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Foru Aldundiak inbertsioak finantzatzen jarraituko
du Gasteizen lurraldean eragina duten
azpiegituretan
Foru Aldundiak 2.500.000 euroko proiektuak babestuko dituen hitzarmena
onartu du Gobernu Kontseiluak
Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 8a. Arabako Foru Aldundia Gasteizko Udalarekin lankidetzan
arituko da, laugarren urtez jarraian, Arabako Lurralde Historikoaren hiriburuan ikusgarritasuna
handitzen lagunduko duten zenbait inbertsio finantzatzeko. Hori da gaur goizean Gobernu Kontseiluak
onartutako hitzarmenaren helburua. Horren arabera, foru erakundeak bi milioi eta erdi euro jarriko ditu
hiriko kutxetan, Udalak berak susta ditzan udal azpiegiturak eta lurraldean eragina duten inbertsioak.
Diru-laguntza hori emateko arrazoia da Vitoria-Gasteizko udalerriak mota guztietako zerbitzu
publikoak egiten dituela, eta zerbitzu horien ohiko erabiltzaileak, udalerriko herritarrez gain, Gasteizen
bizi ez diren arabarrak direla. Lurralde historiko osoko biztanle guztiei zerbitzua ematen dieten
hezkuntza-, osasun- edo garraio-azpiegiturak Gasteizen kokatzeak berekin dakar, Gasteizko Udalaren
aurrekontutik, lurralde-azpiegitura horiei lotutako gastuak bere gain hartzea, hala nola aparkalekuak
edo hiri-garraioak.
Testuinguru horretan, Arabako Foru Aldundiak eta, horren barruan, Lurralde Oreka Sailak —
Arabako Lurralde Historikoan zerbitzu-azpiegiturak garatzeko eskumena duenak — lagundu egin nahi
du Gasteizen kokatuta egon arren Arabako Lurralde Historikoko zerbitzu publikoen kalitatea
hobetzeko helburuetarako balio duten azpiegiturak garatzen. Helburu horrekin, ematen den dirulaguntzak azpiegitura berrietan nahiz lehendik daudenetan egiten diren inbertsioak finantzatuko ditu,
eta, esan bezala, Gasteizko herritarrei ez ezik, lurralde historikoko gainerako herritarrei ere emango
diete zerbitzua.
Horrela, hitzarmenak kultura-, kirol- edo aisialdi-zerbitzu publikoak berresteko balioko du.
Zerbitzu publiko horien ohiko erabiltzaileak, halaber, Gasteizen bizi ez diren arabarrak dira, baina
baita hezkuntza-, osasun- edo garraio-azpiegiturak ere, lurralde historiko osoari zerbitzua ematen
diotenak eta udalaren aurrekontuen ohiko parte direnak.
Baina zerbitzu publikoei ematen zaien laguntza horretaz gain, azpiegituren aldeko apustua ere
egingo da, hala nola Gardelegiko zabortegia, non obrak egingo diren, Olarizuko Harrera eta
Interpretazio Zentroa edo Basaldea laborantza ekologikoko lursailak ureztatzeko jarduerak.
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Foru Aldundiak Ortzadar- Ludoland ABEEari esleitu
dio Arabako parke naturalen kudeaketa integrala
datozen bi urteetarako
Ortzadar-Ludolandi 1.560.180 euro (BEZik gabe) esleituz gero, Aizkorri, Izki,
Gorbeia eta Valderejo parke naturalen kudeaketa integrala egingo da
Foru Gobernu Kontseiluak gaur onartu du Arabako parke naturalen kudeaketa integrala OrtzadarLudoland Aldi Baterako Enpresa Elkarteari esleitzea, 1.560.180 eurotan (BEZik gabe) hurrengo bi
urteetarako, eta beste hiru urtez luza daiteke, urtez urte.
Enpresa esleipenduna arduratuko da hurrengo bi urteetan interpretazio-zentroetara edo "parketxera"
sartzen den jendearen informazioa, hezkuntza, dibulgazioa eta interpretazioa kudeatzeaz, bai eta
Aizkorri, Izki, Gorbeia eta Valderejoko parke naturalak zaintzeaz ere. Valderejoko Uraren Museoaren
kudeaketa ere barne hartzen du kontratuak.
Enpresa esleipendunak parkeetan pertsonala parkeak jarriko du, jendeari arreta emateko, ingurumenhezkuntza emateko, ingurumena zaintzeko eta kontrolatzeko, eta biodibertsitatea zaindu, hobetu eta
ezagutzeko.
