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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKAREN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 58/2017 Foru Dekretua, abenduaren 12koa. Onartzea Arabako 
Lurralde Historikoko herriguneetan eta zonalde sakabanatuetan belaunaldi berriko banda za-
baleko sareak hedatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaile orokorrak eta deialdia

Arabako Foru Aldundiak, Gobernu Kontseiluaren martxoaren 22ko 143/2016 Erabakiaren 
bitartez, 2015-2019 legegintzaldirako Foru Aldundi honen Plan Estrategikoa onartu zuen. Plan 
horretan “7.4.2. Araba konektaturik programa abiaraztea. Estaldura unibertsala Arabako landa 
ingurunean” ildo estrategikoa definitu zen.

Lerro hau Araba Konektaturik izeneko jarduera plana aurkezteko betebehar gisa ezarri da. 
Planak lurralde mailan enplegu itxaropenak eta adinekoen bizi kalitatea hobetzeko balio behar 
du eta, baita gazteek informazio eta azterketa bitarteko berriak berehala eskuratzen dituztela 
bermatzeko ere.

Gaur egun herritarrek Interneteko konexio azkar eta segurua, eta baldintza ekonomiko ber-
dinetan izateko eskubidea beharrezkotzat jotzen da, administrazioko izapideak edo eguneroko 
jarduerak egiteko, Administrazio prozedurari buruzko 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, ezarri-
tako baliabide telematikoak gero eta gehiago erabiltzen direlako.

Horren haritik, Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saila lanean ari da 2020ko 
mugarako «Europako Agenda Digitaletik» xedatutako betekizunak Arabako lurralde osoan bete 
daitezen; aipatutako agendak honako hau xedatu zuen:

2020an belaunaldi berriko banda zabala (gutxienez 30 Mbps) herritar guzti-guztiengana 
helarazteko helburua lortzea.

2020an herritarren erdiek 100 Mbps-tik gorako abiadurako banda zabal ultraazkarreko 
zerbitzuak «kontratatuta» izatea.

Aipatzeko modukoa da Europar Batasunaren eskualde politikarako jarraibideek azkenaldi 
honetan aukera gehiago eta sendoagoak eskaini dituztela politika publikoek belaunaldi berriko 
azpiegituren garapenerako sustapen jarduerak gauza ditzaten, banda zabaleko sarea azkar 
hedatzeko estatuen dirulaguntzei buruzko arauak aplikatzeko EBren Zuzentarauan jaso bezala 
(C 25 EBAO, 2013-01-26koa). Horrez gain, jarduketa horiek 2014ko ekainaren 17ko Europako 
Batzordearen 651/2014 (EB) Erregelamenduan txertatu dituzte. Erregelamendu horren bitartez, 
zenbait laguntza kategoria barne merkatuarekin bateragarritzat jo dira, Tratatuaren 107. eta 108. 
artikuluak aplikatuta (L 187 EBAO, 2014-06-26koa), interes estrategikoa dutelako. Edonola ere, ez 
da ahaztu behar sektorea liberalizatuta dagoela, eta, ondorioz, telekomunikazioaren merkatuko 
arauak aintzat hartu behar direla.

Horregatik, 2016ko apirilean Euskadiko 2020ko Agenda Digital Berria onartu ondoren, euskal 
erakundeok apustu argia egin dugu bertan bizi diren pertsonen eta edozein biztanlegunetan 
kokatutako enpresen arteko konektagarritasuna hobetzearen alde, biztanlegunearen biztanle 
kopurua eta dimentsioa alde batera utzita.

Konektagarritasuna hobetzeko ildo horretan, Eusko Jaurlaritza eta hiru foru aldundiak zen-
bait jarduketa estrategiko garatzen ari dira, euskal industria eta ekonomia lehiakortasunari 
dagokionez hobetzeko, baita biztanlegune jendetsuetan edo ez hain jendetsuetan bizi diren 
herritarrek konektagarritasuna eskuratzeko aukera berdintasuna izateko ere.
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Industrialde askotan banda zabala gaitzea lagungarria izango da aurrerantzean banda zabala 
etxeetara hedatzeko; izan ere, azpiegitura nagusietan egindako inbertsioak baliatu ahalko dira, 
herriguneetara hedatzea merkatuz.

Horregatik, Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek garatutako planaren barruan ekimenak 
enpresen esparruan abiaraztea egokitzat jo da, eta, hartara, banda zabal ultraazkarreko sareak 
Euskadiko enpresa zonetan hedatzeko dirulaguntzen lerroa jarri da martxan.

Ekimen honek 10.700.000 euroko aurrekontu partida dauka, Ekonomia Sustatzeko Euskadiko 
Kontseilutik iritsitakoa; Eusko Jaurlaritzak eta hiru foru aldundiek ekarpenak egin dituzte, eta 
banda zabaleko sareak Euskadiko enpresalde guztietara hedatzea sustatzeko ondoz ondoko bi 
deialdiren bitartez aktibatu da. Hala, une honetan Euskadiko industrialdeetan belaunaldi be-
rriko banda zabaleko sareak hedatzeko 2017ko laguntzen programaren deialdia ebazteke dago; 
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian uztailaren 10ean argitaratu zen.

Ondoren, sareak industrialdeetara hedatzea herriguneetara hedatzearekin osatu nahi da, 
eta horretarako ondoz ondoko eta koordinatutako bi deialdi egingo dira.

Alde batetik, Euskadiko herriguneetan belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko 
dirulaguntzen programa urriaren 5ean argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian. 
Ekimen honekin gutxienez 100 Mbps bermatu nahi da bi norabideetan, EAE osoko 390 herrigu-
netara; horietatik 280 Arabako lurraldean daude kokatuta, eta lurraldean gutxien populatutako 
guneetan bizi diren 20.763 herritar ekimenaren onuradun izango dira.

Beste alde batetik, Arabako herriguneak oso sakabanatuta daude, eta horrek zaildu egiten 
du banda zabaleko zerbitzuak hedatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako herriekin 
erkatuz gero. Horregatik, Arabako etxebizitza guztietan estaldura izatea lortzeko, Arabako Foru 
Aldundiak, aurrekoarekin koordinatuta eta modu osagarrian, eta jarraian, dirulaguntzen deialdi 
hau abiarazten du, gutxienez 30 Mbps-ko abiadurako konektagarritasuna ahalbidetzeko banda 
zabaleko zerbitzuak garatzeko, beherantz, Arabako lurralde historikoko herrigune eta zona 
sakabanatuetan, aurreko pareko programetan jaso ez badira.

Horrela, gogoratu behar dugu Administrazio Publikoek hedapenak diruz lagundu ahal iza-
teko herriguneak «eremu zuriak» NGA izenarekin sailkatuta egon behar direla (ingelesezko 
Next Generation Access networks esapidearen siglak dira); NGA edo belaunaldi berriko banda 
zabaleko zerbitzuen eskuragarritasunaren arabera sailkatzen dira, honela:

Eremu Zuria: ez dute belaunaldi berriko banda zabaleko sarerik, eta ziurrenik gertuko etor-
kizunean ez da horrelakorik garatuko (gertuko etorkizuna 3 urteko epe gisa definitzen da).

Eremu Grisa: horrela izendatzen dira aipatutako sarearen pareko sarea dagoeneko badauka-
ten eremuak, edo datozen hiru urteetan izango dituztenak, eta ez badago epe berean belaunaldi 
berriko beste sare bat hedatzea aurreikusi duen operadorerik.

Eremu Beltza: operadore desberdinetako belaunaldi berriko gutxienez bi sarbide sare di-
tuzten eremuak, edo hurrengo hiru urteetan ezarriko badira (azpiegituretan oinarritutako esku-
mena); hortaz, merkatu gabeziarik ez dagoela uler daiteke.

Ildo beretik, Informazioaren Gizarterako eta Agenda Digitalerako Estatuko Idazkaritzak (SE-
SIAD) 2017. urterako argitaratutako datuen arabera, Arabako Lurralde Historikoan populazioaren 
ehuneko 14,43 eremu zurietan bizi da. Lurraldearen populazio sakabanaketa dela eta, popula-
zioaren ehuneko baxu horrek Arabako herriguneen ehuneko 90 hartzen du.

Dirulaguntza horiek Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Errege-
lamenduan ezarritako jakinarazpen salbuespena aplikatu dute. Erregelamendu horren bidez, 
laguntza kategoria batzuk barne merkatuarekin bateragarriak direla adierazi da, Tratatuaren 107. 
eta 108. artikuluak betez.
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Era berean, 462/2015 Errege Dekretuak, ekainaren 5ekoak, ezarri bezala, dirulaguntzen deialdi 
honek oinarri hauen xede diren laguntzen bateragarritasunaren aldeko beharrezko txostena jaso 
du Telekomunikazioetako eta Informazioaren Gizarterako Estatu Idazkaritzaren aldetik. Txosten 
horrek egiaztatu du administrazio publikoen arteko koordinazioa egokia dela informazioaren gi-
zartea indartzeko laguntza publikoei dagokienez. Horretarako, banda zabaleko sareen eskaintza 
eta eskuragarritasuna suspertu da.

Eta 11/2016 Foru Arauak, urriaren 19koak, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei 
buruzkoak ezarritako jarraibideak aplikatuz, belaunaldi berriko banda zabaleko sareak Arabako 
Lurralde Historikoko herrigune eta zona sakabanatuetan hedatzeko dirulaguntzak emateko 
oinarri arautzaileak xedatu dira, Arabako Foru Aldundiko aurrekontuko “Araba Konektaturik 
Proiektua” 10.2.03.16.01.762.00.01 aurrekontu partidaren kargura, 2018 eta 2019rako konpro-
miso kredituekin.

2018: 2.000.000,00 euro

2019: 2.000.000,00 euro

2018. eta 2019. urteetarako gaitutako funtsak 9/2017 Foru Arauko lehenengo xedapen gehi-
garrian zehaztutakotik datoz, apirilaren 12koa, Arabako Foru Aldundiaren Obra eta Zerbitzuen 
Foru Plana arautu zuena; horren bitartez ezarri zenez, 2018. eta 2019. urteetako ekitaldietarako 
Obra eta Zerbitzuen Foru Planerako lortutako urteko dotazioaren zati bat, gehienez ehuneko 
15era bitartean, erreserbatu ahal izango da lurralde osoan banda zabala ezartzeko jarduketak 
finantzatzeko.

Era berean, Obra eta Zerbitzuen Foru Plana, gutxienez, Arabako Lurralde Historikoari dagoz-
kion baliabide erabilgarrien ehuneko 3,70eko diru kopuruarekin zuzkituko da aurrekontu ekitaldi 
bakoitzerako. Baliabide horiek, martxoaren 23ko 2/2007 Legeak, baliabideen banaketarako eta 
foru aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekar-
penak zehazteko 2007-2011 aldian aplikatuko den metodologiari buruzkoak, xedatutakoarekin 
bat etorriz edo aipatutako baliabide erabilgarriak kuantifikatzeko metodologia jasotzen duen 
eta une bakoitzean indarrean dagoen arauak xedatutakoarekin bat etorriz kalkulatuko dira.

Eranskineko oinarri arautzaileetan dirulaguntzaren xedea, denbora esparrua, erakunde 
onuradunak, diruz lagun daitezkeen inbertsioak eta dirulaguntzak emateko prozedura eta epea 
definitu dira, besteak beste.

Horregatik, Arabako diputatu nagusiorde eta Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren 
Saileko foru diputatuaren proposamenez, eta Foru Gobernu Kontseiluak gaur egindako bilkuran 
gaia aztertu ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT:

Lehenengoa. Belaunaldi berriko banda zabaleko sareak Arabako Lurralde Historikoko herri-
gune eta zona sakabanatuetara hedatzeko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzea, 
ebazpen honen A eranskinean jaso den moduan.

Bigarrena. 2018. eta 2019. ekitaldietarako deialdi irekia onartzea, norgehiagoka araubidean, 
Obra eta Zerbitzuen Foru Planerako dotazioaren 10.2.03.16.01.762.00.01 partidaren kargura, 
4.000.000,00 euroko diru kopuruan.

Hirugarrena. Ondorengo diru kopuruak konsignatzea, Obra eta Zerbitzuen Foru Planerako 
dotazioaren 10.2.03.16.01.762.00.01 partidaren kargura, Arabako Foru Aldundiko 2018 eta 2019 
konpromisu kredituak, ekitaldien arabera banatuta:

2018: 2.000.000,00 euro.

2019: 2.000.000,00 euro.
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Laugarrena. Gordetzea ondoren zerrendatzen diren zenbatekoak, programa horrekin 
finantzatutako proiektuen auditoria gastuei aurre egiteko, honela banatuta urteka:

Anualidad 2018: 280.231,00 euros.

Anualidad 2019: 280.231,00 euro.

Bosgarrena. Bideratzeko organo eskuduna Lurralde Orekaren Zuzendaritza izango da, eta 
prozeduraren ebazpenaren ardura Foru Gobernu Kontseiluak izango du.

Seigarrena. Ebazpen bakarra egingo da, eta 2018ko martxoaren 30a baino lehen eman eta ja-
kinaraziko da, atxikitako oinarriekin bat etorriz. Esanbidezko ebazpenik ez emateak dirulaguntza 
ez dela eman esan nahiko du.

Zazpigarrena. Aldatzea Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 29ko 921/2016 Erabakiaren 
bidez onartu zen Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren eranskina B, ebazpen honekin batera 
dagoen B eranskinaren edukia bertan sartuz.

