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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 81/2020 FORU DEKRETUA, abuztuaren 25ekoa. 
Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsa arau-
tzen duena. eta 2020. urtean Nekazaritza Lurren Funtsaren esleipen-sisteman 
parte hartzeko eskaeraren deialdia ezartzen duena.

Bizkaiko Foru Aldundia kezkatuta dago bai nekazaritzarako lurren kontserbazioa eta 
hobekuntza direla-eta, bai nekazaritzako zein abeltzaintzako ustiategien iraupena de-
la-eta. Izan ere, gure inguruan lur eskasia dagoenez, ez dago lur nahikorik beren jardue-
ra eredu estentsibo batean eta lurrari lotuta garatzen duten edo garatu nahi dutenentzat. 
Nekazaritzako ustiategi asko etengabeko ziurgabetasun baterantz abiatu daitezke (bide-
ragarriak izango ote diren), lurralde-oinarri nahikorik ez badaukate.

Nekazaritzako ustiategi askok beren lurralde-oinarria handitu nahi dute, eta ekoiz-
penerako laborantza-lurrak eta larreak gehitu, baina kanpoko erosketa osagarri gehia-
go egin gabe. Abeltzaintzako ustiategien, baratzezaintzako ustiategien, berotegien edo 
mahastien tamaina handitzeak berekin ekar dezake ustiategiok ekonomikoki bideraga-
rriak izatea.

Nekazaritzako jardueretan diharduten pertsonek zailtasun asko dituzte erosketaren 
bidez finkak eskuratzeko, besteak beste, lurraren prezio altuengatik. Gainera, ez dago 
nekazaritza-ekoizpenerako finkak alokatzeko merkatu eraginkorrik. Gero eta sarriago 
ikusten dugu egoera hau: jardunean eta finka gehiagoren faltan dagoen ustiategi bat eta, 
haren ondoan, beste partzela batzuk, landu gabe egoteagatik su-arriskuan edo izurrite 
eta gaixotasun fitosanitarioak izateko arriskuan daudenak, ezer ekoizten ez dutenak. 
Landu gabeko finka bat arazoa da gizarte osoarentzat. Aitzitik, landuz gero, finka horrek 
aberastasuna sor dezake jabearentzat nahiz nekazariarentzat; gainera, nekazaritzako 
praktika onak erabiliz gero, iraunkorra izan daiteke, inguramenaren ikuspegitik, gizar-
tearentzat.

Hala, bada, neurriak ezarri egin behar dira orain arte adierazi diren arazoei aurre 
egiteko. Horrez gainera, beharrezkoa da emakumeak eta gazteak nekazaritza-sekto-
rera ekartzea eta belaunaldi-aldaketa sustatzea. Halaber, nekazaritza-sektoreko ema-
kumeen profesionaltasuna bultzatu behar da; emakumeek sektorean jarraitzea eta 
bilakatzea sustatu behar da baldintza-berdintasunean, eta nekazariak elkarte- edo tal-
de-ekimenetara ekarri behar dira. Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 
23ko 17/2008 Legearen 13. eta 14. artikuluek ezartzen dute lurralde historiko bakoitzean 
nekazaritza-lurren funts bat sortzea. Nekazaritza-lurren bitartekaritza-bulegoak ardura-
tuko dira nekazaritza-lurren funtsen ondasunak eta eskubideak kudeatzeaz eta adminis-
tratzeaz, lege horren 15. artikuluak xedatzen duenarekin bat.

Testuinguru horretan, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 9ko 28/2010 Foru De-
kretua onartu zen, Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsa sortu zuena. 
Ondoren, martxoaren 5eko 32/2013 eta abenduaren 3ko 167/2013 foru dekretuek aldatu 
zuten 28/2010 Foru Dekretu hori.

Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritza-lurra kontserbatzeari eta lur horren erabil-
pena sustatzeari buruzko urriaren 2ko 193/2012 Dekretuak, berriz, esku-hartzeko neurri 
publikoak ezartzen ditu (hain zuzen, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abendua-
ren 23ko 17/2008 Legearen II. tituluan ezarritakoak), nekazaritza-azalera erabilgarrien 
abandonua eta galera saihesteko eta nekazaritza-jarduerarako lurren etengabeko erabi-
lera egokia sustatzeko.

Une honetan, arautegi honen aplikazioan lortutako esperientzian oinarrituta, 8. artiku-
lua.—Adjudikazio araubidea delakoan jasotako balorazio-irizpideak aldatu behar direla 
uste dugu. Baremazioan erabil daitezkeen faktore berriak sartu dira, foru-dekretu hau 
dela-eta aurkez daitezkeen eskabideak ahalik eta modurik zuzenean ebaluatu ahal iza-
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teko. Gainera, eskatzaileen hainbat profil edo ezaugarri jasotzen dira, loteen banaketari 
heldu ahal izateko gutxieneko puntuazioak ezartzen dira eta testua administrazio elek-
tronikoari egokitzen zaio.

Arrazoi horiek direla eta, indarrean dagoen Nekazaritza Lurren Funtsaren uztailaren 
24ko 101/2018 Foru Dekretuaren ordez testu berri bat ezartzea komeni da, Bizkaiko 
arauketa osoa jaso dadin.

Azkenik, Bizkaiko Foru Aldundiak Nekazaritza Lurren Funtsa sortzeko eskumena du, 
azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.b.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, abenduaren 
23ko 17/2008 Legean adierazitako moduan.

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 ezar-
tzen dira; ebaluazio hori Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 
18ko 4/2005 Legean dago aurrez ikusita. Ildo horretan, tramitazioan, foru dekretu horren 
2. artikuluan aipatzen den txostena sartu da, hau da, generoaren eraginaren aurretiazko 
ebaluazioari buruzkoa.

Hori dela bide, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautaketa, Antola-
keta, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17 eta 
64. artikuluek alor honetan emaniko eskumenak erabiliz, Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala Zaintzeko Sailak proposatu eta Foru Aldundiak bi mila eta hogeiko abuztuaren 
hogeita bosteko bileran eztabaidatu ostean, honako hau

XEDATZEN DUT:

1. artikulua.—Xedea
Foru-dekretu honen helburua Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Fun-

tsa arautzea da, bai eta funts horri atxikiko zaizkion ondasun eta eskubideen kudeaketa 
eta administrazioa araupetzea ere.

2. artikulua.—Helburuak eta xedeak
1. Foru dekretu honen helburua da nekazaritzako ustiategietan —lehendik daude-

netan edo sortu berrietan— nekazaritzan jardun nahi duten guztiek lurra eskuratzeko 
beharrezko diren baldintzak aseguratzea, eta ustiategien estentsifikazioa sustatzea.

