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PRESIDENTEAREN 
GUTUNA1



Euskadi, auzolana da Eusko Jaurlaritzak bilatzen dituen helburuak laburbil-
tzen dituen eta akordioan eta gizarte ekintzailearen eta solidarioaren izae-
rarekin identifikatzen den testuinguru bereizlean partekatutako lanean oi-
narritutako formulen bitartez kudeaketari ekiteko gaitasunera eramaten 
duen claim-a.

Denon ongizatearen bilaketa da gure gobernu ekintzaren estrategia inspi-
ratzen duen baldintza, alor guztietan funtsezko zerbitzuak eta hazkundea 
bermatzeko, eta garapen jasangarrirantz zuzenduta. Prozesu horretan guz-
tian, pertsonak dira erdigunea. 

Koherentziarekin eta ingurunearen errespetuarekin planifikatutako garraio 
azpiegitura berrien garapenak, printzipio orokor horien funtsa jasotzen du, 
hain zuzen ere, eta irisgarritasun unibertsalerako, gure jarduera ekonomi-
koaren dinamizaziorako eta Euskadik Europan betetzen duen posizio estra-
tegikoa indartuko duen etorkizunerako bidearen oinarria da.

Memoria honetan jasotzen denez, azpiegitura berrien plangintzaren eta 
egikaritzearen eta dagoeneko existitzen direnen hobekuntzaren alorrean 
2017an aurrera eraman dugun jarduera oso aurrerapauso garrantzitsua da 
deskribatutako agertoki horretara heltzeko. Euskal Y-aren garapenerako 
lortu diren konpromisoek erakusten duten bultzadak eta abiadura handia 
hiru hiriburuetara heltzeak argi eta garbi adierazten dute akordioaren bitar-
tez aurrera egiteko borondatea. Egia da zainketako jarrera aktiboa izan 
behar dugula adostutakoa benetan gauza dadin, baina dagoeneko lortutakoa 
hor dago. 

Oso esanguratsua da, baita ere, 3. linea zerbitzua ematen hastea. Izan ere, 
Bilboko Metroaren hedapenean beste kapitulu bat izateaz gain, lurraldea 
egituratu egiten baitu, Txorierri, Busturialdea edo Durangaldea orain ger-
tuago dituzten inguruekin lotuz. Bizkaian egin denak bere baliokidea izango 
du, denbora gutxi barru, Donostialdean eta Gasteizen. Toki horietan aurre-
ra jarraitzen dute Topoaren saihesbidearen eta Tranbiaren lanek, hurrenez 
hurren. Aurrera goaz, Euskadi etorkizunerako garraiorako ari da prestatzen. 
Euskadi, auzolana. Arantxa Tapia Otaegi

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailburua. 
ETS-ko Presidentea
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ADMINISTRAZIO 
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Presidentea
Arantxa Tapia Otaegi, And.
Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailburua.

Idazkaria
Ainhoa Elola Aranburu, And.
ETSko Idazkari Nagusia

Kontseilukideak
Antonio Aiz Salazar, Jn.
Garraio Sailburuordea

Mikel Gurutzeaga Zubillaga, Jn.
Garraio Azpiegitura Zuzendaria

Janire Bijuesca Bedialauneta, And.
Garraio Plangintza Zuzendaria

Estibaliz Hernáez Laviña, And.
Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasun Sailburuordea

María Aranzazu Leturiondo Aranzamendi, And.
Lurralde Administrazio eta Plangintza Sailburuordea

Alberto Alberdi Larizgoitia, Jn.
Ekonomia eta Aurrekontu Sailburuordea

Ernesto García Vadillo, Jn.
Ingeniaritza Mekanikoko Katedraduna (UPV/EHU)

Pedro María Hernando Arranz, Jn.
Ekonomia eta Aurrekontu Sailburuorde ohia
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JARDUEREN BILAKAERA 2017ko EKITALDIAN 3

2017. urtean, Euskal Trenbide Sareak / Red Ferroviaria Vasca (ETS) aurrera 
jarraitu du bere jarduketekin, bere funtzionamendua gidatzen duten helbu-
ruak bete ahal izateko: herritarren mugikortasuna eta merkantzien garraioa 
bermatuko duen eta Euskadik mugarik gabeko Europan sartzeko izango 
duen atea eratuko duen garraio azpiegitura sare modernoa, segurua, iraun-
korra eta pertsona guztientzako irisgarria izango denaren plangintza, erai-
kuntza eta garapena.

Dauden azpiegituren kudeatzaile gisa dagozkion bete beharrei erantzuteaz 
gain, ETSk 2017an aurrera eramandako jarduera puntu hauetan zentratu 
da: «Euskal Y-aren» eraikuntzan; Bilboko metroaren luzapenean, gauza 
azpimarragarri gisa 3. linea zerbitzua ematen hastea izan duena; sare pro-
pioaren modernizazioan; eta tranbia lineen luzapenean eta hobekuntzan. 
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JARDUEREN BILAKAERA 2017ko EKITALDIAN 3

3.1. Trenbide Sare Berria
Euskal Trenbide Sare Berria, Europar Batasunak lehentasunezkotzat hartzen 
duen garraio azpiegitura handia da, eta Euskadiko barne mugikortasunera-
ko ardatz egituratzaile bilakatuko da, errepideko trafikoak arintzen lagun-
duko du eta, ondorioz, ingurumen faktura murriztuko du. Nabarmen jaitsiko 
du Euskadiko hiriburuen artean bidaiak egiteko behar den denbora eta 
kontinentearekin dagoen tren isolamendua apurtuko du.

Euskal Trenbide Sare Berriaren garrantzia Europara ere zabaltzen da. Az-
piegitura hori Europako Atlantikoko ardatzaren barruan dago integratuta, 
ingurune horretan bizi diren 83 milioi pertsonari emango die zerbitzua eta 
merkantzien trafikoa eta harreman ekonomikoak dinamizatuko ditu. 

Euskadiko eta Espainiako administrazioek eraikitzen dute. 172 kilometroko 
luzera izango du. Trazatuaren %60,6a 80 tuneletatik joango da; %9,9a 71 
bide-zubitik eta gainerako %29,5a aire zabalean. Proiektuaren barruan, 
indarrean dagoen legediak aurreikusten dituen exijentziak gainditzen dituz-
ten paisaia aldeko berreskuratze jarduerak jasotzen dira. 
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Obren egoera

2017. urte bukaeran amaituta zeuden Euskadiko Trenbide Sare Berriaren 
Gipuzkoako igarobidea (Bergara-Lezo) egituratuta dagoen 20 zatietatik ha-
mabiaren eraikuntza lanak. Lan horiek Eusko Jaurlaritzak egiten ditu, Euskal 
Trenbide Sarea (ETS) Erakunde Publikoaren bitartez. Amaituriko kilometro 
kopurua 37koa da, hau da, igarobidearen trazatu osoaren %54.

Zati Kopurua
Esleitutako 

Zati Kopurua

Egikaritzen Ari 
Diren Zatien 

Kopurua

Bukatutako 
Zati Kopurua

20 17 (%85) 5 (%29) 12 (%71)

Luzera (Km)
Esleitutako 

Km
Egikaritzen Ari 

Diren Km
Bukatutako 

Km

68,7 59 (%86) 22 (%32) 37 (%54)

2017. urtearen amaieran bukatuta dauden zatiak hauek dira:

• Bergara-Bergara
• Bergara-Antzuola
• Antzuola-Ezkio/Itsaso Ekialdea
• Ezkio/Itsaso - Ezkio/Itsaso
• Ezkio/Itsaso-Beasain
• Beasain Mendebaldea

• Beasain Ekialdea
• Ordizia-Itsasondo
• Legorreta
• Tolosa
• Tolosa-Hernialde
• Andoain-Urnieta
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Beste bost tarte gauzatze prozesuan ari ziren, 22 kilometrorekin (igarobi-
dearen luzeraren %32). Urtea amaitzean, obren aurrerapen maila, aipatu-
riko bost tarte horietako bakoitzean, hau zen: 

• Antzuola-Ezkio/Itsaso Mendebaldea: lanaren %88 amaituta zegoen..

•  Hernialde-Zizurkil: obraren egikaritzeak %85,86ko aurrerapen maila zuen.

•  Zizurkil-Andoain: tarte horren egikaritze maila obra osoaren %77koa 
zen.

•  Urnieta-Hernani: Azpiegitura eraikitzeko lanak amaituta zeuden, eta 
azken ukituak ari ziren gauzatzen. 

•  Hernani-Astigarraga: Eraikuntza Proiektuaren Aldaketaren barruan 
jasotzen diren lanei dagokienez, ukitutako zenbait ekipamendu zerbitzu 
lehengoratzeko lanak egiten ari ziren. Obren aurrerapen maila osoa 
%38,24koa zen.

  Proiektu Osagarriari dagokionez, egin diren jarduketak ibilbide osoaren 
%44,21ekoak ziren.

Hitzarmenak eta aginduak

Abiadura Handiko Trena (AHT) Euskadiko hiru hiriburuetara iristeak eta 
dagozkion geltokien eraikuntzak hartu du trenbide sare berria martxan 
jartzeko jarraitzen den prozesuaren azterketa, analisi eta negoziazio den-
boraren parte handia. 2017an aurrerapen garrantzitsuak eman dira prozesu 
horretan, eta administrazio publikoen arteko akordioetan zehaztu dira. 

Horrela, otsailaren 28an, akordioa itxi zen Eusko Jaurlaritzaren eta Sus-
tapen Ministerioaren artean, AHTak Euskadiko hiru hiriburuetara izango 
dituen sarbideen eta Bilboko, Donostiako eta Gasteizko geltoki berrien 
proiektuak garatzeko. Adifeko eta ETSko, trenbide azpiegitura kudeatzai-
leetako, talde teknikoek aurretik egindako lan handia Madrilen egindako 
bileran gauzatu zen. Horren ondorioz, akordioa lortu zen Arantxa Tapia 
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailburu eta ETS-
ko presidentearen eta Iñigo de la Serna Espainiako Gobernuko Sustapen 
Ministroaren artean. Topaketa horretan Bilboko, Donostiako eta Gasteizko 
alkateak ere egon ziren, Juan Mari Aburto, Eneko Goia eta Gorka Urtaran, 
hurrenez hurren. 
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Aurrekontu arloko ondorengo akordioa maiatzaren 3an lortu zen, eta ho-
rren bitartez aurrerapena eman zen kronogramaren definizioan eta Euskal 
Y-aren jarduketen garapenerako partida ekonomikoen esleipenean, 2023an 
funtzionatzen hasteko helburuarekin. Estatuko Aurrekontu Orokorrak ones-
teko akordioaren barruan, beste batzuen artean, Euskadiko abiadura han-
diaren eraikuntzan 3.380 milioi euroko urte anitzeko inbertsioak biltzen 
ziren. 

Hilabete batzuk geroago, azaroaren 28an, Estatuko Administrazioarekin 
Euskal Y-a eraikitzeko zegoen lankidetza hitzarmenaren aldaketa (2006ko 
apirilaren 24an sinatuta zegoen) eta jarduketen aginduaren eguneratzea 
onetsi zituen Eusko Jaurlaritzak. Horrela, Eusko Jaurlaritzak lan berriak 
hartu zituen bere gain Bergara-Lezo tartean: Donostiako eta Ezkioko gelto-
kien eta ADIFek kudeatzen duen zabalera iberiarreko sareko Astigarragako 
geralekuaren eraikuntza, eta baita beste jarduketa batzuk ere, tuneletako 
larrialdietako irteeren eraikuntza, hegalen egonkortzea eta eraginen ondo-
riozko birjartzeak. 

Sarbideak hiru hiriburuetara

Bilboren kasuan, otsailaren 28an sinatutako akordioak abiadura handiko 
loturaren eta Abandoko geltoki berriaren informazio azterlanaren idazketa 
aurreikusten du. Lotura hori 2,1 kilometroko luzera duen trenbide bikoitze-
ko tunelaren bitartez egingo da. Tunela Basauri-Abusu tartearen amaieratik 
abiatu eta Cantalojas zubiaren azpitik igaroko da, egingo den terminalaren 
pantailen barrutira heltzeko. 

Abando-Bilboko geltoki berria lur azpian egongo da, eta eraikin bakarra eta 
trenbideak bi mailatan izango ditu. -2 mailan abiadura handiko 8 trenbideak 
eta nasak egongo dira. -1 mailan, Renfek ustiatzen duen aldirietako zerbi-
tzuari arreta eskaintzeko bost trenbide eta nasak eta Feve zenaren lineata-
rako beste hiru trenbide egongo dira. 

Egungo trenbide azpiegiturak desagertzean 90.000 metro karratu baino 
gehiago libre geratuko dira, eta horiek hiri egitura berria eratuko dute hiria-
ren erdialdean, etxebizitza erabilerarako eta ekipamenduen hornidurarako. 
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Akordioak bermatzen duenez, abiadura handia lur azpiko trazatu berriaren 
bitartez helduko da Vitoria-Gasteizera. Trazatua saihesbidean joango da, 
2,9 kilometroko garapenarekin. Geltoki berria ere lur azpian egongo da, Dato 
kaleko eta Green Capital plazako egungo terminalaren trenbide zabalgunea-
ren iparraldean. 

Arrazua/Ubarrundia eta Gasteizen eraikiko den geltokiaren arteko lotura 
Arkautetik egingo da. Trazatu zehatza ondorengo informazio azterlanean 
definituko da, planteatutako hiru aukeretan oinarrituta, ingurumen eragin 
txikienari eta ikuspegi teknikotik eta ekonomikotik komenigarriena denari 
buruzko irizpideetan oinarrituta.

Ekainaren 23an, Eusko Jaurlaritzak, Euskal Trenbide Sarearen bitartez, 
argi berdea eman zion abiadura handia Vitoria-Gasteizen sartzeari buruzko 
azterlan geoteknikoa egiteko zerbitzuaren liziatazioari. Azterlan horrek 
zehaztuko ditu AHTaren trazatuak zeharkatuko dituen eta geltokia egongo 
den lurren azalerako eta sakoneko ezaugarriak eta propietateak.

Donostiari dagokionez, erakundeen arteko akordioak eraikin berri bakarra 
aurreikusten du bertako geltokirako, fatxadaren arkitektura kontserbatuko 
duen Atotxako aldirietako egungo terminalean. Kale mailan planteatzen da, 
bi solairuko altuerarekin, kultura garaikideko nazioarteko Tabakalera zen-
troaren eraikina bistan utziz. Geltokiaren estalkia, trenbideen gainetik za-
baldu eta kultur gunean integratuko den plaza handia (terraza) izango da. 

Barrualdean geltokiak atari nagusia izango du, eta bertatik aldirietako eta 
ibilbide ertain eta luzeko zerbitzuetara eta autobusen terminal berrira eta 
ibilgailuak aparkatzeko bi solairutara joan ahal izango da. Horrela, optimi-
zatu egingo da geltoki intermodal izaera, eta murriztu egingo dira garraio-
bide desberdinen erabiltzaileek egin behar dituzten joan-etorriak. 

Abenduaren 12an, Eusko Jaurlaritzak, Euskal Trenbide Sarearen bitartez, 
Donostiako geltoki berriaren eraikuntza proiektuaren lizitazioa egin zuen, 
1,285 milioi euroko aurrekontuarekin. Atotxako geltoki berria, duen defini-
zioarengatik eta konplexutasun maila txikiagoarengatik, eraikiko den Euskal 
Y-aren hiru geltokietako lehena izango da. 



14

JARDUEREN BILAKAERA 2017ko EKITALDIAN 3

Kaleak edo bat egiteak Zumarragan eta Adunan

Sare berriaren trazatuaren eraikuntzarako lanak aurrera eramatean izanda-
ko une edo gertakari garrantzitsuen artean, apirilaren 3an Zumarragako 
tunelen bi eraso fronteen bigarren kalea edo bat egitea egin zen, 162 me-
troko sakoneran. Kale edo bat egite horri esker, hilabete lehenago bera 
bezalakoa zen galerian egin zenarekin batera, behin betiko lotuta geratu 
ziren Antzuola eta Ezkio arteko hodi biko tunelak. 

Zumarragako tunelak Euskal Y-aren Gipuzkoako igarobideko luzeenak dira. 
Antzuola-Ezkio/Itsaso tartean daude. Tarte hori 6.946 metro da luze, eta 
horietatik 5.437 metro lur azpitik doaz. Oso tarte luzea denez, lur-azpiko 
trazatua hodi biko tunel edo bi tunel paralelo gisa gauzatuko da. Tunel ba-
koitza zirkulazioaren noranzko baterako erabiliko da, eta larrialdietarako 
hamabi galeriaren bitartez egongo dira elkarren artean zeharka loturik.

Apirilaren 7an, beste kale edo bat egite bat gauzatu zen, Adunako tunele-
koa, Gipuzkoako tarteko bigarren luzeena, 4.692 metroko luzerarekin. Zi-
zurkil eta Andoain lotzen ditu lur azpitik. Bi eraso fronteen bat egitea 259 
metroko sakoneran izan zen. 

4.970 metro luze den Zizurkil-Andoain trazatua tunel barrutik doa ia osorik, 
eta tarte horretan dago 200 metro luze den Antzibarko bide-zubia.

Apattaerreka industrialdea

Uztailaren 10ean Apattaerrekako industrialdea handitzeko izapideen ha-
sieraren berri eman zen. Gipuzkoako handienetakoa da, 512.000 metro 
karratu baino gehiagorekin. Tolosaldean dagoen Apattaerrekako industrial-
deak, Euskal Y-aren hiru tarte (Tolosa-Hernialde, Tolosa eta Hernialde-Zi-
zurkil) eraikitzeko lanetatik ekarritako 925.000 metro kubiko material biltzen 
ditu.

ETSk eta Sprilurren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Tolosaldeko zenbait 
udalen partaidetza duen TAILSA (Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra) 
sozietateak, Euskal Y-aren obratan soberan geratuko ziren 1,1 milioi metro 
kubiko material bertan uzteko hitzarmena sinatu zuten 2009an, industrial-
de horren ondoan dagoen ibarbidea betetzeko. Hitzarmenaren amaieran, 



15

JARDUEREN BILAKAERA 2017ko EKITALDIAN 3

bi erakundeen iritziz, lankidetzak bere helburu bikoitza beteta zuen: so-
berakinak uzteko tokia edukitzea eta industrialdearen handitzea bultza-
tzea. 

Hegoaldeko Trenbide Saihesbidea

2017an zehar aurrerapen garrantzitsuak izan dira, baita ere, Bilboko Hegoal-
deko Trenbide Saihesbidea izango denaren eraikuntzarako jarraitzen ari den 
prozesuan. Azpiegitura horrek une honetan existitzen diren trenbide saree-
kin lotuko du Bilboko Portua, eta merkantzien joan-etorria erraztuko du. 
Aurreikuspenak betetzen badira, merkantzien joan-etorriak nabarmen egin-
go du gora Euskal Y-a zerbitzua ematen hasi ondoren. Hegoaldeko Trenbide 
Saihesbidearen lanak 2020. urtetik aurrera hasiko dira, eta bultzada handia 
emango dio Bizkaiko garapen sozioekonomikoari, lehiakortasuna sustatzeaz 
gain. Aldi berean, trafikoak arinduko ditu aldirietako lineatan, eta gaur egun 
inguruan bizi diren biztanleei eragiten zaizkien eragozpenak murriztuko ditu. 
Proiektuaren aurrekontu osoa 548,7 milioi eurotan aurreikusten da. Kopuru 

horretatik, 464 milioi Serantes-Olabeagako tunelaren eta Barakaldo eta 
Basauri arteko tartearen idazketa eta obra hartzen duten bi jarduketa fa-
seetara bideratuko dira. Bi fase horiek Eusko Jaurlaritzak gauzatuko ditu. 
Gainerako 84,7 milioiak superegiturara bideratuko dira, eta Adif izango da 
horretaz arduratuko dena. 

Testuinguru horretan, martxoaren 17an, Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko, 
Basauriko, Barakaldoko, Ortuellako, Portugaleteko, Santurtziko, Sestaoko 
eta Trapagako alkateek bilera izan zuten, eta bertan egun batzuk lehenago 
Sustapen Ministerioarekin lortutako akordio protokoloa aztertu eta modu 
koordinatuan eta zorrotzean lan egiteko konpromisoa hartu zuten. 

Maiatzaren 23an, Eusko Jaurlaritzak Hegoaldeko Trenbide Saihesbidea 
egikaritzeko hitzarmena onetsi zuen, eta uztailaren 12an sinatu zen Es-
tatuko Administrazio Orokorrarekin. Hitzarmen horren bitartez agindua 
ematen zaio Euskal Administrazioari obra gauzatzeko. Agindu horren ba-
rruan eraikuntza azterlanen eta proiektuen idazketa, obren kontratazioa 
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eta egikaritzea eta desjabetze espedienteen administrazio kudeaketako 
lankidetza sartzen dira, eta baita obra zuzendaritzak eta Hegoaldeko Tren-
bide Saihesbidearen lanetan beharrezkoa izan daitekeen beste edozein 
zerbitzu ere. 

Hitzarmenak ezartzen duenez, I. fasearen (Serantes-Olabeagako tunela) 
eraikuntza proiektua 2019an egongo da amaituta, eta obrak, berriz, 2022an 
bukatuko dira. II. fasearen (Barakaldo-Basauri) informazio azterlanaren 
idazketa ere 2019an egongo da amaituta.

Arantxa Tapia sailburuaz eta Iñigo de la Serna ministroaz gain, hitzarmena-
ren sinadura ekitaldian Pedro Azpiazu Ekonomia eta Ogasun sailburuak eta 
Cristóbal Montoro Ogasun eta Funtzio Publiko ministroak ere hartu zuten 
parte, Soraya Sáenz de Santamaría Gobernuko presidenteorde eta Presi-
dentzia eta Lurralde Administrazioetarako ministroa bertan zela. 

Lotura Nafarroarekin

Uztailaren 12an, Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura 
Sailburuak bilera izan zuen Manu Ayerdi Nafarroako Gobernuko kargu ber-
berarekin eta Iñigo de La Serna Sustapen Ministroarekin, Eusko Jaurlaritzak 
eta Estatuko Administrazioak Hegoaldeko Trenbide Saihesbidea egiteko hi-
tzarmena sinatu zuten ekitaldiarekin bat etorriz. Bilera horretan, Euskadiko 
eta Nafarroako goi mailako prestazioko trenbide sareak lotzeko soluzioan 
egin zen aurrera, jarraipena emanez horrela Bizkaiko Golkoa-Mediterraneo 
ardatzari eta Europako loturari. 

Akordio horretan jasotzen denez, Euskal Y-aren eta Nafarroako igarobidea-
ren arteko trafiko mistoetarako etorkizuneko loturarako informazio azterla-
nak, 1:5.000 eskalakoak, bideragarritasun gehieneko bi alternatibak azter-
tuko ditu, teknikaren eta ingurumenaren ikuspegietatik: Iruñea eta Gasteiz 
arteko plataforma edo Iruñea eta Ezkio artekoa. Ingurumen eraginari bu-
ruzko adierazpena 2018. urtearen amaieran egongo da bukatuta. 
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3.2. Lezama-Bilbo-Donostia

3.2.1.  Lanak Txorierriko linean eta proiektu 
berriak

2017an zehar, ETSk aurrera jarraitu du Txorierriko linea (Ola-Lezama) mo-
dernizatzeko eta bertako geltokiak, Bilboko trenbide metropolitarraren 3. 
linea zerbitzuan sartzetik sortutako beharretara egokitzeko prozesuarekin. 
Inbertsio osoa 11,4 milioi eurokoa da. Kopuru horretatik 9,5 milioiren jomu-
ga geltokien homogeneizazioa da, eta gainerakoa, Derio-Zamudio tarteko 
trenbidea berriztatzea. 

Lanak, geltoki gehienetako nasak, apirilaren 8tik Bilboko metroaren 3. li-
neatik eta Txorierritik zirkulatzen duten unitate berrien galiboetara egoki-
tzean zentratu dira. Horrez gain, kubikulu babesleak, makina baliogabetzai-
leak eta markesinak ere berriztatu dira, lur azpiko linearen nortasunarekin 
bateratzeko, eta mugikortasun urria duten pertsonentzako sarbideak ego-
kitu dira. 

Jarduera horien guztien artean azpimarratzekoa da erdian nasa duen De-
rioko geltokian programatutakoa. Bertan handitu egingo da lur azpiko ataria 
eta sarbideak berriztatu egingo dira, igogailua instalatuz eta irisgarritasuna 
eta funtzionaltasuna orokorrean hobetuz. 

Testuinguru berean, abenduaren 29an, ETSk argi berdea eman zion De-
rio-Zamudio tarteko trenbidea (bi kilometro inguruko luzera) berriztatzeko 
lizitazioari, 1,9 milioi euroko aurrekontuarekin, bederatzi hilabetetan egite-
ko, gutxi gorabehera. Une honetan bertan dagoen trenbideko materiala 
1983an instalatu zen. 

Instalazioak

Komunikazioei dagokienez, ETSk Txorierriko lineako CTC (trafikoaren 
kontrol zentralizatua) seinaleztapeneko teleagintearen TCP/IP eredurako 
migrazioa egiteko lanak hasi zituen. Horrez gain, zuntz optiko sarerako 
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sarbidea emango zaie horrelakorik ez duten Txorierriko lineako geltoki 
guztiei. 

Jarduketa horien barruan, Teleagintera Egokitzeko Modulua (MAT) instalatu 
da Sondikako, Kurtzeako, Derioko, Larrondoko, Asuako eta Lutxanako (tai-
lerrak) geltokietan, eta probak egin dira katigamendu bakoitzean eta CTCan, 
eta martxan jarri dira. 

Horrez gain, hobekuntza lanak egin dira Sondikako eta Larrondoko gelto-
kietako seinaleztapenean. Lan horien barruan katigamenduak egokitu egin 
dira, Berreteagako hirukian Sondikako geltokirako sarrerako beste bi sei-
nale gehitzeko, jatorria Olan duenerako aurrerapeneko seinaleaz gain. 
Halaber, egin beharreko aldaketak egin dira teleagintean, CTCtik kudeatu 
ahal izateko, eta baita trenaren babeserako ATP sistemaren beharrezko 
egokitzapena ere. 

3.2.2. Arkotxako trenbide pasagunea kentzea

Irailaren 18an jendearentzat irekita geratu zen Arkotxa auzoko (Zarata-
mo) oinezkoen igarobidea, eta horrek Praderako trenbide pasagunea ken-
tzeko aukera ematen zuen. Lanek 425.000 euroko aurrekontua izan dute, 
Eusko Jaurlaritzak finantzatu ditu, ETSren bitartez. Jarduketa hori, trafiko 
asko jasaten duten trenbide pasagune guztiak kentzen joateko politikaren 
barruan sartzen da. 2010 eta 2016 artean 46 trenbide pasagune kendu 
dira. 

Zaratamon trenbidea gainditzeko aukeratu den modua, trenbidearekin pa-
raleloan doan BI-3720 errepidearen gainetik doan oinezkoentzako igarobidea 
eraikitzea izan da. Bertara, mutur bakoitzean dauden eskaileren eta igogai-
luen bitartez helduko da, guztiz erabilerraza izan dadin. Igogailuetarako 
sarrerek euritik babesteko biserak dituzte. Igogailuek zortzi pertsona jaso-
tzeko ahalmena izango dute.

Igarobidea eraikitzeko, beharrezkoa izan zen ordura arte bertan egon zen 
eta semaforo bitartez arautzen den oinezkoen igarobidea sarbide berriaren 
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inguruetara aldatzea. Jarduketa hori Bizkaiko Foru Aldundiarekin koordina-
tuta egin zen. Halaber, Bizkaibusen egungo geralekua ere lekuz aldatu zen.

3.2.3. Lasarmintegiko trenbide pasagunea kentzea

Martxoaren 20an, Eusko Jaurlaritzak, Usansolo-Lemoa tartean dagoen 
Lasarmintegiko trenbide pasagunea kentzeko proiektua onetsi zuen. Proiek-
tuak jasotzen duen esku-hartzearen barruan 158 metroko bide berria erai-
kiko da, bost metroko zabalerako galtzadak eta eskuinaldean bi metroko 
zabalera izango duen espaloiak osatutakoa. Bide berriak bat egingo du da-
goeneko Torreondo kalean dagoen eta trenbidearen gainetik doan goiko 
igarobidearekin.

Jarduketaren barruan trenbide pasagunea itxiko da trenbide plataforma-
ren 25 metrotan. Lanak 2,5 hilabetetan egin ziren, 206.000 euroko inber-
tsioarekin. 

3.2.4.  Jarduketa gehiago Durangoko geltokian

Uztailaren 7an, ETSko kontratazio mahaiak Durango Proiektua izenekoaren 
barruko bi lan lizitatu zituen. Lehenengoan geltoki zaharra eraisteko eta 
inguruko lurrak egokitzeko lanak kontratatu ziren. 1,19 milioi euroko aurre-
kontuarekin eta zortzi hilabeteko egikaritze epealdiarekin atera zen lehia-
ketara. Bigarren lizitazioaren xedea geltoki berrirako oinezkoen igarobidea 
hobetzea zen. Oraingo honetan, aurrekontua 322.000 eurokoa zen, eta 
egikaritze epealdia sei hilabetekoa. 

Geltoki zaharraren eraisketa modu selektiboan planteatu zen, materialak 
ahalik eta gehien baliatzeko eta hondakindegirako zatikia ahalik eta txikie-

Ikusmen artifizialeko teknologia aitzindaria 
trenbide pasaguneak hobetzeko

Arantxa Tapia Sailburuak, ETSk kudeatzen duen trenbide sareko 
trenbide pasaguneen segurtasuna hobetzeko mundu osoan aitzinda-
ria den teknologia martxan jartzeko lanak gainbegiratu zituen joan 
den azaroaren 10ean. Begicrossing izeneko sistema ikusmen eta 
adimen artifizial teknologien erabileran oinarritzen da. Trenbide pa-
saguneetan egon daitezkeen arazoak goiz hautematea errazten du, 
igarotzeko guneko oztopoak edo trenbide pasaguneko azpiegiturako 
segurtasun elementuren baten akatsak, besteak beste. Sistema, 
Dominion-en esku dagoen Begirale Controlling Risk startup-ak disei-
natu du.

Teknologia proba pilotuen bitartez testatu zen Urbiko trenbide pasa-
gunean (Basauri). Ondoren beste sei trenbide pasagunetan ezarri zen, 
guztiak ere trenbide bakarrekoak, hesien bitarteko babesa zutenak. 
Sailburuak aurreratu zuenez, teknologia hori beste sei trenbide pasa-
gunetan ezarriko da ondorengo fase batean.
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na izan zedin. Lan horietan arreta berezia eskaini zaio eraikinaren hegoal-
deko fatxadaren eraisketari, geltoki berritik gertu baitago. Horretarako, 
neoprenozko pantaila bat instalatu zen, hondakinen kontrolik gabeko eror-
keta saihesteko. Hurrengo jarduketa trenbide pasaguneko tren instalazioak 
desmantelatzea izan zen, ekipoen edo elementuen (kableak, mentsulak, 
errailak, trabesak, etab.) desmuntaketarekin. Lan horien ondoren gelto-
kiaren inguruko lurrak egokitzeko lanak hasi ziren, 4.534 metro karratuko 
azaleran. 

Oinezkoentzako igarobidearen sarbidea

Bigarren lizitazioa, oinarrian, Durangoko egungo geltokirako oinezkoen sar-
bidea estaltze eta hobetzea da. Horren barruan, jarduketa egingo da dagoen 
eskaileran, bere malda murriztu egingo da, maila bakoitza handitu egingo 
da eta eskailera buru gehiago sartuko dira. Geltokiko sarbidea nabarmen-
tzeko eta babesteko, metalezko estruktura eta kristalezko itxidura duen 
elementu irtena instalatuko da. 

Geltokiaren beheko galeria eta sarbideko eskailerak beirazko eta al tzairuzko 
azalerarekin egongo dira estalita, estetika orokorrarekin bat etorriz. 
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3.2.5. Ermuko saihesbidea eta geltoki berria

2017an, ETSk aurrera jarraitu zuen 1.500 metro luze den Ermuko trenbide 
saihesbidea eta udalerri horretako geltoki berria eraikitzeko egiten ari den 
lanekin. 30 milioi euroko aurrekontua duen azpiegitura horrek (obra zibila 
eta instalazioak barne), geltoki modernoa eta irisgarria emango dio hiriari, 
15 minutuz behingo tren maiztasunarekin Ermua-Eibar-Elgoibar ardatzean. 

Trenbideak ataria izango du trenbidearen plataformaren azpian, sarrera 
kaleko kotatik, zabalera aldakorra eta 80 metroko luzerako erdiko nasarekin 
lotzeko. Lanen barruan maniobrak egiteko mahuka bat eraikiko da, geltoki-
tik gertuen dagoen aldean. 

Trazatu berria trenbide bikoitzekoa da. Hasiera Eitzaga inguruan izango du 
eta ia osorik joango da tunel barrutik (1.025 metroko luzerakoa), Ermuko 
sarreraraino. Bertan, N-634 errepidea gurutzatuko du 40 metroko luzerako 
bide-zubi baten bitartez, geltoki berrira iritsi aurretik, Izelaieta kaleko az-
pialdeko igarobidearen aurretik. 

Jarduketa horri esker, Oletxeko trenbide-pasagunea eta Valdespinako parkea 
eta N-634 errepidearen ondoko plaza bereizten dituen trenbideko ezponda 
kendu ahal izango dira. Etorkizunean, aisiako bi leku horien lotura pertsona 
guztientzako irisgarria izango da, azpialdeko igarobideari esker.

Urtarrilaren 21ean, ETS aurrera eramaten ari den lanen barruan, mozke-
ta puntuala egin zen tren zerbitzuan, Eitzaga auzoan, Zaldibarren, azpialde-
ko igarobidea egin ahal izateko, beharrezkoa baitzen trenbide saihesbideko 
tunelaren mendebaldeko ahokadura egiteko. Programatutako mozketa ho-
rren ondorioz, autobus zerbitzu alternatiboa eskaini behar izan zen egun 
osoan. 

Martxoaren 11n, ETSk Ermuko behin behineko geltokia jarri zuen zerbi-
tzuan, eraitsi behar zen aurrekoaren ondoan, eta horrek ez zuen eraginik 
izan tren zerbitzuan. 80 metroko nasa zeukan behin behineko geltokia 
egiteko, Abeletxe kalearen parte bat hartu zen, Ermuko Udalarekin ados-
tuta. 
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Instalazio elektrikoak eta ekipo elektromekanikoak

Geltoki berriaren eta Ermua eta Zaldibar arteko trenbidearen bikoizketa 
lanak egin ahal izateko, dagozkion instalazio elektrikoak eta ekipo elektro-
mekanikoen ezarpena ere egin behar dira. Jarduketa horien helburua ener-
giaren horniduran fidagarritasuna eta erredundantzia lortzea, instalazioen 
kontrola, geltokitik bertatik eta Atxuriko eta Amarako Aginte Postuetatik, 
eta baita ustiapen baldintzen optimizazioa ere, Euskal Trenbide Sareak eza-
rritako eskakizunen arabera. Tarte berria martxan jartzeak seinaleztapen 
lanak ere eskatzen ditu, seinaleak, trenbideko zirkuituak, euroloopa eta 
kontrola izan dezan, eta baita horien kontrola, tokikoa eta teleagindutakoa 
(CTC), eta, amaitzeko, komunikazio instalazioen muntaketa. 

2017. urtearen amaieran tarte berriko instalazio elektrikoen eta ekipo elek-
tromekanikoen eta seinaleztapenaren lehiaketak lizitatu eta esleitu ziren. 
2018rako komunikazio lanen lizitazioa geratu zen egin barik. 

Tarte berrian ezarritako instalazio elektrikoak eta ekipoak hauek dira:

Instalazio Elektrikoak

• Tentsio ertaineko hartune elektrikoa eta tentsio ertaineko sarea.
• Behe tentsioko hartune elektrikoak.
• ETSko Tentsio ertaineko instalazioa (3 kV).
•  Indarraren, argiztapenaren eta kontrolaren banaketa: Behe tentsioko 

koadro elektrikoak, kondentsagailuen bateriak, etengabeko elikadura 
sistemak (SAI) eta banaketa orokorra.

•  Tunel barruko argiteriaren instalazioa, ebakuazioaren seinaleztapena tu-
nelean eta geltokiko argiztapena.

•  Korronte hartuneen instalazioa tunelean, geltokian eta gela teknikoetan.
•  Lur sareak.
•  Bandeja sarea.

Suteen Aurkako Babes Sistema:

• Suteak hautemateko sistema tunelean eta geltokian.
• Suteak itzaltzeko sistema tunelean eta geltokian.
• Babes pasiboak.

Gas Toxikoak hautemateko Sistema.

Aireztapen Sistema:

• Larrialdiko aireztapena tunelean.
• Gela teknikoen eta geltokiaren aireztapena eta klimatizazioa.

• Intrusioaren kontrako Sistema.
• Sarbideak: sarbideko atea eta pertsiana.
• Kudeaketa Sistema Zentralizatua.

Seinaleztapenari dagokionez, instalazioak hauek dira:

•  Seinaleak: tartearen seinaleztapen egokirako fokoek behar dituzten kon-
figurazio desberdinekin.

• Trenbideko zirkuituak, tarte bakoitzean unitateak hautemateko.
•  Euroloop lakioak, beharrezkoa denean trenen balaztatze automatikoa 

eragiten duen ATP (Automatic Train Protection) sistemarako.
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• Trenbideko aparatuen akzionamendu elektro-hidraulikoak.
• Kableak, armairuak, konexio kutxak… 
• Tokiko aginte postua.
• Aginte postu zentralean sartzea (CTC).
• Erreia ureztatzeko sistema.

Hasierako ingeniaritza eta zuinketa lanak egin ondoren, iazko urtearen 
amaieran obra egikaritzeko materialaren metaketari ekin zitzaion. 

3.2.6.  Santa Klarako trenbide pasagunea kentzea 
(Zarautz)

Otsailaren 22an Zarauzko Santa Klara trenbide pasagunea kentzeko lanak 
hasi ziren. 1,6 milioi euroren truke esleitu ziren, 18 hilabeteko egikaritze 
epealdiarekin. 