Ebazpen honek eta oinarri hauek betearazteko ematen direnek administrazio bidea amaituko 
dute.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 12a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Diputatu nagusiordea eta Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren saileko diputatua
MARIA PILAR GARCIA DE SALAZAR OLANO

Lurralde Orekaren zuzendaria
IÑAKI GUILLERNA SÁENZ
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A. ERANSKINA

I. ERANSKINA

Arabako Lurralde Historikoko herrigune eta zona sakabanatuetan belaunaldi berriko banda 
zabaleko sareak hedatzeko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak

Lehena.– Xedea

Dirulaguntzen oinarri arautzaile hauen xedea Arabako herrigune eta eremu sakabanatue-
tan (INE sailkapenaren arabera) belaunaldi berriko banda sareak hedatzea da, «NGA eremu 
zuri» gisa sailkatu badira, hau da, NGA Banda Zabaleko baldintzetan Internetera konektatzeko 
zerbitzuak ahalbidetzen dituzten telekomunikazioen azpiegiturarik ez badute, eta hurrengo hiru 
urteetan egotea aurreikusten ez bada.

Oinarri arautzaile hauen dirulaguntzak lortzeko zonak aintzat hartze aldera, Arabako Foru 
Aldundiko Nomenklatorrean jasotako herriguneak hartuko dira erreferentzia gisa, SESIADek 
eremu zuri izendatu baditu. Xede diren herriguneak II. eranskinan zerrendatuta daude.

Oinarri hauetan aurreikusitako laguntzak Europako Batzordearen 651/2014 (EB) Erregela-
mendua aplikatu dute, 2014ko ekainaren 17koa. Erregelamendu horren bidez, laguntza kategoria 
batzuk barne merkatuarekin bateragarriak direla adierazi da, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak 
betez. Bidenabar, 52. artikulua ere aplikatu dute, banda zabaleko azpiegituretarako laguntzei 
buruzkoa.

Bigarrena. Denbora eremua

Laguntzen programa hau 2018. eta 2019. urteetako ekitaldietan egongo da indarrean.

Hirugarrena. Diru baliabideak

1. Lehenengo oinarrina jasotako xederako diru baliabideak Obra eta Zerbitzuen Foru Pla-
nerako lortutako urteko dotazioaren gehienez ehuneko 15i dagokion kopurukoak izango dira, 
betekizunak betetzen dituzten eta eremu zuri gisa izendatutako herrigune eta gune sakabana-
tuen artean banatzeko.

2. Aipatutako baliabideak Arabako Foru Aldundiko aurrekontuaren Obra eta Zerbitzuen Foru 
Planerako 10.2.03.16.01.762.00.01 partidatik iritsiko dira, eta urtekoen arabera honela banatuko 
dira:

2018: 2.000.000,00 euro

2019: 2.000.000,00 euro

2018. eta 2019. urteetarako gaitutako funtsak 9/2017 Foru Arauko lehenengo xedapen gehi-
garrian zehaztutakotik datoz, apirilaren 12koa, Arabako Foru Aldundiaren Obra eta Zerbitzuen 
Foru Plana arautu zuena; horren bitartez ezarri zenez, 2018. eta 2019. urteetako ekitaldietarako 
Obra eta Zerbitzuen Foru Planerako lortutako urteko dotazioaren zati bat, gehienez ehuneko 
15era bitartean, erreserbatu ahal izango da lurralde osoan banda zabala ezartzeko jarduketak 
finantzatzeko.

Era berean, Obra eta Zerbitzuen Foru Plana, gutxienez, Arabako Lurralde Historikoari dagoz-
kion baliabide erabilgarrien ehuneko 3,70eko diru kopuruarekin zuzkituko da aurrekontu ekitaldi 
bakoitzerako. Baliabide horiek, martxoaren 23ko 2/2007 Legeak, baliabideen banaketarako eta 
foru aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekar-
penak zehazteko 2007-2011 aldian aplikatuko den metodologiari buruzkoak, xedatutakoarekin 
bat etorriz edo aipatutako baliabide erabilgarriak kuantifikatzeko metodologia jasotzen duen 
eta une bakoitzean indarrean dagoen arauak xedatutakoarekin bat etorriz kalkulatuko dira.
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Laugarrena. Erakunde onuradunak

1. Oinarri arautzaile hauetan jasotako dirulaguntzen erakunde onuradun izan ahalko dira se-
ktore pribatuko pertsona fisiko edo juridikoak, behar bezala gaitutako operadore izaera dutenak, 
9/2014 Lege Orokorrean, Telekomunikazioei buruzkoan, maiatzaren 9koan, 6. eta 7. artikuluetan 
ezarritakoarekin bat eginez.

2. Oinarri arautzaile hauetan aurreikusitako dirulaguntzak lortu ahal izateko erakundeek 
egunean izan beharko dituzte Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta zerga betebeharrak.

3. Eskatzaileek, onuradun izateko, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko 
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 2.3 artikuluak ezartzen dizkien betebeharrak, Administrazioare-
kin kontratuak eta hitzarmenak egiten dituzten erakundeei eta harengandik laguntzak jasotzen 
dituztenei ezartzen zaizkienak bete beharko dituzte, hala nola tratu berdinean oinarritutako 
printzipioaren mende jardun beharrari, aukera berdintasunari eta langileen aniztasunari eta 
ezberdintasunari zor zaien errespetuari dagokienez.

4. Enpresa eskatzaileek, dirulaguntzen onuradun izateko, ez dute izan behar zigor eta ad-
ministrazio arloko zehapenik, dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea 
dakarrenik, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere, sexu diskriminazioarengatik 
gertatutakoak barne hartuta, betiere 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari 
buruzkoak, otsailaren 18koak, azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoarekin bat etorriz.

5. Dirulaguntzak jaso ahal izateko, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruzko 
11/2016 Foru Arauaren 12. artikuluan xedatutako beteko da, urriaren 19koa.

6. Ezin izango dira oinarri hauetan araututako dirulaguntzen onuradun izan Dirulaguntzei 
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2. artikuluan aurreikusitako egoe-
retan dauden pertsonak edo erakundeak, Europar Batasuneko Batzordeak laguntza bat le-
gez kanpokotzat edo merkatu erkidearekin bateraezintzat jo eta gero xedatzeke dagoen 
berreskuratzeko agindu baten eraginpean daudenak, ez eta krisialdian dauden enpresak ere, 
krisialdian dauden enpresa ez finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatuko laguntzei 
buruzko jarraibideetan emandako definizioarekin bat eginez (C249 EBAO, 2014-07-31koa).

7. Onuradun izateko izaera dirulaguntzaren indarraldi osoan mantendu beharko da.

Bosgarrena. Diruz lagun daitezkeen ekintzak eta proiektuak

1. Abiadura handiko belaunaldi berriko (NGA) sarbide sareak hedatzea aurreikusi duten proie-
ktuek jaso ahalko dute laguntza, azken erabiltzaileko transferentzia tasa nominalak gutxienez 
30 Mbps-koak badira saretik erabiltzaileengana, azken erabiltzailearengandik gertuen dagoen 
beharrezko sare ekipoaren irteeran neurtuta, eta gutxienez 5 Mbps-koa erabiltzailearengandik 
sarerantz, azken erabiltzailearengandik gertuen dagoen beharrezko sare ekipoaren irteeran 
neurtuta. Datuen transferentzia mugagabea izan beharko da bi noranzkoetan, eta zerbitzuaren 
ezaugarriak maila berean mantendu beharko dira.

Horretarako, erabiliko diren komunikazio sare elektronikoek gutxienez 30Mbps-ko abiadura 
pikoak eskaintzeko gaitasuna izango dute estaldura daukaten herritarren etxeetan; horrez gain, 
gertuko horizontean herrigune baten balizko eskaerari aurre egiteko aski gaitasun izan beharko 
dute, betiere eguneko edozein ordutan erabiltzaileek abiadura nabarmen moteltzea pairatu be-
harrik izan gabe. Horretarako, honako bi betekizun hauek aldi berean betetzea beharrezkoa da:

Estaldurapeko kokapen bakoitzetik lotura balantzea aski izatea, erabilitako teknologia eta 
frekuentziaren arabera.

Instalatutako gaitasuna aski izatea gutxienez hurrengo hiru urteetarako aurreikusitako es-
kariari aurre egiteko, erabiltzaile potentzialen ehuneko60ko inguruan kalkulatu da, erabiltzaile 
bakoitzeko 400MB-ko trafiko bolumenarekin kargatutako orduan eta sarearen kargatzeko fak-
torea ehuneko50 baino handiagoa izan gabe.

Maquetacion3
Nota adhesiva
Poner guión.



2017ko abenduaren 15a, ostirala  •  142 zk. 

7/29

2017-04479

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

2. Laguntza jasoko duten azpiegiturak banda zabaleko zerbitzuak ematera bideratuko dira, 
kokapen finko batetik, lehenago adierazitako abiadurekin. Azpiegitura horien gaineko beste 
zerbitzu batzuk eman ahal izateko baldintza horretarako gaitasun nahikoa izatea izango da.

3. Aurkeztutako proposamenak barne hartu beharko du banda zabal azkarreko zerbitzuak II. 
ERANSKINEKO zerrendan jasotako herrigune hedatzea, betiere biztanleria izanda.

4. 5.1 oinarrian adierazitako gutxieneko emari gaitasunak hobetzeko zerbitzuak merkaturatzea 
aurreikusi eta proposatzen duten eskaintzak positiboki baloratuko dira, biztanleria ez duten he-
rriguneetan ere II. eranskinaren arabera.

5. Proiektuek herrigune bakoitzerako konponbide teknologikorik egokiena adierazi beharko 
dute, eta dirulaguntzak ez dira egongo konponbide teknologiko jakin bat hedatzearen era-
ginpean; denbora errealeko multimedia komunikazio elektronikoen zerbitzuei euskarri emateko 
gai izango dira, aurrez adierazitako gutxieneko abiadurarekin eta gutxieneko baldintza hauek 
betez:

Sareak xede eremuetan jendearentzako erabilgarri dauden komunikazio elektronikoetako 
zerbitzuak emateko erabili beharko dira (ez dira diruz lagun daitezkeen elementu gisa hartu 
erabiltzaile multzo mugatu bati zerbitzu ematera zuzendutako sare pribatuak, ezta herrigunee-
tan edo sakabanatutako eremuetan azken erabiltzaileei zerbitzu ematera zuzenean bideratu ez 
diren sare nagusiak ere).

Halaber, datuak mugarik gabe transferitzeko aukera eman behar dute noranzko bietan. 
Horrez gain, zerbitzuaren ezaugarriak ez dira aldatu behar, eta biztanle dentsitate handiko ere-
muetako merkatuaren eskaintzen antzeko baldintza ekonomikoak eskaini behar dituzte.

Zerbitzua adierazitako terminoen arabera eskuratu ahal izango dela ziurtatzea, gutxienez, 
hil natural bateko denbora tartearen ehuneko 98n, azken erabiltzaile bakoitzeko.

Proposatutako sarearen datu transmisioko zerbitzuaren kalitateko parametroei dagokienez, 
denbora errealeko multimedia komunikazio elektronikoen zerbitzuei eusteko gaitasuna dutela 
bermatu behar da (jitter, sortasuna eta bilbeak galtzea).

Haririk gabeko teknologiak erabiliz gero, laguntza eskaeretan azaldu egin beharko da xede 
herrigune bakoitzeko konprometitutako potentzia jasoa eta beherakada abiadura (kanpoal-
dean herrigune bakoitzeko ehuneko50erako bermatuta). Bidenabar, estaldura helburu horiek 
betetzea zuzen egiaztatzeko potentzia jasoa eta beherakada abiadurako datuak jarduketa eremu 
bakoitzeko aurkeztu beharko dira, telekomunikazioen arloko teknikari eskudun batek eman-
dako ziurtagiri bidez egiaztatuta. Arabako Foru Aldundiak, edo horrek izendatutakoak, txosten 
horien formatu eta edukiari buruzko jarraibideak eman ahalko ditu. Bidenabar, Arabako Foru 
Aldundiak alderdi horren gaineko ziurtagiri edo neurketa berriak egin, eskatu edota ikuskatzeko 
eskubidea izango du.

Zerbitzuan alta emateko eskaerei arreta ematea 30 egun naturaleko epean gehienez, betiere 
alta emateko lizentziarik, okupazioko edo igarotzeko berariazko eskubiderik eskuratu behar ez 
bada edo alta ez ematearen arrazoia ezin bazaio operadoreari egotzi. Kasu horretan, denbora 
tarte edo atzerapen horiek deskontatu ahal izango dira altako denbora zenbatzeko, eskatzaileari 
jakinarazi ondoren.

Gutxienez, zerbitzua eteten duten gorabeheren ehuneko 95 konpontzea 24 ordutan gehienez.

6. Proiektuak betearazteko gehieneko epea 12 hilabetekoa izango da, dirulaguntzak eman 
direla jakinarazten denetik zenbatzen hasita. Hala ere, epea guztira 18 hilabetera arte luzatu 
ahalko da, betiere ebazpena jakinarazteko unean enpresak hedapen lanak hasi baditu eta soilik 
telekomunikazioen operadoreari berari ez dagozkion arrazoiengatik luzatu izana justifikatzen 
bada. Nolanahi ere, hedapena 2020ko martxoaren 24a baino lehen bukatu beharko da, tarte 
horretan hiru urteko epea igarotzen baita 2017ko NGAko eremu zuriak sailkatzeko SESIADek 
egindako kontsulta publikoko bigarren fasea itxi zenetik.
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7. ENERGIA, TURISMO ETA AGENDA DIGITALAREN MINISTERIOKO (MINETAD) Informa-
zioaren Gizarterako eta Agenda Digitalerako Estatuko Idazkaritzak (SESIAD) belaunaldi berriko 
banda zabala (PEBA-NGA) hedatzeko programaren kargura laguntzaren bat jaso duten herri-
guneak ez dira programa honen bidez lagunduko.