2. Foru dekretu honek xede hauek ditu:
a)  Nekazaritzako ustiategien jarraipena aseguratzea, landa-inguruneko garapen 

ekonomikorako oinarrizko tresna gisa eta ustiategian familiaren ahalik eta kide 
gehienek jarduten jarraitzeko tresna gisa.

b)  Emakumeak eta gazteak nekazaritza- eta elikadura-sektorera ekartzera, bai eta 
elkarte- edo talde-ekimenetara ere, sustatzea.

c)  Honako hauek bultzatzea: nekazaritza- eta elikadura-sektoreko emakumeen 
profesionaltasuna aintzat hartzea; emakumeek sektorean jarraitzea eta bilaka-
tzea, baldintza-berdintasunean, eta elkarte- edo talde-ekimenetara ekartzea.

d)  Ustiategien dimentsionamendu estrukturala sustatzea eta, kasuaren arabera, 
babestea, bideragarritasun ekonomikoari laguntzeko.

e)  Ingurumenaren ikuspuntutik iraunkorra den nekazaritza baten garapena susta-
tzea, bai eta nekazaritzako ustiategien bideragarritasun ekonomikoa handitzeko 
balio izango duen nekazaritzaren trantsizio ekologikoa ere. Esku hartzea neka-
zaritzarako egokiak diren lurrei balioa emateko.

f)  Nekazaritzako azalera erabilgarria berreskuratzea edo/eta haren galera motel-
tzea.

g)  Ustiategien lurralde-oinarria hobetzea eta handitzea.
h)  Abandonu-egoera larria, su-arriskua, izurriteak, gaixotasun fitosanitarioak eta 

kalteak mugakideei sortzea saihestea nekazaritzarako egokiak diren lurretan.
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3. artikulua.—Aplikazio-eremua
Foru dekretu honetan ezarritako xedapenak aplikatu beharrekoak izango dira Bizkai-

ko Lurralde Historiko osoko landa-finkei, bereziki, EAEko landa-espazioko lurralde-anto-
lamenduko plan sektorialetan balio handikotzat jotako lurrean dauden finkei.

4. artikulua.—Nekazaritza Lurren Funtsa
1. Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsean integratuta geratuko 

dira foru-dekretu honetan zehazten diren erabilerei lotutako landa-finka guztiak, haien 
titulartasuna edozein dela ere.

2. Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsean honako hauek sartu 
ahal izango dira:

a)  Bizkaiko Lurralde Historikoko Ondareari buruzko azaroaren 16ko 3/2006 Foru 
Arauarekin eta hura garatzeko xedapenekin bat etorriz, Bizkaiko Foru Aldundiak 
nekazaritzaren arloan eskumena duen sailari atxikitzen dizkion landa-izaerako 
ondasun eta eskubideak, Nekazaritza Lurren Bitartekaritza eta Esku Hartze Bu-
legoaren funtzioak betetzen dituen zerbitzuaren bidez kudeatzeko.

b)  Euskal Autonomia Erkidegoak abenduaren 23ko 17/2008 Legearen 20. eta 21. 
artikuluetan xedatutakoarekin bat atxikitzen dizkion landa-ondasunak eta lan-
da-eskubideak.

c)  Euskal Autonomia Erkidegoak, udalek edo beste edozein erakunde publikok zein 
pribatuk erabiltzeko eta haien aprobetxamendua egiteko lagatzen dituzten lan-
da-finkak edo nekazaritzako ustiategiak, edo haien gaineko eskubideak.

d)  Titularrek erabiltzeko eta haien aprobetxamendua egiteko lagatzen dituzten lan-
da-finkak edo nekazaritzako ustiategiak, edo haien gaineko eskubideak.

e)  Zuzenbidean baliozkoa den edozein tituluren bidez eskuratutako landa-ondasu-
nak eta -eskubideak, landa-finkak edo nekazaritza-ustiategiak.

3. Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsaren eginkizun nagusia 
izango da erabili gabeko nekazaritza-azalera erabilgarriak mobilizatzea, ustiategiak be-
rriro dimentsionatu ahal izateko.

4. Nekazaritza Lurren Bitartekaritza eta Ikuskaritzarako Bulegoak funtsari atxiki 
zaizkion ondasun eta eskubideen gaineko erabilera- eta aprobetxamendu-eskubideak 
izango ditu, ondasun-eskubideok kudeatzeko eta haien adjudikazio-kontratuak formali-
zatzeko.

5. artikulua.—Nekazaritza Lurren Bitartekaritza eta Ikuskaritzarako Bulegoa
1. Foru-dekretu honetan ezarritako helburuak betetzeko eta, zehazki, Bizkaiko Lu-

rralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsaren ondasun eta eskubideak administratze-
ko, Nekazaritza Lurren Bitartekaritza eta Ikuskaritzarako Bulego izendatzen da Landa 
Garapenerako Zerbitzua, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailari atxikia.

2. Landa Garapenerako Zerbitzuak helburu nagusi bat izango du foru dekretu ho-
nen esparruan: Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsean sartutako 
ondasun eta eskubideak kudeatuko ditu, haien erabilera eta aprobetxamenduari dago-
kienez. Kudeaketa-gomendioak hitzartu ahal izango dira Bizkaiko Basalan Akziozko Bal-
tzua, ABrekin (Bizkaiko Foru Aldundiaren bitarteko propioa eta zerbitzu teknikoa den 
aldetik), Landa Garapenerako Zerbitzuak esleitzen dituen loteen eta sustatzen dituen 
proiektuen errentak eta kanonak kudeatzeko, hala nola, lurrak hobetzea eta egokitzea, 
foru-dekretu honen 9.4 artikuluan aurreikusten den kontuaren kargura.

Zehazki, eginkizun hauek izango ditu Landa Garapenerako Zerbitzuak:
a)  Nekazaritza lurren funtsaren eskaria eta eskaintza hautematea.
b)  Partzelen ebaluazio agronomikoa egitea.
c)  Loteak Nekazaritza Lurren Funtsari atxikitzea.
d)  Eskabideak eta dokumentazioa erregistroan jasotzea.
e)  Eskabideak kudeatzea.
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f)  Eskabidea ebaluatzeko prozesua.
g)  Loteak esleitzeko proposamena.
h)  Kontratuen kudeaketa.
i)  Esleituriko loteen kontrola eta jarraipena.
j)  Erregistroak etengabe eguneratzea.
k)  Dokumentazioa eskatzea eta kudeatzea.
Landa Garapenerako Zerbitzuak, ofizioz diharduela —Nekazaritza eta Elikagaigin-

tzako Politikari buruzko Legearekin bat—, erregistro eguneratu bat izan dezake, udale-
rrien arabera antolatua; bertan, datu hauek adieraziko ditu: Bizkaiko Lurralde Historikoan 
gutxiegi erabiltzen diren lurren kokalekua, titulartasuna eta erabilera.