Ikuspegi teknikotik, aurreikusitako jarduketaren barruan hormigoi armatuz-
ko kaxoi bat egingo da, azpialdeko igarobidea gauzatzeko. San Frantzisko 
eta Santa Klara kaleen egungo kotaren eta proiektaturiko kaxoiaren beheko 
kotaren artean sortzen den maila aldaketa gainditzeko, arrapala eta eskai-
lera soluzio konbinatua planteatzen da. Arrapala horien bitartez, sarbidea 
mugikortasun urria duten pertsonentzat guztiz irisgarria izatea bilatzen da. 
Horrez gain, San Frantzisko kaleko sarbidetik bi eskailera tarte eraikitzea 
planteatzen da, Geltoki eta Herrikobarra kaleetara zuzenago irten ahal iza-
teko.

Eusko Jaurlaritzak finantzatzen du hiriguneetan dauden eta trafiko intentsi-
tate handia jasaten duten trenbide pasaguneak pixkanaka kentzeko aurrera 
eramaten ari den politikaren barruan dagoen obra osoa. Zarauzko Udalak, 
bere aldetik, obra gauzatzeko beharrezkoak ziren lurrak kudeatzeko ardura 
hartu zuen bere gain, guztiak ere titulartasun publikokoak baitira, Santa 
Klarako komentura sartzeko lur-sail bat izan ezik, horren jabea ordena er-
lijiosoa baita. Finka Udalak eskuratu zuen, espeziean ordainduz, hau da, 
komenturako sarbidearen irisgarritasuna eta zoladura hobetzeko lanak egi-
tearen truke. 
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3.3. Topoa (Lasarte Oria-Donostia-Hendaia)

3.3.1. Lugaritz-Easo Saihesbidea

Maiatzaren 8an, ETSk lizitaziora atera zituen Donostiako saihesbidearen 
bi tarteetatik lehena. Orokorrean, azpiegitura berriak metro sistema eman-
go dio Donostia erdialdeari, Antigua-Unibertsitateak guneari zerbitzua es-
kainiko dio, eta une honetan Amarako geltokiak osatzen duen zaku-hondoa 
kenduko du. Topoaren saihesbidea 4,2 kilometro izango da luze eta beste 
hiru geltoki izango ditu: Bentaberri, Kontxa eta Easo, guztiak ere lur azpian. 
Aplikatuko den eraikuntza prozedura (tunela meategian lubaki makinarekin), 
duela denbora gutxi egin diren Intxaurrondoko eta Altzako geltokien lanetan 
erabili den bera da.

Topoaren saihesbidearen lizitazio prozesuari buruzko informazioa eman zen 
ekitaldian Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailburuak 
adierazi zuenez, Eusko Jaurlaritza azpiegitura guztien lehiakortasunaren 

hobekuntzan eta garraio modalitateen arteko oreka berrian ari da lanean, 
trenbideari lehentasuna emanez. «Euskadi trenbide sarea —esan zuen— 
etorkizunerako prestatzen ari da, eta garraio eredu jasangarriaren, segu-
ruaren eta eraginkorraren aldeko gure konpromisoak Topoarena bezalako 
jarduketetan aurrera egitea eskatzen du». 

Easo plazako geltokian egin zen ekitaldian Eneko Goia Donostiako Alkateak, 
Markel Olano Gipuzkoako Diputatu Nagusiak eta Antonio Aiz Azpiegitura eta 
Garraio Sailburuordeak ere hartu zuten parte. 

Lehen tartea (Lugaritz-Mirakontxa)

Irailaren 7an, ETSko kontratazio mahaiak, Moyua, Viuda de Sainz eta 
Comsa enpresek osatutako aldi baterako enpresen elkarteari (ABEE) esleitu 
zion saihesbidearen lehen tartearen (Lugaritz-Mirakontxa) obra zibila, 38,1 
milioi euroren truke, 46 hilabeteko egikaritze epealdiarekin. 
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Lugaritz eta Mirakontxa arteko trazatua (2,1 kilometro luze) geltokia lur 
azpian duen trenbide bikoitzeko tunela da. Bentaberriko geltoki horrek sar-
bideko bi kanoi izango ditu. Lehena, Xalbador bertsolaria eta Pedro Manuel 
Ugartemendia kaleek bat egiten duten puntuan, eta bestea, Antigua (Matia 
kalearen amaiera) eta Bentaberri auzoen arteko mugan dagoen Bentaberri-
ko plazan. Horrez gain, igogailua ere izango du Zarauzko Etorbidearen 35. 
zenbakiaren aurrean. 

Bentaberriko geltokiaren haitzuloak, ETSk Intxaurrondon eta Altzan erai-
ki dituen geltokien estiloa hartuko du. 81 metro luze diren nasak izango 
ditu alboetan, goi maila edo mezzanina bat, erabiltzaileak bertatik joan 
daitezen nasetara sartzeko zein kanpora irteteko ibilbidean, eta baita 
beharrezkoak diren gune teknikoak eta zerbitzukoak ere. Haitzuloa Apaiz-
tegiko mendi hegalaren azpian egongo da, Bentaberri auzora ematen duen 
aldean. Azalerarekin alderatuta izango duen sakonera 21 metrokoa izan-
go da. 
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Lehen tartea egiteko bi eraso arrapala aurreikusi ziren, makinak sartzeko. 
Lehenengoaren ahoa Zarautz kalean zegoen, geltokiaren hegoaldean. Biga-
rren arrapalaren ahokadura Sanserreka pasealekuaren azpiko ezpondan 
zegoen, Pio Baroja pasealekuaren 47 zenbakiaren parean. Obrak amaitu 
ondoren, azken hori larrialdietarako irteera eta aireztapen galeria gisa era-
biliko da. 

Bigarren tartea (Mirakontxa-Easo)

Abenduaren 18an, ETSk lur azpiko igarobidearen Mirakontxa-Easo tartea-
ren obra zibilaren kontratua esleitu zion Sacyr, Cavosa, Campezo, Mariez-
currena eta Zubieder enpresek osatzen duten ABEEari. Kontratua 53,2 milioi 
eurokoa da, eta 47 hilabetetan amaitu beharko da. 

Saihesbidearen bigarren tarte horretako trazatuak 2.087 metro hartzen ditu, 
eta tarte horretan lur azpiko bi geltoki berri egongo dira: Erdialdea Kontxa 
eta Easo.
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Erdialdea Kontxa geltokia hiriaren erdian egongo da, Kontxako pasealekua-
ren eta Artzain Onaren plazaren inguruan. Sartzeko hiru kanoi izango ditu, 
Xabier Zubiri plazan eta Loiola eta Aldapeta kaleetan, eta baita igogailu bat 
ere, Easo kalean. 

Amaitzeko, Easoko geltokiak egungo Amarako terminala ordeztuko du, tra-
zatu berria zerbitzua ematen hasten denean. Bi sarbide kanoi izango ditu, 
Autonomia kalean eta Errondo pasealekuan, eta horietan bi igogailu egongo 
dira, Osasun kalean eta Errondo pasealekuan.

Amarako geltokiaren ordez Easoko lur azpikoa martxan jartzeak, trenbide 
zabalguneak sortzen duen trenbide trintxera kentzeko aukera emango du. 
Hori desagerraraztean, azalerako 21.000 metro karratu libre geratuko dira, 
eta herritarren erabilerara eta gozamenera zuzenduko dira. 
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Trenbide instalazioak

Otsailetik irailera, Topoaren igarobidearen trenbide instalazioen elektrifi-
kazio, seinaleztapen eta komunikazio proiektuen idazketarako laguntza 
zerbitzua gauzatu zen. 

Elektrifikazio proiektuak ekipo hauek jasotzen ditu:

•  Katenaria zurruna lur azpiko tartean.
•  Ohiko katenaria trazatuaren azken partean (Morlanseko tunelaren irteera).
•  Katenaria zurrunetik ohiko katenariara bitarteko trantsizioa.
•  Katenariaren sekzionamenduak eta teleagintea.

Seinaleztapen proiektuak hauek jasotzen ditu:

•  Seinaleak eta Euroloop-a.
•  Trenbideko zirkuituak, tarte bakoitzean unitateak hautemateko.
•  Trenbideko aparatuen (orratzak) akzionamendua.
•  Kabinako ekipamendua.
•  Tokiko Aginte Postua eta Aginte Postuko CTC teleagintea.

Amaitzeko, Komunikazio proiektuak hauek hartzen ditu:

•  Komunikazio sarearen enbor azpiegitura eta ekipamendua.
•  Telefonia automatikoa.
•  Larrialdietako eta jendearen arretarako interfonia sistemak.
•  CCTV.
•  Sarbideen kontrola.
•  Megafonia.
•  Teleadierazleak.

Instalazio elektrikoak, ekipoak eta sarbide mekanizatuak

Topoaren saihesbidean eraikiko diren geltokietako instalazio elektrikoak eta 
ekipo elektromekanikoak ETSk egindako proiektuan zehazten dira, eta Pio 
Baroja kaleko larrialdietako irteeran eta trakzio azpi-estazioan ezarriko den 
galerian ere aplikagarri dira. Horrez gain, proiektuak egungo Lugaritzeko 
geltokian egingo diren zenbait egokitzapen lan ere jasotzen ditu, eta baita 
Errekaldeko tunelaren eta Loiolako geltokiaren artean ETSren 13,2 kVko 
sare propioaren zirkuitua osatzeko beharrezkoak diren hariteriak eta jardu-
ketak ere. 
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Instalazioak hauek dira:

•  13,2 kVko lineako sare eta instalazio elektrikoak.
•  Geltokietarako behe tentsioko hartune osagarrirako engantxe puntuen 

definizioa.
•  Geltokietako eta tuneletako instalazio elektrikoa (argiztapena eta indar 

hartuneak) eta suteen hautematea eta itzaltzea.
•  Larrialdiko aireztapen EBA ekipoen eta gela teknikoetako aireztapenaren 

instalazioa, geltokiei eta Pio Barojako larrialdiko irteerari (galeria presu-
rizatua izango du) dagozkienak.

•  Tunelean suteak hautemateko sistema, tunelean zuntz optikoko kablearen 
bitartez eta nasa azpian geltokietan.

•  Geltokietako gela teknikoetan, kanoietan eta aireztapen sistemetan su-
teak hautemateko sistema, hautemangailu puntualen eta xurgatzekoen 
(behe tentsioko gela elektrikoetan) bitartez.

•  Suteak itzaltzeko sistema geltokietan.
•  Inor sartzearen kontrako sistema gela teknikoetan.
•  Ebakuazioa egiteko larrialdi sistema, makina baliogabetzaileen flap-ak 

irekiz. 
 •  Tartean eta geltokietan beharrezkoak diren ponpaketa ekipoen instalazioa 

eta definizioa.
•  Ate automatikoen instalazioa geltokietako kanoien sarbideetako ahoetan.
•  Sistema guztien kableak eramateko bidearen definizioa eta kanalizazioak.
•  Komunikazio instalazio propioa bertan inplikatuta dauden ekipoak lotzeko 

eta horien kontrola baliarazteko. 

Etorkizunean eraikiko diren geltokien eskaileren eta igarobide mekanikoen 
eta igogailuen zerrenda sarbide mekanizatuen proiektuan garatzen da. Ho-
rrez gain, proiektuak, Lugaritzeko eta Easoko geltokien ondoan dauden 
herritarren erabilerarako igogailuak jasotzen ditu.

Instalazioak hauek dira:

•  18 eskailera mekaniko, alderantzikagarriak, 30ºko maldarekin, 0,65 m/s-
ko abiadurarekin eta metro bateko zabalerako mailekin.

•  6 igarobide mekaniko, alderantzikagarriak, 6ºko maldarekin, 0,65 m/s-ko 
abiadurarekin eta metro bateko zabalerako paletarekin.

•  2 igarobide mekaniko, alderantzikagarriak, 1,5ºko maldarekin, 0,65 m/s-
ko abiadurarekin eta metro bateko zabalerako paletarekin.

•  AVM motako (Bide Publikoa-Mezzanina igogailua) 4 igogailu, MRL gearless 
(makina gelarik gabe), 14 pertsonarentzako ahalmenarekin eta 1,6 m/s-ko 
abiadurarekin.

•  AMA motako (Mezzanina-Nasa igogailua) 8 igogailu, MRL gearless, 13 
pertsonarentzako ahalmenarekin eta 1 m/s-ko abiadurarekin.

•  Auzokideek erabiltzeko 2 igogailu MRL gearless, 13 pertsonarentzako 
ahalmenarekin eta 1 m/s-ko abiadurarekin.
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TOPOgunea, informazio puntua

Urriaren 4an, ETSk komunikazio bide berria jarri zuen martxan, Topoaren 
trenbide saihesbidearen proiektua eta eraikuntza plana herritarrei azaltze-
ko. Ekimen horren barruan herritarren arretarako bulego bat ireki zen, 
Amarako geltokiko atarian eta, horrez gain, modu paraleloan kudeatu ziren 
beste bide batzuk egon ziren, horien artean webgune bat (topo.eus), tele-
fono bidezko zerbitzua eta informazio hitzaldiz osatutako programa.

Arantxa Tapia sailburua, Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusia, eta 
Eneko Goia Donostiako alkatea, TOPOgunea izeneko informazio bulegoaren 
inaugurazio ekitaldian egon ziren. Bertan zeinbat euskarri fisiko eta ikus-en-
tzunezko daude. 

Bulegoa, obrek irauten duten lau urteetan egongo da irekita, astelehenetik 
ostiralera. Bertan, proiektuari, egin behar diren lanen ezaugarriei eta hirian 
izan ditzaketen eraginei buruzko kontsultei ematen zaie arreta. 

Horrez gain, webguneak proiektuaren ezaugarrien deskribapena eta horre-
kin erlazionatutako albisteak, ohiko zenbait galdera, obrek dituzten eraginei 
buruzko oharrak eta informazio bileren programazioa jasotzen ditu. Horrez 
gain, posta elektronikoz harremanetan jartzeko aukera ematen du, edozein 
kontsulta egiteko. 

Plataformak, obraren xehetasunak eta aurrerapenak denbora errealean 
jakinarazteko aukera ematen du, alerta zerbitzuaren bitartez. Herritarrek 
administrazioarekin, proiektua aurrera eraman duten teknikariekin eta obrak 
egingo dituztenekin harreman zuzena izateko dago pentsaturik. Planteatu-
riko eskariak eta zalantzak modu pertsonalizatuan ebazten dira. 

Amaitzeko, komunikaziorako bide berriak informazio bilerak egitea bultza-
tzen du, kaleen arabera antolaturik, interesatuek zuzenean jakin dezaten 
obrek beraiengan izan ditzaketen eraginak. 2017. urtearen amaieran egin 
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ziren lehenbiziko bost topaketak Gipuzkoako Merkataritza Ganberan egin 
ziren. ETSko obra zuzendarien eta teknikarien partaidetza izan zuten, eta 
Lugaritz-Mirakontxa tartean zentratu ziren.

3.3.2. Loiolako geltoki eta bidezubi berriak

Urtarrilaren 27an, zerbitzua ematen hasi baino hilabete lehenago, Arantxa 
Tapia Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailburuak, eta Eneko Goia 
Donostiako alkateak Loiolako geltoki eta bidezubi berrien eraikuntza lanak 
bisitatu zituzten. Beraiekin batera Antonio Aiz Garraio Sailburuordea, ETSko 
arduradunak eta Loiola Bizirik auzokideen elkarteko eta La Salle Ikastetxe-
ko kideak egon ziren bisitan.

Erakundeetako arduradun nagusiek azpimarratu zutenez, proiektuaren 
amaieran helburu hirukoitza beteko litzateke: tren zerbitzua hobetzea, tre-
na Loiolako hiri egituran integratzea eta auzo horri erabilera publikorako 
gune berriak ematea. 

Jarduketa horren aurrekontua 20,9 milioi eurokoa da. Donostiako Udalak 1,1 
milioi euro jarri ditu, eta diru hori urbanizazio lanetarako erabiliko da 
oso-osorik. Lan horien ondorioz, gune berde berriak, haurrentzako jolas 
guneak, bidegorria, bizikletak uzteko aparkalekua eta atseden guneak egin-
go dira, beste ekipamendu batzuen artean. 

Bisita egiteko unean, lan hauek eginik zeuden:

•  Behin behineko geltokiaren eraikuntza eta zerbitzuan jartzea.
•  Geltoki zaharraren eraispena.
•  Superegitura zaharraren desmuntaketa.
•  35-40 metro arteko sakonerak dituzten zimendatzeak.
•  Bide-zubiaren metalezko estruktura osoaren eraikuntza (272 metro lineal).
•  Geltokiaren gorputzaren eraikuntza, ataria, 120 metroko hegoaldeko nasa 

eta iparraldeko nasaren 75 metro, estalkia eta fatxada, iparraldekoaren, 
metalisteriaren, igogailuen, argiztapenaren, altzarien… faltan

•  Superegituraren, trenbidearen eta katenariaren muntaketa.
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•  Maniobratarako Brettellearen muntaketa.
•  Ekipoen instalazioa gela teknikoetan.
•  Igogailuen estrukturaren muntaketa.

Martxoaren 5ean, Loiolako geltoki berria zerbitzua ematen hasi zen, eta 
horrela eman zitzaion amaiera obraren lehenbiziko faseari. Une horretatik 
aurrera beste etapa bati ekin zitzaion, proiektuari amaiera emateko. Horre-
tarako, beharrezkoa zen, beste lan batzuen artean, 2015eko uztailetik zer-
bitzua ematen ari zen behin behineko geltokia desmuntatzea eta eraistea 
eta berriaren nasa eta iparraldeko fatxada amaitzea; Aralar mendizerra 
kaleko eta Loiolako Etorbideko estrukturak eraistea; bide-zubiaren azpiko 
urbanizazio lanak egitea; eta La Salle ikastetxeko iparraldeko sarbiderako 
eskailerak eraikitzea. 

Arkitektura enblematikoa duen geltoki berria bide-zubiaren gainean dago 
eraikita, Donostia eta Martutene arteko errepide zaharraren eta egin berri 
den bulebarraren gainean. Eskaileren eta igogailuen bitartez 120 metro luze 
diren alboetako nasatarako sarbidea ematen duen atari batek osatzen du. 
Eraikinaren aurretik metalezko beste estruktura bat dago, 200 metroko 
luzerakoa, duela mende bat baino gehiagotik trenbide trintxerak bereizita 
dauden auzoaren bi aldeen arteko iragazkortasuna erraztuz. Berezitasuna-
ren adierazgarri, bide-zubia eusten duten zutabeek 35 eta 40 metro arteko 
sakonera dutela esan behar da. 

Azaroaren 25ean modu formalean inauguratu zen Loiolako bide-zubi be-
rriaren behealdean sorturiko urbanizazioa. Hilabete lehenagotik jendearen 
erabilerarako irekitzen joan zen, hiriko altzariak instalatzen eta azken uki-
tuak ematen ziren bitartean. Horrela, 17.600 metro karratuko azalera, gune 
berdeak, bidegorria eta haurrentzako jolasak zituena, herritarren gozame-
nerako berreskuratu zen. Eva Mena artistak margoturiko eta eszena kos-
tunbristak gogorarazten dituzten bi horma-irudik apaintzen dute behealde-
ko igarobidea, Kultur Etxearen ondoan. 

Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailburuak eta Eneko 
Goia Donostiako Alkateak, Antonio Aiz Azpiegitura eta Garraio Sailburuor-
deak eta Aitor Garitano eta Imanol Leza ETSko eta Euskotreneko Zuzenda-
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ri Nagusiek lagunduta, beste bisita bat egin zuten ingurunera, eta hirigintza 
arloko birgaikuntza lortzeko jarraituriko prozesuaren emaitza ikusi ahal izan 
zuten. Sailburuak azpimarratu zuenez, Loiolako jarduketa, trenbideak eral-
daketa positiborako elementu gisa duen gaitasunaren adibidea da. Halaber, 
ETSren jarduteko modua azpimarratu zuen, «bere jarduketetan, trenbideko 
zerbitzua hobetzeaz arduratzeaz gain, lan egiten duen ingurunea hirigintza-
ren ikuspegitik birgaitzeko ahalegina ere egiten duelako. Gaur egun, Loiola 
espazio atseginagoa da, proiektua diseinatu eta gauzatu duen talde tekni-
koaren lanari eta auzo osoaren bultzadari esker». 

Alkateak ere, bere aldetik, ETSk Loiolaren hiri hobekuntzan erakutsi duen 
inplikazioa eskertu zuen, eta auzoko bizitza kalitatea, mugitzeko aukeren 
hobekuntza eta geltokiaren inguruko irisgarritasuna, orain Udalak jarraitu 
beharko duen lehenengo pausoa direla adierazi zuen. 

2017an, instalazio elektriko eta ekipo elektromekaniko, seinaleztapen eta 
komunikazio arloetako jarduketak amaitu ziren. 

Instalazio elektrikoak eta ekipo elektromekanikoak

•  Loiolako geltokiko Eraldaketa Zentroaren muntaketa eta instalazioa.
•  13,2 kVko sarea zerbitzuan jartzea.
•  Gela elektrikoen konexioak.
•  Teleagintearen programazioa eta instalazioen kontrol zentralizatua.
•  Argien eta lur hartuneen hornidura eta instalazioa.
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•  Suteen hautemate eta itzaltze ekipoen hornidura eta instalazioa.
•  Nasako igogailuen muntaketa eta instalazioa.
•  Sarbideko ateen eta pertsianen hornidura eta instalazioa.
•  Makina baliogabetzaileen muntaketa eta instalazioa.
•  Azken probak eta martxan jartzea.

Seinaleztapena

•  Katigamendu elektronikoaren instalazioa.
•  Mantentze lanei laguntzeko sistema.
•  Tokian tokiko elementuen instalazioa: seinaleak, orratzak eta euroloop-a.
•  Geltokien katigamenduaren eta blokeoaren teleagintea, CTC sisteman 

integratua.
•  Eremuko eta gela teknikoko elementuekin erlazionatutako kableak.

Komunikazioak

Datuen transmisiorako sistemak

•  Komunikazio kableen hariteriak.
•  IP-MPLS komunikazio nodoa instalatzea eta zerbitzuan jartzea Anoetako 

eta Loiolako geltokietan.
•  SDH-PDH transmisio sarearen egokitzapena.
•  Zuntz optikoko gainbegiraketa sistemaren eguneratzea.

Ustiapen sistemak

•  Interfonia eta telefonia automatiko sistemen hornidura eta instalazioa.
•  Megafonia zentralizatu sistemaren ekipoen instalazioa.
•  Bidaiariei informazioa emateko tele-adierazleen ekipamenduaren horni-

dura eta instalazioa.
•  Bideo grabazio eta transmisio sistemaren instalazioa.
•  Geltokiaren egoitzetan sarbideen kontrol sistema zentralizatuaren mun-

taketa eta instalazioa.

3.3.3. Herrera-Trintxerpeko lanak aktibatzea

Urriaren 25ean, Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sail-
buruak, Markel Olano Gipuzkoako Diputatu Nagusiak, Izaskun Gómez Pa-
saiako Alkateak eta Eneko Goia Donostiakoak, Ricardo Peña Pasaiako Por-
tuko Presidentearekin batera, bisita egin zuten Pasaian dauden Herrerako 
geltokiaren eta Trintxerpe barrutiaren arteko oinezkoentzako eta txirrindu-
larientzako loturaren eraikuntza lanetara. Lan hori lagungarria izango da 
badia eta haren ingurua hirigintza aldetik biziberritzeko. 

Topaketa horrek lanak bultzatzeko erabakia nabarmendu zuen, aurkeztutako 
eskariei erantzun ondoren. Hori dela eta, proiektuaren aldaketa idatzi da, 
Pasaiako Portu Agintaritzarekin adosturik eta ETS erakunde publikoak one-
tsirik. Administrazio prozedurak ebatzi ondoren, lanak etengabe ari dira gau-
zatzen. Une honetatik aurrera 13 hilabete iraungo dutela aurreikusten da. 

ETSk bere gain hartzen ditu parte batean Pasaiako Portu Agintaritzaren 
jabari publikoan eta ondarekoan egingo diren obren gauzatzea eta zuzen-
daritza fakultatiboa. Lehen fase horretan urbanizatu beharreko azalerak 
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3.3.4. Irungo trenbide pasagunearen itxiera

Irailaren 23an, Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sail-
burua eta José Antonio Santano Irungo alkatea igogailu panoramiko berria 
martxan jartzeko ekitaldira joan ziren. Igogailua hiri horretako Coloneko 
geltokiaren inguruan dago, eta eraikitzeari esker oinezkoen trenbide pasa-
gunea kendu ahal izan da eta segurtasun eta irisgarritasun orokorra hobe-
tu dira, bai Topoaren instalazioetan, baita inguruko kaleetan ere. 

Igogailuak zortzi pertsonako karga ahalmena du. Mourlane Mitxelena kalean 
dago, eta 6,60 metroko kota aldaketa gainditzen du. Orain arte, kota alda-
keta hori eskailera maldatsuen bitartez gainditu behar zen. 

Azpiegitura hori eraikitzeko egin behar izan den inbertsioa 200.000 euro 
ingurukoa izan da, eta Eusko Jaurlaritzak finantzatu du, ETSren bitartez. 

20.400 metro karratu hartzen ditu. Azalera horretan, Herrerako Euskotrenen 
geltokia eta Trintxerpe arteko oinezkoentzako eta txirrindularientzako lotu-
nea egitea aurreikusten da. Jarduketa horren barruan zabalgune handia 
egingo da, eta bertan plazatxoak, lorategiak, pasealekuak eta hiri altzariak 
egongo dira, herritarren erabilerarako eta gozamenerako.
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3.3.5.  Hendaiako geltokiaren zaharberritze osoa

Urriaren 19an, Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sail-
buruak, Hendaiako geltokiaren zaharberritze osoa iragarri zuen. Geltokiak 
bere espazio erabilgarria bikoiztuko du. Obra horiei esker bikoiztu egingo da 
terminalak gaur egun duen espazio erabilgarria, nasa handituko da eta azken 
zatian bikoiztu egingo da trenbidea. Jarduketa horien bitartez zerbitzu hobea 
eskaini nahi zaie erabiltzaileei, segurtasuna handitzeaz eta irisgarritasuna 
hobetzeaz gain.

Sailburuak egun horretan bisitatu zuen Hendaiako instalazioak, Lapurdi 
udalerriaren alboan, Kotte Ecenarro; Mathieu Bergé, Nouvelle Aquitaineko 
kontseilaria eta mugaz gaindiko arduradunarkein, Antonio Aiz Azpiegitura 
eta Garraio Sailburuordearekin, Aitor Garitano eta Imanol Leza ETSko eta 
Euskotreneko zuzendari nagusiekin, Nouvelle Aquitaine eskualdeko, Aquita-
nia-Euskadi-Nafarroa Euro-eskualdeko ordezkaritza zabalarekin eta SNC-
Fren zuzendariekin batera. Bisita horretan, bi administrazioak bat etorri 
ziren SNCFk eta Euskotrenek eskaintzen dituzten tren zerbitzuak koordina-
tzearen garrantzia azpimarratzean, izan ere, bi operadoreen geltokien ar-
tean 20 metro baino ez daude.
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Hendaiako geltokia hobetzeko proiektuaren helburu nagusia, Topoaren era-
biltzaileei instalazio duinak, seguruak eta erabilerrazak eskaintzea da, hori 
guztia Hendaiako geltokiaren Pôle d’échanges multimodal proiektuaren 
barruan. Proiektuaren buru SNCF eta Nouvelle Aquitaine eskualdea dira, eta 
Collectivité Agglomération Pays Basque eta Eusko Jaurlaritzak ere hartzen 
dute parte. Hori guztia, SNCFren distantzia luzeko trenak, TER Nouvelle 
Aquitaine, Euskotren, lurralde mailako autobusak, Hendaia-Irun guneko 
tokiko autobusak eta beste modu batzuk, bizikleta, besteak beste, barne 
hartuko dituen gune multimodala sortzeko helburuz.

Plan horren barruan, egungo ahalmen eta irisgarritasun arazoak konpondu-
ko dituen eraikin berria eraikitzea jasotzen da. Eraikin berriaren oin-planoa 
laukizuzena eta 198 metro karratuko azalera izango ditu, egungo 84 metro 
karratuak nabarmen bikoiztuz.

Instalazioek, lau salmenta-makina egongo diren itxaroteko ataria, balioztatze 
lerroa, bi txarteldegi izango dituen ikuskatzailearen gela, komuna izango 
duen aldagela eta garbiketarako gela izango ditu. Eraikin berria beste koka-
pen batean proiektatu da, egungoarekin alderatuz hego-ekialderantz zortzi 
metro inguru desplazatuz. Kokagune berriak, geltokiaren sarbide nagusiaren 
atari gisa egituratzen den espazio libre txiki bat sortzeko aukera emango du.

Ibilbidearen azken 91 metroetan trenbidea bikoiztu egingo da. Horri esker 
beste tren bat aparkatu ahal izango da eta etorkizunean maiztasunak han-
ditu ahal izango dira. Halaber, gaur egun dagoen 1,9 metroko zabalerako 
alboko nasaren ordez, 4 metro zabal izango dituen nasa zentral bat egingo 
da, markesinarekin.

Aurrekontua, gauzatze materiala barne, 5,8 milioi euro ingurukoa da, eta 
lanak egiteko aurreikusten den epealdia 14 hilabetekoa da. Eusko Jaurlari-
tzak %100 finantzatuko duen proiektuak Euskadi-Nafarroa-Akitania Euro-es-
kualdearen, Nouvelle Aquitaine eskualdearen, Communauté d’Agglomération 
Pays Basqueren eta Hendaiako Udalaren laguntza du.

Urtean 700.000 erabiltzaile inguru dituen Euskotrenen geltoki txikia, Hen-
daian trenbideko eta errepideko operadoreek eskain-tzen dituzten guztien 
artean gehien erabiltzen den garraioa da.
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3.4. Bilboko Metroa

3.4.1.  1. Linea: Trazatua lur azpian sartzea Urdulizen

Apirilaren 10ean, 24 hilabeteko lanen ondoren, Urdulizko metro geltokia 
zerbitzu publikorako ireki zen berriro. Lur azpiko trazatu berriaren eraikun-
tzari esker behin betiko kendu ahal izan da trenbide pasagune zaharra, lur 
azpiko trenaren sarean geratzen zen azkena, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkai-
ko Foru Aldundiak erdibana finantzatu dituzten 21 milioi euroko inbertsioa 
eskatu duen proiektuaren jatorria eta helburua. Irekierarekin behin betiko 
amaiera eman zaio obrek iraun duten bitartean Plentziako eta Sopelako 
geltokien artean lantzadera gisa funtzionatu duen autobus zerbitzuari. 

Jarduketan 696 metroko trenbide gauzatu dira, gehieneko % 2,7ko malda-
rekin; tarte horretatik 543 metro lur azpitik doaz. Jarduketaren barruan, 
erdian 90 metro luze eta 6 metro zabal dituen eta noranzko biek erabiliko 
duten nasa daukan geltoki berri estalia eraiki da.

Trazatu berriak ia osorik baliatzen du jatorrizkoaren ibilbidea. Obrak amai-
tzean, Urdulizko udalerria bitan banatzen zuen hiri mailako hesi garrantzi-
tsua ere desagerrarazi da, eta herritarren erabilerara bideratuko den 6.000 
metro karratuko azalera libre geratuko da. 

Geltokia berriro irekitzeko ekitaldian hauek hartu zuten parte: Arantxa Tapia 
Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailburuak; Unai Rementeria Bizkai-
ko Ahaldun Nagusiak; Javier Bilbao Urdulizko Alkateak; Antonio Aiz Eusko 
Jaurlaritzako Azpiegitura eta Garraio Sailburuordeak; Vicente Reyes Bizkai-
ko Foru Aldundiko Garraio, Mugikortasun eta Lurraldearen Kohesio Diputa-
tuak; Aitor Garitano ETSko Zuzendari Nagusiak; Manu Tejada BGP-CTBko 
Zuzendari gerenteak; Eneko Arruebarrena Metro Bilbaoko Zuzendari geren-
teak; eta David Crestelo eta Gontzal Hermosilla Plentziako eta Sopelako 
alkateek, hurrenez hurren. 
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Instalazio elektrikoak eta ekipoak

Obra honetan gauzatu diren instalazioak hauek izan dira:

• Instalazio elektrikoa:
 – Sopelako azpi-estazioaren potentzia handitzea.
 – 3 kV-ko hartunea Urdulizko lur azpiko geltoki berrira.
 – 3 kV-ko eraldaketa zentroa.
 – Larrialdiko hartunea.
 – Indarra, argiztapena eta kontrola banatzeko koadroak.
 – Nasa azpiko hariteria elektrikoak eta gela teknikoak.
 –  Argiztapena eta korronte hartuneak geltokian, gela teknikoetan, nasa 

azpialdeetan eta tuneletan.
 – Lurreko sarea.
 – Instalazioetako teleagintea.

•  Suteen kontrako babes sistema geltokian eta tuneletan.
• Aireztapen ekipoen instalazioa gela teknikoetan.
• Sarrerako ateen instalazioa kaleko fosteritoan.
•  Geltokirako sarbideen kontrola (ateen irekitzea hautemateko sentsore 

magnetikoak).

Elektrifikazioa

Tarte horretarako beharrezkoa den elektrifikazioari dagokionez, hartutako 
soluzioa, 280 metrotan ohiko katenaria eta lur azpiko gunean katenaria 
zurruna instalatzea izan da. Horrez gain, obraren erabateko definiziorako 
beharrezkoak diren gainerako jarduketa osagarriak ere gauzatu dira: 

•  Ebakigailuen hornidura eta muntaketa.
•  Ebakigailuen teleagintea eta kontrola.
•  Babesak (antenen deskargatzailea, guardako kablea, DPP0, lurrerako 

hartunea, etab.).

3.4.2. 1. Linea: Ibarbengoako aparkalekua

Ibarbengoako aparkalekua eraikitzeko lehenengo lanak udazkenean hasi 
ziren. Ekipamendu horrek Bilboko Metroaren 1. linearako sarbide zuzena 
emango du, Getxon eta Uribe Kostako eskualdean garraio publikoa bultza-
tzeko xedez. Eraikitzean Ibarbengoako geltokia, hau da Metroak Getxon 
izango duen zazpigarrena, zerbitzua ematen hasi ahal izango da eta, horrez 
gain, Andra Mari auzoa Euskadin gehien erabiltzen den garraio publikora 
lotuta geratuko da. 

Aparkalekua Ibarbengoako geltokian bertan dago, eta 304 plaza izango ditu, 
horietatik zazpi mugikortasun urria duten pertsonentzat erreserbatuta. Hiru 
solairuetatik bi lur azpian egongo dira. 

Obrak amaitu ondoren, Bilboko Metroaren laugarren aparkalekua izango da 
(Leioa, Etxebarri eta BEC martxan daude jadanik). Horien erabilera susta-
tzeko xedez, oso tarifa egokiak aplikatuko dira, baldin eta lur azpiko trena-
ren erabilerarekin lotuta baldin badago. 
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3.4.3.  3. Linearen (Kukullaga-Matiko) inaugurazioa

Apirilaren 8an, Iñigo Urkullu Lehendakaria Bilboko Metroaren 3. Linea 
martxan jartzeko ekitaldiaren buru izan zen. Dituen zazpi geltokietatik 10 
minutura bizi diren 70.000 pertsona baino gehiagori ematen die zerbitzua, 
Bilbo iparraldeko auzoetan eta Etxebarriko San Antonion, batez ere. Zerbi-
tzuan sartu zenetik, Euskotrenek ustiatzen duen 3. Lineari esker, tren lotu-
ra berria ezartzen du Txorierriko eskualdearekin eta metro bateko zabale-
rako gainerako sarearekin, Artxandako tunelaren bitartez, eta Bermeotik, 
Durangotik edo Eibartik datozen pertsonei Bizkaiko hiriburuaren erdialdera 
heltzeko aukera ematen die. 

Inaugurazio jardunaldian, Lehendakariarekin batera Arantxa Tapia Ekonomia-
ren Garapen eta Azpiegitura Sailburua eta Iñaki Arriola Ingurumen, Lurralde 
Plangintza eta Etxebizitza sailburua egon ziren. 3. Linearen eraikuntzan inpli-
katutako erakundeetako ordezkariak ere bertaratu ziren, Matikoko geltokitik 
Otxarkoagara joan zen inaugurazio ibilbidea egiteko. Horien artean Unai 

Rementeria Bizkaiko Ahaldun Nagusia, Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusie-
tako Presidentea eta Juan Mari Aburto Bilboko alkatea egon ziren. 

Inaugurazio ekitaldian, Bilboko Koralak Agur Jaunak abestu zuen, eta Aulli-
dos de Otxar tokiko antzerki taldeak La vida en una maleta antzezlanaren 
parte labur bat eskaini zuen. Antzezlan horren gaia, 1950ean, Andaluziatik, 
Extremaduratik edo Galiziatik, etorkizun hobearen bila, Otxarkoagara heldu 
ziren pertsonak dira. Lehendakariaren azken hitzak, eraikuntza lanetan hil 
zen Enrique Borja langilea oroitzeko izan ziren. Horrez gain, Lehendakariak 
nabarmendu zuen Metroak, aurrera egiteko eta etorkizunari begiratzen ja-
rraitzeko aukera ematen duen «proiektu komunaren eta lan konpartitu 
baten balioa» erakusten duela. Horrela, erakundeen arteko lankidetzaren 
garrantzia azpimarratu zuen. 

Milaka pertsona hurbildu ziren zazpi geltokietara eta ate irekiko inaugurazio 
jardunaldiaz gozatu zuten. Euskadiko garraioan historikoa izan zen eguna 
alaitu zuten zenbait ikuskizun ere egon zen. 
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3. Lineako lanek 279 milioi euroko aurrekontua izan dute, eta Bizkaiko Foru 
Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak ordaindu dituzte. 

Azken lanak

Linea zerbitzua ematen hasi ondoren, ETSk aurrera jarraitu zuen tajoak 
errematatzeko lanetan, Eskoletako Plazatik Uribarriko geltokirako sarbi-
dean edo Zazpikaleak-Casco Viejoko atariko herritarren arretarako bule-
goan. 

Uztailaren 20an, ETSk Etxebarria parkeko itxiduraren parte bat kendu 
zuen, Bilboko Gaseko Ibarrerantz jaisten dena. Azken hiru urteetan okupa-
tuta egon da, 3. Lineako lanen kamioien joan-etorria eta materialen meta-
keta errazteko. 

Lanak amaitu ondoren, ETSk okupatutako 5.720 metroak lehengoratu zi-
tuen. Lehengoratze horren barruan, aisia guneetako batean zegoen erabi-

lera anitzeko jolas pista baten hobekuntza eta fitness aparatuen ekipamen-
dua jaso dira. 