Seigarena. Handizkako zerbitzuak

1. Dirulaguntzen erakunde onuradunek handizkako sarbide eraginkorra eskaini beharko 
diete hala eskatzen duten gainerako operadoreei, diruz lagundutako azpiegituretarako fluxu 
bitar motakoa (bitstream), gutxienez zazpi (7) urtez, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazio-
nalak beste baldintza batzuk ezartzen baditu salbu. Proiektuak zuntz optikoa hedatzea barne 
hartzen badu, sarbide horrek zuntz ilunera sartzeko aukera eman behar du, desagregazio oso 
eta efektiboarekin, baita hodietara, zutoinetara, armairuetara, kutxatiletara eta obra zibileko 
gainerako elementuetara sartzeko ere. Azken horietarako sarbidea ez da denboran mugatuta 
egon behar. “Backhaul” sareen kasuan, alokatutako lineen edo puntuz puntuko zirkuituen han-
dizkako zerbitzua barne hartu beharko du, baita zuntz iluneko alokairua ere, sare hori ezartzeko 
erabili den teknologiaren arabera.

Desagregazioaz eta linea fisikorako sarbideaz gain, NGA sarea hedatzeko aukeratutako 
teknologiaren arabera, desagregazio birtualeko handizkako zerbitzu bat eman beharko da. 
Zerbitzu hori zerbitzu aktiboa izango da, eta sareen interkonexioa izango du sarbide sarearen 
zentral nagusian.

Aipatutako handizkako zerbitzu guztiak bidezko baldintzekin eta ez diskriminatzaileekin 
eskaini beharko dira.

Eskainiko den sarbide abiadura, gutxienez, proiektuaren oinarrietan bizigune bakoitzerako 
eskatutakoa izango da; eta, edonola ere, handizkako zerbitzuak aukera eman beharko du ope-
radore onuradunak eskainitako txikizkako zerbitzuak erreplikatzeko.

Handizkako sarbide efektibo horren prezioek erreferentzia gisa hartu beharko dituzte 
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak merkatu botere handiko operadoreari antzeko 
zerbitzuetarako finkatutako handizkako prezioak, prezio maximotzat joko direnak. Pareko 
erreferentzia eskaintzarik ez badago, erreferentzia gisa hartuko dira diruz lagunduko den 
proiektu honetan jasotako zerbitzuetarako erregulatzaileak erabiltzen dituen prezioak edo 
printzipioak, edo prezioak kontrolatzeko tresnak (metodologia gisa edo erreplikagarritasun 
ekonomikoko testa, ertzak estutzea kontrolatzeko, dagokionaren arabera). Nolanahi ere, edo 
bertikalki integratutako operadorea denean, definitutako prezioek txikizkako eskaintzen erre-
plikagarritasuna ahalbidetu beharko dute, baita operadore onuradunaren txikizkako atala ez 
baztertzea ere.

Diruz lagundutako proiektuen barruan hodirik eraikiz gero, hodi horiek nahikoa handiak 
izango dira kable edo zuntz sare batzuk eta sare tipologia ezberdinak hartzeko, laguntza kate-
goria batzuk barne merkatuarekin bateragarriak direla ezartzen duen 651/2014 (EB) Erregela-
menduaren 52. artikuluaren arabera, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuta.

2. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak dirulaguntza ematen duen erakundeari 
aholkularitza eman ahal izango dio, atal honek aipatzen duen handizkako sarbidearen 
prezioen eta baldintzen arloari dagokionez. Gainera, sarbidea eskatzen duten operadoreen eta 
dirulaguntzen operadore onuradunen arteko gatazkak konponduko ditu, eta, horretarako, atal 
honek aipatzen duen handizkako sarbideko betekizuna benetan betetzeko jarraibideak emango 
ditu.

3. Dirulaguntza hauen xede diren zonak biztanleria dentsitate txikiko landa zonak direnez, 
handizkako produktuen eskaintzaren xehetasunak eta, diruz lagundutako azpiegituran au-
rreikusi gabeko esku hartze garestiak egin behar diren kasuetan, azpiegituran egin beharreko 
jarduketak baldin eta hirugarren operadore batek arrazoizko eskaera egin duela egiaztatzen 
bada. Eskaera arrazoizkotzat joko da, baldin eta sarbide eskatzaileak diruz lagundutako sarean 
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produktua garatzea justifikatzen duen negozio plan koherente bat ezartzen badu, eta eremu 
geografiko berean beste operadore batek ez badu sarbide produktu antzeko bat eskaintzen 
biztanle dentsitate handiko eremuetako prezio baliokideekin.

Zazpigarrena.– Diruz lagun daitezkeen gastuak eta inbertsioak

1. Diruz lagundu ahal izango dira hautatu den proiektua egitearekin lotura zuzena duten 
eta hura egiteko beharrezkoak diren gastuak eta inbertsioak, baldin eta eskaera aurkezten de-
netik proiektua amaitu bitarteko denbora tartean egiten badira, gainerako operadoreek erabil 
ditzaketen sareen azpiegiturak sortzeko edo egokitzeko egin behar direnetara mugatuta.

2. Azpiegitura hedatzeko inbertsioarekin lotura zuzena duten honako kontzeptu hauek diruz 
laguntzeko moduko inbertsioak eta gastuak izango dira:

Azpiegiturak eta obra zibila.

Ekipamendua eta bestelako materialak.

Langile gastuak. Kontzeptu honek barne hartuko du onuradunaren berezko teknikariek proie-
ktuko lanetan zuzenean emandako orduen kostua. Kontzeptu honetatik kanpo geratzen da ad-
ministrazioko, kontabilitateko, giza baliabideetako, kudeaketako, marketineko, zuzendaritzako 
eta halakoetako langileen kostua (onartutako aurrekontuaren ehuneko 7, gehienez).

Proiektuari dagozkion beste kostu batzuk, orokorrak zein zeharkakoak (proiektuaren xede 
den banda zabaleko sarea sortzeak edo berritzeak zeharkako kostuak eragiten baditu, aukeratu 
ahalko dira, eta langileen gastuaren ehuneko15 lagundu ahalko da diruz, zuzeneko kostuetan 
jasota, 1303/2013 Erregelamenduko 68. artikuluko 1. ataleko b letran ezarritakoarekin bat etorriz, 
Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2013ko abenduaren 17koa).

Dirulaguntza justifikatzeko kontuko proiektu gastuen auditoretza kostuak. Auditoretza kos-
tuak diruz lagundu ahal izango dira, eta, horretarako, gehienez, laguntzaren ehuneko 1 eman 
ahal izango da, betiere 10.000 euroko muga gainditu gabe.

3. Diruz lagundutako jarduerak azpikontratatzean Arabako Lurralde Historikoaren 
dirulaguntzei buruzko 11/2016 Foru Arauaren 27. artikuluan ezarritakoa bete beharko da, urria-
ren 19koa. Onuradun batek azpikontratatu egin duela ulertuko da dirulaguntzaren xede den 
jarduera guztia edo haren zati bat haiek egitea hirugarren batzuekin hitzartu duenean. Kontzeptu 
honetatik kanpo geratzen dira onuradunak bere kontu diruz lagundutako jarduera egiteko egin 
beharreko gastuak kontratatzea.

Proiektua egiteko zati bat azpikontratatzen denean, onuradunak diruz lagundutako jardue-
raren kopuruaren ehuneko50 gaindituko ez duen neurrian azpikontratatu ahalko du.

Dirulaguntza jasotzen duen jardueraren kostua gehitu arren haren edukiari balioa eransten 
ez dioten jarduerak ezin izango dira azpikontratatu.

Azpikontratazioak dirulaguntzaren ehuneko 20 gainditzen badu, eta zenbateko hori 60.000 
eurotik gorakoa bada, azpikontratatu ahal izateko honako baldintza hauek beteko beharko dira:

Kontratua idatziz gauzatzea.

Dirulaguntza ematen duen erakundeak aldez aurretik kontratua egiteko baimena ematea.

Kontratuak ezingo dira zatitu euren zenbatekoa murrizteko, aurreko idatz zatian ezarritako 
betekizunak saihesteko asmoz.

Kontratistek onuradunarekikoak baino ez dituzte bete beharko; onuradunak diruz lagundu-
tako jarduera burutzeko erantzukizun osoa bereganatuko du Administrazioaren aurrean.

Aurreko atalean jasotakoa betetzeko, onuradunei dagokie dirulaguntza jasoko duen jarduera 
gauzatzeko hirugarrenekin zerbait adostuz gero, dirulaguntzak arautzen dituen araudiak ezarri-
tako mugak errespetatzea ziurtatzea, diruz laguntzeko modukoak diren gastuen zenbatekoari eta 
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izaerari dagokienez; kontratistek lankidetza betebeharra bete behar dute, muga horiek benetan 
errespetatzen dituzten ala ez behar bezala egiaztatzeko aukera emateko.

Onuradunak inola ere ezingo du hitzartu diruz lagundutako jarduera osoa edo zati bat ho-
nako hauekin:

11/2016 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzenak, urriaren 19koak, 12. arti-
kuluan izaera orokorrez ezartzen dituen debekuetako batean dauden erakunde edo pertsonekin.

Kontratazioaren xede den jarduera egiteko beste dirulaguntza batzuk jaso dituzten pertsona 
edo erakundeekin.

Bitartekariak edo aholkulariak, ordainketak eragiketaren kostu osoaren ehuneko gisa 
definitzen badira, betiere, ordainketa hori justifikatuta ez badago egindako lanen edo eman-
dako zerbitzuen merkatuko balioa ikusita.

Onuradunarekin lotura duten pertsona edo erakundeekin, honako egoerak gertatzen dire-
nean salbu:

Kontratazioa merkatuaren baldintza arrunten arabera egitea.

Aldez aurretik organo emailearen baimena jasotzea, oinarri arautzaileetan ezarritako mo-
duan.

Deialdi eta programa berean laguntza edo dirulaguntza eskatzen duten pertsona edo erakun-
deekin, baldintzak ez betetzeagatik edo balorazio nahikoa ez lortzeagatik dirulaguntza jaso ez 
badute.

4. Diruz lagundutako gastuek Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruzko 11/2016 
Foru Arauaren 26. artikuluan ezarritakoa bete beharko dute, urriaren 19koa. Dirulaguntza jaso 
dezaketen gastuen edo inbertsioen kostua ezin da inola ere izan merkatuko balioa baino handia-
goa. Diruz lagun daitekeen zenbatekoak Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen testu 
bateginean (3/2011 Legegintzako Errege Dekretu bidez onetsitakoa, azaroaren 14koa) kontratu 
txikirako ezarritako kopuruak gainditzen dituenean, onuradunak hiru hornitzaileren eskaintzak 
aurkeztu beharko ditu gutxienez lana egiteko, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko 
konpromisoa hartu aurretik; salbu eta, baldintza bereziak tarteko, merkatuan ez badago lana 
egiteko, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko behar beste erakunde.

5. Zeharkako zergak berreskuratu edo konpentsatu ahal badira, ez dira dirulaguntza jaso 
dezaketen gastutzat joko, eta errentaren gaineko zerga pertsonalak ere ez. Fakturari aplikatzen 
zaion Balio Erantsiaren gaineko Zerga ez da diruz lagun daitekeen gastu gisa hartuko.

Kontzeptu finantzagarri bakoitzari lotutako laguntzako zenbatekoek, emakida ebazpenean 
agertzen badira, laguntzaren gehiegizko muga eratuko dute.

Laguntza jasoko duten azpiegitura eta ekipamenduak proiektuaren xedeei lotuta egon be-
harko dira gutxienez hamar urtez berau amaitzen denetik edo bizitza erabilgarria bukatzen zaien 
arte, hamar urtetik gorakoa baldin bada.

6. Inola ere ezingo dira diruz lagundu eskaera aurkeztu baino lehen konprometitutako edo 
egindako inbertsioak eta gastuak, ez eta laguntzaren onuradunak soilik erabiltzeko handizkako 
sarbidearekin lotuta ez dauden azpiegiturekin lotutakoak ere.

Zortzigarrena– Dirulaguntzen izaera, prozedura eta mugak

1. Oinarri arautzaile hauen esparruko dirulaguntzak norgehiagoka araubidean emango dira, 
itzulezinak izango dira, eta gehienez, diruz lagun daitezkeen gastuen eta inbertsioen ehuneko 
90 hartuko dute.

2. Oinarri hauen babesean ematen den dirulaguntza ez da bateragarria izango edozein 
administrazio publikok edo Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko organismoetako 
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edozein erakunde publiko edo pribatuk xede bererako ematen dituen beste dirulaguntza, diru 
sarrera edota baliabideekin.

3. Oinarri arautzaile hauen esparruan eman beharreko dirulaguntza ezarritako irizpideetan 
orotara puntuaziorik altuena lortzen duen telekomunikazio operadoreari esleituko zaio.

Bederatzigarrena.– Eskabideak eta gainerako dokumentuak aurkeztea

1. Eskabide bakarra onartuko da telekomunikazio operadore bakoitzeko. Eskabideak aur-
kezteko epea hilabetekoa izango da, eta deialdi hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean argitaratu eta hurrengo eguneko 09:00etan hasiko da.

2. Oinarri hauetan jasotako eskabide, errekerimendu, jakinarazpen eta gainerako kudeaketak 
bitarteko elektronikoz aurkeztuko dira.

3. Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikaren bidez baino ezin izango da egin eta bete 
eskabidea: https://app4.spri.net/pebanucleosalava/login.

Kanal elektronikoaren bitartez izapidetzeko zehaztapenak, baita eskabideak, erantzukizunpeko 
adierazpenak eta gainerako ereduak ere, aipatutako egoitza elektronikoan eskuratu daitezke.

4. Eskabide osagarriak pertsona edo erakunde eskatzailearen sinadura aitortuaz gain oinarri 
honek aipatutako euskarri dokumentazioa ere bilduko du.

5. Laguntza eskabidea, eskatutako dokumentazioarekin batera, aukeratutako hizkuntza ofi-
zialean aurkeztu ahalko da. Bidenabar, eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da 
eskaera aurkeztu ondoko jardueretan, prozedurak irauten duen bitartean, 10/1982 Oinarrizko 
Legearekin bat eginez, Euskararen erabilera normalizatzekoa, azaroaren 24koa.

6. Deialdiak honako hauek jasoko ditu:

Enpresaren izena eta tamaina.