3. Gainera, Landa Garapenerako Zerbitzuari agintzen zaio eskualde bakoitzean 
ezar dezala nekazaritzarako lurraren eskaintzak biltzeko eta nekazaritzarako lurraren 
eskaeraren publizitatea egiteko zerbitzu bat. Halaber, aholku emateko eta izapideak 
egiteko zerbitzuak eskainiko ditu, partikularren arteko errentamendu-kontratuak eta lan-
da-finken trukatzeak burutzeko.

Horrez gainera, Landa Garapenerako Zerbitzuari agintzen zaizkio abenduaren 23ko 
17/2008 Legearen 17. artikuluan ezarritako helburuetako bat duten landa-finken boron-
datezko zein nahitaezko trukatze-prozesuak bideratzeko lanak.

4. Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsaren ondasun eta eskubi-
deei lotutako informazioa lortzeko eta eskaerak aurkezteko, eskualdeko nekazaritza-bu-
legoetara edo Landa Garapenerako Zerbitzura jo behar da.

Horrez gainera, Landa Garapenerako Zerbitzuak gutxiegi erabilitakotzat jotako lurra-
ren erabileraren jarraipena egingo du, eta funtsari aldi baterako lagatako lurra kudeatu-
ko, 17/2008 Legearen 20. eta 21. artikuluetan ezarritakoarekin bat.

5. Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetza-hitzarmenak eginez, landa-garapenerako 
elkarteek eginkizun nagusi bat gauzatuko dute: Nekazaritza Lurren Funtsari atxiki ahal 
zaizkion lurrak eta horretan interesa izan lezaketen jabeak hautematea. Halaber, intere-
sa duen edonork jo ahal izango du elkarteetara funtsari buruzko kontsultak egiteko; izan 
ere, elkarteetan informazio guztia izango dute, hala deialdiko loteei buruzkoa nola deial-
diari buruzko beste hainbat alderdiri buruzkoa. Elkarte horiek helaraziko dizkiote, hain 
zuzen ere, Landa Garapenerako Zerbitzuari urtean zehar erregistraturiko kezka, eskari 
eta eskaintza guztiak. Deialdiei dagokienez, Landa Garapenerako Zerbitzuan formaliza-
tu beharko dute eskatzaileek eskabide ofiziala, baina kasuan kasuko elkarteari eskatu 
ahal izango diote eskabidea betetzen laguntzeko. Hori guztia kontuan hartuta, honako 
eginkizun nagusi hauek jaso behar dira sinatuko den hitzarmenean:

a)  Eskualdeko eskaria hautematea
a)  Beren lurrak Nekazaritza Lurren Funtsari atxikitzeko interesa duten jabeak hau-

tematea.
b)  Jende guztiari arreta eskaintzea eta informazio egokia ematea.

6. artikulua.—Nekazaritza Lurren Funtsari landa-finkak aldi baterako lagatzea
1. Erakunde publikoek —ondareari buruzko beren araudiarekin bat— zein partiku-

larrek beren titulartasuneko landa-finken erabileraren eta aprobetxamenduaren kudea-
keta laga ahal izango diote Bizkaiko Foru Aldundiari —zeinak berariaz onartu beharko 
baitu aurretik—, finka horiek Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsean 
sartzeko. Lagapena Basalan SA sozietatearen bidez egingo da, hura baita Nekazaritza 
Lurren Bitartekaritza eta Ikuskaritzarako Bulegoa.

2. Funtsean sartu aurretik, Landa Garapenerako Zerbitzuak partzelaren ebaluazio 
agronomikoa egingo du, eta Basalan SA sozietateak egin beharreko hobekuntzak propo-
satuko ditu.

3. Landa-lur baten kudeaketa Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren 
Funtsari lagatzeak berez dakar Bizkaiko Foru Aldundiari baimena ematea finka horren 
erabilera eta aprobetxamendua berak zuzenean edo hirugarren batzuei lagatzeko bost 
urterako; hargatik eragotzi gabe foru dekretu honen 9. artikuluan aipatzen den baimena.



ee
k:

 B
AO

-2
02

0a
16

8-
(I-

55
7)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, irailak 02. Asteazkena168. zk. 5. orr.

4. Titulartasun publiko edo pribatuko lurrak lagapena egiten duen pertsonaren eta 
Bizkaiko Foru Aldundiaren artean sinatutako kontratuaren bidez lagako dira eta, bertan, 
honako hauek jasoko dira: baldintzak, bi alderdien eskubideak eta, betebeharrak, eta 
hurrengo artikuluaren arabera, kontratua suntsiarazteko arrazoiak nahiz ondorioak.

Titulartasun publikoko lurrak Nekazaritza Lurren Funtsari lagatzeko, kasuan kasuko 
kontratu espezifikoa erabiliko da, honako arau hauek aintzat hartuta: lagapena egiten 
duten erakunde publikoen ondarearen gaineko arauak, eta, betiere, Nekazaritza Lurren 
Funtsari buruzko arauetan eta foru dekretu honetan xedatutakoa, baldin eta ez badira 
haien aurkakoak.

5. Jabeak edo titularrak lagatako lurrak berreskuratu ahal izango ditu, edozein mo-
mentutan, Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsari eskatuta; baina, lu-
rrak hirugarren batzuek adjudikaturik badituzte, adjudikazioa iraungi arte ezin izango ditu 
berreskuratu. Eskaera Nekazaritza Lurren Bitartekaritza eta Ikuskaritzarako Bulegoak 
ebatziko du, hilabeteko epean, gehienez.

6. Lagatako ondasunak uneoro egongo dira inskribatuta jabearen izenean, dago-
kion jabetza-erregistroan (hala denean).

7. Landa Garapenerako Zerbitzuak eskatuta, Bizkaiko Lurralde Historikoko Neka-
zaritza Lurren Funtsari finkak laga dizkioten jabeek funtsaren esku jarriko dituzte finka 
horien jabetzarekin zerikusia duten agiri guztiak, kontsulta egin ahal izateko.

8. Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsak ez du doako lagapenik 
onartuko, baldin eta horrek ekar badezake lagapenaren balioa gainditzen duten kargak 
edo afekzioak bereganatzea.

