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PRESIDENTEAREN GUTUNA 1
Egia da 2018an oso gertakari garrantzitsuak eman direla euskal trenbide 
sare berriaren eraikuntza prozesuan, guztiz beharrezkoak, abiadura handi-
ko trenak, azkenean, Euskadira heltzeko. Hori horrela bada ere, administra-
zio zentralarekin lortutako akordioak zehazteko erritmo motelaren eta ja-
rraikortasun gabearen ondorioz, atzerapen onartezina ari da gertatzen 
Estatuaren esku dauden Euskal Y-aren lanen garapenean. Horrek gure er-
kidegoaren eta Atlantikoko trenbide igarobidea osatzen dugun lurralde 
guztien etorkizuna baldintzatzen du. Euskal trenbide sare berriari behin 
betiko bultzada emateko ari gara lanean, Euskadiren gizarte eta ekonomia 
arloko garapenaren alde, hain zuzen ere. 

Garraio azpiegituren plangintzaren eta eraikuntzaren arduradun gisa dugun 
gobernu ekintzak abiadura handiarekin erlazionatutakoa gainditzen du. Eta 
hor, hain zuzen ere, gure trenbide, metro eta tranbia sare propioan aurrera 
daramatzagun jarduketetan, erakundeen arteko koordinazioa, herritarren 
mugikortasun jasangarria eta eraginkorra bermatuko duten proiektu berriak 
bultzatzeko beharrezkoa den tresna gisa agertu da. Eta gauza bera gertatu 
da trenbide ustiapenarekin erlazionaturiko guneen hiri eraldaketarekin eta 
birgaitzearekin. Adibide asko eta asko ditugu ETSren Jarduera Memoria 
honen orrialdeetan. Bertan, jarduketez betetako urte batean aurrera era-
mandako lanaren xehetasuna aurkezten da. 

Gure lehentasuna, herritarren itxaropenei erantzungo dien eta pertsonen 
bizitza kalitatea hobetzen lagunduko duen garraio modernoa, segurua eta 
fidagarria posible egingo duten azpiegiturak eskuratzetik igarotzen da. Eta 
trenak bete egiten du ekonomiaren garapenerako, gizarte ekitaterako eta 
lehiakortasunerako ezinbesteko baliabide izatearen baldintza hori. BASQUE 
MOBILITY estrategia herrialde apustua da, orainaldiaren eta etorkizunaren 
aldeko apustua. 
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JARDUEREN BILAKAERA 2018ko EKITALDIAN 3
2018. 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 2018an aurrera eramandako jarduera puntu hauetan zentratu 
da: «Euskal Y-aren» eraikuntzan; Ondoren Trenbidearen Hegoaldeko Saihes-
bidea egikaritzeko hitzarmenen eta espedienteen kudeaketa; Bilboko Me-
troaren ekipamenduen garapena; sare propioaren modernizazioan; eta 
tranbia lineen luzapenean eta hobekuntzan.
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JARDUEREN BILAKAERA 2018ko 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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JARDUEREN BILAKAERA 2018ko EKITALDIAN 3
Obren egoera

2018. 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)

2018. urtearen amaieran bukatuta dauden zatiak hauek dira:

• Bergara-Bergara

• Bergara-Antzuola

• Antzuola-Ezkio/Itsaso Este

• Ezkio/Itsaso - Ezkio/Itsaso

• Ezkio/Itsaso-Beasain

• Beasain Oeste

• Beasain Este

• 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 Oeste: lanaren %98 amaituta zegoen.

•  Hernialde-Zizurkil: obraren egikaritzeak %95ko aurrerapen maila 
zuen.

•  Zizurkil-Andoain: tarte horren egikaritze maila obra osoaren %99koa 
zen.

