
 

 

Arabako Foru Aldundiaren Herrilan eta Garraio Sailak emango dituen dirulaguntzak 
arautzeko oinarriak. Dirulaguntza horiek Arabako Lurralde Historikoan bizi diren AP-68 
autobidearen erabiltzaileek Arabako zatian ordaindutako bidesarirako dira. 

 
 
1.- Onuradunak. 

Oinarri hauetan aurreikusitako dirulaguntzen onuradun izan daitezke beren ohiko bizilekua 
Arabako Lurralde Historikoan daukaten eta diruz lagundu daitekeen bide zatian AP-68 
autobidearen erabiltzaile diren pertsona fisikoak, baldin eta traiektu berean sarrera eta irteera 
ondoko ordainlekuetakoren batetik egiten bada: Areta-Laudio, Bilboko nagusia, Ziorraga, 
Altube, Subilla edo Zambrana (Bilboko ordainleku nagusiko sarreretarako, toki horretara arteko 
bide zatia ez da diruz lagunduko, eta irteeretarako, ez da diruz laguntzekoa izaango toki 
horretara arteko bide zatia); autobideak ezarritako tarifa taularen ondorioetarako ibilgailu arinak 
erabiltzen badituzte; eta dirulaguntzaren oinarrietan aipatutako autobidean ordainketa egiteko 
onartutako eta balioa duen gailu telematikoa badute. Gailu horiek finantza erakundeen bidez 
eskura daitezke edo ordainketak egiteko horrelakoak merkaturatzen dituzten beste erakunde 
batzuen bidez. Berariaz kanpoan geratuko dira garraio publikorako edozein baimenen titularrak.  

 

2.- Dirulaguntzen zenbatekoa 

Dirulaguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitekeen AP-68ren zatiarengatik ordaindu 
beharreko bidesariaren zenbatekoan (BEZa aparte) deskontuak eginez zehaztuko da, jarraian 
azaltzen denaren arabera: 

-Ehuneko 50eko deskontua aplikatuko zaio egindako bidaien zenbateko osoari, baldin eta hilean 
hogeita bost bidaia edo gehiago egiten badira.  

Bidaien zenbaketa, deskontuak egiteari begira, honela egingo da: bidaia bezala zenbatuko da 
diruz lagundu daitekeen AP-68 autobidearen zatian egindako igaroaldi oro, aurreko artikuluan 
adierazitako ordainketarako gailu telematikoa erabiltzen bada. Kobratzeko uneak adieraziko du 
bidaia bakoitzaren amaiera. Bidaiak hurrenkera kronologikoaren arabera zenbatuko dira. 

Deskontuak hilero aplikatuko dira bidesaria ordaintzeko gailu automatikoa duen pertsona fisiko 
bakoitzarentzat. Bidesari sozialari atxikitzean erabiltzaileak eman duen gailu telematikoaren 
arabera kalkulatuko dira deskontuak. Baldin eta gailua aldatu egin behar bada, hura galdu, 
matxuratu edo iraungi egin delako, erabiltzaileak horren berri eman dezake PAN (gailuaren 
zenbakizko identifikatzailea) berria eta behar adina justifikazio argibide aurkeztuta. Horretara, 
gorabeheraren jakinarazpen egunetik aurrera gailu berriarekin egindako bidaiak kontatuko 
zaizkio. 

Dirulaguntza eskaera aurkezten den egunetik aurrera egiten diren joan-etorriei aplikatuko 
zaizkie dirulaguntzak, eta diruz lagundutako joan-etorriak egin ondorengo hiruhileko naturala 
bukatutakoan ordainduko dira. 

Deskontu hauek egitea bateragarria izango da AP-1 autobideko bidesari sozialeko 
dirulaguntzaren onuraduna izatearekin.  Momentu honetan erabiltzailea bai AP-1eko eta bai AP-
68ko bidesari sozialeko dirulaguntza programaren onuraduna baldin bada, bi programa 
horietako edozeinetarako bere azken eskabidean eman zituen datuak hartuko dira erreferentzia 
datu bezala. Horren barruan, datu pertsonalak, helbidea, ordainbidea eta ordainketa egiteko 



 

kontua daude. Bi programetarako onuradunen errolda bakarra dagoenez gero, bietarako 
ordainbide bakar bat ematea onartzen da. 