9. Bizkaiko Foru Aldundiaren titulartasuneko edo hari edozein tituluren bidez la-
gatako ondasunei dagokienez, nekazaritzarako erabili badaitezke, haien erabilera eta 
ustiapena nekazaritza arloan eskumena duen organoari atxikiz lagako dira, Aldundiko 
organo eskudunaren ebazpen baten bidez, Ondareari buruzko Foru Arauaren 57. arti-
kuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat etorriz, hirugarrenen eskura jarri ditzan 
Landa Garapenerako Zerbitzuak, Nekazaritza Lurren Bitartekaritza eta Ikuskaritzarako 
Bulegoa denez gero.

7. artikulua.—Nekazaritza Lurren Funtsari landa-finkak lagatzearen ondorioak
1. Nahiz eta jabeak edo titularrak landa-finken erabilera eta aprobetxamendua laga 

dizkion Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsari, Bizkaiko Foru Aldun-
diak finka horiek hirugarren batzuei adjudikatzen ez dizkien bitartean, jabeak edo titula-
rrak ustiatzen jarraitu ahal izango du, bai eta landu eta hobekuntzak eta egoki deritzen 
jarduerak egin ere. Horrek ez du jabea salbuetsiko kontserbazio- eta mantentze-lanak 
egitetik.

2. Erabilera lagata duen ustiapen edo finkaren ezaugarriei bereziki eta haren ba-
lioari eragiten dien edozein jarduketaren berri eman behar zaio Landa Garapenerako 
Zerbitzuari, egutegiko hogeita hamar egun lehenago, gutxienez, ezinbesteko kasuetan 
edo aurrez ikusi ezin diren kasuetan izan ezik. Halakoetan, ahalik eta lasterren jakinarazi 
beharko da zer gertatu den.

3. Ezin izango zaio eskatu Nekazaritza Lurren Funtsari suntsiaraz dezala finka ba-
ten erabilera eta aprobetxamendua kudeatzeko lagatze-kontratu bat, baldin eta hiruga-
rren batzuekin sinatutako lagatze-kontratu horren adjudikazioa indarraldian badago.

4. Kontratu bidez hitzartutako epea amaitutakoan, Landa Garapenerako Zerbitzuak 
jabeari edo titularrari bermatuko dio finka utzi den erabilera-baldintza berberetan berre-
kuratzea.

5. Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsari landa-finka laga zaion 
denboran zehar, aldaketak egin ahal izango dira lagapenean adjudikatutako finkaren 
jabetzan edo titulartasunean, baina beharrezkoa izango da hirugarren batzuekin adostu-
tako kontratua subrogatzea.

6. Landa Garapenerako Zerbitzuak etengabe eguneratuko du erregistro bat, non 
informazio hau adieraziko baita: non dauden kokatuta Bizkaiko Lurralde Historikoko 
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Nekazaritza Lurren Funtsa osatzen duten higiezin eta eskubide erreal guztiak, nor den 
haien titularra eta zer erabilera duten unean-unean. Iraunkortasuna eta Ingurune Na-
turala Zaintzeko Foru Sailaren esku eta hala eskatzen duten interesdunen esku jarriko 
da erregistro hori, zeinak uneoro bete behar duen datuen babesari buruzko indarreko 
araudia.

7. Finka eta eskubideen urteko adjudikazioaren aurretik, Landa Garapenerako Zer-
bitzuak honako agiri hauek sartuko ditu partzela bakoitzari dagokion espedientean:

a)  Udal hirigintza-zedula, partzela lurzoru urbanizaezinean dagoela eta nekazari-
tzarako erabil daitekeela egiaztatzen duena.

a)  Dagokion espedientea izapidetzen jarraitzeko berariazko baimena emateko 
txostena.

c) Errentaren ebaluazioa, foru dekretu honen 14. artikuluan xedatutakoarekin bat 
datorrena.

8. artikulua.—Adjudikazio araubidea
1. Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsean sartutako ondasunek 

eta eskubideek honako erabilera hauetako bat izan dezakete:
a)  Nekazaritzan ari diren emakumeak eta nekazari gazteak finkatzea.
b)  Nekazaritza-ustiategi berriak sortzea, landa-guneetako exodoa eragozteko.
c)  Egun martxan diren nekazaritza-ustiategiak handitzea.
d)  Nekazari-herrixkak edo lursail-eremuak sortzea, bertan nekazaritza-jarduerak 

gauzatu ahal izateko.
e)  Nekazaritza-kooperatiben lurralde-oinarria handitzea.
f)  Animalia- edo landare-espezieen kontserbazioa.
g)  Natura-ondarearen kontserbazioa.
2. Honako hauek eska dezakete Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren 

Funtsean inskribatutako funtsaren barruko finken adjudikazioa:
a)  Ebaluazio Batzordeak onetsitako Gaztenek prozeduran monitorizazio-fasean 

dauden pertsonak.
b)  Instalazio-fasean dauden eta beren enpresa-planean lurralde-oinarria handitzea 

aurreikusia duten gazteek.
c)  Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatu-

ta dauden pertsonak (irailaren 27ko 203/2011 Foru Dekretuaren bidez arautu zen 
erregistro hori).

Eskatzaileek baldintza hauek bete beharko dituzte:
a)  Auzotasun administratiboa Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.
b)  Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.
c)  Ez egotea sartuta itzultzeko edo zigortzeko ezein prozeduratan. Hala badagokio, 

onuradunei finka hauek adjudikatzeko, derrigorrezkoa izango da Bizkaiko Foru 
Aldundiak emandako nekazaritzaren arloko laguntzak edo diru-laguntzak dire-
la-eta hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura 
guztiak amaituta egotea.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Nekazaritza Zuzendaritza 
Nagusiko Landa Garapenerako Zerbitzuak beharrezkoak diren egiaztapenak eta kon-
tsultak egingo ditu Administrazioak parte-hartzaileei buruz dituen datuak direla-eta, da-
tuok beharrezkoak direnean izapidetze administratiborako. Horretarako, Bizkaiko Elka-
rreragingarritasun Nodoa eta bestelako elkarreragingarritasun-zerbitzuak erabiliko ditu. 
Arrazoi teknikoak direla eta, ezinezkoa bada elkarreragingarritasunera jotzea, Landa 
Garapenerako Zerbitzuak izapideak egiteko beharrezkotzat jotzen dituen datuak edo do-
kumentuak eskatu ahal izango ditu.
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Eskabiderekin bat, agiri hauek aurkeztu beharko dira:
a) Enpresa-plana.
b) Nekazaritzako prestakuntza eta esperientzia egiaztatzen dituen agiria.
c) Ekoizpen-eredua egiaztatzen duen agiria:
  1)  Ekoizpen ekologiko ziurtatua.
  2)  Ekoizpen integratua edo ziurtatutako kalitateari buruzko programak.
  3)  Ustiategian eraldatzeko nekazaritza-ekoizpena.
  4)  Zirkuitu laburren bidez merkaturatzeko nekazaritza-ekoizpena.
  5)  Ekoizle-kooperatiba, ekoizle-elkartze edo onartutako merkataritzako lagun-

tza teknikoko zerbitzu baten bidezko merkaturatzea.
Instalazioa lehenengo aldiz egin duten pertsonei dagokienez, haiek ekoizpen-ere-

duaren arabera eskuratutako konpromisoen zinpeko aitorpena aurkeztu beharko dute.
3. Hala dagokionean, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko titu-

larraren foru-agindu bidez, Nekazaritza Lurren Funtsaren esleipen-sisteman parte har-
tzeko eskabidearen deialdia egingo da, foru-dekretu honetan ezarritako moduan.