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

•  Hernani-Astigarraga: Esleitutako jatorrizko proiektuan izandako zenbait 
aldaketaren ondorioz kontratua bertan behera uzteko eta proiektu berria 
idazteko akordioa lortu zen. Horrela, urriaren amaieran, obren adminis-
trazio kontratua eta haren kontratu osagarria bertan behera uzteko pro-
zedurari amaiera emateko agindua eman zen. Ondoren, azaroan, gauza-
tutako lanak jaso ziren (aurrerapen maila %40 ingurukoa zen). Urtea 
ixtean, helburua, tartearen 2. Fasearen lizitaziorako espedientea 2019ko 
laugarren lauhilekoan onestea zen.
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JARDUEREN BILAKAERA 2018ko EKITALDIAN 3
Trena eta garapen sozio-ekonomikoa 

Martxoaren 1ean, “Trenbidea Irunen” IX. Komunikazio Jardunaldian, age-
rian geratu zen garraio modu horrek funtsezko elementua eratzen duela 
Euskadiren garapen sozioekonomikorako, aurrerapenerako, gizarte ekitate-
rako eta lehiakortasunaren hobekuntzarako. Horrela azpimarratu zuen An-
tonio Aiz Azpiegitura eta Garraio sailburuordeak, eta abiadura handiko sa-
rearen eraikuntzaren bitartez Eusko Jaurlaritzak trenbideko moduaren alde 
egindako apustua gogorarazi zuen. Horrela, adierazi zuenez, Euskadi da 
horrelako ezaugarriak dituen sare baten diseinuan eta egikaritze zuzenean 
parte hartzen duen Europako lurralde bakarra, beste batzuen artean, arau-
bide fiskal eta ekonomiko propioari (Kontzertu Ekonomikoa) eta Kupo siste-
mari esker. Sailburuordeak esan zuenez, Eusko Jaurlaritza lanean ari da, 
Euskadi Europarekin eta Penintsularen gainerakoarekin lotuta egon dadin, 
egungo trenbide isolamendua gaindituz eta trafiko mistoetarako (pertsonak 
eta merkantziak) konexioak eskainiz, abiadura handiko sarbide berriekin 
Euskadiko hiriburuetara. 
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Antonio Aizek esan zuen, baita ere, sare horrek, pixkanaka trenbiderako 
desplazamendu modalerako aukera emango duela, eta horrek autopistetako 
gehiegizko trafikoa arintzen lagunduko duela (une honetan, Penintsulatik 
Europako gainerako lekuetara doazen merkantzien %1 baino ez da trenbidez 
bidaltzen, Europako herrialde aurreratuenetako %18tik urrun). 

Ratio horiek hobetzeko, sailburuordeak adierazi zuen beharrezkoa dela 
errepidea-trenbidea trantsizioa bideragarri eta erakargarri egingo duten 
azpiegiturak garatzea. Lille eta Jundiz (Vitoria-Gasteiz) arteko trenbide au-
topista edo Lezoko plataforma intermodala zerbitzuan jartzea helburu hori 
lortzeko funtsezko bi azpiegitura dira. 

Abando-Bilboko geltoki berriaren proiektua

Euskadiko hiriburuetara abiadura handiko trenaren iritsierak eta horretara-
ko eraiki behar diren geltokien eraikuntzak bete dute trenbide sare berria 
martxan jartzeko jarraitzen den jardueraren parte handia. 

Martxoaren 8an, Bilbon, Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Azpie-
gitura Sailburuak, garai hartan Sustapen ministroa zen Iñigo De La Sernak 

eta Juan Mari Aburto Bilboko Alkateak, dagoeneko amaituta zegoen Aban-
doko geltoki berriaren proiektua aurkeztu zuten. Lur azpiko geltokia, hiru 
mailatan diseinatutakoa, eta abiadura handiko, aldirietako eta ibilbide luze-
ko zerbitzu guztiak bilduko dituena. Proiektu konplexua da, hiriaren gara-
penean benetako iraultza eragingo duen eraikuntza erronka, duela 150 urte 
baino gehiago trenbidea hiribildura heltzeak eragin zuenaren antzekoa, hain 
zuzen ere. 

Abandoko geltoki berriaren diseinuan segurtasun eta funtzionaltasun irizpi-
deak nabarmentzen dira beste gauza guztien gainetik. Horrez gain, zerbitzu 
ugari eskainiko dizkiete erabiltzaileei. Onetsitako soluzioa, Bilboko Metroa-
rekin konexio zuzena, autobus trukagunea eta 500 plaza baino gehiagoko 
aparkalekua eta taxientzako tokia izango duen geltoki intermodal integratua 
izango da. 