Proiektuaren deskribapena, herrigune bakoitzerako edo herrigune multzo bakoitzerako ha-
sierako eta amaierako datak barne.

Herrigune bakoitzerako (edo herrigune multzo bakoitzerako) proiektuen kostuen zerrenda.

Eskatzen den laguntzaren ehunekoa eta proiekturako beharrezko finantzaketa publikoaren 
kopurua.

7. Eskabidearekin batera, enpresaren legezko ordezkariaren jarduteko notario bidezko gai-
tasunaren eta IFZren kopiak aurkeztu beharko dira, dokumentazio osagarri honekin:

Erakundearen legezko ordezkariak eskabidean jasota agertzen den informazioa egiazko dela 
ziurtatzeko egindako erantzukizunpeko adierazpena. Aipatutako informazioa honako hau da:

Erakunde eskatzaileak ez duela jaso inolako zigor penalik ez administrazio zigorrik, 
dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten duenik.

Erakundeak ez duela armarik ekoizten, merkaturatzen edo finantzatzen, Euskadiko 14/2007 
Legean zehaztutakoarekin bat eginez, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gu-
tunarena, abenduaren 28koa.

Erakundeak bere gain hartzen duela Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko 4/2005 
Legeak administrazioaren laguntzak jasotzen dituzten edo harekin kontratuak edo hitzarmenak 
egiten dituzten erakundeei ezartzen dizkien betebeharrak betetzeko konpromisoa.

Erakundea ez dagoela laguntzak berreskuratzeko agindu baten mende, Europar Batasuneko 
Batzordearen aurretiazko erabaki batek laguntza bat legez kanpokotzat eta merkatu erkidearekin 
bateraezintzat jo duelako, eta ez dela krisialdian dagoen enpresa bat, Finantzarioak ez diren 
enpresak laguntzeko eta berregituratzeko estatu laguntzei buruzko jarraibideetako definizioaren 
arabera (C 249 EBAO, 2014-07-31koa).
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Pertsona eskatzaileak lehen aipatutako erantzukizunpeko adierazpenean gezurrezko daturen 
bat jarriz gero, administrazio zigorrak eta zigor penalak ezarri ahal izango zaizkio, indarrean 
dagoen zigor araubideari jarraikiz.

Operadore izaera: eskatzaileak operadore izaera behar bezala gaituta duela egiaztatzeko 
agiriak aurkeztu behar dira, hau da, 9/2014 Lege Orokorrean, Telekomunikazioei buruzkoan, 
maiatzaren 9koan, 7. artikuluan araututa dagoen Operadoreen Erregistroan inskribatuta dagoela 
egiaztatzeko agiriak.

Memoria, honako hauek barne hartuta:

Proiektuaren deskribapen orokorra (gehienez, 2 orrialde) proiektuaren laburpen betearazle 
gisa.

Proiektuaren deskribapen teknikoa, honako hauek barne hartuta:

Hautatutako konponbide teknologikoa, proiektuaren xede den sarbide sarearen deskri-
bapena eta topologia eta jasotako sarbide sarearen zentrala edo gune nagusiaren kokapena, 
bertan inbertsiorik egingo ez bada ere. Horretarako, azalpen xehatuko bloke diagrama ulerte-
rrazak aurkeztuko dira, baita eremua egokitzeko eta epe ertaineko eta luzeko iraunkortasunaren 
arrazoiak ere.

Teknologia erradioelektrikoa erabiliz gero, laguntza eskaeretan taula baten bitartez azaldu 
beharko da biztanleria duten xede herrigune bakoitzeko konprometitutako potentzia jasoa eta 
beherakada abiadura (kanpoaldean herrigune bakoitzeko ehuneko50erako bermatuta).

Sarea egokitzeko edo sortzeko obra unitateen identifikazioa eta zenbaketa, obra zibileko 
azpiegiturenak zein sareko ekipoenak. Horretarako, kokapen geografikoa zehazteko behar den 
informazio kartografikoa jasoko da.

Teknologia erradioelektrikoa banda lizentziadunetan erabiliz gero, eskatzailea lizentzien ti-
tularra ote den adieraziko da, edo, bestela, espektroa erabiltzeko lagapen akordiorik ote duen. 
Azken kasu horretan akordioen kopia emango da edo horiek jasota dauden Informazio Gizar-
terako eta Agenda Digitalerako Estatu Idazkaritzaren espedienteak identifikatuko dira.

Hautatutako konponbidearen iraunkortasunaren balorazioa, aurreikus daitezkeen eskaera 
aldaketetara egokitzeko eskalagarritasunean oinarrituta.

Hedatzeko plana, honako informazio hau barne hartuta: faseen eta egin beharreko jarduera 
nagusien deskribapena eta mugaketa, hala nola: baimenak eta lizentziak lortzea, obra zibila 
gauzatzea, materialak erostea eta instalatzea (fase eta jarduera bakoitzaren mugaketak barne 
hartuko du loturiko obretako eta behar diren beste baliabideetako unitateen zenbaketa), fa-
seen eta jarduera nagusien hasiera eta amaiera aurreikuspenen kronograma, balizko arriskuak 
identifikatzea eta kontingentzia plana.

Bideragarritasun ekonomikoaren eta finantzarioaren azterketa, honako hauek barne hartuta:

Merkataritza estrategia, aurreikusitako merkaturatze jarduerak eta zerbitzuak emateko planak: 
gaur egungo eta aurreikusitako merkataritza esparruaren analisia; eskariaren, lehia baldintzen 
eta merkatuko beste edozein ezaugarri nabarmenen gaineko aurreikuspenak barne hartuta, 
baita proiektua gauzatzeak operadorea eta zerbitzuak aukeratzeko inguruko erabiltzaileen gaita-
sunean izango duen eragina ere. Halaber, hauek adieraziko dira: merkaturatzea aurreikusi diren 
sare zerbitzu mota nagusiak, prezio maila, banaketa/salmenta kanala, promozioak, publizitatea 
eta bestelako alderdi garrantzitsuak (integrazio bertikaleko operadoreak badira eta aurreko in-
formazioa eskuragarri ez badago, dagokien informazioa emango zaie sarearen bitartez beteko 
diren komunikazio elektronikoetako zerbitzuei buruz).

Proiektuaren galdu irabazien kontuaren aurreikuspena: galdu irabazien kontu bat eman 
beharko da, eta hori dirulaguntza eskatu den proiektuarekin bakarrik lotuta egon beharko da. 
Integrazio bertikaleko operadoreen kasuan, kontu horretan sartu ahal izango dira dirulaguntza 
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eskatu den sarearen bitartez emango diren komunikazio elektronikoko zerbitzuak. Gastuen 
zatian kontzeptu guztiak jasoko dira, diruz lagun daitezkeen edo ez alde batera utzita. Denbora 
horizonteak, gutxienez, dirulaguntza jaso den urtetik sarea amortizatu bitarteko denbora tartea 
barne hartu beharko du. Eskari aurreikuspenen araberako sentikortasun analisi bat egingo da, 
hainbat egoera eta horiek gertatzeko probabilitatea barne hartuta.

Laguntza beharra arrazoitzea: laguntza beharra arrazoitzeko proiektuaren epe luzerako 
emaitzen sentikortasun analisia egingo da, aldagai nagusien bilakaerari buruzko aurreikuspe-
nen arabera eta hainbat egoera eta horiek gertatzeko probabilitatea aintzat hartuta. Behar hori 
merkataritza defizit baten edo une horretan proiektua gauzatzea galarazten duen epe luzerako 
errentagarritasun txikiaren ondorio izan beharko da, eta aukera kostuen, barneko itzulera tasa-
ren, oraingo balio garbiaren eta inbertsioa berreskuratzeko epearen arabera adierazi beharko 
da.

Inpaktu soziala eta ekonomikoa. Analisi bat egin eta proiektua garatzearen ondorioz espero 
diren inpaktu sozioekonomiko guztiak deskribatu eta zenbatuko dira, proiektuaren xede den 
estaldura handitzeak eragingo dituenez haratago. Horretarako kontuan izango dira II. ERANS-
KINAN agertzen diren herrigune guztiak, nahiz eta biztanleria ez izan. Bereziki, honako hauek:

Jarduketa eremuetako garapen ekonomikoa.

Enplegua sortzea.

Proiektuaren inpaktua, oinarri hauen helburu ez diren beste herrigune edo industrialde 
batzuetan NGA bandako sareak hedatzeari dagokionez.

Bestelako inpaktu sozioekonomikoak.

Azpiegituren aprobetxamendua. Proiektua zehaztu aurretik beste azpiegitura batzuk 
berrerabiltzeari buruz egindako azterketaren irismena eta ondorio nagusiak aurkeztuko dira, 
hala dagokionean, baita proiektuan azkenean adierazitako aprobetxamendu maila ere.

Egin beharreko gastuen eta inbertsioen aurrekontu zehatza: Aurrekontu zehatza emango da, 
diruz lagun daitezkeen kontzeptuak adierazita dekretu honen zazpigarren oinarriaren arabera. 
Kontzeptu bakoitzaren barruan hainbat partida sartuko dira (izendapena, unitate kostua eta 
unitate kopurua). Aurrekontu horretan soilik islatu behar dira beren izaera edo egiteko epea-
gatik hautagarriak diren gastuak. Epea dirulaguntza eman den egunetik proiektua gauzatzeko 
aurreikusi den azken egunera bitartekoa da, eta, gehienez, 12 hil igaro daitezke dirulaguntza 
eman dela jakinarazi den egunetik hasita.

8. Nolanahi ere, beste edozein agiri edo informazio eskatu ahal izango die erakunde 
eskatzaileei, beharrezkotzat jotzen bada aurkeztutako eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu 
eta izapidetu ahal izateko. Arau honetan berariaz aurreikusi ez diren gaietan, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legean, urriaren 1ekoan, xedatutakoa 
aplikatuko da.

9. Dagoeneko Arabako Foru Aldundiko Administrazioaren esku dauden indarreko doku-
mentuak ez dira nahitaez aurkeztu beharko. Horrelakoetan, eskabidean adierazi beharko da zer 
egunetan eta zer organo edo bulegotan aurkeztu ziren dokumentuak, betiere Administrazio Pu-
blikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean ezarritako terminoak eta baldintzak beteta.

10. Dirulaguntza jasotzeko eskabide bat aurkezten bada, ekintza horren bidez eskatzaileak 
baimena emango dio dirulaguntzaren kudeatzaileari zuzenean eskura ditzan zerga betebeharrak 
eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzearen gaineko egiaztapenak, beharrezko den 
aldiro. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, halakorik egiten baldin badu, 
betebehar horiek betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu.
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Hamargarrena. Aurkeztutako eskabideak zuzentzea

Eskabidean jarri beharreko daturen bat edo aurreko oinarrian zerrendatutako agiriren bat 
falta dela hautemanez gero, erakunde eskatzaileari eskatuko zaio 10 eguneko epean akatsa 
zuzendu edo beharrezkoak diren agiriak aurkez ditzala. Halaber, ohartaraziko zaio, hala egin 
ezean, eskaera bertan behera utzi duela ulertuko dela, eta horretarako dagokion ebazpena 
emango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean xedatutakoari 
jarraikiz.

Hamaikagarrena. Eskabideak ebaluatzeko organoa

1. Berariaz xede honetarako sortutako Ebaluazio Organoari dagokio aurkeztutako eskabideak 
aztertzea, ebaluatzea eta baloratzea, eta bai esleipen proposamenak egitea ere.

2. Lurralde Orekaren zuzendaria izango da Ebaluazio Organoaren burua. Honako kide hauek 
izango ditu: Ekonomia Garapenaren zuzendaria eta Lurralde Orekaren Zuzendaritzako talde tek-
nikoko hiru pertsona, zuzendariak izendatutakoak; horietako batek idazkaritza lanak egingo ditu. 
Ebaluazio Organoaren erabakiak gehiengoz hartuko dira, eta beharrezko bertaratze kopurua 
kideen erdia gehi batekoa izango da; horien artean presidentea edo idazkari lanak egiten dituen 
pertsona egongo da.

3. Proposamenak aztertu eta ebaluatzeko lan materialak Lurralde Orekaren Zuzendaritzak 
edo zuzendaritzak izendatutako erakunde kolaboratzaile batek egin beharko ditu.

4. Ebaluazio Organoa osatzeko, saioak eta eztabaidak egiteko eta erabakiak hartzeko, beha-
rrezkoa izango da presidentea eta idazkaria (edo ordezkoak), eta gutxienez gainerako kideetako 
bat bertan egotea. Ebaluazio Organoaren funtzionamenduari dagokionez, oinarri honetan au-
rreikusi gabe dauden kasu guztietan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 
40/2015 Legeko atariko tituluko II. kapituluko 3. sekzioa aplikatuko da.

5. Aurkeztutako proiektuak aztertu eta ebaluatu ostean, behin-behineko proposamen bat 
egingo da. Hori interesdunei helaraziko zaie eta 10 eguneko epea izango dute, proiektuak eza-
rritako helburuetara hobeto egokitze aldera, beharrezkotzat jotzen dituzten alegazioak egiteko. 
Horren ondoren, behin betiko emakida proposamenak egingo dira.

6. Behin betiko emakida proposamenak erakunde onuraduna identifikatuko du, eta ho-
nako alderdi hauek barne hartuko ditu eskaera bakoitzeko: diruz lagundutako proiektua edo 
konponbidea, gauzatze epea eta proposatutako dirulaguntzaren zenbatekoa. Proposamena 
ezestea bada, horretarako arrazoiak azalduko dira.

7. Dirulaguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, amaituta egon beharko dira 
itzultze edo zehapen prozedurak, alegia, Arabako Foru Aldundia, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek emandako antzeko dirulaguntzen 
esparruan hasitako eta izapideetan dauden prozedurak.

