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ZIRRIBORROA 

 

ERABAKI-PROPOSAMENA, ZEINAREN BIDEZ JAKINARAZTEN BAITA ITELAZPI, SA SOZIETATE 
PUBLIKOAREKIN HITZARMEN BAT SINATU DELA 2020-2021-2022 EKITALDIETARAKO 
EUSKADIKO BIZTANLEGUNEETAN BELAUNALDI BERRIKO BANDA ZABALEKO SAREAK 
HEDATZEKO LAGUNTZA-PROGRAMA KUDEATZEKO. 

 
2016ko martxoan Euskadiko Agenda Digital berria 2020 (AD@2020) onartu ondoren, euskal 

erakundeok apustu garbia egin dugu bizi diren pertsonen eta edozein biztanle-unitatetan 
kokatutako enpresen arteko konektibitatea hobetzearen alde, haien biztanle-kopurua eta 
tamaina edozein izanik ere. 

AD@2020 jarduteko lau ardatz hartu dira kontuan: merkatu globalizatuan lan egiten duten 
enpresak; gizarte trebe eta aktibo bat eraikitzea; ingurune digitalean moldatzen diren 
administrazioak prest jartzea, eta lurralde adimendun eta kohesionatu bat lortzea. Helburu 
horiek ahalik eta baldintza onenetan lortzeko, ezinbestekoa da erakundeen arteko eta sailen 
arteko lankidetza, eta AD@2020k behar bera duten 60 ekimen baino gehiago abiarazi ditu, hala 
nola ikastetxe publikoen, enpresen eta etxeen konektibitatea hobetzea, Euskadi “Lurralde 
adimendun" gisa finkatu ahal izateko. 

Konektibitatea hobetzeko ildo horretan, Eusko Jaurlaritza hainbat jarduera estrategiko 
garatzen ari da, euskal ekonomiaren eta industriaren lehiakortasuna hobetzen laguntzeko, bai 
eta biztanle gehiago edo gutxiago dituzten unitateetan bizi diren biztanleek konektibitatea 
lortzeko aukera berdinak izan ditzaten ere. 

Banda zabala gaitu da Euskadiko eraikin publiko guztietan, bai eta industrialde eta biztanle-
unitate askotan ere, 2016., 2017. eta 2018. urteetako jarduketei esker. Horri esker, banda zabala 
gainerako unitateetako etxe zatituetara zabaldu ahal izango da, zerbitzu horien 
erabilgarritasunean defizita dagoela identifikatu baita; izan ere, telekomunikazio-operadoreen 
lana errazten da eta hedapen-kostuak merkatzen dira. 

Ondorio hori bereziki garrantzitsua da landa eremuen unitateetan, operadoreek esku ez hartzea 
erabakitzen baitute, eta lotura handiagoa sortzen da biztanle gutxiagoko udalerrietako 
pertsonen artean, biztanle gehien biltzen dituzten udalerriekin alderatuta. 
 
Gaur egun, beharrezkotzat jotzen da herritarrek Interneterako konexio azkarra eta segurua 
izateko eskubidea egikaritzea, eguneroko jarduerak edo administrazio-izapideak egiteko, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 
ezarritako bitarteko elektronikoen erabilera dela eta. 
 
Elementu horiek guztiak ikusita, badirudi egokia dela birplanteatzea eta ekintza publiko 
erabakigarri bat egitea, konektibitate-mailak emateko asmoari heltzeko, Europako 
Batzordearen helburuei jarraituz, operadoreen hedapen-gaitasunean oinarrituz eta, azkenik, 
haien eskuragarritasuna gizarte osoan bermatuz, prezio eskuragarrien marjinetan. 
 
Horretarako, Gobernantza Publiko eta Autogobernu sailburuaren 2020ko otsailaren 25eko 
Aginduaren bidez, 2020-2021-2022 urteetarako Euskadiko herrietan belaunaldi berriko banda 



 
 

zabaleko sareak hedatzeko laguntza-programaren deialdia onartzen duena, aurrez 
planteatutako helburuak lortu nahi dira. 

 
 
Laguntza horiek aipatutako aginduan jasotako erregulazioaren arabera eman daitezen, 

agindu horretan Itelazpi, SA sozietate publikoa erakunde laguntzailetzat jotzen da, abenduaren 
17ko 698/1991 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura 
ematen diren diru-laguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra arautzen duena eta 
erakundeen betekizunak, araubidea eta betebeharrak ezartzen dituena) eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen 
azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, Diru-laguntzei buruzko abenduaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorraren 15. eta 46. artikuluetan ezarritako betebeharrekin eta lankidetza-
betebeharrekin, eta artikulu honetan eta dagokion lankidetza-hitzarmenean jasotako 
zehaztapenekin. Beraz, beharrezkoa da lankidetza-hitzarmen bat sinatzea Gobernantza Publiko 
eta Autogobernu Sailaren eta erakunde laguntzailearen artean, kasu honetan, Itelazpi SA 
sozietate publikoaren artean. 

 
Hori guztia dela eta, Gobernantza Publiko eta Autogobernu sailburuaren proposamenez, 
nahitaezko txostenak eman ondoren, eta dagokion eztabaida egin ondoren, Gobernu 
Kontseiluak honako 

 

AKORDIOA hartu du: 

 

Bakarra.- Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleguneetan 2020-2021-2022 ekitaldietarako 

belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko laguntza-programa kudeatzeko Itelazpi, SA 

sozietate publikoarekiko lankidetza-hitzarmena sinatu dela jakinaraztea. Hitzarmen hori erabaki 

honen eranskinean dago jasota. 

 

 
Bidal bekio Gobernu Kontseiluari. 

 

Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailburua 

 

 

 

 

 

Iz.: Josu Iñaki Erkoreka Gervasio



 
 
 