Abuztuaren 7an, Eskoletako Plazako sarbideko kanoia eta igogailua inda-
rrean sartu ziren, eta horrekin osatuta geratu ziren Uribarriko geltokira 
sartzeko eta bertatik irteteko puntu guztiak. 

Eskoletako Plaza izan da Bilboko Metroaren 3. Linea eraikitzeko lanen bitar-
tez bultzatutako hirigintza arloko beste birgaikuntza adibideetako bat. Orain-
go honetan, fosteritoa eta igogailua eraikitzeko lanak 1.800 metro karratu-
ko zabalgune hori berriro urbanizatzeko baliatu dira. Horietatik erdia inguru 
baldosa granitikoarekin, eta gainerakoak hormigoi inprimatuarekin. 

Abenduaren 27an, ETSk argi berdea eman zion Zurbaranbarriko geltokiko 
nasak atariarekin lotzeko bi igogailuen instalaziorako kontratuaren lizita-
zioari. Horien egikaritzea 2018rako dago aurreikusita. 
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Urtea amaitzean, Zurbaranbarriko geltokiak, Lezamako Trenbide Zaharretik 
duen sarbidean, bi igogailu zituen, kalea mezzaninarekin lotzeko, 24 per-
tsonarentzako lekuarekin, 53,85 metroko ibilbidea eginez, eta baita beste 
bi igogailu ere, ataria nasarekin lotzeko. Horietako bakoitzak zortzi pertso-
narentzako lekua du. 

Oinarrizko aurrekontua 456.000 eurokoa da, eta egikaritzeko epealdia zaz-
pi hilabetekoa. 

Instalazioak

2017. urtean, eta inauguratu arte, 3. linean egindako instalazio nagusiak 
hauek izan ziren: 
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•  Ekipoen elikaduraren kableen hariteriaren amaiera (igogailuak, eskailerak, 
ateak, ponpaketa putzuak, etab.) geltokietan eta tuneletan.

•  Ekipoen probak eta martxan jartzeak eraldaketa zentroetan eta behe 
tentsioko gelatan, geltokietan eta larrialdietako irteeretan.

•  Erdi eta behe tentsioko instalazio elektrikoen legeztapena.
•  Tarteko nasa azpiko erauzketa (EBA) aireztapenak eta larrialdietako ai-

reztapenak (VE) martxan jartzea.
•  Suteen Kontrako Babes sistema martxan jartzea geltokietan eta tuneletan.
•  Katenaria zurrun instalazioaren amaiera tunelean eta ohiko katenariarena 

San Antonio eta Ola inguruetan.
•  Tele-agintearen programazioa eta katenariaren sekzionamenduen probak 

eta martxan jartzea erruptore bitartez (Matikoko, Zazpi kaleak-Casco 
Viejoko eta Zurbaranbarriko geltokietan) eta zutabeko ebakigailuena (Ar-
txandako tuneleko ahoan eta Kukullagan). 

•  Makina baliogabetzaileen hornidura eta muntaketa (107 makina guztira).

•  Zumalakarregiko eta Txurdinagako azpi-estazio elektrikoen elikadura, 
probak eta martxan jartzea.

•  Arizeko trakzio azpi-estazio elektrikoaren eraikuntza.
•  Igogailuen instalazioa:
 • Txurdinagako geltokia:
 –  Mezzanina-nasa igogailu bi, MRL Gearless panoramikoak, 8 pertso-

narentzako ahalmena dutenak.
 –  Bide publikoa-mezzanina igogailu bat, Gearless motorrarekin, sekzio 

zirkularrarekin eta 13 pertsonarentzako ahalmena duena.
 •  Kukullagako geltokia:
 –  Bide publikoa-ataria igogailu bat, MRL Gearless motorrarekin, sekzio 

laukizuzenarekin eta 13 pertsonarentzako ahalmena duena.
 •  Zazpi kaleak-Casco Viejoko geltokia:
 –  Ataria-nasa igogailu bi eta ataria–Linea 1, biak ere panoramikoak, 

sekzio laukizuzenarekin, MRL Gearless motorrarekin eta 8 pertsona-
rentzako ahalmenarekin
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•  Eskoletako plazako kanoiko eskaileren instalazioa (Uribarriko geltokia) eta 
Uribarriko, Zazpi kaleak-Casco Viejoko, Zurbaranbarriko, Txurdinagako eta 
Otxarkoagako geltokietako eskailerak eta igarobide mekanikoak probatzea 
eta martxan jartzea. 

•  Ponpaketa putzuen muntaketa amaitzea, probatzea eta martxan jartzea.

•  Eskoletako plazako eta Zumalakarregiko (Uribarriko geltokia) kanoien 
sarbideko ate automatikoen muntaketa eta Uribarriko, Zurbaranbarriko, 
Txurdinagako eta Otxarkoagako geltokietako kanoien sarbideko ate auto-
matikoak probatzea eta martxan jartzea.

•  Etxebarriko San Antonio auzoa Kukullagako geltokiarekin lotzen duten eta 
25 pertsonentzako ahalmena duten bi igogailu inklinatu panoramiko ins-
talatzea, probatzea eta martxan jartzea. 

•  Etxebarriko San Antonioko igogailu inklinatuetarako larrialdiko ebakuazio-
rako eskaileren muntaketaren amaiera eta martxan jartzea. 

•  Tarte osoan zehar zuntz optikoaren enbor azpiegitura martxan jarri da, bi 
hastialetatik, eta banaketako hariteria geltokietan. 

•  MPLS-TP transmisio digitaleko enbor sare berriaren hedapena, komuni-
kazio nodo berriak instalatuz Kukullaga, Otxarkoaga, Txurdinaga, Zur-
baranbarri, Zazpi kaleak-Casco Viejo, Uribarri, Matiko eta Atxuriko gel-
tokietan.

•  ITELAZPI sarearen TETRA estaldura eskaintzeko beharrezkoa den azpie-
gituraren instalazioa proiektuaren xede den tarte osoan, geltokien ba-
rrualdeak eta tunelen larrialdietako irteerak barne. 

•  Zazpi geltokietan larrialdiko interfonia sistemak instalatzea, eta baita 
telefonia automatiko, segurtasun (CCTV eta sarbideen kontrola) eta infor-
mazio eta jendearentzako arreta sistemak ere (megafonia, tele-adieraz-
leak, jendearen arretarako interfonia, kronometria). 

•  Segurtasun sistemak larrialdietako irteeretan eta tunelen ahoetan.

•  Seinaleztapeneko katigamenduen instalazioa Kukullagan, Zurbaranbarrin 
eta Matikon eta objektuen kontrolagailua Olan, eta baita katigamendu 
horiekin erlazionatutako CTC ekipamendua, seinaleak, orratzak, trenbi-
deko zirkuituak eta Euroloopeko lakioak ere. 
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3.5. Tranbia programa

3.5.1. Bilboko tranbia 

Atxuri-Bolueta trenbide tartea tranbia bilakatzea

Maiatzaren 29an, ETSk IDOM Consulting, Engineering, Architecture, SAU 
enpresari esleitu zion Atxuri-Bolueta trenbide tartea tranbia bilakatzeko 
eraikuntza proiektuaren idazketa, 99.700 euroren truke, sei hilabetetan 
idazteko. Horrela, aurrerapen koalitatiboa eman zen trenbide tzaraztuaren 
erabilera aldatzeko prozesuan, eta horren ondoriozko Bilboko tranbiaren 
linearen luzapenean. 

Bilboko Metroaren 3. Linea (Matiko-Kukullaga) inauguratu ondoren, Donos-
tiatik irten edo bertara iristen diren tren unitateek jadanik ez dute zirkula-
tzen Atxuri eta Etxebarri artean (4 kilometro, Boluetako tarteko geltokiare-
kin). Tartearen pixkanakako bazterketa Bilbo-Bermeo zerbitzuaren 
ustiapenera zabalduko da denbora gutxi barru, tren unitateak Metroaren 3. 

lineatik sartuko baitira zuzenean Bizkaiko hiriburura. Agertoki horretan 
planteatzen da tartea tranbia bilakatzeko eta dagoeneko existitzen den 
Bilboko Tranbiaren linean sartzeko azterketa.

Eraikuntza azterlanaren idazketari lekua ematen dion jarduketa Atxuriko 
trenbide zabalgunean hasten da. Bertan egingo litzateke tranbia eta tren-
bide trazatuen arteko bat egitea, zirkulazioari jarraipena emateko. 

Eraikuntza azterlanak superegiturari, elektrifikazioari, seinaleztapenari eta 
beste instalazio batzuei buruzko beharrezko jarduketak ere zehaztu behar-
ko ditu, eta baita Boluetako geltokiko plataformaren eta nasen egokitza-
pena ere, eta gainerako geralekuak non egongo diren, aurreikusitako hi-
rigintza garapenen aurrerapen mailaren eta inguruneko eskariaren 
arabera. 

Beste gai batzuen artean, tarteko geralekuen eta horien sarbideen, marke-
sinen eta elementu auxiliarren diseinu arkitektonikoa ere landuko da. 
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Wi-Fi sarerako sarbidea

Irailaren 25ean, ETSk eta Bilboko Udalak lankidetza hitzarmena sinatu 
zuten Bizkaiko hiriburuko tranbiaren geralekuetan Wi-Fi sarea ezartzeko eta 
kudeatzeko. Ekimen horri esker, posible da Internetera sartzea dohainik eta 
modu irekian.

3.5.2. Vitoria-Gasteizko tranbia

Apirilaren 4an, ETSk, Angulema-Unibertsitatea eta Angulema-Salburua 
tarteetan Gasteizko tranbia luzatzeko proiektua idazteko eta dagozkion 
eraikuntza lanak egiteko agindua jaso zuen Eusko Jaurlaritzaren aldetik.

Maiatzaren 25ean, luzapeneko lanak jende aurreko lizitazio prozesura 
irten ziren, Arantxa Tapia Sailburuak jakinarazi zuenez, Gorka Urtaran Vi-
toria-Gasteizko alkateak, Ramiro González Arabako Diputatu Nagusiak, 
Antonio Aiz Azpiegitura eta Garraio Sailburuordeak eta Aitor Garitano eta 
Imanol Leza ETSko eta Euskotreneko Zuzendari nagusiek ere partu hartu 
zuten ekitaldian. 

Tranbiaren trazatua hegoalderantz luzatzearen ondorioz, tranbiaren traza-
tuak 1,4 kilometro gehiago izango ditu, gaur egungo 8 kilometroei gehituz. 
Trazatua diseinatzeko orduan, Floridako geralekuan abiatuta etorkizunean 
linea Salburuarantz luzatzeko aukerak izan dira kontuan. Izan ere, jarduke-
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ta horretan, Salburuako norabidea izango duen maniobratarako mahu-
ka-trenbidea ere jaso da. 

Luzapenaren abiapuntua, gaur egun Angulemako geltokian dagoen ustiape-
neko linearen amaierako sarearekin bat egiteak markatzen du. Bertatik, 
egungo galtzadari jarraituz, Florida kaletik luzatuko da, ezkerrerantz egingo 
den biraketa leunaren bitartez. Ondoren eskuinerantz hartuko du eta Adifen 
trenbide ezponda gurutzatuko du, horretarako zabaldu egin behar izango 
den Las Trianas zubitik. Hortik Castro Urdiales kaletik jarraituko du, eta 
ondoren Nieves Cano kaletik, Martínez de Aragon kalean amaituko da.

Ekitaldian adierazi zenez, geraleku bat baino gehiago dago aurreikusita, 
hirigunean integratzeko egokiak. Floridako eta Hegoaldeko geralekuek er-
dian izango dute nasa, eta Unibertsitatekoak albo batean izango du. Egitu-
raketa horrek bi helburu ditu. Alde batetik, inolako oztopo arkitektonikorik 
ez duen zerbitzu egokia eskaintzea eta bestetik, ezarpena, hau da dagoen 
hiri ingurunean erabat integratuta egotea. 

Erdiko nasarako sarbidea kaletik egingo da zuzenean, eta horren eta nasa-
ren arteko kota aldea dela eta beharrezkoa bada, maila aldaketa hori gain-
dituko duten arrapalen bitartez. Arrapalak muturretan egongo lirateke, eta 
horien gehieneko malda %6koa izango litzateke, horrela mugikortasun urria 
duten pertsonentzako sarbidea bermatuz. 

Arantxa Tapia Sailburua pozik agertu zen erakundeek bilatu duten eta, Tran-
biaren erabilerari buruzko gero eta zifra handiagoek erakusten duten beza-
la (8 milioi erabiltzaile 2017an), herritarrek asko eskatu duten proiektua 
gauzatzeagatik. 

Ramiro González Arabako Diputatu Nagusiak, bere aldetik, Arabako Foru 
Aldundiak tranbiaren proiektuarekin duen konpromiso politikoa eta ekono-
mikoa eta erakundeen arteko lankidetza azpimarratu zituen. «Erakunde 
honek –adierazi zuen– kostuaren %17,5 jarriko du, horrela tranbiaren luza-
penari eta Vitoria-Gasteizko mugikortasunaren hobekuntzari lagunduz».

Gorka Urtaran Vitoria-Gasteizko alkatea, hurrengo urteetan hiri moderno, 
jasangarri eta osasungarri baten mugikortasun sistema integralerantz au-
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rrera egiteko ekimenak gauzatzearen alde agertu zen, garraio publikoa 
sustatuz, elektrikoa batez ere, ibilgailu eraginkor, publiko, isurketa gutxi-
koekin eta hiriak bereganatu duen ereduarekin bat etorriko direnekin. 

Ekitaldi horretan emandako zifrek 116 milioi eurotan jarri zuten orain arte 
Vitoria-Gasteizko tranbian egindako inbertsioa, Ibaiondoko eta Abetxukoko 
bi adarrak barne. Horietatik, 83 milioi obratara zuzendu dira. Obra horien 
%66 Eusko Jaurlaritzak finantzatu du, eta gainerakoa erdibana ordaindu 
dute Arabako Foru Aldundiak eta Vitoria-Gasteizko Udalak. Kopuru horri, 
material mugikorrean inbertitutako 33 milioi euroak gehitu behar zaizkie. 
Gastu hori, osorik, Eusko Jaurlaritzaren esku egon da. 

Irailaren 27an, ETSk Altuna y Uriak eta Tecsak osatutako Aldi Baterako 
Enpresen Elkarteari (ABEE) esleitu zion Tranbiaren egungo trazatuaren lu-
zapena. Luzapen horri esker, tranbia Vitoria-Gasteizko Unibertsitateko cam-
pusera helduko da. Luzapena 1,4 kilometrokoa izango da. Esleipenaren 
zenbatekoa 8,5 milioi eurokoa da. 

Obrak azaroan hasi ziren, eta une horretatik aurrera 20 hilabetez luzatuko 
dira. 

Azaroaren 27an, Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Vito-
ria-Gasteizko Udalak osatutako tranbiaren jarraipenerako batzordeak 
proiektuaren aldaketa baimendu zuen, hiri egituran hobeto integratzea 
lortzeko, horrek zerbitzuaren operatibitatea kaltetu edo murriztu barik. 
Laburbilduz, jarraipenerako batzordeak hartutako aldaketek, Intermo-
dal-Trianas geralekua, hasieran aurreikusitako lauetatik bat, kentzea aurrei-
kusten dute. Halaber, Nieves Cano kaleko trazatuaren 375 metro linealak 
trenbide bakarrekoak izango dira, hasierako planean trenbide bikoitza au-
rreikusi bazen ere. 

Proiektua eguneratzeak ez du aldaketa nabarmenik eragingo obra egikari-
tzeko aurreikusitako epean, lanei tarteka egiten baitzaie aurre, eta lehenen-
goak ez zeuden aldatu beharreko trazatuaren barruan. 



50

JARDUEREN BILAKAERA 2017ko EKITALDIAN 3

Hasiera batean Trianasen aurreikusi zen geralekua kentzearen arrazoia, 
lehenengo soluzioan planifikatu zen betebehar intermodala aurrera erama-
tearen ezintasuna izan da. Soluzio hartan, abiadura handiko linea Vito-
ria-Gasteizera gainazalean heltzea aurreikusten zen. Abiadura handiko li-
nearen geltokia Dato kaleko eta Green Capital plazako egungo terminalaren 
inguruan egotearen ondorioz, Trianaseko tranbiaren geraleku intermodalak 
ez du esanahirik dagoeneko. 

Eraikuntzaren ikuspuntutik, aldaketa horren eragin nagusia Trianaseko zu-
biaren zabalerak jasoko du, 3 metro baino ez baita zabalduko, hasieran 
aurreikusitako 13,5 metroen ordez. Ibilgailuek bi errail izaten jarraituko 
dute, bidegorriak jarraituko du eta espaloien zabalera egungoaren berbera 
izango da. 

Luzapena Zabalganara

Apirilaren 4an, ETSk Tranbia Zabalganara, hiriaren mendebaldera, luza-
tzeko informazio azterlana esleitu zuela jakinarazi zuen Arantxa Tapia Sail-
buruak. Lana Idom ingeniaritza etxeari esleitu zitzaion 172.500 euroren 
truke, eta enpresak urtebeteko epea du proiektua aurkezteko.

Azterlanak luzapenaren ezaugarriak zehaztuko ditu, erdigunearen inguruan 
egungo plataformarekin trenbide bikoitzeko lotura ezarriz eta Zabalgana 
ingururantz luzatuz eta ibilbidea hirian ezartzean eta trafikoan izango duen 
eragina murrizteko beharrean oinarrituz. Geralekuek izan behar duten ko-
kalekua, intermodo funtzioa izango duena barne, oinezkoen ibilbideen, 
desbideraketen eta jarduketaren faseetako trafiko errodatuaren desbidera-
keten eta egokitzapenen definizioa, edo hiriko elementuen birkokapena ere 
azterlanaren xede izango dira. Energiari buruzko atalean, azterlanak beste 
azpi-estazio gehigarri baten beharra aztertuko du. 

Luzapena Salburuara

Abenduaren 1ean, tranbia Salburuara luzatzeko informazio azterlana jen-
de aurrean aurkeztu zen. Linea luzatzean hobetu egingo da Judizmendi, 
Santa Luzia eta Salburua inguruaren eta hiriaren erdialdearen eta iparral-

dearen arteko lotura, garraiobide horren bitartez. Halaber, auzo horiek 
autobus geltoki berriarekin eta une honetan gauzatzen ari den Unibertsita-
teko adarraren hegoaldeko luzapenarekin lotzeko aukera emango du.

Luzapenak 2,5 kilometro inguru gehituko dizkio egungo trazatuari, eta ga-
rraio sistema integrala osatuko duten beste bost geraleku jasoko ditu. 
Lehenengoa Santa Luzia kalean, eta ondoren, Zentro Zibikoaren aurrean 
egongo dena, Nikosia kalekoa, Batasunaren Plazatik gertu egongo den Sal-
buruako Bulebarrekoa eta Juan Carlos I Etorbidekoa gehitu behar zaizkio. 

Tranbiaren geralekuen kokalekuak, Jacinto Benavente Pasealekuko eta Sal-
buruako Bulebarreko autobus lineekin trukaketa erraza izateko aukera 
ematen dute, garraio publikoaren erabilera bultzatuz. Halaber, jarduketa 
horren barruan, Florida kalean dagoen bidegorria luzatu eta Jacinto Bena-
ventetik doanarekin bat egiteko aukera emango du.

Tranbiaren Salburuarako luzapena osatzen duten bost geralekuetan plan-
teatu den tipologia alboko nasarena izan da, hori baita dagoen hiri espazioan 
intsertzio hoberena eskaintzen duena.
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Tranbia Salburuara luzatzeak 24 hilabeteko egikaritze epea du, eta hasiera-
ko aurrekontua 26,63 milioi euro baino gehiagokoa da (obra zibila, tranbia-
ren instalazioak eta adar hori ustiatzeko material mugikor unitate gehiga-
rrien erosketa barne direla). %65 Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen 
eta Azpiegitura Sailak finantzatuko ditu, eta gainerako %35 erdibana or-
dainduko dute Vitoria-Gasteizko Udalak eta Arabako Foru Aldundiak.

Aurkezpen ekitaldian Antonio Aiz Eusko Jaurlaritzako Azpiegitura eta Garraio 
Sailburuak proiektuaren ildo nagusiak laburbildu zituen. Proiektu horri es-
ker, inguru horretako 13.700 biztanlek tranbia geraleku bat izango dute 
euren etxeetatik bost minutu baino gutxiagora, eta beste 18.300ek hamar 
minutu baino gutxiagora. Luzapenak hartuko duen guneak 27.700 biztanle 
inguru ditu gaur egun, eta etorkizunean 37.000 biztanle izango dituela au-
rreikusten da.

Gorka Urtaran alkateak, bere aldetik, Vitoria-Gasteizko Udalak hiri barruko 
joan-etorriak errazteko apustua egin duela azpimarratu zuen. Tranbia hain 

auzo gazte eta jendetsura heltzea benetako une garrantzitsua da hiri honen 
mugikortasunean. «Horrekin, Salburuako biztanleak, ahalmen handiko ga-
rraioaren bitartez modu errazean, jasangarrian eta osasungarrian konekta-
tzea lortzen dugu, ez erdialdearekin bakarrik, baita Iparraldearekin eta 
Hegoaldearekin ere». 

3.6. I+G+B eragiketak

3.6.1. Zirkulazio Zerbitzu Nagusiak

Trenbide ahalmena esleitzea, trenbideko trafikoa kudeatzea eta erre-gula-
tzea, ustiapen planarekin bat etorriz, ahalik eta zerbitzu kalitate maila al-
tuena eskainiz. Hori da ETS-ko Zirkulazio Sailak aginduta duen xedea.

EREMUA ZERBITZUAK

Azpiegituran  
sartzea

Zirkulazioaren arauak eta kudeaketa.

Zirkulazioan parte hartzen dutenen lanbidean 
sartzea.

Instalazioen baldintza funtzionalak.

Zirkulazioaren 
plangintza

Garraio zerbitzuen programazioa: eskaerak, 
ahalmenak esleitzea.

Mantentzearen ordutegi-bandak: lanen 
programazioa.

Trafikoaren gestioa 
eta erregulazioa

Trafikoa egitea. Aginte-tokiak eta kabineteak 
erregulatzea. 

Maniobra zerbitzuak.

Gorabeheren kudeaketa. Garraio plan 
alternatiboak.

Trafikoaren egoerari buruzko informazioa. 
Trafikoaren jarraipena eta kontrola. 



52

JARDUEREN BILAKAERA 2017ko EKITALDIAN 3

3.6.2. ETS-k kudeatutako sarea

Luzera 
osoa

Trenbide 
bikoitza

Trenbide 
bakarra

Bilbo-Donostia  
(Lasarte barne) 108/670 47/224 61/446

Bermeoko adarra 29/194 — 29/194

Donostia-Hendaia  
(Altza barne) 22/170 10/327 11/843

Txorierri 14/449 — 14/449

3. Linea 8/003 8/003 —

Lasao-Azpeitia (Museoa) 4/888 — 4/888

Guztira 187/374 65/554 121/820
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Instalazioen ezaugarriak

Trenbide bikoitz elektrifikatua 65/554 100%

Trenbide bakar elektrifikatua 121/820 95,95%

Blokeatze Automatikoa C.T.C.-rekin 182/486 97,39%

Blokeo automatikoarekin trenbide bikoitzean 
(B.A.D.) 25/172 13,43%

Blokeo automatiko banalizatuarekin (B.A.B.) 40/382 21,55%

Blokeo automatikoarekin trenbide bakarrean 
(B.A.U.) 116/932 62,40%

A.T.P.-rekin 182/486 97,39%

Tetra 182/486 97,39%

Trena Lurra 159/234 84,98%

Gehieneko Abiadura Onargarria 80 km/h
90 km/h

88,52%
11,48%

3.6.3. Eginiko trafikoa

Zirkulazioak (zirkulazio kopurua) 279.559

Km-trena urtean 5.808.654,7

Egitura

Aginte-tokien kopurua 2

Zirkul. kabineteen kop. pertsonalarekin 5

Zirkul. kabinete kop. pertsonalik gabe 51

Pertsonala (urteko batez besteko kopurua)

Zirkulazio kabineteak 3

Aginte-tokiak 48

Linea 32

Egitura 3
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3.6.4. Adierazle nagusiak

Adierazleak Eremua Emaitza

Ordukotasuna Txorierri 99,34%

Bilbao –Bermeo 98,31%

Ermua-Eibar 99,09%

Ermua-Donostia 98,39%

Lasarte -Hendaia 99,78%

Merkantziak betetzea Ariz –Lasarte 100%

Bezeroaren gogobetetasuna Euskotren 94,27%

Beste jarduketa batzuk:

•  Trenbideko makinista laguntzaileen prestakuntza (Elecnor, Tecsa, Cycasa, 
Emte, Balzola eta Comsa).

•  Operadoreen 114 garraio eskaeraren kudeaketa.

•  Aginte Postuko langileen gaikuntza arauaren argitalpena.

•  Zirkulazioko langileen gaikuntza arauaren argitalpena.

•  Sareko gaitasun eskuliburuaren garapena.

3.6.5.  Trenbide eta tranbia lineak  
eta instalazioak

Trenbide lineak

1- Bilbao - Donostia

2- Donostia - Hendaia

3- Lasarteko adarra

4- Amorebieta-Bermeo adarra

5- Amorebieta hirukoa

6- Kukullaga - Matiko - Lezama

7- Berreteaga hirukoa

8- Lutxana - Sondika

9- Azpeitia-Lasao (museoa)

10- Altzako adarra
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Azpiegiturak

Zubi kop. (zubiak, zubitzarrak, bidezubiak eta igarobideak) 278

Tunel kop. 69

 Tunelen luzera 36.917

Tajea kop. 330

Energia

Katenaria metroak 263.351

 Katenaria konpentsatua 235.690

 Konpentsatu gabeko katenaria 28.661

Azpi-estazio kop. 20

Zentro murriztaile kop. 137

Zentro igotzaile kop. 12

Eraldaketa zentro kop. 29

Seinaleztapena

Trenbide pasagune kop. 46

Katigamendu/blokeatze kop. 57

CTC-an integratutako linea metroak 265.751

ATP instalazio finko kopurua (linearen osotasuna) 563

Komunikazioak

Zuntz optikoko metroak 182.941

Aginte postu kopurua Atxuri, Amara

Eraikinak

Geltoki kop. 61

Geraleku kop. 34
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Tranbia lineak

1- Bilboko Tranbia: Atxuri-La Casilla

2- Gazteizko Tranbia: Lakuako adarra

3- Gasteizko Tranbia: Erdialdeko adarra

4- Gasteizko tranbia: Abetxukoko adarra

5- Amerika Latinoa hirukoa

Trenbidea

Trenbide metroak (metrotan) 26.066

 Trenbide bakarra 1.850

 Trenbide bikoitza 12.108

Desbideraketak/orratzak 50

Energia

Katenaria metroak 26.066

 Katenaria konpentsatua 14.693

 Konpentsatu gabeko katenaria 1.858

Azpi-estazio kop. 6

Seinaleztapena

Tranbia katigamendu kop. 9

Trenbideko bidegurutze kop. 84

Komunikazioak

Zuntz optikoko metroak 13.829

PMR errepetidore kop. 2

Aginte postu kop. Atxuri, Vitoria-Gasteiz

Geralekuak

Geraleku kop. 34

Funikularra lineak

1- Larreineta funikularra

Trenbidea

Trenbide metroak (metrotan) 1.179

 Trenbide bakarra 1.179

Desbideraketak/orratzak 2

Azpiegiturak

Zubi kop. (zubiak, zubitzarrak, bidezubiak  
eta igarobideak)

3

 Zubiaren luzera 356

Goialdeko igarobide kop. 1

Komunikazioak

Zuntz optikoko metroak 1.179

Geltokiak

Geraleku kop. 2
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3.6.6. Segurtasuna zirkulazioan

Segurtasunaren kudeaketa

ETSko Zirkulazioko Segurtasun Sailak koordinazio jarduerak garatu zituen 
2017an diziplina anitzeko honako foro hauetan:

• Segurtasun Batzordea.

• Zirkulazioko Lantaldea.

• Zirkulazioko Segurtasun Batzordea.

• ETS-Euskotren baterako batzorde teknikoa.

Ikuskapen txostenak

Urtean zehar, Sail honek 286 ikuskapen txosten egin zituen, modu honetan 
sailkatuz:

• Azpiegitura eta trenbidea: 30.

• Trenbide pasaguneak: 30.

•  Zirkulazioa (azpiestazioetako tiro kontrola, komunikazio sistemen kontro-
la, komunikazio prozeduren kontrola, gainezka egiteko baimenen kontro-
la): 75.

• Trenbideko lanak eta eraginpeko zonako obrak: 23.

• Bilboko eta Gasteizko tranbiak: 27.

•  Security (CCTV sistemak, intrusioaren kontrakoak eta segurtasunaren 
zainketakoak): 26.

• Larrialdiak (PCI sistemak eta larrialdiak): 50.

• Bestelakoak: 25.

Auditoretzak

2017. urtean bi segurtasun auditoretza egin ziren.
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Trenbideko Tunelen auditoretza

Trenbideko Tunelen Auditoretza «IS-SC-06 – Segurtasun Sailaren Auditore-
tzak» izeneko Zirkulazioko Segurtasun instrukzioaren arabera egin zen. 
Bertan, ETSko trenbideko tunelen egoera eta ekipamendua aztertzen dira, 
Zirkulazioko Segurtasunari dagokionez. Hau da, lokalizazioa eta kilometro 
puntua, alboetako igarolekuak eta babeslekuak, galiboa, baliabide materia-
lak, komunikazio eta suteen hautemate eta itzaltze sistemak, argiztapena, 
larrialdietako aireztapena, korronte hartuneak eta larrialdiko irteerak 

Auditoretza horrek, Segurtasun Sailak 2012. urtean egindako azken Barne 
Auditoretzan egindako azterlana jasotzen du. 

Suteen aurkako Babes Sistemen Auditoria 

SAB Sistemen Auditoriak suteen aurkako sistemei buruzko eta ETSren ho-
nako barruti eta lokal hauetan aplikatzeari buruzko araudia aztertu du: 

Atxuri eta Amarako Aginte Postuak; geltokiak; gela teknikoak; azpiesta-
zioak; trenbideetako tunelak; Albiako bulegoak eta Mantentze lanetako 
ibilgailuak (errepideko ibilgailuak eta material mugikorra).

Halaber, PCI sistemak 2017an mantentzen dituen enpresak egindako audi-
toretza/ikuskapena ere aztertu du, ETSn suteen kontrako babes elementuen 
eta seinaleztapenaren egoera zuzenari buruzkoa. 
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Prestakuntza

Ekintza hauek eraman ziren aurrera: 

•  Lanen arduraduna, trenbideko lanetarako eta kontratisten kontrolerako 
arautegiaren arabera (hiru ikastaro, urtarrilean, otsailean eta ekainean 
egindakoak).

•  Lankidetza Zirkulazio eta Zerbitzuaren Kudeaketa Sailarekin, trenbideko 
gidari laguntzailearen birziklapenerako prestakuntza ematean (ikastaro 
bat, urtarrilean).

•  3. Lineako Auto-babeserako plana, Bilboko suhiltzaileei zuzenduta (pres-
takuntza otsailean eta martxoan).

•  ETSko Auto-babeserako plana (simulakroa 3. Linean) Erakundeko langileei 
eta zainketako enpresari zuzenduta (azaroan).

Jarduketak trenbide pasaguneetan

• Trenbide pasagune hauek kendu dira:

 •  Izaga trenbide pasagunea. 43/056 PK Bilbao-Donostia.
 •  Telleria trenbide pasagunea. 42/537 PK Bilbao-Donostia.
 •  Pradera trenbide pasagunea. 7/607 PK Bilbao-Donostia.
 •  Irungo Oinezkoentzako trenbide pasagunea. 19/526 PK Donostia-Hen-

daia.

• ETSren lineetako Trenbide pasaguneen ikuskapenak.
•  Hobekuntzak pasagune akastunak dituzten guneetan eta kendutako tren-

bide pasaguneetan lurra berdintzeko itxituretan. 

ETSko auto-babeserako plana

•  Larrialdiko simulakroak egitea Markarteko tunelean (irailean) eta Zazpi 
Kaleetako geltokian (azaroan).

Beste jarduketa batzuk: 

•  Trenbideko gidari laguntzaileen prestakuntza (Elecnor, Tecsa, Cycasa, 
Emte, Balzola eta Comsa).

• Operadoreen 114 garraio eskariren kudeaketa. 
• Zirkulazioko eta Aginte Postuko langileen gaikuntza arauen argitalpena.
• Sarearen gaitasunari buruzko eskuliburuaren garapena.
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Sute simulakroa Alde Zaharreko geltoki intermodalean

Joan den urtearen amaieran sute simulakroa egin zen Zazpi Ka-
leak-Casco Viejo geltoki intermodalean. Jarduketaren helburua Euskal 
Trenbide Sarearen 3. linearen Autobabeserako Planaren eraginkorta-
suna eta, ezbehar egoeretan ETS, Euskotren, Metro Bilbao eta kanpo-
ko laguntzaren (SOS DEIAK-112, Osakidetza, Bilboko suhiltzaileak, 
Udaltzaingoa, Ertzaintza, etab.) arteko koordinazioa baieztatzea izan 
zen. Simulakroa gauez egin zen, zirkulaziorik gabe 1. eta 3. lineatan, 
eguneko zerbitzu bat simulatu zen arren. Jarduketaren barruan gelto-
kiko larrialdi eta ebakuazio zerbitzuek ere hartu zuten parte. Bi zauri-
tu larri, sei arin eta gainerako guztiak zauririk gabe. 
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3.7. Idazkaritza Nagusia

3.7.1. Aholkularitza Juridikoa 

Lankidetza hitzarmenak

Jardueraren berezko funtsarekin zerikusia duten eguneroko gaiez gain, 
Aholkularitza Juridikoa hitzarmenak idazteaz arduratu zen, eta ETSko Ad-
ministrazio Kontseiluak onartu zituen. Hauek dira hitzarmenak:

•  Lankidetza Hitzarmena Eusko Jaurlaritzako Informatika Elkartea-EJIE, 
S.A.-rekin SAP lizentzien 2017/2018ko mantentze lanen kontratazioa erre-
gulatzeko.

•  Lankidetza Hitzarmena Durangoko Udalarekin, Barne Erreforma Plan Be-
rezian mugatutako egikaritze unitate bakarraren birzatitze proiektuari eta 
esleipenaren akatsaren monetarizazioari buruzkoa.

•  Lankidetza Hitzarmena Donostiako Udalarekin Donostialdeko trenbide 
saihesbidea, Lugaritz eta Easo artean, eraikitzeko proiektuko lanak gau-
zatzearen ondorioz Amaran libre geratuko diren lurren antolamendurako 
eta kudeaketarako.

•  Lankidetza Hitzarmena UPV-EHUko Ingeniaritza Mekaniko Sailarekin eta 
Investigación Universidad Empresa/Jakintza Lanezko ikerkuntza Euskoiker 
Fundazioarekin, izen hau duen proiektua gauzatzeko: «Trenbideko errai-
letan higadura ondulatorioaren kontrako estrategia eraginkorrak diseina-
tzea eta martxan jartzea».

•  Lankidetza Hitzarmena CIMUBISA udal sozietate publikoarekin wifi sarea 
ezartzeko eta kudeatzeko Bilboko tranbiaren instalazioetan.

•  Lankidetza Hitzarmena Interbiak, S.A. foru sozietate publikoarekin, Zal-
dibar-Matiena kolektorea PR-23 eta PR-25 putzuen arteko desbideraketa 
finantzatzeko eta gauzatzeko.

•  Lankidetza Hitzarmena Bilboko Udalarekin, Bilboko Metroaren 3. Lineako 
Zurbaranbarriko geltokitik gertu dagoen Iturriondo plazan dagoen igogai-
luaren ustiapenerako, kontserbaziorako eta mantentze lanetarako.

•  Lankidetza Hitzarmena Bilboko Udalarekin, tren zerbitzutik libre geratzen 
diren trenbideko lurzoruei, hirigintza planteamenduaren aldaketari eta 
Bilboko Udalak horiek aurretik okupatzeari buruzkoa.

•  Lankidetza Hitzarmena Etxebarriko Udalarekin, mendi hegalean dagoen 
igogailu inklinatuaren bitarteko geralekua Etxebarriko gune batekin lotzen 
duen oinezkoentzako bidearen mantentze eta kontserbazio lanen kudea-
ketarako.

•  Lankidetza Hitzarmena Donostiako Udalarekin, Herrera-Altza tarteko la-
nak egiten aritu izan diren bitartean okupaturik egon den Oletako ibarra 
egokitzeko.

•  Lankidetza Hitzarmena Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.-re-
kin, «Communication-Based Train Control» teknologiaren garapenerako.
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•  Lankidetza Hitzarmena SNCF Réseaurekin, azterlanak eta lurrak libre 
uzteko lanak egiteko SNCFk Hendaiako geltokian dituen instalazioak ego-
kitzeko, geltokia handitu behar baita.

•  2 zenbakiko eranskina. EAEko Administrazio Orokorraren, ETSren eta 
Bizkaiko Foru Aldundiaren artean 2013ko abenduaren 27an sinatutako 
lankidetza hitzarmena aldatzeko eta aldi baterako bigarren handitzerako, 
Bilboko Metroaren 3. lineako (Etxebarri-Matiko linea) eraikuntza lanekin 
eta finantzaketarekin jarraitzeko. 

Desjabetzeak eta lurzoruaren eta Ondarearen kudeaketa 

Desjabetze eta Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketa sailek dagozkien 
egitekoak gauzatu dituzte, ETSren esku dauden lurren ziklo osoa betez, 
trenbideko eta tranbiako lineen ustiapenera zuzenduta. 

Ziklo hori, trenbideko eta tranbiako lanak egin ahal izateko beharrezkoak 
diren lurrak lortuz hasten da, dagozkien desjabetze espedienteen bitartez. 
Amaitzeko, trazatuaren aldaketen, trenbideak lur azpian sartzearen… ondo-
rioz, trenbide ustiapenetik libre geratzen diren lurzoruen kudeaketarekin 
amaitzen da. Azken pauso horrekin herritarren esku gera daitezke berriro 
ere, hirigintza arloko hobekuntza, gizarte arloko ekipamendu… gisa. 

