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1. SARRERA. BASERRITARREN NEKAZARITZA-JARDUERAN ERAGINA DUTEN
EUSKAL AUTONOMIA-ERKIDEGOKO LEGEEI BURUZKO XEHETASUN OROKORRAK.
EAEko legeen arkitektura, nekazaritzako elikagaiei buruzko legeen oinarrizko
alderdiei dagokienez. Nork erabakitzen ditu nekazaritzako elikagaien politikak
eta nork finkatzen ditu erabakiak hartzeko prozesuak

Baserritarren nekazaritzaren garapena nazioarteko, Estatu-mailako, erkidego-mailako eta udal-
mailako erabaki-guneetatik datozen lege eta politiken menpe dago. Garatu nahi den nekazaritza-
sektorearen ezaugarriak finkatzen dituzte lege horiek guztiek. Arau eta erabaki horiek
nekazaritzari buruzkoak dira batzuetan, baina bestelako legeek ere (zerga-politika, azpiegiturak,
etab.) eragina dute nekazaritzan, oro har, eta eskala txikiko nekazaritzan, bereziki.

Baserritarrek garatutako nekazaritza lokalaren garapenean onerako nahiz txarrerako eragina
duten politika publikoen berri jaso nahi dugu txosten honetan. Gaur egun EAEn, lurralde
historikoetan eta udalerrietan aplikatzen diren legeak aztertuko ditugu horretarako. Gai honi
dagokionez, erakunde publikoek garatutako jardunbide on eta txarren adibideak jasoko ditugu,
halaber.

Lehenik eta behin, Eusko Jaurlaritzak nekazaritzan eta abeltzaintzan dituen eskumenak zein
diren ikusiko dugu. Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuak (3/1979 Lege Organikoa,
abenduaren 18koa) nekazaritza eta abeltzaintzako eskumen esklusiboak ematen dizkio
Jaurlaritzari, ekonomiaren antolamendu orokorrarekin bat etorriz (10.9. art.). Era berean,
Jaurlaritzak du mendien, basoko zerbitzu eta aprobetxamenduen eta abelbide eta larreen
gaineko eskumen osoa (10.8. art.), Konstituzioaren 149.1.23. artikuluak dioena baztertu gabe
betiere. Nekazaritza- eta elikagai-arloko politika sektorialak arautzeko beste eskumen batzuk
ere baditu EAEk, honako alderdien gainekoak, esate baterako: ikerkuntza zientifiko eta
teknikoaren gaineko eskumena, Estatuarekin koordinatuta (10.16. art.), jatorri-deituren eta
haien publizitatearen gainekoa, Estatuarekin koordinatuta (10.27. art.), eta industriaren gaineko
eskumena, Estatutuan finkatutako baldintzetan eta lege honi dagokion esparruaren barruan
(10.30. art.).

Eusko Jaurlaritzak nekazaritzan dituen eskumenak zehaztu eta gero, EAEko nekazaritza-
esparruaren egituratze politikoa finkatu zen Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta
lurralde historikoetako foru-organoen arteko harremanei buruzko 27/1983 Legean (azaroaren
25ekoa). Lege horri jarraiki, foru-erakundeek eskumen esklusiboa dute alor hauetan: probintzia-
 eta udal-mailako ondasunen erregimenean (bai jabari publikoko ondasunena, bai ondareari
lotutako ondasunena eta herri-ondasunena) (7.a.7. art.); mendien, basoko zerbitzu eta
aprobetxamenduen eta abelbide eta larreen alorrean, Autonomia Estatutuko 10.8. artikuluan
finkatutako baldintzetan; baso-zaintzan eta nekazaritza- eta baso-lurren kontserbazio eta
hobekuntzan (7.a.9. art.), bai eta landare-osasunaren, nekazaritza-erreforma eta garapenaren
eta nekazaritzari lotutako hedapen, sustapen eta trebakuntzaren alorrean, EAE osorako
erakundeek emandako arauak garatu eta betetzeari dagokionez ere; mahastizaintza eta
enologian; animalia-ekoizpen eta -osasunean (mintegietako landare eta haziak kenduta, 7.b.1.
art.) eta arrain-ondasun kontinentala eta ehiza-ondasuna aprobetxatzeko (7.b.3. art.)
erregimenean.

Jaurlaritzari buruzko 7/1981 Legeak (ekainaren 30ekoa) EAEko administrazioetako organo
bakoitzaren legegintza-eskumenak definitu zituen. Lege horretako 52. artikuluaren arabera,
Eusko Legebiltzarrak Jaurlaritzaren esku utzi dezake lege-maila duten arauak (legegintzako
dekretuak) emateko eskumena, honako alderdien gainean eragina duten arauen kasuan izan
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ezik: oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen garapena, Jaurlaritzaren oinarrizko
antolamendua, EAEko Administrazioaren erregimen juridikoa, autonomia-erkidegoaren eta
lurralde historikoen arteko harremanen erregimen orokorra, hauteskunde-lege orokorra eta
onartzeko prozedura berezia eskatzen duten arauak. Jaurlaritzaren dekretuei eta sailetako
aginduei dagokien hierarkiaren arabera finkatzen da arautzeko ahalmena.

Dekretuen barruan honako arau hauek sartzen dira: administrazio-xedapen orokorrak eta
Jaurlaritzaren erabakiak, hala dagokionean (lehendakariak eta proposamena egin duen
sailburuak sinatzen dituzte), eta lehendakariaren xedapenak (berak sinatzen ditu). Lege-
mailaren azpitik dauden arau juridikoak dira dekretuak. Bien arteko alde garrantzitsuenetakoa
batzuen eta besteen irismena da: legeak egoera orokorrak arautzen ditu, hierarkia aldeko
desberdintasuna dago bien artean, dekretua legearen eta erregelamenduaren azpian dago;
dekretua administrazio-egintza bat da, eta legea, berriz, legegintzako ekintza; zuzenbide
publikoko egintzei buruzko legeak agindutakoa forma eta eduki aldetik bete behar du dekretuak;
Administrazioaren nahiz epaileen dekretuek ezin dute legerik indargabetu, baina legeek aldatu
ditzakete dekretuak, atzeraeraginez eta gobernatutakoaren kaltetan egiten ez bada.

Sailetako titularren arautzeko ahalmenak aginduen bidez gauzatzen dira eta saileko titularrek
sinatzen dituzte aginduok.

Erregelamendu-mailako arauek ezin dute maila goragoko beste arau batek agindutakoa urratu.
Erregelamendu-mailako arauak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen dira eta
argitaratu eta hogei egunera sartzen dira indarrean, besterik adierazten ez bada.

Nekazaritza-jarduerari eta elikagaiei buruzko jarduera-ildo zuzenak Nekazaritza eta
Elikagaigintza Politikari buruzko 17/2008 Legean (abenduaren 23koa, EHAAko 250. zk.,
2008/XII/31) jasota daude. Nekazaritza- eta elikagai-sektoreetan parte hartzen duen erakunde
bakoitzari dagozkion eskumenak gauzatzeko jarraibideak zehazten dira bertan, sektorea
kudeatzen duten erakunde- eta administrazio-sare konplexua koordinatu eta sare horren eta
herritarren arteko harremana bideratzearekin batera. Sektorearen sustapen ekonomikorako
zuzentarau nagusiak finkatzen ditu lege horrek, Nekazaritzako Politika Bateratua (NPB) delako
nazioz gaindiko esparruan inbrikatuz. Nekazaritza- eta elikagai-sektoreen antolamendu orokorra
da lege horren aplikazio-esparrua, eta alor hauek biltzen ditu: ekoizpena, eraldaketa, ontziratzea,
merkaturatzea eta nekazaritza-ingurunearen multifuntzionaltasunari lotutako jarduerak, oro
har. Era berean, baso-sektoreko bigarren eraldaketa eta merkaturatzea ere hartzen ditu,
ustiategian edo nekazaritza-industrian bertan eginez gero.

Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzko Legea indarrean sartu eta urtebeteko epean
lege horretan jasotakoak aplikatu eta garatzeko xedapenak onartu behar ditu Gobernu
Kontseiluak, lurralde historiko bakoitzak dagozkion arauak garatzeko dituen ahalmenak baztertu
gabe. Era berean, nekazaritza eta elikagaigintzako eskumena duen sailburuak lege horretako
eduki hertsiki teknikoak egokitu egin ditzake EBko eta beste esparru batzuetako arauetatik
eratorritako egokitzapenekin bat etortzeko. EAEko administrazio publikoek legea indarrean
sartu eta urtebeteko epea dute beren arauak lege horretara egokitzeko.

Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzko Legeak finkatutako zuzentarauen bidez
nekazaritza-jarduerarekin zeharkako nahiz zuzeneko lotura duten alderdietako bakoitza
arautzen duten dekretuak garatzen dira. Dena den, Nekazaritza Sailak garatu nahi dituen
esparruetako batzuk ez dira bere eskumenekoak: jarduera-lizentziak, balio agrologiko handiko
lurren babesa, lurzoruaren erabileraren sustapena, lurzoru publikoaren kudeaketa, nekazaritza-
lurren erabilera eskasegia, nekazaritza- eta elikagai-produktuen higiene eta trazabilitatea,
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etab. Alderdi horiek guztiak Nekazaritza Saila ez diren Eusko Jaurlaritzako sailen (adibidez,
Ingurumen Sailaren eta Osasun eta Kontsumo Sailaren) aginduen, dekretuen eta legeen bidez
arautzen dira, bai eta Europa-mailako, Estatu-mailako, foru-mailako nahiz udal-mailako
administrazioek emandako lege, dekretu eta aginduen bidez.

Aldez aurretik argitu beharreko beste parametro bat da gaur egun legez zer hartzen den
nekazaritza-ustiategitzat, baserri bat nekazaritza-ustiategitzat sailkatzeak eskubide eta betebehar
batzuk baitakartza berekin.

EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistroa sortu eta arautzen duen 84/1993 Dekretuan
(Nekazaritza eta Arrantza Sailarena, martxoaren 30ekoa) zehazten da zer hartzen den nekazaritza-
ustiategitzat eta zer ez. Europako Ekonomia Erkidegoaren Nekazaritza Politika Bateratuaren
Erreformari jarraiki EAEko Ustiategien Erregistroa sortu behar izan zen. Nekazaritza-ustiategietako
titularrek nahitaez inskribatu behar dituzte beren ustiategiak erregistro horretan, beraientzat
nahiz beren ustiategientzat sustapen-neurririk eskatu ahal izateko.

Erregistro hori erregistro administratiboa da eta lurralde historiko bakoitzean eskumena duten
foru-departamentuek kudeatzen dute. Nekazaritza-sektorea antolatu eta sustatzeko neurriak
bideratu eta banatzeko oinarrizko erreferentzia da. Honela definitzen dira ustiategiak
erregistroan: nekazaritza-ekoizpenerako eta merkatu-xedeei begira titularrak edo titularrek
enpresa moduan antolatutako ondasun eta eskubideen multzoa, normalean ekoizpen-baliabide
berberak erabiltzen dituena eta kudeaketa bakarra duena, unitate tekniko-ekonomiko beraren
barruan. Hortaz, enpresa-profilik ez duten familia-ustiategi guztiak definizio horretatik kanpo
gelditzen dira.

Nekazaritza-ekoizpeneko jarduerak zein diren eta zein ez zehazten da, halaber. Nekazaritza-
ustiategia erregularizatu eta erroldatu eta gero, izaera berezia edo lehentasunezko izaera
onartu zitzaien batzuei.

Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren 168/1997 Dekretuak (uztailaren 8koa) EAEko
lehentasunezko nekazaritza-ustiategiak eta EAEko eskualdeetako eta lurralde historikoetako
laborantzarako gutxieneko unitateak arautzen ditu.

Dekretuan bertan esaten denez, EAEko nekazaritza-ustiategi tradizionalek egiturazko aldaketa
sakonak jasan zituzten XX. mende amaieran. Teknologian oinarritutako ustiapen-eredurako
aldaketa eta Europar Batasuneko integrazioak egokitzapen-prozesu zaila ekarriko zuela iragarri
zuen dekretuak. Familia-mailako nekazaritza-ereduak lurraldearen kolonizazioa eta landa-
sarearen iraupena bermatzen dituela onartu arren, orduko nekazaritza-politikaren arabera
eredu horrek egiturazko hutsune batzuk zituela esaten da, adibidez: ustiategi askoren neurri
urriegia, titularren zahartzea, lur-merkatuaren zurruntasuna, zenbait titularren gaitasun
profesional urria, erakunde eta elkarterik ez egotea nekazaritzako ekoizpen eta merkaturatzearen
inguruko sektoreak egituratzeko... Egiturazko hutsune horiek zuzendu eta nekazaritza-ustiategiak
modernizatu, eta, horrela, haien eraginkortasun eta lehiakortasuna hobetze aldera,
modernizazioan oinarritutako politika aplikatzen hasi ziren, ekoizpen-ahalmenaren igoera,
kalitatearen eta ekoizpen-baldintzen hobekuntza, kostuen murrizketa eta ekoizpenaren
berregituratze eta dibertsifikazioa hartuz modernizazio horren ardatz gisa. Lortu nahi ziren
beste helburu batzuk hauek ziren: bizi-maila eta lan-baldintzak hobetzea, natur ingurunea
kontserbatzea eta natur inguruneko aisia bultzatzea.
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Geroago, Nekazaritza Ustiategiak Modernizatzeari buruzko 19/1995 Legea (uztailaren 4koa)
argitaratu zen. Zerga-mailako onurak eta “lehentasunezko ustiategiak” kontzeptuari lotutako
eskubideak eta laguntza publikoak lortzeko baldintzak finkatzen dira bertan, eta legeria zibileko
zenbait alderdi (eskualdatzeak, zenbait landa-finken zatiezintasuna, atzera eskuratzeko
eskubideak mugakideen alde) eta landa-errentamenduei buruzko legeen eduki batzuk aldatu
zituen legeak. 1995eko abenduaren 13ko Aginduak lege horren zenbait atal garatu zituen.

Hauxe da dekretu honen xedea: EAEko lehentasunezko ustiategiak definitzeko irizpideak
finkatzea eta laborantzako gutxieneko unitateak zehaztea bere lurralde-eremuan. Horrekin
batera, kontzeptu hauek finkatzen dira bertan: ustiategiaren titularra, nekazari profesionala,
jarduera nagusitzat nekazaritza duten baserritarrak, nekazaritzako lan-unitatea (NLU), laneko
errenta bateratua eta erreferentziazko errenta. Dekretu honetan aurreikusi ez diren definizio
eta kontzeptuak arau hauen arabera arautuko dira: aplikatzekoak diren EBko erregelamenduak,
Nekazaritza Ustiategiak Modernizatzeari buruzko 19/1995 Legea eta Nekazaritza Ustiategien
Erregistroa sortzeko 84/1993 Dekretua, hurrenkera horretan.

Lehentasunezko ustiategiaz ematen den definizioa azpimarratu eta aztertu beharra dago,
geroago onartutako dekretu eta agindu askok ez baitute askitzat jotzen definizio hori, ustiategiei
berez dagozkien eskubide guztiak onartzeko garaian.

Honela definitzen dira lehentasunezko ustiategiak: gutxienez nekazaritzako lan-unitate (NLU)
batentzako lana ematen dute, titularra nekazari profesionala izanik eta behar besteko
trebakuntza-maila izanik, titularra hemezortzi urtetik gorakoa eta 65etik beherakoa da eta
ustiategia dagoen eskualdean bertan edo mugakide diren eskualdeetan bizi da, EAEk bere
lurralde-antolamenduan finkatutako eskualdeen arabera.

NLUak zenbatzeko hainbat bide onartzen ditu legeak, baina askotan Eusko Jaurlaritzak
argitaratutako Aginduan jasotako kalkulua aipatzen da bakarrik, bai udal-izapideetan eta
laguntzak bideratzeko moduari buruzko informazioan ere. Lege honi jarraiki, laneko errenta
bateratuaren kalkuluak izan ditzakeen ondorioetarako —urtero kalkulatu beharrekoa ustiategiko
ekoizpen-sistema, orientazio tekniko-ekonomikoa, kokapena eta neurria kontuan hartuta—,
ustiategiari dagozkion nekazaritzako lan-unitateak finkatzeko modulu objektiboak, marjina
garbiak eta ustiategiaren gastu finkoen koefizienteak finkatu behar dira Industria, Nekazaritza
eta Arrantza sailburuaren Aginduan zehaztutako moduan, lehen eta bigarren xedapen
osagarrietan 1997 urterako finkatutakoa baztertu gabe. Dena den, prozesu hori 2001eko
uztailaren 18ko Aginduan gauzatu da, bakar-bakarrik.

”Ustiategi bateko nekazaritzako lan-unitateak horretarako jarriko diren irizpide teknikoetan
oinarritutako modulu objektiboen arabera zehaztuko dira Edonola ere, titularraren lana
nekazaritzako lan-unitate gisa zenbatu ahalko da ordaindutako beste lanik ez duenean eta
ustiategian soldatadun langile finkorik ez dagoenean. Gainera, ustiapenetik lortzen den unitate-
errentak erreferentziako errentaren %30aren parekoa edo goragokoa izan behar du eta %120a
baino beheragokoa, 19/1995 Legearen azken xedapenetatik hirugarrenaren bigarren idatz-
zatian xedatutakoaren arabera Aurrekoa gorabehera, eta 19/1995 Legearen azken xedapenetatik
hirugarrenaren hirugarren idatz-zatian xedatutakoarekin bat etorriz, familiako ustiapenek
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edota titular pertsona fisikoak dituzten beste batzuk eta elkarketez eratutakoek —bazkide
gehienak mendiko edo eskualde behartsuetako nekazaritza-eremuetan dauden nekazari
profesionalak baldin badira— lehentasuna izango dute ondorio guztietarako, baldin eta laneko
unitate-errenta erreferentziako errentaren %10aren parekoa edo goragokoa eta %120a baino
beheragokoa baldin bada eta dekretu honetako 4. eta 5. ataletan jarritako betekizunak betetzen
badituzte”.