Hamabigarrena. Ebaluazio irizpideak

IRIZPIDEAK PUNTUAZIOA

1. II. ERANSKINEAN adierazitako herrigune guztietan belaunaldi berriko Internet sarbidea eskaintzeko beharrezkoa den 
inbertsioaren eraginkortasuna (formula bidez aplikatzekoa) * * 35

2. Bermatutako emaria (formula bidez aplikatzekoa) ** 35

3. Egikaritzeko proiektu teknikoa, proiektuaren zehaztapen eta egokitze maila:
Aukeratutako konponbide teknologikoaren egokitzapena eta iraunkortasuna
Faseak eta lorpenak identifikatzea.
Egindako jardueren eta erabilitako baliabideen xehetasuna
Loturiko arriskuak identifikatzea eta kudeatzea (kontingentziak) 10
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IRIZPIDEAK PUNTUAZIOA

4. Eragin sozioekonomikoa:
Garapen ekonomikoa. (Gune horietako biztanle kopurua murriztea saihesteko hedapenak)
Enplegua eta jarduera ekonomikoa sortzea (negozio berriak garatzea) herrigune horietan
Beste inpaktu sozioekonomiko eta demografiko batzuk
Kontuan izango dira II. ERANSKINAN agertzen diren herrigune guztiak, nahiz eta biztanleria ez izan 10

5. Ekonomia eta finantza arloko bideragarritasuna:
Negozio plan bat zehaztea
Eskari estimazioen sentikortasun analisia
Laguntza beharra arrazoitzea 5

6. Azpiegituren aprobetxamendua. Kostua aurreztea azpiegitura publikoak, propioak edo hirugarren operadoreen 
azpiegiturak baliatzeagatik. 5

TOTAL 100

* “Laguntzaren zenbateko, guztira” atalean kopururik txikiena eskaintzen duen proposame-
nari 35 puntu emango zaizkio. Gainerako proposamenei formula honen araberako puntuazioa 
emango zaie.

P1= 35 x
Laguntzaren zenbatekoa, guztira” ekonomikoki abantailatsuena

eskabidearen “laguntzaren zenbatekoa, guztira” balorazioan

“Dirulaguntzaren zenbatekoa, guztira” esatean hauxe esan nahi da: eskatzaileak diruz 
laguntzea eskatu duen kontzeptu guztien batura, eskatutako laguntzaren ehunekoarekin 

biderkatuta (laguntzaren intentsitatea). Kopuru horretan BEZa ez dago jasota.

** ”Emari konbinatua” proiektuan eskaintzen den emariaren arabera honela kalkulatuko 
da, betiere zerbitzutako biztanleen batazbestekoa eginda:

Emari konbinatua = beherako emaria + gorako emaria

Horrela, Eskatutako gutxieneko emari konbinatua hauxe izango da: 30 Mbps + 5 Mbps = 35

Non  “Xi” emari eskainia den.

 “Pi” emariak hornitutako biztanle kopuru objektiboa.

 “i” higiezin unitate bakoitza den.

Herriguneko biztanle kopurua II. eranskinan agertzen dena hartuko da kontuan.

“Bermatutako emaria” atalerako puntuazioa honela kalkulatuko da (kontzeptu honetan 
gehienez 35 puntuko puntuazioa eman daiteke):

bermatutako emaria =
proposatutako emari konbinatua - gutxieneko emari konbinatua

x 35
200 - gutxieneko emari konbinatua

Hamairugarrena.– Dirulaguntzak emateko ebazpena

1. Aurkeztutako eskabideak prozedura bakarrean izapidetuko dira, eta horien ebazpena 
ematea Foru Gobernu Kontseiluari dagokio, Ebaluazio Organoak proposamena egin ondoren; 
erakunde interesdunek aurkeztutako gai guztien gainean ebatzi beharko da.

2. Ebazpenak honako hauek jasoko ditu, gutxienez:

Dirulaguntza emateko proposatzen den eskaera identifikatzea, eta egiteko epeak eta ematea 
proposatzen den laguntzaren zenbateko orokorra adieraztea.

Caudal 
ponderado=   

 ∗ 








Emari 
haztatua=   

 

 ∗ 
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Deialdiaren betekizunak ez betetzeagatik ezestea proposatzen diren eskaeren zerrenda, 
ezesteko arrazoia adierazita.

3. Prozedura ebatzi eta ebazpena erakunde interesdunei jakinarazteko gehienezko epea 
2018ko martxoaren 30ean bukatuko da (data horretan aurreikusi baita NGAko eremu zuriak 
sailkatzeko SESIADek egindako kontsulta publikoko 2018ko bigarren fasea bukatzea); epe hori 
igaro ondoren ez bada ebazpenik jakinarazi, dirulaguntza eskabideak ezetsi direla ulertu ahalko 
da, 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan ezarritako ondorioetarako, urriaren 1ekoa, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

4. Ebazpenaren aurka aukerako berraztertze errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Lurralde 
Orekaren Zuzendaritza aurrean, edo, zuzenean, administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horre-
tarako hilabeteko epea egongo da, egintza espresua bada, edo hiru hilekoa espresua ez bada, 
39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluekin bat etorriz, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearena.

5. Ebazpena erakunde interesdunari bakarrik jakinaraziko zaio. Nolanahi ere, Arabako Lu-
rralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitara emango da zein diren erakunde onuraduna, 
diruz lagundutako proiektuak eta emandako dirulaguntza, jendeak oro har horien berri izan 
dezan. Erakunde onuradunak 15 egun naturaleko epea izango du jakinarazpena jasotzen due-
netik aurrera, dirulaguntzari berariaz eta idatziz uko egiteko. Dirulaguntzari uko eginez gero, 
puntuaziorik handiena lortu duen hurrengo eskatzailea proposatuko da onuradun izateko.

6. Ebazpen honekin batera eranskin bat emango da onetsitako proiektuarekin. Eranskinaren 
bitartez, egikaritze epeak eta espedientea burutu arte egin beharreko urratsak eta justifikazio 
fasean eman behar den dokumentazioa jakinaraziko zaizkio enpresa onuradunari.

7. Oinarri hauetan ezarritako dirulaguntza ez zaio erakunde onuradunari emango, ez eman-
dakoan ordainduko, baldin eta Arabako Foru Aldundiko administrazio orokorrak eta haren 
erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan itzultze 
edo zehapen prozeduraren bat bukatu gabe badute edo izapideetan badago.

Hamalaugarrena.– Proiektua justifikatzea eta dirulaguntzak ordaintzea

1. Dirulaguntza ordainketa plan honen arabera formalizatu eta emango da.

Lehen ordainketa aurrerapen gisa agindu ahalko da, deialdia ebatzi ondoren, aplikagarriak 
zaizkion bermeen araubidea betez. Ordainduko den kopurua 2018ko urtekoari dagokion ema-
kidaren ehuneko50ekoa izango da, gehienez.

Bigarren ordainketa 2018ko ekitaldia bukatu aurretik agindu ahalko da, betiere gutxienez 
ordaindutako aurrerapenaren pareko inbertsioak egin izana justifikatzen bada. Ordainduko den 
zenbatekoak ezingo du gainditu 2018ko urteko kopuruaren gainerako zatia.

Hirugarren ordainketa 2019ko ekitaldian egin ahalko da, betiere gutxienez aurretik ordain-
dutako kopuruen pareko inbertsioak egin izana justifikatzen bada. Ordainduko den kopurua 
2019ko urtekoari dagokion emakidaren ehuneko50ekoa izango da, gehienez.

Laugarren eta azken ordainketa ezingo da baimendu eskatutako justifikazio dokumentazioa 
aurkeztu arte, betiere emandako laguntza zenbatekoaren pareko inbertsioan justifikatzen bada. 
Azken ordainketa agindu aurretik emandako zerbitzuaren auditoretza egin beharko da.

2. Enpresa onuradunak diruz lagundutako proiektuaren egikaritze osoa justifikatu beharko 
du 90 egun naturaleko epean, proiektua amaitzen duenetik hasita.

3. Eskatutako likidazioekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira:

a) Proiektu gauzatu izanari buruzko memoria zehatza.

b) Gastu eta inbertsio hautagarrien fakturen kopia. Finantza erakundearen ordainketa fro-
gagirien kopia.
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c) Finantza erakundearen ziurtagiriaren kopia, kontu korrontearen titulartasuna onuradunari 
dagokiola eta zenbaki hori duela egiaztatzen duena.

d) Proiektua justifikatzeko kontuaren auditoretza txostena. Horren edukiak 38/2003 Lege 
Orokorraren Erregelamenduko 72. artikuluan xedatutakoari jarraituko dio, Diru-laguntzei 
buruzkoa, azaroaren 17koa (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua).

4. Horrez gain, 9. oinarrian aipatutako erantzukizunpeko adierazpenean ageri diren datu 
guztiak egiaztatzeko beharrezko dokumentazio oro 8. organo izapidegilearen esku jarriko du 
erakunde onuradunak, laguntzak ordaindu aurretik.

5. Organo izapidegileak beharrezkotzat jotzen duen beste edozein dokumentazio eta informa-
zio osagarri eskatu ahal izango du, erakunde onuradunak aurkeztutako datuen egiazkotasuna 
egiaztatzeko. Halaber, diruz lagundutako jarduera osorik gauzatu dela justifikatzeko dokumen-
tazioa aurkeztea eskatu ahal izango du. Horrez gain, banda zabaleko kontratua izenpetu dela 
egiaztatu beharko da. Kontratua oinarri hauetan eskatutako baldintzak beteta izenpetu behar 
da, oinarri hauen xede izan diren herriguneetako gutxienez etxebizitza, lokal edo antzekoren 
batekin, belaunaldi berriko banda zabala iritsi bazaio.

6. Dirulaguntza ordaindu aurretik, eta aurreko paragrafoan adierazitako alderdiak egiaztatu 
ondoren, organo izapidegileak ebazpena emango du, eta, haren bitartez, enpresa onuradunari 
eman beharreko zenbateko osoa edo partziala adieraziko da. Ordainketa horien zenbatekoa 
justifikatutako inbertsioekiko proportzionala izango da. Dirulaguntza ezingo da ordaindu baldin 
eta onuradunak zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez baditu, eta, 
orobat, itzulketa ebazpen bat dela medio, zorduna bada.

Hamabosgarrena.– Dirulaguntzen baldintzak eta laguntzak aldatzea

1. Proiektuak emakida ebazpenean onartutako denboran eta moduan gauzatu beharko dira. 
Hala ere, laguntza emateko kontuan hartu diren baldintza teknikoak edo ekonomikoak aldatzeko 
inguruabar zehatzak sortuz gero, emakida eman zuen organoari emakida ebazpena aldatzeko 
eskatu ahal izango zaio. Proiektuari egindako edozein aldaketak honako hauek ere bete beharko 
ditu aldi berean:

a) Aldaketak ez die eragin behar laguntzarekin lortu nahi diren helburuei, oinarrizko al-
derdiei eta onuraduna zehazteari, eta ez ditu hirugarrenen eskubideak kaltetu behar. Ondorio 
horietarako, aldaketak ez du eraginik izango onuraduna zehazteko garaian, baldin eta hasieran 
onuradun zen enpresaren fusioa, xurgapena edo bereizketa gertatzen bada.

b) Aldaketa eskaera egitea aurreikusi ezin zitezkeen kausen ondorio izan behar da.

c) Aldaketa gutxienez proiektua gauzatzeko epea amaitu baino bi hil aurretik eskatu behar 
da, eta espresuki onartu behar da.

d) Ez du emandako dirulaguntza handituko.

2. Aldaketa eskaerarekin batera memoria bat aurkeztuko da. Memoria horretan aldaketaren 
arrazoiak azalduko dira, eta, horrez gain, emakida ebazpenean inposatutako baldintzak betetzeko 
ezintasuna justifikatuko da, baita aurreko 1. atalean adierazitako baldintzak bete izana ere.

3. Aldaketa eskaerak ebazteko organo arduraduna emakida ebazpena eman zuen organo 
berbera izango da. Hala ere, organo izapidegileak aldaketa txikiak baimendu ahalko ditu. Ho-
nako hauek hartuko dira aldaketa txikitzat:

a) Gauzatzeko epeak luzatzea, hasieran emandako epearen ehuneko20 baino handiagoa ez 
denbora tarte batez.

b) Justifikatzeko epeak luzatzea, hasieran emandako epearen erdia baino handiagoa ez den 
denbora tarte batez.
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c) Onartutako aurrekontu finantzagarria partiden artean birbanatzea. Partida horiek ez dira 
izango aurrekontuaren ehuneko 30 baino gehiago, betiere emandako dirulaguntzaren zenbateko 
orokorra gainditzen ez bada.

4. Aldaketa eskaerak ebazteko gehienezko epea hiru hilabeteko izango da, eta ezin izango da 
dirulaguntza jaso duen proiektua amaitzeko indarrean dagoen epearen azken eguna gainditu. 
Proiektuaren amaiera eguna baino lehen ebazpenik eman ez bada, emango den ebazpena 
ezezkoa bakarrik izan ahalko da.

5. Organo izapidegileak, emakida ebazpena aldatzeko beharrik gabe, gehienez, ehuneko 
30eko gehikuntzak onartu ahal izango ditu diruz lagun daitezkeen eta emakida ebazpenean 
jaso diren kontzeptuei dagokienez. Gehikuntza horiek beste kontzeptu batzuen murrizketekin 
orekatu daitezke, dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa ez gainditzeko eta, betiere, proiektuan 
aurreikusitako helburuak lortzea edo hobetzea ahalbidetzen dutela egiaztatzen bada.

Hamaseigarrena. Erakunde laguntzaileak

1. Oinarri hauetan jasotako araudiarekin bat etorriz emango diren dirulaguntzak kudeatzen 
laguntze aldera, Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S. A. (SPRI) erakunde laguntzaile gisa 
izendatzen da.