Deialdiaren barruko finkak Bizkaiko Foru Aldundiaren web orrian argitaratuko dira, 
loteka sailkatuta, ezaugarriak zehazten dituzten loteetako banakako fitxekin. Eskabi-
de-orriaren inprimakia ere argitaratuko da, eskatutako dokumentazioarekin batera Biz-
kaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan aurkeztu beharko dena.

Eskabide-orrian, honako datu hauek adierazi beharko dira: eskatzaileen datuak; es-
katzen diren deialdiaren barruko partzelak edo loteak eta zein inguruabar betetzen diren 
hurrengo zenbakian zehazten direnetatik. Eskatzaileak, gainera, arestian aipatutako do-
kumentazio guztia aurkeztuko du.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Nekazaritza Zuzendaritza 
Nagusiko Landa Garapeneko Zerbitzuak beharrezkoak diren egiaztapenak eta kontsul-
tak egingo dituzte Administrazioak eskatzaileei buruz dituen datuak direla-eta, datuok 
beharrezkoak direnean laguntzen izapidetze administratiborako. Horretarako, Bizkaiko 
Elkarreragingarritasun Nodoa eta bestelako elkarreragingarritasun-zerbitzuak erabili-
ko ditu. Arrazoi teknikoak direla eta, ezinezkoa bada elkarreragingarritasunera jotzea, 
Landa Garapeneko 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 tratamen-
duari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruz-
ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erre-
gelamenduaren 6.e) artikuluari lotuta, bai eta Datu pertsonalak babestu eta eskubide 
digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat 
etorriz(Zortzigarren Xedapen Gehigarria).

Landa Garapenerako Zerbitzuak esku izango du eskabidearekin zerikusia duen nahi 
beste informazio eskatzeko eskatzaileei.

4. Nekazaritza Lurren Funtseko ondasunak eta eskabideak direla-eta aurkeztutako 
eskabideak irizpide hauen arabera ebaluatuko dira:

a)  Eskatzailea:
  1)  Ebaluazio Batzordeak onetsitako Gaztenek prozeduran monitorizazio-fa-

sean dauden pertsonak: 60 puntu.
  2)  Instalazio-fasean egonik bere enpresa-planean lurralde-oinarria zabaltzea 

aurreikusia zuen pertsona gaztea: 45 puntu.
  Aurrekoa betetzen ez bada:
  1)  Dedikazio esklusiboa duen pertsona onuraduna (HPL): 20 puntu.
  2)  Nekazaritzarako dedikazio partzialeko pertsona: 5 puntu.
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b)  Xedea:
  1)  Ustiategi berri baten sorkuntza: 10 puntu.
  2)  Dagoen ustiategiaren zabalkundea: 5 puntu.
c)  Ezaugarriak:
  Ekoizpen-eredua:
  1)  Ekoizpen ekologiko ziurtatua: 5 puntu.
  2)  Ekoizpen integratua edo kalitatezko programa ziurtatuak: 5 puntu.
  3)  Ustiategian eraldatzeko (gutxienez ekoizpenaren %50) nekazaritza-ekoizpe-

na: 5 puntu.
  4)  Zirkuitu laburren bidez merkaturatzeko (gutxienez ekoizpenaren %50) neka-

zaritza-ekoizpena: 5 puntu.
  5)  Ekoizleen kooperatiba baten edo ekoizleen elkarte baten edo onartutako 

merkaturatzeko ENS baten bidez merkaturatzeko (ekoizpenaren %50 baino 
gehiago) nekazaritza-ekoizpena: 5 puntu.

  6)  Udalerri berean erroldatutako titular eskatzailea: 20 puntu.
  7)  Ustiategiaren lurrekiko mugakidetasuna: 15 puntu.
  8)  Erroldatzearen eta eskualde bereko ustiategiaren udalerria, Landa Garape-

naren mailan zehaztuta: 10 puntu.
d)  Enpresa-plana-esperientzia-prestakuntza
  1)  Enpresa-plana/ Bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta finantzarioa  

20 punturaino.
  2)  Nekazaritzako esperientzia: 20 punturaino.
  3)  Nekazaritzako prestakuntza: 20 punturaino.
e)  Beste irizpide batzuk:
  1)  Nekazaritza Lurren Funtsari lagatako lotearen titulartasuna udalarena bada, 

udal horretan erroldatutako eskatzaileei puntuazio hau emango zaie: 20 
 puntu.

  2)  Eskatzaileak, nekazaritzako ustiategi baten titular izanik, desjabetu egin ba-
dira deialdia egin aurreko 3 urteetan, puntuazio honekin ebaluatuko dira: 20 
puntu.

Eskatzaileari Nekazaritza Lurren Funtseko finka edo lote bat adjudikatzen bazaio, 
baina ez badu betetzen aprobetxamenduari eta/edo proiektuari buruzko txostenean 
zehaztutakoa, ez-betetze hori suntsiarazteko arrazoitzat joko da, foru dekretu honen 
12.1.a) artikuluarekin bat.

5. Eskabideak aurkezteko epea amaituta, aurkeztutako eskabideak aztertu eta 
ebaluatuko ditu foru dekretu honetan zehazten den Hautaketa Batzordeak. Halaber, ba-
tzorde horrek proposamena egingo du Nekazaritza Lurren Funtseko finka eta eskubi-
deen adjudikaziodunak hautatzeko, artikulu honetan ezarritako irizpideekin bat.