Bestalde, legeari jarraiki, laneko errenta bateratua finkatzeko garaian, beren kontularitzako
datuak edo Gizarte Segurantzari buruko dokumentazioa erabili ahal izango dituzte ustiategietako
titularrek.

Dena den, dekretu honetan finkatutakoa bete dadila eskatu beharra daukagu, praktikan ikusi
dugunez, errenta bateratua finkatzeko garaian ez baitira kontularitzako datuak edo zerga-
datuak onartzen, ez eta jardueraren NLU ez tabulatuak azterketa teknikoen bidez kalkulatzea
ere. Dekretua betetzeko eskatu behar zaio Administrazioari, 2001eko Aginduan finkatutako
taulari eta kalkulu-metodoari jarraiki NLUetara iristen ez den nekazari asko baitago, nekazaritzatik
edo abeltzaintzatik bakarrik bizi dena. Taula horiek eguneratu gabe egoteaz gain, ez dituzte
erabilitako laborantza-metodoen, merkaturatze-ereduen eta eraldaketa-moldeen arteko
desberdintasunak aintzat hartzen.

Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzko Legean ustiategiko bertako produktuak
eraldatzeko prozesua (ustiategiko titularrak egina) nekazaritza-jardueratzat jotzen baldin bada,
eragiketa horiek aintzakotzat hartu beharko lirateke nekazaritzako lan-unitateak kalkulatzeko
garaian, nekazaritza-errenta osatzeaz gain, lanorduak eta baliabideak eskaintzen baitzaizkie
eragiketa horiei.

Nekazaritza Ustiategiak Modernizatzeari buruzko 19/1995 Legeko (uztailaren 4koa) 23-27.
artikuluetan agindutakoari jarraiki, EAEko eskualde eta lurralde historikoei dagokie eskualde
eta lurralde bakoitzeko lehorreko lurretako eta lur ureztatuetako laborantzako gutxieneko
unitateak finkatzea. Bestalde, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 2001eko uztailaren 18ko
Aginduan (EHAAko 160. zk., 2001/VIII/20) EAEko nekazaritza-ustiategietan nekazaritzako
lan-unitateak (NLU) finkatzeko modulu objektiboak eta hainbat laborantzaren marjina
garbiak finkatu ziren, 2001 urterako. EAEko nekazaritza-ustiategietan nekazaritzako lan-
unitateak (NLU) finkatzeko modulu objektiboak eta hainbat laborantzaren marjina garbiak
2001 urterako finkatzea zen Agindu horren helburua, uztailaren 8ko 168/1997 Dekretuko
lehenbiziko azken xedapenean eta 4.2. artikuluan finkatutakoarekin bat etorriz. EAEko lurralde
historikoetako eta eskualdeetako laborantzako gutxieneko unitateak zehaztu ziren bertan.
Agindu horrek ez ditu eskualdeak eta lurraldeak bereizten marjinak eta lanorduak finkatzeko
garaian, baina hori ez da batere logikoa laborantzako gutxieneko unitateak finkatzen direnean
aintzat hartzen direlako bai desberdintasun horiek bai eremu bateko eta besteko mekanizazio-
aukerak eta hedadura.

Bestalde, esparru desberdinetatik nekazaritza-sektorean parte hartzen duten arlo eta proiektu
guztiak koordinatzeko asmoz, Landa Garapenerako 10/1998 Legea onartu zen (EHAAko 80.
zk., 1998/V/4).. Lege hori Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzko Legearen aurretikoa
da eta EAEko administrazio publikoek landa-garapenaren alorrean garatutako neurriak
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la CAPV en materia de Desarrollo Rural, además de establecer el marco normativo en el que
han de desarrollarse las políticas para el desarrollo de las zonas rurales, determinar los
instrumentos que permitan adecuar el resto de políticas y actuaciones administrativas con la
consecución de los objetivos del desarrollo rural que se establecen en la presente ley.

Lege horrek honela ulertzen du landa-garapena: “landa inguruko erkidegoak mantendu eta
indartzera zuzentzen den prozesua, bertako kultura eta bizimodu propioen artapena bultzatzen
duena. Landa inguruko biztanleek, prozesu horren onuradun nagusiak diren aldetik, biziki parte
hartuko dute, inplikaturiko gainerako agente publiko zein pribatuekin batera, gauzatu nahi
duten garapen motaren definizio eta lorpenean. Prozesu horrek, halaber, garapen endogenoa
bultzatu behar du, baita landa inguruko bizilagunen eta gainerakoen arteko integrazio eta
elkarreraginerako lagungarri izan ere, eta landa inguruko erkidegoen susperketa ekonomiko
eta soziala lortzeko hartzen diren neurri guztiek paisaiaren, naturaren eta ingurugiroaren
artapenerako bermea izan behar dute”.

185/2008 Dekretuak (azaroaren 11koa) Leader ikuspegiaren aplikazioa arautzen du, EAEko
2007-2013rako Landa Garapen Iraunkorreko Programarekin (LGIP) bat etorriz (EHAAko 225.
zk., 2008/XI/24). Europako Landa Garapenerako Nekazaritza Funtsaren (FEADER) bidez landa-
garapenean laguntzeari buruz Kontseiluak 2005eko irailaren 20an onartutako 1698/2005
Erregelamenduak lau ardatz finkatu ditu 2007ko urtarrilaren 1etik 2013ko abenduaren 31ra
bitarteko programazio-aldirako. Laugarren ardatza da Leader ikuspegiari dagokiona, ardatz
horretan zehaztutako landa-garapenerako neurriak Europar Batzordeak C(2008)704 Erabakiaren
(2008ko otsailaren 15ekoa) bidez onartutako EAEko 2007-20013 aldirako LGIPan jasotzen dira.
Dekretuaren beraren arabera, beste ardatz batzuen barruan egonik, EAEn landa-garapeneko
prozesuak eta politikak indartzeko ekintza-talde lokalaren garapen-estrategien bidez
planifikatutako garapen endogenoan ongien txertatzen diren ekintzei aplikatu beharreko
kudeaketa-eredua da Leader filosofia. Horren ondorioz, Landa-eremuaren eta Itsasertzaren
Garapenerako zuzendariak 2008ko maiatzaren 21ean emandako Erabakiari jarraiki EAEko
landa-eremuetan aplikatzekoa den LGIPa kudeatzeaz arduratuko den ekintza-talde lokala
aukeratu eta gero, Leader ikuspegiaren barruan eman beharreko laguntzen erregimena
finkatzen du dekretuak.

Dekretu honek EBko araudia garatu eta betearazi nahi duen aldetik, une bakoitzean Europar
Batzordeko erakundeek hartutako erabakien mende egongo da haren edukia. Aurrekoari
jarraiki, Landaberriren aldeko txostena jaso eta gero, EAEko Aholku Batzorde Juridikoarekin
bat etorriz, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuaren proposamenari jarrai eta Gobernu
Batzordeak aldez aurretik eztabaidatu eta onartu eta gero

22/2003 Dekretuak (otsailaren 4koa) (EHAAko 73. zk., 2003/IV/11) eskualde hauetako landa-
garapenerako programak (LGP) onartu zituen: Arratia-Nerbioia, Enkarterriak, Tolosaldea,
Urola-Kosta, Aiara, Gorbeialdea, Arabako Lautada, Arabako Mendialdea, Arabako Errioxa eta
Arabako Haranak. 158/2002 Dekretuan (ekainaren 25ekoa) (EHAAko 129. zk., 2002/VII/9)
finkatutakoarekin bat etorriz onartutako landa-garapenerako elkarteekin sinatutako hitzarmenari
jarraiki, LGP horien parte-hartzea eta lankidetza finkatu zen (10/1998 Legeko 13.2. art.).
Programa horiek Eusko Jaurlaritzaren dekretu baten bidez eta foru-dekretu baten bidez onartu
behar dira, 10/1998 Legeko 4.3. artikuluak agintzen duenari jarraiki. Eusko Jaurlaritzaren
dekretuaren eta foru-dekretuaren bidez LGPak onartu aurretik, eta 10/1998 Legeko 7. artikuluak
programa horiek egiteko prozedurari buruz dioenari jarraiki, gaiarekin zerikusia duten eragileen
txostenak jaso beharra dago.
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171/2008 Dekretuak (urriaren 7koa) EAEko landa-inguruneen garapen eta sustapenerako
laguntza-lerroak (Erein programa) arautzen ditu (EHAAko 20. zk., 2008/X/21). Honako arau
hauekin bat etorriz idatzi zen dekretua: Landa Garapenerako 10/1998 Legea (apirilaren 8koa),
EAEko landa-inguruneak sustatu eta garatzeko laguntza-lerroa eta Nekazaritza, Arrantza eta
Elikadura Sailak (EAEko Aurrekontu Orokorretan horretarako bideratzen diren kredituen
barruan) eman beharreko laguntza ekonomikoak emateko baldintzak arautzen dituena, eta
1/1997 Legegintza Dekretua (azaroaren 11koa), EAEko Ogasun Nagusia Arautzen duten
Printzipioei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena. Landa Garapenerako Nekazaritza
Funtsaren (FEADER) bidez landa-garapenean laguntzeari buruz Kontseiluak 2005eko irailaren
20an onartutako (CE) 1698/2005 Erregelamenduko 71. artikuluan agindutakoari jarraiki, zenbait
neurri, dekretu honetako II. kapituluan jasotakoak tartean, FEADERek kofinantziatuko ditu,
han agindutako baldintzak eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan finkatutako betebehar
guztiak betez gero. Neurri horien artean dago Batzordeak 2008ko otsailaren 15ean hartutako
C(2008)704 Erabakiaren bidez onartutako “EAEko 2007-2013rako Landa Garapen Iraunkorreko
Plana”. Gainera, II. kapituluan jasotako neurriek finantzazio osagarria eskuratu ahal izango
dute Estatuaren laguntza moduan, EAEko Aurrekontu Orokorren kontura soil-soilik.

Leader ikuspegiaren aplikazioa EAEko 2007-2013rako LGIPrekin bat etorriz 185/2008 Dekretuak
arautzen du (azaroaren 11koa, EHAAko 225. zk., 2008/XI/24). Leader Ien (1989-1993), Leader
IIren (1994-1999) eta Leader Plusen (2000-2006) esperientziak jarraitu eta sakontzen ditu
tresna horrek.

Dekretu hau “EAEko Landa Garapenerako Plana” (2007-2013) indarrean dagoen bitartean
aplikatuko da, guztiz bete arte. Laguntzen azken onuradunak ekintza-talde lokalak proposatutako
proiektuen titularrak izango dira, II. kapituluko Laguntza Erregimenean finkatutakoarekin bat
etorriz eta proiektuak Landa-eremuaren eta Itsasertzaren Garapenerako Zuzendaritzak erabaki
eta jakinarazi eta gero. Proiektuok egiteko sortutako gastuak izango dira jasotako laguntzak
justifikatzeko aintzat hartuko direnak.

Nekazaritza-ustiategiak aholkatzeko erakundeen sorrera eta martxan jartzea 272/2006
Dekretuaren (abenduaren 26koa, EHAAko 5. zk., 2007/I/8) bidez arautzen da. Kontseiluaren
(CE) 1782/2003 Erregelamenduaren arabera —nekazaritzako politika bateratuaren barruan
laguntza zuzenak emateko erregimenetan aplikatu daitezkeen xedapen komunak finkatu eta
nekazarientzako laguntza-erregimen batzuk sortu zituena, eta honako erregelamenduak aldatu
zituena: (CEE) 2019/93, (CE) 1452/2001, (CE) 1453/2001, (CE) 1454/2001, (CE) 1868/94, (CE)
1251/1999, (CE) 1254/1999, (CE) 1673/2000, (CEE) 2358/71 eta (CE) 2529/2001—, EBko
estatuetako eskumeneko agintariek nekazariei lurren eta ustiategien kudeaketari buruz
aholkatzeko sistema bat sortu beharko dute 2007ko urtarrilaren 1a baino lehen. Sistema hori
horretarako izendatutako agintari baten edo gehiagoren edo organismo pribatuen esku egongo
da.

Batzordearen (CE) 817/2004 Erregelamenduan (apirilaren 29koa) ustiategiak aholkatzeko
erakunde gisa onartua izateko bete beharreko eskakizun eta baldintzak zehazten dira.
Erregelamendu horrek EBko estatuetako eskumeneko agintarien esku uzten du aholkularitza-
zerbitzua eman behar duten agenteak aukeratzeko prozedura. Legeak baimendutako aukeren
artean agente pribatuek emandako aholkularitza-sistema bat dago. Nekazaritza-gaietarako
aholkularitza-sistemek unean uneko egoera hobetzeko neurriak zehaztu eta proposatu behar
dituzte, alor hauetarako: ingurumena, osasun publikoa, animalien osasuna, landareen osasuna
eta animalien ongizatea. Kudeaketari, nekazaritzako jardunbide egokiei eta ingurumen-gaiei
buruzko legezko betebeharrak dira aholkularitza-zerbitzuak gutxienez eta ezinbestean landu
beharreko gaiak eta Nekazaritza Politika Bateratuaren esparruan Euskal Autonomia Erkidegoan
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ematen diren zuzeneko laguntzei zenbait baldintza aplikatzeari buruzko 20/2005 Dekretuaren
(urtarrilaren 25ekoa) bidez finkatzen dira.

Nekazaritza- eta elikagaigintza-politikari buruzko legeak genero-auzia ere arautzen du landa-
ingurunean. Administrazio guztiek gai hori aintzat hartu behar dutela eta oinarrizko printzipio
hauek bete behar dituztela azpimarratzen du legeak:

Tratu-berdintasuna emakumezko eta gizonezko nekazariei, emakumeen aldeko
diskriminazio positiboa baztertu gabe.

Aukera-berdintasuna, landa-ingurunearen bideragarritasun eta iraupenerako ezinbesteko
baldintza gisa.

Genero-ikuspegia aintzat hartzea, arauak onartu aurretik genero-inpaktuaren balorazioa
eginez, adibidez, eta genero-auzia txertatzea nekazaritzari, elikagaiei eta landa-inguruneari
buruzko estatistika guztietan.

Horrez gain, Emakumezko Nekazarien Estatutua eta diskriminazio positiborako politikak
zehazten dira legean. Emakumezko nekazarien estatutu arauemaile bat garatzeko erantzukizuna
azpimarratzen da. Estatutu horrek EAEko nekazaritza-administrazioek kolektibo horri begira
sustatu beharreko neurriak arautuko ditu, diskriminazio positiboko jarduerak hauek egitearekin
batera:

Prestakuntza-programa espezifikoak, teknologia berrien erabilera eta informazio-
gizarterako trebakuntza lantzeko bereziki.

Familia-ustiategi batean titulartasuna emakumezko nekazari batek eskuratzen duenean,
lehentasuna ematea diru-laguntzak banatzeko eta inbertsioak finantzatzen laguntzeko
garaian.

Kudeaketa-organo pribatu eta publikoetako emakumezko eta gizonezkoen ordezkapen
orekatua bultzatzeko mekanismoak garatzea.

Laneko eta etxeko bizitza uztartzea, haurdunaldia, amatasuna, senideak zaintzeko
zerbitzuak, baimenak eta lizentziak aintzat hartuta.

Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzko Legeak titulartasun partekatua aipatzen du.

Titulartasun fisikoko ustiategi erregistratu batean nekazaritza-jarduera senar-emazte
biek edo Izatezko Bikoteak arautzen dituen 2/2003 Legeari jarraiki (maiatzaren 7koa)
eratutako izatezko bikoteko kide biek zuzenean eta pertsonalki gauzatzen dutenean,
ustiategiaren titulartasunak “titulartasun partekatua” forma juridikoa izango du.

Titulartasun partekatua forma juridikoa hartzen duten kideek ustiategiko titularkide gisa
inskribatu beharko dute EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistroan, ondorio guztietarako.

Titulartasun partekatua dutenek ustiategiaren titulartasunetik eratorritako eskubide eta
betebeharrak hartuko dituzte bere gain.
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Indarrean dagoen legeriari jarraiki ustiategiaren titularrari dagozkion laguntza, ordainketa,
kuota eta antzeko gainerako neurriak titularkide bakoitzari egotziko zaizkio ustiategian
duten parte-hartzearen neurri proportzionalean edo haiek erabakitzen duten neurrian.

Indarrean dauden lege eta arauei (zibilak, merkataritza-alorrekoak, lan-alorrekoak eta
zerga-alorrekoak) jarraiki ustiategiaren titulartasunari dagozkion ondorio guztiak (sozialak,
lanekoak, ekonomikoak, zerga-alorrekoak eta bestelakoak) eragingo ditu titulartasun
partekatuak.
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2. LURRALDEAREN ANTOLAMENDURAKO ARTEZPIDEAK ETA HAIEN ERAGINA
BASERRITARREN NEKAZARITZAREN GARAPENEAN

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuko 10.31. artikuluaren arabera, lurraldea eta hirigintza
antolatzeko legeak onartzeko eskumena Eusko Jaurlaritzari dagokio oso-osorik. EAEko Lurralde
Antolamendurako 4/1990 Legeak (maiatzaren 31koa, EHAAko 131. zk., 1990/VII/3) antolamendu-
tresna hauek zehazten ditu: lurraldearen antolamendurako artezpideak (LAA), lurraldearen
plan partzialak (LPP) eta lurraldearen plan sektorialak (LPS).