Geltoki berriak hiriaren zabalgunearekin eta alde zaharrarekin erabateko 
integraziorako eta hiri eraldaketarako aukera emango du. Geltokirako sar-
bideak Plaza Biribilean eta Hurtado de Amezaga, Jose Maria Olabarri eta 
Bailen kaleetan egongo dira. Aldaketa horiek guztiak direla eta, ingurua 
askoz ere iragazkorragoa izango da.
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Etorkizuneko hiri antolamenduaren ikuspegitik, soluzioak, inbertsioaren fi-
nantzaketari lagundu ahal izango dioten itzulketen aukerak eskaintzen ditu. 
Halaber, proiektuak behin behineko egoerak ere aurreikusten ditu, izan ere, 
une oro eutsiko zaie tren zerbitzuei, horrela eragin handiagoak saihestuz.

Tapia Sailburuak azpimarratu duenez, AHT, nahiko genukeena baino be-
randuago bada ere, errealitatea da dagoeneko, obren azken fasean sartu 
baikara.

Atotxa-Donostian egingo den geltokia

Maiatzaren 14an, Bilbon egindako ekitaldiarekin bat etorriz, Arantxa Tapia 
Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailburua eta garai hartan Sustapen 
ministroa zen Iñigo De La Serna berriro ere elkarrekin agertu ziren, oraingo 
honetan Atotxako abiadura handiko geltoki berriaren proiektuaren esleipe-
naren berri emateko. Eurekin batera Eneko Goia Donostiako alkatea egon 
zen. 
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Azterketa tekniko zorrotza egin eta eskaintza ekonomikoa ireki ondoren 
aukeratu zen proposamenak Eptisa/Cinsa ingeniería-Jon Montero ABEEaren 
sinadura darama. Esleipendunak 10 hilabeteko epea eta 861.033 euroko 
aurrekontua (BEZ aparte) izango ditu hirigintzaren eta trenbidearen ikus-
puntutik Gipuzkoako hiriburuan aurreko eta ondorengo garaia bereiziko di-
tuen lana gauzatzeko.

Xehetasun hori eta beste batzuk azaldu zituzten erakundeetako hiru ordez-
kariek Udaletxean egin zen ekitaldian. Bertan egon ziren, baita ere, Antonio 
Aiz Azpiegitura sailburuordea eta Adif eta ETS trenbide kudeatzaileetako 
arduradun nagusiak.

Atotxa izango da Euskadiko hiriburuetan eraikiko diren Euskal Y-aren hiru 
geltokietatik lehenbizikoa. Horrez gain, geltokiaren eraikuntza Eusko Jaur-
laritzak gauzatuko du, Sustapen Ministerioak Gipuzkoako tartea eraiki-tze-
ko emandako agindua 2017an luzatu eta gero.

Behar funtzionaletara eta arkitektura eta hirigintza arloko eskakizunetara 
egokitzen den proposamenaren bitartez, trenbidea autobus geltokiarekin 
eta Tabakalera-Egiarekin integratuko da Iparraldeko geltokian.
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Arantxa Tapiak adierazitakoa kontuan izanda Atotxako terminal berria Ipa-
rraldeko Geltokiaren eta Tabakalera ingurunearen egungo arkitekturan inte-
gratuko da, garraiobide desberdinen arteko intermodalitatea bultzatuz: aldi-
riak, abiadura handia eta autobusak. Egia-erdialdea arteko oinezko 
joan-etorriei erantzun integrala ematen dien soluzioa egituratu da, esan zuen.

Ezkio-Itsasoko eta Astigarragako geltokiak

Maiatzaren 28an, Eusko Jaurlaritzak Ezkio-Itsasoko eta Astigarragako 
geltokien eraikuntza proiektuen esleipenaren berri eman zuen. 