2. SPRIk, erakunde laguntzaile gisa, honako funtzio hauek hartuko ditu bere gain:

a) Aurkeztutako eskaeren dokumentazioa aztertzea, eta behar izanez gero, ondo ulertzeko 
eta aztertzeko beharrezkoa den dokumentazioa eskatzea.

b) Eskaerak ebaluatzea eta Ebaluazio Organoari bidaltzea.

c) Dirulaguntzak proposatzea eta Ebaluazio Organoari bidaltzea.

d) Proiektuak gauzatzen direla egiaztatzeko ikuskapenak egitea.

e) Hala badagokio, ez betetzeagatiko espedientea hastea proposatzea, proiektua 
betetzearekin lotutako gertakariak direla medio.

3. Lankidetza hitzarmena egingo da dirulaguntza ematen duen Arabako Foru Aldundiaren 
eta entitate laguntzailearen artean, eta bertan arautuko dira azken horrek bere gain hartutako 
betebeharrak eta baldintzak.

4. Lankidetza hitzarmenak gehienez lau urteko indarraldia izango du, baina bertan aurreikusi 
ahal izango da indarraldia aldatu eta luzatu ahal izatea, aldeak ados jarriz gero, indarraldia 
amaitu aurretik. Luzapen guztiek batera ezingo dute hitzarmenaren hasierako indarraldia gain-
ditu, eta lankidetza hitzarmenak, orotara, gehienez sei urte iraungo du.

Hamazazpigarrena. Ez betetzeak, itzulketak eta zehapenak

1. Oinarri hauetan eta aplikagarriak diren bestelako arauetan ezarritako betekizunak betetzen 
ez badira, edo emakida ebazpenean ezarritako bestelako betekizunak jasotzen ez badira, jaso-
tako laguntzak eta dagozkien atzerapen interesak itzuli egin beharko dira, itzultzeko prozedura 
bideratu ondoren, 11/2016 Foru Arauko II. tituluan xedatutakoarekin bat etorriz.

2. 11/2016 Foru Arauko IV. tituluan aurreikusitakoa aplikagarria izango da, Arabako Lurralde 
Historikoaren Dirulaguntzei buruzkoa, urriaren 19koa, baldin eta dirulaguntza eta laguntza 
publikoen arloan administrazio zehapenak gertatuz gero.

3. Arau hausteak arinak, larriak edo oso larriak izan ahalko dira, aipatutako 11/2016 Foru 
Arauko 63., 64. eta 65. artikuluekin bat etorriz.

Hamazortzigarrena.– Balizko ez betetzeak mailakatzeko irizpideak

1. Onuradunaren betetze maila ia erabatekoa bada, eta onuradunak nabarmen egiaztatzen 
badu bere konpromisoak eta emandako dirulaguntzaren baldintzak bete nahian diharduela, 
itzuli beharreko zenbatekoa honako irizpide hauek aplikatuta xedatu beharko da:
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a) Diruz lagundutako helburuak, inbertsio finantzagarria edo justifikazio betebeharra zati 
batean betetzen ez badira, dirulaguntzaren zati bat itzuli beharko da, egin gabe edo justifikatu 
ez den inbertsioari dagokion ehunekoa hain zuzen ere.

b) Diruz lagun daitekeen aurrekontuan baimendu ez diren aldaketak eginez gero, desbi-
deratutako zenbatekoak itzuliko dira, betiere 15.5 oinarrian aurreikusitako salbuespenarekin.

c) Hiru eskaintzak Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorreko 31.3 artikuluan aurreikusitako ka-
suen arabera aurkezten ez badira, gastu horri dagokion dirulaguntza murriztuko da, gutxienez, 
ehuneko 20an, onuradunak kontratazioa merkatuko prezioetan egin dela egiaztatzen badu 
salbu.

2. Diruz lagundutako helburuak, inbertsio finantzagarria edo justifikazio betebeharra inola 
ere ez badira betetzen, jasotako dirulaguntza osorik itzuli beharko da.

3. Ezarritako justifikazio epea igaroz gero, eta, justifikazioa aurkeztu gabe, luzapena igaro 
bada, orduan onuradunari 15 egun luzaezineko epean justifikazioa aurkez dezala eskatuko zaio. 
Justifikazioa oinarri honetan ezarritako epean aurkezten ez bada, justifikatu gabeko dirulaguntza 
itzultzeko eta azaroaren 17ko 38/2003 Legean ezarritako gainerako erantzukizunak bere gain 
hartzeko eskatuko da.

4. Halaber, jasotako kantitateak itzuliko dira, eta dirulaguntzen arloan aplikatzekoa den 
berandutze interesak eskatuko dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oroko-
rreko 37. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartu zuen 
uztailaren 21eko 887/2006 Legearen 37. artikuluan jasotako egoeretan.

5. Ez betetzeei buruzko espedientea abiaraztea organo izapidegilearen ardura izango da.

Bederatzigarrena. Enpresa onuradunen betebeharrak.

Oinarri hauetan araututako dirulaguntzen onuradunak honako betebehar hauek bete be-
harko ditu:

1. Emandako dirulaguntza onartu behar du. Horrenbestez, dirulaguntza eman zaiela adie-
razteko jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunek berariaz eta 
idatziz laguntza jasotzeari uko egin ezean, onartutzat ulertuko da.

2. Laguntza hori eman den helbururako erabiltzea.

3. Dirulaguntzaren xede den sarea gutxienez hamar urtez erabiltzea, egindako lanak osorik 
onartu diren egunetik hasita. Azpiegitura osoa eta instalatutako ekipamendua egoki ustiatzeko 
eta mantentzeko ardura izango du enpresak.

4. Komunikazio elektronikoko gainerako operadoreei sarbide osoa eta ez-diskriminatzailea 
ematea diruz lagundutako sareari buruzko informaziora eta haren gainean eskainitako handi-
zkako zerbitzuetara.

5. Konprometitutako proiektua betetzea eta bete dela justifikatzea.

6. Kontabilitate sistema bereizia izatea, edo kontabilitateko kode bereizi bat, proiektuarekin 
lotutako transakzio guztiak egoki jasotzeko, 1305/2013 (EB) Erregelamenduko 66.1.c.i) artiku-
luan ezartzen den moduan. Halaber, kontabilitateko liburuak, izapidetutako erregistroak eta 
gainerako dokumentuak izan beharko ditu, onuradunari aplikatu ahal zaion legediak eskatutako 
baldintzetan, baita froga balio baliokideko gastu frogagiriak eta dagozkion ordainagiriak ere. 
Dokumentu multzo hori izango da emandako dirulaguntza justifikatzeko euskarria, eta onura-
dunaren kontabilitatean isla egokia bermatuko du.

7. Eskatzen zaion informazio osagarria bidaltzea, Administrazioak eta erakunde laguntzaileak 
aukera izan dezaten egokitzat jotzen dituzten egiaztapenak egiteko, proiektua garatzeari eta 
gauzatzeari dagokienez. Horrez gain, kontrol administratiboen, lursailaren inguruko kontrolen 
eta a posteriori egindako kontrolen eraginpean egongo da enpresa onuraduna. Kontrol horiek 
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araudi aplikagarriaren barne daude, Batzordearen 809/2014 (EB) Erregelamenduan, 2014ko uz-
tailaren 17koan (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamenduko 
aplikazioko xedapenak ezartzen ditu, kudeaketa eta kontrol integratuko sistemari dagokionez) 
ezarritakoari jarraikiz.

8. Inbertsio proiektuarekin lotutako behin betiko fakturak artxibatzea eta Arabako Foru 
Aldundiarentzat eskuragarri izatea bost urtez.

9. Kontuhartzailetza eta Kontrol zerbitzuak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak deialdi honen 
kargura jasotako dirulaguntzari dagokionez beren betekizunak betetzen ari direla, onuradunei 
eskatutako informazio guztia erakundeoi ematea.

10. Arabako Foru Aldundiko Lurralde Orekaren Zuzendaritzari jakinaraztea xede bererako 
edo antzeko baterako dirulaguntzak edo laguntzak, diru sarrerak edo baliabideak eskatu edo 
jaso dituela beste edozein administrazioren edo erakunde publiko edo pribaturen aldetik, baita 
dirulaguntza emateko arrazoiak aldatzea dakarren beste edozein egoera ere.

11. Administrazioarekin kontratuak eta hitzarmenak egiten dituzten erakundeei eta harengan-
dik laguntzak jasotzen dituztenei Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 
18ko 4/2005 Legeak ezartzen dizkien betebeharrak onartzea, hala nola tratu berdinean oinarri-
tutako printzipioaren mende jardun beharrari, aukera berdintasuna eta langileen aniztasunari 
eta desberdintasunei zor zaien errespetuari dagokienez.

12. Jasotako finantzaketaren izaera publikoaren publizitate egokia egitea.

13. Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bategina-
ren 50.2 artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutakoa), Dirulaguntzei 
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta horiek garatzeko arauetan 
aurreikusitakoaren arabera eska daitekeen beste edozein betebehar.

14. Hamalaugarren oinarrian jasotzen den zerbitzu auditoria igarotzea. Arabako Foru Aldun-
diak kanpoan kontratatu ahal izango du zerbitzu auditoria hori.



2017ko abenduaren 15a, ostirala  •  142 zk. 

21/29

2017-04479

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II. ERANSKINA

Deialdi honen laguntzen xede izan daitezkeen herriguneak Arabako Lurralde Historikoko 
zona eta herrigune sakabanatuetan daude, eta SESIADek denak NGA EREMU ZURI gisa izen-
datu ditu 2017. ekitaldirako; aipatutako herrigune eta zona sakabanatuak ez dira jaso Euskadiko 
biztanleguneetan belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko Eusko Jaurlaritzaren 
dirulaguntzen programan, zeina 2017ko urriaren 5ean argitaratu baitzen; ez dute jaso, ezta ere, 
Informazioaren Gizarterako eta Agenda Digitalerako Estatuko Idazkaritzaren belaunaldi berriko 
banda zabala (PEBA-NGA) hedatzeko programaren kargura emandako laguntza, urriaren 2an 
argitaratutako ebazpenarekin bat etorriz.

UDALERRIA HERRIGUNE BEREIZI DIREN 
ERAKUNDEAK HERRIGUNE UNITATEA 11KODEA BIZTANLEAK 

GUZTIRA

Amurrio LARRINBE Larrinbe-/-Sakabanatua 01002000799 286

Amurrio LEZAMA Lezama-/-Sakabanatua 01002000999 265

Añana ATIEGA/ATIAGA Atiega/Atiaga-/-Sakabanatua 01049000199 16

Aramaio AREXOLA Arexola-/-Sakabanatua 01003000199 55

Aramaio AZKOAGA Azkoaga-/-Sakabanatua 01003000299 167

Aramaio BARAJUEN Barajuen-/-Sakabanatua 01003000399 103

Aramaio ETXAGUEN Etxaguen-/-Sakabanatua 01003000499 22

Aramaio GANTZAGA Gantzaga-/-Sakabanatua 01003000599 27

Aramaio UNTZILLA Untzilla-/-Sakabanatua 01003000899 75

Aramaio URIBARRI Uribarri-/-Sakabanatua 01003000999 73

Armiñón ARMIÑON Armiñón-/-Sakabanatua 01006000199 0

Armiñón LACORZANA Lacorzana 01006000301 5

Arraia-Maeztu ALETXA Alecha-/-Sakabanatua 01037010199 3

Arraia-Maeztu APELLANIZ/APINAIZ Apellaniz-/-Sakabanatua 01037000299 1

Arraia-Maeztu ARENAZA/AREATZA Arenaza-/-Sakabanatua 01037010299 5

Arraia-Maeztu ATAURI Atauri-/-Sakabanatua 01037000499 2

Arraia-Maeztu IBISATE Ibisate-/-Sakabanatua 01037010499 6

Arraia-Maeztu MAEZTU/MAESTU Maestu-/-Sakabanatua 01037001099 8

Arraia-Maeztu VIRGALA MENOR Virgala Menor-/-Sakabanatua 01037020299 4

Arratzua-Ubarrundia ARZUBIAGA Arzubiaga-/-Sakabanatua 01008000299 21

Arratzua-Ubarrundia DURANA Durana-/-Sakabanatua 01008000599 7

Arratzua-Ubarrundia LANDA Landa-/-Sakabanatua 01008000699 2

Arratzua-Ubarrundia LUKO Luko-/-Sakabanatua 01008000799 2

Arratzua-Ubarrundia NANCLARES DE GANBOA/
LANGARA GANBOA

Nanclares de Gamboa-/-Sakabanatua 01008000999 8

Arratzua-Ubarrundia NANCLARES DE GANBOA/
LANGARA GANBOA

Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa 01008000901 15

Arratzua-Ubarrundia ULLIVARRI-GAMBOA Ullivarri-Gamboa-/-Sakabanatua 01008001099 19

Arratzua-Ubarrundia ZIRIANO Ziriano-/-Sakabanatua 01008000499 7

Artziniega CAMPIJO Campijo-/-Sakabanatua 01004000299 6

Artziniega GORDELIZ Gordeliz-/-Sakabanatua 01004000399 41

Artziniega MENDIETA Mendieta-/-Sakabanatua 01004000499 12

Artziniega SANTA KOLOMA Santa Coloma-/-Sakabanatua 01004000699 22

Asparrena ARRIOLA Arriola-/-Sakabanatua 01009000599 4

Asparrena EGINO Egino-/-Sakabanatua 01009000699 19

Asparrena ILARDUIA Ilarduia-/-Sakabanatua 01009000999 3

Ayala/Aiara AGIÑAGA Aguiñiga-/-Sakabanatua 01010000199 26

Ayala/Aiara AÑES Añes-/-Sakabanatua 01010000299 22

Ayala/Aiara COSTERA/OPELLORA Costera-/-Sakabanatua 01010000499 28

Ayala/Aiara ERBI Erbi-/-Sakabanatua 01010000699 10

Ayala/Aiara ETXEGOIEN Etxegoien-/-Sakabanatua 01010000599 23
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UDALERRIA HERRIGUNE BEREIZI DIREN 
ERAKUNDEAK HERRIGUNE UNITATEA 11KODEA BIZTANLEAK 