Lurraldearen antolamendurako artezpideek erreferentziazko esparru orokorra osatzen dute
lurraldea eta hirigintza antolatzeko gainerako tresnak formulatzeko, tresna horiek Jaurlaritzak,
aldundiek ala udalek onartzen dituztela ere. Indarrean dauden artezpideak 1997an onartu
ziren, eta gaur egun berrikustekotan dabiltza, zehazteke dagoen prozedura bati jarraiki. Zentzu
horretan, Lurraldearen Antolamendurako Europako Gutunean azpimarratzen denez,
antolamendu-planak prestatzen direnean beharrezkoa da herritarrek parte hartzea, eta, hala,
lurraldea antolatzeko edozein neurri onartzen eta aplikatzen denean parte hartzeko aukera
izan behar dute Europako herritar guztiek esparru instituzional egoki baten bidez, eta lurraldea
antolatzeko politika guztiek herritarren parte-hartze aktiboa izan behar dute oinarrian. LAAk
behin betiko onartu zituen 28/1997 Dekretuan (otsailaren 11koa) ere azpimarratzen da parte-
hartzea ezinbestekoa dela lurraldea eta hirigintza antolatzeko planak prestatu eta gauzatzeko
garaian.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza Sailak lurralde-
plangintzari buruzko ideiak eztabaidatu eta trukatzeko foro bat antolatzen du urtero, Metrópoli
Fundazioarekin batera. Halere, foro hori lurralde-eredua txalotzeko gune komertzial hutsa
bihurtzeko arriskua dauka.

Lurraldearen antolamendua funtzio publikoa da eta honako hauek izan behar dute bere
funtsezko helburuak: eskualdeen garapen sozioekonomiko orekatua, bizi-mailaren hobekuntza,
natur baliabideen kudeaketa arduratsua, ingurumenaren babesa eta lurraldearen erabilera
arrazionala. Prozesu zeharo politikoa da lurralde-antolamendua: oinarritzat hartzeko moduko
irizpide unibertsalik ez duenez, gizarteko talde guztien helburu kontrajarrien artean sortzen
den gatazkari erantzun behar dio. Hori dela eta, funtsezkoa da komunitate osoak parte hartzea
prozesu horretan.

EAEko etorkizuneko eredu sozioekonomikoa diseinatzeko proposatutako oinarrizko
dokumentuko sarreraren arabera, euskal ekonomiak, etorkizunera begira, eskalako aglomerazio-
ekonomiaren alde egin behar du, eta plataforma logistikoek garrantzi handia izango dute eredu
horretan, garraio-azpiegitura berrien eraikuntzarekin batera. Proposatutako ekimenen artean
hauek nabarmentzen dira: Bilboko aireportua hub intermodal handia bihurtzeko asmoa, Bilboko
AHTren geltokiarekin lotura izanik, Bilboko portua merkantzien itsaso bidezko konexiorako
gune handia bihurtzeko asmoa, Gasteizekin tren bidezko lotura gune logistiko gisa duen pisua
areagotzeko eta merkantzien fluxuen antolakuntzaren gune nagusi gisa Forondak duen pisua
indartzeko.

Proiektu horiek ekonomia guztiz liberalizatzeko politikak sendotzen dituzte. Eredu horretan
ekoizpenari, banaketari eta merkataritzari lotutako jarduera gehienak jarduera globaltzat
hartzen dira edo, bestela, oinarri lokaleko ekonomia tradizionalak beren lurralde-oinarriak
galtzea eragingo dute ekonomia-egitura handiagoetan (erregionalak, nazionalak eta
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nazioartekoak) txertatuta bukatzeko, betiere, mundu-mailako merkatu bakarreko egitura eta
dinamikei lotuta eta haien mende. Eskala txikiko metaketa-espazioak askoz erlazio konplexuagoak
dituzten truke-espazio handiagoetan txertatzen joan ahala, Eskala txikiko metaketa-espazioak
askoz erlazio konplexuagoak dituzten truke-espazio handiagoetan txertatzen joan ahala,
nabarmen handituko dira erregio, herrialde eta kontinenteen arteko fluxuak eta etengabe
trukatuko dira produktu eta zerbitzuak. Horrek garraio-azpiegitura gero eta trinkoago eta
zabalagoak garatzeko eta eraikitzeko beharra ekarriko du, garraioaren kostuak nabarmen
murriztuz. Aipatu berri dugun testuinguruan, XIX. eta XX. mendeetan integrazio ekonomikoaren
bidez sortutako metaketa-espazio nazionalek (“barne-merkatu” nazionalek) gainezka egingo
dute. Hortaz, produktu globalen banaketak fluxuen zirkulaziorako azpiegitura konplexuen
beharra dakar, batetik, eta merkantziak biltzeko, izakinak kudeatzeko, zamak zatikatzeko eta
trukatzeko… gune espezializatuak sortzeko beharra, bestetik.

Bereziki nabarmentzekoa da ekoizpen-jarduera tradizionalaren zati handi bat nola eraman
duten beste herrialde batzuetara. Joera horri jarraiki, fluxuak eta merkantziak kudeatzeko
jarduera logistikoen garrantzia areagotzen du deslokalizazioak, bereziki kontsumo-gune nagusien
inguruan (Bilbo Handian eta Gasteizen, adibidez), eta horixe da, hain zuzen ere, gure lurraldearen
etorkizuneko antolamendurako proposatzen eta bultzatzen ari direna, hain zuzen ere.

LAAk berraztertzeko egindako proposamenaren bidez eredu hori areagotu nahi da, proiekzio
globala duten enpresen garrantzia azpimarratuz, hain zuzen, mugikortasun bizi-bizia, hirugarren
sektoreari lotutako ekonomia, ekoizpenaren gainetik zirkulazioa nagusitzen deneko “logistika”
eta zirkulazio horretarako espazioak sortu beharra inposatzen zaizkigularik “garapenaren”,
“modernitatearen” eta “aurrerabidearen” izenean. Ibilgailuen trafikoan oinarritzen da proiektu
hori eta horrek berekin dakartza kutsadura handiagoa, lanpostuen ezegonkortasuna,
espekulazioa, nekazaritzako lanpostuen galera, eskualde-mailako denda eta negozio txikien
desagerpena eta, azken batean, injustizia sozial handiagoa.

Era berean, proposatutako eredu horretan Euskal Hiria izeneko eskualde-hiria bultzatzen da.
Egitura polizentriko, integratu eta lehiakorra eratu nahi da, landa-ingurunea eta hiria kontrajarriaz,
biak bateraezinak eta elkarren baztertzaileak izango balira bezala. Hiriari lotutako espazioen
aldeko apustu sendoa egiten da, beraz, eta bertan landa-ingurunea aisialdirako esparrutzat
hartzen da, era askotako guneak jarriaz han: aire zabaleko jardueretarako guneak, atsedenguneak
(bizileku berriak), turismo-guneak, kirol-guneak (golf-zelaiak), energia berriztagarriak ekoizteko
lursailak…

Landa-ingurunea eta hiria ez dira elkar baztertzaileak, ordea, eta hiriak ez luke landa-ingurunea
hiriko biztanleentzako atseden edo aisialdirako lurrak eskuratzeko bereganatu beharreko
espazio gisa ikusi beharko. Proposatutako lurralde-antolamendurako ereduak, gainera, natur
baliabide (lur) eta lurzoru asko eta asko kontsumitzen ditu eta kontsumismoa (hau da,
kontsumitze hutsagatik kontsumitzea) aldezten du sutsuki. Hiriko eta landa-inguruneko egituren
aldaketa eta hango biztanleen kontsumo-ohiturek uniformetasuna eta mimetismo soziala
areagotzen dituzte, norberaren interesa taldearen interesari gailentzen zaioneko gizarte
indibidualista sortuz.

Zuzentarauak berrikusteko garaian, 1997an onartu zirenetik lurraldeak jasan dituen dinamiken
gaineko diagnosia egin eta argitaratu beharko litzateke, helburu doktrinalak zenbateraino bete
diren aztertu eta, diagnosiko datuen arabera, zuzentarauak berrikusteko estrategia egokia
proposatzearren. Era berean, proposatutako ereduaz bestelako alternatibak ere aztertu
beharko lirateke, orain arte proposatutako ereduarekin gizartea zenbateraino identifikatzen
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den eta eredu horrek gizartea zenbateraino asebetetzen duen begiratuta. Gaur egungo
antolamendu-politikekin, EAEk 700 futbol-zelai adina nekazaritza-lur galtzen du urtero.
Etorkizunerako, gainera, jarduera logistikoa izango da Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako
ekonomiaren eragile nagusienetakoa.

LAAk etorkizunerako politika ekonomiko, sozial eta kulturalen gauzapen geografikoa dira,
berez: etorkizunerako eredu sozioekonomikoa eta epe luzerako helburuak definitzen dituzte.
EAEn zorrotz-zorrotz bete dira Nekazaritza Politika Bateratuak (NPB) nekazaritza-ekoizpena
desarautzeko eta merkatuak liberalizatzeko ezarritako printzipioak. Printzipio horiei jarraiki,
nekazaritza intentsiboko eredua bultzatu da. Irabaziak ahalik eta lasterren lortzea da eredu
horren helburua, izugarri errentagarria dela esaten digute eta merkatu askearen logikaren
arabera jokatzen omen du.

Lurrari eta “eskala txikiko" laboreei lotutako baserritarren nekazaritza, aldiz, baliabide lokalen
erabilera jasangarrian oinarritzen da, kontsumo lokalerako elikagaiak ekoizteko. Eredu horretan
input baxuko ekoizpen-metodoak erabiltzen dira eta sistema ekologikoak aberasten dira,
nekazaritza-ekosistema aberats, jasangarri eta askotarikoak sortuz. Lurrari lotutako nekazaritza
kalitate oneneko elikagai kantitate egokia ekoizteko gai da kanpoko baliabiderik batere edo
ia batere erabili gabe, eta ez du kalterik sortzen ingurumenean. Era berean, barne-merkatura
edo eskualde-mailako merkatura bideratutako elikagaien ekoizpena lehenesten duenez,
elikadurari lotutako justizia soziala garatzen da maila globalean, gosearen eta pobreziaren
globalizazioa bultzatu beharrean. Labur esanda, baserritarren nekazaritzak gizartea kohesionatzen
du, ekonomia lokala bultzatzen du, eragile guztiek onurak ateratzen dituzteneko zirkuitu
laburrak indartzen ditu eta balio erantsia ematen dio garatzen deneko gizarteari.

Gaur egungo ereduarentzat dena da homogeneoa edo homogeneizagarria, garraioak ez du
inolako inpakturik eta produktu baten eta beste baten arteko alde bakarra prezioa da. Eredu
horretarako behar diren azpiegiturak sortu dituzte, nekazaritza industrialaren printzipioei
jarraiki. Sistema horretan baliorik gabe gelditu dira diru bihurtzen ez diren kontzeptuak,
baserritarren nekazaritzaren ezaugarriak tarteko. Nekazaritza industrialak ikuspegi murritz eta
partziala dauka, eta ez ditu ingurumenaren eta gizartearen gaineko kostuak aintzakotzat
hartzen.

Gaur egun, merkataritza askeko itunez eta alde biko itunez baliatuta (diogun, bidenabar,
nekazaritza-industriaren interes pribatuei erantzuten dietela itun horiek), elikagaiak erosten
ditugu beste erregio batzuetan (Latinoamerikan eta Asian, adibidez), gure oinarrizko saskia
betetzeko. Joera horrek guretzako produktuak ekoiztera behartzen ditu hango nekazariak, eta
beraientzako ekoizteari uzten diote, ondorioz. Bestela esanda, nazioarteko finantza-erakundeek
eta enpresa transnazional handiek inposatutako estatu-mailako eta nazioarteko nekazaritza-
politikak dira elikagaien krisia eta muturreko pobrezia eragin dutenak. Gaur egun, goseak bizi
diren milioitik gora biztanleen bi heren baserritarrak dira.

2007ko abuztuan Australian argitaratutako txosten baten arabera, gure saskian sartzen dugun
janariak munduari bira eman dio bi aldiz edo 70.000 kilometro egin ditu. Elikagaien fluxu horrek
gosea globalizatzeaz gain, ondorio larriak eragiten ditu ingurumenean, CO2 isurpenak, adibidez.
Elikagaien ibilbidearen inpaktua neurtzeko, Londresko Unibertsitateak food mile terminoa
asmatu zuen 1991n: elikagaiek kontsumitzaileengana iritsi arte egindako kilometroak kalkulatzen
dituzte, inportazio horiek CO2 isurpenetan eta amaierako kontsumo-energian zer-nolako
inpaktua duten ikusteko.
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Gure gizartean, elikagaiek 4.000 km egiten dituzte batez beste. Hori ikusita, gure buruari
galdetu beharko genioke dinamika horrek zeri erantzuten dion edo zertarako egiten diren
hainbeste kilometro, ea ez ote garen egitura batzuk sortzen ari herriak eta herritarrak gero
eta pobreagoak egiten dituztenak kulturalki eta ekonomikoki eta herritarrak botere-guneetatik
urruti daudenez, multinazionalak ez ote diren haien lekua hartzen ari, nekazaritza industriala
bultzatuz, garraio-beharrak sortuz, energia-mendetasuna areagotuz eta horrelako ondorioak
eraginez.

Egia dena da gero eta baserritar gutxiago dagoela: 1980an 50.000 lagun bizi ziren nekazaritza
eta abeltzaintzatik; gaur egun, 9.520 besterik ez dira gelditzen, eta gero eta elikagai gutxiago
ekoizten dituzte, gainera. EAEko nekazaritza-sektoreak euskal herritarrak hornitzeko beharrezko
elikagai eta lehengaiak sortzen ahalegindu behar badu ere, ezin dugu ahaztu zein urruti gauden
helburu horretatik, kontsumitzen dugunaren %5 baino gutxiago ekoizten baitugu gaur egun.
Nekazaritza jasangarriak kokatuta dagoeneko gizartearentzako adina ekoitzi beharko luke,
hango orografia, klima, etab. aintzakotzat hartuta. Gaur egun, ordea, EAEn ez gara gai bertako
biztanleen oinarrizko dietaren %100 ekoizteko, baina bai dieta horren zati handi bat, kanpo-
hornidurako beharrak aldez aurretik aurreikusiz gero.

Nekazaritza-sektore bizi baten aldeko apustuak estrategikoa izan behar du onartzen diren
hurrengo LAAetan: lurrean oinarritutako nekazaritza defendatu behar da, elikagaiak ekoizten
dituena, natur ingurunea errespetatzen duena, transgenikorik gabea eta kontsumo lokalaren
beharrei erantzuten dioten nutrizio-kalitateko elikagaiak ekoizten dituena. Lurraldearen
antolamendua gizarte guztien politika ekonomiko, sozial, kultural eta ekologikoaren adierazpen
espaziala den aldetik, Administrazioak lurraren erabilerak planifikatu eta erregulatzeko daukan
tresna da, eta nekazaritza-erabilerak (errealak nahiz potentzialak) ez hipotekatzeko erabil
dezake tresna hori. Gaur egun, nekazaritza-sektoreak 220.523 Ha kudeatzen ditu EAEn, baina
azken hamarkadan izugarri murriztu da azalera hori. Hiri-erabilerak, industriarako erabilerak
eta azpiegiturak bailaren barrenak eta nekazaritzarako lur egokienak hartzen joan dira,
nekazaritza mendira baztertuz. Nekazaritza-lurrak babesteko esparru kultural, legal eta
geografiko bakoitzera egokitutako tresnak diseinatu eta aplikatu behar dira, “nekazaritzarako”
lurrak “nekazaritzarako ez” diren lurrak bihurtzea galarazteko. Zenbait aldundik, Bizkaikoak
tartean, nekazaritza-erabilerarako lurren bankua jarri dute martxan, lurra nekazaritza-jarduera
profesional bat garatzeko behar dutenek eskuragarri dutela bermatzeko, eta horrela lur horiek
galdu ez daitezen edo nekazaritzarako nahiz abeltzaintzako onak diren lurrak abandonatu ez
daitezen.

Onura publikoko mendietako lurretan pinuak eta are eukaliptoak ere landatzeko joera handiegia
dago, lurrok nekazaritzako lurrak nahiz basoak izan arren. Horrek aurrez aurre jartzen ditu
basogintzari lotutako interesak, nekazaritza eta abeltzaintzaren interesak eta ingurumenari
dagozkionak. Onura publikoko mendiek ezin dute beren multifuntzionaltasuna baztertu, eta
garrantzitsua da larreak, basoberak eta baso-landaketak larratze nahiz artzaintzaren bidez
mantentzea. Abeltzaintza estentsiboa ingurunea gehien errespetatzen duten jardueretako bat
da, natur baliabideak modu arrazionalean aprobetxatzen dituelako, baliabide horiek
kontserbatzen lagunduz bide batez. Era berean, landa-inguruneko biztanleak beren herrietan
bizitzen jarraitzea bultzatzen dute jarduera horiek. LAAek hori guztia jaso beharko lukete,
erabilerak banatu eta jarduera erregulatzeko duten zereginari erantzunez.

Parke natural izendapenen bidez turismoaren presio neurrigabea areago handitzen ari da oso
leku zehatzetan eta horrekin batera espekulazioa hedatzen ari da. Pertsona batzuek beren
lanbidea garatzen ari diren lekuetako ingurunea ezagutzen ez duen jende gehiegi ibiltzeak
eragindako arazoei (zakurrak lotu gabe, langak irekita…) aurre egiteko neurriak hartu behar
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dira. Halako espazioak 42/1996 Dekretuak —otsailaren 27koa (EHAAko 51. zk., 1996/III/12),
Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sailarena, EAEko Naturgune Babestuen Sareko Erregistroaren
antolamendu eta funtzionamenduari buruzkoa, esparru bat naturgune babestu gisa
erregistratzeko prozedura arautzen duena— erregulatzen ditu, besteak beste.

Era berean, abeltzain-elkarteekin batera mendi publikoak antolatzeko planak prestatzeko
eskatu beharko liekete antolamendu-arteztarauek toki-erakundeei, eta horretarako jarraibideak
eman beharko lituzkete. Plan horietan mendi publikoek hartu ditzaketen erabilera eta interes
guztiak bildu beharko lirateke, natur ingurunearen eta bertako natur baliabideen kontserbazioa
interes eta erabilera horiekin bateragarria izateko moduan. Kudeaketa-arazo eta gatazka ugari
konponduko lirateke, horrela.