Ezkio-Itsasoko geltokiak izango duen garrantzia bere aukera logistikoetan 
dago. Horrela, terminalak trenbide gune zabalagoa eta handiagoa izango du, 
trenen maniobrak egiteko edo aparkatzeko, trenbide bikoitzean zirkulatzeaz 
gain. Horretarako, trenbide orokorren albo bakoitzean bi bazterbide eraiki-
ko dira, 750 metroko luzera erabilgarriarekin noranzko bakoitzean. Trenbide 
horiei esker, bidaiarien trenak aparkatu eta merkantzien trenak baztertu 
ahal izango dira, zirkulazioaren bi noranzkoetan. 



17

JARDUEREN BILAKAERA 2018ko EKITALDIAN 3
Bidaiarientzako geltoki berriak, lokal teknikoak eta ustiapenekoak jasoko 
dituen atari nagusia izango du, eta bertatik egongo da sarbidea Ezkio-Itsa-
so / Ezkio-Itsaso tarteko obraren barruan dagoeneko gauzatuta dauden 
nasetara. Nasak 410 metro dira luze eta bost metro zabal.

Ezkio-Itsasoko geltokiaren proiektuak, trafikoa antolatuko duen eta trenak 
aparkatzeko eta batzuk besteak aurreratzeko gunearekin emango dio amaie-
ra jarduketari.

TYPSA ingeniaritza etxea izan zen kontratuaren esleipenduna, 108.000 eu-
roren truke, eta sei hilabeteko egikaritze epearekin.

Kontratazio mahai berean, ETSk Fulcrum eta Anta ingeniaritza enpresek 
osatutako Aldi Baterako Enpresen Elkarteari esleitu zion Astigarragako al-
dirietako geltokiaren eraikuntza proiektuaren idazketa, 123.500 euroren 
truke, urtebeteko epean egikaritzeko.

Hegoaldeko Trenbide Saihesbidearen trazatu alternatiba 

2018an oso gertakari berezia erregistratu zen Hegoaldeko Trenbide Saihes-
bidea (HTS-VSF) trenbide bikoitzean, eta merkantzien garraiorako bakarrik, 
eraikitzeko jarraitzen ari den prozesuan: Eusko Jaurlaritzak azpiegitura 
horren trazatu alternatiba aurkeztu zuen, Barakaldotik igarotzean, izan ere, 
egindako azterlanetan oinarrituta, lur azpitik joan zitekeen, udalerri horre-
tako birika berdea den Regatoko haranetik.

Ekainaren 14an, Antonio Aiz sailburuordeak, Amaia del Campo Barakaldo-
ko alkateak lagunduta, alternatibaren berri eman zuen. Sailburuordeak 
azaldu zuenez, Ortuellan dagoen Seranteseko tunelaren amaieratik Kada-
guako bidegurutzeraino, Hegoaldeko Saihesbidea lur-azpitik joango da, 10,2 
kilometroko ibilbidean. Trazatuak zailtasunak ditu, tunel barruan puntu baxu 
bat duelako, Castaños ibaiaren azpitik igarotzean, eta 250 metro baino 
gehiagoko sakonerako hondeaketa lana eskatzen ditu. Halaber, gogorarazi 
zuenez, lana egingo duena Eusko Jaurlaritza izan dadin Sustapen Ministe-
rioarekin sinatu den hitzarmena hor dagoen arren, azken erabakia Gobernu 
zentralari dagokio, bera izango baita azpiegituraren titularra.

Ekitaldi horretan azaldutakoaren arabera, ETS informazio azterlan berri 
baten idazketan ari zen lanean. Azken finean, 2015ean INECOk Sustapen 
Ministerioarentzat egin zuen aurretiazko informazio azterlanaren Olabeaga 
soluzioa, txostenak jaso zuen jende aurreko informazio izapidean jasotakoen 
artean egokitzat hartu ziren alegazioetara egokitzea izango da xedea. Ale-
gazio horiek, beste batzuen artean, ukitutako udalek, Eusko Jaurlaritzak 
berak eta gizarte arloko zenbait erakundek aurkeztu zituzten. Izan ere, 
aurkeztutako lur azpiko aukerak, erakunde eta gizarte arlotik planteatuta 
udalerri horrek jasan behar duen eragina murrizteko eskariari erantzuten 
dio. 