ETSren esku dauden lurrak instalazioek okupatzen dituzten edo trenbide us-
tiapenerako erabiltzen diren epealdi luzean, beharrezkoa da horiek eta euren 
ondoko guneak (eraginpeko guneak) babestea, egungo ustiapen ahalmena eta 
etorkizuneko handitze lanak, bikoizketak edo trazatu hobekuntzak kontserba-
tu ahal izateko. Lan hori Ondare sailetik gauzatzen da, trenbidearen jabari eta 
babes guneetan egiten diren lanak baimenduz, aldatuz edo, hala denean, 
debekatuz, indarrean dagoen legediak ematen dituen eskumenak betez. 

Horretarako, 2017an zenbait gairi buruzko 83 Ondare espediente ireki ziren, 
gainaldeko edo azpialdeko igarobideak, eraikuntzak, urbanizazio lanak, zer-
bitzuen gurutzaketak edo paralelismoak (elektrizitatea, gasa, saneamendua, 
hornidura, telefonia…), lur-erauzketak, lubetak, eta abar luzea. 

Azpimarragarriak dira, duten konplexutasunarengatik eta denboran luza-
tzeagatik, espediente hauek: 

•  Ermuko Hegoaldeko errepideko Saihesbidea (2014-2017). Eraikuntza 
proiektu horretatik une honetan egiten ari den eta gainaldeko hiru igaro-
bide, azpialdeko igarobide bat, lur-erauzketak eta oso gertu zeuden eus-
peneko hormak jasotzen zituen Ermuko Hegoaldeko Saihesbidearekin 
zuen bateragarritasuna aztertu zen.

•  Gerediaga-Elorrio autobia (2013-2017), Lebarioko tailerren eta kotxetegien 
trenbide zabalgunearen eta Bilbo-Donostia trenbide orokorraren gainetik 
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igarotzen diren hiru bide-zubien taulategiak osatzen dituzten kaxoien 
muntaketarekin.

•  Bilboko Termibus geltoki intermodala, tranbiaren trazatutik oso gertu, 
tranbiaren plataformaren egonkortasuna kontrolatuz hondeaketa eta eus-
pen faseetan eta forjatuak zero kotaraino eraikiz, eta baita obrara sartze-
ko trafikoa ere, egunean 240 kamioikoa, tranbiaren plataformatik. 

3.7.2. Giza Baliabideak 

Hitzarmen Kolektiboa

ETSren egungo Hitzarmen Kolektiboak bederatzi urteko indarraldia bete 
ostean, alde sozialak hori salatzea erabaki zuen maiatzean. Ondoren, Hi-
tzarmen Kolektibo berriaren negoziazio epealdia hasi zen. 

Prestakuntza

2017an aurrera eramandako prestakuntza programaren barruan, zuzenean 
lanarekin erlazionatutako materia teknikoez gain, pertsonen ongizate fisi-
koaren eta mentalaren hobekuntzarekin erlazionatutako beste batzuk eman 
dira. Planteamendu horrek, ETSko Zuzendaritzak, lantaldea beste eskumen 
zeharkakoagoetarako prestatzen eta gaitzen hasteko duen asmoari eran-
tzuten dio. Horrela, prestakuntza, tabakismoaren prebentzioarekin, arazo 
muskulu-eskeletikoei aurre egiteko teknikekin edo estresaren eta antsieta-
tearen kontrolerako prozedurekin erlazionatutako gaietara zabaldu da. 

Laneko Arriskuen Prebentzioa

Prebentzio teknikarien bitartez zerbitzu zuzena eskaintzeko xedez, 2017an 
dinamika bat ezarri zen, eta horren bitartez Sail horretako langileak Erakun-
deko zenbait egoitzatara joan ziren, astean hainbat aldiz, arreta pertsona-
lizatua eskaintzeko. 

Erretiratze partzialak eta errelebu kontratua 

Erretiratze partzialerako eta errelebu kontraturako programak indarrean 
jarraitu zuen 2017an. Horrela, aurrera egin zen lantaldea gaztetzeko proze-
suaren garapenean, gehienek ETSn 25 urte baino gehiago egin dituzten 13 
pertsonaren erretiratze partzialaren bitartez. Aldi berean, beste horrenbes-
te pertsona kontratatu ziren (errelebu kontratua), langabezian zeudenak edo 
iraunaldi jakin bateko aldi baterako kontratuak zituztenak, euren lan baldin-
tzak hobetuz. 

Antolakuntza aldaketak 

Egin beharreko azterketa egin ondoren, ETSko Zuzendaritza erakundearen 
barne funtzionamendua aztertzera eta hobetzera zuzendutako zenbait neu-
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rri hasi zen garatzen 2017an. Horien artean jarduketa koordinatzailearen 
sorkuntza dago, Erakundeko jarduera guztien ikuspegi integrala eta siste-
mikoa ziurtatzeko, horien kudeaketa hobetzeko eta, ondorioz, horien era-
ginkortasuna eta efikazia hobetzeko. Sail guztien konpromisoa eta lankide-
tza bultzatzea da kontrolaren hobekuntzarako neurriak eta jarduketen 
jarraipena martxan jarriz lortu nahi den beste helburuetako bat. 

Eredu berri hori erakundearen barne funtzionamendua hobetzeko apustu 
argia da eta, aldi berean, lantaldearen garapen pertsonala eta profesionala 
bultzatuko duten zuzendaritzako jardunbide berrien ezarpenean islatuko den 
erronka. 

Figura horren garapenak Erakundearen barne kudeaketa prozesuak berraz-
tertzera behartu du, kudeaketa eredu berriarekin lerrokatzeko. Prozesuen 
azterketan Zuzendaritza guztietako kideen partaidetza maila altua lortu da, 
komunikazio maila egokiarekin. 

3.7.3. Laneko Arriskuen Prebentzioa

ETSk Laneko Arriskuen Prebentzioarekin zerikusia duten jarduketa ugari 
egin zituen 2017an. Hauek izan ziren garrantzitsuenak:

OHSAS 18001

•  OHSAS 18001 Barne Auditoria.

•  SGS OHSAS 18001 Kanpo Auditoria.

Laneko Arriskuen Ebaluazioa

•  Lebarioko eta Arasoko produktu kimikoen inbentarioak eta segurtasun 
fitxen azterlanak egitea.

•  Zarata ebaluazioak: Arasoko azpi-estazioarena; trenbideko eta sareko 
teknikariena (Lebarion); Txurdinagako eta Zumalakarregiko geltokiena.

•  Amarako aginte postuko ingurumen baldintzen ebaluazioa.
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•  PVDen azterlan ergonomikoa Amarako aginte postuan.

•  Esku-beso dardaren azterketa (hesien mozketa).

•  Arrisku psikosozialen ebaluazioa.

•  Bulegoko eta jendearen arretarako lanpostuen ebaluazioa; eta baita zu-
zendaritza taldeko kideena ere.

•  Sistemetako langileen ebaluazioa; geltokietako kudeaketa agintariena; 
zirkulazioko segurtasun langileena; SCC mantentze lanetako teknikari 
gainbegiratzaileena; tranbiako instalazioen gainbegiratzaileena; elektrifi-
kazio zaintzailearena; mantentze lanetako bitarteko agintariena; trenbi-
deko, energiako eta katenariako gainbegiratzaileena eta trenbideko tek-
nikariarena.

• 3. Lineako, Altzako, Amañako eta Loiolako geltokien ebaluazioa.

• Eibarko prestakuntza aretoaren ebaluazioa.

•  Arasoko tailerraren eta Arasoko, Zumalakarregiko eta Txurdinagako az-
pi-estazioen ebaluazioa.

Informazioa eta prestakuntza

•  DBPekin lan egiten duten langileei laneko jarrera egokiari buruzko infor-
mazioa.

•  Segurtasun Pilotuentzako eta Laneko Arduradunentzako arrisku elektri-
koa.

•  Istripuen ikerketari buruzko hitzaldia – tarteko agintariak.
•  Suteak itzaltzea.
•  Lehen laguntzak. Prestakuntza osagarria.
•  Frutaren kanpaina.
•  Erretzeari uzteko kanpaina.
•  Bizkarraren zainketari buruzko kontzientziazioa (Ikastaro pilotua).
•  Langile berriei zuzendutako prestakuntza eta informazioa.
•  Mindfulness-a.
•  Lanak ezpondatan – Geologoak.

Larrialdiei aurre egiteko neurriak

• Larrialdien simulakroak. Albia, Amara eta Lebario.

Komunikazioa, kontsulta eta partaidetza

• Segurtasun eta Osasun Batzordearen bilerak.

• SOBren bileretan erabakitako ekintzen jarraipena.

• Arriskuei buruz jasotako jakinarazpenen jarraipena.

Lan baldintzen kontrol periodikoa

• NBEen zuzenketa eta prebentzio mantentze lan egokia. 

•  Katenarien korrontea eta lur konexioa egiaztatzeko elementuen manten-
tze zuzentzailea eta prebentziozko mantentzea.

• Segurtasun kontrola eta ikuskapena LAPko prozeduraren arabera.
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•  Segurtasun kontrola. Obrako bisitak.

•  Desinfekzioko eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko tratamenduak ETSren 
geltoki, eraikin eta instalazioetan. 

•  Arauzko ikuskapenak egin behar zaizkien ekipamendu eta instalazioen 
ikuskapenak egitea.

Legionelosia

• Legezko betebeharrak betetzen direla ikusteko jarraipena.

Erosketak

• NBEen premien azterketa eta entrega kontrola.

• Eskularru dielektrikoen kudeaketa.

• Arnesen berrikuspenaren jarraipena. Komunikazio eta Seinaleen atala.

Enpresa jardueren koordinazioa

•  Laneko baldintzen eta ETSren treneko linearen esparrurako sarbidearen 
koordinazioa eta kontrola. Asteko bilerak.

•  Obretako dokumentuen kudeaketa.

•  EAEko dokumentuen kudeaketaren jarraipena.

Eraikuntza lanak

•  Laguntza teknikoen kontratazioa, kontrola eta jarraipena Segurtasun eta 
Osasun Batzordearekin koordinatuta ETSk sustatutako obretan.

•  Plangintza eta Proiektu Sailak eskatutako Segurtasun eta Osasun azter-
keten berrikuspenaren kontrola eta jarraipena.

•  Obretako dokumentuen kudeaketa.

•  Obretako bisitak.

Istripuen jakinarazpena eta analisia

•  ETSko langileen istripu eta gertakarien urteko analisia.

•  Istripu tasak eta istripu estatistika hilean behin egin eta bidaltzea. 

•  Istripu eta gaixotasun profesionalen ikerketa (higiene arloan).

•  Gertakari eta/edo istripuen ondoren proposatutako prebentziozko neu-
rrien jarraipena.
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Osasunaren zaintza

•  Laneko Osasun Zerbitzuak egin beharreko azterketen jarraipena.

• Gripearen aurkako urteko kanpaina.

HAS koordinazioa

• HASen bi hilean behingo bilera.

3.7.4. Informazio Sistemak

Hauek izan dira ETSk Informazio Sistemen esparruan 2017an egin dituen 
jarduketa nagusiak:

Erabilgarritasun handiko belaunaldi berriko Firewall sistemaren 
ezarpena

2017an, ETSk bere sistemen segurtasun arkitektura aldatu zuen. Belaunal-
di berriko Firewall sistema da (FWNG), prestasun handiko bi nodo dituena, 
eta nabarmen hobetu du ETSren sarearen segurtasuna, kudeaketa (ikus-
gaitasuna, kontrol politikak, logging-a eta reporting-a) sinplifikatuz. 

ETSko eta Metro Bilbaoko sareen arteko sarbideen konfigurazioa

2017ko apirilean, zirkulazioa ETSk kudeatzen duen Bilboko Metroaren 3. 
linea jarri zen martxan. 1. eta 2. Lineen kudeaketa, berriz, Metro Bilbao 
sozietatearen ardura da. Gertakari horren ondorioz bi enpresen sareen ar-
teko sarbideak konfiguratu behar izan dira, bakoitzaren Aginte Postuek hiru 
lineak ikusteko aukera izan dezaten. Horretarako, ikus konexio birtual en-
kriptatua ezarri zen ETSren eta Metro Bilbaoren sistemen artean.

Sarbiderako argitaratu ziren lehenengo aplikazioak 3. Lineako eta 1. eta 
2. lineatako trenen Zerbitzuen Grafikoei buruzkoak izan dira. Helburua, bi 
enpresetako aginte postuek kudeatzen ez dituzten lineatako trenen egoe-
rari buruzko informazioa edukitzea da, zerbitzuaren ikuspegi orokorra 
izateko. 

Amara eta Albia arteko erredundantziaren hobekuntza

2017an nabarmen hobetu zen Donostiako Aginte Postuaren (Amara) eta 
Bilbon (Albia eraikina) dauden Erakundearen bulego nagusien arteko kone-
xioen erredundantzia. Azken leku horretan dago ETSren CPD nagusia. Ho-
rretarako, switchak eta zerbitzariak aldatu ziren eta zifratuzko algoritmoen 
sistemak eguneratu eta aldatu ziren, helburu hauekin: 

•  Albia eta Amara arteko linea nagusira sartzeko abiadura hobetzea.

•  Amarako urruneko Backup-erako behar den denbora erdira murriztea.

•  Dauden 125 VPN baino gehiagoen sarbide segurtasuna indartzea.
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2013an ezarri zen lehen aldiz konexio erredundantea Amarako Aginte 
Postua eta Albia artean. Horrela, ohiko komunikazioetan edozer gertatu-
ta ere, Amarak konexioa du egoitzarekin internet bitartez, modu enkrip-
tatuan. 

Mantentze aplikazioak sartzea Negozio Jarraipen Planean

2017. urtean zehar zenbait ustiapen sistema sartu ziren ETSren CPDtan. 
Helburua IT arautegia aplikatzea eta aplikazio horiek ETSren gainerako sis-
tema korporatiboen Negozio Jarraipen Planean sartzea izan zen. 

Orain arte, ustiapen sistema bakoitza, Lineako gela teknikoetan zegoen 
dedikatutako hardware fisikoaren mende zegoen. Sistemen CPDak sartuz, 
hau lortzen da: 

•  Bildutako sistemen prestasuna hobetzea eta mantentze lanetako kostuak 
murriztea.

•  Zerbitzarien eta horien aplikazioen backup automatikoak egitea, zerbitzua 
geratu barik. 

•  Bildutako sistemen segurtasuna handitzea, sistemen etengabeko egune-
ratzeekin eta direktorio aktiboan integratuta egongo den erabiltzaileen 
kudeaketarekin.

Eredu hori 2017an aplikatu zitzaion une honetan produkzioan dauden zenbait 
ustiapen sistemari.

WiFia Bilboko tranbiaren geralekuetan 

Irailaren 25ean, ETSk eta Bilboko Udalak lankidetza hitzarmena sinatu 
zuten Bizkaiko hiriburuko tranbiaren geralekuan Wi-Fi sarea ezartzeko eta 
kudeatzeko. Arantxa Tapia ETSko presidente eta Eusko Jaurlaritzako Eko-
nomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailburuak eta Juan Mari Aburto Bilboko 
Alkateak sinatutako hitzarmenari esker, haririk gabeko teknologia (Wi-Fi) 
doakoaren eta irekiaren bitartez Interneten sartzeko aukera ematen du, 

udalaren eta tranbiaren azpiegiturari esker, Atxuri-La Casilla lineako gera-
lekuetan. 

Bilboko Udalak 800 sarbide puntu baino gehiagoko Wi-Fi sarea du, ia udal 
eraikin guztietan eta kanpoaldean. Hedapena handia den arren, hiriaren 
erdialdeko gune jakin batzuetan ez zegoela estaldurarik ikusi zen. Gabezia 
hori gainditzeko, CIMUBISA Udal Sozietateak eta ETSk zegoen udal WiFi 
sarea tranbiaren linean integratzeko modu hoberena eta soluzio horren bi-
deragarritasuna definitu zuten. Sinatutako lankidetza hitzarmena honetan 
islatu da: 
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Sare propioan aurrera eramandako jarduketez gain, ETSk, Eusko Jaurlari-
tzak aginduta, Euskadiko Trenbide Sare Berriaren lanak zuzendu ditu (88,7 
milioi) eta, Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin duen hitzarmenaren bitartez, 
Urdulizen Bilboko Metroaren trenbide pasagunea lur azpian sartzeko lanak 
ere (2,5 milioi). Guztira, ETSk, 191,8 milioi euroko baliabideak kudeatu 
ditu. 

Kostua-Irabaziaren Azterketa 

ETSk, Eusko Jaurlaritzako Ogasun Sailarekin lankidetzan, trenbide azpie-
gitura berrien Kostu Irabazi Azterketarako (KIA-ACB) metodologia eta 
tresnak eraman ditu aurrera. Horren helburua, garraio arloko inbertsio 
batetik lor daitekeen errentagarritasun ekonomiko-soziala ezagutzeko 
orduan jarduteko modu homogeneoa izatea da eta, horrela, informazio 
gehigarria, objektiboa eta beste proiektu batzuekin alderagarria edukitzea, 
erabakiak hartzen laguntzeko. Metodologia hori, Europar Batzordeak 
2014an onetsi zuen Gidan oinarritu da zehatz-mehatz (Guide to Cost-Be-
nefit Analysis of Investment Projects: Economic appraisal tool for Cohesion 
Policy 2014-2020).

Metodologia horren erabilerarekin bilatzen diren helburuak hauek dira:

•  Zenbait inbertsio proiektu ebaluatzeko orduan erabakiak hartzeko tresna 
erabilgarria izatea, bi parametro lortuz: bakoitzaren BEGE-VANE (Balio 
Eguneratu Garbi Ekonomikoa) eta IBT-TIRE (Itzultze Barne Tasa), finantza 
eta ekonomia-gizarte arloko kostuak eta irabaziak neurtzeko aukera iza-
teko eta baliabide publikoen erabilera hobetzeko aukera emango duen 
alderaketa ezartzeko. 

•  Azterketa inkrementalean oinarritzea, hau da, egindako inbertsioaren 
efektuen eta aurretik zegoen egoeraren arteko alderaketan.

•  Proiektuen ebaluazioa homogeneizatzea, ACBak elkarren artean aldera-
garriak izan daitezen, metodologia eta tresna bakarren bitartez kalkula-
tuta egotean.

•  ETSk CIMUBISAri Atxuri eta La Casilla geralekuen arteko zuntzaren era-
bilera lagatzea eta udal sozietate informatikoak hornitutako antenak eta 
elektronika instalatzea.

•  Herritarrei Wi-Fi sarerako sarbidea bideratzea. Horren mantentze lanez 
Bilboko Udala arduratuko da.

Sarea tranbiaren geralekuetan zabaldu ondoren, hobetu egin da herritarrei 
eskaintzen zaien zerbitzua, orain Insterneterako kalitatezko Wi-Fi sarbidea 
baitute tranbiaren linearen inguruan.

3.7.5. Finantza baliabideak

2017an, ETSk 100,6 milioi euroko zenbateko orokorra zuten baliabideak 
kudeatu zituen. Horietatik, %58, bere esku duen trenbide sarea handitzeko 
eta hobetzeko inbertsioetara bideratu zen. Horrek %43ko murrizketa era-
kusten du aurreko ekitaldiarekin alderatuta, Bilboko Metroaren 3. lineako 
lanak amaitu direlako. 

Kontzeptua 2017 % 

Pertsonal gastuak 14.473.206 14 

Funtzionamenduko gastuak 28.003.423 28 

Gastu finantzarioak 696 0 

Inbertsioak 58.096.850 58 

GUZTIRA 100.574.175 100

Concepto 2017 %

Gastos de Personal 14.473.206 14%

Gastos de Funcionamiento 28.003.423 28%

Gastos Financieros 696 0%

Inversiones 58.096.850 58%

TOTAL 100.574.175 100%

%14

%28

%0

%58

Gastos de Personal

Gastos de Funcionamiento

Gastos Financieros

Inversiones

Pertsonal gastuak

Funtzionamenduko gastuak

Gastu finantzarioak

Inbertsioak
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3.8. Gizarte Erantzukizun Korporatiboa

3.8.1. Herritarrentzako informazioa 

Euskal Trenbide Sareak herritarren arretarako bi bulego izan zituen zaba-
lik 2017. urtearen parte batean, Bilbon eta Donostian, eta horietan Bilbo-
ko Metroaren 3. lineako eta Topoaren lur azpiko saihesbideko proiektuen 
eta obren nondik norakoari buruzko informazioa eman zuen, hurrenez 
hurren. 

Txurdinaga auzoan dagoen 3. lineako Herritarren Arretarako Bulegoak api-
rilaren 7an itxi zituen ateak, garraio azpiegitura berria inauguratu aurreko 
egunean. Egun horretara arte, 501 bisita izan zituen 2017an. 2009ko otsai-
lean ireki zenetik, 12.487 pertsonari eman zien arreta. 

TOPOgunea izenez ezagutzen den informazio proiektuaren barruan dagoen 
Donostiako bulegoak urriaren 4an ireki zituen ateak Amarako geltokiko 
atarian (Easo plaza). Urtearen amaieran, 231 pertsonak jaso zuten arreta 
(108 emakumek eta 123 gizonek). Bulegoa irekita egongo da obrek irauten 
duten lau urteetan, astelehenetik ostiralera. Topoaren trenbide saihesbidea-
ren proiektua eta eraikuntza plana herritarrei azaltzeko helburu berberare-
kin, ETSk beste informazio kanal batzuk ere kudeatzen ditu, horien artean 
webgunea (topo.eus), telefono bidezko zerbitzua eta informazio hitzaldi 
programa.

Berri Onak Saria trenbide azpiegituren hobekuntzari 

Abenduaren 20an, Euskadiko irrati eta telebistako profesionalen elkarteak 
Berri Onak 2017 sariak eman zizkien urtean Bizkaian izandako sei albiste 
hoberenei. Horien artean, trenbide azpiegituren garapenari lurralde horretan 
eman zaion bultzada aintzatetsi zen. Bilboko Metroaren 3. linea zerbitzuan 
jarri izana, merkantzien Hegoaldeko Trenbide Saihesbidearen proiektuak 
izan duen aurrerapena eta Euskal Y-aren Bilborako sarbideei buruzkoak 
azpimarratu ziren. 

Elektrizitatea baldintza hobeetan kontratatzeko batasuna

Euskal Trenbide Sarea, Metro Bilbao, Transports Metropolitans de Bar-
celona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Metro 
Málaga, SA, Tranvías Urbanos de Zaragoza, SL, eta Sociedad Conce-
sionaria Tranvía de Murcia elkartu egin dira, 2018ko elektrizitate hor-
nidura baldintza hobeetan kontratatzeko. Kontratua Gas Natural Co-
mercializadora, S.A.-ri esleitu zaio.

Zazpi trenbide sareen artean 500 gigawatt ordu (GWh) inguru kontsumi-
tuko dituzte hamabi hilabetetan, eta kontsumo horri aurreikusten zaion 
zenbatekoa 33,5 milioi eurokoa da, gehi enpresa bakoitzak bere bana-
tzaileari likidatzen dion araututako tarifa. Kontsumo hori, Zaragozaren 
tamainako hiri bateko etxebizitza guztien kontsumoaren baliokidea da. 

Metro Bilbaoren sarearen kontsumo elektrikoa 72,51 GWh ingurukoa 
izango da 2018an. ETSk, bere aldetik, goi tentsioko 54,2 GWh energia 
elektriko kontsumitzea aurreikusten du.
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Arantxa Tapia ETSko presidente eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Ga-
rapen eta Azpiegitura Sailburuak jaso zuen saria, berarekin batera Antonio 
Aiz Garraio Sailburuordea egon zen ekitaldian. 

3.8.2. Berdintasuna 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako foroa 

ETSko Berdintasun Taldeak parte hartze aktiboa izan zuen 2017an Emaku-
meen eta Gizonen Berdintasunerako Foroaren beste edizio baten inguruan 
gauzatu ziren ekitaldietan. Emakundek bultzatutako topagunearen helburua, 
erakunde publikoek eta pribatuek helburu horrekin gauzatzen dituzten eki-
menak bultzatzea da. Testuinguru horretan, ETSko Berdintasun Taldeak zine 
forum saio bat antolatu zuen Albiako egoitzan, eta bertan ‘Las sufragistas’ 
filma eskaini zen. Filmaren argumentua, XIX. mendearen amaieran eta XX. 
mendearen hasieran emakumeen sufragioaren aldeko mugimenduko aitzin-
darien figuran zentratzen da. 2015ean estreinatu zen ‘Las sufragistas’ (Suf-
fragette), Sarah Gavonek zuzendu zuen, eta protagonistak Carey Mulli-
gan, Helena Bonham Carter, Ben Whishaw eta Meryl Streep dira. Filmaren 
ondoren solasaldi animatua egin zen. 

Emakumeenganako Indarkeriaren kontrako Nazioarteko Eguna 

Azaroaren 25ean egin zen Emakumeenganako Indarkeriaren kontrako Na-
zioarteko Eguna zela eta, ETSk puntu lilaren irudia jarri zuen Erakundeko 
langileen esku, euren mezuetan, gutunetan, sare sozialetan edo pertsona 
bakoitzak nahi duen lekuan erabiltzeko berariazko gonbidapena eginez. 
Halaber, ETSk bat egin zuen Emakumeen Nazioarteko Eguna dela eta mar-
txoaren 8ko adierazpenarekin eta Emakundek bultzatutako «Berdintasuna 
ere nigandik hasten da» kanpainarekin. 

3.8.3. Euskararen sustapena 

Parte hartzea Korrikan

ETSko langileek Korrikaren, euskararen alde Euskal Herriko herriak eta hiriak 
arineketan igarotzen dituen lasterketaren, azken edizioan hartu zuten par-
te. Apirilaren 6an, ETSko langileek, Euskotreneko, Metro Bilbaoko eta Biz-
kaiko Garraio Partzuergoko kideek lagunduta, lasterketako kilometro bat 
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konpartitu zuten, Matikon, Moraza plazatik Udaletxeraino, eta bertan Bilbo-
ko Alkateari eman zioten lekukoa. 

Korrikaren azken edizioa martxoaren 30etik apirilaren 9ra ospatu zen. 
Otxandiotik abiatu eta Iruñara heldu zen, eta euskararen aurreko konpro-
misoa sinbolizatzeko beste aukera bat izan zen. 

Trengintza hiztegia

ETSk, Euskotrenek, Metro Bilbaok eta Bizkaiko Garraio Partzuergoak, CA-
Fekin eta Elhuyar Fundazioarekin, tren arloko lau hizkuntzako (euskara, 
espainiera, ingelesa eta frantsesa) hiztegi terminologikoa gizartearen esku 
jartzeko aurrera daramaten proiektuarekin jarraitu zuten 2017an. 2016an, 
Interneten 4.830 termino jarri ondoren, 500 kontzeptu eta 100 irudi gehitu 
dira 2017an. Urtearen amaieran, hiztegiak 5.200 termino zituen. www.
trenhiztegia.eus webgunean kontsulta daitezke. 

Nazioarteko Eguna

Euskararen Nazioarteko Eguna zela eta, Euskal Trenbide Sareak lantaldeko 
pertsona guztiei zuzendutako galdera eta erantzun lehiaketa antolatu zuen 
beste urte batez abenduaren 3an. Emaitza hau izan zen:

1. Susana Salcedo.
2. Raquel Ortiz.
3. Saioa Ochoa de Alda.

Halaber, ETSk bat egin zuen Euskararen Nazioarteko Egunaren Adierazpe-
narekin. Bertan gogorarazten denez, gure hizkuntzaren defentsa eta bul-
tzada denon lana da. 

3.8.4. Elkartasun balioen sustapena

Oinarrizko elikagai lotea

Abenduan, ETSko ordezkaritza batek bisita egin zuen Jesusen Bihotz Sakra-
tua izeneko ongizate elkartera, izan ere, 1994an Ibarrekolandako (Bilbao) 
geltokia itxi ondoren, ordena horrek bereak ziren zenbait lurren erabilera 
laga baitzuen. Ordutik, Gabon bezperatan ETSk oinarrizko elikadura produk-
tu lote bat ematen dio elkarteari, arrazoi bat edo beste dela eta, bertako 
instalazioetan bizi diren pertsonentzat.

http://www.trenhiztegia.eus
http://www.trenhiztegia.eus
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Gaztedi Rugby Taldearen babesa

Azaroaren 21ean, ETSk eta Euskotrenek, datozen hiru denboraldietan 
Gaztedi Rugby Taldea bere kategoria eta modalitate guztietan, gizonezkoak, 
emakumezkoak eta inklusiboa, babesteko lankidetza akordioa aurkeztu 
zuten. Akordioaren iraupena, tranbia Unibertsitateetara luzatzeko lanek 
iraungo duten denbora tartearekin bat etorriko da, gutxi gorabehera.

ETSk eta Euskotrenek 25.000 euro emango dizkiote urtero Gaztedi taldeari. 
Gaztedi Rugby Taldea irabazi asmorik gabeko kirol erakundea da, Arabako 
lurralde historiko osoan eragin handia duena. Taldea aitzindaria da aukera 
berdintasun eredua sustatzen, aniztasun funtzionaleko pertsonentzako in-
klusio taldea sortu zuen lehena izan baitzen.

Akordioak ezartzen duenez, Gaztedi taldeak ETS eta Euskotren markak 
sustatuko ditu bere ekipazioetan, jolas zelaian, webgunean eta zabaltzen 
dituen inprimatutako euskarrietan. 

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
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Ibaiondon dauden tranbiaren kotxetegietan eta tailerretan egin zen aurkez-
pen ekitaldian Antonio Aiz Azpiegitura eta Garraio sailburuordeak, Moisés 
San Mateos Gaztedi Rugby Taldeko presidenteak eta Aitor Garitano eta 
Imanol Leza ETSko eta Euskotreneko zuzendari nagusiek hartu zuten parte.

3.8.5. Kultur balioen sustapena

José Ramón Madinaveitia, zerbitzu bokazioa

Apirilaren 27an egin zen «José Ramón Madinaveitia Foronda, Vocación de 
servicio» liburuaren aurkezpen ekitaldia, Bilboko Metroa, Gasteizko edo 
Bilboko tranbiak eta Euskal Y-a bezain tren azpiegitura garrantzitsuen ga-
rapenaren eta egikaritzearen bultzatzaile nagusietako bati egindako ome-
naldi eta aintzatespen ekitaldi bilakatu zen. 

Ekitaldian parte hartu zuen Arantxa Tapia, Ekonomiaren Garapen eta Az-
piegitura Sailburuak «Proiektu horiek guztiak pertsona askoren esfortzua-
ren eta lanaren ondorio dira. Baina egia da, baita ere, proiektu guztiek 
tiraka arituko den, bultza egingo duen, taldea osatuko duen… norbait behar 
dutela. Eta Joserra zen hori» gogorarazi zuen. Tapia Sailburuak adierazi 
zuenez, askorentzat «Metroaren gurasoetako bat» izan zen José Ramón 
Madinaveitiarengan «giza izaera, eskuzabaltasuna eta elkartasuna» dira 
nagusi. 

Mario Onzainek idatzi eta Esteyco Fundazioak argitaratu duen liburuak, bere 
ibilbide profesionalean edo harreman intimoagoan José Ramón Madinaveitia 
ezagutu zuten pertsonen testigantza asko jasotzen ditu. Gasteiztarra jaio-
tzez, Madinaveitia 61 urte baino 
ez zituela hil zen, 2005ean. 
Bide, Ubide eta Portu Ingenia-
ria, bere ibilbide profesionala 
Sener ingeniaritza enpresan eta 
ondoren Imebisan (Eusko Jaur-
laritzaren esku zegoen Bilboko 
Metrorako Ingeniaritza Sozieta-
te Publikoa) egin zuen.

Mugarik gabeko haur 
ipuinak

Beste urte batez, Bilboko Otxar-
koaga auzoko Mugarik gabeko 
Haur Ipuinen XV. Lehiaketan 
aurkeztutako obren hautespena 
argitaratzeko balio izan zuen li-
buruaren edizioan lagundu du 
ETSk. Ekimen sozial horren 
arrakasta munduko hainbat to-
kitatik etorritako ehunka egile-
ren partaidetzan gauzatu da 
berriz ere.
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Euskalgym, Nazioarteko Gimnasia gala

ETSk azaroaren 18an eta 19an Vitoria-Gasteizen ospatu zen XII. Nazioar-
teko Gimnasia Gala, Euskalgym, lagundu zuen. Euskalgym, lehiaketatik 
kanpoko mundu osoko gimnasia hitzordu garrantzitsuena bilakatu da. Bere 
dimentsioari buruzko datu bat emateko: 2.200 partaide, gimnasialarien, 
entrenatzaileen eta epaimahaietako kideen artean.

Munduko goi mailako gimnasialarien trebeziak, horien artean Dina Averina 
errusiarra, Neviana Vladinova bulgariarra eta Katsiaryna Halkina bielorru-
siarra, zutik jarri zituen Buesa Arenan elkartu ziren 8.000 pertsonak. Azpi-
marragarria izan zen, baita ere, Almudena Cidek eta Anna Bessonovak di-
seinatutako ikuskizuna, barruan zuten dena eman zuten ikusleak gorengo 
mailara eramanez. 

Filmetako agertokiak

2017an, ETSko Komunikazio sailak, batez ere ekoiztetxeek eskatutako ha-
mabi baimen inguru kudeatu zituen, tren instalazioetan grabazioak edo 
argazki erreportajeak egiteko. Horien artean, azpimarratzekoa da euskaraz 
filmatutako Koldo Almandoz zuzendariaren ‘Oreina’ filmaren zenbait eszena 
Donostiako Amarako geltokian grabatu izana, sei astez. Filmak 60 profesio-
nal baino gehiagok osatutako taldearen partaidetza izan zuen. Lana Txintxua 
Filmsen ekoizpena da, ETBren partaidetzarekin eta Eusko Jaurlaritzaren eta 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) izenekoa-
ren laguntzarekin.

ETSk, halaber, Mundakako geltokia laga zion Boomerang ekoiztetxeari, 
Atresmediako serie bat errodatzeko. Ildo berean, M&M Mediaservices Srl 
ekoiztetxeak Hendaiako geltokiko irudiak grabatu zituen Japoniako telebis-
tako dokumental baterako. 

3.8.6. Barne komunikazioa

Informazio hitzaldiak

Uztailaren 18an eta 19an, ETSk, Zuzendaritza Nagusitik egiten ari diren 
erakundearen hobekuntza prozesuen barruan dauden zenbait informazio 
hitzaldi egin zituen Amarako, Albiako eta Lebarioko lan tokietan. Hitzaldi 
horietan, arrisku psikosozialen azterlanean lortutako emaitzak azaldu zi-
ren, eta kudeaketa aurreratu sistemaren aplikazioari eta jarduketa koor-
dinatzailearen figuraren ezarpenari buruzko gogoeta egin zen. Figura hori 
proiektu berrien koordinazioaz arduratuko da, osorik, diseinutik egikari-
tzera. 

Hitzaldiak, Aitor Garitano Trojaola, ETSko zuzendari nagusiak, Saioa Ochoa 
de Alda Laneko Arriskuen Prebentzio arduradunak eta Jose Martin Hormae-
txe Giza Baliabideen zuzendariak eman zituzten. 
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Hurbilago, diseinu berria

Hurbilagok, ETSko barne komunikazio aldizkariak, bere diseinu grafikoa 
aldatu zuen 2017an, argitalpenari itxura ikusgarriagoa eta erakargarriagoa 
emateko eta irakurketa errazteko. Uztaileko 64 zenbakiak dagoeneko disei-
nu berria izan zuen bere orrialdeetan. Edukiei dagokienez, argitalpena sor-
tu zenean zituen sekzio berberekaz jarraitzen du: Kudeaketa Eredua, Obrak 
eta Proiektuak, Hartu parte, Hurrengo Geltokia… 

Hurbilago aldizkariaren helburua ETSko profesionalek egiten duten lana 
balioan jartzea eta Erakundearen intrahistoriaren, aurrera daramatzan 
proiektuen eta antolatzen dituen jardueren barne ezagutza hobean lagun-
tzea da. 

Omenaldia beteranoei eta erretiratutakoei

ETSk omenaldia eskaini zien abenduan azken ekitaldian erretiratutako 
langileei eta Erakunde Publikoan 25 urteko antzinatasuna bete dutenei. 

Sed ut perspiciatis 
unde omnis iste natus 
error sit voluptatem ac-
cusantium doloremque 
laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa 
quae ab illo inventore 
veritatis et quasi archi-
tecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem 

“ETSren bertute nagusia 
bere giza kapitala da”

8. orr.

7 eta 14 Orr.

19. orr.

HARTU PARTE
ETSko kide baten bidaia 
solidarioa Nepalera.

HURRENGO GELTOKIA
Mugaz gaindiko metro bateko 
zabalerako trenbideak. 

20. orr.

Eusko Jaurlaritzak, ETSren 
bitartez, goitik behera 
berriztatuko du Hendaiako 
geltokia. Azalera erabilgarria 
bikoiztu egingo da. Jarduke-
ten xedea irisgarritasuna 
hobetzea, eta segurtasuna 
eta erabiltzaileei eskaintzen 
zaien zerbitzuaren kalitate 
maila orokorra handitzea da.

PROIEKTUAK

ETSk Vitoria-Gasteizko campusera helduko den tranbiaren 
luzapena eta Topoaren Lugaritz-Mirakontxa tartea lizitatu 
ditu. Lehenbiziko lanak 8,5 milioi euroko inbertsioa 
eskatuko du, eta bigarrenak 38 milioikoa. 

OBRAK

Euskal Trenbide Sareko Barne Komunikazio Aldizkaria.  65 zk. - 2017ko azaroa

HurbilagoHurbilago

Aitor Garitano, Atxuriko geltokian.

“ETSren bertute nagusia 
bere giza kapitala da”
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Jardunaldia, Amarako geltokian egin zen topaketarekin hasi zen. Bertan, 
Aitor Garitano ETSko Zuzendari Nagusiak, esker oneko hitzak eskaini ziz-
kien, urte hauetan egindako lanarengatik. Ondoren, deitutako pertsona 
guztiak Pasai San Pedrora joan ziren, Albaolako itsas faktoria bisitatzeko, 
zaharberritutako ontziola batean dagoen museoa, Jaizkibel draga zaharra-
ren ondoan. Bertan, San Juan naoaren, XVI. mendeko baleontziaren erre-
plika eraikitzen ari dira. Horren ondoren, badia zeharkatu zuten, Pasai 
Donibanen mahai inguruan esertzeko. Bertan, Antonio Aiz Eusko Jaurlari-
tzako Garraio Sailburuordeak enpresan izandako ibilbide profesional luzea 
eta herritarrei zerbitzua eskaintzeko erakutsi duten dedikazioa eskertu 
zien. 