Basogintzari dagokionez, plangintza eta kudeaketa okerrak garatzen direla esan beharra dago,
basoen azaleraren %53 pinu eta eukaliptoen monolaborantzek hartzen baitute, 208.000tik
gora hektarearekin Bizkaian eta Gipuzkoan bereziki. Bi espezie horien ustiaketa intentsiboa
egiten da, interes ekonomikoak beste ezer kontuan hartu gabe. Etorkizuneko LAAek bertako
espezie hostozabalak —zur nobleak edo kalitatezko zurak direlakoak— bultzatu beharko
lituzketela uste dugu. Era berean, espezieen dibertsifikazioa eta plantazio mistoak sustatu
beharko lirateke, balio handiko zura eskuratu eta lurzoruaren aprobetxamendu integrala
lortzeko. Era horretara basogintza jasangarriagoa landuko litzateke, bioaniztasuna lagunduz
eta arrisku biotiko eta abiotikoak murriztuz. Horrek arrisku ekonomikoak gutxiagotzea ekarriko
luke, halaber, egoera hobeagoa izango baikenuke merkatuen balizko gorabeherei aurre egiteko.

Udaletako antolamendu-planek indarrean dauden arteztarauetara egokitu beharra daukate
68/2006 Dekretuak (martxoaren 28koa, EHAAko 67. zk., 2006/IV/5) agindutako epean.

Lursailen batean jarduera jakin bati ekiteko, jarduera hori zabaltzeko edo legeztatzeko
beharrezkoak da udaleko plan orokorrak, arau subsidiarioek edo beste edozein plan zuzentzailek
(biosferari buruzkoa, parke naturalei buruzkoa, etab.) jarduera hori baimentzea.

EAEren kasuan, gorago esan dugunez, kalifikazioei dagokienez udal-plangintzek bete beharreko
arau orokorrak finkatzen dira lurraldearen arteztarau orokorretan. Hortaz, kalifikazioetan
eragin nahi izanez gero, EAE-mailan jardun beharra dago lehenik eta behin, eta aldundi-mailan
gero, lur urbanizaezinetarako planen onarpena aldundien esku baitago. Azkenik, arau
subsidiarioak eta plan orokorrak udalen eskumena dira, eta, hortaz, planeko puntu oso zehatz
batean eragin nahi bada, plana berrikusteko garaian edo unean uneko aldaketak egiteko
garaian egin beharko da.

Lurraldearen arautze politikoaz gain, beharrezkoa da, halaber, lurraldeko lurzoruaren eta
hirigintzaren arautze praktikoagoa. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak (ekainaren
30ekoa, EHAAko 138. zk., 2006/VII/20) arautzen ditu EAEko hirigintza-gaiak. Hauek dira lege
horren xede nagusiak: lurzoruaren erabilera antolatzea, programatzea, zuzentzea, ikuskatzea,
kontrolatzea eta, hala dagokionean, exekutatzea eta lurzoruaren eraldaketa zaintzea,
urbanizazioaren eta eraikuntzaren bidez gauzatzen den hiri-antolamenduaren exekuzioaren
bidez. 105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako Sailarena,
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea garatzeko neurri urgenteei buruzkoa (EHAAko
118. zk., 2008/VI/23).
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Landa-inguruneko edo landa-guneetako lurzoru ez urbanizagarriari dagokionez, halako lurretan
eraiki daitezkeen eraikin motak arautzen ditu legeak. Etxebizitza multzo bat landa-gunetzat
jotzeko bete beharreko ezaugarriak zehazten dira, besteak beste, eta horren arabera erabakiko
da gune horren hazkundea baimendu ala ez. Lurzoru ez urbanizagarrian etxebizitza bat eraiki
ahal izateko erkidego-mailan bete beharreko gutxieneko baldintzak ere finkatzen dira legean.
Baldintza horietatik abiatuta, udal batzuek baldintza zorrotzagoak ezarri dituzte, nekazaritza-
jarduerarekin zerikusirik ez duten banakako etxebizitzen eraikuntza mugatzeko lurzoru ez
urbanizagarrian. Beste muturrean dauzkagu arau orokorrean agindutakoaren kontra doazen
zenbait udal-politika, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legean jasotako gutxieneko baldintzak
betetzen ez dituzten etxebizitzen eraikuntza baimentzen dutenak.

Lurzoru ez urbanizagarria benetan landa-inguruneari lotutako erabileretarako gordetzeko eta
nekazaritza-biltegietan edo nekazaritzako tresnen txaboletan etxebizitzak, bigarren etxebizitzak
eta ezkutuko txokoak egitea eragozteko asmoz, ordenantza bereziak onartu dituzte zenbait
udalek, baina ordenantza horiek baserritar berriak finkatzea edo haien lana garatzea oztopatzen
dute zenbait kasutan. Arazoari aurre egiteko borondate garbia duten udalekin elkarlanean
jardun beharko genuke, jarduera nagusi gisa benetan nekazaritzan dihardutenak edo jarduera
osagarri gisa etxean nekazaritza-jarduera garatu nahi dutenak ez kaltetzeko.

Ustiategi txiki bat martxan jartzeko eskakizun neurrigabeak eta baserritarren nekazaritza
garatzen laguntzen ez duten jardunbideak aurkitu ditugu zenbait udaletan. Zenbait adibide:

Udalean erroldatuta egotea eskatzea, gutxienez bost urte lehenagotik.

Profesionalki nekazaritzan jardutea eta gutxienez NLU 1 izatea, edonolako nekazaritza-
eraikuntzarik egin ahal izateko. Landetxeen eta nekazaritzako biltegi edo tresnen txabola
gisa mozorrotutako etxeen ugalketa galarazteko, ez baimentzea nekazaritza etxeko
jarduera edo jarduera misto bezala garatzea.

Edozein eratako ganadua galaraztea udaleko pista, bide eta errepide guztietan.

Udaleko lur publikoak erabili ahal izateko, udalean erroldatuta egon behar izatea.

Lurzoru publikoen kudeaketaren gaineko benetako kontrolik ez egitea, erabiltze-
eskubideen salmenta pribatua ahalbidetuz eta, ondorioz, lurrok benetan behar
dutenentzako eskuraezinak bihurtuz.

Nekazaritza-jardueraren gaineko eragina duten ordenantza nagusiak zerga alorrekoak eta tasa
hauek izaten dira: eraikuntzen eta eraikuntza-lanen gaineko zerga, irekitzeko lizentzia, ur-
hornidura, saneamendua eta zabor-bilketa, udalaren lurrak erabiltzeko kanona, herriko
merkatuan saltzeko tasa, etab. Alderdi horien tratamendua asko aldatzen da udal batetik
bestera. Baserritarrek landutako nekazaritza-ereduaren garapena bultzatzen laguntzen duten
adibideen artean honako hauek aurkitu ditugu:

ICOri egin beharko ordainketetan salbuespena edo murrizketa handia, nekazaritza-
jarduera profesionalari lotutako lanen kasuan.
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Saneamendu-tasa ordaindu behar ez izatea, ustiategiak ur-kontagailu bereizia eta
jarduteko baimena izanik, saneamendu-sare orokorrerako lotunerik ez badu.

Udalak nekazaritzako hondakinak biltzea eta biltzeko guneak egokitzea.

Titulartasun publikoko lurrak erabiltzen uztea nekazari eta abeltzainei modu gardenean,
jarduera horretan profesionalk i  d ihardutenei  lehentasuna emanez.

Salmenta zuzeneko tasarik ordaindu behar ez izatea, ustiategiko bertako produktuak
herriko merkatuan saltzeko. Merkatu estalia jartzea, aulki, berogailu, mahai eta beharrezko
azpiegiturekin.

Noizean behinkako merkatuetan parte hartzeko dietak ordaintzea.

Baserritarren nekazaritza laguntzeko planetan jaso litezkeen proposamenen artean honako
hauek aipatu ditzakegu:

Berotegi motak bereiztea, zimenduak eta hormigoizko zola dutenak bakarrik hartuz
eraikintzat.

Udalean erroldatuta egoteko baldintzarik ez jartzea.

Nabe edo biltegi faltsuak ez ugaritzeko araudien proposamenak egiten laguntzea udalei,
nekazaritza-jarduera ez profesionala benetan garatu nahi dutenak kaltetu gabe.

Ustiategietan egiten diren eraldatze-lanak landa-guneen inguruetan baimendutako
erabileretan sartzea.

Edozein eraikinek lursailaren mugarekiko izan beharreko distantzia eraikinaren dimentsioen
arabera finkatzea.

Asteroko eta hileroko merkatuak berreskuratzea halakoak galdu diren lekuetan eta
oraindik egiten diren lekuetan bultzada handiagoa ematea. Horretarako, merkatuek
erabiltzen dituzten azpiegitura fisikoak egokitu eta berritu egin behar dira, eta bai
ekoizleentzat bai kontsumitzaileentzat egokiak diren lekuetan jarri behar dira (lehen
kasuan, eguralditik babesteko moduko lekuan; bigarren kasuan, oztopo fisikorik gabe,
aparkaleku batetik gertu…).

Udaleko zerbitzu publikoak eta sozialak hornitzen dituzten udal-sukaldeak sortzea eta
bertako produktuak erabiltzea han.
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3. KONTSUMO SOZIALA. LEGERIA. JARDUNBIDE EGOKI ETA OKERRAK.

Baserritarren nekazaritzarekin gertatzen den bezala, kontsumo soziala arautzen duten politika
eta araudien esparrua oso zabala da, nekazaritzak eta abeltzaintzak elikagaien ekoizpenean
duten funtzio garrantzitsuarengatik bereziki, bai eta elikadurak (bere alor publiko zein pribatuari
dagokionez) alor asko eta askotan duen garrantzi handiarengatik: gizartean, ekonomian,
osasunean, ongizatean, kulturan, hezkuntzan, ingurumenean, berdintasun sozialean, etab.

Elikagaien kontsumo sozialean eraginik zabal eta zuzenena duten politika eta araudiak aztertuko
ditugu hemen, baserritarren nekazaritzaren bidez ekoitzitako elikagaiei begiratuta bereziki.
Hiru administrazio-maila hartuko ditugu erreferentzia gisa, eta kontsumo sozialaren definizio
hau erabiliko dugu oinarritzat: gizarteak bere ingurune hurbileko baserritarrek ekoitzitako
elikagaiak eskuratzeko duen ahalmena eta baserritarren nekazaritzak bere inguruko gizarteari
bere produktuak eskaintzeko duen ahalmena, produktuok modu pribatu nahiz publikoan
kontsumituak izan daitezen.

3.1. EAE-MAILAN

3.1.1. POLITIKAK ETA ARAUDIAK

Kontsumo sozialari dagokionez EAE-mailan arautzen diren alderdiak hauek dira, besteak beste:
merkataritza-jarduna, kontratazio publikoak, ikastetxeetako jangelak, garraioa, azpiegiturak,
kontsumitzaileentzako informazioa…

Merkataritza-jarduerari dagozkion guneak eta merkataritza-azalera handien eraikuntza EAEko
merkataritza-jarduerari buruzko 7/1994 Legeak arautzen ditu (EHAAko 13. zk., 1994/VI/13).
EAEko merkataritza-jardueraren arautze administratiboa eta merkataritza-egituraren antolaketa
eta hobekuntza dira lege horren xedeak.

Legeak honela definitzen du merkataritza-jarduera: berariaz horretarako eskuratutako produktu
eta salgai edo merkantziak jendearen esku jartzea, haiek askorik eraldatu gabe, eta azken
kontsumorako ondasunak saltzea, guztia ere ekoizleek, artisauek edo industrialariek zuzenean
eginda. Azken kontsumorako ondasunak dira beste batzuei zuzendutako ekoizpen-, merkaturatze-
 edo prestazio-zerbitzuetara bideratuta ez daudenak.

Elikagaiak eta premia biziko produktuak banatzeko prozesuetan interbenitzeko neurriak
hartzeko salbuespenezko aukera onartzen dio legeak Eusko Jaurlaritzari, baldin eta, merkataritzaz
arduratzen den sailak hala eskatuta, produktu haien horniduran eskasia dagoela eta beharrezkoa
gertatzen bada.

Bestalde, legeak debekatu egiten ditu produktuak banatzeko eta zerbitzuak emateko prozesu
normala bidegabe garestitzen eta geldiarazten duten edota produktuak metatzea dakarten
edo eragin dezaketen jardunbideak, bai eta diskriminazioren bat eragiten dutenak ere, horrek
kontsumitzaile eta erabiltzaileei kalterik eraginez gero.

Kalez kaleko salmenta, etxez etxeko salmenta, urrutiko salmenta eta noizbehinkako salmenta
salmenta berezitzat sailkatzen dira, eta horiexek izaten dira ohikoenak nekazaritza alorrean.
Legeak salmenta horietako bakoitza definitu egiten du, bete beharreko baldintzak zehaztearekin
batera.
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Nekazaritzako produktuak modu berezian saltzeko eta merkaturatzeko bete beharreko baldintza
administratiboak zuzenean arautu eta definitzeaz gain, EAEn sortu daitezkeen azalera handien
baldintzak eta kopurua ere finkatzen dira hizpide dugun legean. Halako saltoki handiek
berebiziko eragina dute txikizkako saltokien garapen eta biziraupenean eta produktu freskoak
eta bertakoak erosteko jendeak asteroko azoketara edota denda espezializatuetara joateko
erabakian, bai eta horri lotutako kontsumo-ohituretan ere. Asteroko merkatuak antolatzeko
gune egokiak erreserbatu eta sustatu beharko lirateke, erosketak egitera hara eroso joatea
izan dezan jendeak.

Salmenta eta merkaturatzea arautzeaz gain, ganaduaren garraioa eta zaintza ere arautzen
ditu legeak. Ganadua mugitzen denean, hiltegira, ferietara edo beste ustiategiren batera
eramateko izaten da. Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuaren 2007ko azaroaren 13ko
Aginduak (EHAAko 242. zk., 2007/XII/18) Abereen Garraiorako Erregistro Liburuaren eta
Abereen Zaintzaile Txartelaren eredua finkatu zuen EAEn erregistratutako garraiolari eta
zaintzaileentzat. Abereen ongizatea bermatzea da agindu horren xedea, garraio-baldintzak
eta garraioa egiten dutenen trebakuntza kontrolatuz horretarako. Abereen Zaintzaile Txartelaren
bidez frogatzen da beharrezko trebakuntza, eta foru-aldundietako abeltzaintza-zerbitzuek
ematen dute txartel hori.

Produktuak merkaturatzeko garaian, ondo bereizi behar dira produktuak eta kontsumitzaileei
argi eta garbi adierazi behar zaie zein produktu datozen baserritarren nekazaritzatik. EAEk
kalitate- eta jatorri-agiri asko dauzka gaur egun, eta horixe da, Nekazaritza eta Elikagaigintza
Politikari buruzko Legearen arabera, ezaugarri bereziak dituzten elikagaiak eta nekazaritza-
produktuak identifikatzeko figura egokia. Agiri horiek beren araudiak eta baldintza-orriak
dituzte, bai eta agiriak kontrolatzeko sistema bat ere. Lege horri dagokionez, honako hauek
onartzen dira kalitate- eta jatorri-agiri gisa: jatorri-izendapen babestuak eta adierazpen
geografiko babestuak, ekoizpen ekologikoa, espezialitate tradizional bermatuak, berme-markak
eta nekazaritza alorrean eta ekoizpen artisauaren alorrean eskumena duen Jaurlaritzako sailak
baimendutako gainerako ikurrak. Nolanahi ere, ikur horietako bakar batek ere ez du xedetzat
baserritarren nekazaritza lokal eta arduratsutik datozen produktuak zein diren jakiten laguntzea
kontsumitzaileei. Jatorri-izendapenetako batzuetan bereizi egiten dira izendapen hori izanik
ustiategitik bertatik edo industriatik datozen produktuak, Idiazabalgo gaztaren kasuan, adibidez,
baina hori salbuespena da.

Dakigunez, modu artisauan egindako produktuentzako ikur bat sortzeko dekretu-zirriborroa
idatzi dute berriki, baina bertan ez dira ikur hori jaso dezaketen produktuek bete beharreko
baldintzak zehazten, eta, beraz, ez dakigu ingurumena errespetatzen duten metodo arduratsuak
erabiliz ustiategi txikietan maila lokalean ekoitzitako elikagaiak identifikatuko ote dituen ikur
horrek.

Kalitate- eta jatorri-agirien kudeaketa eta kontrola ikurroi dagozkien araudiak betearazteaz
arduratzen diren erakunde publiko eta pribatuek egiten dute. Agirion erregistroetan izen
emandako sektoreak daude ordezkatuta erakunde horietan eta nekazaritzaren gaineko
eskumena duen Jaurlaritzako sailak gainbegiratzen ditu erakundeok. EAEn jatorri- eta kalitate-
agiria duten produktuen etiketetan agertzen diren nahitaezko datuek eta borondatezko
informazio osagarriek bat etorri behar dute Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Estatutuari
dagokion 6/2003 Legeko (abenduaren 22koa) 41. artikuluko 3. paragrafoan agindutakoarekin.
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Kontsumo sozialaren esparru garrantzitsu bat enpresa, ospitale, egoitza, ikastetxe eta
unibertsitateetako jantoki edo jangela kolektiboek osatzen dute. Osasun-baldintzei dagokienez,
Bazkari prestatuak prestatu, banatu eta merkaturatzeko higiene-arauak finkatzen dituen
3484/2000 Errege Dekretuak (abenduaren 29koa) (BOEko 11, zk., 2001/I/12) arautzen ditu
espazio horiek. Elikagaiek bete beharreko higiene-arauak finkatzen dituen 2207/1995 Errege
Dekretutik eratorritako higiene- eta kontrol-printzipio orokorrak eta EBko xedapenetatik eta
Codex Alimentarius-etik eratorritako zuzentarau berriak jasotzen dira bertan, janari prestatuak
prestatu eta saltzeko modalitate berrietara egokituta. 3484/2000 ED oinarri-oinarrizkoa eta
ez oso zehatza zela ikusita eta haren aplikazio uniformea bermatzearren, arau zehatzagoa
onartu zen EAEn: Osasun sailburuaren Agindua, 2002ko martxoaren 15ekoa, jantoki kolektiboak
eta azken kontsumitzailearentzako janari prestatuak egiten dituzten establezimendu ez
industrialak sailkatzeko eta horiek EAEn bete behar dituzten neurri sanitarioak finkatzekoa.
Datu epidemiologikoen arabera, Aginduak arautzen duen sektorea omen da elikagaiei lotutako
toxi-infekzioak agertzeko arriskurik gehien duenetako bat, da, eta, hortaz, arau sanitarioak
arrisku-maila inplizitu desberdinetara eta janari prestatuak prestatzeko jarduera mota
desberdinetara egokitzen saiatu ziren.