Ekainaren 22an, Antonio Aiz sailburuordeak, oraingo honetan Saulo Ne-
breda Ortuellako alkateak eta Xabier Cuellar Trapagakoak lagunduta, bisita 
egin zuen HTS-VSFko lanak hasiko diren ingurura. Agertoki horretan berre-
tsi zuenez, Eusko Jaurlaritzak proposatutako trazatuari esker merkantzien 
trenek ez dute Bizkaiko meatzaldeko udalerri horietako hiriguneetatik zir-
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kulatu beharko eta, horrez gain, Santurtzi, Portugalete, Sestao eta Barakal-
do tren horien igarotzetik libre geratuko dira.

Orokorrean, planteatutako soluzioak, Seranteseko tunela La Casillako by-
pass-arekin ia 12 kilometroko trenbide saihesbide berri baten bitartez lotzea 
proposatzen du. Trazatua lur azpitik joango da Ortuella eta Kadaguako ha-
ranaren artean (10,2 km). Kadagua ibaia bide-zubi bitartez zeharkatuko du, 
eta berriro ere lur azpian sartuko da, HTSa jasotzeko prest dagoen Olabea-
gako lur azpiko gunearekin bat egin arte.

Saihesbidearen trazatua Ortuellan hasiko da, Serantes mendiaren azpian 
eraikitako tunelari jarraipena emanez. Tunel hori erabat amaituta dago ja-
danik, eta Bilboko Portuko instalazioak Ortuellarekin lotzen ditu, oraindik 
zerbitzua ematen hasi ez den arren.

Lanak 2020tik aurrera hasiko dituen proiektuaren onurak

Lanak 2020tik aurrera hasiko dituen Hegoaldeko Trenbide Saihesbidea 
pizgarria izango da Bizkaiaren garapen sozioekonomikorako, eta lehia-
kortasuna bultzatuko du. 

•  Konexio berriak Bilboko Portua eta Europa zuzenean lotuko lituzke, 
Atlantikoko Trenbide Igarobidea parte den Europa Barruko Sarearen 
bitartez.

•  Santurtzi, Portugalete, Sestao eta Barakaldo egungo sareko merkan-
tzien trafikotik libre geratuko lirateke. Ezkerraldean egiten den tren-
bideko 100.000 edukiontzi baino gehiagoren eta tren osoetan garraia-
tzen diren 800.000 tona merkantzien zirkulazioak kenduko lirateke. 
Gaur egun 19 zirkulazio baino gehiago egiten dira egunero, eta eska-
ria gero eta handiagoa da.

•  Gaur egun Bilboko Portuak ez duen trenbideko konexio onak sarean 
gertatu ohi diren itoguneak kentzen lagunduko du, eta baita Bilboko 
Portuaren lehiakortasuna hobetzen ere.
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Sustapen ministro berriaren konpromisoak

Uztailaren 19an lehenengo topaketa egin zen Arantxa Tapia sailburuaren 
eta José Luis Ábalos Sustapen ministro barriaren artean. Madrilgo ministe-
rioaren egoitzan egin zen laneko bilera hartan komunikazio azpiegituren 
egoera landu zen, beste gai batzuen artean, eta Euskal Trenbide Sare Be-
rriaren eta Euskadiko hiriburuetarako sarbideen eraikuntza osatzeko kon-
promisoa hartu zen. 

Bileran landutako gaien artean hauek daude:

Euskal Trenbide Sare Berria:

–  Vitoria-Gasteizko sarbideak, trenbidea lur azpian sartzea eta geltoki 
berria: talde teknikoek proiektua erabateko lehentasunez amaitzea ados-
tu zen, informazio azterlana eta Ingurumen Eragineko Adierazpena 
2019an onetsita egon daitezen. 

–  Abando-Bilboko sarbideak, trenbidea lur azpian sartzea eta geltoki berria: 
Informazio Azterlana berehala gauzatzea eta izapidetzea adostu zen, eta 
baita Ingurumen Eragineko Adierazpena ere. 