Sektore publikoari buruzko hitzaldia

Martxoan, Pedro Hernando Arranz, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Aurre-
kontu Sailburuorde ohi eta ETSko Administrazio Kontseiluko kideak interes 
orokorreko gai bati buruzko informazio hitzaldia eman zuen Albiako ETSren 
egoitzan, sektore publikoa eta diruaren kudeaketa. 

Futbol 7

Maitzaren 21ean, igandez, ETSko eta Euskotreneko taldeek urtero joka-
tzen duten Futbol 7 txapelketaren beste edizio bat ospatu zen. Zornotzako 
Larrea kiroldegiak hartu zuen norgehiagoka, eta oraingo honetan, zailtasu-
nak izan zituen, antolakuntzari dagokionez: aurkaria (hau da, Euskotren), 
Futbol 7ko norgehiagoka jokatzeko ezinbestekoak direnak baino bi kide 
gutxiagorekin etorri zen. Arazoa konpontzeko, ETSk, bere eskuzabaltasuna 
erakutsiz, bere jokalari hoberenetako bat utzi zion beste taldeari, Kike 
González. Konponbidea oso ona izan zen zerbitzu operadorearentzat, izan 
ere, luzapen labur baten ondoren, azken unean irabazi baitzion ETSri, fitxa-
je berriaren lan bikainari esker. 

Kirol egunkari nagusiek ez zuten norgehiagokaren xehetasunik jaso, ezta 
izaera orokorragoko inolako erreferentziarik ere. Ziur gaude, maila gorene-
ko interesekoak izan ohi diren urtekarietarako eta txosten berezietarako utzi 
dituztela. Hori dela eta, eta bertan agertzearen zain, beharrezkoa da nor-

gehiagokaren kronika laburbiltzea eta, bere joko bikaina kontuan izanda, 
irabazlea izan behar zuen taldearen alineazioaren berri ematea. Horrela, 
ETSko taldea osatu zutenak hauek izan ziren: Imanol, Eñaut, Javi, Borja, 
Gorka, Sergio González eta Manu. Hasieran talde biak besteak egiten zue-
naren zain aritu ziren. ETSk aurrea hartu zuen markagailuan, eta horrela 
jarraitu zuen ia norgehiagoka osoan. Azken unean lortu zuen Euskotrenek 
berdintzea. Azkenean, eta luzapen labur baten ondoren, aurkariak aurrera 
egitea lortu zuen, lehen ere aipatu dugun bezala, Kike Gonzálezen joko bi-
kainari esker. Berak sartu zuen gol ikusgarriena, hainbat aurkariri ihes egin 
ostean. Aurkari horiek lankide eta lagunak ziren norgehiagokaren aurretik… 
eta baita ondoren ere. 
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VII. padel txapelketa

Ekainaren 6an, Derioko kiroldegiko pistek ETSko Padel txapelketaren zaz-
pigarren edizioa jaso zuten. Maite Iriondo izan zen garaile bikaina, eta biga-
rren lekua Gorka Rodríguezek lortu zuen. Kirolaren antolakuntza prozedu-
retan adituak direnez, sistema konplexua jarraituz antolatu zen txapelketa. 
Horren arrazoia kide kopuru bakoitia zegoela zen. Edozelan ere, garrantzi-
tsuena txapelketan nagusi izan zen giro bikaina, partidu batzuen berdinta-
suna eta, zerbait hartzen zuten bitartean, hamaika kidez osatutako taldeak 
euren gauzei buruz solasean aritzeko aukera izan zuen «hirugarren zatia» 
izan zen.

Kayak itsasadarrean

Udan jadanik, ekainaren 29an, kayakean aritzen adituak ziren lau kidek 
osatutako taldea Bilboko itsasadarreko uretara sartu zen, euren ontzien 
gainean. Horrela bat egin zuten ETSko Komunikazio sailak aisia eta kirol 
egutegiari jarraipena emateko egindako deialdiarekin. 

IX. Mountain Bike martxa 

Ekainaren 16an, lasterkari talde zabala elkartu zen Lebarioko tailerretan, 
Euskotren-ETS Mountain Bike Martxaren bederatzigarren edizioari ekiteko. 
Lasterketak bi ibilbide zituen, bat laburra, 15 kilometrokoa, eta bestea luzea, 
30ekoa. Anoa puntuak zeuden, eta baita lunch-a ere, proba gogorrean egin-
dako esfortzua saritzeko. Deiadar mendia, Oiz, ETSko barne kirol ekitaldien 
egutegian finkatu egin den probaren trazatua gainditzeko prest zeuden 
ETSko zazpi pertsonen (gainerakoak Euskotrenetik etorri ziren) pedalkada 
indartsuen eta gogorren lekukoa izan zen.

Kirol proba klasikoak

Erakunde barruko harremanak aberasteko eta sailen arteko erlazioak bul-
tzatzeko kirol eta aisia jardueretan parte hartzea finkatu egin zen 2017an, 
ETSko kideek hainbat probatan eta lehiaketatan parte hartuz. 
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Kirol egutegia martxoaren 5ean hasi zen, Lilatoiarekin. Soilik emakumeei 
zuzendutako bost kilometroko lasterketa Donostia erdialdeko kaleetatik 
egiten da. ETSko zazpi pertsonek hartu zuten parte Atlético San Sebastián 
taldeak antolatzen duen lasterketa herrikoian

Bi aste geroago, martxoaren 19an, Bilbao-Bilbao zikloturismo klasi-
koaren beste edizio bat egin zen. Aurreko edizioetan bezala, zenbait men-
date gaindituz 115 kilometroko ibilbidea osatu behar zuen probak partaide 
asko izan zituen. ETSko 18 txirrindularik hartu zuten parte hogeita bedera-
tzigarren ediziora heldu den nazioarteko proba horretan. 

Apirilaren 2an, ETSko hiru profesionalek bat egin zuten Bilbao Menditrail 
izenekoaren bosgarren edizioan parte hartu zuten mila partaiderekin. Las-
terkariek Pagasarri mendira igo zuten, hitzorduari animaziorik kendu ez zion 
euri gogorraren azpian.

Maiatzaren 14an, ETSko zazpi kidek hartu zuten parte Gasteizko Martín 
Fiz Maratoian, udaberriko egun eguzkitsuan, haize pixka batekin. Probak 
5.000 partaide inguru erakarri zituen bere modalitate guztietan, gainera-
koetatik aparte egin zen patin gaineko lasterketa barne.  

Udako parentesiaren ondoren, udazkenean dagoeneko, ETSko kide dinami-
koenek kirol eta aisia jardueren egutegiari berrekin zioten. Urriaren 21eko 
azken orduetan, ETSk Bilbao Night Marathon proban hartu zuen parte, 
ondo prestatutako 14 kide ausarten presentziari esker. Batzuek eta besteek 
«lasterketa pirata» izenez ezagutzen den hamar kilometroko distantzia egin 
zuten. Beste batzuk, ausartenek eta indartsuenek, maratoi erdiaren 21 ki-
lometroak amaitu zituzten. 

Kirol hitzordu klasikoek urtearen azken parteari ekin zioten, ETSren presen-
tzia izan zuten bi proba handitan parte hartuz. Azaroaren 12an, Beho-
bia-Donostia (20 kilometro) lasterketan, Europa osoko lasterketa herrikoi 
zirraragarri eta jendetsuenetakoan Erakundeko 16 pertsonak hartu zuten 
parte, eta astebete geroago, azaroaren 19an egin zen eta antolakuntzak 
sustatzen dituen balioen atalean adierazten denaren arabera partaide guz-
tiak irabazle diren (ilusioa, osasuna, konpainia, lehiakortasuna…) Bilboko 
Herri Krosean (10 kilometro), berriz, ETSko hamalau pertsonak hartu 
zuten parte. 
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Gabonetako ekitaldiak

ETSn ohikoa denez, Gabon inguruko egunak oso une egokia dira erakundea 
osatzen duten pertsonen arteko hurbilketa sustatzeko eta, ondorioz, barne 
harremanak aberasteko. Abenduak jardueraz betetako egitaraua izan zuen, 
eta horiei amaiera bikaina emateko, urte amaierako lunch klasikoa egin zen. 
Lunch-aren inguruan bildutakoek esperientziak eta, batez ere desio hobe-
renak partekatu zituzten eta, horrez gain, Aitor Garitano zuzendari nagusiak 
urtean zehar egindako esfortzua eskertu zien langile guztiei, erakundeko 
gertakari eta une nagusiei buruzko informazioa emateaz gain. 

Lunch-a egin eta bi egunera, Olentzero Albiako ETSren egoitza bisitatzera 
etorri zen, eta ume talde zabala zuen zain, berarekin egoteko. Aurre-erre-
tiratu potolo itxura, aurpegi gorrixka eta urteek aurrera egin duten arren 
keinu bikaina dituen Olentzero leihotik sartu zen, arrisku handiko ariketa 
eginez, umeen eta eurekin zeuden gurasoen eta gainerako guztien pozaren 
erdian. 

Olentzero heldu baino une batzuk lehenago, Zuzendari Nagusiak sariak ba-
natu zizkien ETSko langileen seme-alabentzat antolatutako marrazki lehia-
ketako irabazleei. 36 umek hartu zuten parte. Sariketa seigarren ediziora 
heldu da. Kategoria bakoitzeko irabazleak hauek izan ziren:

0-3 urteko kategoria: Xabi de la Iglesia Mendizabal - 3 urte. (Estíbaliz 
Mendizabalen semea – Albia).

4-7 urteko kategoria: Paul López García – 6 urte. (Unai Lópezen semea 
– Lebario).
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8-11 urteko kategoria: Iris Arechaga – 8 urte. (Félix Arechagaren alaba – 
Atxuri).

12-14 urteko kategoria: Ainhoa Bakaikoa – (Javier Bakaikoaren alaba – 
Amara).

Barne bisitak Ermuko lanetara

Azaroaren 27an, ETSko hainbat sailetako pertsona talde batek, ETSko 
Komunikazio Sailak antolatutako Ermuko geltokiko obretara egindako barne 
bisitan hartu zuen parte, Erakunde Publikoaren ekipamenduei eta aurrera 
daramatzan jarduketei buruzko ezagutza hobetzeko xedez. 

Bertaratutako talde zabala Bilboko Metroaren 3. lineako Zazpikaleak-Casco 
Viejoko geltoki berritik abiatu zen. Ermuko behin behineko geltokian, hel-
muga puntuan, Jon Ugalde obra zuzendaria zegoen zain, eta bera izan zen 
bisita osoko gidaria. 

Behin behineko geltokiaren ezaugarriak azaldu ondoren, taldea terminal 
berria egongo den lekura joan zen. Ondoren, oinez joan ziren, Ermua Zal-
dibarko udalerriarekin zuzenean lotuko duen tunel berriaren obren nondik 
norakoa egiaztatu ahal izateko. Bisita amaitu ondoren, itzulerako bidea 
medio bera erabiliz egin zen, tren moderno, eroso, azkar eta fidagarria. 
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3.8.7. Kanpoko bisitak obretara eta instalazioetara

Tecnun-eko eta Burgoseko Unibertsitateko ikasleak 

Urteko lehenengo hilabeteetan kanpo bisita ugari egin ziren Euskal Trenbide 
Sarearen obretara eta instalazioetara. Horrela, Donostiako Tecnun Uniber-
tsitateko eta Burgoseko Unibertsitateko ikasleak, Hernani-Astigarraga tar-
tean, Euskal Y-aren Gipuzkoako tartean, egiten diren lanak gertutik ezagu-
tzera hurbildu ziren. 

Leioako institutua

Halaber, Leioako Institutuko batxilergoko ikasleak Atxuriko geltokira hurbil-
du ziren, eta bertan ETSko Aginte Postuaren funtzionamendua ezagutzeko 
aukera izan zuten. 

EHU-UPVko Geologia gradua

Abenduaren 1ean, Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Zientzia eta 
Teknologia Fakultateko Geologia Graduko Ingeniaritza Geologiko ikasgaiko 
ikasle eta irakasle talde batek ere Ermuko geltoki berriaren obrak bisitatu 
zituen. Bertan arreta berezia jarri zuten egiten ari den tunelean. Bisita ETS-
ko Josu Rodríguez eta Aitor Yanguas langileek gidatu zuten, biak ere, fakul-
tate horretako ikasle ohiak. 
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3.9. Kalitatea eta ingurumena
Kudeaketa sistema integratuak

2017an, ETSk kalitate eta ingurumen ISO arauen trantsizioa egin zuen 
2015ean argitaratutako erreferentzial berrietara. Horrela, ETSren kudeake-
ta sistema integratua bat dator Kalitaterako ISO 9001:2015 erreferentzia-
larekin, Ingurumeneko ISO14001:2015 erreferentzialarekin eta Europako 
EMAS III Arautegiarekin eta Laneko Segurtasunerako eta Osasunerako 
OHSAS18001:2007 erreferentzialarekin.

Halaber, 2017an, sistemen kanpo auditoretzak egin ziren, bai jarraipenekoa 
eta bai berriztapenekoa ere. Apirilean arrakastaz gainditu zen OHSAS sis-
temaren jarraipeneko lehenengo auditoritzea SGS erakunde ziurtatzailea-
rekin. Uztailean, AENORrek kalitate eta ingurumen ziurtagirien berriztapen 
eta egokitzapen auditoretza egin zuen, 2015eko erreferentzial berriak kon-
tuan izanda. EMAS Arautegiaren ziurtagiriaren bigarren jarraipena ere egin 
zen, Ingurumen Adierazpenarekin, Arautegi horri jarraituz, 2015ean berriz-
tatu ondoren. Adierazpen horretan erakundearen zenbait ingurumen adie-
razleren jarraipenak jasotzen dira, zuzenak zein zeharkakoak. 

Adierazpenak izaera publikoa du; interesatuta dagoen pertsona oro sar 
daiteke horren edukira. Erakundeko langileak Intranetetik; herritar guztiak, 
ETSren webgunearen bitartez. 

ISO arau berrietara egokitu beharraren ondorioz, ETSk erakundearen eta 
interesatutako bere aldeen testuinguruaren azterketa egin zuen, eta baita 
Erakundeko Zuzendaritza eta Sail bakoitzerako arriskuen eta aukeren iden-
tifikazioa ere, horiek ebaluatuz eta arrisku horiek gutxitzeko ekintzak adie-
raziz. 

Ziurtapenen nondik norakoak Erakunde osoa hartzen du Segurtasunari eta 
Osasunari dagokienez. Kalitatearen eta ingurumenaren alorrean Plangintza 
eta Proiektu, Eraikuntza, Instalazio, Proiektu Estrategiko, Eragiketa eta 
I+G+B (Zirkulazio eta Zerbitzuaren Kudeaketa Saila) Zuzendaritzak eta 
Zirkulazioko Segurtasun, Larrialdi eta Babes Zibil Buruzagitza hartzen ditu. 
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Urtean zehar aurrera jarraitu zen Mantentze Lanetako Sailaren helburuak 
sistemaren helburuen planean eta adierazleak 2017ko Adierazleen Planean 
sartuz, nondik norakoaren barruan ez badaude ere. 

Kudeaketa sistema integratuaren mantentzea eta etengabeko hobekuntza 
bermatzeko xedez, egin beharreko barne auditoretzak egin ziren, kanpokoak 
egin aurretik. Hiru sistemetarako auditatutako obra kopurua aurreko epeal-
dian baino txikiagoa izan zen (13, 2016ko 17en aurrean), eta orokorrean 
askoz ere ez adostasun gehiago egon ziren. 

Urtekoaren orokorrean, sistema integratuan markatutako 59 helburuetatik, 
50 gogobetetze mailarekin lortu ziren, %85a, eta horrek erakundeko langi-
leek sistemen kudeaketan duten inplikazioa erakusten du. Adierazleen ba-
teria bat ere neurtzen da, 94 guztira (2016ko 97en aurrean). Azken horiek 
etengabeko hobekuntzarako informazio iturri garrantzitsutzat hartzen dira, 
eta sistemaren prozesuen kontrol eta jarraipenaren mende zuzenean ez 
dauden Zuzendaritzak/Sailak ere barne daude, horien artean Komunikazio, 
Ondare, Informazio Sistema eta Mantentze Zuzendaritzak, iraganeko hel-
buruetatik eratorritako adierazleez gain. 

2017an, legediak eragiten dien ETSko lineen Zarata Mapa Estrategikoak 
eguneratu ziren (urtean 30.000 zirkulazio baino gehiago dituzten lineak). 

Beste alde batetik, eta eskaintzen diren eta bezeroak zuzenean jasotzen 
dituen zerbitzuen kanpo kalitatea neurtzeko xedez, ETSk dagozkion gogo-
betetze inkestak egin zituen. Emaitzek hobera egin dute, aurreko erreferen-
tziazko balioekin alderatuta. Horrela, operadoreak %94,3ko gogobetetze 
maila eman du, eta obra eta proiektuetako bezeroek %98,4koa. Kasu bietan 
gainditu egiten dira erreferentziazko balioak (%89 eta %80, hurrenez hu-
rren).

2017. urteari, Sistemaren prozesu eragileen azterketarekin eman zitzaion 
hasiera, eta Jarduketen Koordinazio prozesua sortu zen, 2018an integratu 
ahal izateko. Hori guztia, prozesuak berrikusteari ekiteaz gain, ISO berrie-
tara egokitu ahal izateko. 
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BALANTZEA
2017ko abenduaren 31n eurotan

AKTIBOA

2017-12-31 2016-12-31 

AKTIBO EZ KORRIENTEA 1.052.541.881 1.033.949.964 

Ibilgetu ukiezina (5. Oharra) 2.259.852 2.324.840 

Aplikazio Informatikoak 2.064.950 1.921.756 

Garapena 82.832 78.364

Aurrerakinak 112.070 324.720 

Ibilgetu materialak (6. oharra) 1.050.222.318 1.031.545.678 

Lurrak eta Eraikinak 746.721.149 487.588.090

Instalazio Teknikoak eta bestelako ibilgetua 186.423.929 147.021.902 

Martxan dauden ibilgetuak eta aurrerakinak 117.077.240 396.935.686 

Epe luzeko ibilgetu Finantzarioak (4. eta 8. oharra) 59.711 79.446 

Bestelako finantza aktiboak 59.711 79.446 
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AKTIBOA

2017-12-31 2016-12-31 

AKTIBO KORRIENTEA 38.699.872 31.586.959 

Zordun komertzialak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk 12.004.191 14.911.547 

Zerbitzuak jaso dituzten bezeroak (9.a oharra) 75.817 57.952 

Bezeroak, taldeko enpresa eta elkartuak (9.b oharra) 5.603.155 1.993.918 

Orotariko Zordunak 399.040 1.365.066 

Langileak 63.050 69.174 

Herri Administrazioak (9.c oharra) 5.863.129 11.425.437 

Epe laburreko finantze inbertsioak (9.d oharra) 7.107 37.952

Bestelako finantza aktiboak 7.107 37.952 

Epe laburreko periodifikazioak 39.699 37.391 

Dirua eta bestelako aktibo likido baliokideak (9.e oharra) 26.648.875 16.600.069

AKTIBO OSOA 1.091.241.753 1.065.536.923 
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BALANTZEA
2017ko abenduaren 31n eurotan

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

2017-12-31 2016-12-31

ONDARE GARBIA 1.071.406.894 1.046.279.922

Funts propioak 188.405.710 195.909.473

Funts Soziala (10. oharra) 295.648.889 295.648.889

Aurreko Urtetan lortutako Emaitza Negatiboak -99.739.416 -93.675.860

Galdu-Irabaziak -7.503.763 -6.063.556

Jasotako diru-laguntzak, donazioak eta legatuak (11. b oharra) 883.001.184 850.370.449

Jasotako diru-laguntzak 883.001.184 850.370.449

PASIBO EZ KORRIENTEA 338.590 310.337

Epe luzeko zuzkidurak 338.590 310.337

Langileei epe luzera emandako prestazioengatiko obligazioak (12.a oharra) 338.590 310.337
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ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

2017-12-31 2016-12-31

PASIBO KORRIENTEA 19.496.269 18.946.664

Epe motzerako zuzkidurak (13.f oharra) 375.000 0

Epe motzerako Hartzekodunak 13.625.423 14.684.089

Bestelako finantza pasiboak (13.a oharra) 13.625.423 14.684.089

Merkataritza Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk 5.495.846 4.262.575

Hartzekodunak, Taldeko enpresak eta Elkartutakoak (13.b oharra) 250.521 185.036

Bestelako hartzekodunak (13.c oharra) 4.099.071 2.963.432

Langileak (oraindik burutu gabeko ordainketak) (13.d oharra) 579.014 569.461

Herri Administrazioekin dauden beste zor batzuk (13.e oharra) 567.240 544.646

PASIBO OSOA ETA ONDARE GARBIA 1.091.241.753 1.065.536.923

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 21era bitarteko oharrak, 2017. ekitaldiari dagokion Balantzearen parte dira.

Bilbon, 2018ko martxoaren 28an

Arantxa Tapia Otaegi Antonio Aiz Salazar Alberto Alberdi Larizgoitia Janire Bijuesca Bedialauneta Ernesto García Vadillo

Mikel Gurutzeaga Zubilla Estibaliz Hernaez Laviña Pedro María Hernando Arranz María Aranzazu  
Leturiondo Aranzamendi
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GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA
2017ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiak, eurotan

2017-12-31 2016-12-31

Negozio kopuruaren zenbateko garbia (17.a) 16.638.889 13.975.333

Salmentak 8.218.537 7.685.065

Zerbitzu Prestazioak 8.420.352 6.290.268

Hornikuntzak 0 -129.810

Beste ustiapen sarrera batzuk 26.265.954 25.841.825

Sarrera Osagarriak eta Kudeaketa Orokorreko beste batzuk 765.954 941.825

Ekitaldiaren emaitzan sartutako ustiapen diru laguntzak (11.a oharra) 25.500.000 24.900.000

Langileen gastuak -14.473.206 -13.918.936

Soldatak eta Antzekoak -10.991.890 -10.588.354

Gizarte Kargak (17.d) -3.481.316 -3.330.582

Beste ustiapen Gastu batzuk -27.621.038 -24.150.884

Kanpoko Zerbitzuak -27.565.356 -24.093.907

Tributuak -54.245 -56.977

Kudeaketa Orokorreko beste Gastu batzuk -1.437 0

Ibilgetuaren amortizazioak (5 eta 6) -38.301.377 -31.708.391

Ibilgetu ez finantzarioaren diru laguntzengatiko inputazioa (11.b) 31.390.564 24.689.178

Horniduren soberakinak (12.b) 0 33.000

Narriadurak eta emaitzak ibilgetuaren besterentzeengatik -1.161.189 -1.383.031

Besterentzeengatiko emaitzak (6) -1.161.189 -1.383.031

Beste emaitza batzuk -241.664 688.857

Ez ohiko diru-sarrerak 140.721 690.665

Ez ohiko gastuak -382.385 -1.808
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2017-12-31 2016-12-31

A.1. USTIAPENAREN EMAITZA -7.503.067 -6.062.859

Finantza gastuak -696 -697

Beste batzuekin izandako zorrengatik -696 -697

A.2. FINANTZA EMAITZAK -696 -697

A.3. ZERGA AURREKO EMAITZAK -7.503.763 -6.063.556

Irabazien gaineko zergak (16) 0 0

A.4. OPERAZIO JARRAITUEN EMAITZAK -7.503.763 -6.063.556

EKITALDIAREN EMAITZA -7.503.763 -6.063.556

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 21era bitarteko oharrak, 2017. ekitaldiari dagokion Galeren eta Irabazien Egoeraren parte dira.

Bilbon, 2018ko martxoaren 28an

Arantxa Tapia Otaegi Antonio Aiz Salazar Alberto Alberdi Larizgoitia Janire Bijuesca Bedialauneta Ernesto García Vadillo

Mikel Gurutzeaga Zubilla Estibaliz Hernaez Laviña Pedro María Hernando Arranz María Aranzazu  
Leturiondo Aranzamendi
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ONDARE GARBIAN GERTATUTAKO ALDAKETEN 
EGOERA
2017ko abenduaren 31n eurotan

1. 2017KO EKITALDIEI DAGOZKION DIRU-SARREREN ETA GASTUEN EGOERA

2017-12-31 2016-12-31

A) Galeren eta Irabazien kontuaren emaitza -7.503.763 -6.063.556

B) Ondare garbiari zuzenean inpuntatutako diru-sarrerak eta gastuak guztira

Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (11 b. oharra)

– Ibilgetuaren finantzaketa 60.021.299 57.620.915

C) Transferentziak galeren eta irabazien kontura

Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (11 b. oharra)

– Ibilgetuaren finantzaketa -31.390.564 -24.689.178

AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA 25.126.972 26.868.181

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 21 era bitarteko oharrak, 2017. ekitaldian dagokion Ondare garbiaren Aldaketen Egoera Osoaren parte dira.
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2. ONDARE GARBIAREN GAINEKO ALDAKETEN EGOERA OSOA EUROTAN

Fondo Social
Resultados 

Negativos de 
Ejercicios Anteriores

Resultado 
del Ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos
Total

HASIERAKO SALDOA 2016ko URTARRILAREN 1ean 295.648.889 -85.365.720 -8.310.140 817.438.712 1.019.411.741

Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk 2016an

– 2015. ekitaldiko emaitzen banaketa -8.310.140 8.310.140 0

 2016ko ekitaldian onartutako sarrerak eta gastuak guztira -6.063.556 32.931.737 26.868.181

AZKEN SALDOA 2016ko ABENDUAREN 31n 295.648.889 -93.675.860 -6.063.556 850.370.449 1.046.279.922

HASIERAKO SALDOA 2017ko URTARRILAREN 1ean 295.648.889 -93.675.860 -6.063.556 850.370.449 1.046.279.922

Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk 2017an

– 2016. ekitaldiko emaitzen banaketa -6.063.556 6.063.556 0 

 2017ko ekitaldian onartutako sarrerak eta gastuak guztira -7.503.763 32.630.735 25.126.972

AZKEN SALDOA 2017ko ABENDUAREN 31n 295.648.889 -99.739.416 -7.503.763 883.001.184 1.071.406.894

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 21 era bitarteko oharrak, 2017. ekitaldian dagokion Ondare garbiaren Aldaketen Egoera Osoaren parte dira.

Bilbon, 2018ko martxoaren 28an

Arantxa Tapia Otaegi Antonio Aiz Salazar Alberto Alberdi Larizgoitia Janire Bijuesca Bedialauneta Ernesto García Vadillo

Mikel Gurutzeaga Zubilla Estibaliz Hernaez Laviña Pedro María Hernando Arranz María Aranzazu  
Leturiondo Aranzamendi
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ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA
2017ko abenduaren 31n, eurotan

2017 2016

USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK (I) -1.047.329 2.101.710 

Ekitaldiaren emaitza zerga aurretik -7.503.763 -6.063.556 

Emaitzaren doikuntzak 8.475.953 7.893.085 

Ibilgetuaren amortizazioa (5 eta 6) 38.301.378 31.708.391 

Hornikuntzen aldaketa (12 eta 13) 403.253 -509.856 

Ibilgetuaren baxen eta besterentzeen eta finantza inbertsioen ondoriozko emaitzak (4, 6 eta 8) 1.161.189 1.383.031 

Kapital diru-laguntzen inputazioa (11.b) -31.390.564 -24.689.178 

Finantza gastuak 697 697 

Aldaketak kapital arruntean -2.018.822 272.878 

Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (9 eta 11) -3.291.441 910.679 

Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (13) 1.233.268 -650.723 

Beste zenbait pasibo arrunt (13.a) 39.351 12.922 

Ustiapen jardueren beste zenbait eskudiru fluxu -697 -697 

Interesen ordainketak -697 -697 

Beste kobrantza (ordainketa) batzuk 0 0 

INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK (II) -59.116.607 -96.906.734 

Inbertsioengatiko ordainketak -59.225.738 -96.910.749 

Ibilgetu ez-materiala eta materiala (5, 6 eta 13.a) -59.191.691 -96.831.303 

Beste finantza aktibo batzuk -34.047 -79.446 
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2017 2016

Desinbertsioengatiko kobrantzak 109.131 4.015 

Ibilgetu ez-materiala eta materiala (5, 6 eta 13.a) 17.149 4.015 

Beste finantza aktibo batzuk (4 eta 8) 91.982 0 

FINANTZAKETA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK (III) 70.212.742 96.365.519 

Ondare tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak

Kapital diru laguntzengatiko kobrantzak (11.b) 70.212.742 96.365.519 

ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN HAZKUNDEA/MURRIZKETA (I+II+III) 10.048.806 1.560.495 

Eskudirua edo baliokidea ekitaldiaren hasieran (9.e) 16.600.069 15.039.574 

Eskudirua edo baliokidea ekitaldiaren amaieran (9.e) 26.648.875 16.600.069 

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 21era bitarteko oharrak, 2017. ekitaldiari dagokion Eskudiruaren fluxuen Egoeraren parte dira.

Bilbon, 2018ko martxoaren 28an

Arantxa Tapia Otaegi Antonio Aiz Salazar Alberto Alberdi Larizgoitia Janire Bijuesca Bedialauneta Ernesto García Vadillo

Mikel Gurutzeaga Zubilla Estibaliz Hernaez Laviña Pedro María Hernando Arranz María Aranzazu  
Leturiondo Aranzamendi
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TXOSTENA
2017. EKITALDIA

1.  ERAKUNDE PUBLIKOAREN IZAERA ETA 
JARDUERA

EUSKAL TRENBIDE SAREA (ETS) Eusko Jaurlaritzaren Zuzenbide Pribatuko 
Erakunde Publiko bat da eta trenbideei buruzko gaietaz arduratzen den 
Autonomia Erkidegoko Administrazio Sailari atxikia dago. Gaur egun sail hori 
Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila da.

Erakundea Eusko Legebiltzarrak sortu zuen maiatzaren 21eko 6/2004 Le-
gearen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide azpiegiturak eraiki 
eta kudeatzeko helburuarekin. Bere helburu soziala ondorengoa da:

1)  Trenbideen gaineko eskumena duen Euskal Autonomia Erkidegoko Admi-
nistrazio Orokorreko Sailari bere laguntza teknikoa eskaintzea trenbide 
garraioko azpiegiturak planifikatu eta programatzeko. 

2)  Jaurlaritzak agintzen dizkion garraio azpiegiturak eraikitzea eta, era be-
rean, azpiegitura berri horiek, zuzenean edo beste edozein zuzenbide 
publikoko zein pribatuko erakunderen bitartez eta edozein negozio juri-
dikoren bidez, zaintzea, kudeatzea eta administratzea. 

3)  Aurretik baziren trenbide garraioko azpiegiturak, aurreko atalean aipa-
tutako bitartekoen bidez, zaintzea, kudeatzea eta administratzea, Jaur-
laritzak hala irizten duenean. 

4)  Jaurlaritzak agintzen dion eta zuzenean edo zeharka trenbide garraioko 
azpiegiturak eraikitzearekin, zaintzearekin eta administratzearekin zeri-
kusia duen beste edozein eginkizun, bereziki, azterlanak eta proiektuak 
idazteari buruzkoak eta trenbide garraioko politikari, telekomunikazio 
zerbitzuei eta espazio publikoen erabilerari lotutako azpiegiturak kudea-
tzearekin —zuzenbidean onartutako edozein negozio juridikoren bidez— 
zerikusia dutenak.

Bere eginkizunen artean ondorengoak azpimarra daitezke:

–  Proiektu teknikoak lantzea. 

–  Azpiegitura berriak eraikitzeko obrak aurrera eramatea. 

–  Azpiegiturak kudeatzea: horiek ustiatzea eta mantentzea, haien segurta-
suna bermatzea eta trafikoa erregulatzea. 

–  Lursailak eta instalazioak erabiltzea. 

–  Trenbide azpiegiturekin erlazionatutako babesa eta zainketa. 

–  Kanon eta tarifen dirua jasotzea. 

–  Azpiegituretako administratzaile gisa dituen administrazio ahalmenak 
erabiltzea. 

–  Trenbideetako jabari publikoaren gaineko emakida eta baimenei buruzko 
erabakiak hartzea.

Euskal Trenbide Sarearen jarduerak Zuzenbide Pribatuarekin bat datoz. 
Erakundeak bere administrazio ahalmenak erabiltzen dituenean betiere 
Zuzenbide Publikoko arau aplikagarriak betetzen ditu. Gainera, Erakunde 
Publikoa denez, Eusko Jaurlaritzak zein Legebiltzarrak hari dagozkion gaiei 
buruz ebazten dituzten arauak bete behar ditu. Ekonomia-finantzen infor-
mazioari dagokionez, Erakundeak Eusko Jaurlaritzako Ogasun Sailaren au-
rrean aurkeztu beharko ditu Kontabilitate Plan Orokorraren arabera burutu-
tako urteko kontuak, eta Administrazio Kontseiluak kontuen likidazioa 
formulatuko du, Erakundearen eraketari buruzko 6/2004 Legearen 10.c 
artikuluan ezartzen dena betez.

Erakundeak burutzen duen jarduera kontuan izanik, ez du ekitaldian zehar 
Ondarearekin, Finantza Egoerarekin eta lortutako Emaitzekin erlazionaturi-
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ko esanguratsuak izan daitezkeen ingurumen izaerako erantzukizunik, gas-
turik, aktiborik, hornidurarik edo bestelakorik. Hori dela eta, ez da inguru-
menari buruzko gaien inguruko desglose berezirik sartzen Urteko Kontuen 
memoria honetan.

1.1. Trenbide Azpiegituren Adskripzioa

2006ko abuztuaren 1ean Eusko Jaurlaritzak trenbide azpiegituren eta tren-
bide garraioko zerbitzuen kudeaketak banatzeko prozesua burutu zuen. 
Horrela, Euskal Trenbide Sareak Eusko Trenbideak Sozietate Publikoak ku-
deatzen zituen lineetako azpiegiturak zaindu, administratu eta kudeatzeko 
ardura jaso zuen.

Aktiboen Esleipena

Euskal Trenbide Sarea Erakunde Publikoak ordura arte Eusko Trenbideak - 
Ferrocarriles Vascos, S.A. Sozietate Publikoari zegozkion trenbide azpiegi-
turei zuzendutako aktiboak jaso zituen bere helburu soziala bete zezan, 
ekainaren 6ko 118/2006 Dekretuak agintzen duen bezala.

Aktiboen adskripzioari dagokionez, aportaturiko ondasunak Euskadiko Au-
tonomia Erkidegoarenak badira ere, ustiapen ekonomikoa determinatzen 
duen unitate ekonomiko autonomoa era dezaketen ondasun multzo bat 
aportatu denez, hau da, bere baliabideekin bakarrik funtzionatzeko gai izan-
go den multzoa eta jasotako ondasunen izaera eta operazioaren funts eko-
nomikoa kontuan izanik, jarduera adar baten barruan sar daitekeena, Era-
kundeak jasotako ondasunak ibilgetu inmaterialen edo materialen dagozkien 
epigrafeetan erregistratu ditu, bakoitzaren izaera kontuan izanik.

Ondasun horien balioa, 2017ko abenduaren 31n, 75.408.682 eurokoa da. 
2016ko abenduaren 31n 81.398.958 eurokoa zen.

Era berean, ekainaren 6ko 118/2006 Dekretuari jarraiki, Erakundeari ads-
kripzio-erregimenean esleitu zitzaizkion Euskal Autonomia Erkidegoko gai-
nerako trenbide-jabari publikoko ondasunak, abuztuaren 25eko 2488/1978 

Dekretuaren eta abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez trans-
feritutako trenbide-lineek osatzen dituztenak, baita Zumarragatik Zumaia-
rako trenbidearen linea eta Bilboko tranbiaren A linea eta linea horiek ad-
ministratu eta kudeatzeko dagokion mandatua ere. Hala eta guztiz ere, 
ezinezkoa izan zen linea horiei dagokien ondasunen zerrenda eta balioespen 
bat edukitzea, eta horregatik Erakundearen data horretako ibilgetu-erregis-
troan ez ziren barne hartu.

Modu osagarrian, transferitutako trenbide-jarduera osatzen duten eta haien 
kudeaketa erakundearen erantzukizuna den ondasun guztiak ezagutzeko, 
aditu independenteei eskatutako hainbat proiektu egin ziren, trenbide-az-
piegiturari buruzko datuak biltzea eta euskarri geografikoa zuten datu-ba-
seetan sartzea izanik helburu nagusia, egungo ondasunen informazio egu-
neratua edukitzea ahalbidetzen duen kudeaketako informazio-sistema bat 
edukitzeko, baina ezin izan balioetsi eta erakundearen kontabilitate-erre-
gistroetan sartu.

Beste adskripzio batzuk

2011ko ekitaldian, Eusko Jaurlaritzak ETSri esleitu zizkion bi bulego-solairu 
Bilboko Albia Eraikinean 3.460.005 euroren truke, eta Martuteneko (Donostia) 
DBH-ko eraikina 693.983 euroren truke, 2011ko uztailaren 28ko eta abendua-
ren 26ko ebazpenen bidez, hurrenez hurren. 2012az geroztik ETSk Bilboko 
San Bizente kaleko 8. zenbakian dagoen eraikineko 14. eta 15. solairuetan 
garatzen du bere jarduera, Albia Eraikina izeneko eraikinean, alegia.

Modu osagarrian, 2013ko ekitaldian Eusko Jaurlaritzak Bilboko Prim kalean 
kokatutako 15 garaje-plaza esleitu zizkion ETSri, 391.500 euroren truke. 
Aktiboen bi adskripzio horiek kontrapartida izan zuten erakundearen Gizar-
te Funtsean.

1.2. ETS-ren jarduera

2006ko abuztuaren 1etik aurrera, ETS arduratzen da bere menpeko tren 
lineen garraiorako azpiegituraren kudeaketaz, zaintzaz, eta administra-
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zioaz. Baita trenbide berriak eraikitzeaz ere, eta Eusko Jaurlaritzaren 
Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailarekin elkarlan teknikoan aritzen 
da ordutik aurrera. Horrela, bere xede sozialean aurreikusitako jarduerak 
bete dira.

Gaur egun azpiegiturak honako hauek dira:

–  Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide-jabari publikoko ondasunak, abuz-
tuaren 25eko 2488/1978 Dekretuaren eta abenduaren 18ko 3/1979 Lege 
Organikoaren bidez transferitutako trenbide-lineek osatzen dituztenak 
(Bilbo-Donostia, Donostia-Hendaia, Amorebieta-Bermeo, Deustua-Lezama 
eta Urolako trenbide-adarra).