Esparru horietan erabilitako lehengaiak entregatzeko modua arautzen den aldetik ukitzen du
Araudi honek baserritarren nekazaritza, izan ere, lehengai guztiek osasun-baimena duten
establezimenduetatik etorri behar dutela agintzen du Araudiak. Baimen hori eskuratzeko,
lehengaiei dagokien dokumentazio komertziala aurkeztu beharra dago. Gutxieneko baldintza
batzuk finkatzen dira: produktu primarioek erraz betetzeko modukoak dira baldintzok, baina
ez, ordea, animalia-jatorriko produktuek edota produktu landuek. Ondorioz, aipatu ditugun
establezimenduetan produktu primarioak erabili ahal izateko arazo edo muga bihurtzen da
Agindua.

Bestalde, kontuan hartu beharra dago jantoki instituzional publikoetako sukaldeetara
bideratutako lehengaien hornidura hornitzaileei zuzendutako baldintza-orri tekniko eta
administratibo batzuen bidez araututa dagoela. Baldintza-orri horiek Sektore publikoko
kontratuei buruzko 30/2007 Legeak (urriaren 30ekoa) eta 30/2007 Legearen (urriaren 30ekoa,
Sektore publikoko kontratuei buruzkoa) zati bat garatzen duen 817/2009 Errege Dekretuak
(maiatzaren 8koa) finkatutako bete behar dituzte.

Nolanahi ere, baldintza-orri horietan zeharka baztertu egiten dira baserritarren nekazaritza
lokalean ekoitzitako lehengaiak eta elikagai prestatuak orriotan eskatzen diren baldintza
administratibo eta ekonomiko zorrotzak, abalak, ekoizpen-gaitasun handiak, entregen
homogeneotasuna eta halako baldintzak direla eta. Halako orrietan, gainera, ez dira aintzat
hartzen produktuen gertutasuna eta freskotasuna, garaiko ekoizpena, garraioaren kostu
energetiko apala, nekazaritzan lanpostuak sortzen diren ala ez, sektoreari eta inguruneari
eusten zaion, baliabideen optimizazioa, elikadura-burujabetza, etab.

Sukalde zentraletan ere baserritarren nekazaritza baztertuta gelditzen da, jantoki kolektiboetako
arazo berdinengatik. Era horretako lokalei aplikatzen zaien araudi higieniko-sanitarioa hauxe
da: Osasun sailburuaren 2003ko martxoaren 20ko Agindua, janaria taldeei banatzeko edota
txikizkako establezimenduetan eta ostalaritzan (sukalde zentraletan eta plater prestatuen
industrietan) saltzeko, janaria prestatzen duten establezimenduek bete beharreko baldintza
sanitarioak eta sailkapena finkatzen dituena.
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3.1.2. JARDUNBIDE EGOKI ETA OKERREN ADIBIDEAK

Hona hemen kontsumo sozialari eta baserritarren nekazaritzari dagokienez aurkitu ditugun
jardunbide egokien zenbait adibide:

Nekazariak agroekologian trebatzeko programak.

Nekazari eta abeltzainak merkaturatze eta salmentan, beren produktuak besteetatik
bereizteko bitartekoetan, etab. trebatzeko programak.

”Lehiatu” diru-laguntzak, ustiategietako bertako instalazioetan produktuak eraldatu eta
lantzeko. Balio erantsi handiagoa eta bizitza baliagarri luzeagoa duten elikagaien aniztasun
handiagoa eskaintzea da laguntza horren xedea. Laguntza-lerro horri esker gozoak eta
ogia egiteko lantegi txiki batzuk sortu dituzte zenbait baserritarrek, gero merkatuan
saltzen dituzten produktuak han prestatzeko.

Bizkaiko Bidean elkartearen “El 70”ren tankerako guneak sortzeko diru-laguntzak ematea.
Gune horretan ostalaritza-jarduera bat egiten da ingurumena eta ingurune soziala
errespetatzen duten garaian garaiko produktu lokalak erabiliz, eta kontsumo sozial
arduratsuari buruzko jarduerak ere antolatzen dituzte, besteak beste.

Jardunbide okerrei dagokienez, adibide hauek aurkitu ditugu:

Inportatutako produktuetan oinarritutako eskala handiko merkataritza lehenestea,
bertako merkataritzaren aurretik.

Ikastetxeetako jangelak zuzenean kudeatzeko sistema, tokian tokiko, garaian garaiko
eta, ahal dela, ingurumena eta ingurune soziala errespetatzen duten elikagaien erabilera
kontuan hartu gabe catering-enpresak homologatzeko baldintza tekniko eta
administratiboen orrietan.

Eskola publ ikoek beren jangelak zuzenean kudeatzeko zai l tasunak.

3.2. ALDUNDI-MAILAKO LEGEAK

3.2.1. POLITIKAK ETA ARAUDIAK

Kontsumo sozialaren barruan aldundiek dut honako alderdiak kontrolatzeko eskumena:
ekoizleen erregistroa, aldundiek kudeatzen dituzten erakundeetako (ikastetxe bereziak, zahar-
etxeak, egoitzak, etab.) jangela-zerbitzuen kontratazioa, azoka eta ferien antolakuntza,
kontzientziazio-kanpainak, ganaduaren eta barazkien kontrol sanitarioa, etab.

7/1994 Legearen arabera: “Nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuak Euskal Autonomia
Erkidegoko merkatu eta azoka tradizionaletan merkaturatzen dituzten ekoizle eta egileek,
baldin eta produktu horiek edo lehengaiak EAEkoak badira, argi eta garbi identifikatuta agertu
beharko dute merkatuotan, eta dagokien ekoizle eta egileen erroldan inskribatuta (alegia,
beren egoitza soziala non dagoen, lurralde historiko horretako erroldan). Araudiari dagokionez,
eskumena daukaten foru-organoek arautuko dituzte artikulu honetako 1. atalean sartzen diren
azoka eta merkatuak; eta atal horrek aipatzen duen ekoizle-egileen errolda egitea ere foru-
organoei dagokie”.
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Aldundiak mendi-nekazaritzarako proiektuak bultzatzeko dituen laguntza-lerroen bidez
baserritarren nekazaritza lokaleko elikagaien kontsumo soziala hobetzeko herri-mailako
ekimenak finantzatu ahalko dira.

3.2.2. JARDUNBIDE EGOKI ETA OKERREN ADIBIDEAK

Baserritarren nekazaritzako elikagaiak maila lokaleko kontsumo sozialean kontsumitzeari
dagokionez egin diren jardunbide egokien artean, honako hauek aurkitu ditugu:

Herri-mailako proiektuen finantzazioa, nagusiki herriko nekazari eta abeltzainen produktuak
saltzen dituzten dendak sortzeko proiektuena, adibidez.

Jardunbide okerrei dagokienez, adibide hauek aurkitu ditugu:

Aldundiak kudeatzen dituen erakundeei lehengaiak hornitzeko bete beharreko baldintza-
orrietan ez dira herri-mailako baserritarren nekazaritzako elikagaiak lehenesten.

Urtean zehar harri batetik bestera dabiltzan feria gehienek finantza-erakundeen babesa
izaten dute (aurrezki-kutxena, adibidez), eta feria horiek antolatzeko Aldundiaren
laguntzak jasotzeaz gain, parte-hartzaileei dagokion finantza-erakundearen bezero aktiboa
izatea eskatzen zaie, bestela ez baitzaie parte hartzen uzten. Antolakuntzan parte hartzen
duten erakunde horietan mugimenduak dituen konturik ez duten baserritarrak feriatik
kanpo uzten dira. Diru publikoa bideratzen da merkatuak indartzeko, baina, aldi berean,
finantza-erakundeek merkataritza-lana egiten dute merkatuotan parte hartzen duten
baserritarrekin.

3.3. MAILA LOKALA

3.3.1. POLITIKAK ETA ARAUDIAK

Kalez kaleko salmentaren erregulazioa udalen eskumenekoa da, eta haiek zehaztu behar dute
salmahaiak zein lekutan jarri daitezkeen, non ez, zein maiztasun eta ordutegirekin jarriko den
merkatua, zein produktu dauden baimenduta, eta kalez kaleko salmenta motak, alderdi hauek
bereiziaz: aldiroko merkatu tradizionalak eta merkatu eratu berriak, leku eta gune zehatzetan
maiztasun finkoarekin kokatutako merkatuak. Gainera, udal bakoitzak bere baldintza partikularrak
finkatu behar ditu: parte-hartzaileak onartzeko hurrenkera, tasak, aparkalekuak, azpiegiturak,
dietak, zonen bereizketa, etab. Baldintza horiek asko aldatzen dira udal batetik bestera.
Legearen arabera, kalez kaleko salmenta halakotzat jotzeko gehienez ere bi egun egon beharko
du leku batean finkatuta. Noizean behingo merkatuak, berriz, feria, festa eta ekitaldi herrikoiak
direla eta jartzen direnak dira. Halakoetan, salmenta kamioi-dendetan edo kalean jarritako
postuetan egiten da, eta baldintza zehatz batzuen arabera ematen dira horretarako baimenak.
Udalak identifikazio-txartel bat eman behar dio bere udal-barrutian kaleko salmenta egiteko
baimendu duen pertsonari, baimenaren oinarrizko datuekin. Txartel hori erraz ikusteko moduko
leku batean jarri behar da, eta bezeroen esku egon behar da. Horrez gain, kalean saltzeko
baimendutako titular bakoitzak erantzukizun zibileko aseguru bat izan beharko du bere jarduera
ekonomikoaren arriskuak estaltzeko. Udalek bermatu behar dute merkataritza-jardueraren
baldintza higieniko-sanitarioak eta segurtasun- eta antolakuntza-baldintzak betetzen direla,
eta lege-hauste arin eta larriak kontrolatu eta zigortu behar dituzte, halaber, beste administrazio
publiko batzuei dagozkien eskumenak baztertu gabe.
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Era berean, herriko produktuen kontsumoa normalizatzeko proiektu zehatzetan lagundu
dezakete udalek, beraiek kudeatzen dituzten inguruneetan. Alor horretan, Urduñako Udalaren
lana eta ekimena azpimarratu dezakegu: Ekoizpen Zerbitzua sortzeko proiektuaren bidez,
herriko nekazari eta abeltzainei laguntza teknikoa ematen die Udalak, baserritarrek beren
hazkuntza- eta ekoizpen-teknikak hobetzeko edo beste alternatiba batzuk bilatzeko eta metodo
estentsibo eta ekologikoetara egokitzeko. Era berean, jarduerak antolatu ditu gazteak sektorera
erakartzeko, udal-lurrak gorde ditu nekazaritza ekologikoa garatzeko, kontsumo lokaleko
taldeak sortu ditu, kontsumo arduratsuari buruzko prestakuntza eman die ekoizle eta
kontsumitzaileei, bertako produktuak kontsumitzaileei ezagutzera emateko eta informazioa
zabaltzeko ekitaldiak antolatu ditu, eta ostalaritza-sektorerekin, eskolako erabiltzaileekin,
zahar-etxearekin etab. lan egiten du.

3.3.2. JARDUNBIDE EGOKI ETA OKERREN ADIBIDEAK

Baserritarren nekazaritzako elikagaiak maila lokaleko kontsumo sozialean kontsumitzeari
dagokionez egin diren jardunbide egokien artean, honako hauek aurkitu ditugu:

Urduñako Ekoizpen Zerbitzuaren sorrera.

Ekoizle txikientzako merkatu lokal espezifikoen antolakuntza.

Herrietako ohiko merkatuen dinamizazioa.

Udalak Larrabetzuko eskola publikoko sukaldeari  emandako babesa.

Jardunbide okerrei dagokienez, adibide hauek aurkitu ditugu:

Herrietako merkatuak abandonatzea edo iristeko zailak diren lekuetara edo kontsumitzaile
eta ekoizleek parte hartzeko zaila duten egun edo orduetara baztertzea.
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4. HIGIENE-, OSASUN- ETA INGURUMEN-ARAUDIA. LEGERIA. JARDUNBIDE EGOKI
ETA OKERREN ADIBIDEAK.

Nekazaritzan zuzenean nahiz zeharka aplikatzen diren higiene, osasun eta ingurumen alorretako
araudi eta politiken esparrua oso zabala da nekazaritza-jarduerak bere ingurunearekin dituen
hartu-eman ugarien ondorioz. Gainera, administrazio askok dituzte eskumenak jarduera horien
gainean.

Hori dela eta, baserritarren nekazaritzaren gainean eragin zuzen eta zabala duten politikak
eta araudiak aztertuko ditugu bakarrik, hiru administrazio-mailetan:

4.1. EAE-MAILAN

4.1.1. POLITIKAK ETA ARAUDIAK

2/1997 Legeak (martxoaren 14koa, EHAAko 70. zk., 1997/IV/15), EAEko Natura Babesteari
buruzko Legea aldatu zuen, eta geroago 1/2010 Legeak (martxoaren 11koa, EHAAko 60. zk.,
2010/III/30) lege hori bera aldatu zuen, eta EAEko Natura Babesteari buruzko 16/1994 Legea
(ekainaren 30ekoa) ere aldatu egin zuen berriz ere.

Nekazaritza-jarduerak ukitzen duen ingurumenaren alorra EAEko Ingurumena Babesteari
buruzko 3/1998 Lege Orokorrak arautzen du (otsailaren 27koa, EHAAko 59. zk., 1998/III/27).
Lege hori 515/2009 Dekretuan —irailaren 22koa, Osasun eta Kontsumo eta Ingurumen, Lurralde
Antolamendu eta Nekazaritza eta Arrantza sailena, abeltzaintza-ustiategietako baldintza
teknikoak, baldintza higieniko-sanitarioak eta ingurumen-baldintzak finkatzen dituena—
zehaztutako moduan garatzen da. Jarduteko lizentzia eskuratzeko, EAEn finkatu berritako edo
lehendik zeuden abeltzaintza-ustiategiek bete beharreko arau sektorialak ematen saiatzen da
dekretu hori. Dekretu horren xede berarekin beste dekretu bat onartu zen lehenago: 141/2004
Dekretua, uztailaren 6koa, abeltzaintzako ustiategietako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak
eta ingurumenekoak ezarri zituena lehenbiziko aldiz eta abeltzaintzako ustiategien instalazioa
eta jarraipena antolatu eta arautu zituena.

Nekazaritza-jarduera kokatzen den lurzoruaren hirigintza-sailkapenaren eta dimentsioaren
arabera, jarduteko lizentziarik behar ez duten abeltzaintzako ustiategiak erregulatuko dituzten
arauak finkatu zituen 165/1999 Dekretuak (martxoaren 9koa, EHAAko 59. zk., 1999/III/26).
Industria Sailak, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak, Osasun Sailak eta Lurralde
Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Sailak idatzi zuten dekretu hori.

Gorago esan dugunez, jarduteko lizentziak EAEko ingurumena babesteko 3/1998 Lege
Orokorraren bidez arautzen dira EAEn. Jarduera sailkatuak eta jarduteko lizentziarik eskatu
behar ez duten jarduerak bereizten dira bertan.

Jarduera batek lizentziarik ez duela erabakitzeko, halakotzat sailkatuta egon behar du jarduerak
arautzen dituen dekretuan. Ustiategien dimentsioak, berriz, kokatuta dauden lurzoruaren
sailkapenaren arabera mugatzen dira. Adibidez, ustiategi bat lurzoru ez urbanizagarrian egonez
gero 20 abelburu nagusi baino gutxiago izan beharko ditu, eta bizitegi-lurzoru hiritarrean
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egonez gero, berriz, lau abelburu nagusi baino gutxiago izan beharko ditu lizentziarik eskatu
behar ez izateko. Lizentziarik eskatu behar ez duten jarduerak udalean izapidetu behar dira,
eta lizentzia behar duten jarduerek baino betekizun gutxiago bete behar izaten dituzte.
Batzuetan, udal txikietan era honetako zereginetarako teknikaririk ez dutenez, aldundiak dira
espediente hauez arduratzen direnak, udalarekin adostuta. Horixe gertatzen da Araban, esate
baterako.

Sailkatutako jarduerei dagokienez, ustiategitik edo ongarriztatutako sailetik lurraldeko beste
elementu batzuetara dagoen distantzia da baldintza erabakigarrienetako bat.

2009an malgutu egin zen simaurtegia edo menda-putzua edukitzeko eskakizuna, baldintza
hauek betetzearen truke: simaurra kudeatzeko plana, behar besteko lursaila, metaketa
sakabanatua lursail bakoitzaren edukieraren arabera, metaketak distantziak errespetatzea,
etab. Ustiategian zeuden abelburuentzako behar besteko lur-azalera zuten etxaldeek
azpiegituretan egin beharreko inbertsioak murrizten lagundu du aldaketa horrek. Horri esker
gastuak arrazionalizatu egin dira eta larreen erabilera eta estentsifikazioa lehenetsi da. Era
berean, simaurra baratzeko ongarri gisa edo belardiak eta hostotzak hobetzeko erabiltzen
duten ustiategietan simaurra konpostatzen hasi dira.