Aizkorriko, Izkiko, Gorbeiako eta Valderejoko parke naturalek 53.000 hektarea hartzen dituzte gutxi
gorabehera, eta joan den astean bisita gidatuak eta jarduerak berreskuratu zituzten, otsailean COVID19ren ondorioz bertan behera geratu ondoren. Lau parkeek 266.000 bisitari jaso zituzten 2020an; gutxi
gorabehera, urtero parkeak bisitatu ohi dituztenak baino 40.000 gutxiago, hartutako konfinamenduneurrien ondorioz.
Bisiten eta jardueren programa asteartetik igandera bitartean egiten da, goizez eta arratsaldez,
ingurumen-hezitzaileekin batera. Eskaintza 6 urtetik gorako adin-profil zabalerako pentsatuta dago.
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Foru Aldundiak kooperatiben likidezia bultzatzeko
neurri berriak onartu ditu
Foru Gobernu Kontseiluak zerga urgentziazko dekretu bat onartu du gaur,
kooperatiben zerga erregimenari eta enpresen sozietate zerga aurkezteko
epeari eragiten dieten zerga neurriak jasotzen dituena
Dekretuak aukera emango die kooperatibei hezkuntzarako eta kooperatiba-sustapenerako ekarpenaren
zenbatekoak haien likidezia bultzatzeko edo funtzionamendurako behar badute, fiskalki babestutako
kooperatibaren izaera galdu gabe.
Era berean, gaur onartutako dekretuak aukera emango die kooperatibei hezkuntzarako eta kooperatibasustapenerako ekarpenaren zenbatekoak COVID-19ren osasun-krisiaren ondorio ekonomikoak
geldiarazten edo haren ondorioak arintzen laguntzen dien edozein jardueratara bideratzeko, ekintza
propioen bidez edo beste erakunde publiko edo pribatu batzuei dohaintzak eginez.
Bestalde, sozietateen gaineko zergan zerga-betebeharrak errazago bete ahal izateko, zergaurgentziazko arau-dekretuak luzatu egiten die enpresei zerga horren autolikidazioa aurkezteko epea,
uztailaren 25etik 30era.

Elena Ferreira Sebastián – eferreira@araba.eus - 945 18 18 93 – arabapress.eus

Prentsa Oharra
Nota de Prensa
Foru Aldundiak Artziniegako ur-biltegi berria
eraikitzeko proiektua eta lizitazioa onartu ditu
Gordailu berriak 814.000 euroko kostua izango du guztira, eta Foru Aldundiak
eta Kantauriko Urkidetza Ur Kontsortzioak finantzatuko dute % 50ean.
Artziniegako eta inguruko herrietako 1.800 pertsonari emango die zerbitzua
Arabako Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak Artziniegan ur-biltegi berri bat eraikitzeko proiektua
eta lizitazioa onartu ditu gaur, 814.000 euroko zenbatekoan (BEZa barne). Obra egiteko epea 8
hilabetekoa da, urte amaieran hasiko da eta % 50ean finantzatuko dute foru aldundiak eta Kantauriko
Urkidetza Ur Partzuergoak.
Deposituak azken belaunaldiko teknologia izango du edateko ura tratatzeko estazioan ur gordina
sartzeko sistemetarako, eta egungoa ordeztuko du; izan ere, hausteko arriskua du eta, 5.000 metro
kubikoko edukiera izan arren, edukieraren % 30 baino ez da erabiltzen.
Biltegi berriak 1.600 metro kubikoko edukiera izango du eta Artziniegako eta inguruko herrietako
1.800 pertsonari emango die zerbitzua. Artziniegako Udalaren jabetzakoa den egungo lursailetan
kokatuko da, espazio berriak eta lur-desplazamendu handiak okupatzea saihestuko duena.
Obraren barruan, biltegiko zabalgunerako sarbidea hobetuko da, eta zuhaitz eta zuhaixka ugari
landatuko dira.
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Foru Aldundiak lizitaziora atera ditu Moreda
Arabako eta Miñaogutxiko zeharbideak hobetzeko
obrak
Bi proiektuetarako inbertsioa 1,9 milioi eurokoa da
Foru Gobernu Kontseiluak gaur eman dio onespena lizitaziora ateratzeari Miñaogutxiko eta
Moreda Arabako zeharbideak egokitzeko eta urbanizatzeko obrak, haien segurtasuna hobetzeko,
galtzada zabalduz eta oinezkoentzako ibilbide seguruak gaituz espaloien bidez. Bi proiektuetarako
inbertsioa 1,9 milioi euro ingurukoa da.