–  Bilboko tranbia.

–  Gasteizko tranbia.

Euskal Trenbide Sareak bere gain hartuko du, halaber, Bilboko hiri trenbi-
deko linea berrien eraikuntza, eta bere azpiegituraren ondasun guztien 
kudeaketa.

Laburbilduz, bere funtzioak honako hauek dira:

–  ETS-ren Sare Propioaren trenbide-azpiegitura berriak eraikitzea eta 
proiektu teknikoak egitea.

–  Eusko Jaurlaritzak hala aginduta, beste trenbide azpiegituren eraikitze-la-
nak zuzentzea eta proiektu teknikoak egitea (Euskal Trenbide Sare Berria, 
Metro Bilbao…).

–  Trenbide azpiegitura propioen eta agintzen zaizkion gainerakoen adminis-
trazioa. Hurrengo hauek barne daude:

 •  Ustiapena, dagokion kanona kobratuko da.

 •  Mantentzea eta zaintzea.

 •  Segurtasun sistemen kudeaketa eta trafikoa erregulatzea.

3. Lineari buruzko hitzarmena

Bilboko Trenbide Metropolitarraren linea berrien eraikuntzarekin erlaziona-
tuz, 2008ko abenduaren 26an hitzarmena sinatu zen Eusko Jaurlaritzaren, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta ETS-ren artean. Hitzarmen horrek Bilboko 
Metroaren 3. Linea eraikitzeko eta finantzatzeko terminoak eta une horretan 
zegoen sisteman integratzea jasotzen zuen. Modu osagarrian, 2013ko aben-
duaren 27an beste Hitzarmen bat sinatu zuten erakunde horien artean, 
Bilboko Metroaren 3. Linearen eraikuntza-obrekin jarraitzeko eta obrak fi-
nantzatzeko bukatzen diren arte. 2016ko abenduaren 23an honen gehigarri 
bat sinatu zen, hitzarmena 2017ra arte luzatzeko.

Azkenik 2017. urtean jarri da martxan Metroaren 3. Linea. Honez gain, Hi-
tzarmen berri bat sinatu da, 2018 eta 2019an zehar egingo diren azkenengo 
lanak jasotzen dituena.
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2.  URTEKO KONTUAK AURKEZTEKO 
OINARRIAK

Urteko Kontu hauen zenbateko guztiak eurotan eta hamarrekorik gabe adie-
razita daude. Memoria honetan aipatutako oharrak (1etik 21era) 2017ko 
abenduaren 31n datatutako Egoera Balantzetik, Galeren eta Irabazien Kon-
tutik, Ondare Garbian gertatutako Aldaketen Egoeratik eta Diru Fluxuen 
Egoeratik lortu ditugu.

a) Irudi garbia

Erantsirik dauden Urteko Kontuak Erakundeko kontabilitate erregistrotik lortu 
ditugu, eta Kontabilitateko Plan Orokorra onetsi duen 1514/2007 Errege De-
kretuan eta irailaren 17ko 1159/2010 Errege Dekretuan, Abenduaren 2ko 
602/2016 Errege Dekretuan eta EHA/733/2010 (martxoaren 25ekoa) Aginduan 
agindutakoa betetzen dute. Horrela, Erakundeko ondarea, egoera ekonomikoa, 
erakundearen emaitzak eta diru fluxuen egoera argi eta garbi zehazten dira.

b) Nahitaezkoak ez diren kontabilitate printzipio aplikatuak

Ez dira aplikatu nahitaezkoak ez diren kontabilitate printzipioak. Adminis-
tratzaileek urteko kontuak egin dituzte urteko kontu horietan eragin nabar-
mena duten eta nahitaez aplikatu behar diren kontabilitate printzipio eta 
arau guztiak kontuan izanik. Eutsi egin zaio nahitaezkoak diren printzipio 
guzti-guztiak aplikatzeari.

c) Eginiko zenbatespenak

Urteko kontuen prestakuntzetarako beharrezkoa da Sozietateak etorkizu-
nari dagokionez nolabaiteko aurreikuspenak erabiltzea. Aurreikuspen horiek 
etengabe ebaluatzen dira eta esperientzia historikoan eta beste hainbat 
faktoretan oinarrituta egiten dira, esaterako, dagoen egoeran oinarrituta 
etorkizunean gertatzeko modukotzat jotzen diren gertaeretan. Honekin 
batera doazen urteko kontuak egitean, Erakundeko administratzaileek egi-

niko zenbatespenak erabili dira bertan bilduta dauden aktibo, pasibo, sarre-
ra, gastu eta konpromisoetako zenbait baloratzeko.

Nahiz eta zenbatespen horiek 2017ko ekitaldia ixtean eskuragarri dagoen 
informaziorik onena oinarri hartuta egin diren, baliteke zenbatespenok ge-
roan jazo litezkeen gertaeren ondorioz aldatu behar izatea (gorantz edo 
beherantz) datozen ekitaldietan. Hala denean, geroari begira egingo lirate-
ke zenbatespenak.

Ondoren, hurrengo finantza ekitaldiaren barruan aktiboen eta pasiboen li-
buruen balioetan doikuntza materiala eragiteko arrisku esanguratsua duten 
aurreikuspenak eta juizioak azaltzen dira.

Ibilgetu materialaren bizitza erabilgarriak

Erakundearen zuzendaritzak aurreikusitako bizitza erabilgarriak eta ibilge-
turako amortizazio bitarteko dagozkien karguak zehazten ditu. Hori aldatu 
egin daiteke, seberoen sektorearen zikloaren erantzun diren berrikuntza 
teknikoen eta ekintzen ondorioz, adibidez. Zuzendaritzak amortizazio bitar-
teko kargua handitu egingo du bizitza erabilgarriak aurretik aurreikusitako 
bizitzak baino laburragoak direnean, edo ikuspegi teknikotik zaharkiturik 
geratu diren edo baztertu diren aktiboak amortizatu edo desegingo ditu.

Hornidurak

Aldizka hornidurak erregistratzea beharrezkoa da, zeinen saldoak zuzendari-
tzaren zenbatespen onenaren arabera ezartzen diren. Hornitu beharreko 
zenbatekoa hirugarrenek erreklamatutako edo erreklama ditzaketen zenbate-
ko espezifikoen arabera kalkulatzen. Hornidurak finantza-deskontuaren xede 
dira, betiere horien likidazioa egiteko unea kalkulatzeko aukera baldin badago.

d) Partidak taldekatzea

Balantzeko, galera-irabazien kontuko, ondare garbian egindako aldaketen 
egoera-orriko eta eskudiru-fluxuen egoera-orriko partida jakin batzuk tal-
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dekatuta aurkezten dira errazago ulertzeko, baina esanguratsua den neu-
rrian, informazioa bananduta aurkeztu da memoriako dagozkion oharretan.

e) Informazioaren konparazioa

Merkataritza-legeriaren arabera, konparatzeko, balantzaren idazpen, gale-
ren eta irabazien kontu, ondare garbian aldaeren egoera eta eskudiruaren 
fluxuen egoera bakoitzarekin, 2017ko kontuez gain, joan den urtekoak aur-
kezten dira. Bi ekitaldietako kontuak konparagarriak eta homogeneoak dira.

3. EMAITZAK APLIKATZEA
2017ko ekitaldiaren emaitza banatzeko proposamena da ekitaldiko galerak 
Aurreko Ekitaldietako Emaitza Negatiboen kontuan aplikatzea. 2016ko eki-
taldiaren emaitza Aurreko Ekitaldietako Emaitza Negatiboen kontuan apli-
katu zen.
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4. ERREGISTRO ETA BALORAZIO ARAUAK

a) Ibilgetua

Ibilgetu ukiezina

Ibilgetu ez-materialari ekarpen balioa (1. oharra) edo eskuraketa prezioaren 
balioa eman zaio. 

Ikerketa-gastuak gastu bezala jasotzen dira gastu horiek egiten direnean, 
eta proiektu batean egindako garapen-gastuak ibilgetu ukiezin gisa jasotzen 
dira proiektua bideragarria bada ikuspegi tekniko eta komertzialetik, hori 
osatzeko behar adinako baliabide tekniko eta finantzarioak badaude, era-
gindako kostuak modu fidagarrian zehaztu baldin badaitezke, eta mozkinak 
sortzea posible bada.

Beste garapen-gastu batzuk gastu bezala jasotzen dira gastu horiek egiten 
direnean. Aurrez gastu gisa jasotako garapen-kostuak ez dira aktibo be-
zala jasotzen ondorengo ekitaldi batean. Aktibatzen diren eta balio-bizitza 
mugatua duten garapen-kostuak modu linealean amortizatzen dira beren 
balio-bizitza estimatuan zehar proiektu bakoitzerako, 5 urte gainditu gabe. 
Aktibo baten kontabilitate-balioa bere zenbateko berreskuragarri estima-
tua baino handiagoa bada, bere balioa berehala murrizten da bere zenba-
teko berreskuragarriraino. Garapen-gastuak kapitalizatzea ahalbidetu 
zuten proiektuaren aldeko zirkunstantziak aldatzen badira, amortizatzeko 
dagoen zatia zirkunstantzia horiek aldatzen diren ekitaldian emaitzetara 
eramaten da.

Hirugarrenei erositako informatika-programetarako lizentziak horiek eros-
teko eta programa espezifikoa erabiltzeko prestatzeko egin diren kostuak 
oinarritzat hartuz kapitalizatzen dira. Ordenagailu-programen eskuraketa 
eta garapenean eragindako kostuak, webguneen garapen-kostuak barne, 
informatika-aplikazio gisa barne hartzen dira. Informatika-aplikazioen man-
tentze-kostuak, kostu horiek eragiten diren ekitaldiko galera-irabazien 
kontuan erregistratzen dira. Informatika-aplikazioen amortizazioa 4 urteko 
aldi batean metodo lineala aplikatuz egiten da.

Ibilgetu Materiala

Ibilgetu materialari ekarpen balioa (1. oharra) edo eskuratze prezioaren 
balioa eman zaio. Berrikuntza, hedapen edo hobekuntza kostuak, ibilgetu 
materialaren balio bizitza luzatzen dutenak, aktiboan sartu dira, ondasuna-
ren balio handiago gisa, bakar bakarrik gaitasunaren, produktibitatearen 
edo bizitza erabilgarriaren luzapenaren hobekuntza eragiten dutenean. 
Zaintze eta mantentze gastuak dagokien ekitaldiko ustiapen kontuaren ba-
rruan sartu dira.

Amortizazioa metodo linealaren arabera kalkulatu da, bizitza erabilgarriaren 
honako estimazio hau kontuan izanik:

Elementuak
Bizitza erabilgarria 

(urteak)

Eraikuntzak
– Zabalguneak, fabrikako lanak
– Geltokiak, geralekuak, tailerrak…
– Superegitura

50
33
25

Makineria 10

Tresneria 5

Bestelako instalazioak
– Seinaleztapena
– Aireko línea
– Komunikazioak
– Instalazio elektrikoak
 • SAIak
 • Azpi-estazioak
 • Beste instalazio elektriko batzuk
–  Eskailera mekanikoak, igogailuak eta sarbideak 
– Makina baliogabetzaileak
– Bideozainketa
– Teleaginteak
– Bestelakoak

10
15
14

5
25
20
20
10
10
8

20
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Elementuak
Bizitza erabilgarria 

(urteak)

Altzariak eta ekipoak 10

Ekipo informatikoak 4

Garraio elementuak
– Ibilgailuak
– Furgonetak
– Laguntzako bagoia
– Automotoreak

5
7

16
25

Bestelako ibilgetua 20

Aktiboen hondar balioa eta bizitza erabilgarria berrikusi egiten da, eta, 
beharrezkoa balitz, balantze bakoitzaren datan egokitzen da.

Aktibo baten kontabilitateko balioa aurreikusitako zenbateko berreskuraga-
rria baino altuagoa denean, bere balioa berehala murriztuko da, zenbateko 
berreskuragarriraino.

Ibilgetu materialaren galerak eta irabaziak, salmentarengatik lorturiko di-
ru-sarrerak eta kontabilitateko balioa alderatuz kalkulatzen dira, eta galeren 
eta irabazien kontuan erregistratzen dira.

Eraikuntzei dagokien indarreango ibilgetuaren aktiboak dagokien epigrafera 
eramango dira, eta Obren Harrera Akta eta haien likidazioa sinatzen den unean 
hasten dira amortizatzen. Hori ez da martxan jartzearen oso desberdina iza-
ten. Erakundeko Administratzaileen iritziz, gertakari horrek ez du eragin 
esanguratsurik erakundearen Balantzearen eta Kontuaren irudi fidelean.

Ibilgetuaren narriadura

Balio-galeraren zantzuak egonez gero, Erakundeak aktibo horien balio be-
rreskuragarria liburuetan dutena baino zenbateko txikiagora murritz deza-
keten galerak ote dauden zenbatetsiko luke «Narriadura-testa» deitutakoa-
ren bitartez. Aurrekoa hala izanik ere, kontuan izanik Erakundearen izaera 

eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren barnekoa dela, 
zeinaren mende dagoen erabat bere jarduera garatzeko eta jarraitzeko, eta 
jarduera finantzatzeko diru-laguntzak ere harengandik jasotzen dituenez, 
aktiboen berreskuratzea testuinguru horretan ebaluatu behar da. Adminis-
tratzaileen ustez, Eusko Jaurlaritzak etorkizunean Erakundearen jarduera 
garatzeko ekarpenak egingo dituela zalantzarik ez dagoenez, gaur egun ez 
dago aktiboen balio-galerari buruzko arrastorik, era berean horien antzina-
tasuna kontuan izanik, eta horrela erabilera-berrezarpenaren balioa konta-
bilitate-balioa baino handiagoa da.

«Esku diruen fluxuen sortzaile ez diren aktibo» gisa hartuko dira Erakun-
dearentzat etekin ekonomikorik sortzen ez diren jardueretara bideratuak, 
hau da, fluxu ekonomiko-sozialak edo erabilgarritasun publikoko fluxuak 
sortzen dituen jardueretara bideratuak. Esku diruen fluxuen sortzaile ez den 
aktibo baten narriaduraren ondoriozko galera gisa kontabilizatuko da aktibo 
horren kontabilitateko balioa, hori ezartzen den egunean duen zenbateko 
berreskuragarria baino handiagoa bada. Balio berreskuragarritzat hartuko 
da arrazoizko balioaren ken salmentaren kostuen eta erabilerako balioaren 
arteko zenbatekorik altuena.

Aktibo horien narriaduraren ondoriozko galera onartu behar baldin bada, 
horien kontabilitateko balioa proportzioan murriztuko da, honako hauen 
arteko balio nagusiaren mugaraino: arrazoizko balioaren ken salmentaren 
kostuak, depreziaturiko birjartze kostua eta zero.

Esku diruen fluxuen sortzaile ez diren aktiboen narriaduraren ondoriozko 
baloraziozko zuzenketak, eta horien berrazterketa, egoera hori eragin duten 
zergatiak desagertu direnean, gastu edo diru-sarrera gisa onartuko dira, 
hurrenez hurren, Galeren eta Irabazien kontuan. Narriaduraren lehengora-
tzearen muga, lehengoratze hori gertatzen den egunean aktiboak duen kon-
tabilitateko balioa izango da, balio narriadurarik erregistratu ez baldin bada.

b) Higiezinen inbertsioak

Ibilgetu Materialaren barruan, gaur egun errentamendu bidez ustiatzen diren 
aktibo jakin batzuk daude erregistratuta. Erakundeak, gaur egun, ez ditu 
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higiezin-inbertsio gisa sailkatuta Egoera Balantzean, ez direlako zenbateko 
garrantzitsuak eta 2017ko eta 2016ko abenduaren 31n ez datozelako bat 1. 
Oharrean adierazitako adskripziotik datozen aktiboekin, eta kontabilitate-ba-
lio garbiaren balioaren xehetasun fidagarria ez dagoelako eskura. Hala eta 
guztiz ere, 7. Oharrean horietatik lortutako errendimenduak xehatzen dira. 

c) Errentamenduak 

Errentatzaileak titulartasunetik eratorritako arriskuen eta etekinen zati 
handi bat bere gain hartzen dituen errentamenduak errentamendu opera-
tibo gisa sailkatzen dira. Erakundearen errentamendu guztiak operatiboak 
dira. Gastuak sortu diren ekitaldiko galeren eta irabazien kontura kargatzen 
dira errentamendu operatiboaren erabakien ondoriozko gastuak. Kobran-
tzatzat edo ordainketatzat hartuko da errentamendu operatibo bat kontra-
tatzean egin litekeen edozein kobrantza edo ordainketa, eta emaitzetan 
egotziko da errentamendu-aldi osoan zehar, errentan hartutako aktiboaren 
etekinak laga edo jaso ahala betiere.

Erakundeak errentari lanak betetzen dituenean, gastuak eta sarrerak sor-
tzen diren ekitaldiko galeren eta irabazien kontura kargatzen dira errenta-
mendu operatiboari buruzko erabakien ondoriozko sarrera eta gastuak.

d) Finantza tresnak

d.1) Finantza aktiboak

Kategoria hauetan sailkatzen dira Erakundeak dituen finantza aktiboak:

–  Kobratu beharreko partidak: ondasunen salmentan edo trafiko eragike-
tengatik emandako zerbitzuetan sortutako finantza aktiboak, merkatari-
tzan sortutakoak ez izan arren ondare tresnak horien deribatuak ez dire-
nak, eta zenbateko finkoko edo finka daitekeen zenbatekoko kobrantzak 
dituztenak eta merkatu aktiboan negoziatzen ez direnak.

Erakundeak, ekitaldia ixtean behinik behin, narriadura testa egiten du zen-
tzuzko balioarekin erregistraturik ez dauden finantza aktiboetarako. Narria-

dura gertatzeko ebidentzia objektiboa dagoela irizten zaio baldin eta finan-
tza aktiboaren balio berreskuragarriak liburuetan duena baino balio txikiagoa 
badu. Hala gertatzen denean, galeren eta irabazien kontuan erregistratzen 
da narriadura.

Zehazkiago, zordun komertzialei buruzko balorazio-zuzenketei eta kobratu 
beharreko beste kontu batzuei dagokienez, hauxe da Erakundeak balora-
zio-zuzenketak kalkulatzeko erabilitako irizpidea, horrelako zuzenketarik 
balego: kobratzeke dauden kontuen egoera espezifikoaren azterketa bat 
egitea, eta zuzkidurak ezarriko dira zenbait aldaketaren ondoriozko beran-
dutzeak izan ditzaketen eta hausturaren bat ekar dezaketen kontuetan.

Finantza aktiboak, hasieran, emandako kontra-prestazioaren zentzuzko balioan 
erregistratuko dira gehi haiei zuzenean egotz dakizkiekeen transakzio kostuak.

Amortizaturiko kostuagatik baloratzen dira kobratu beharreko partidak, eta 
finantzen aldetik eguneratu egingo dira urtebetetik gorako mugaeguna du-
ten eta kobratzekoak diren kontuak. Aurrekoa hala izanik ere, urtebetetik 
gorako mugaeguneratzea duten merkataritza-eragiketengatiko kredituak, 
hasierako onarpenaren unean nahiz ondoren, beren balio nominalarekin 
balioesten dira, fluxuak ez eguneratzeko eragina garrantzitsua ez bada. 

Finantza-aktiboei balantzean baja ematen zaie aktiboaren jabetzari atxiki-
tako arrisku eta etekin guztiak funtsean eskualdatu egiten direnean. Kobra-
tu beharreko kontuen kasuan, ulertzen da hori gertatzen dela oro har kau-
dimengabezia eta berandutza-arriskuak eskualdatu badira.

d.2) Finantza pasiboak

Finantza pasiboak dira Erakundeak ordaintzeke dituen partidak eta zordun-
ketak, enpresaren eragiketei dagozkien ondasunak eta zerbitzuak erostea-
gatik sortuak, edo merkataritzan sortutakoak direnak. Horiek guztiak ezin 
har daitezke finantza tresna deribatuak. 

Ordaindu beharreko partidak eta zordunketak, hasieran, jasotako kon-
tra-prestazioaren zentzuzko balioarekin baloratuko dira, zuzenean egotz 
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daitezkeen transakzio kostuetatik doituta. Ondoren, kostu amortizatuaren 
arabera baloratuko dira pasibo horiek. Aurrekoa hala izanik ere, urtebetetik 
gorako mugaeguneratzea duten eta kontratuko interes-tasarik ez duten 
merkataritza-eragiketengatiko zorrak, hasierako unean nahiz ondoren, be-
ren balio nominalarekin balioesten dira, eskudiru-fluxuak ez eguneratzeko 
eragina garrantzitsua ez bada.

Erakundeak baja ematen die finantza pasiboetan sortutako betebeharrak 
iraungi direnean.

Herri Administrazioekin dauden saldo zordunek eta hartzekodunek, eman-
dako diru-laguntzetatik, Gizarte Segurantzako Erakundeekiko kredituetatik 
edo debituetatik edo aktibo eta pasibo fiskal ohikoetatik edo ez ohikoetatik 
eratorritakoek, kobratzeko eskubidea edo ordaintzeko beharra sortzen ba-
dute ere, ez dira kontratu erlazio bilakatzen, Herri Administrazioen aldeko 
lege agindeian edo sustapen jardueretan dute jatorria eta, ondorioz, finan-
tza aktibotzat edo pasibotzat hartu behar dira.

Finantza-tresnen azterketa kategoriaren arabera

«Finantza-tresnak» erregistro eta balioespen-arauan ezarritako finan-
tza-tresnen kategorietako bakoitzaren liburuen balioa honako hau da:

Finantza-aktiboak 

Euroak

2017
Kredituak eta 
beste batzuk 

2016
Kredituak eta 
beste batzuk 

Epe luzera:
– Maileguak eta partidak, kobratzeko 59.711 79.446

Epe laburrera:
– Maileguak eta partidak, kobratzeko 6.148.169 3.524.062

6.207.880 3.603.508

Finantza-pasiboak

Euroak

2017
Beste batzuk

2016
Beste batzuk

Epe laburrera:
– Maileguak eta partidak, pagatzeko 18.554.029 18.402.018

18.554.029 18.402.018

Aktibo eta pasiboko finantza-tresnek, funtsean, epe laburreko mugaeguna 
dute.

Oraindik mugaeguneratu ez diren eta narriaduragatiko galerarik jasan ez 
duten finantza-aktiboak kreditu-kalitate handikotzat eta narriadura gabe-
kotzat jotzen dira. Batez ere erakunde publikoekin kobratu beharreko kon-
tuei dagozkie.

e) Kontuen Banaketa

Ohikotzat hartzen dira, oro har, hamabi hilabeteko epea duten kredituak eta 
zorrak, hain zuzen ere aktiboaren mugaegunerako, besterentzeko edo egite-
ko edota zorra ustiapenaren ohiko zikloan ezeztatzeko aurreikusitako epea.

f) Diru-laguntzak

Izaera itzulgarria duten diru-laguntzak pasibo gisa erregistratzen dira, ez 
itzulgarritzat hartzeko baldintzak bete arte, eta itzulgarriak ez diren diru-la-
guntzak, berriz, ondare garbiari zuzenean inputaturiko diru-sarrera gisa 
erregistratzen dira, eta oinarri sistematikoa eta arrazionala duten diru-sa-
rrera gisa aitortzen dira, diru-laguntzatik sorturiko gastuekin erlazionaturik. 
Bazkideen aldetik, galerak konpentsatzeko, jasotzen diren diru-laguntza ez 
itzulgarriak funts propioetan erregistratzen dira zuzenean. 

Ondore horietarako, diru-laguntza bat ez itzulgarritzat hartuko da diru-la-
guntza emateko akordio banakatua dagoenean, diru-laguntza hori emateko 
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baldintza guztiak bete direnean eta kobratzearen inguruan arrazoizko za-
lantzarik ez dagoenean. 

Moneta izaerako diru-laguntzak emandako zenbatekoaren arrazoizko balioa-
ren arabera baloratzen dira, eta moneta izaera ez duten diru-laguntzak, 
jasotako onuraren arrazoizko balioarengatik, bi balio horiek aitorpenaren 
uneari dagozkiolarik.

Ibilgetu ukiezina, materiala edo inbertsio higiezinak eskuratzearekin erla-
zionaturiko diru-laguntza ez itzulgarriak ekitaldiko diru-sarrera gisa zenba-
tetsiko dira, dagozkien aktiboen amortizazioarekin proportzioan edo, hala 
denean, haien besterentzea, balorazioaren zuzenketa narriaduraren ondo-
rioz, edo balantzeko baxa gertatzen denean. Beste alde batetik, gastu jakin 
batzuekin erlazionaturiko diru-laguntza ez itzulgarriak galeren eta irabazien 
kontuan aitortuko dira, dagozkien gastuak sortzen diren ekitaldi berean, eta 
gauza bera gertatzen da ematen diren ekitaldiaren ustiapen galerak kon-
pentsatzeko ematen direnekin, etorkizuneko ekitaldietako ustiapen galerak 
konpentsatzera bideratzen direnean izan ezik, halakoetan ekitaldi horietan 
inputatzen baitira.

Euskal Autonomia Erkidegotik jasotako Ustiapeneko Diru-laguntzak, Erakun-
dearen sorkuntzari buruzko Legearen arabera transferitutako trenbide-az-
piegituraren mantentze eta kontserbazioari lotutako interes publiko edo 
orokorreko jardueraren garapenean sortzen diren jarduera eta gastu espe-
zifikoak finantzatzeko transferentziak direla kontuan izanik (1. oharra), eta 
Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren arabera, horiei lotu-
tako gastuak egiten diren ekitaldiko galera-irabazien kontuan adierazten 
dira.

Zuzenean ondare garbiari egotzitako sarrera gisa kontabilizatzen dira Euskal 
Autonomia Erkidegoak inbertsioak finantzatzeko emandako kapital diru-la-
guntzak, eta galeren eta irabazien kontuan sarreratzat aintzatetsiko dira, 
diru-laguntzen inbertsiorako epealdian eginiko amortizaziorako zuzkiduraren 
proportzioan. 

Halaber, inbertsio espezifikoak finantzatzeko beste herri administrazio ba-
tzuetatik jasotako diru-laguntzak galeren eta irabazien kontuan sarreratzat 

aintzatetsiko dira, diru-laguntzen inbertsiorako epealdian eginiko amortiza-
ziorako zuzkiduraren proportzioan.

g) Zuzkidurak eta gertakizunak

Erakundeko administratzaileek honako hauek bereizten dituzte urteko kon-
tuak egitean:

a)  Zuzkidurak: iraganeko gertaeren ondoriozko betebeharrak estaltzen di-
tuzten saldo hartzekodunak; baliteke horiek ezeztatzean diru-sarrerak 
irtenaraztea, baina zehaztugabeak dira zenbatekoari edota ezeztapen 
egiteko uneari dagokienez.

b)  Pasibo kontingenteak: iraganeko gertaeren ondoriozko balizko betebeha-
rrak; horiek etorkizunean gauzatzeko, baldintza bat bete behar da: so-
zietatearen borondaterik zerikusirik ez duten geroko gertaera bat edo 
gehiago jazotzea. Pasibo kontingente horiek ez dira kontabilitatean erre-
gistratzen, eta horien xehetasuna memorian aurkezten da.

Urteko kontuetan hornidura guztiak biltzen dira, eta horien gainean zenba-
testen da betebeharra betetzeko probabilitatea kontrako posibilitatea baino 
handiagoa dela. Pasibo kontingenteak ez dira urteko kontuetan biltzen, 
baizik eta horiei buruzko informazioa txosteneko oharretan ematen dira, 
zeren ez baitira urrutikotzat hartzen. Betebeharra ezeztatzeko edo transfe-
ritzeko beharrezko zenbatekoaren ahalik eta zenbatespenik onenaren ara-
bera baloratuko dira hornidurak, betiere gertaerari eta horren ondorioei 
buruz eskuragarri dagoen informazioa kontuan izanik. Erantzukizuna edo 
betebeharra sortzean egiten da zuzkidura. Galeren eta irabazien kontuko 
epigrafearen kargura emango dira arrisku eta gastuetarako gainerako hor-
nidurak, arriskuaren edo estali beharreko betebehar motaren arabera.

Zuzkidurak, aurreikuspenen arabera obligazioa kitatzeko beharrezkoak 
izango diren ordainketen egungo balioaren arabera baloratuko dira, diruaren 
aldi baterako balioaren egungo merkatuaren ebaluazioak eta obligazioaren 
arrisku bereziak baloratuko dituen zerga aurreko interes tipoa erabiliz. Egu-
neratzearen ondorioz zuzkiduran egin behar diren doikuntzak finantza gas-
tu gisa aitortzen dira, horiek debengatzen doazen heinean. Urtebete baino 
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gutxiagoko edo urtebeteko epemuga duten zuzkidurak, finantza eragin ez 
esanguratsua dutenak, ez dira deskontatuko.

h) Laneko betebeharrak

Indarrean dagoen lan araudiak dioenez, Erakunde Publikoak, zenbait egoe-
ratan, bere langileekin dituen lan-harremanak eteten baditu, Erakundeak 
langile horiei kalteak ordaindu beharko dizkio.

Bestetik, eta indarrean dagoen Hitzarmenaren arabera, Erakundeak 175 
hilabeteko soldatako diru-konpentsazioa ordaindu behar dio 60 urte bete-
tzean erretiro aurreratua hartzen duten langileei. 60 eta 64 urte bitartean 
erretiro aurreratua hartzea erabakitzen duten langileei ordainduko zaien 
diru-konpentsazioa izango da hilabeteko antzinatasunaren zenbatekoa bider 
64 urte betetzeko falta diren hilabeteak; izan ere, 64 urte beteta ez dago 
erretiroagatiko kalte-ordainketarik jasotzeko eskubiderik. Salbuespenak 
salbuespen, langile baten batek aukera hori eskatzeko asmoa badu, Erakun-
deak dio horregatik ez dela ezer ere ez ordainduko, eta, beraz, horrelako 
egoeratan zer zenbateko emango den ez dela erregistratuko.

Erakundeak ekarpen-plan definitu bat sortu du enplegatuentzat, eta horren 
bitartez kolektibo horren urteko soldata gordinaren % 1,5 emango dio ur-
tero aseguru-erakunde bati (BGAE). Estatuaren 2012ko Aurrekontu Oroko-
rrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legea eta Estatuaren 2013ko Aurrekon-
tu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legea aplikatuz, bazkide 
babesleek Erakundeari 2012ko, 2013ko, 2014ko, 2015eko, 2016ko eta 
2017ko, ekitaldietarako egin beharreko ekarpenak aldi baterako eten egin 
dituzte, baina neurri hori iragankorra da.

Halaber, eta Hitzarmen Kolektiboaren arabera, 30, 35 eta 40 urteko antzi-
natasuna duten langileek Iraupen Ordainsari bat jasotzeko eskubidea dute. 
Hornidura hori aipatutako eskubidea duten langileek enpresan zenbat urte 
eman dituzten kontuan hartuta kalkulatu da ekitaldi bakoitza ixtean eta 
ekitaldi bakoitzean lortutako zenbatekoak gastu gisa kontabilizatu dira.

Laneko betebeharren ondoriozko zuzkiduren mugimenduaren xehetasuna 
Memoria honen 12.a oharrean ikus daiteke.

i) Irabazien gaineko Zerga

Ohiko zergaren ziozko gastuari dagokion zatia biltzen du etekinen gaineko 
zergaren gastua, baita geroratutako zergaren gastuari dagokion zatia ere.

Ekitaldi bateko etekinen gaineko zergaren likidazio fiskalen ondorioz Era-
kundeak ordaintzen duen kopurua da ohiko zerga. Kenkariek eta zergaren 
kuotako zerga abantailek (konturako ordainketak eta atxikipenak aparte 
utzita) eta aurreko ekitaldietako zerga galera konpentsagarriek (ekitaldi 
honetan aplikatuak) ohiko zergaren zenbateko txikiagoa dakarte. 

Geroratutako zergaren sarrera edo gastua bat dator geroratutako aktiboen 
eta pasiboen aintzatespenarekin eta ezeztapenarekin. Horien barruan den-
bora diferentziak biltzen dira, eta ordaintzekoak edo berreskuratzekoak 
izatea aurreikusten diren zenbatekotzat identifikatzen dira diferentzia ho-
riek, hain zuzen ere aktiboen eta pasiboen liburuetako zenbatekoen eta 
haien balio fiskalaren arteko diferentziaren ondoriozkoak, baita konpentsa-
tzeke dauden zerga-oinarri negatiboak eta zergetan aplikatu gabeko zerga 
kenkariengatiko kredituak ere. Zenbateko horiek erregistratzeko, zenbate-
kook berreskuratzea edo likidatzea espero den karga-tasa aplikatuko zaio 
denbora-diferentziari edo kredituari.

Geroratutako zergengatiko aktiboak eta pasiboak, erakundeak aktibo eta 
pasibo horiek efektibo egiteko etorkizuneko zerga-irabaziak izango dituela 
balizkoa den neurrian bakarrik onartzen dira. 

Ondare kontuetako zuzeneko ordainketak edo karguak dituzten eragiketek 
sorrarazitako zerga geroratuengatiko aktiboak eta pasiboak ere kontabili-
zatuko dira ondare garbiarekin, baina Erakundeak ez du aintzatetsi ekital-
dian jasotako diru-laguntza itzulezinekin lotutako zerga geroratuaren erre-
gistroa, zeren eta, haien izaera dela-eta, ez baitira agerian utziko geroan 
ordaindu beharreko zenbatekoak Sozietateen gaineko Zergari dagokionez.

Kontabilitate itxiera bakoitzean, berriz aztertzen dira erregistraturiko gero-
ratutako zergengatiko aktiboak, eta zerga horietan zuzenketak egiten dira 
gerora begira berreskuratuko ote diren zalantzak badaude. Halaber, konta-
bilitate-ixte bakoitzean, balantzean erregistratu ez diren geroratutako zer-
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gengatiko aktiboak ebaluatzen dira, eta zerga horiek aintzatetsi egiten dira, 
zeren seguru asko geroko zerga etekinekin berreskuratuko baitira.

j) Sarrerak eta Gastuak

Erakundearen sarrerak eta gastuak sortu diren unean kontabilizatu dira eta 
ez kobratu edo ordaindu diren unean.

Eusko Jaurlaritzak Erakundeari emandako enkarguei dagokienez, hots, 
Euskal Autonomia Erkidegoko tren azpiegituren proiektuak burutzeko, 
jarraitzeko eta kontrolatzeko Erakundeak Eusko Jaurlaritzatik jasotako 
aginduei dagokienez (urteko proiektutzat hartu behar dira, betiere EAE-
ko Tren Sare Berriak lanak hainbat ekitalditan egitea zalantzan jar deza-
keen ala ez aintzat hartu gabe), sarrerak agindutako lanetan eginiko 
kostuen zenbatespenaren arabera erregistratzeko irizpideari eusten dio 
Erakundeak, Eusko Jaurlaritzaren irizpidearekin bat etorriz. Irizpide ho-
rrek, era berean, gastu orokorrak agindutako kostuen arabera banatzea 
ere badakar.

k) Ingurumena

Erakundearen politika dela-eta, gastuak sortzen diren unean jasanarazi 
behar dira Kalitatea eta Ingurumena Kudeatzeko Sistemari dagozkion gas-
tuak.

l) Transakzioak lotutakoekin

Erakundeak bere lotutakoekiko eragiketa guztiak balio arrazoigarrira egiten 
ditu edo, ahala dagokionean, adostutako prezioa balio arrazoigarriarekin ez 
badator bat, diferentzia eragiketaren errealitate ekonomikoa kontuan izanik 
erregistratzen da, eta beraz erakundearen administratzaileek uste dute ez 
dagoela arrisku esanguratsurik alderdi horri dagokionez, zeinetatik etorki-
zunean pasibo garrantzitsurik erator daitekeenik. Erakundeak transakzioak 
egiten ditu alderdi erlazionatuekin, alderdien artean adostutako oinarrien 
arabera.

m) Eskudiruaren fluxuen egoera

Zeharkako metodoaren arabera prestaturiko eskudiruaren fluxu egoeran, 
ondoko adierazpenetan erabiltzen dira noranzko hauetan:

–  Eskudiruaren fluxuak: eskudiruaren sarrerak eta irteerak eta horien ba-
liokideak; hala deritze likidezia handia duten inbertsioei, balioa aldarazte-
ko arrisku nabarmenik izan gabe.

–  Ustiapen jarduerak: Erakundearen ohiko jarduerak, baita inbertsio edo 
finantzaziokotzat ezin jo daitezkeen beste jarduera batzuk.

–  Inbertsio jarduerak: epe luzerako aktiboak beste bide batzuetatik esku-
ratzeko, besterentzeko edo izateko jarduerak, baita eskudiruaren barruan 
ez dauden beste inbertsio batzuei eta baliokideei dagozkienak.

–  Finantzazio jarduerak: ondare garbiaren eta ustiapen jardueren barrukoak 
ez diren pasiboen osaera aldarazten duten jarduerak.
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5. IBILGETU UKIEZINA

Ondorengo tauletan aktibo ibilgetu ukiezinaren kontu sailek 2017ko eta 2016ko ekitaldietan izan dituzten mugimenduak adierazi dira.

2017

Kostua

2016-12-31 Gehikuntzak Bajak Intsuldaketas 2017-12-31

Aplikazio informatikoak 6.874.082 104.531 0 1.190.217 8.168.830 

Garapena 12.778.534 17.950 0 0 12.796.484 

Ibilgetu Int. Aurrerakina 324.720 97.500 0 (310.150) 112.070 

GUZTIRA 19.977.336 219.981 0 880.067 21.077.384 

Metaturiko amortizazioa

2016-12-31 Hornikuntzak Bajak Intsuldaketas 2017-12-31

Aplikazio informatikoak 4.952.326 1.151.554 0 0 6.103.880 

Garapena 12.700.170 13.482 0 0 12.713.652 

GUZTIRA 17.652.496 1.165.036 0 0 18.817.532 

Kontabilitateko balio garbia

2016-12-31 2017-12-31

Aplikazio informatikoak 1.921.756 2.064.950 

Garapena 78.364 82.832 

Ibilgetu Int. Aurrerakina 324.720 112.070 

GUZTIRA 2.324.840 2.259.852 
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2016

Kostua

31-12-2015 Gehikuntzak Bajak Intsuldaketas 2016-12-31

Aplikazio informatikoak 6.192.407 368.321 (14.610) 327.964 6.874.082 

Garapena 12.763.634 2.000 0 12.900 12.778.534 

Ibilgetu Int. Aurrerakina 277.793 116.174 0 (69.247) 324.720 

GUZTIRA 19.233.834 486.495 (14.610) 271.617 19.977.336 

Metaturiko amortizazioa

31-12-2015 Hornikuntzak Bajak Intsuldaketas 2016-12-31

Aplikazio informatikoak 3.999.383 967.553 (14.610) 0 4.952.326 

Garapena 12.657.018 43.152 0 0 12.700.170 

GUZTIRA 16.656.401 1.010.705 (14.610) 0 17.652.496 

Kontabilitateko balio garbia

31-12-2015 2016-12-31

Aplikazio informatikoak 2.193.024 1.921.756 

Garapena 106.616 78.364 

Ibilgetu Int. Aurrerakina 277.793 324.720 

GUZTIRA 2.577.433 2.324.840 
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Ibilgetu ukiezinaren barruan, erabat amortizaturik dagoen ibilgetua dago. 
Ibilgetu horren zenbatekoak, hauek ziren:

– 2016ko abenduaren 31n: 15.819.015 euro.