Ustiategia kokatzeko utzi beharreko distantzia erdira murriztu da nagusiki landa-ingurunean
kokatuta dauden ustiategien kasuan. Hori ona da eta bat dator baserritarren nekazaritzaren
eta nekazaritza hori garatzen deneko ingurunearen errealitatearekin. Baina landa-ingurunean
hirigintzako jardunbide oldarkor eta permisiboak baimentzeko aurrekariak dituen lurralde hain
urbanizatu batean zaila da betekizun horiek betearaztea. Nolanahi ere, nabarmentzekoa da
egungo araudietan ez dela aintzat hartzen geroago egindako beste elementu batzuen (bideak,
ur-hartuneak, etxebizitza isolatuak, hiri-lurrak eta lur urbanizagarriak, etab.) aurretik egotea
ustiategiak, ustiategi horiek ongarriztatzeko eskubidea edo beren instalazioak handitzeko
eskubidea onartzeko garaian. Antzinatasuna aintzat hartzea eskatu beharko litzateke, ordea,
eta etxebizitza batetik 50 metrora baino gutxiago ongarriztatzea bezain kaltegarritzat jo beharko
litzateke, simaurrarekin ongarriztatzen den lursail batetik 50 metrora baino gutxiago etxebizitza
bat eraikitzea.

Dekretu bakar batek ere ez ditu nekazaritza-jarduerak aipatzen, nahiz eta legeak jarduera
sailkatutzat hartzen diren jardueren zerrenda zabalik utzi, “osasunean edo ingurunean antzeko
eraginak dituzten bestelako jarduerak” puntuan.

Nekazaritza-jardueretan eragina duten EAE-mailako ingurumen alorreko beste arau eta
aginduen artean bi hauek aipatu ditzakegu: nekazaritza-jardunbide egokien gida eta arrisku-
eremuen adierazpena.

20/2005 Dekretuak ere (urtarrilaren 25ekoa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailarena,
Nekazaritza Politika Bateratuaren esparruan EAEn ematen diren zuzeneko laguntzei zenbait
baldintza aplikatzeari buruzkoa, EHAAko 31. zk., 2005/II/31) nekazaritza-jarduerari lotutako
ingurumen-alderdiak arautzen ditu eta nekazaritza-jarduerek bete beharreko ingurumen-
baldintza batzuk finkatzen ditu, NPBko laguntza zuzenak kobratzeko betekizun horiek bete
beharra ezarriz. Betebehar hori Kontseiluaren (CE) 1259/1999 Erregelamenduak (1999ko
maiatzaren 17koa) finkatu zuen, hain zuzen. Hala, ordainketa zuzenak jasotzen dituzten
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nekazariek III. eranskinean (ingurumenari, elikagaien segurtasunari eta animalien osasun eta
ongizateari buruzko oinarrizko arauak) aipatzen diren kudeaketari buruzko legezko betekizunak
bete behar dituzte, eranskinean bertan finkatutako egutegiarekin bat etorriz. Era berean, IV.
eranskinean aipatzen diren nekazaritzako eta ingurumeneko baldintza egokiak ere bete
beharrekoak dira.

Bestalde, 2008ko martxoaren 10eko Aginduak (Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena,
EHAAko 78. zk., 2008/IV/24), nekazaritza-ustiategietako ustiapen-koadernoa eta haren
erabilera arautu zuen. 2004ko urtean zehar higieneari buruzko neurri sorta izeneko arau
multzoa onartu zuen Europar Batasunak, eta neurri horien artean dago Europako Parlamentuaren
eta Kontseiluaren (CE) 852/2004 Erregelamendua (2004ko apirilaren 29koa, elikagaien higieneari
buruzkoa). Erregelamendu horren I. eranskinari jarraiki, animaliak hazi, animalia-jatorriko
produktu primarioak ekoitzi eta landare-produktuak ekoitzi edo hazten dituzten elikagai-
enpresetako operadoreek erregistro zorrotza eraman beharko dute datu hauei buruz: hornitutako
elikagaien ezaugarriak eta jatorria, lortutako produktuak, tratamenduak, analisien emaitzak,
produktu fitosanitarioen erabilera, agertutako izurrite eta gaixotasunak, etab. Kudeaketa eta
kontrola baldintzatu, modulatu eta integratzeari dagokionez, Batzordearen (CE) 796/2004
Erregelamenduan (2004ko apirilaren 21ekoa) zehaztu dira erregelamendu hori garatzeko eta
aplikatzeko xedapenak, eta 20/2005 Dekretuaren (urtarrilaren 25ekoa) bidez garatu dira EAEn.
Ustiapen-koaderno horren eredu bakarra ezarri nahi izan da nekazaritza-ustiategi guztientzat,
ustiategi bakoitzak bere jarduerari zegozkion atalak bete dezan. EAEko nekazaritza- eta
abeltzaintza-ustiategi guztiek bete behar dute ustiapen-koadernoa, Nekazaritza Politika
Bateratuaren laguntza zuzenak jasotzen dituztenek bereziki.

Ustiapen-koadernoa nekazaritza- edo abeltzaintza-etxalde batean egiten diren jarduera guztien
ingurumen, higiene eta osasun arloko kontrola eta erregistroa egiteko tresna da. Animaliei
eta landareei aplikatzen zaizkien osasun-tratamendu guztiak jaso behar baitira bertan, besteak
beste, tratamendu horiek ondorioak izan ditzakete-eta ingurunean eta produktu primarioetan.
Nolanahi ere, datu horien guztien erregistroa eraginkorra izan dadin, Administrazioak datu
horien jarraipena egin beharko du.

EAEko Osasunaren Antolamenduari buruzko 8/1997 Legea (ekainaren 26koa, EHAAko 138.
zk., 1997/VII/21) tresna egokia da osasuna babestu eta zaintzeko eskubidea garatu eta
aplikatzeko konpromisoa antolatzeko. Lege horren bidez osasun-sistemaren antolamendua
eta funtzionamendua finkatzen dira EAEn. EAEk bere berezitasunei erantzuten dieten legeak
onartu ahal izateko moduko proposamen malgu batzuk jasotzen dira lege horretan. EAEko
Administrazioari dagokio herritarren osasun publikoaren zainketa orokorra, prebentzio-neurrien
bidez, osasuna sustatzeko neurrien bidez eta banakako osasun-prestazioen bidez.

Elikagaien osasun-kontrolerako prozesua eta kontrol hori arautzen duten erkidego- eta estatu-
mailako arauak aldatzen eta egokitzen ari dira, Europako erregelamenduekin eta, zehazkiago,
osasunari eta higieneari buruzko neurri sortan (OHN) finkatutakoarekin bat etortzeko. OHNak
agindutakoa betetzearren, Elikagai Enpresen eta Elikagaien Osasun Erregistro Orokorrari
buruzko  191/2011 Errege Dekretua (otsailaren 18koa) onartu da berriki (BOE, 2011/III/8).
Errege Dekretu horretan esaten da elikagai-establezimenduen erregistro bat sortu behar dela
erkidego-mailan. 2. artikuluan berriz, estatu-mailako erregistroan inskribatu beharreko
establezimendu eta enpresak eta erkidego-mailako eskumeneko agintariek berariaz sortutako
erregistroetan inskribatu beharrekoak zehazten dira. 3. artikuluan, azkenik, estatu-mailako
erregistroan jaso beharreko elikagaiak aipatzen dira.
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Errege Dekretu horri jarraiki, erregistro hori eta erregistroan jaso beharreko jarduerak kontrolatu
eta kudeatzeko neurriak arautu behar ditu EAEko eskumeneko Administrazioak. Arau horiek
oraintxe ari dira idazten eta laster argitaratuko dituzte. Administrazio-prozedurari dagokionez,
animalia-jatorriko elikagaien kasuan izan ezik, ez da aldez aurretiko baimenik behar: agintariei
jardueraren berri aldez aurretik ematea aski da jarduerari ekin ahal izateko. Jakinarazpena
jaso eta gero, eskumeneko osasun-agintaritzako (Osakidetzako Osasun Publikoa) teknikariek
kontrol-bisita bat egingo dute ustiategira.

Animalia-jatorriko elikagaien kasuan ez da hori gertatzen, Erregistroan inskribatu aurretik
dagokion baimena eskuratu behar baita oraindik, 223/1996 Dekretuan (abenduaren 17koa,
EAEko elikagaien jarduerak, industriak eta establezimenduak jardunean hasteko osasun-
baimenak arautzen dituena) agindutako moduan. Gaur egun baimenak eskuratzeko osatu
beharreko administrazio-prozedura arautzen du dekretu horrek.

Elikagai primarioak eta haien ekoizleak ustiategien erregistroan daude inskribatuta eta ez dute,
beraz, berriz erregistratu beharrik. Elikagai horien kontrola aldundiek egiten dute.

Zenbait kasutan, EBko osasun-erregelamenduak bete behar dituzte zenbait lokal eta prozesuk,
baina gehienetan OHNtik kanpo gelditzen dira elikagai asko eta ekoizpen- eta merkaturatze-
eredu asko, elikagai primarioak eta txikizkako salmenta bereziki. Halakoak, estatu- eta erkidego-
mailan arautu behar dira. Elikagaien higieneari buruzko (CE) 852/2004 Erregelamenduko
zenbait xedapen aplikatzeari buruzko Dokumentuaren arabera, EBko estatuek 1. artikuluko
2c atalean aipatutako kantitate txikiei buruz beren legerietan onartutako arauek egungo
jardunbideak aplikatzen utzi beharko lukete, oro har, Erregelamenduko helburuak lortzen
direla bermatuz gero. Hauxe dio legeak: EBko estatuek, ekoizpen-metodo tradizionalak
babesteko eta ustiategian bertan egindako eraldaketa ahalbidetzeko, azpiegiturei dagozkien
betekizunak egokitzeko neurri nazionalak onartu ahal izango dituzte, 852/2004 (CE)

Erregelamenduko 13. artikuluan eta 853/2004, (CE) Erregelamenduko 10. artikuluan xede
horretarako finkatutako prozedurari jarraiki, metodo tradizionalak erregelamendu horietan
f inkatutako betekizunekin bat  etorr iz  apl ikatzerik  ez  dagoen kasuetan.
Erregelamendu horiek idatzi aurretik, eskala txikiko zenbait ekoizpeni osasun-baimena ematea
ahalbidetzen zuten protokolo batzuk aplikatzen ziren (esne gordinaren salmenta zuzenari eta
baserriko ogiari buruzkoak, besteak beste), azpiegiturei eta elikagaien lanketari buruzko
baldintza berezi batzuekin. Baimen horiei esker, baserritarren ekoizpen txikien jarduera
bideragarria izan zitekeen inbertsio handirik egin behar izan gabe, eta ustiategia zegoen
inguruko herritarrek elikagai freskoak eskuratu zitzaketen, baserritarrei beren ekoizpena
dibertsifikatzeko aukera emateaz gain.

OHN argitaratuz geroztik, ez da ekoizpen txikiei buruzko bestelako araudi espezifikorik idatzi
eta ez da eskaerarik egin produktu edo prozesuren bat nekazaritzako produktuen eta elikagaien
espezialitate tradizional bermatuen artean onartua izateko. Hortaz, zenbait produktu azpiegitura
aldetik baldintza malguagoak aplikatuz (hau da, eskakizunak ekoizpen-mailaren, metodoaren
eta merkaturatze-ingurunearen arabera egokituz) ekoizteko aukera ez da onartu EB-mailan.

EAEn ere inongo jatorri-izendapen babestuk, adierazpen geografiko babestuk edo labelek ez
du eskatu inolako salbuespen-neurririk onartzeko bere lanketa-prozesuetarako.

Nolanahi ere, EAEk organo espezifiko bat dauka elikadura-arriskuei buruzko ebaluazioa,
azterketa eta aholkularitza egiteko. EAEko elikadura-arriskuak ebaluatzeko, aztertzeko eta
horien gaineko aholkuak emateko organoak sortzen dituen 63/2009 Dekretuak (Nekazaritza,
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Arrantza eta Elikadura Sailarena, martxoaren 10ekoa, EHAAko 60. zk., 2009/III/27) arautzen
du organo hori, eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailari atxikita dago, haren egitura
hierarkikoaren barruan egon ez arren. Batzorde Zientifikoa eta batzorde teknikoak aholku-
batzordeak dira eta Kudeaketa Batzordeari elikadura-arriskuen gainean erabakiak hartzeko
aholkularitza ematea da haien helburua. Kudeaketa Batzordea eskumeneko administrazio
publikoek osatzen dute, eta EAEko elika-katean sartu daitezkeen arriskuak (zoonosiak barne)
murrizteko ekintzak aztertu, baloratu eta bultzatzea da haren egitekoa, Batzorde Zientifikoak
egindako arrisku-ebaluazioetatik ateratako irizpide zientifikoak oinarritzat hartuta. Eusko
Jaurlaritzako hainbat zuzendaritzatako titularrak eta hiru aldundietako gaiari buruzko adituak
izango dira Kudeaketa Batzordeko kideak.

Hauek izango dira Kudeaketa Batzordearen eginkizunak:

El ikadura-arriskuak antzematea eta haiei  buruzko txostenak idaztea.

Informazioa ematea Batzorde Zientifikoari, arriskuaren ebaluazioa egin dezan.

Gomendioak abian jartzeko bideragarritasun teknikoari buruzko azterketa bat egiteko
erabakitzea eta azterketaz arduratuko den batzorde teknikoa izendatzea.

Elikadura-arriskuen ebaluazioa egin eta gero aplikatu beharreko ekintza eta gomendioei
buruzko txosten arau-emaile eta loteslea plazaratzea.

Hartutako neurrien eraginkortasuna ebaluatzea.

Batzorde Zientifikoaren eta batzorde teknikoen osaera onartzea.

Batzorde Zientifikoaren helburua da Elikadura Segurtasunerako Kudeaketa Batzordea behar
bezala aholkatzea, elikadura-segurtasunari buruzko irizpen teknikoak emanez. Batzorde
Zientifikoak arriskuen ebaluazioak egiteaz gain, beste zeregin hauek izango ditu:

Arrisku berriak identifikatzea eta berriz agertzen diren arriskuak hautematea.

EAEn dauden elikadura-arriskuak ebaluatu eta haien ezaugarriak zehaztea.

Arriskuen ebaluazioan antzemandako zalantzak eta zalantza horiek arriskuaren ezaugarriak
zehazteko garaian izango duten eragina zehaztea.

Arriskua murrizteko dauden neurri guztiak biltzea eta haien aplikazioari buruzko azterketa
egitea.

Ebaluatutako arriskuei buruzko irizpen zientifikoak proposatzea, garrantzitsua den
informazio z ientif ikoa eta arr iskuok murrizteko gomendioak jasoaz.

Arriskuen ebaluazioak aurkeztea.

4.1.2. JARDUNBIDE EGOKI ETA OKERREN ADIBIDEAK

Baserritarren nekazaritzari dagokionez, higiene-, osasun- eta ingurumen-politikaren alorrean
EAEn egin diren jardunbide egokien artean, honako hauek aurkitu ditugu:

Ingurumen-araudiak egokitzea, simaurra konpostatzen uzteko.
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Ingurumen-eskakizunak ustiategien tamainara eta kokatuta dauden lurzoruaren
ezaugarrietara egokitzea.

Baserriko ogia eta esne gordina ekoizpen- eta merkaturatze-baldintza berezietan saltzen
uzteko hitzarmenak.

Jardunbide okerrei dagokienez, adibide hauek aurkitu ditugu:

Lehentasuna ematen zaio etxebizitzak, landa-guneak edo hiri-lurzoru urbanizagarria
egoteari, nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueren aurretik.

Salbuespen gisa ekoizpen txikiak eta prozesu eta elikagai tradizionalak lantzen duten
OHNko neurriak ez dira garatu.

Zenbait arau eta erregelamenduk interpretazio desberdinetarako ematen duten aukera
dela eta, osasun-alorreko teknikariek egindako zenbait interpretazio aldatu egiten dira
eskualde batetik bestera: interpretazio zorrotzak azpiegiturari eta baldintza teknikoei
lotutako eskakizunetan oinarritzen dira, eta ez landutako elikaduraren osasun-eskakizunei.
Horrek desorekak eta errezeloak sortzen ditu kaltetuen artean.

4.2. ALDUNDI-MAILA

4.2.1. POLITIKAK ETA ARAUDIAK

Foru-aldundiek ez dute zuzenean inolako ingurumen-kontrolik egiten nekazaritza-jardueren
gainean. Egitekotan, subsidiarioki egiten dute, baliabide gutxi duten udalei aldundiaren zerbitzu
teknikoak eskainiz, salbuetsitako jardueren lizentziak izapidetu ahal izan ditzaten.

Higiene- eta osasun-politikei dagokienez, aldundiak dira landare eta animalien osasuna, hots,
elikagai primarioen osasuna, zaintzeko eskumena dutenak. Animalia-espezie mota bakoitzak
zehaztapen batzuk dauzka albaitariarenean egin beharreko kontrolei, txertoei eta abarri
dagokienez. Kontrol eta kanpaina horiek aldundi bakoitzeko Nekazaritza Departamenduko
teknikariek egiten dituzte.

Orain arte ez zen landare-jatorriko produktuen kontrolik egiten, baina jakin dugunez,
aurrerantzean merkaturatzen diren produktu primarioak kontsumorako egokiak direla
egiaztatzeko analisia guztiak egiten hasiko dira. Ez dakigu analisia horiek zein erakundek egingo
dituen, zein metodo erabiliko duten eta zein parametro aztertuko dituzten.