Balorazio Batzordearen eginkizun nagusia eskabidea baloratzea izango da, irizpi-
deen arabera ezarritako puntuazioan oinarrituta. Batzorde horrek kide hauek izango ditu:

1) Landa Garapenerako Zerbitzuko burua.
2) Atalburu bat.
3) Landa-garapeneko elkarteetako teknikari bat, haiek proposatuta.
4) Landa Garapenerako Zerbitzuko teknikari bat, karrerako funtzionarioa.
Ezin dira kontuan hartu gutxienez puntu hauek lortu ez dituzten eskabideak:
1)  Gaztenek programan inskribatuta dauden eta Ebaluazio Batzordeak onetsitako 

monitorizazio-fasean dauden pertsonek: 100 puntu.
2)  Instalazio-fasean dauden eta beren enpresa-planean lurralde-oinarria handitzea 

aurreikusia duten gazteek: 80 puntu.
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3)  Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan (NUE) 
inskribatuta dauden pertsonek (irailaren 27ko 203/2011 Foru Dekretuaren bidez 
arautu zen erregistro hori): 50 puntu.

Proiektu batzuen artean berdinketa gertatuz gero, lehentasun-irizpide hauek ezarriko 
dira:

1)  Enpresa-plana, esperientzia eta prestakuntza ataletan lortutako puntuaziorik 
onena.

2)  Nekazaritzako ustiategi berrien sorkuntza.
3)  Lotea kokatuta dagoen udalerrian erroldatuta dagoen eskatzailea
4)  NUEn erregistratutako pertsonei dagokienez, adinez gazteena dena
Baldin eta deialdi batean partzela edo lote batzuk banatu barik geratzen badira eta 

gutxieneko puntuazioa lortu duten pertsona batzuek ez badituzte eskatu, Hautaketa Ba-
tzordeak proposatu ahal izango du partzela horiek interesatuta dauden eskatzaileei ad-
judikatzeko, lortutako puntuazioaren arabera.

6. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren foru agindu bidez adju-
dikatuko dira Nekazaritza Lurren Funtseko finkak eta eskubideak.

7. Nekazaritza Lurren Funtseko ondasunen eta eskubideen erabilera edo aprobe-
txamendua aldi baterako lagako zaie hirugarren batzuei.

Erakunde publikoen titulartasuneko ondasunak eta eskubideak denbora jakin batez era-
bili eta aprobetxatzeko soilik laga dakizkieke hirugarrenei, baimen edo emakida araubidean.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak, zuzenean edo Landa Gara-
penerako Zerbitzuaren bidez, denbora jakin batean errentamendu bidez erabiltzeko eta 
aprobetxatzeko adjudika diezazkieke hirugarren batzuei Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Nekazaritza Lurren Funtsaren barruko ondasun eta eskubide pribatuak. Nolanahi ere, 
zuzenbidean onargarriak diren beste formula batzuk ere erabili ahal izango dira. Entitate 
publikoen titulartasuneko ondasunen eta eskubideen adjudikazioa errentamendu arau-
bidean baino ezin egin daiteke.

Funtsaren barruko jabari publikoko ondasunen erabileraren eta aprobetxamenduaren 
adjudikazioa, berriz, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren baimena-
ren edo emakidaren bidez egingo da, foru dekretu honetan ezarritako txostenen arabera.

Ondasun eta eskubide guztien erabilera eta aprobetxamendua, nahitaez, artikulu ho-
netako lehen zenbakian ezarritako helburuei lotu behar zaizkie. Nolanahi ere, kontratua 
suntsiarazteko arrazoia izango da finkaren xedea ez betetzea.

8. Aurreko deialdietan Nekazaritza Lurren Funtseko finka edo lote biren onuradun 
izan diren ustiategien titularrak ezin dira finkak adjudikatzeko beste deialdi batera aur-
keztu, baldin eta aurreko adjudikazioek indarrean jarraitzen badute, lursailak adjudikatu 
gabe geratzen direnean izan ezik. Kasu honetan gehienez hiru lursailetara mugatuko da, 
ustiapen bakoitzeko.

9. artikulua.—Landa-finkak hirugarren batzuei adjudikatzea
1. Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtseko landa-finkak errenta-

mendu-kontratuaren bidez edo aldi baterako baimen edo emakidaren bidez adjudikatu 
ahal izango zaizkie hirugarren batzuei, landa-finkok erabili eta aprobetxatzeko.

2. Jabari publikoko ondasunen erabilera eta aprobetxamendua Iraunkortasuna eta In-
gurune Naturala Zaintzeko Sailaren baimen edo emakidaren bidez adjudikatuko dira, baldin-
tza orokorrekin bat eta Ondareari buruzko Foru Arauaren 67. artikuluan eta hurrengoetan eta 
foru dekretu honetan xedatutakoaren arabera erabakiko diren baldintza-agiriarekin bat.

3. Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunak eta hirugarren batek formalizatuko 
dute artikulu honen lehenengo zenbakian adierazitako errentamendu-kontratua. Kontra-
tu-klausuletan zehaztapen hauek jaso behar dira:

a)  Indarraldia ezin izango da izan hogeita hamar urtetik gorakoa.
b)  Baldintzak eta hura suntsiarazi edo iraungitzeko arrazoiak eta ondorioak.
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c)  Prezio-tasa Landa Garapenerako Zerbitzuak ezarriko du, eta ezin izango da inoiz 
izan Balioztatzeko eta Prezioak Jartzeko Batzorde Teknikoak txostena eman on-
doren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak urte bakoitzerako 
eta ezartzen dituen balioak ez bezalakoa, non eta alderdi biek ados jarrita ez 
duten erabakitzen prezio baxuago bat jartzea.

d)  Kontratuan ageri den errenta edo kanona urtero eguneratuko da, et, horretarako, 
kontsumo-prezioen urteko indizea hartuko da erreferentziatzat.

4. Nekazaritza Lurren Funtsaren diru-sarrerak Basalan, S.A., sozietatearen kontu 
berezi batera sartuko dira, eta helburu bakarra izango dute: foru dekretu honen helbu-
ruak betetzea.

Basalan, S.A.-k urtero emango dio Landa Garapenerako Zerbitzuari kontu horren 
egoeraren berri. Basalan, S.A.-k kontu horretako funtsen erabilerari buruzko txosten bat 
aurkeztu beharko du.

5. Adjudikazio-kontratuak eta ondorengo luzapenak jakinarazi behar zaizkio finka-
ren titularrari, hala denean, sinatutako kontratua indarrean jarri baino hilabete lehenago, 
gutxienez.

6. Landa-finkaren titularraren baimen adierazia behar izango da hirugarren batzue-
kin bost urtetik gorako denbora baterako (luzapenak eta berritzeak barne) egiten diren 
adjudikazio-kontratuen kasuan, Ondareari buruzko Foru Arauan titulartasun foraleko on-
dasunetarako eta eskubideetarako ezarritakoa gorabehera.

7. Adjudikaziodunak arduratuko dira jarduera egiteko beharrezkoak diren era guz-
tietako baimenak eta lizentziak lortzeaz.