 

3.- Eskabideen aurkezpena 

Eskaerak ARABAT (Arabako Bideak – Vías de Alava, SA foru sozietate publikoaren 
bulegoetan aurkeztu behar dira (Vicente Goikoetxea 1, 1.a - 1. bulegoa). 

 Dirulaguntza eskaerak oinarri hauen eranskin modura erantsitako inprimaki normalizatuan 
aurkeztuko dira, jarraian zehaztuko den dokumentazioarekin batera: 

- NANaren fotokopia.  

- Arabako Lurralde Historikoko udalerriren batean erroldatuta dagoela ziurtatzen duen 
agiria. 

- Finantza erakundeak emandako egiaztagiria, bidesari telematikoak bideratuko diren 
pertsona eskatzailearen banku kontuarena, eta ordainketarako gailu telematikoaren 
erabilgarritasunarena. 

- Arabako Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen 
agiria. 

Hurrengo ekitaldietarako, onuradunak ez badu bajarik ematen, ez da beharrezko izango agiri 
horiek aurkeztea.  

Aurreko deialdietan onuradun izan direnek ere ez dituzte agiri horiek berriro aurkeztu behar, 
dirulaguntza emateko baldintza erabakigarriren bat aldatu ez bada behintzat. 

Urriaren 5eko 58/2004 Foru Dekretuan xedatutakoa aplikatuz, Arabako Foru Aldundiak ofizioz 
egiaztatuko du onuradunek beren zerga betebeharrak egunean dituzten ala ez. Gauza bera 
egingo du ohiko bizilekua Arabako Lurralde Historikoan duten egiaztatzeko, Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergari buruzko 3/2007 Foru Arauak xedatutakoari jarraituz.  

Eskaerak aurkezteko epea oinarriak ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera irekiko 
da.  

Eskaerek adierazitako baldintzak betetzen ez badituzte, Vías de Álava SA sozietate publikoak 
interesdunei hamar egun emango dizkie akatsak zuzendu edo aginduzko agiriak aurkezteko. 
Hala egiten ez bada, eskaera artxibatu eta bertan behera geldituko da. 

 

4.- Dirulaguntzak emateko araubidea. 

Oinarri hauetan arautzen diren dirulaguntzak lehia soileko erregimenaz emango dira. Onuradun 
izaera emango zaie oinarri arautzaile hauetako baldintzak eta gainontzeko arautegia betetzen 
dituzten eskatzaile guztiei. 

Deialdia urte osoan egongo da irekita, helburu horretarako ezarritako aurrekontua agortzen den 
arte, eta 2012ko ekainaren 1etik aurrera egiten diren bidaietarako izango du indarra. 

 

5.-Baliabide ekonomikoak. 

Oinarri arautzaile hauek indarrean iraungo dute Arabako Lurralde Historikoaren aurrekontuetan 
helburu horrekin ezarritako kreditu egoki eta nahikoa dagoen bitartean.   

 



 

6.-Kudeaketa 

AP-68 autobidearen erabiltzaile arabarrei emango zaizkien dirulaguntzen kudeaketa Herrilan eta 
Garraio Sailari atxikita dagoen Vías de Álava SA foru sozietate publikoak egingo du, oinarri 
arautzaile hauetan jasotzen den moduan. Horretarako, Arabako Foru Aldundiak, bere Herrilan 
eta Garraio Sailaren bitartez, eta Vías de Alava SAk lankidetza hitzarmen egokia izenpetuko 
dute. Bertan, dagozkion jardunbideak, epeak eta betebeharrak finkatuko dira. 