– 2017ko abenduaren 31n: 17.008.792 euro.

2017. ekitaldian Ibilgetu Ukiezinean egin diren inbertsio nagusiak honako 
hauek dira:

–  Aplikazio informatikoak: ustiapenaren kudeaketa egiten duen zerbitzu 
grafikoen aplikazioa eguneratzea.

2017ko abenduaren 31n, ibilgetu ukiezinean inbertitzeko 38.403 euroko 
konpromisoak daude. 2016ko abenduaren 31n inbertitzeko konpromisoak 
23.302 eurokoak ziren.
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6. IBILGETU MATERIALA
Ondorengo tauletan aktibo ibilgetu materialaren kontu sailek 2017ko eta 2016ko ekitaldietan izan dituzten mugimenduak adierazi dira.

2017

Kostua
2016-12-31 Gehikuntzak Bajak Intsuldaketas 2017-12-31

Lurrak eta eraikuntzak 599.676.858 1.417.494 0 276.687.308 877.781.660 
Inst. teknikoak eta makineria 9.681.852 2.997 0 17.235 9.702.084 
Bestelako inst. tresneria eta altzariak 188.141.656 736.972 (5.266) 56.407.441 245.280.803 
Bestelako ibilgetua 95.362.310 152.400 (188.518) 254.815 95.581.007 
Indarreango ibilgetua 396.935.686 55.567.006 (1.178.586) (334.246.866) 117.077.240 
GUZTIRA 1.289.798.362 57.876.869 (1.372.370) (880.067) 1.345.422.794 

Metaturiko amortizazioa
2016-12-31 Hornikuntzak Bajak Intsuldaketas 2017-12-31

Lurrak eta eraikuntzak 112.088.768 18.971.743 0 0 131.060.511 
Inst. teknikoak eta makineria 9.604.890 33.218 0 0 9.638.108 
Bestelako inst. tresneria eta altzariak 52.599.667 15.806.504 (31) 0 68.406.140 
Bestelako ibilgetua 83.959.359 2.324.876 (188.518) 0 86.095.717 
GUZTIRA 258.252.684 37.136.341 (188.549) 0 295.200.476 

Kontabilitateko balio garbia

2016-12-31 2017-12-31

Lurrak eta eraikuntzak 487.588.090 746.721.149 
Inst. teknikoak eta makineria 76.962 63.976 
Bestelako inst. tresneria eta altzariak 135.541.989 176.874.663 
Bestelako ibilgetua 11.402.951 9.485.290 
Indarreango ibilgetua 396.935.686 117.077.240 
GUZTIRA 1.031.545.678 1.050.222.318 
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2016

Kostua
31-12-2015 Gehikuntzak Bajak Intsuldaketas 2016-12-31

Lurrak eta eraikuntzak 560.690.093 3.180.356 0 35.806.409 599.676.858 

Inst. teknikoak eta makineria 9.672.012 9.840 0 0 9.681.852 

Bestelako inst. tresneria eta altzariak 167.311.547 2.092.036 0 18.738.073 188.141.656 

Bestelako ibilgetua 95.117.926 180.960 (49.456) 112.880 95.362.310 

Indarreango ibilgetua 357.778.725 95.472.986 (1.387.046) (54.928.979) 396.935.686 

GUZTIRA 1.190.570.303 100.936.178 (1.436.502) (271.617) 1.289.798.362 

Metaturiko amortizazioa
31-12-2015 Hornikuntzak Bajak Intsuldaketas 2016-12-31

Terrenos y Construcciones 97.307.474 14.781.294 0 0 112.088.768 

Inst. Técnicas y Maquinaria 9.553.069 51.821 0 0 9.604.890 

Otras Inst., utillaje y mobil. 38.931.855 13.396.851 0 270.961 52.599.667 

Otro Inmovilizado 81.812.056 2.467.720 (49.456) (270.961) 83.959.359 
GUZTIRA 227.604.454 30.697.686 (49.456) 0 258.252.684 

Kontabilitateko balio garbia

31-12-2015 2016-12-31

Terrenos y Construcciones 463.382.619 487.588.090 

Inst. Técnicas y Maquinaria 118.943 76.962 

Otras Inst., utillaje y mobil. 128.379.692 135.541.989 

Otro Inmovilizado 13.305.870 11.402.951 

Inmovilizado en Curso 357.778.725 396.935.686 

GUZTIRA 962.965.849 1.031.545.678 
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2016ko eta 2017ko abenduaren 31n, erabat amortizaturik eta oraindik ere 
funtzionatzen dauden ibilgetu materialaren zenbait elementu daude. Beraien 
zenbatekoa hau da:

–  2016ko abenduaren 31n: 93.278.144 euro, horietatik 22.081.926 Eraikun-
tzei zegozkien.

–  2017ko abenduaren 31n: 107.653.493 euro, horietatik 23.332.885 Eraikun-
tzei zegozkien.

Indarrean dauden ibilgetu materialen epigrafearen barruan, Topoko lurpeko 
pasabidearen, Loiolako geltoki berriaren eta Ermuako bikoizketa lanekin bat 
datozen ekitaldiko gehikuntza nagusiak jasotzen dira. Horrez gain, 2017. 
ekitaldiko ustiapen intsuldaketa nagusiak Bilboko Metroaren 3. lineari eta 
Herrera-Altza zatiari dagozkie.

Halaber, Indarrean dauden ibilgetu materialen epigrafearen barruan, 
1.178.586 euroko bajak erregistratu dira. Indarrean ez dauden lanei eta 
indarrean egoteko itxaropenik ez dituzten lanei buruzko ikerketei dagozkie. 
Zenbateko hori, Besterentzeengatiko eta bestelakoengatiko emaitza epigra-
fean islatu da Emaitzen Kontuan (2016: 1.387.046 euro).

Indarrean dauden ibilgetze materialen barruan, 9.598.088 euroko obra bat 
dago, eraikuntza proiektuaren eta beste proiektu gehigarrien (2.010.265 
euro) idazketari eta egindako eta amaitutako eraikuntza lanei dagokiena 
(7.587.823 euros). Obraren hasierako eta amaierako konpromisozko kredi-
tuak esleitu barik daude. Urteko kontu hauek egiten diren egunean aukera 
ezberdinen bideragarritasun azterlanak egiten ari dira. Edozein kasutan, 
egindako eraikuntzak berreskuragarriak izango dira.

Horrez gain, 2017ko abenduaren 31n, Erakundearen aldetik lan horiek etor-
kizunean eraikitzeko zenbait proiekturen, aurreko ekitaldietako kapital au-
rrekontuaren barruan onetsitakoen, idazketaren kostua, indarrean dauden 
ibilgetuen barruan dago erregistratuta, 23.777.380 euroko zenbatekoarekin 
(22.706.091 2016ko abenduaren 31n), eta urteko kontu hauek egiten diren 
egunean, ez dago 10.142.876 eurotan balioetsitako obrak gauzatzearen 
hasierarako esleitutako fondorik. Hala ere, Administratzaileen zein Erakun-
deko Zuzendaritzaren iritziz, proiektu horiek bideragarriak eta egiteko mo-
dukoak dira epe ertainean eta, ondorioz, Erakundearen indarrean dauden 
ibilgetuen barruan erregistratuta jarraitzen dute. Halaber, aurretik adierazi 
diren indarrean dauden aktiboak kapital aurrekontuaren bitartez finantzatu 
ziren eta, ondorioz, kopuru bereko diru-laguntza ez itzulgarri bat onetsi zen 
erakundeko balantzean.

Erakundeak 2017ko ekitaldian 64.021.299 euroko zenbatekoko kapitaleko 
diru-laguntzak jaso ditu (11. oharra), batez ere aldi horretako ibilgetu ma-
terial eta ukiezineko inbertsioengatiko ordainketak finantzatzeko. 2016ko 
ekitaldian erakundeak 57.620.915 euroko zenbatekoko kapitaleko diru-la-
guntzak jaso zituen.

2017ko eta 2016ko abenduaren 31n, Erakundeak, ibilgetu materialaren ele-
mentuei dagozkien arriskuen estaldurarako aseguru polizak kontratatzen 
ditu. 2017ko abenduaren 31n, Administratzaileen iritziz, kontrataturiko 
aseguruaren estaldurak ibilgetu materialaren kontabilitateko balio garbiaren 
balioa betetzen zuen.

Halaber, 2017ko abenduaren 31n, Ibilgetu Materiala eskuratzeko eta zenbait 
konpromiso daude, 125.052.913 eurokoak. Ondoren adierazten dira:
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Deskribapena Esleipenduna Urtea Egin gabe 2017-12-31n

Lugaritz-Miraconchako lanak U.T.E. Metro Benta Berri 2018 9.025.806

Lugaritz-Miraconchako lanak U.T.E. Metro Benta Berri 2019 11.000.000

Lugaritz-Miraconchako lanak U.T.E. Metro Benta Berri 2020 9.000.000

Lugaritz-Miraconchako lanak U.T.E. Metro Benta Berri 2021 7.131.078

Miraconcha-Easoko lanak U.T.E. Miraconcha-Easo 2018 9.055.927

Miraconcha-Easoko lanak U.T.E. Miraconcha-Easo 2019 15.093.212

Miraconcha-Easoko lanak U.T.E. Miraconcha-Easo 2020 15.093.212

Miraconcha-Easoko lanak U.T.E. Miraconcha-Easo 2021 14.042.013

Topo lurpeko pasabideko lanen zuzendaritza U.T.E. AT Metro 2018 481.492

Topo lurpeko pasabideko lanen zuzendaritza U.T.E. AT Metro 2019 484.460

Topo lurpeko pasabideko lanen zuzendaritza U.T.E. AT Metro 2020 465.724

Topo lurpeko pasabideko lanen zuzendaritza U.T.E. AT Metro 2021 417.546

Topo lurpeko pasabideko lanen zuzendaritza U.T.E. AT Metro 2022 74.944

Topo lurpeko pasabideko segurtasun eta osasuna BPG Coordinadores Seguridad SL 2018 128.906

Topo lurpeko pasabideko segurtasun eta osasuna BPG Coordinadores Seguridad SL 2019 128.906

Topo lurpeko pasabideko segurtasun eta osasuna BPG Coordinadores Seguridad SL 2020 128.906

Topo lurpeko pasabideko segurtasun eta osasuna BPG Coordinadores Seguridad SL 2021 115.916

Topo lurpeko pasabideko segurtasun eta osasuna BPG Coordinadores Seguridad SL 2022 22.332

Miraconcha-Easoko eraikuntzen ikuskapena U.T.E. Inspecciones Miraconcha-Easo 2018 626.150

Lugaritz-Miraconchako eraikuntzen ikuskapena U.T.E. Lugamira 2018 385.656

Ermuako bikoizketa lanak U.T.E. Tramo Ermua 2018 9.913.828

Ermuako bikoizketa lanak U.T.E. Tramo Ermua 2019 2.119.760
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Deskribapena Esleipenduna Urtea Egin gabe 2017-12-31n

Ermuako instalazio eta ekipamenduak U.T.E. Zelaieta 2018 1.293.563

Ermuako seinaleztapena Siemens Rail Automation, SAU 2018 754.270

Ermuako bikoizketaren lanen zuzendaritza U.T.E. Dirección Obra Ermua 2018 349.200

Ermuako bikoizketaren lanen zuzendaritza U.T.E. Dirección Obra Ermua 2019 222.703

Gasteizko tranbiaren unib. handitze lanak U.T.E. Tranvía Universidad 2018 4.260.778

Gasteizko tranbiaren unib. handitze lanak U.T.E. Tranvía Universidad 2019 3.277.691

Gasteizko tranbiaren unib. zuzendaritza Dair Ingenieros, S.L. 2018 228.240

Gasteizko tranbiaren unib. zuzendaritza Dair Ingenieros, S.L. 2019 159.747

Gasteizko tranbiaren unib. instalazio proiektua Idom S.A.U. 2018 54.250

Zenbateko gutxiagoko beste inbertsio batzuk 9.516.697

GUZTIRA 125.052.913

2016ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko konpromisoak 47.131.900 
eurokoak ziren.

Aipatutako eskuratze eta eraikuntza konpromisoei aurre egiteko, Erakun-
deak konpromisoko kredituak ditu Euskadiko Autonomia Erkidegoan onetsi-
tako aurrekontuen barruan (15. oharra). 

Erakundeko ibilgetuko elementu gehienak «Eskudiru fluxurik sortzen ez 
duten aktibo» gisa hartu behar dira, enpresa publikoen kontabilitateko zen-
bait alderdiri buruzko arauak onetsi dituen martxoaren 25eko EHA/733/2010 
izenekoak xedatzen duena kontuan izanik. Horrela, aktibo horiek, interes 
orokorreko zerbitzu publikoa eskaintzean oinarritzen den jarduerara daude 
bideraturik, eta horien kontra-prestazioa prezio murriztua da, merkataritza-
ko parametroetan oinarrituz ezar daitekeenarekin alderatuz.
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7. ERRENTAMENDU OPERATIBOAK
Aktiboen adskripzioari dagokionez, nahiz eta ekarritako ondasunak Euskal 
Autonomia Erkidegoaren titularitatekoak izan, ondareak modu eraginkorrean 
kudeatzeko eta Erakundearen errentagarritasunerako mesedegarriak diren 
ondare errendimenduak lortzeko ekintzak ezartzen dira. 

Ekitaldia ixtean, Erakundeak hirugarrenei nahiz EuskoTren sozietate publi-
koari alokatzen dizkie lokalak, eta sozietate horretatik jasotzen ditu sarrerak 
Atxuri eta Amarako bulegoetarako lokalak alokatzeagatik. Galeren eta ira-
bazien Beste sarrera batzuk – Sarrera gehigarriak eta ohiko kudeaketako 
beste batzuk epigrafean agertzen da saldoa. Publizitate guneak eta makina 
saltzaileak jartzeko guneak ere gordetzen dira geltokietan. Halaber, Erakun-
deak etxebizitzak alokatzen dizkie geltokietan Erakundeko langileei eta lu-
rrak alokatzen ditu. 

Erantsitako laukian, 2017 eta 2016 epealdietako sarrera gisa aitortutako 
kuotak islatzen dira.

Sarrerak 2017 2016

Lokalen errentamendua 41.067 40.718 

Salmenta makinen errentamendua 35.063 35.157 

Publizitate espazioen errentamendua 91.674 120.619 

Etxebizitzen errentamendua 12.853 16.405 

Taldeko enpresen errentamendua - Eusko 
Trenbideak, S.A. (17 b. oharra) 374.799 369.297 

Telefonia guneen errentamendua 35.498 0

GUZTIRA 590.954 582.196 

Honekin batera doan taulan, ekitaldiko gastutzat aintzatetsitako kuotak 
agertzen dira; izan ere, gastu hori galeren eta irabazien kontuko «Beste 
ustiapen gastu batzuk – Kanpoko zerbitzuak» epigrafean bildu da:

Gastuak 2017 2016

Bulegoen errentamendua 57.079 56.604 

Garajeen errentamendua 43.204 42.908 

Autobusen errentamendua 40.933 35.325 

Beste errentamendu batzuk 3.900 12.900 

GUZTIRA 145.116 147.737 

ETSk hainbat alokairu-akordio ditu hirugarrenekin, garajetarako lokalen eta 
biltegirako lokalen alorrean.

Konprometituriko sarrerei eta gastuei buruzko 17.c oharrean zehazten dira 
datozen ekitaldietan ordaindu beharreko gutxieneko kuotak.
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8. FINANTZA INBERTSIOAK EPE LUZERA
Epe luzeko finantza inbertsioak - Beste finantza aktibo batzuk epigrafean 
epe luzera dauden langileei emandako maileguen zatia aurkitzen da.

9. OHIKO AKTIBOA

a) Zerbitzu prestazio bezeroak

Kobratu beharreko maileguen eta partiden arrazoizko balioak ez dira beraien 
kontabilitate balioen oso desberdinak, horien mugaeguna epe laburrekoa 
baita.

Informazioa aurkeztu den epean kreditu arriskuaren gehieneko agerpena 
aurretik adierazitako kobratu beharreko kontuen kategoria bakoitzaren 
arrazoizko balioa da. Erakundeak ez du inolako bermerik aseguru gisa.

Oraindik bentzitu gabe dauden eta narriaduraren ondorioz galerarik izan ez 
duten finantza aktiboek, beraien izaera eta kobrantzen esperientzia histo-
rikoa kontuan izanik, kreditu kalitate handikotzat hartzen dira, inolako na-
rriadura arriskurik gabeak. 2017ko eta 2016ko abenduaren 31n ez dago 
erregistratuta balio-narriaduragatiko hornidurarik.

b) Bezeroak eta Zordunak, Taldeko Enpresak eta kideak

Balantzearen partida horren saldoaren osaketa honako hau da:

2017 2016

Eusko Jaurlaritza, kudeaketa aginduak 3.482.413 1.011.600 

Eusko Jaurlaritza, funtsen zuzkidura 49.122 54.250 

Eusko Trenbideak 2.057.107 913.556 

EuskoTren Participaciones 14.513 14.512 

GUZTIRA 5.603.155 1.993.918 

Eusko Jaurlaritza – Kudeaketa Aginduak atalaren saldoa hurrengo lanetan 
kobratu ez diren ziurtapenei dagozkie:
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Kudeaketa Aginduak Saldo

Bus Elektriko Adimentsua 174.060

Bilboko Metroa 34.800

ETSB 1.400.300

Trintxerpeko konexioa 1.515.978

Hegoaldeko Trenbide Sahiesbidea 357.275

GUZTIRA 3.482.413

Kontuak ematen diren egunean adierazitako saldoak ia bere osotasunean 
kobratuta daude, eta Administratzaileen ustez ez dago zalantzarik saldo 
zordun horiek kobratuko direnik.

Eusko Jaurlaritza – Funtsen Zuzkidura saldoa, Bilboko Trenbide Metropoli-
tarraren 3. Linearen burutzapen lanak egiteko beharrezkoak ziren desjabe-
tzeak egiteko mahai gainean jarritako kopuruarekin bat dator, ETS-ren, 
Eusko Jaurlaritzako eta Bizkaiko Foru Aldundiaren artean sinaturiko hitzar-
menak adierazten duenez. Hitzarmen hori kontuan izanik, Euskadiko Auto-
nomia Erkidegoko Administrazio Nagusiak 3. Linea egiteko beharrezkoak 
diren ondasunak eta eskubideak desjabetuko ditu, eta berari dagokio espe-
dienteen izapidetzea, erregistroan Euskadiko Autonomia Erkidegoaren ize-
nean inskribatzea barne. Euskal Trenbide Sareak desjabetzeen eta aldi 
baterako okupazioen onuradun izaera izango du. Eusko Jaurlaritzari dagokio 
okupazioaren aurreko deposituei, okupazio azkarraren ondoriozko kalte-or-
dainei edo azken kalte-ordainei dagozkien sarrerak egitea, Euskal Trenbide 
Sareak horretarako zuzkituko dizkion funtsen kargura. 2017ko ekitaldian 
hainbat lur-zati jarri dira erakundearen esku, ibilgetuan erregistratuz ordain-
dutako balio justuaren zenbatekoarekin, prezio-kontsignazioko eta okupa-
zioko akta sinatu ondoren.

Loturiko erakundeetatik kobratu beharreko saldoak merkataritza operazioei 
dagozkie, ez dute interesik sortzen eta kobratzeko inolako arriskurik gabe-
kotzat hartuko dira.

c) Beste kreditu batzuk herri administrazioekin

Honelakoa da balantzaren partida honetako saldoa 2017ko eta 2016ko aben-
duaren 31n:

2017 2016

Ogasun Publiko Zorduna, BEZ dela eta 2.444.948 1.770.617 

Ogasun Publiko Zorduna, atxikipenak direla 
eta 79.265 70.166 

Ogasun Publiko Zorduna, Sozietateen 
gaineko zerga dela eta 7.066 61.361 

Herri Administrazio Zordunak, 
dirulaguntzak direla eta 3.331.850 9.523.293 

GUZTIRA 5.863.129 11.425.437 

Ogasun Publiko Zorduna BEZagatik epigrafearen saldoa 2017ko ekitaldieta-
ko kobratzeko dauden Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioei dago-
kie (16.c oharra). Kontuak formulatu diren unean, saldo horren zati bat 
kobratuta dago. Administratzaileen ustez ez dago zalantzarik saldo zordun 
hori kobratuko denik. 

Ogasun Publiko Zorduna atxikipenengatik epigrafearen saldoa 2017ko eta 
2016ko ekitaldietako atxikipenen eta konturako ordainketengatiko zergaren 
likidazioari dagokio.

Ogasun Publiko Zorduna Sozietateen gaineko zergatik epigrafearen saldoa 
2017ko eta 2016ko kobratu barik dauden zergen likidazioei dagokio. 

Diru-laguntzen ondorioz zordun diren Herri Administrazioen mugimenduen 
eta saldoen xehetasuna 11. oharrean jasotzen da. Ondorengo laukian 2017 
eta 2016ko abenduaren 31n dagoen saldoa banakatzen da:
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2017 2016

Eusko Jaurlaritza - Kapital diru-laguntza 0 7.950.000 

Bizkaiko Foru Aldundia - Bilboko Metroaren 
3. Linea 2.967.376 0 

Gasteizko Udala - Tranbiaren 
Unibertsitaterainoko handitzea 182.237 1.573.293 

Arabako Foru Aldundia - Tranbiaren 
Unibertsitaterainoko handitzea 182.237 0 

GUZTIRA 3.331.850 9.523.293 

Kontuak ematen diren egunean ia saldo guztiak kobratuta daude.

d) Aldi baterako finantza inbertsioak

Epe laburrean eratutako bermeei dagokie Aldi baterako finantza inbertsioak 
– Beste finantza aktibo izeneko partidaren saldoa.

e) Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk

Balantze saldoaren eraketa 2017ko eta 2016ko abenduaren 31n hau da:

2017 2016

Kontu Korronteak 26.647.044 16.598.495 

Kutxa 1.831 1.574 

GUZTIRA 26.648.875 16.600.069 

Kutxabankeko kontu korronteek urteko %0,00ko batez besteko interes tasa 
gordina sortu dute 2017an (urteko %0,00, 2016an).

Kontu korronteek ez dute errendimendurik izan 2016an eta 2017an zehar.

Ez dago murrizpenik funtsen baliagarritasunaren gainean.
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10. FUNTS PROPIOAK
Erakunde Publikoaren Gizarte funtsa 295.648.889 eurokoa da 2017 eta 
2016ko abenduaren 31n, eta oso-osorik dagokio Euskal Autonomia Erkide-
goko Administrazio Orokorrari. 

Ez da aldaketarik egon Gizarte Funtsaren zenbatekoan eta osaketan 2017. 
eta 2016. urteetan.

11.  DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK  
ETA LEGATUAK

Ondoren agertzen dira zehaztuta Erakundeak 2017ko eta 2016ko ekitaldian 
jasotako diru-laguntzak eta 2017ko eta 2016ko abenduaren 31n duen 
egoera:

a) Ustiapen diru-laguntzak

ETS-k 25.500.000 euroko zenbateko ustiapen diru-laguntza jaso zuen 
2017an Eusko Jaurlaritzatik, ezin itzul daitekeena. Tren azpiegiturak (1. 
Oharra) kudeatzearekin lotutako interes orokorreko jardueretan gertatzen 
diren gastu espezifikoak eta jarduerak finantzatzea du xede, eta ekitaldiko 
galeren eta irabazien kontuan jasanaraziko dira gastuak egin baitira, Beste 
ustiapen sarrera batzuk – Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapen diru-la-
guntzak deritzon epigrafean.

2017ko abenduaren 31n eta kontu hauek egin deneko egunean, ez dago 
Erakundeak itzulketarik egiteko konpromisorik.

2017ko abenduaren 31n, 9.c oharrak jasotzen duen bezala, Balantzearen 
Aktiboko Zordunak – Administrazio Publikoak epigrafean ez dago kobratu 
gabeko zenbatekorik Ustiapen diru-laguntza moduan (ez zeuden ezta ere 
2016ko abenduaren 31n).

2016an, ETSk 24.900.000 euroko Ustiapeneko Diru-laguntza bat jaso zuen, 
eta hori ere osorik emaitzei egotzi zitzaizkien.

b) Kapital Diru-laguntzak

Eusko Jaurlaritzak eta beste administrazio batzuek ematen dituzte jarduera 
finantzatzeko Erakundeak jasotzen dituen diru-laguntzak, ondoren banaka-
tuta agertzen direnaren arabera:
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Saldoa

SALDOA 2016KO URTARRILAREN 
1EAN 817.438.712 

2016KO MUGIMENDUAK

Kapital diru-laguntzak - Eusko 
Jaurlaritza 35.000.000 

Kapital diru-laguntzak - Bizkaiko 
Foru Aldundia 22.400.000 

Kapital diru-laguntzak - Donostiko 
Udala 220.915 

Ekitaldiaren emaitzara intsuldatuak -24.689.178

SALDOA 2016KO ABENDUAREN 31N 850.370.449 

Oraindik 
ordaindu Gabe 

2017-12-31n 
(9c. oharra)

SALDOA 2017KO URTARRILAREN 
1EAN 850.370.449 

2017KO MUGIMENDUAK

Kapital diru-laguntzak - Eusko 
Jaurlaritza 46.352.190 0 

Kapital diru-laguntzak - Bizkaiko 
Foru Aldundia 17.304.635 2.967.376 

Kapital diru-laguntzak - Gasteizko 
Udala 182.237 182.237 

Kapital diru-laguntzak - Arabako 
Foru Aldundia Udala 182.237 182.237 

Ekitaldiaren emaitzara intsuldatuak -31.390.564

SALDOA 2017KO ABENDUAREN 31N 883.001.184 3.331.850 

Emaitzara lekuz aldatutako zenbatekoak galeren eta irabazien kontuko Ibil-
getu ez finantzarioaren diru laguntzengatiko inputazioa deritzon epigrafean 
daude bilduta.

Jasotako diru-laguntzak ez dira itzulgarriak.

9.c oharrean adierazten den bezala, 2017ko abenduaren 31n jasotzeko zain 
zeuden Balantzearen Aktiboan Zordun komertzialak eta kobratzeko beste 
kontu batzuk – Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin epigrafean 
bildutako 3.331.850 euroko ekarpenak. Kontuak formulatzen diren egunean 
ia bere osotasunean kobratu dira. 2016ko abenduaren 31n 9.523.293 euro 
zeuden kobratzeko zain.

Diru-laguntza horiek finantzatutako inbertsioak, Erakundeak Euskadiko 
Autonomia Erkidegoko aurrekontuetan dituen aurrekontuen partidek eta 
konpromisozko kredituen existentziak babesten dituzte, hauen hasiera data 
edozein izanda ere.

2017ko ekitaldian Erakundeak hainbat elkarlan hitzarmenekin erlazionatu-
riko diru-laguntzak jaso ditu beste erakunde batzuetatik. Ondoren laburbil-
tzen dira:

1.  Bizkaiko Foru Aldundia: Bilboko Trenbide Metropolitarraren 3. Linearen 
eraikuntza xede duen akordioa. Bizkaiko Foru Aldundiak egindako finan-
tzaketa %50ekoa izan da (Ikus 1. oharra).

2.  Gasteizko Udala eta Arabako Foru Aldundia: Gasteizko Tranbiaren Uni-
bertsitaterainoko handitzea partzialki finantzatzea helburu duen akor-
dioa. Udalak eta Foru Aldundiak 182.237 euro finantzatu dituzte bakoi-
tzak, guztia 2017. ekitaldian.
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12. PASIBO EZ KORRIENTEA

a) Epe luzeko zuzkidurak

Hauxe izan da balantzaren epigrafe honek izan duen mugimendua (4.h. 
oharra):

Ejercicio 2017
Saldoa 

2017-01-01
Ekitaldiko 
zuzkidura

Horniduren 
Aplikazioa

Saldoa 
2017-12-31

Kalte-ordainak 6.870 6.360 -6.870 6.360 

Egote-saria 303.467 46.725 -17.962 332.230 

GUZTIRA 310.337 53.085 -24.832 338.590 

Ejercicio 2016
Saldoa 

2016-01-01
Ekitaldiko 
zuzkidura

Horniduren 
Aplikazioa

Saldoa 
2016-12-31

Kalte-ordainak 6.800 70 0 6.870 

Egote-saria 290.393 22.351 -9.277 303.467 

GUZTIRA 297.193 22.421 -9.277 310.337 

Zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta sozietate publikoetako zu-
zendarien estatutu pertsonala arautzen duen 130/1889 Dekretuarekin bat 
etorriz, zuzendari karguari uztearen ziozko kalte-ordainak ordaindu behar 
dira. Epigrafe horretan 6.360 euroko zenbatekodun zuzkidura jasotzen da 
kontzeptu horregatik, eta horrez gain 2017ko Otsailak 28an jasotako horni-
dura baten aplikazioa agertzen da, 2017. urtean zehar eman den Zuzendari 
Nagusiaren aldaketa dela eta.

13. OHIKO PASIBOA
a) Beste finantza pasibo batzuk

Balantzearen pasiboaren partida horretan, Ibilgetua eskuratzeagatik horni-
tzaileekin dauden epe laburreko zorrak eta epe laburrean jasotako fiantzak 
jasotzen dira. 2017ko abenduaren 31ko xehetasuna honako hau da:

Ibilgetuaren hornitzaileak 13.399.644 

UTE Matiko 1.703.322 

UTE Acabados Línea 3 1.143.549 

UTE Tranvía 1.029.923 

UTE Tramo Ermua 995.916 

UTE Amaña 979.599 

Thales 847.704 

Electrans 578.634 

Siemens 399.700 

UTE CV Geltokia 394.550 

Eldu 390.752 

Orona 340.038 

Zamakoa 319.129 

Insitel 278.934 

Revenga 277.869 

Cycasa 277.346 

San Ignacio 249.317 

Cobra 216.728 

Alberdi 194.675 
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Sener 169.379 

Fulcrum 159.555 

Beste hornitzaile batzuk (150.000 eurotik beherakoak) 2.453.025

EPE laburrean jasotako fiantzak 225.779 

GUZTIRA 13.625.423 

2016ko abenduaren 31n, Ibilgetuaren Hornitzaileak eta Epe laburrean jaso-
tako fidantzak kapituluak 14.499.968 eta 184.121 eurokoak ziren, hurrenez 
hurren.

Erakundearen zorren kontabilitateko balioa eurotan izendatuta dago, eta 
arrazoizko baliotik gertu dago, beherapenaren ondorioa ez baita oso esan-
guratsua.

b) Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak

Eusko Trenbideak, S.A. sozietate publikoarekiko eta Eusko Jaurlaritzarekiko 
kopuru zordunei dagokie 2017ko eta 2016ko abenduaren 31ko balantzearen 
saldoaren zenbatekoa, hainbat kontzeptu direla-eta.

c) Hainbat hartzekodun

Hauxe da balantzaren saldoaren xehetasuna 2017ko abenduaren 31n:

Hartzekodunak 3.326.445 

UTE Bidegorri 346.921 

Eldu 269.575 

Thales 168.891 

Garbialdi 152.450 

Elecnor 147.562 

LKS 123.099 

Speno 123.000 

Electrans 120.487 

Team 111.852 

GSI 110.237 

100.000 eurotik beherako beste hartzekodun batzuk 1.652.371 

Oraindik jaso gabeko fakturak 772.626 

GUZTIRA 4.099.071

2016ko abenduaren 31n, atal horren saldoa 2.963.432 eurokoa zen, eta 
bertan, 481.367 euroko zenbatekoa egiten zuten eta oraindik jaso gabe 
zeuden fakturak biltzen ziren.

d) Langileak

Honela dago osatuta balantzaren saldoa abenduaren 31n:

2017 2016

Oraindik ordaindu gabeko abenduko soldata 160.198 141.417 

Soldata aldakorrerako aurreikuspena 349.500 343.301 

Beste gizarte aurreikuspen batzuk 69.316 84.743 

GUZTIRA 579.014 569.461 

–  Ordaindu gabe dagoen abenduko nomina: Urtarrilaren lehen hamabostal-
dian ordaintzen da hitzarmenaren mende dagoen pertsonalaren abenduko 
nominaren likidazioa, ohiko ordainketa moduaren arabera.
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–  Soldata aldakorraren aurreikuspena: partida horretan ekitaldian sortuta-
ko soldata aldagarriaren aurreikuspena jasotzen da. Hurrengo ekitaldiaren 
bigarren hiruhilekoan ordaintzen da, ohiko jardunbidearen arabera.

–  Beste gizarte aurreikuspen batzuk: partida honetan zenbait gizarte onuren 
ondoriozko aurreikuspenak jartzen dira, 2017ko abenduaren 31n sortuta-
koak, ez baitago oraindik horiek ekitaldiaren amaieran ordaintzeko beharrik. 

e) Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin

Honela dago osatuta balantzaren saldoa abenduaren 31n:

2017 2016 

Foru Ogasuna, PFEZarengatiko hartzekoduna 288.694 277.302 

Gizarte Segurantza Hartzekoduna 278.546 267.344 

GUZTIRA 567.240 544.646 

Langileei, profesionalei eta errentariei abenduan Pertsona Fisikoaren Erren-
taren gaineko Zergan eginiko atxikipenei dagokie Foru Ogasun zordunaren 
PFEZarengatiko saldoa.

Gizarte Segurantzaren saldoa langilearen eta enpresaren kargurako aben-
duko kotizazioei dagokie.

Zenbateko guztiak 2018ko urtarrilean gauzatu ziren.

f) Epe motzerako zuzkidurak

Zerbitzu-kontratu baten esleipendun den aldi baterako enpresa-elkarte 
(ABEE) baten erreklamazio judizial bati buruzko 2018ko ETSren aurkako epai 
bat dago. 375.000 euroko hornidurak kalte eta galera ekonomikoen balioa-
ren zenbatespenik onena biltzen du. Urteko kontu hauek egiten diren egu-
nean errekurtsoa aurkeztear dago.

14.  MERKATARITZA HORNITZAILEEI  
ETA HARTZEKODUNEI BURUZKO 
ORDAINKETEN ATZERAPENARI 
BURUZKO INFORMAZIOA

Merkataritza eragiketen ondoriozko ordainketen xehetasuna, ibilgetuaren 
erosketak kontuan izan gabe, 2017ko ekitaldian egindakoak, uztailaren 5eko 
15/2010 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian, «Informatzeko beharra» 
izenekoan, xedatutakoarekin bat etorriz, hau da:

2017 2016

Egunak Egunak

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea 28,06 27,48

Ordaindutako eragiketen ratioa 30,30 29,44

Ordaindu gabeko eragiketen ratioa 6,14 3,40

Euroak Euroak

Egindako ordainketak guztira 32.582.159 31.164.069 

Egin gabeko ordainketak guztira 3.332.462 2.546.007 
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15.  ARRISKUEI BURUZKO INFORMAZIOA

a) Kreditu arriskua

Erakundeak, oro har, kreditu maila handiko finantza erakundeetan ditu al-
txortegia eta aktibo likido baliokideak. Gainera, erakunde publikoekin ditu 
kobratzeko diren konturik gehienak.

b) Likidezia arriskua

Likidezia ziurtatzeko eta jardueraren ondoriozko ordainketa-konpromiso 
guztiei aurre egin ahal izateko, balantzeak dakarren altxortegia eta bere 
akziodunak, Eusko Jaurlaritzak, egindako ekarpena du Erakundeak. 2017ko 
abenduaren 31n erakundeak 19.204 mila euroko (2016: 12.640 mila euro) 
maniobra funts positiboa du, nahikoa epe laburreko eta ertaineko konpro-
misoei erantzuteko.

c) Jarduera arriskua

Erakundearen izaera dela-eta (1. oharra), Administrazio Orokorraren mende 
dago Erakundea erabat bere jarduera normaltasunez egiteko eta jarraipena 
emateko, eta harengandik jasotzen ditu hartu beharreko defizitak ordain-
tzeko diru-laguntzak. Horren arabera, Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak 
jasotzen ditu, tren azpiegitura mantentzearekin lotutako interes orokorreko 
jardueran gertatzen diren gastu espezifikoak eta jarduerak finantzatzeko, 
baita hari agindutako inbertsioak eta proiektuak egiteko diru-laguntzak ere 
(11. oharra). 

Egon dauden konpromisoak eta inbertsioak ordainarazten dira Erakundeak 
Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuetan dituen konpromiso-kredi-
tuak egoteagatik (5, 6 eta 17 c. oharrak). Era berean, Eusko Jaurlaritzak 
EAEko trenbide-sare berriari («Euskal Y») lotutako jarduera jakin batzuk 
egiteko mandatua esleitu dio erakundeari. Modu osagarrian, erakundeak 
Eusko Trenbideei trenbide-azpiegituren ustiapenagatik fakturatu dio, alder-
dien artean ezarritako prezioekin.

Halaber, urteko ekitaldi bakoitzerako egindako aurrekontuaren eta benetan 
betearazi denaren artean dagoen desfasea eta aktiboen amortizazio kostuak 
finantzatzen ez direla-eta (aldi berean, gizarte funtsaren bidez finan tzatu 
dira), kontabilitate galerak dakartzaten desbideraketak sortzen dira, finan-
tzazio eskemak eraginda; Eusko Jaurlaritzaren geroko ekarpenekin konpen-
tsatu beharko dira. Erakundearen aktiboak berreskuratzea, halaber, testuin-
guru horretan ebaluatu behar da. 