4.2.2. JARDUNBIDE EGOKI ETA OKERREN ADIBIDEAK

Ez dugu jardunbide egoki ez txarrik aurkitu.

4.3. MAILA LOKALA

4.3.1. POLITIKAK ETA ARAUDIAK

Udalei dagokie jarduteko lizentziarik behar ez duten jardueren espedienteak izapidetzea, nahiz
eta aplikazio-dekretua berez erkidego-mailakoa izan. Gainera, zenbait udalek eskakizun gehiago
edo zorrotzagoak jartzen dituzte, beren hiri-antolamenduko planen eta arau subsidiarioen
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bidez. Hirigintza-prozesuen edo birkalifikazio-prozesuen aurretik dauden familia-ustiategiak
eta familia-ustiategi zaharrak legeztatzeko ezintasuna aipatu behar dugu murrizketa arruntenen
eta oinarrizkoenen artean, nahiz eta lizentzia eskuratzeko betebeharretik salbuetsitako jarduerei
buruzko dekretuak berariaz jaso aukera hori.

Udal eta eskualdeen erantzukizuna da instalazio eta azpiegitura orokorrak, edateko uraren
emakidak, zabor-bilketa, saneamendua, trafikoa etab. kudeatzea.

Era berean, udalei dagokie jarduteko lizentziari dagozkion tasak, irekitzeko eta lehen okupazioko
tasak, eraikuntza-zergak eta beste kobratzeko eskumena. Udal bakoitzak bere ordenantzen
bidez erregulatzen ditu tasa horiek, eta, hala, alde handiak daude bateko eta besteko tasen
artean. Zenbait udaletan, Karrantzako Udalean adibidez, nekazaritza-jarduerek ez dute
eraikuntza-zergarik ordaindu behar; beste udal batzuek murrizketak aplikatzen dituzte, baina
gehienetan gainerako jardueren tasa berbera kobratzen dute.

Udalen esku dauden osasun-eskumenak udalaren mugen barruan garatutako zenbait jardueraren
osasun-kontrola egitea dute xedetzat, adibidez, merkatuena, feriena, maskotena, ganaduaren
zirkulazioarena, etab.

4.3.2. JARDUNBIDE EGOKI ETA OKERREN ADIBIDEAK

EAE osorako araututa dagoen moduan izapidetzea jarduera salbuetsiak, muga gehiagorik jarri
gabe.

Hiri-lurretan edo lur urbanizagarrietan lehendik zeuden etxerako nekazaritza- eta
abeltzaintza-jarduerak legeztatzea edo garatzen uztea.

Abeltzaintza-jarduerak arautzen dituzten dekretuen aurretik zeuden jarduerak orokorrean
legeztatzea, baserritar horien egoera erregularizatzeko bitarteko teknikoak eta onura
ekonomikoak eskainiz.

Eraikuntza- eta konponketa-lanetarako eta jarduteko udal-tasak ordaindu behar ez izatea
edo murriztea.

Saneamendu-tasarik ordaindu behar ez izatea edateko ura izan arren, saneamendu-sare
orokorrerako lotunerik ez duten ustiategientzat.

Nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerari dagozkion hondakin ez organikoak biltzeko
zerbitzua dohainik ematea, eta horretarako eremu espezifikoak egokitzea.

Jardunbide okerrei dagokienez, adibide hauek aurkitu ditugu:

Saneamendu-tasa kobratzea sarerako lotunerik ez izan arren, edo abeltzaintzako hondakin
organikoak saneamendu-sare orokorrera isurtzerik ez izan arren.

Sortutako hiri-hondakinak dagokion modu eta lekuan uzteko bitartekorik eza. Zabor-
tasa kobratzea, baina plastikoak, ontziak, papera, etab. biltzeko edukiontzirik jarri gabe
baserritarren esku.

Ganadua udaleko edozein bidetatik ibiltzeko debekua.
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Nekazaritzari edo jarduerari lotutako eraikuntza-lizentziarik izapidetu ahal izateko,
udalean hainbat urtez erroldatuta egoteko betebeharra apl ikatzea.

Lehendik zeuden etxeko nekazaritza-jarduera legeztatu ezin izatea, hiri-plangintzaren
ezaugarriak direla eta, plangintza hori jarduera baino berriagoa izan arren.
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5. GAZTE BAT BASERRIARI LOTUTAKO NEKAZARITZA-JARDUERA BAT EGINEZ
LANDA-INGURUNEAN ERROTZEARI BURUZKO ADIBIDE PRAKTIKOA

Atal honetan baserritarren nekazaritza lantzen hasi nahi duen pertsona batek behar dituen
baimenak eta bete behar dituen betekizunak zehaztuko ditugu adibide praktiko baten bidez.
Iurretako herrian (Durangaldea, Bizkaia) kokatuko dugu adibidea. Gure adibideko lagunak
nekazaritzan eta abeltzaintzan jardungo du lanaldi osoan, jarduera nagusi gisa, erregimen
ekologikoan, honako produktuak haziz: barazkiak aire zabalean eta berotegian, fruta-arbolak
eta arrautzatarako oiloak.

1. Lehenik eta behin, nekazariak garatuko d(it)uen jarduer(ar)en eskema egin behar da,
xehetasun hauek jasota: erabiliko dituen baliabideak (ganadua, haziak, landareak, lur-
azalera, lurraren titulartasuna, ur kantitatea, ura nondik, argindarra, erregaiak, makinak,
eraikinak, sarbideak), nekazaritza- eta abeltzaintza-eredua, ekoizpenaren dimentsioak
eta kokapena.

2. Lurraren titulartasunak eragina dauka lurrari eman dakiokeen erabileran. Titulartasuna
izan daiteke jabetza, errenta, lagapena, publikoa (ondarezkoa, erabilera publikoko mendia,
etab.)… Lursaila pribatua bada, jabeak erabakiko du bere lurrean zer hazi nahi duen.
Lursaila errentakoa bada, errenta-kontratuan bertan mugatu daiteke lurraren erabilera,
eta, hortaz, bestelako erabilerarik eman nahi izanez gero, jabearen baimena beharko
da, zenbait kasutan. Lursail publikoen artean, mota desberdinak daude eta udaletxean
galdetu behar da gure saila zer motatakoa den eta zein erabilera-muga dituen. Gure
adibidean erabiliko diren lursail guztiak propioak dira eta, hortaz, nekazariak berak
erabakiko du zein motatako jarduera garatu nahi duen.

3. Garatzen duen jarduera motaren arabera garapen-eskubiderik behar duen kontsultatu
beharko du baserritarrak, esnearen, mahastien eta abarren kasuan beharrezkoak baitira
eskubide horiek. Barazkiak eta frutak landatzeko eta oiloak hazteko ere beharrezkoak
dira ekoizpen-eskubideak.

4. Nekazaritza-jarduera garatzen hasi nahi duen udaleko Hirigintza Sailera jo eta gaiaren
gaineko ardura duen arkitekto teknikoari egin beharko dio kontsulta, udaleko hiri-
antolamenduko plan nagusiari edo arau subsidiarioei jarraiki, garatu nahi duen jarduera
erabiliko dituen lursailetan baimenduta ote dagoen galdetzeko. Eraikinik, azpiegiturarik
edo erreformarik (berotegia, ur-hartuneak, biltegiak, ukuiluak, lantegiak, etab.) egin ahal
izateko bete beharreko hirigintza- eta eraikuntza-baldintzak ere kontsultatu behar dira.
Bestalde, bestelako maila goragoko edo eduki zorrotzagoko arau edo kalifikaziorik
(erreserba baten erabilera eta kudeaketa arautzeko plan batek, parke natural bateko
natur baliabideak antolatzeko plan batek…) zona horretan eraginik duen argitu beharra
dago. Hala gertatuz gero, plan horietako arauak bete beharko dira, udalak onartutako
planen gainetik. Hizpide dugun kasuan, biltegi txiki bat eta oilategi bat eraiki, ur azpiko
ura biltzeko hartune bat egin eta tunel motako berotegi batzuk jarri nahi dira. Horretarako
erabiliko den lursaila “lurzoru urbanizaezin landatar orokorra” sailkapena du, eta
nekazaritza eta abeltzaintza baimenduta daude bertan. Ez dago maila goragoko arau
edo planik.
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5. EAEko ibai eta erreken ertzei buruzko Lurraldearen Arloko Plana eta Uren Legea ere
kontuan hartu behar dira, ibai eta erreken ertzak, iturburuak, etab. errespetatzeko
baldintzak ezagutzeko. Ustiategia halakoren batetik gertu egonez gero, Ingurumen,
Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren mende dagoen EAEko Ur
Agentziari kontsulta egin beharko zaio idatziz, leku horretan finkatzeko bete beharreko
baldintzen berri jaso eta bestelako izapiderik egin aurretik beharrezko baimena
eskuratzeko. Gure kasuan, ez dugu erreka edo iturbururik inguruan.

6. Jarduera baldintzatu dezaketen beste elementu batzuk aldez aurretiko zortasunak
dira: lurperatutako saneamendu-hodiak, gas-hodiak, edateko uraren hodiak; elektrizitate-
kableak eta aldameneko igarobideak, alegia. Zortasun horiek erabilera-muga batzuk
sortzen dituzte zeharkatzen dituzten lursailetan. Lursailaren eskriturari atxikitako
zortasunari buruzko dokumentuan edo goian aipatutako azpiegitura bakoitza arautzen
duen legean zehaztuta daude muga horiek guztiak. Gure kasuan ez dugu inolako zortasunik.

7. Bete beharreko betekizunak udaletxean kontsultatutakoan, eta garatu nahi dugun
jarduera indarrean dauden arauekin bat datorrela ziurtatu eta gero, jarduera martxan
jartzeko beharrezkoak diren lizentziak eskuratzeko dokumentuak eskatu behar dira.
Abeltzaintza-jarduera bat edo eraldatze-prozesuren bati lotutako jarduera bat martxan
jartzeko osatu beharreko dokumentuari Jarduera Proiektua deritzo. Jarduera Proiektu
horretan jarduerak ingurumenean eta ingurunean izango dituen eraginak jaso behar dira
eta udaletxean aurkeztu behar da. Udala izango da jarduera-lizentzia eskuratzeko izapideak
egingo dituena udalean bertan edo Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Osasun sailean.
Eraikuntza-lizentziarik eskuratu aurretik beharrezkoa da jarduera-lizentzia izatea. Jarduera-
lizentzia eskuratu eta erakunde bakoitzak jarduerari ezarritako zuzenketa-neurriak bete
eta gero, gainerako baimenak eskatzen hastea dago.

Fase honetan, ur-hornidurako sare nagusiko hartuneak markatuko ditu udalak, beharrezkoa
izanez gero. Elektrizitate-hornidurako sare nagusiko hartuneak argi-konpainiak markatuko
ditu, interesdunaren eskariari jarraiki.

8. Lurpeko akuifero batetik edo lur gaineko ubideren batetik ura hartzeko asmorik izanez
gero, dagokion baimena eskatu beharko zaio Ingurumen, Lurralde Antolamendu,
Nekazaritza eta Arrantza Sailaren mende dagoen EAEko Ur Agentziari, ura zertarako
erabili nahi den, zenbat ur hartuko den eta zein ubidetatik hartuko den zehaztuta. Gure
kasuan, lurrazpiko akuiferoak nekazaritzarako erabiltzeko baimena eskatuko da. Ura
lurpetik hartu eta punpatuz ur-andel batean bilduko da. Eskaera EAEko Ur Agentzian
edo Konfederazio Hidrografikoan aurkeztu behar da, akuiferoa dagoen arroa arautzen
duen erakundearen arabera.

9. Lursailean basoren bat egonez gero, eta nekazaritza- edo abeltzaintza-jarduera egiteko
zuhaitzik bota behar izanez gero, baimena eskatu beharko da udaletxean. Udalak Bizkaiko
Foru Aldundiko Mendi Zuzendaritzaren baimena beharko du aldez aurretik. Interesdunak
ere zuhaitzak mozteko baimena eskatu beharko du bere eskualdeko Nekazaritza Bulegoan.
Zuhaitzak moztu behar badira bakarrik, mozteko baimena eskatu beharko da, baina
lursaila luberritu eta motzondoak erauzi behar izanez gero, bi aukera izango genituzke.
Lursail horren erabilera nekazaritzakoa bazen 1956 aurretik, nahikoa da erabilera-aldaketa
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egiteko eskaria aurkeztea Bizkaiko Foru Aldundiko Mendi Zuzendaritzan. Lursailaren
erabilera 1956 aurretiko katastroaren arabera basogintzakoa bazen, erabilera aldatzeko
eskaerarekin batera ingurumen-inpaktuaren azterketari dagokion txostena ere aurkeztu
beharko da. Dena den, ez kasu batean ez bestean ez zaie erabilera-aldaketarik onartuko
%30etik gorako malda duten lursailei.

10. Eraikuntza edo erreforma egiteko lizentzia (berotegia, biltegiak, ukuiluak, lantegiak,
etab.) ere udalean bertan eskatu daiteke, Exekuzio Materialeko Proiektu baten bidez.
Eraikinen eraikuntza- eta hirigintza-ezaugarriak zehaztu behar dira bertan. Berotegien
kasuan, normalean ez da haiei buruzko proiekturik aurkeztu behar izaten, aski izaten da
krokis txiki bat, berotegiaren deskribapena eta aurrekontua zehaztea, berotegia jartzeko
baimenak eskuratzeko.

Eraikuntza-lizentzia eskuratu eta dagozkion udal-tasak ordaindu eta gero, nekazariak
denbora-epe bat izango du (lizentzian bertan zehazten da epea) lanak egiten hasi eta
bukatzeko. Zenbait udaletan, nekazaritzarako lanengatik bestelako eraikuntza-lanengatik
baino eraikuntza-zerga baxuagoak ordaindu behar izaten dira.

Eraikuntza-prozesuan, Eraikuntzaren Antolamendurako Legeko eta Laneko Arriskuak
Prebenitzeko Legeko eskakizun guzti-guztiak bete beharko ditu nekazariak, lanen
sustatzailea den aldetik.

Eraikuntza-lanak amaitzean horren berri eman behar da udaletxean, Lanen Amaierako
Ziurtagiri bat aurkeztuta, eta irekiera eta lehen okupazioko lizentzia eskatu behar da
jarduerari ekiteko.

Eraikuntza- eta erreforma-lanik egin behar ez bada, jarduera-lizentzia bideratzeko
prozesuan parte hartu duten erakundeek eskatutako zuzentze-neurri guztiak betetakoan
eskatu daiteke irekiera eta lehen okupazioko lizentzia.

11. Hazkuntza-sistema ekologikoa erabili edo produktuak kalitate-ziurtagiri edo izendapen
berezirik izanez gero, EAEko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilura (ENEEK)
jo beharra dago alta emateko, ekoizpen ekologikoen kasuan, edo dagokion kontseilu
arautzailera gainerako kasuetan, ekoizpen-arauen eta merkaturatze-sistemen berri
jasotzera.

12. Aurreko izapide guztiak betetakoan, ekoizpenari ekin ahal izango dio ustiategiak,
beharrezko baliabide eta baimen guztiak izango baititu ordurako. Beste izapide hauek
ere bete behar dira: Eskualdeko Nekazaritza Bulegoan erregistratu behar da nekazaritza-
ustiategi gisa eta titularrak edo titularrek alta eman behar dute Gizarte Segurantzako
Erregimen Berezian. Zuzenean ekoitzi eta merkaturatuz gero ez dago Jarduera
Ekonomikoen Zergan alta eman beharrik, gizendegien, gozogintzako lantegien, landa-
turismoko etxeen eta salmentarako lokala duten ustiategien kasuan izan ezik.

13. Barazkiak, frutak eta arrautzak merkaturatzeko ere dagokion osasun-baimenak eskatu
beharko dira. Kontsumitzaileei frutak eta barazkiak zuzenean saltzeko, aski da dagokion
ustiategien erregistroan inskribatuta egotea. Arrautzak merkaturatu ahal izateko, Osasun
Publikoko Sailaren baimena beharko da, eta ustiategien erregistroko zenbaki berezi bat
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ere bai, Nekazaritza Sailak hegaztien existentziaren berri izan eta beharrezko osasun-
kontrolak egin ahal izan ditzan. Eskualdeko Osasun Publikoko Bulegoak nekazariak
garatzen duen ekoizpenaren eta salmentaren ezaugarriak aztertu eta arrautzak
merkaturatzeko baimena ematen dute, baina baliteke zuzentze-neurri batzuk hartzeko
eskatzea. Eskualdeko Osasun Publikoko Bulegoa izango da nekazariari esango diona zein
dokumentu aurkeztu behar duen osasun-baimenak eskuratzeko. Era berean, Nekazaritzako
Elikagaien Industrien Erregistroan inskribatu behar duela eta auto-kontrolerako plan bat
osatu behar duela ere jakinaraziko diote. Hizpide dugun kasuan, arrautzak ontziratu eta
etiketatzeko lokal egokia beharko da. Kasu honetan 50etik gora oilo direnez, salmenta
zuzenean edo txikizkako dendetan egin arren, arrautzak etiketatu egin behar dira eta
zerbitzu-zonaren eta aldagelen ondoan 8m2ko lokal bat prestatu da horretarako. Dagokion
baimena eskatu behar da Zornotzako Osasun Publ ikoko Bulegoan.

14. Arrautzak ferietan eta merkatuetan salduz gero, parte hartzeko baimena eskatu
beharko zaie feria edo merkatua egiten duen udalari edo merkatua antolatzen duen
erakundeari.
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6. ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK

6.1. CONDORIOAK

1  Lurraldearen antolamendurako artezpideak (LAA) Eusko Jaurlaritzaren eta foru-aldundien
politika publikoak lurraldean gauzatzeko oinarrizko tresna dira, eta artezpide horietan oinarritzen
dira eskualde- eta udal-mailako politika publikoak. Artezpide horiek diseinatzeko garaian
onartutako erabaki eta estrategia guztiek eragin zuzena dute foru- eta udal-mailako politika
publikoen aplikazioan. Nekazaritza-jarduerarako zenbateko lur-azalera gorde eta babestu
behar den eta lur horiek erabiltzeko bete beharreko baldintzak finkatzen dira bertan, besteak
beste. Udal-planetako arau asko eta lurralde-plan partzial eta sektorialak LAAetan hartutako
erabakien mende daude.