8. Adjudikaziodunak laga zaizkion finketan egokitzapeneko oinarrizko obrak egin 
ahal izango ditu —laguntza publikoekin, hala badagokio—, besteak beste: sarbideak, 
sastrakak kentzea, itxiturak jartzea, ur-hartuneak eta drainatzeak.

10. artikulua.—Titularrari errenta bermatzea
Jabeak Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsari lagatako landa-fin-

ken kasuan, Basalan, S.A., sozietateak aldian-aldian ordainduko dio landa-finkaren ja-
beari hirugarren batzuei egindako adjudikazioa dela-eta ordaindu behar den errentaren 
zenbatekoa —adjudikazio-kontratuan ezarritakoarekin bat etorri behar duena—, eta ja-
beari bermatuko zaio errenta jasoko duela, adjudikazioaren onuradunak kontratua bete 
zein ez. Hori hala egingo da adjudikaziodun horrekin sinatutako kontratua suntsiarazi 
arte eta kontratuaren bidez eratutako fidantza-mugara arte.

11. artikulua.—Lagapenaren onuradunak jabetza eskuratzearen ondorioak
Kontratua indarrean dagoen bitartean lagapenaren onuradunak finka eskuratzen 

badu titulu baten bidez, orduan, foru dekretu honen helburu den kontratu bidezko harre-
mana amaituko egingo da, eta, aldi berean, titular berriak berreskuratu egingo du finka 
edo ustiategia.

12. artikulua.—Lagapenak suntsiarazteko arrazoiak eta prozedura
1. Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtseko ondasunen gainean egiten 
dituen adjudikazioak suntsiarazi ahal izango dira, kontraesan-txostena izapidetu ondoren 
eta lagapenaren onuradunari entzunaldiaren izapidea eskaini ondoren. Txosten horretan 
egiaztatu behar da badagoela kasuan kasuko negozio juridikoari buruzko araudian eza-
rritako suntsiarazte-arrazoietakoren bat. Honako hauek ere izango dira lagapena sun-
tsiarazteko arrazoiak:

a)  Kontratuan zehaztutako finkaren erabilera ez betetzea; erabilera horrek foru de-
kretu honen 8. artikuluan ezarritakoen artean egon behar du.

d)  Administrazio-bidean adierazpen irmoa egotea, finka landugabekotzat, abando-
natutzat edo abandonu-egoera larrian dagoen finkatzat hartzen duena.

c)  Landa Garapenerako Zerbitzuak, urtero, ikuskapen-plan bat ezarriko du, berma-
tzeko adjudikatu diren lurren erabilera betetzen dela.
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2. Landa Garapenerako Zerbitzuak izapidetuko du adjudikazioa suntsiarazteko 
espedientea, eta, suntsiarazpena deklaratu aurretik, lagapenaren onuradunari auke-
ra emango zaio betebeharrak betetzeko kontraesan-espedientea izapidetu bitartean 
zehaztuko den epean.

3. Lagapena suntsiarazirik dagoela deklaratzen duen ebazpenean, lagapenaren 
likidazioa egingo da, onuradunak egindako hobekuntzen (baliagarriak eta oraindik di-
rautenak) balorazio adierazi eta banakatuarekin. Izan ere, hobekuntza horiek ordaindu 
egingo dira, bai eta finkari sortutako kalte-galeren ondoriozko kenketak aplikatuko ere. 
Horrez gainera, ebazpenean gehieneko epe bat ezarriko da (ezin da hi hilabetetik gora-
koa izan) landa-finkak uzteko. Epe hori jakinarazpena jaso eta biharamunean hasiko da, 
batu gabeko uztarik ez badago, eta, egonez gero, hura batu eta biharamunean.

13. artikulua.—Subrogazioaren kasuak
1. Zatiezinak dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsean sartu-

tako landa-finken gaineko erabilera- eta aprobetxamendu-eskubideak.
2. Lagapen-hartzailea hil edo erretiratzen bada edo nekazaritza-jarduerari uzten 

badio, erabilera- eta aprobetxamendu-eskubideak ondoren adierazitako pertsonei es-
kualdatu ahal izango zaizkie, hurrenkera honetan:

a)  Lagapen-hartzailearen ezkontideari edo egitatea gertatu denean harekin bizi 
izan denari eskualdatuko zaio. Azken kasu horretan, beharrezkoa da maiatzaren 
7ko 2/2003 Legean ezarritako baldintzak betetzea.

b)  Ustiategiarekin zuzeneko dedikazio pertsonala duten seme-alabei eta ondoren-
goei eskualdatuko zaie; bat baino gehiago badira, lagapen-hartzaileak aukeratu-
takoari; inor aukeratu ez badu, ondorengoek gehiengoz hautatukoari; gehiengoz 
inor hautatu ez badute, ustiategian jardun ohi duenari; batek baino gehiagok jar-
dun ohi badute ustiategian, denbora gehien eman duenari, eta halakorik ezean, 
urte gehien dituenari.

3. Lagapen-hartzaileak adinez nagusia izan behar du, edo emantzipatuta egon; 
gainera, kontratuko baldintzak bete behar ditu, edo betetzeko egoera egon. Hori guztia 
betez gero, tituluan subrogatuta geratuko da baldintza, eskubide eta betebehar berbere-
kin, Landa Garapenerako Zerbitzuak baimena eman ondoren.

4. Subrogazioa egiteko epea sei hilabete dira, egitate sorrarazlea gertatzen dene-
tik; epe horretan, lagapen-hartzaile berriak ordaindu behar izango du errenta.

14. artikulua.—Prezioen onespena
Foru dekretu honetan aipatzen diren prezioak Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 

Zaintzeko Sailak onetsiko ditu, eta gehieneko erreferentzia-balioak izango dira Baliozta-
tzeko eta Prezioak Jartzeko Batzorde Teknikoak txostena eman ondoren.

15. artikulua.—Balioztatzeko eta Prezioak Jartzeko Batzorde Teknikoa
1. Aipatutako ondorioetarako, Balioztatzeko eta Prezioak Jartzeko Batzorde Tek-

nikoa erreferentzia-balioak ezartzeko sortzen da, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaintzeko Sailari atxikita, foru dekretu honetan adierazten diren osaerarekin eta eginki-
zunekin.

2. Hauek dira Balioztatzeko eta Prezioak Jartzeko Batzorde Teknikoko kideak:
a)  Batzordeburua, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko titularra 

edo Nekazaritza Zuzendaritza Nagusiko titularra izango dena.
b)  Ogasun eta Finantzen Foru Sailak izendatutako kide bat (katastro arlokoa).
c)  Euskadiko Udalen Elkarteak izendatutako kide bat.
d)  Nekazaritza-erakunde profesionalek izendatutako bi kide.
e)  Landa Garapenerako Zerbitzuko kide bat.
3. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak gehienez arloko hiru adi-

tu edo aholkulari izendatu ahal izango ditu, Balioztatzeko eta Prezioak Jartzeko Batzorde 
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Teknikoan ordezkari aritzeko. Kide horiek berba egiteko eskubidea izango dute, baina ez 
botoa ematekoa.

