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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 1/2018 Foru dekretua, urtarrilaren 9koa. Onartzea aldatu daitezela 
abenduaren 12ko 58/2017 Foru Dekretua, belaunaldi berriko banda zabaleko sareak Arabako 
Lurralde Historikoko zonalde sakabanatuetako herriguneetan zabaltzeko dirulaguntzen oinarri 
arautzaileei buruzkoa, eta abenduaren 29ko 821/2017 Erabakiaren bidez onartutako Dirulagun- 
tzen Plan Estrategikoaren eranskina

Arabako Foru Aldundiak Gobernu Kontseiluaren martxoaren 22ko 143/2016 erabakiaren 
bidez onartu zuen Arabako Foru Aldundiaren 2015-2019 agintaldirako plan Estrategikoa. Plan 
horretako 7. ardatzaren barruan, zeina lurralde orekari buruzkoa baita, 7.4.2 lerro estrategikoa 
definitzen da, “Araba Konektatua programa abiaraztea. Arabako landa ingurune osora hedatzea 
estaldura” izenekoa.

Foru Gobernu Kontseiluaren abenduaren 12ko 58/2017 Foru Dekretuaren bidez onartu ziren 
belaunaldi berriko banda zabaleko sareak Arabako lurralde historikoko zonalde sakabanatuetako 
herriguneetara zabaltzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak.

Laugarren oinarriaren 1. paragrafoan ezartzen da ezen oinarri arautzaile horietan aipatzen 
diren dirulaguntzen entitate onuradun izan ahalko direla sektore pribatuko pertsona fisikoak 
eta juridikoak, operadore behar bezala gaituak badira, maiatzaren 9ko 9/2014 Legeak, Teleko-
munikazioei buruzko Orokorrak, 6. eta 7. artikuluetan ezarritakoaren konforme.

Hala ere, jakinik zer zailtasun dituen proiektuak, zeren ekar baitezake hainbat operadorek 
elkarlanean jardun beharra, eta lehia erraztearren, beharrezkotzat jo da aukera ematea opera-
doreak elkartean aurkez ahal izan daitezen deialdira; hori, urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak, 
Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzei buruzkoak, 10.3 artikuluan dioenez, berariaz jasota 
egon behar da oinarrietan.

Hori dela eta, komeni da aldatzea oinarri arautzaileas k, eta luzatzea eskabideak aurkezteko 
epea hasierakoa adinako beste batez, merkatuko operadore bat ere gera ez dadin bazterturik.

Horregatik, Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saileko foru diputatuaren propo-
samenez, eta Foru Gobernu Kontseiluak gaur egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, honako 
hau,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Aldatzea Arabako Lurralde Historikoko zonalde sakabanatuetako herriguneetan 
belaunaldi berriko banda zabaleko sareak zabaltzeko dirulaguntzen laugarren oinarri orokorra-
ren 1. paragrafoa (deialdia eta oinarri arautzaile orokorrak Foru Gobernu Kontseiluaren aben-
duaren 12ko 58/2017 Foru Dekretuaren bidez onartu ziren). Hona nola geratzen den idatzita:

“Laugarrena. Entitate onuradunak

1. Oinarri arautzaile hauetan aipatzen diren dirulaguntzen entitate onuradun izan ahalko 
direla sektore pribatuko pertsona fisikoak eta juridikoak, operadore behar bezala gaituak ba-
dira, maiatzaren 9ko 9/2014 Legeak, Telekomunikazioei buruzko Orokorrak, 7. eta 9. artikuluetan 
ezarritakoaren konforme, bai eta pertsona fisiko edo juridiko horien taldeak ere.

Pertsona fisiko edo juridikoen elkarteak izanez gero, berariaz adierazi beharko da eskaerari 
erantsitako dokumentazioan, zer konpromiso hartzen dituen elkarteko kide bakoitzak proiektua 
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gauzatzeari begira, bai eta betearaziko den aurrekontuan zer zenbateko aplikatu behar zaion 
bakoitzari, pertsona onuradunak izango baitira haiek ere. Nolanahi ere, elkartearen ordezkari 
edo ahaldun bakar bat izendatu beharko da, elkarteari pertsona onuradun gisa dagozkion be-
tebeharrak betetzeko behar beste ahalekin. Ezingo dira desegin elkarteak harik eta 11/2016 Foru 
Arauaren 38. eta 66. artikuluetan ezarritako preskripzio epea igaro arte.”.

Bigarrena. Hilabetez luzatzea eskabideak aurkezteko epea, Foru Dekretu hau ALHAOn argi-
taratu eta hurrengo eguneko 09:00etatik aurrera.

Hirugarrena. Aldatzea Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 29ko 821/2017 erabakiaren 
bidez onartutako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren eranskina, eranskinean jasotakoaren 
arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko urtarrilaren 9a

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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