–  Donostiako Abiadura Handiko geltokia: lanak 2019ko erdialdean lizitatzea 
lortzeko helburua planteatu zen. 

–  Astigarraga-Oiartzun-Lezo tartea: 2019an, Euskal Y-a Pasaiako Portua-
rekin eta Lezoko plataforma multimodalarekin lotzeko edo merkantziak 
Donostia erdialdetik joatea saihesteko aukera emango duen Informazio 
Azterlan berriaren tramitazioa gauzatzea adostu zen.

Halaber, beste jarduketa batzuen egoera aztertu zen: Ezkio-Itsasoko gelto-
kia (ETSk 2018ko maiatzean esleitu zuen geltoki horren eraikuntza proiek-
tuaren idazketa); Astigarragako geralekua (hilabete berean esleitu zen 
eraikuntza proiektuaren idazketa); eta Bergara eta Astigarraga arteko tu-
neletako larrialdi galeria berriak (une horretan ETS eta ADIF proiektuen 
azken gainbegiraketa ari ziren egiten, obren lizitazioari ekiteko).
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Hegoaldeko Trenbide Saihesbidea:

–  Jarraipen eta Koordinazio eta Teknika batzordeak: Estatuko Administra-
zioak bere ordezkariak izendatzea erabaki zen. 

–  Trazatu alternatibak: 2015eko Informazio Azterlanean zeudenekin alde-
ratuz desberdinak diren bi trazatu alternatiba daudela adierazi zen.

Loturak Euskal Y-arekin:

–  Euskal Y-aren eta Nafarroaren eta Burgosen arteko konexioen Informazio 
Azterlanak: bi kasuetan, Sustapen Ministerioak 2018ko udazkena ezarri 
zuen alegazioak ebazteko eta dagozkien Informazio Azterlanak amaitze-
ko denbora erreferentzia gisa.

Jundizko Plataforma Multimodala:

–  Xede gisa Plataformaren azterlanen, proiektuen eta lanen garapena 
izango duen Hitzarmenaren definizioan aurrera egiten ari zela azaldu zen, 
haren bi eremuetan (egungo terminala eta Villodaseko lur-sail berria), 
eta baita Trenbide Autopista proiektua ere. Hitzarmenaren xede izango 
litzateke, baita ere Plataforma osoaren garapen eta kudeaketa ereduaren 
definizioa. 

Arku Atlantikoko Batzorde Betearazlea 

Arku Atlantikoko Batzorde Betearazlearen bilera Irunen egin zen, eta bertan, 
abenduaren 12an, Espainiako eta Frantziako estatuak hartzen dituen 
trenbide azpiegituraren plangintza eta egikaritzea aztertu ziren eta, batez 
ere, Irun-Hendaia konexioari dagokion tartearen egungo egoera. 

Lehen aldiz, Batzorde Betearazlearen bileran Arantxa Tapia Ekonomiaren 
Garapen eta Azpiegitura Sailburua egon zen. Topaketan, Eusko Jaurlaritzak 
mugaz gaindiko interoperabilitatea hobetzeko eta estatu desberdinetako 
trenbide sareen arteko “botila lepoen”, Irun eta Hendaia artekoa, batez ere, 
efektua murrizteko prozesuetan parte hartzen jarraitzeko duen jarrera 

azaldu zuen. Halaber, Euskal Y-aren eta Bordele-Hendaia abiadura handiko 
ardatzaren lanak amaitu beharra berretsi zuen, lehentasun izaera duen 
Europako igarobidea. 

