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KOMISJA EUROPEJSKA 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 313/01) 

Data przyjęcia decyzji 24.8.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33099 (12/N) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region Rioja Obszary nieobjęte 
pomocą 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Dotación de redes troncales que permitan servicios avanzados de tele
comunicaciones en diversos municipios de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja 

Podstawa prawna — Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

— Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico 
de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autó
noma de La Rioja. 

— Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, 
y sus correspondientes reglamentos. 

— Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de los servicios 
de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección 
de los usuarios. 

— Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las 
condiciones relativas a la calidad del servicio en la prestación de los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 

— Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la 
carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones 
electrónicas. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Rozwój regionalny 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 3 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 1 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 80 %
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Czas trwania 1.9.2012–31.12.2014 

Sektory gospodarki Telekomunikacja 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc A. Conocimiento y Tecnología 
Av. Lope de Vega, 43 
26006 Logroño (La Rioja) 
ESPAÑA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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