro/ml)

85

1,5 m-ko ehiza-sarea eta 2 hari dituen itxitura
altua

4,40 (euro/ml)

85

Alanbre arantzaduneko 4 lerroko itxitura

7,50 (euro/ml)

85

1,80m + hesola

3,90 (euro/
Unitateko.)

85

1,50m + hesola

3,35 (euro/
Unitateko.)

85

1,20m + hesola

2,30 (euro/
Unitateko.)

85

(Kodea) Jarduketa

Deskribapena

(5011) Inausketa-txikiak, belar-sastrakak kentzea,
bakanketa eta kalitateko inausketa

(5021) Itxiturak

(5022) Protectores

07. taula: BKIPTetarako moduluak eta diru-laguntzak (LGPko 8.6 azpi-neurria)
(Kodea) Jarduketa

(6011) BKIPT

Deskribapena

Idazketa

(6012) BKIPT simplea

Móduloa (euros/ha)

Diru-laguntza
(%)

Fakturaren arabera

50

1-4 esparru

200

50

5-9 esparru

220

50

10-19 esparru

275

50

20 esparru edo gehiago

385

50

Jarduketa

(1501) Ingurumen-balioa handitzeko landaketen kudeaketa
(1502) Landaketa aloktonoak baso autoktonoekin ordezkatzea
(1503) Baso autoktonoak kontserbatzea

Deskribapena

Móduloa
(euro/ha/urte)

Diru-laguntza
(%)

200

100

269-466

100

200

100
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II. ERANSKINA

LANDAKETA-DENTSITATEA ETA APROBETXAMENDURAKO TXANDAK

Tabla 9: Densidades de plantación por especies
Espeziea

Intsinis pinua (Pinus radiata)

Gutxieneko
dentsitatea
(landareak/ha.)

1.100

Gutxieneko
dentsitatea
(landareak/ha.)

Espeziea

Lawson altzifrea (Chamaecyparis lawsoniana)

1.100

Itsas pinua (Pinus pinaster)

1.100

Hazkunde ertaineko beste konifero batzuk (Cryptomeria, Sequoia, eta abar)

Larizio pinua (Pinus nigra)

1.100

Hazkunde ertaineko hostozabalak (akazia, gereziondoa, tuliperoa, lizarra, haritz amerikarra, urkia)

800
800

Douglas izeia (Pseudotsuga menziesii)

1.100

Hazkunde moteleko hostozabalak (pagoa, hemengo haritza, artea, gaztainondoa, intxaurrondoa)

600

Alertzea edo Laritza (Larix sp)

1.100

Tabla 10: Aprobetxamendu turnoak
Adina
(urteak)

Egurretarako batez
besteko diametroa
(zm)

Eukaliptoa

15

20

Gaztainondoa (Castanea sativa)

40

35

Pagoa (Fagus sylvatica)

85

40

Hemengo haritza (Quercus robur)

95

40

Amerikar haritza (Quercus rubra)

60

40

Txanda ertaineko beste hostozabal batzuk: Tuliperoa,
gerizondoa, akazia.

45

35

Lawson altzifrea (Chamaecyparis lawsoniana)

60

35

Taldea

Hostozabalak

Koniferoak

Alertzea edo laritza (Larix sp.)

50

35

Izeiak eta pizeak (Abies sp. eta Picea sp.)

60

35

Larizio pinua (Pinus nigra)

50

35

Itsas pinua (Pinus pinaster)

35

35

Intsinis pinua (Pinus radiata)

25

35

Pinu gorria (Pinus sylvestris)

75

35

Douglas izeia (Pseudotsuga menziesii)

60

40

Gutxienez baldintzetako bat bete beharko da (adina edo batez besteko diametroa).
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