GUZTIRA

Ayala/Aiara LEJARZO/LEXARTZU Lejarzo-/-Sakabanatua 01010000899 15

Ayala/Aiara LUXO/LUJO Lujo-/-Sakabanatua 01010000999 3

Ayala/Aiara MADARIA Madaria-/-Sakabanatua 01010001299 8

Ayala/Aiara OLABEZAR Olabezar-/-Sakabanatua 01010001899 67

Ayala/Aiara OZEKA Oceca-/-Sakabanatua 01010001799 20

Ayala/Aiara QUEJANA/KEXAA Quejana-/-Sakabanatua 01010001999 39

Barrundia BARRUNDIA Barrundia-/-Sakabanatua 01013001799 6

Barrundia DALLO Dallo-/-Sakabanatua 01013000299 3

Barrundia ELGEA Elgea-/-Sakabanatua 01013000499 64

Barrundia ETXABARRI URTUPIÑA Etxabarri-Urtupiña-/-Sakabanatua 01013000399 3

Barrundia LARREA Larrea-/-Sakabanatua 01013001099 15

Barrundia MARIETA-LARRINTZAR Marieta-Larrinzar-/-Sakabanatua 01013001199 1

Barrundia MATURANA Maturana-/-Sakabanatua 01013001299 0

Barrundia MENDIXUR/MENDIJUR Mendijur-/-Sakabanatua 01013001399 14

Barrundia OZAETA Ozaeta-/-Sakabanatua 01013001499 8

Berantevilla BERANTEVILLA Berantevilla-/-Sakabanatua 01014000199 4

Berantevilla ESCANZANA Escanzana-/-Sakabanatua 01014000299 3

Berantevilla LACORZANILLA Lacorzanilla-/-Sakabanatua 01014000499 16

Berantevilla SANTA CRUZ DEL FIERRO Santa Cruz del Fierro-/-Sakabanatua 01014000699 5

Bernedo ANGOSTINA Angostina 01016000101 25

Bernedo BERROZI Berrozi-/-Sakabanatua 01016000499 0

Bernedo IZARTZA Izartza-/-Sakabanatua 01016000599 2

Bernedo NAVARRETE Navarrete 01016000701 39

Bernedo OKINA Okina-/-Sakabanatua 01016000899 1

Bernedo QUINTANA Kintana 01016000901 21

Bernedo QUINTANA Kintana-/-Sakabanatua 01016000999 0

Bernedo SAN ROMAN DE CAMPEZO/
DURRUMA KANPEZU

San Román de Campezo-/-Sakabanatua 01016001099 0

Bernedo SAN ROMAN DE CAMPEZO/
DURRUMA KANPEZU

San Román de Campezo/Durruma 
Kanpezu

01016001001 23

Bernedo URARTE Urarte-/-Sakabanatua 01016001199 7

Bernedo VILLAFRIA Villafría 01016001301 24

Campezo/Kanpezu ANTOÑANA Antoñana-/-Sakabanatua 01017000199 6

Campezo/Kanpezu BUJANDA Bujanda-/-Sakabanatua 01017000299 0

Campezo/Kanpezu ORBISO Orbiso-/-Sakabanatua 01017000399 0

Campezo/Kanpezu OTEO Oteo-/-Sakabanatua 01017000499 0

Elburgo/Burgelu ARBULO/ARBULU Arbulo/Arbulu-/-Sakabanatua 01021000299 0

Elburgo/Burgelu ARGOMANIZ Argomaniz-/-Sakabanatua 01021000399 0

Erriberagoitia/Ribera 
Alta

VILLALUENGA Villaluenga 01046002501 16

Erriberagoitia/Ribera 
Alta

VILLAMBROSA Villambrosa 01046002601 20

Iruña Oka/Iruña de 
Oca

MONTEVITE/MANDAITA Montevite-/-Sakabanatua 01901000199 1

Iruña Oka/Iruña de 
Oca

OLLAVARRE/OLABARRI Olabarri-/-Sakabanatua 01901000399 0

Kuartango ARRIANO Arriano-/-Sakabanatua 01020000599 8

Kuartango ARTXUA/ARCHUA Archua-/-Sakabanatua 01020000499 4

Kuartango ETXABARRI-KUARTANGO Etxabarri-Kuartango-/-Sakabanatua 01020000799 18

Kuartango GUILLARTE/GIBILLOARRATE Guillarte-/-Sakabanatua 01020000899 7

Kuartango IÑURRIETA Iñurrieta-/-Sakabanatua 01020000999 1

Kuartango KATADIANO Catadiano-/-Sakabanatua 01020000699 3



2017ko abenduaren 15a, ostirala  •  142 zk. 

23/29

2017-04479

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

UDALERRIA HERRIGUNE BEREIZI DIREN 
ERAKUNDEAK HERRIGUNE UNITATEA 11KODEA BIZTANLEAK 

GUZTIRA

Kuartango MARINDA Marinda-/-Sakabanatua 01020001299 1

Kuartango TORTURA Tortura-/-Sakabanatua 01020001599 2

Kuartango URBINA DE BASABE Urbina de Basabe-/-Sakabanatua 01020001799 1

Kuartango URBINA EZA Urbina Eza-/-Sakabanatua 01020001899 14

Kuartango URIBARRI-KUARTANGO Uribarri-Kuartango-/-Sakabanatua 01020001699 12

Labastida/Bastida SALINILLAS DE BURADON/
GATZAGA BURADON

Salinillas de Buradon-/-Sakabanatua 01028000299 7

Lagrán PIPAON Pipaon 01030000201 43

Lagrán VILLAVERDE Villaverde 01030000301 30

Laguardia CAMPILLAR (EL) El Campillar-/-Sakabanatua 01031000199 0

Laguardia LASERNA Laserna-/-Sakabanatua 01031000399 7

Lantarón BERGONDA/BERGÜENDA Bergüenda-/-Sakabanatua 01902000299 4

Lantarón CAICEDO DE YUSO Caicedo de Yuso-/-Sakabanatua 01902000399 0

Lantarón FONTECHA Fontecha-/-Sakabanatua 01902000599 3

Lantarón ZUBILLAGA Zubillaga-/-Sakabanatua 01902001399 0

Legutio ELOSU Ollerías/Ollerieta 01058000199 23

Legutio GOIAIN Goiain-/-Sakabanatua 01058000299 21

Legutio URBINA Urbina-/-Sakabanatua 01058000499 11

Legutio URRUNAGA Urrunaga-/-Sakabanatua 01058000599 14

Leza LEZA Leza-/-Sakabanatua 01034000199 31

Moreda de Álava / 
Moreda Araba

MOREDA DE ALAVA/MOREDA 
ARABA

Moreda de Álava/Moreda Araba-/-
Sakabanatua

01039000199 0

Okondo JANDIOLA Jandiola-/-Sakabanatua 01042000299 36

Okondo SAN ROMAN San Roman-/-Sakabanatua 01042000399 110

Okondo UGALDE Ugalde-/-Sakabanatua 01042000499 69

Okondo ZUDUBIARTE Zudiviarte-/-Sakabanatua 01042000699 22

Peñacerrada-
Urizaharra

BAROJA Baroja 01044000101 27

Peñacerrada-
Urizaharra

BAROJA Baroja-/-Sakabanatua 01044000199 5

Peñacerrada-
Urizaharra

FAIDO/FAIDU Faido/Faidu 01044000201 17

Peñacerrada-
Urizaharra

LOZA Loza 01044000301 20

Peñacerrada-
Urizaharra

MONTORIA Montoria 01044000401 17

Peñacerrada-
Urizaharra

PAYUETA/PAGOETA Payueta/Pagoeta-/-Sakabanatua 01044000599 0

Peñacerrada-
Urizaharra

PEÑACERRADA/URIZAHARRA Peñacerrada-Urizaharra-/-Sakabanatua 01044000699 0

Ribera Alta/
Erriberagoitia

SAN MIGUEL San Miguel 01046002001 6

Salvatierra/Agurain EGILEOR Eguileor-/-Sakabanatua 01051000399 6

San Millán/
Donemiliaga

NARBAIZA Narbaiza-/-Sakabanatua 01053000999 7

Urkabustaiz UZKIANO Uzkiano-/-Sakabanatua 01054001299 3

Valdegovía/Gaubea ACEBEDO Acebedo 01055000101 12

Valdegovía/Gaubea ASTULEZ/ESTULIZ Astúlez/Estuliz 01055000201 7

Valdegovía/Gaubea BACHICABO Bachicabo-/-Sakabanatua 01055000399 0

Valdegovía/Gaubea BASABE Basabe 01055000501 11

Valdegovía/Gaubea BELLOJIN Bellojín 01055000601 6

Valdegovía/Gaubea BOVEDA Bóveda-/-Sakabanatua 01055000799 0

Valdegovía/Gaubea CARANCA Caranca-/-Sakabanatua 01055000899 1
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Valdegovía/Gaubea CORRO Corro-/-Sakabanatua 01055001099 5

Valdegovía/Gaubea GURENDES Gurendes-/-Sakabanatua 01055001499 0

Valdegovía/Gaubea KARKAMU Carcamo-/-Sakabanatua 01055000999 9

Valdegovía/Gaubea PINEDO Pinedo 01055002001 23

Valdegovía/Gaubea QUEJO Quejo 01055002101 6

Valdegovía/Gaubea QUINTANILLA Quintanilla 01055002201 11

Valdegovía/Gaubea RIBERA Ribera-/-Sakabanatua 01055002399 0

Valdegovía/Gaubea TOBILLAS Tobillas 01055002401 19

Valdegovía/Gaubea TUESTA Tuesta-/-Sakabanatua 01055002599 0

Valdegovía/Gaubea VALLUERCA Valluerca 01055002601 5

Valdegovía/Gaubea VILLAMADERNE Villamaderne-/-Sakabanatua 01055002799 4

Valdegovía/Gaubea VILLAMARDONES Villamardones-/-Sakabanatua 01055002899 0

Valdegovía/Gaubea VILLANAÑE Villanañe-/-Sakabanatua 01055002999 10

Vitoria-Gasteiz BOLIVAR Bolivar 01059002001 15

Vitoria-Gasteiz ESKIBEL Eskibel 01059002501 2

Vitoria-Gasteiz SUBIJANA DE ALAVA/
SUBILLANA-GASTEIZ

Subijana de Alava/Subillana-Gasteiz 01059005801 40

Zalduondo ZALDUONDO Zalduondo-/-Sakabanatua 01061000199 1

Zambrana ZAMBRANA Zambrana-/-Sakabanatua 01062000499 3

Zigoitia ACOSTA/OKOIZTA Acosta/Okoizta-/-Sakabanatua 01018000199 23

Zigoitia BERRIKANO Berrikano-/-Sakabanatua 01018000399 0

Zigoitia ERIBE Eribe-/-Sakabanatua 01018000899 0

Zigoitia ETXABARRI IBIÑA Etxabarri-Ibiña-/-Sakabanatua 01018000799 0

Zigoitia ETXAGUEN (ZIGOITIA) Etxaguen-/-Sakabanatua 01018000699 0

Zigoitia LARRINOA Larrinoa-/-Sakabanatua 01018001099 2

Zigoitia LETONA Letona-/-Sakabanatua 01018001199 0

Zigoitia MANURGA Manurga-/-Sakabanatua 01018001299 2

Zigoitia MURUA Murua-/-Sakabanatua 01018001499 4

Zigoitia OLANO Olano-/-Sakabanatua 01018001599 0

Zigoitia ONDATEGI Ondategi-/-Sakabanatua 01018001699 2

Zigoitia ZESTAFE Zestafe-/-Sakabanatua 01018000599 17

Zuia ALTUBE Altube-/-Sakabanatua 01063000199 27

Zuia AMETZAGA ZUIA Ametzaga (Zuia)-/-Sakabanatua 01063000299 10

Zuia APERREGI Aperregi-/-Sakabanatua 01063000399 2

Zuia BITORIANO Bitoriano-/-Sakabanatua 01063001399 0

Zuia JUGO Jugo-/-Sakabanatua 01063000899 0

Zuia LUKIANO Luquiano-/-Sakabanatua 01063000999 3

Zuia MARKINA Markina-/-Sakabanatua 01063001099 2

Zuia SARRIA Sarria-/-Sakabanatua 01063001299 2

Zuia ZIORRAGA Ziorraga-/-Sakabanatua 01063000599 12
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B. ERANSKINA

Dirulaguntza lerroa: Arabako Lurralde Historikoko herrigune eta zona sakabanatuetan be-
launaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko dirulaguntzak.

Lehentasun estrategikoa: inbertsioak berreskuratzea eta lurralde oreka

Ardatz estrategikoa: 7. lurralde orekaren arloan aurrera egitea

Helburu estrategikoa: 7.5. landa azpiegiturak hobetzea

Saila: Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saila

Aurrekontu partida: “10.2.03.16.01.762.00.01 Obra eta Zerbitzuen 2018-19 Foru Plana”

2017 2018 2019 GUZTIRA / TOTAL

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00

Dirulaguntzaren xedea: dirulaguntza lerro baterako deia egitea, Arabako Lurralde Historikoko 
herrigune eta zona sakabanatuetan belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko; izan 
ere, Arabako herriguneen sakabanatze altuaren ondorioz, sareak zabaltzea ez da errentagarria 
eta beharrezko egiten dira administrazio publikoen pizgarriak AD2020 bete ahal izateko.

Onuraduna:

Sektore pribatuko pertsona fisikoak edo juridikoak, behar bezala gaitutako operadore izaera 
dutenak, maiatzaren 9ko 9/2014 Lege Orokorrak, telekomunikazioei buruzkoak, 6. eta 7. artiku-
luetan xedatutakoaren arabera.

Emate prozedura: lehiaketa.