Era berean, Miñaogutxiko Administrazio Batzarrarekin eta Moreda Arabako Udalarekin
hitzarmen bana sinatzea onetsi du, bi herriak zeharkatzen dituzten errepideak egokitzeko obrak
finantzatzeko, oinezkoentzako ibilbide seguruak egiteko espaloiak eraikitzeko eta hornidura eta
saneamendu sareak eta beste udal zerbitzu batzuk berritzeko.
Miñaogutxitik igarotzen den A-3604 toki errepidea egokitzeko eta urbanizatzeko proiektuak
1.060.892 euroko aurrekontua du, eta A-3604 errepideko 640 metroko tarte batean esku hartzea
aurreikusten du, 6,00 metroko zabalerako galtzada bat, metro erdiko bi bazterbide eta alboko bi espaloi
jartzeko hiri zonan. Halaber, saneamenduaren, elektrizitatearen eta beste zerbitzu batzuen sarea
berritzeko jarduketa osagarriak jasotzen ditu.
Moreda Arabako zeharbideko obrei dagokienez, 800.000 euro baino gehiagoko aurrekontua
dute, A-3226 errepidearen 270 metroko tarte batean esku hartzeko, 6,00 metroko zabalerako galtzada
bat eta alboko bi espaloi (1,5 eta 2 metro artekoak) egiteko irisgarritasunari buruzko araudiaren
arabera. Era berean, galtzada hobetzeaz eta espaloiak egokitzeaz gain, saneamendu, elektrizitate eta
telekomunikazio sarea berrituko da.
Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Sailak bere gain hartuko ditu bide azpiegituraren
zatiari dagozkion obren zuzendaritza eta finantzaketa; aldiz, Lurralde Orekaren Sailak eta
Miñaogutxiko Administrazio Batzarrak urbanizatzeari eta sareak berritzeari dagokiona hartuko dute
beren gain, zer dagokien. Bi toki erakunde horiek dirulaguntza eskatu eta lortu zuen helburu
horretarako, Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren kontura.
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Foru Aldundiak eta Iberdrolak hitzarmen bat
sinatuko dute linea elektrikoak egokitzeko,
hegaztien elektrokuzioa eta talka saihesteko
Iberdrola taldeko i-DE Red Inteligentes enpresarekin sinatuko den hitzarmenak
espezie mehatxatuak eta naturguneak babesteko lankidetza jasotzen du
Gobernu Kontseiluak Iberdrola taldeko i-DE Red Eléctricas Inteligentes enpresarekin hitzarmen bat
sinatzea onartu du gaur, Arabako biodibertsitatea eta natura-ondarea babesteko jarduerak elkarrekin
garatzeko, hegazti-fauna babesteko linea elektrikoak egokitzeari arreta berezia jarriz.
Laster sinatuko den hitzarmenak agerian uzten du linea elektrikoak egokitu behar direla hegazti-fauna,
bereziki hegazti handiak, elektrokuziotik edo talkatik babesteko.
Goi-tentsioko zutoinen arrisku nagusiak sortzen dira hegazti askok linea elektrikoak erabiltzen
dituztelako, altuerari esker, ostatu hartzeko edo oteadero gisa. Babestu gabeko goi-tentsioko zutoinen
ondorioak jasaten dituzten hegazti gehienak espezie endemikoak dira, eta horiek galtzeak kalte handia
egiten dio biodibertsitateari.
Arazo hori dela eta, Arabako Foru Aldundiak eta Iberdrola Taldeko enpresak konpromisoa hartzen
dute hegaztiak elektrokutatzea saihesteko euskarriak, transformadoreak eta bestelako instalazioak
egokitzeko, edo lur-hariak seinalatzeko, talka egin ez dezaten.
Hitzarmen horretan sartzen dira, halaber, linea elektrikoetan elektrokuzioak edo talkak eragindako
hegaztien intzidentzia identifikatzea eta kontabilizatzea, eta ostatua inhibitzeko ikerketa-proiektuak
egitea, hegaztiei linea elektrikoetako laguntzekiko gorrotoa emanez.
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