4. Idazkaria Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko funtzionario 
bat izango da; kide horrek berba egiteko eskubidea izango du, baina ez botoa ematekoa.

5. Batzordeak kide anitzeko organoei buruz Sektore Publikoaren Araubide Juridi-
koaren urriaren 1eko 40/2015 Legean ezarritakora egokituko du bere funtzionamendua. 
Erabakiak hartzeko bozketetan, batzordeburuak kalitatezko botoa izango du, berdinketa 
egonez gero.

16. artikulua.—Txostenak
1. Balioztatzeko eta Prezioak Jartzeko Batzorde Teknikoak aurretik jasoko ditu lu-

rren eskaerak eta Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Landa Ga-
rapenerako Zerbitzuak finka eta eskubideen adjudikazioei buruz eta prezio eta balioei 
buruz egiten dituen txostenak, eta, ondoren, horri guztiari buruzko txosten ez loteslea 
emango du.

2. Urtero, Balioztatzeko eta Prezioak Jartzeko Batzorde Teknikoak txosten bat 
emango du, zeina derrigorrezkoa izango baita Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaintzeko Sailak aplikatu beharreko prezioak ezartzeko; txosten horrek honako hauek 
jasoko ditu:

a)  Lagatze-kontratuetan ezarriko den prezio-tasa, eremu geografikoen arabera 
zehaztuta, honako parametro hauek kontuan hartuta: ekoizpena, kokalekua, 
konfigurazio geofisikoa eta teknikoki kontuan har daitezkeen beste batzuk.

b)  Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsaren kudeaketa eta haren 
sozietate kudeatzailea direla-eta egoki iritzitako bestelako ohar eta gomendioak.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa Xedapen Gehigarria
Bizkaiko Foru Aldundiak modu honetan utziko dizkio bere titulartasuneko landa-fin-

kak Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsari: nekazaritzarako erabil 
daitezkeen ondasunak atxikiz, 3/2006 Foru Arauan xedatutakoarekin bat, Nekazaritza 
Lurren Bitartekaritza eta Ikuskaritzarako Bulegoa denez gero. Edozelan ere, horrek be-
rekin ekarriko du hirugarren batzuek landa-finkak erabili eta ustiatu dezaten baimena 
eman beharra, bai eta foru dekretu honen 6. artikuluan eta harekin bat datozenetan 
ezarritako baldintzak bete beharra ere.

Bigarrena Xedapen Gehigarria
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak erabaki dezake errenta ez 

eguneratzea Bizkaiko Foru Aldundiaren titulartasuneko lurren adjudikazioan, baldin eta 
Bizkaiko nekazaritza-sektorearen makromagnitudeen bilakaera ona ez bada.

Hirugarrena Xedapen Gehigarria
Halaber, 6. artikuluaren 2. eta 3. zenbakiak aplikatu beharrekoak izango dira titularta-

sun publikoko lurrak Nekazaritza Lurren Funtsari lagatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak eta 
lurren erakundeek sinatutako lagatze-kontratuetan ere.

XEDAPEN IRAGANKORRA

2020. urteari dagokionez, Nekazaritza Lurren Funtsaren finkak esleitzeko sisteman 
parte hartzeko deialdia irekita geratuko dela ezartzen da, eta hilabeteko epea egongo 
da eskaerak egiteko, foru-dekretu hau argitaratzen denetik aurrera.

Foru-dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera 
aurkeztu ahal izango dira eskabideak. Horretarako, hauek dira eskabideak aurkezteko 
tokiak:
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1.  Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko erregistroa (Rekalde 
zumarkalea 30, 3. solairua, 48009-Bilbo), 8:30etik 13:30era, astelehenetik osti-
ralera.

2.  Bizkaiko Foru Aldundiko Erregistro Nagusia (Diputazio kalea 7, beheko solairua. 
Foru Liburutegiaren kristalezko eraikina, Foru Jauregiaren atzealdean, 48009 
Bilbo), 8:30etik 13:30era, astelehenetik ostiralera, eta 16:00etatik 17:30era, as-
telehenetik ostegunera.

3.  Hori guztia hala izango da, ezertan eragotzi gabe Foru Aldundiaren abuztua-
ren 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.

4.  Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 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 Erregelamen-
duaren 31. artikuluak ezartzen duena bete beharko da (1829/1999 ED). Horren arabera, 
eskabideak gutun-azal ireki batean aurkeztu behar dira, hartara argi jasota gera daite-
zen, bidali nahi den agiriaren lehen orriaren goiburuan, bulegoaren izena eta dokumen-
tua onartzen den lekua, data, ordua eta minutua. Agiria hartu izanaren frogagirian ere 
jaso beharko dira datuok eta inguruabarrok.

Aurreko lerroaldean esandakoa dela eta, hau hartu behar da kontuan:
1.  Aurkeztutako eskabidean ez bada jasota geratzen zer egunetan eta ordutan onar-

tu den agiria posta-bulegoan, Bizkaiko Foru Aldundiko erregistroan sartzen den 
eguna hartuko da, ondorio guztietarako, eskabide horren aurkezpen eguntzat.

Era berean, eta 39/2015 Legearen 14.2 artikuluarekin lotuta, eskabideak bitarteko 
elektronikoak erabilita aurkeztu ahalko dira, baita Foru Dekretu honi dagokion izapide-
tza egin ere, lotura honetan: www.ebizkaia.eus

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabeturik geratzen dira foru dekretu hauek: uztailaren 5eko 122/2016 Foru 
Dekretua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsa arautzen duena; 
martxoaren 5eko 122/2016 Foru Dekretua aldatzen duen uztailaren 12ko 95/2017 Foru 
Dekretua, eta foru dekretu honetan xedatutakoaren aurkako xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK

Azken Xedapenetako Lehenengoa.—Arauen garapena
Ahalmena ematen zaio Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko 

foru diputatuari, foru dekretu honetan ezarritakoa betearazteko behar diren xedapen 
eta egintza guztiak eman ditzan.

Azken Xedapenetako Bigarrena.—Indarrean jartzea
Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko 

da indarrean.
Bilbon, 2020ko abuztuaren 25ean.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaintzeko foru diputatua,

ELENA UNZUETA TORRE
Ahaldun Nagusia,

UNAI REMENTERIA MAIZ

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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