Dirulaguntzaren oinarrizko lerroak:

Abiadura handiko belaunaldi berriko (NGA) sarbide sareak hedatzea aurreikusi duten proie-
ktuek jaso ahalko dute laguntza, azken erabiltzaileko transferentzia tasa nominalak gutxienez 
30 Mbps-koak badira saretik erabiltzaileengana, azken erabiltzailearengandik gertuen dagoen 
beharrezko sare ekipoaren irteeran neurtuta, eta gutxienez 5 Mbps-koa erabiltzailearengandik 
sarerantz, azken erabiltzailearengandik gertuen dagoen beharrezko sare ekipoaren irteeran 
neurtuta. Datuen transferentzia mugagabea izan beharko da bi noranzkoetan, eta zerbitzuaren 
ezaugarriak maila berean mantendu beharko dira.

Horretarako, erabiliko diren komunikazio sare elektronikoek gutxienez 30 Mbps-ko abiadura 
pikoak eskaintzeko gaitasuna izango dute estaldura daukaten herritarren etxeetan; horrez gain, 
gertuko horizontean herrigune baten balizko eskaerari aurre egiteko aski gaitasun izan beharko 
dute, betiere eguneko edozein ordutan erabiltzaileek abiadura nabarmen moteltzea pairatu be-
harrik izan gabe. Horretarako, honako bi betekizun hauek aldi berean betetzea beharrezkoa da:

Estaldurapeko kokapen bakoitzetik lotura balantzea aski izatea, erabilitako teknologia eta 
frekuentziaren arabera.

Instalatutako gaitasuna aski izatea gutxienez hurrengo hiru urteetarako aurreikusitako es-
kariari aurre egiteko, erabiltzaile potentzialen ehuneko 60ko inguruan kalkulatu da, erabiltzaile 
bakoitzeko 400 MB-ko trafiko bolumenarekin kargatutako orduan eta sarearen kargatzeko fak-
torea ehuneko 50 baino handiagoa izan gabe.

Baterako finantzaketa: ez dagokio.

Jarraipen araubidea eta adierazleak: programa honekin finantzatutako proiektuen auditoriak.

Maquetacion3
Nota adhesiva
Daria tamaño 9 a tabla.

Maquetacion3
Nota adhesiva
Ultima linea euskera no aparece en castellano.
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ANEXO A 
III. ERANSKINA / ANEXO III 

Erakundearen Datuak / Datos de la Empresa Solicitante 

Enpresa 
Empresa 

 IFZ 
NIF 

 

Forma Juridikoa 
Forma Jurídica 

 

EIZ 
IAE 

 

Probintzia 
Provincia 

 Udalerria 
Municipio 

 

Kalea eta Zk. 
Calle y N.º 

 Z.K. 
C.P. 

 

Telefonoa 
Telefono 

 Faxa 
Fax 

 

Posta Elektronikoa 
Correo Electrónico 

 

Weba 
Web 

 

Erakundearen lege ordezkariaren datuak / Datos del Representante Legal de la Entidad 

Nortasun Agiria Mota 
Tipo Documento Identidad 

 Zenbakia 
Numero 

 

Izen - Abizenak 
Nombre y Apellidos 

 

Kargua 
Cargo 

 

Indarraldi Data 
Fecha Vigencia Poder 

 Telefonoa 
Telefono 

 

Posta Elektronikoa 
Correo Electrónico 

 

Kontakturako Datuak / Datos de Contacto 

Izen - Abizenak 
Nombre y Apellidos 

 

Kargua 
Cargo 

 

1. Telefonoa 
Telefono 1 

 2. Telefonoa 
Telefono 2 

 

Posta Elektronikoa 
Correo Electrónico 

 

Banku Datuak / Datos Bancarios 

Kontuaren Titularra 
Titular de la Cuenta 

 

IBAN 
IBAN ES                       
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Erakundearen Lege Ordezkariaren Erantzukizuneko Aitorpena 
Declaración Responsable del Representante legal de la Entidad 

Lege Ordezkaritza: 
................................................................... Jaun/Andrea 
NAN/AIZ ................................................. zenbakidunak, 
........................................................................................... 
enpresaren izenean ...............................IFZ -rekin, 
 

Baimentzen dut: 
1. Lurralde Orekaren Zuzendaritza edota erakunde 

laguntzaileei, eska diezaien zerga arazoetan 
eskumena duten organoei nire ordezkatuak 
zerga betebeharrak bete dituela egiaztatzen 
duen agiria, beti ere Euskal Autonomia 
Erkidegoko Aurrekontu Orokorretatik diru 
laguntzak jasotzen dituzten onuradunen zergen 
betepenaren egiaztapenari buruzko 1991ko 
urriaren 7ko Aginduan eta ondoren egindako 
eguneratze eta ezartzen denaren arabera.  
 
 
 

2. Eskaera orriko datu pertsonalak Lurralde Oreka 
Sailaren jabetzako fitxategi informatiko batean 
sartzeko, eta horren helburua izango da diru-
laguntzen programa hau aplikatzea eta 
interesgarri izan daitezkeen bidalketa 
informatiboak egitea. Datu hauek Foru Aldundiei 
edota Eusko Jaurlaritzari utzi ahal izango zaizkie, 
Diru-laguntzen Programak kudeatzeko helburu 
bakarrarekin. Eskatzaileak, datuetan sartu, 
zuzendu, ezabatu eta aurka azaltzeko 
eskubideak erabili ahal izango ditu Lurralde 
Orekaren Zuzendaritzan. 
 
 

Adierazten dut: 
1. Alta emanda dagoela Jarduera Ekonomikoen 

gaineko Zergaren epigrafe nagusian, izen 
honekin: ……………… – ………………………………. 

2. Egunean egotea dagokion Foru Ogasunarekiko, 
bere kolaboratzaileekiko eta Gizarte 
Segurantzako Diruzaintza Nagusiarekiko zerga 
betebeharretan, eta baita ere Arabako Foru 
Aldundiarekiko dauzkaten betebeharretan. 

3. Ez dago azaroaren 17ko Diru-laguntzei buruzko 
38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan 
aurreikusitako ezein egoeratan.  

 
 

4. Ez dauka diru laguntzak edo laguntza publikoak 
eskuratzeko aukera galarazten dion zigor penarik 
eta administrazio zigorrik ezarrita 
 

Representación legal: 
D./Dña. ...................................................................... 
con DNI/NIE ..................................................................... 
En representación de la empresa 
........................................................................................... 
con NIF ............................... 

Autorizo: 
1. A la Dirección de equilibrio Territorial y/o a 

entidades colaboradoras, a solicitar 
directamente a los órganos competentes en 
materia tributaria la expedición de 
certificación acreditativa del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de mi 
representado, cuando se den los supuestos 
establecidos en la Norma Foral 11/2016, de 
19 de octubre, de Subvenciones del 
Territorio Histórico de Álava, sobre 
acreditación del cumplimiento de 
obligaciones tributarias. 

2.  Que los datos de la solicitud sean incorporados 
en un fichero informático titularidad de la 
Dirección de equilibrio Territorial, con la 
finalidad de aplicar el presente programa de 
subvenciones, así como para la realización de 
envíos informativos y que pudieran resultar de su 
interés. Estos datos podrán ser cedidos a las 
Diputaciones Forales y/o al Gobierno Vasco con 
la finalidad exclusiva de la gestión de los 
Programas de Subvenciones. El Solicitante 
podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en la 
dirección de Equilibrio Territorial. 

 
Declara: 
1. Está dada de alta en el epígrafe del IAE 

principal como ……………… – 
…………………………………. 
 

2. Se encuentra al corriente de las obligaciones 
tributarias y para con la Seguridad Social, así 
como de las obligaciones que mantenga con la 
Diputación Foral de Álava. 

 
3. No se halla incursa en alguna de las situaciones 

previstas en el artículo art. 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
 

4. No se encuentra sancionada penal ni 
administrativamente con la pérdida de la 
posibilidad de obtención de subvenciones o 
ayudas públicas. 
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5. Ez duela armarik produzitzen, merkaturatzen edo 
finantzatzen, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta 
Elkartasunerako Gutunari buruzko abenduaren 
28ko 14/2007 Legean, abenduaren 28koan,  
ezarritakoaren arabera. 

6. Ez dela Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 
Euskal Sareko agente akreditatua eta ezta ere 
Enpresa eta Berrikuntza Zentro (EBZ) bat. 

7. Laguntza bat jasoz gero, erakundeak agintzen 
du 4/2005 Legeak, Emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunari buruzkoak, 
Administrazioarekin kontratuak egiten, hitzartzen 
edo harengandik laguntzak jasotzen dituzten 
erakundeentzat ezartzen dituen obligazioak 
beteko dituela.  

5. No se dedica a la producción, comercialización 
y financiación de armas, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, 
de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países 
Empobrecidos, del País Vasco. 

6. No es un agente acreditativo de la Red Vasca 
de Ciencia Tecnología e Innovación ni un Centro 
de Empresa e Innovación - CEI. 

7. En caso de recibir una ayuda, la entidad se 
compromete a asumir las obligaciones 
impuestas en Ley 4/2005, para la igualdad de 
Mujeres y Hombres a las entidades que 
contratan, convienen o reciben ayudas de la 
Administración. 

 
8.  Eskaera honen data kontuan hartuta, honako 

laguntzak aurkeztu edo/eta lortu dituela beste 
erakunde publiko nahiz pribatu batzuetan 
proiektu honetarako: 

8. Referido a la fecha de esta solicitud ha 
presentado y/o obtenido ayuda para este 
proyecto en otras instituciones públicas o 
privadas según el detalle siguiente: 

 

Data 
Fecha 

Erakundea 
Institución 

Programa 
Programa 

Emandako Laguntza 
Ayuda Concedida 

    

    

    

    
 

 
9. Enpresa onuradunak ezingo dira inolako 

prozeduratan kaudimengabetzat aitortuak izan, 
ezta konkurtso egoera deklaratzeko eskatu edo 
konkurtso egoeran egon ere, eta ezingo dira, 
ezta ere, epailearen esku hartzearen menpe 
egon edo konkurtso Legearen arabera 
desgaituta egon hartzekodunen konkurtsoa 
kalifikatzeko epaian finkatutako desgaitze aldi 
hori oraindik amaitu gabe egonda. 
 
 

10. Que la entidad no está sujeta a una orden de 
recuperación pendiente tras una decisión previa 
de la Comisión de la Unión Europea que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con 
el mercado común, así como que no es 
empresa en crisis, de acuerdo con la definición 
de las Directrices sobre ayudas estatales de 
salvamento y de reestructuración de empresas 
no financieras en crisis (DO C249, 31-07-2014). 

11. Cumple los requisitos indicados en el artículo 12 
de la Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, de 
Subvenciones del Territorio Histórico de Álava 
 

9. Las empresas beneficiarias no podrán haber 
sido declaradas insolventes en procedimiento 
alguno, solicitado la declaración de concurso, 
hallarse declaradas en concurso, estar sujetas 
a intervención judicial o haber sido 
inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el periodo de 
inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso. 

 
 

10. Que la entidad no está sujeta a una orden de 
recuperación pendiente tras una decisión previa 
de la Comisión de la Unión Europea que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con 
el mercado común, así como que no es 
empresa en crisis, de acuerdo con la definición 
de las Directrices sobre ayudas estatales de 
salvamento y de reestructuración de empresas 
no financieras en crisis (DO C249, 31-07-2014). 

11. Cumple los requisitos indicados en el artículo 12 
de la Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, de 
Subvenciones del Territorio Histórico de Álava. 
 

.....................-n, ............-ko .......... -k ..... -a En ......................, a ...... de ........... de ............. 
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Proiektuen Datuak / Datos de los Proyectos 

Espediente Zbk. 
Núm. Expediente 

 

Proiektuaren Izenburua 
Titulo Proyecto 

 

Proiektuaren 
deskribapena 
Descripción del Proyecto 

 

Teknologia Mota 
Tipo de Tecnología 

 

Erabilitako teknologiaren 
justifikazioa 
Justificación de Tecnología 
Utilizada 

 

Aurrekontuak 
Presupuestos 

Azpiegitura eta obra 
zibila 
Infraestructura y obra civil 

 Ekipamendua eta 
bestelako materialak 
Equipamiento y otros 
materiales 

 

Langileen gastuak 
Gastos de Personal 

 Beste kostu batzuk 
Otros costes 

 
Auditoretzaren kostua 
Coste de auditoría 

 Aurrekontua Guztira 
Total Presupuesto 

 
Eskaturiko diru – laguntza 
zenbatekoa Aurrekontuaren 
arabera 
Importe de Subvención 
solicitado sobre el Presupuesto 

 Eskaturiko laguntzaren ehunekoa 
Aurrekontuaren arabera 
Porcentaje de ayuda Solicitada 
sobre el Total del Presupuesto 

 

Atxikituriko Dokumentazioa / Documentos Adjuntos 

Proiektu eta Enpresaren datuekin batera, 
hurrengo dokumentuak ere eman dira: 

 
- Eskatzailea behar bezala gaitutako operatzailea 

dela egiaztatzen duen egiaztagiria 
(Telekomunikazioei buruzko maiatzaren 9/2014 
Legearen 7. artikuluak araututako Operatzaileen 
Erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzen 
duen egiaztagiria). 

- Indarrean dagoen Erakunde onuraduneko 
ordezkariaren notario-ahalorde nahikoaren 
kopia. 

- Aurkeztutako proiektu bakoitzaren memoria 
berezitua (Araudiaren 9.7 artikuluan agertzen 
diren espezifikazioak sartuz). 

- Beste dokumentu batzuk (Aukerazkoak) 
 

Junto con los Datos del Proyecto y Empresa se 
ha aportado también los siguientes 
documentos:  
- Acreditación de que el solicitante reúne la 

condición de operador debidamente habilitado 
(acreditación de estar inscrito en el Registro de 
Operadores regulado en el artículo 7 de la Ley 
9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones). 

- Copia del Poder notarial suficiente y vigente de 
la persona representante de la entidad 
beneficiaria. 

- Memoria diferenciada por cada proyecto 
presentado. (incluyendo las especificaciones 
descritas en el Articulo 9.7de la Normativa del 
programa).  

- Otros Documentos (Opcionales) 
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