Arabako Foru Aldundiaren Herrilan eta Garraio Saileko foru diputatuak, deialdian zehaztutako 
irizpideei jarraituz hilero aurkeztutako eskaerak egiaztatu ondoren, bidezkoa den ebazpena 
hartuko du. Horren barruan jasoko dira onuradun izaera hartu duten eskatzaileak, baita ezezkoa 
eman zaien eskabideak ere, ezestearen arrazoiak adieraziz. Gehienez ere bi hilabeteko epean, 
Vías de Alava SAk laguntza eman edo ukatzen duen ebazpenaren berri emango die eskatzaileei, 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak –
urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldaturik– 59. artikuluan aurreikusten dituen moduei jarraituz.  

Vías de Alava, SAk Herrilan eta Garraio Sailari eskuratuko dizkio aipatu den lankidetza 
hitzarmenean ezarritako agiriak, hiruhileko bakoitzari dagozkionak. 

Diruz lagundutako joan-etorriak egiten diren hiruhilekoa bukatu eta hurrengo hilabetearen 
barruan, Herrilan eta Garraio Sailak erabakiko du dirulaguntzak bidezkoak direnetz, eta diruz 
lagundutako zenbatekoak onuradunei ordaintzeko aginduko du. 

 

7.- Oinarriak onartzea. 

Dirulaguntzen onuradunak Herrilan eta Garraio Saileko egiaztapen jardueren pean, Ogasun, 
Finantza eta Aurrekontu Saileko kontrol ekonomiko-finantzarioaren eta kudeaketaren pean eta 
Kontuen Epaitegiaren legerian eta beste erakunde eskudunen legerian aurreikusitakoen pean 
jarri beharko dira. 

Eskaerak aurkezteak berekin dakar eskatzaileek oso-osorik onartzen dituztela deialdi hau 
arautzen duten oinarriak, eta Arabako Foru Aldundiari eta Vías de Álava SA foru sozietate 
publikoari baimena ematen dietela dirulaguntzak kudeatzeko beharrezkoak diren datu 
pertsonalak erabiltzeko. 

Onuradunek Vías de Alava SA foru sozietate publikoari jakinarazi beharko diote dirulaguntza 
emateko baldintzekin zerikusirik duen edozein aldaketa, eta eskatzen zaien beste edozein 
dokumentazio ere aurkeztu beharko dute. 

 

8.-Garapena  

Herrilan eta Garraio Saileko foru diputatuak egoki iritzitako ebazpenak hartuko ditu deialdi hau 
garatzeko. Ildo horretatik, datuak egiazkoak direla egiaztatzeko eta oinarri hauetan araututakoa 
osatzeko ekintzak bideratu ahal izango ditu.  Era berean, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu 
Sailak, Kontuen Epaitegiak edo beste erakunde eskudun batzuek eskatutako informazioa ere 
emango dute. 

 

9.- Interpretazioa. 

Oinarri hauen interpretazioa Herrilan eta Garraio Saileko foru diputatu titularrak ebatziko du.  

  

10.-Aurka egitea. 



 

Deialdi honi eta deialdi honetatik sortutako administrazio egintza guztiei aurka egin ahal izango 
zaie, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legeak –urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazkeran– 
ezarritako egoera eta eretan. 

 

11. Azken klausula. 

Oinarri hauetan xedatu ez den edozertarako, honako arau hauek aplikatuko dira: Arabako 
Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei eta Transferentziei buruzko 3/1997 Foru Araua; 18/1997 
Foru Dekretua; dirulaguntzen eta administrazio kontratazioaren inguruko zerga betebeharren 
frogabideen konkordantzia arautzen duen urriaren 5eko 58/2004 Foru Dekretua; Dirulaguntzei 
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua –
Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arautegia onartzen duena–; Arabako 
Lurralde Historikoaren Aurrekontuen Erregimen Ekonomikoari buruzko abenduaren 18ko 
53/1992 Foru Araua; aurrekontuen antolamenduari buruzko indarreko foru araua; Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 
Legea (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazkera) eta aplikagarri diren gainerako 
arauak.  