Administratzaileek uste dute ez dagoela zalantzarik erakundeak Euskal Au-
tonomia Erkidegoko administrazio orokorretik jaso beharreko etenik gabeko 
diru-laguntzaren gainean.
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16. EGOERA FISKALA

a) Ikuskapenak

2014. ekitalditik aurrera ordaindu beharreko zerga guztiak ikuskatzea posi-
ble izango da, eta 2013. ekitaldiari dagokionez, Sozietateen gaineko Zerga 
bakarrik.

b) Irizpideak

2017ko ekitaldiko Sozietateen gaineko Zerga likidatzeko legeria aplikagarria 
2013ko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauari dagokiona da, zeina 2014ko 
urtarrilaren 1etik aurrerako eraginekin aplikatzekoa den, non berriro 15 ur-
teko denbora-muga barne hartzen den zerga-oinarri negatiboak eta kenkariak 
konpentsatzeko, era horretan erakundeak 2016. urteraino sortutako zerga-oi-
narri negatiboak eta kenkariak 2031ean mugaeguneratuz. Egungo ekitaldian 
sortutako zerga-oinarri negatiboa 2032. urtean mugaeguneratzen da.

Erakundeko administratzaileek kalkulatu dituzte Sozietateen gaineko Zergei 
lotutako zenbatekoak 2017. ekitaldirako, eta ekitaldi bakoitzaren amaieran 
indarrean zegoen Foru Arauak agindutako ikuskapenekin lotutako zenbate-
koak ere. Indarrean dagoen legedia fiskalaren interpretazio posibleen on-
dorioz, besteak beste, pasibo gehigarriak sor daitezke, ikuskapen baten 
ondorioz. Aitzitik, Administratzaileen ustez, pasibo kontingente horiek edo-
zein jurisdikzioren aurrean egi bihurtzeko oso aukera gutxi daude, eta, 
edonola ere, ez lukete Erakundeko Urteko Kontuetan, orokorrean, eragin 
handirik izango.

1. Oharrean azaldutako trenbide azpiegituren esleipen-prozesuarekin lotuta, 
azaroaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren xedapen gehigarrietariko bigarrenak 
dioenez, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Toki Ogasunari buruzkoak, Red 
Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sareari buruzko maiatzaren 21eko 
6/2004 Legearen xede diren trenbide-azpiegituraren administrazioaren on-
dare-mutazio, xedemate, atxikipen eta egozpen egintzei Bizkaiko Sozieta-
teen gaineko zergaren abenduaren 05ko 11/2013 Foru Arauaren VII. Titu-
luko VI. kapituluan ezarritako zerga-araubidea aplikatuko zaie. Gipuzkoako 

Lurralde Historikoaren 8/2006 Foru Arauan eta Arabako Lurralde Historikoa-
ren 9/2006 Foru Arauan antzeko xedapenak azaltzen dira.

2006tik 2017ra bitarteko ekitaldietako Sozietatearen Memorian eta ekainaren 
6ko 118/2006 Dekretuan, Eusko Jaurlaritzak aurretiaz zeuden trenbideen 
azpiegituren kudeaketa ETS-ri esleitzen dionean, esleitutako ondasunekin 
lotutako zerga araudia eta baita horiei lotutako onura fiskalak aipatzen dira.

c) Balio Erantsiaren gaineko Zerga

Euskal Trenbide Sareak emandako zerbitzuak Balio Erantsiaren Zergaren men-
de daudela ulertu behar da, 2015eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorearekin 
Balio Erantsiaren Zergari buruzko 7/1994 Foru Arauaren 7.8 artikuluari lote-
tsitakoak izan ezik: «(…) kudeaketa aginduak direla eta, ez dira Zergaren 
mende egongo Administrazio Publiko agintzailearen eta haren esku dauden 
aginte esleitzaileen medio propio instrumental eta zerbitzu propio izaera duten 
sektore publikoko erakundeek eta organismoek eskainitako zerbitzuak. (…).»

Ondorioz, 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera ez dira Zergaren mende egon-
go ETSk Eusko Jaurlaritzari egindako zerbitzuak, 17.a) epigrafean zehazten 
diren Euskadiko Trenbide Sare Berriaren eta Bilboko Metroaren kudeaketa 
aginduei dagozkienak. Halaber, ez dira kengarriak izango agindu horiekin 
erlazionatutako jarduerak egitera zuzendutako ondasunak eta zerbitzuak 
eskuratzeagatik jasandako kuotak.

2009ko urtarrilaren 1eko datarekin, Erakunde Publikoa Hileroko Itzulketa 
Erregistroan dago inskribaturik.

Administratzaileen iritziz, ez dago berreskuratzeko arazorik, Beste kreditu 
batzuk Herri Administrazioekin izeneko atalean islatzen diren 2017ko ekital-
diari dagozkien diru-kopuruen inguruan (9.c. oharra).

d) Sozietateen gaineko Zerga

Kontabilitate emaitza eta Sozietateen gaineko Zergaren oinarriaren arteko 
berdinkatzea ondoren azaltzen den bezala izan da:
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Zerga aurreko emaitzak -7.128.763 

Diferentzia egonkor positiboak 345 

Denbora diferentzia positiboak 6.360 

Denbora diferentzia negatiboak -6.870 

GUZTIRA -7.128.928 

Diferentzia egonkorrek zehapenei eta gain-karguei dagozkie.

Erakunde Publikoak Sozietateen gaineko Zergaren aitorpenean zerga oinarri 
positiboak murrizteko aukera badu. Horretarako, 2017ko abenduaren 31n 
oraindik konpentsatu gabeko ondorengo galera fiskalak aplikatu behar dira:

Urtea Zenbatekoa Konpentsatua Saldoa Muga

2004 4.495 0 4.495 15 urte

2006 13.615.016 0 13.615.016 15 urte

2007 6.027.430 0 6.027.430 15 urte

2008 12.778.587 0 12.778.587 15 urte

2009 11.570.588 0 11.570.588 15 urte

2010 9.654.284 0 9.654.284 15 urte

2011 10.608.134 0 10.608.134 15 urte

2012 7.588.686 0 7.588.686 15 urte

2013 2.924.932 0 2.924.932 15 urte

2014 8.132.464 0 8.132.464 15 urte

2015 8.304.065 0 8.304.065 15 urte

2016 6.063.253 0 6.063.253 15 urte

GUZTIRA 97.271.934 0 97.271.934 

2017ko eta 2016ko ekitaldietan ez da inolako gasturik sortu Sozietateen 
gaineko Zergari dagokionez.

Sozietateen gaineko Zergari buruzko indarreko araudiaren arabera, Sozie-
tateak badu aukera datozen ekitaldietan zerga karga murrizteko, inber-
tsioengatik, lanbide heziketako jarduerengatik eta enpresak BGAE-ei egin-
dako kontribuzioengatik ondorengo kenkariak erabiliz:

Urtea Zenbatekoa Kuota likidoaren gaineko muga Muga

2005 12.023 %45 15 urte

2006 78.868 %45 15 urte

2007 121.820 %45 15 urte

2008 332.939 %45 15 urte

2009 116.629 %45 15 urte

2010 1.527.750 %45 15 urte

2011 119.361 %45 15 urte

2012 3.510.380 %45 15 urte

2013 8.010.827 %45 15 urte

2015 14.730.233 %45 15 urte

2017 33.567.666 %45 15 urte

GUZTIRA 62.128.496 

2012ko urtarrilaren 1etik 2013ko abenduaren 31 bitartean hasten diren 
zergaldietarako, kuotaren gaineko muga murriztu egin zen, era iraganko-
rrean, otsailaren 29ko 1/2012 Foru Arauarekin bat etorriz.

Sozietateen gaineko Zergari buruzko 11/2013 Foru Araua 2014ko urtarrila-
ren batetik indarrean jartzerakoan, lanbide-heziketako gastuengatiko ken-
kariak eta pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenengatiko kenkariak 
ezabatzen dira.
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Aurretik aipatu diren zerga diferituen ondoriozko aktiboak ez dira 2017ko 
eta 2016ko abenduaren 31ko egoeraren balantzean erregistratu, Erakunde-
ko Administratzaileen iritziz horien berreskuragarritasuna ez baitago behar 
bezala ziurtaturik datozen hamar ekitaldietan.

Halaber, ekitaldi horietan ez dira zerga diferituen ondoriozko pasiboak erre-
gistratu, izaera fiskal berbera eta epe berberak dituzten aktiboekin konpen-
tsatuko direla ulertzen baita.

17. SARRERAK ETA GASTUAK
a) Negozio Zifraren Zenbateko Garbia

Negozio Zifraren Zenbateko Garbiaren jardueren araberako banakaketa hau 
da:

2017 2016

Trenbide Azpiegituren Ustiapena 8.185.538 7.630.837 

Proiektu eta Obren Kudeaketa:
– Euskadiko Trenbide Sare Berria
– Bilboko Metroa
– Trintxerpeko Konexioa
– Bus Elektriko Adimentsua
– Hegoaldeko Trenbide Sahiesbidea

5.527.700
300.000

1.967.591
267.785
357.276

6.224.000
0
0
0

66.268

Hondakinen salmenta 32.999 54.228 

GUZTIRA 16.638.889 13.975.333 

Obren eta proiektuen kudeaketarekin lotutako agindu bakoitzarengatik fak-
turatutako diru-kopuruei dagokienez, Erakundeak ez du inolako itzulketa 
konpromisorik, dagokion ekitaldian konprometitutako proiektuak burututa 
baitaude. Aginduengatiko diru-sarrerak inoiz ez zaizkigu Eusko Jaurlaritzari 
itzuli beharko.
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b) Transakzioak Taldeko Enpresekin

Taldeko enpresetatik jasotako sarrerak

2017 2016

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco 8.326.626 6.224.000 

Eusko Trenbideak, S.A. 8.560.338 8.000.134 

Euskotren Participaciones, S.A. 0 66.268 

GUZTIRA 16.886.964 14.290.402 

Gastuak taldeko enpresekin

2017 2016

Eusko Trenbideak, S.A. 529.883 449.534 

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco 115.381 104.673 

Ejie 102.222 7.921 

GUZTIRA 747.486 562.128 

Aurreko trantsakzioen saldoak urteko kontuen txosten honen 9.b eta 13.c 
oharretan adierazten dira.

c) Konprometitutako Sarrerak eta Gastuak

Konprometitutako sarrerak

Eusko Jaurlaritzak erakunde publikoari esleitu dio EAEko Trenbide Sare Be-
rriaren obren eta proiektuen kudeaketa 2011tik 2018ra bitartean. Konpro-
metitutako sarrerak hauek dira:

2018 Guztira

ETSB esleipena 2011-2018 11.095.517 20.845.517

Konprometitutako gastuak

2017ko abenduaren 31n atal honetan zenbait kontratu jasotzen ziren, dato-
zen ekitaldietarako konprometitutako gastuak zituztenak, eta horien buru-
tzapen zenbatekoak, BEZ barne, 40.752.311 eurokoak dira.
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Kontratua Eslependuna Amaiera data Zenbatekoa

G.T. energia hornidura 2018 Gas Natural Comercializadora, S.A. 2018 3.860.146
P.C. Astigarraga-Irun ETSB Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. 2019 2.376.123
G.T. energia sarerako sarbidea Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. 2018 2.062.000
B.T. energia hornidura 2018 Iberdrola Clientes, S.A. 2018 627.782
Ermua-Amara trenbide mekanizazio mantenua Canteras y Construcciones, S.A. 2018 596.082
Ermua-Amara trenbide mekanizazio mantenua Canteras y Construcciones, S.A. 2019 593.725
Ermua-Amara trenbide mekanizazio mantenua Canteras y Construcciones, S.A. 2020 593.725
Ermua-Amara trenbide mekanizazio mantenua Canteras y Construcciones, S.A. 2021 593.725
Bilbao-Ermua trenbide mekanizazio mantenua Tecsa Empresa Constructora, S.A. 2018 538.259
Hainbat trenbide seinaleen mantenua Thales España GRP, SAU 2018 509.440
Hainbat trenbide seinaleen mantenua Thales España GRP, SAU 2019 509.440
Hainbat trenbide seinaleen mantenua Thales España GRP, SAU 2020 509.440
Zizurkil - Andoain ETSB lanen zuzendaritza U.T.E. Zizurkil 2018 503.091
Trenbide katenariaren mantenua Elecnor, S.A. 2018 497.051
Bidesari sistemaren mantenua Eusko Trenbideak, S.A. 2018 495.000
Gipuzkoako instalazioen garbiketa Clece, S.A. 2018 488.781
ETSB lan eta proiektuen segimendua Saitec Ingenieros, S.A. 2018 488.188
Bilbao-Ermua trenbide mekanizazio mantenua Tecsa Empresa Constructora, S.A. 2019 476.551
Bilbao-Ermua trenbide mekanizazio mantenua Tecsa Empresa Constructora, S.A. 2020 476.551
Bilbao-Ermua trenbide mekanizazio mantenua Tecsa Empresa Constructora, S.A. 2021 476.551
Bizkaiko instalazioen garbiketa Garbialdi, S.A.L. 2018 471.646
Gipuzkoako trenbideen eskuzko mantenua Construcciones Balzola, S.A. 2018 429.395
Gipuzkoako trenbideen eskuzko mantenua Construcciones Balzola, S.A. 2019 429.395
Gipuzkoako trenbideen eskuzko mantenua Construcciones Balzola, S.A. 2020 429.395
Gipuzkoako trenbideen eskuzko mantenua Construcciones Balzola, S.A. 2021 429.395
400.000 eurotik beherako beste kontratu batzuk 21.291.434

GUZTIRA 40.752.311
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2016ko abenduaren 31n, konprometituriko gastuen zenbatekoa 28.924.696 
eurokoa zen.

d) Gizarte kargak

Kontzeptua 2017 2016

Gizarte segurantzako gastuak 3.027.507 2.935.862 

Bizitza eta istripu aseguruak 123.011 101.648 

Prestakuntza 38.964 35.210 

Laneko arriskuen prebentzioa 71.565 79.271 

Beste gizarte laguntza batzuk 220.269 178.591 

GUZTIRA 3.481.316 3.330.582 

e) Lantaldea

2017ko eta 2016ko Abenduaren 31n zegoen lantaldea honako hau zen:

2017

Batez 
besteko 
langile 

kopurua

Langile 
kopurua 

2017-12-31n

Gizon 
kopurua

Emakume 
kopurua

Goi Karguak 1 1 1 0 

Egiturako langileak 223 223 165 58 

Behin behineko 
langileak 38 43 37 6 

GUZTIRA 262 267 203 64 

Langile desgaituak 
>33% 4 4 4 0 

2016

Batez 
besteko 
langile 

kopurua

Langile 
kopurua 

2017-12-31n

Gizon 
kopurua

Emakume 
kopurua

Goi Karguak 1 1 1 0

Egiturako langileak 223 223 168 55

Behin behineko 
langileak 35 37 30 7

GUZTIRA 259 261 199 62

Langile desgaituak 
>33% 2 2 2 0

f) Auditoriarengatiko ordainsariak

2017ko kontu-ikuskapeneko zerbitzuen ordainsariak 24.000 euro izan dira 
(2016: 24.000).
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18.  INGURUMENARI BURUZKO 
INFORMAZIOA

2017an Kalitate eta Ingurumeneko berrikuntza-auditoriak egin dira ISO 
9001:2015 eta ISO 14001:2015 nazioarteko arauen arabera, 2016tik plani-
fikatutakoaren arabera. Aipaturiko errefentzialen irismena Proiektu eta 
Obren Kudeaketako, Zirkulazio Kudeaketako eta Zirkulazioko Segurtasune-
ko prozesuetarako da. Halaber, Europako 1221/2009 zk. Erregelamenduaren 
(EMAS III - Enviromental Management Audit Écheme) jarraipen-auditoria 
burutu da, 2016ko ekitaldiari dagokion Ingurumen Deklarazioa webgunean 
argitaratuz.

Bestalde, Segurtasun eta Osasunari dagokion OHSAS 18001:2007 arauaren 
jarraipen-auditoria egin da erakunde osoan.

Sistema guztiak erabat ezarrita daude erakundean, barne nahiz kanpo-au-
ditorien emaitzek adierazten duten moduan. Langile guztiek, sortzen di-
tuzten hondakinak tratatzeko eta kudeatzeko ingurumen-arauen berri 
dute, hondakin horiek modu egokian bananduz horretarako ipinitako edu-
kiontzietan, ez soilik egiaztatu den eremuaren barruan, baita manten-
tze-tailerretan ere.

Erakundeak lanean jarraitzen du sistema guztiekin aurrera egiteko, egoerak 
horretarako aukera ematen duen neurrian, egungo ziurtapenean prozesu 
berriak sartzeko lanean, Mantentze lanetako Sailaren kasuan, adibidez, eta 
gizon eta emakumeen arteko berdintasunaz ahaztu gabe.

Halaber, ETS-k egiten dituen eguneroko jardueretan sortzen diren hondakin 
arriskutsuen eta inerteen arauzko kudeaketa burutzen ari da, alkantzea 
aplikatzen zaio prozesu guztietan, kudeaketa hori oraindik ingurumenaren 
aldetik ziurtatuta ez dauden prozesuetara ere aplikatuz.

2017. urtean zehar 2016ko ekainean onartutako zaraten aurkako akzio pla-
netik zetozen zenbait adierazle sartu dira Kudeaketa Sistemaren adierazleen 
planean. 2017an zehar ere (azaroan) Zaraten Mapa Estrategikoen gaurkotzea 
amaitu zen urtero 30.000 tren zirkulazio baino gehiago dituzten 6 zatietan, 

eta trenbideko 66 km-ei eragiten diena. Gaurkotze hori, legediak ezartzen 
duen bezala, Informazio Publikoko prozesua jarraitu du abenduan zehar 
Garraioaren Azpiegitura Zuzendaritzaren (efekturako organo aginpideduna) 
bitartez. Epe hori igaro eta gero, Zuzendaritza horrek mapak aprobatuko 
ditu eta Ingurumen Sailburuordetzari igorriko dira. 

2017ko eta 2016ko ekitaldietan ingurumena babestu eta hobetzeko sortu-
tako gastuen zenbatekoak honako hauek izan dira:

2017 2016 

Birziklapena 4.801 3.183 

Kalitate eta Ingurumen zerbitzuak 448.564 568.701 

GUZTIRA 453.365 571.884 
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19.  BESTE BATZUEKIN ADOSTUTAKO 
BERMEAK ETA BESTELAKO PASIBO 
KONTINGENTEAK

Beste alde batetik, 2017ko abenduaren 31n, Erakundeak Kutxabanken 
136.305 euroko abalak ditu. 2016eko ekitaldian, Erakundeak Kutxabank-en 
136.305 euroko abalak zituen.

Halaber, hirugarrenei agindutako eta kontratatutako lanen eta obren berme 
gisa, Erakundeak aurrera jarraitzen du abalak eskatzeko politikarekin, egin 
beharreko obrak eta zerbitzuak behar bezala eskaintzen direla bermatzeko.

20.  ADMINISTRAZIO KONTSEILUA  
ETA GOI MAILAKO ZUZENDARITZA

Euskal Trenbide Sareko Administrazio Kontseilua ondorengo pertsonek osa-
tzen zuten 2017ko abenduaren 31n:

Presidentea Arantxa Tapia Otaegi and.

Kontseilukideak Antonio Aiz Salazar jn.

Alberto Alberdi Larizgoitia jn.

Janire Bijuesca Bedialauneta and.

Ernesto García Vadillo jn.

Mikel Gurutzeaga Zubilla jn.

Estíbaliz Hernaez Laviña and.

Pedro María Hernando Arranz jn.

María Aranzazu Leturiondo Aranzamendi and.

Idazkaria Ainhoa Elola Aramburu and.

Uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartu zen eta 
abenduaren 3ko 31/2014 Legearen bidez aldatu zen Kapital Sozietateen 
Legearen 229. artikuluan ezarritakoaren arabera, 2017ko ekitaldian jardun 
duten Administrazio Kontseiluko kideek adierazi dute Kapital Sozietateen 
Legearen testu bateginaren 228. artikuluan aurreikusitako betebeharrak 
bete dituztela. Era berean, kontseilariek nahiz haiei lotutako pertsonek, arau 
horren 229. artikuluan aurreikusitako interes-gatazkako kasuetan ez dira 
erori, eta ekitaldi horretan ez da ustezko zuzeneko nahiz zeharkako inte-
res-gatazkako komunikaziorik egin, sozietatearen Administrazio Kontseiluak 
aztertu ahal izateko.

Hala eta guztiz ere, 2017ko ekitaldiko Administrazio Kontseiluko kideak 
Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorraren ordezkariak izan 
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dira eta kudeaketari lotutako zereginak garatu dituzte erakundean barne 
hartuta dagoen taldeko enpresetan, zeinak ez diren memoriaren ohar honen 
barnean hartu ez dagoelako haien arretaz eta leialtasunez jokatzeko bete-
beharraren inolako urraketarik edota ustezko interes-gatazkarik uztailaren 
2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartu zen eta abenduaren 
3ko 31/2014 Legearen bidez aldatu zen Kapital Sozietateen Legearen tes-
tuinguruan.

Zuzendaritza taldeko kideak

Erakunde eta Sozietate Publikoetako zuzendaritza taldeetako kideen esta-
tutu pertsonala araupetzen duen Otsailaren 23ko 130/1999 Dekretuak, bere 
3. artikuluan ezartzen du Gobernu Kontseiluak eskumenak dituela, Dekretu 
bitartez, bertako zuzendaritza taldeetako kideak aukeratzeko, Erakunde 
Publiko horiek dauden Sailetako titularren proposamenei jarraituz. Aipatu-
tako aginduak ezartzen duenez, proposamenak, Zuzenbide Pribatuko Era-
kunde Publiko bakoitzeko Zuzendaritza Organoek edo Administrazio Kon-
tseiluek urtero hartuko dituzten akordioetan oinarrituz hartuko dira, eta 
horietan identifikatuko dira zuzendaritza taldeetako kide gisa identifikatuko 
diren karguak edo postuak, aipaturiko Dekretuan xedatutakoaren ondoree-
tarako.

Aipatutako aginduan ezarritakoarekin bat etorriz, Erakundeko Administrazio 
Kontseiluak, 2013ko otsailaren 13an egindako bileran, Erakundeko zuzen-
daritza taldeko kideen zerrenda aldatzea proposatu zuen, zuzendaritza 
taldeko kide bakar gisa Zuzendari Nagusiari dagokiona onartuz. Horrela, eta 
ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26.3 artikuluan ezarritakoarekin bat eto-
rriz, Gobernu Kontseiluak Erakundeko zuzendaritza taldeko kideen zerrenda 
onartu du, eta zerrendako kide bakarra Zuzendari Nagusia da.

2017ko ekitaldian sortutako ordainsariak honako hauek izan dira:

Zuzendari Nagusia 92.913 

Kontzeptu guztiengatiko ordainketak 82.850 

Pizgarriak 3.129 

Kalte-ordaina 6.934 

BGAE-ra egindako ekarpenak 0 

GUZTIRA 92.913 

2016ko abenduaren 31n amaitu zen urteko ekitaldiko ordainketak 85.484 
euroko zenbateko osora heldu ziren, guztiak Zuzendari Nagusiari egindako 
ordainketak izanik.

Administrazio Kontseiluaren ordainsariak

2017ko ekitaldian zehar Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin zeriku-
sirik ez duten eta funtzionario kontratatu eta Administrazio Orokorreko edo 
Erakundeko goi kargu izateagatik Administrazio Kontseiluko kide direnek 
1.440 euroko dietak jaso dituzte bertaratzeagatik (2016ko ekitaldian 270 
euro).

2017an Kontseilukide eta Zuzendari Nagusiaren erantzukizun zibileko ase-
guruagatik sortutako aseguru-primak 2.654 eurokoak izan dira (2.654 euro 
2016an). 

21. ITXI ONDORENGO GERTAKARIAK
Ez da gertakari nabarmenik jazo balantzearen itxieraren ostean Urteko 
Kontu likidazioen barruan aipatzekorik denik, oharretan deskribatzen dena 
izan ezik.
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KUDEAKETA TXOSTENA
2017KO EKITALDIA

1. ETS-REN JARDUERA ETA XEDEA
2004an, Eusko Legebiltzarraren Lege bitartez, Euskadiko Autonomia Erki-
degoko Administrazioak zuzenbide pribatuko Euskal Trenbide Sarea erakun-
de publikoa sortu zuen. Erakunde publikoaren xedea EAE-ren esku dauden 
trenbide azpiegituren eraikuntza eta administrazioa da. Funtzio horiek ho-
beto bete ahal izateko, ondarea osatzen duten ondasunen eta eskubideen 
gaineko kudeaketa eskumen zabalak eman zitzaizkion ETS-ri. Erakunde 
publikoaren gizarte xedea eta funtzioak Urteko Kontu hauen Memoriaren I. 
puntuan deskribatzen dira.

Horrela, Euskal Trenbide Sareak bere gain hartu ditu erabat une honetan 
EAE-ren esku dauden trenbide azpiegituren eraikuntza, kontserbazio eta 
administrazio lanak. Azpiegitura horiek honako hauek dira, gaur egun:

–  Euskadiko Autonomia Erkidegoko trenbide jabari publikoko ondasunak, 
abuztuaren 25eko 2488/1978 Dekretu bitartez eta abenduaren 18ko 
3/1979 Lege Organiko bitartez transferitutakoak (Bilbo-Donostia, Donos-
tia-Hendaia, Amorebieta-Bermeo, Deustua-Lezama eta Urolako adarra).

– Bilboko tranbia.

– Gasteizko tranbia.

Erakunde publikoaren eskumena, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren esku 
dauden edo etorkizunean egongo diren eta agintzen zaizkion trenbide 
azpiegitura guztietara zabaltzen da. Ondorioz, etorkizunean, erakun-
dearen jarduketa, Eusko Jaurlaritzak, une honetan indarrean dagoen kons-
tituzio eta estatutu esparrua betez bere gain har ditzakeen beste azpiegi-
tura batzuetara ere zabal daiteke. Horrela, adierazten da posible dela 
erakunde honetan bateratzea trenbide garraiora bideraturiko eta jada 
eraikitzen hasi diren prozesuei dagozkien egoera juridiko aktiboen eta 
pasiboen titulartasuna.

2. JARDUEREN BILAKAERA 2017an ZEHAR

Trenbide azpiegituren ustiapena

2017ko ekitaldian ETS-k 1. puntuan aipatutako trenbide azpiegituren man-
tentze lanekin eta bertako zirkulazioa kudeatuz jarraitu du: trafikoa erregu-
latzeko sistemak eta segurtasun sistemak.

Erakundeak zenbait jarduketa burutu ditu sare propioaren (trenbide eta 
tranbia) eraginkortasun maximoa lortzeko helburuarekin:

–  Mendizurreko (Bedia), Praderako (Zaratamo) eta Irungo Trenbide Pasagu-
neak kendu egin dira, eta martxan daude Lasarmintegiko (Galdakao) eta 
Santa Klarako (Zarautz) Trenbideko Pasaguneak kentzeko lanak.

–  Bilboko Metroko 3. Linearako Txorierriko zenbait geltokien egokitze lanak 
amaitu dira. Hauen barne, jarduerarik garrantzitsuena den Derioko gelto-
kiaren berritze integralarekin jarraitu da ere, azpi pasagune berri bat 
barne hartzen duena. Halaber, egokitzapen lanak egin dira sareko zenbait 
geltokitan, hainbat geltokitan irisgarritasuna eta argiztapena hobetzeko 
egin diren lanak azpimarratuz.

–  Dauden trenbide azpiegiturak berriztatzeko eta hobetzeko zenbait lan egin 
dira, eta horien artean hauek azpimarratu behar dira: katenariaren kon-
pentsatzea hainbat tartetan, zenbait lan hainbat katigamendutan eta bi-
daiariei informazio ematen dieten sistemen hobetzea.

Trenbide azpiegitura berrien eraikuntza

2017an zenbait lan egin dira Sare Propioan, sarearen ahalmena hobetzeko 
eta zerbitzua jasotzen duten guneak hobetzeko xedez.

Gipuzkoan martxan jarri dira Donostian Topoko lurpeko pasabidearen (Lu-
garitz-Easo) lanak. Azpiegitura berria, egiteko bi bide-zatitan banatu dena, 
metro sistema batez hornituko du Donostiako erdialdea, Antiguo-Unibertsi-
tateak eremuari zerbitzua eskainiko dio eta Amarako geltokiak gaur egun 
adierazten duen zaku-hondoa kenduko du.
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Loiolako (Donostia) geltoki berria eraikitzeko eta ingurunea iragazteko lanak 
amaitu dira, likidazioaren zain. Modu honetan Loiolan bizi diren pertsonek 
bide-zubi gaineko geltoki berria daukate, eta hiri espazio berrirako 10.000 
metro karratu baino gehiago berreskuratu dira, dagoen ezpondaren ordez 
bide-zubia ordezkatu dugulako, eta, horrela, auzoa bitan banatzen zuen 
trenbide trintxera desagertu egin baita. 

Bizkaian azpimarragarriak dira Durango Operazioari dagozkion jarduketak, 
trenbideak okupatutako lurrak libre uzteko xedea daukatenak. Geltokiaren 
inguruan libre geratu diren lurrak urbanizatzeko eta sarbidea estaltzeko 
lanak hasi dira. Halaber, Abadiñon trenbidearen desbideraketa hartzen duen 
kalearen urbanizazio lanak hasi dira. Lebarioko tailer eta kotxetegi berrien 
ekipamendua osatzen ari da, seinaleztapena hobetuz eta azpiestazio elek-
triko berria eraikiz.

Bestalde, jarraitu egin da Ermuako trenbideen banatze eta Ermuako gelto-
ki berriaren eraikitze lanekin. 

Araban tranbiak zerbitzatutako guneak handiagotzeko helburua dago. Gas-
teizko tranbia Unibertsitate gunera zabaltzeko lanak hasi dira eta Salburua 
ingurura luzatzeko proiektua idazten ari da.

Bilboko Metroa

Apirilean, Bilboko iparraldeko 71.000 pertsonari zerbitzua ematen dien eta 
Durangaldeatik eta Urdaibaitik datozen pertsonei Bilbo erdialdera zuzenean 
heltzeko aukera ematen dien Bilboko Metroaren 3. Linea (Etxebarri – Zazpi 
Kaleak - Matiko) martxan jarri zen. Halaber, Artxandako tunel berriaren 
bitartez Txorierrira doan tren konexioaren hobekuntza ere zerbitzua ematen 
hasi zen.

2014an amaitu ziren Obra Zibilak dituen zazpi zatietako lau: Uribarri, Txur-
dinaga – Alde Zaharra, Artxandako tunela eta Etxebarriko San Antonio, eta 
2016an beste bi zati bukatu ziren (Etxebarri-Txurdinaga eta Matiko). 2017an 
egin den azken zatiaren lanei esker, Bilboko Alde Zaharreko geltokiari da-

gozkionak, bermatu egingo da 1. eta 2. lineekin izan beharreko intermodal-
tasuna. Halaber, amaitu dira instalazioekin erlazionaturik dauden lan ezber-
dinak (eskailera eta korridoreak, seinaleztapena, komunikazioa, 
elektrifikazioa…), kontratu txiki batzuen amaiera eta Alde Zaharreko fron-
toiaren berritzea amaitu gabe daudelarik.

Metroaren 1. linean bukatu dira jada Urdulizetik igarotzean metroa lur azpian 
sartzeko lanak. Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin sinatutako hitzarmenaren 
bitartez, ETS eta BGP, Urdulizko hirigunetik igarotzen den 543 metroko za-
tia lur azpian sartzeko lanak egin dira. Horri esker, Bilboko Metroaren sarean 
zegoen trenbide pasagune bakarra kendu egin da.

Euskadiko Trenbide Sare Berria

Eusko Jaurlaritzaren aginduz, 2017an ETS-k Euskadiko Trenbide Sare Be-
rriaren proiektuen idazketa eta eraikuntza lanak koordinatzen jarraitzen du 
Gipuzkoaldean. Halaber, Sustapen Ministerioarekin eta Adifekin elkarlanean 
jarraitu da, ETSB-ko lanek ukitutako zoruen kudeaketan eta Gipuzkoako 
zatian obrek behar dituzten desjabetzeen administrazio kudeaketan.

2017. urtearen amaieran Estatuko Administrazio Orokorraren eta EAEren 
arteko lankidetza hitzarmena aldatu zen egin gabeko jarduketak barne hartuz:

–  Donostiko geltokia (Atotxa)

–  Ezkioko geltokia

–  Astigarragako geralekua

–  Astigarraga – Oiartzun – Lezoko zatia

–  Beste jarduketa txiki batzuk

2018ko martxoak 6an Eusko Jaurlaritzak lan hauek egiteko ardura eman 
zion ETSri, 8 urteko iraupeneko aurreikuspenarekin eta 534 milioi euroko 
balioespenarekin.
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Berdintasuna

Euskal Trenbide Sareak sortu zenetik konpromiso irmoa du emakumeen eta 
gizonen berdintasunerako politikekin. 2006, ETSk emakumeen eta gizonen 
arteko Aukera Berdintasunerako Erakunde Laguntzaile ziurtagiria lortu zuen.

2017an 2015ean onetsitako 2014-2017 epealdirako III. Berdintasun Plana-
rekin jarraitu da, eta planifikatutako ekintzak burutu egin dira.

Plan hori martxan jarriz, ETSk emakume eta gizonen arteko berdintasuna-
rekiko konpromiso irmoari eusten dio, uste baitu erakunde publiko den 
heinean berdintasunaren aldeko aurrerakadan erreferentzia izan behar 
duela beste pertsona eta erakunde batzuentzat, bere inguruan jardunak 
eginez, batez ere maskulinizatuta dagoen trenbide-eremu honetan.

Euskara

Urte honetan «Erakunde Publikoaren 2015-2017 epealdirako Euskara Pla-
na»-ren 2016rako jarduketak gauzatu dira.

3.  ERAKUNDE PUBLIKOAREN 
BILAKAERAREN AURREIKUSPENA

Erakundearen jarduera nagusia Euskadiko Trenbide Sistemaren garapenean 
zentratuko da, kalitate, segurtasun, eraginkortasun ekonomiko eta iraun-
kortasun irizpideetan oinarrituta. Sistema horren garapen erritmoa aurre-
kontuek eskaintzen dituzten aukeretara egokituko da.

ETS, EAEko Trenbide Sare Berriaren obrak kudeatzen jarraituko du, baita 
adskribituta dituen lineen ahalmena hobetu eta zabaltzen ere, aipatu diren 
jardunekin jarraituz (Ermuako trenbidearen banatzea, Loiolako Geltoki be-
rria, Donostialdeko lurpeko pasagunea eta Gasteizko tranbiaren handitzea).

Arriskuak eta ziurgabetasunak

Horregatik guztiarengatik, Euskal Autonomia Erkidegoan trenbideko eta 
tranbia-bideko sarea eraikitzeko Eusko Jaurlaritzak egin duen apustuak 
Inbertsio eta gastu handia suposatuko du, eta hori ETS-k era eraginkor eta 
efikazean kudeatu beharko du, hain zuzen ere, Erakunde Publikoa sortzeko 
Legean zehaztutako helburuak lortzeko.

Erakundeak ez du finantza tresnarik erabiltzen bere jarduera burutzeko.
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4. IKERKETA ETA GARAPEN JARDUERAK
Proiektu bat garatzen ari da, EHU-ko ingeniaritza mekanikoko departamen-
tuarekin eta Euskoiker fundazioarekin sinatutako hitzarmen baten bitartez, 
trenbideetako higadura ondulatorioaren aurkako estrategia eraginkorrak 
praktikan jartzeko. 

Erakundeak, baliozko eta bereizketako elementu gisa berrikuntzaren alde 
egiten duen elementuaren aldeko apustua egiten du, bere jardueraren ba-
rruan I+G+b ekintzak eginez eta segurtasun sistemen kudeaketan etenga-
beko hobekuntza bultzatuz. Ildo horretan, trenbide-mantentzeari aplikatu-
tako tresna adimendunen garapenean lan egingo da, Euskal Herriko 
Unibertsitatearekin elkarlanean.

5.  HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ 
BESTEKO EPEA

Urteko kontu hauen memorian 2010eko uztailaren 5eko 15/2010 Legeari 
buruzko informazioa banantzen da, hornitzaileei egindako ordainketei dago-
kienez.

Eusko Jaurlaritzak emandako jarraibideak kontuan izanik, Erakundeko 
Zuzendaritzak zenbait neurri ezarri ditu azken urteetan, merkataritza alo-
rreko zein ibilgetuak eskuratzearekin erlazionatutako hornitzaileei ordain-
tzeko epealdiak murrizteko. Horrela, eta Eusko Jaurlaritzari hilero bidaltzen 
zaion informazioa kontuan izanik, hornitzaileei ordaintzeko batez besteko 
epeak 2014ko 56 egunetatik 2017ko 31 egunetara murriztu dira azken hiru 
urteetan.

Tipo 2014 2015 2016 2017

Inbertsioak 58,12 34,18 28,54 31,57

Merkataritza hartzaileak 49,95 31,92 29,44 30,30

GUZTIRA 55,75 33,50 28,76 31,14
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6. ITXI ONDORENGO GERTAKARIAK
2017ko abenduaren 31n ekitaldia itxi ondoren, Euskal Trenbide Sareak ez 
du aparteko konpromisorik hartu eta ez da gertaera garrantzitsurik jazo, 
ekitaldiko Urteko Kontuetan adierazi ez direnak.

Arantxa Tapia Otaegi 
Lehendakaria

Antonio Aiz Salazar 
Kontseilukidea

Alberto Alberdi Larizgoitia 
Kontseilukidea

Janire Bijuesca Bedialauneta 
Kontseilukidea

Ernesto García Vadillo 
Kontseilukidea

Mikel Gurutzeaga Zubillaga 
Kontseilukidea

Estibaliz Hernaez Laviña 
Kontseilukidea

Pedro María Hernando Arranz 
Kontseilukidea

María Aranzazu  
Leturiondo Aranzamendi 

Kontseilukidea
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Bilbon, 2018ko martxoaren 28an, Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide 
Sareari buruzko 6/2004 Legearen 10. artikuluaren eta egun berean bilduta-
ko Administrazio Kontseiluaren Akordioaren arabera, Kontseiluko kideek 
2017ko ekitaldiko Kontuen kitapena gauzatzen dute. Bertan, unitate bakar 

gisa, Egoeraren Balantzea, Galeren eta Irabazien Kontua, Eskudiru Fluxuen 
Egoera, Ondare Garbiko Aldaketen Egoera, Memoria eta Kudeaketa Txoste-
na sartzen dira.



EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
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