2 Jangela-zerbitzua kontratatzeko eta haietarako laguntzak emateko Hezkuntza Sailak idazten
dituen baldintza-orriek mugatu egiten dute jangela publikoetan baserritarrek garatutako
nekazaritza lokaleko elikagaiak kontsumitzeko aukera.

3 Baserritarren nekazaritza lokalak ekoitzitako elikagaien kontsumo soziala (jantoki kolektibo,
taberna eta jatetxeetakoa) indarrean dauden osasun-arauen bidez arautzen da, eta bete
beharreko baldintzak aldatu egiten dira elikagai motaren arabera. Elikagai primarioak
merkaturatu ahal izateko hiru baldintza hauek besterik ez dira bete behar: elikagaiak ekoizten
dituen nekazaritza-ustiategiak erregistratuta egon behar du, ustiategiari dagokion koadernoko
betebeharrak bete behar ditu eta eskumeneko agintariek dagozkion ikuskapen eta analisiak
egin behar dituzte. Ikuskapen eta analisi horiek foru-aldundietako Nekazaritza sailen eskumena
dira. Produktu primarioak zuzenean azken kontsumitzaileei, txikizkako denda txikiei eta jatetxeei
saltzen uzteko behar besteko malgutasuna aplikatzeko eskumena EBko estatuen esku uzten
du EBko legediak eta hori egitea gomendatzen die. Izan ere, produktu horien kantitate txikiko
merkaturatzea eta txikizkako salmenta Europako Erregelamendutik kanpo gelditzen da. Gaur
egungo osasun- eta higiene-erregelamenduek baserritarren nekazaritza garatzeko aukera
batzuk ematen dituzten arren, administrazio lokalek aurkako jarrerak eta erabakiak izaten
dituzten praktikan.

4 Kontsumo soziala herri-merkatuetako salmenta zuzenari dagokionez, udal-araudi eta -
ordenantzen bidez arautzen da, eta eskatzen diren baldintzak (zergak, dietak, parte-hartzaileen
aukeraketa, osasun- eta higiene-baldintzak, burokrazia, emandako baliabideak, etab.) asko
aldatzen dira udal batetik bestera.

5 Erkidego-mailako osasun- eta higiene-arauak zutabe hauetan oinarritzen dira: aurretiazko
baimenak ematea, aurretiazko jakinarazpenak bideratzea eta kontrol-ikuskapenak egitea.
Elikagaiak prestatu eta eraldatzeko prozesuetan bete beharreko osasun- eta higiene-arauak
Europa-mailakoak dira, eta Estatuek dagozkien transposizioak egiten dituzte. Arauak betearaztea
eta betetzen ote diren egiaztatzea udal-agintarien zeregina da. Betearazi eta egiaztatzeko
prozesu horretan interpretazio-arazoak sortzen dira arauaren interpretazioaren irismena eta
subjektibotasuna direla eta.

6 Ingurumen-araudiek norabide bakarrean aztertzen dituzte nekazaritza-jarduerak eragindako
afekzioak: nekazaritza edo abeltzaintzatik biztanleria osorako norabidean, alegia, baina
biztanleriak (etxe isolatuak, landa-guneak, hiri-lurrak, lur urbanizagarriak) dagoeneko egonkortuta
dauden nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueretan izandako eragina ez da aintzat hartzen.
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7 Kontraesan ugari daude hainbat alorretan aplikatu beharreko arauetan, arauak idatzi dituen
administrazioaren edo araua idazteko xedearen arabera.

8 Baserritarren nekazaritza bultzatzen duten politika publikoetan jardunbide egokitzat jo
daitezkeen hainbat ekimen aurkitu dugu: lurren bankua, Durangoko herri-hiltegia, Ekoizpen
zerbitzua, nekazaritza-jardueragatik udal-tasa batzuk ordaindu behar ez izatea, etab. Ekimen
horietako batzuk asmo-adierazpen hutsean gelditu dira, hainbat arrazoi tarteko —baliabide
ekonomikorik ez, langilerik ez, azpiegitura-arazoak, etab.— ez baitira praktikara eraman. Beste
batzuetan, goragoko erakundeen borondate edo babes eza izan da ekimenok zapuztu dituena.

6.2. GOMENDIOAK

1 Baserritarren nekazaritza EAEn benetako alternatiba bideragarria izan dadin, LAAk diseinatu
eta idazteko garaian eragina izaten saiatzea eta elikadura-burujabetza paradigma gisa aintzat
hartzea.

2 EAEko ikastetxe publikoetako jangeletan aplikatu beharreko arauak idazteko garaian Hezkuntza
Sailarekin batera jardutea, baserritarren nekazaritzatik eratorritako produktu lokalen kontsumoa
ahalbidetzearren.

3 Produktu tradizionalak eta baserritarren nekazaritza mantendu eta kontserbatu ahal izateko
Europa-mailan EBko estatuei beharrezko malgutasuna aplikatzen uzten dieten osasun- eta
higiene-arauak maila lokalean garatzea, merkatu zabalagoetara bideratutako ekoizpen handiei
zuzendutako baldintzak malgutuz.

4 Elikagaiak eraldatu eta prestatzeko jardunbide egokien gidak idaztea ustiategi txikiei osasun-
 eta higiene-parametroak erraz aplikatzen laguntzeko. Gida horiek ekoizpen-bolumen txikietara
eta herri-mailako merkaturatzera egokitu beharko lirateke, interpretazio-arazorik sortu gabe
eta osasun-jardunbide arriskatuak eta eskakizun neurrigabeak baztertuz.

5 Udal-mailako politiketan eragina izatea, nekazarien jarduerako alderdi praktikoetan eraginik
handiena duten baldintza eta ekimen positibo eta negatibo asko eta asko esparru horretatik
datoz eta.

6 Etxe isolatu, landa-gune, hiri-lur eta lur urbanizagarri sortu berriak ingurunean —nekazaritzan,
abeltzaintzan eta basogintzan zehazkiago— ondorio ekonomikoak eta ingurumen-afekzioak
eragiten dituzten jarduera gisa sailkatzea. Horrenbestez, era horretako jarduerek eragindako
kalteak neurtzeko tramitea osatzeko prozesu administratiboa eratu beharko litzateke, dagozkion
zuzentze-neurriak hartu eta ingurunean eta mugakideetan eragindako kalteak konpentsatzeko.
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7. ITURRIAK, BIBLIOGRAFIA ETA ERREFERENTZIAK

Codex Alimentarius kodea.

C(2008)704 Erabakia, 2008ko otsailaren 15ekoa.

84/1993 Dekretua, Nekazaritza eta Arrantza Sailarena, martxoaren 30ekoa, EAEko
Nekazaritza Ustiategien Erregistroa sortu eta arautzen duena.

105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako Sailarena,
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea garatzeko neurri urgenteei buruzkoa
(EHAAko 118. zk., 2008/VI/23).

141/2004 Dekretua, uztailaren 6koa, abeltzaintzako ustiategietako arau teknikoak, arau
higieniko-sanitarioak eta ingurumen-arauak ezartzen dituena.

158/2002 Dekretua, ekainaren 25ekoa (EHAAko 129. zk., 2002/VII/9).

165/1999 Dekretua, martxoaren 9koa (EHAAko 59. zk., 1999/III/26), jarduteko lizentziarik
behar ez duten abeltzaintza-ustiategiak erregulatuko dituzten arauak finkatzen dituena.

168/1997 Dekretua, uztailaren 8koa, Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sailarena, EAEko
Lehentasunezko Nekazaritza Ustiategiak arautzen eta EAEko eskualdeetako eta lurralde
historikoetako laborantzarako gutxieneko unitateak finkatzen dituena.

171/2008 Dekretua, urriaren 7koa, EAEko landa-inguruneen garapen eta sustapenerako
laguntza-lerroak (Erein programa) arautzen dituena (EHAAko 20. zk., 2008/X/21).

185/2008 Dekretua, azaroaren 11koa, Leader ikuspegiaren aplikazioa arautzen duena
EAEko 2007-2013rako LGIPrekin bat etorriz (EHAAko 225. zk., 2008/XI/24).

185/2008 Dekretua, azaroaren 11koa, Leader ikuspegiaren aplikazioa arautzen duena,
EAEko 2007-2013rako Landa Garapen Iraunkorreko Programarekin (LGIP) bat etorriz
(EHAAko 225. zk., 2008/XI/24).

20/2005 Dekretua, urtarrilaren 25ekoa (EHAAko 31. zk., 2005/II/15), Eusko Jaurlaritzako
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailarena, Nekazaritza Politika Bateratuaren esparruan
EAEn ematen diren zuzeneko laguntzei zenbait baldintza aplikatzeari buruzkoa.

20/2005 Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, Nekazaritza Politika Bateratuaren esparruan
Euskal Autonomia Erkidegoan ematen diren zuzeneko laguntzei zenbait baldintza
aplikatzeari buruzkoa.

20/2005 Dekretua, urtarrilaren 25ekoa.

22/2003 Dekretua, otsailaren 4koa (EHAAko 73. zk., 2003/IV/11), eskualde hauetako
landa-garapenerako programak (LGP) finkatzen dituena: Arratia-Nerbioia, Enkarterriak,
Tolosaldea, Urola-Kosta, Aiara, Gorbeialdea, Arabako Lautada, Arabako Mendialdea,
Arabako Errioxa eta Arabako Haranak.
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223/1996 Dekretua, abenduaren 17koa (EHAAko 192. zk., 1996/X/4), elikagaien arloko
jarduerak, industriak eta establezimenduak EAEn jarduteko osasun-baimenei buruzkoa.

272/2006 Dekretua, abenduaren 26koa, nekazaritza-ustiategiak aholkatzeko erakundeen
sorrera eta martxan jartzea arautzen duena (EHAAko 5. zk., 2007/I/8).

42/1996 Dekretua, otsailaren 27koa, Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sailarena, EAEko
Naturgune Babestuen Erregistroaren antolamendu eta funtzionamenduari buruzkoa
(EHAAko 51. zk., 1996/III/12).

515/2009 Dekretua, irailaren 22koa, Osasun eta Kontsumo eta Ingurumen, Lurralde
Antolamendu eta Nekazaritza eta Arrantza sailena, abeltzaintza-ustiategietako baldintza
teknikoak, baldintza higieniko-sanitarioak eta ingurumen-baldintzak finkatzen dituena.

63/2009 Dekretua, martxoaren 10ekoa (EHAAko 60. zk., 2009/III/27), Nekazaritza,
Arrantza eta Elikadura Sailarena, EAEko elikadura-arriskuak ebaluatzeko, aztertzeko
eta horien gaineko aholkuak emateko organoak sortzen  d ituena.

1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, EAEko Ogasun Nagusia arautzen duten
Printzipioei buruzko Legearen Testu Bategina onartu zuena.

Elikagaien higieneari buruzko (CE) 852/2004 Erregelamenduko zenbait xedapen aplikatzeari
buruzko dokumentua.

Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren (AKPKA) printzipioetan oinarritutako
prozedurak aplikatzeko jarraibideak eta AKPKA printzipioak elikagai-enpresa batzuetan
aplikatzeko modua jasotzen dituen dokumentua.

1/2010 Legea, martxoaren 11koa (EHAAko 60. zk., 2010/III/30), EAEko Natura Babesteari
buruzko 16/1994 Legea (ekainaren 30ekoa)  berriz ere aldatu zuena.

10/1998 Legea, apirilaren 8koa, Landa Garapenari buruzkoa (EHAAko 80. zk., 1998/V/4).

17/2008 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzkoa
(EHAAko 250. zk., 2008/XII/31).

19/1995 Legea, uztailaren 4koa, Nekazaritza Ustiategiak Modernizatzeari buruzkoa.

2/1997 Legea, martxoaren 14koa (EHAAko 70. zk., 1997/IV/15), EAEko Natura Babesteari
buruzko Legea aldatu zuena.

2/2003 Legea, maiatzaren 7koa, izatezko bikoteak arautzen dituena.

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa (EHAAko 138. zk.,
2006/VII/20).

27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, EAE Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako
Foru Organoen arteko harremanei buruzkoa.

3/1998 Legea, otsailaren 27koa, EAEko Ingurumena Babesteari buruzkoa (EHAAko 59.
zk., 1998/III/27).
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30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa eta 817/2009
Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007
Legearen (urriaren 30ekoa) zati bat garatzen duena.

4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, EAEko Lurralde Antolamenduari buruzkoa (EHAAko
131. zk., 1990/VII/3).

6/2003 Legea, abenduaren 22koa, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzkoa.

7/1981 Legea,  ekainaren 30ekoa,  Jaur lar i tzaren Legear i  buruzkoa.

7/1994 Legea, EAEko merkataritza-jarduerari buruzkoa (EHAAko 38. zk., 1994/VI/13).

8/1997 Legea, ekainaren 26koa, EAEko Antolamendu Sanitarioari buruzkoa (EHAAko
138. zk., 1997/VII/21).

3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutua.

2008ko martxoaren 10eko Agindua (EHAAko 78. zk., 2008/IV/24), Nekazaritza, Arrantza
eta Elikadura sailburuarena, nekazaritza-ustiategietako ustiapen-koadernoa eta haren
erabilera arautzen dituena.

1995eko abenduaren 13ko Agindua.

2007ko azaroaren 13ko Agindua, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena,
Abereen Garraiorako Erregistro Liburuaren eta Abereen Zaintzaile Txartelaren eredua
finkatu zuena EAEn erregistratutako garraiolari eta zaintzaileentzat (EHAAko 242. zk.,
2007/XII/18).

2002ko martxoaren 12ko Agindua, Osasun sailburuarena, jantoki kolektiboak eta azken
kontsumitzailearentzako janari prestatuak egiten dituzten establezimendu ez industrialak
sailkatu eta horiek EAEn bete behar dituzten neurri sanitarioak finkatzen dituena.

2001eko uztailaren 18ko Agindua (EHAAko 160. zk., 2001/VIII/20), Nekazaritza eta
Arrantza sailburuarena, EAEko nekazaritza-ustiategietan nekazaritzako lan-unitateak
(NLU) finkatzeko modulu objektiboak eta hainbat laborantzaren marjina garbiak
finkatu zituena, 2001 urterako.

2003ko martxoaren 20ko Agindua, Osasun sailburuarena, janaria prestatzen duten
establezimenduen osasun-baldintzak eta sailkapena finkatzen dituena, janaria taldeei
banatzeko edota txikizkako establezimenduetan eta ostalaritzan (sukalde zentraletan
eta plater prestatuen industrietan) saltzeko.

2000ko martxoaren 22ko Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena,
EAEko unibertsitatez kanpoko derrigorrezko heziketako eta 2. zikloko haur-hezkuntzako
ikastetxe publikoetako jantokiak arautzen dituena.

Catering-zerbitzuak homologatzeko baldintza administratibo partikularren orria.

Catering-zerbitzuak homologatzeko baldintza teknikoen orria.
191/2011 Errege Dekretua, otsailaren 18koa, Elikagai Enpresen eta Elikagaien Osasun
Erregistro Orokorrari buruzkoa (BOE, 2011/3/8).
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2207/1995 Errege Dekretua, elikagaien higiene-arauak finkatzen dituena.

3484/2000 Errege Dekretua, abenduaren 29koa, jaki prestatuak prestatu, banatu eta
merkaturatzeko higiene-arauak finkatzen dituena (BOEko 11. zk., 2001/1/12).

(CE) 1698/2005 Erregelamendua, 2005eko irailaren 20koa, Europako Landa Garapenerako
Nekazaritza Funtsaren (FEADER) bidez landa-garapenean laguntzeari buruzkoa.

Batzordearen (CE) 796/2004 Erregelamendua, 2004ko apirilaren 21ekoa.

Kontseiluaren (CE) 1259/1999 Erregelamendua, 1999ko maiatzaren 17koa.

Kontseiluaren (CE) 1698/2005 Erregelamendua, 2005eko irailaren 20koa, Europako
Landa Garapenerako Nekazaritza Funtsaren (FEADER) bidez landa-garapenean laguntzeari
buruzkoa.

Kontseiluaren (CE) 1782/2003 Erregelamendua, irailaren 29koa, Nekazaritzako Politika
Bateratuaren barruan laguntza zuzenak emateko erregimenetan aplikatu daitezkeen
xedapen komunak finkatu eta nekazarientzako laguntza-erregimen batzuk sortzen
dituena, eta honako erregelamenduak aldatzen dituena: (CEE) 2019/93, (CE) 1452/2001,
(CE) 1453/2001, (CE) 1454/2001, (CE) 1868/94, (CE) 1251/1999, (CE) 1254/1999, (CE)
1673/2000, (CEE) 2358/71 eta (CE) 2529/2001.

Batzordearen (CE) 817/2004 Erregelamendua, apirilaren 29koa, ustiategiak aholkatzeko
erakunde gisa onartua izateko bete beharreko eskakizun eta baldintzak zehazten dituena.

Europako Parlamentuaren (CE) 852/2004 Erregelamendua, 2004ko apirilaren 29koa,
elikagaien higieneari buruzkoa.

2008ko maiatzaren 21eko Erabakia, Landa-eremuaren eta Itsasertzaren Garapenerako
zuzendariarena, Leader ikuspegiaren barruan eman beharreko laguntzen erregimena
finkatzen duena.

Iturriak:

www.aesan.msc.es

www.bizkaia.net

www.boe.es

www.ec.europa.eu

www.euskadi.net

www.marm.es
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