Sailburuak azpimarratu zuenez, Eusko Jaurlaritzak, trenbide azpiegitura 
berrien eraikuntza prozesuko eragile garrantzitsua izateaz gain, Atlantikoko 
Lehentasunezko Igarobidetik eskainiko diren tren zerbitzuetan ere erantzu-
kizunak hartu nahi ditu bere gain. Adibide gisa, Euskadiko hiriburuen arteko 
Intercity zerbitzuak, Frantzia iparraldetik Jundizera doazen trenbide auto-
pistakoak edo Euskadiko Autonomia Erkidegoa eta Baiona arteko aldirieta-
koak edo Bordelera doazen lurralde mailakoak eskaintzeko aukera aipatu 
zuen.
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3.2. Lezama-Bilbao-Donostia

3.2.1. Txorierriko linea hobetzeko lanak

2018an ETSk aurrera jarraitu zuen Txorierriko lineako geltokiak berriztatze-
ko eta trazatua egokitzeko prozesuarekin. Orokorrean, inbertsioa 11,4 milioi 
eurokoa da. Kopuru horretatik, 9,5 milioi Txorierriko geltokiak Bilboko Me-
troaren 3. lineakoekin homogeneizatzeko erabili dira. Gainerako inbertsioa, 
2.838 metro luze den Derio-Zamudio tarteko trenbidea hobetzera bideratu 
da.

Martxoaren 9an, Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen 
eta Azpiegitura Sailburuak, obrak bisitatu zituen, Antonio Aiz Garraio Sail-
buruordeak, eta Aitor Garitano eta Imanol Leza Euskal Trenbide Sareko eta 
Euskotreneko zuzendari nagusiek lagunduta. Eurekin batera, Erandioko, 
Sondikako, Loiuko, Derioko, Zamudioko eta Lezamako alkateak. 3. Lineako 
Zazpikaleak geltoki intermodalean trena hartu ondoren, Larrondon egin 
zuten lehenengo geldialdia. Bertan, geltokiaren zaharberritze lan sakona 
zuzenean ikusi ahal izan zuten. Geltoki horretan milioi erdi euro inguru in-
bertitu dira.

Aurrera eraman diren jarduketen artean nasen eta markesinen zaharberri-
tzea, makina baliatzaileak babesteko bi kubikuluren eraikuntza eta altzarien 
eta argiztapenaren berriztapena daude. Gainera, mugikortasun urria duten 
pertsonentzako sarbideak arautegira egokitu dira. 

Hurrengo geldialdia Derioko geltokian izan zen. Bertan ari da egiten jardu-
keta garrantzitsuena (5,5 milioi euroko aurrekontua). Beste hobekuntza 
batzuen artean, erdiko nasa zabaldu egingo da, luzeran zein zabaleran; 
berriztatu egingo da bertan dagoen lur azpiko ataria, handituz; eta egokitu 
egingo dira oinezkoentzako sarbideak, bide publikoarekin lotura ezarriko 
duen igogailu bat instalatuz, eta ataria eta nasa lotzen dituen igogailua or-
deztuz. Horrela geltokiaren irisgarritasuna eta funtzionaltasuna hobetuko 
dira. 
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Derioko lanaren perimetroa bisitatu ondoren, sailburuak Txorierriko 
Linea “Bilboko Metroaren 3. linea berriaren mailan” jartzeko egin den 
inbertsio esfortzua azpimarratu zuen. Horrela, Arantxa Tapia pozik 
agertu zen, hobekuntza lanek abala jaso dutelako, Txorierriko lineak 1,2 
milioi bidaiari gehitu dituelako 2017an, hau da, “aurreko urtean baino 
%19,51 gehiago”. Tapiaren esanetan “Euskotrenek 15 minutuz behingo 
maiztasunak eskaintzen ditu orain Txorierrin, eta horrek behar berrie-
tara egokitzera behartzen gaitu. Eskariaren bilakaera aztertuta, erabil-
tzaileen itxaropenei erantzungo dien tren zerbitzu modernoa eskaini 
behar dugu”.

2018. urtearen amaieran, Derioko geltokiko lanek aurrera jarraitzen zu-
ten, 2019ko lehenengo hilabeteetan amaitzeko xedez. Txorierriko lineako 
gainerako geltokietan eta geralekuetan obrak amaituta zeuden. 

Trenbidearen berriztapena

Txorierriko linean egindako jarduketaren barruan trenbide bakarreko 
2.838 metro berriztatu dira Derio eta Zamudio artean, BI-737 errepi-
dearekin paraleloan. 30 urte baino gehiago zituen superegituraren be-
rriztapenari, trazatuaren hobekuntzari eta trenbidearen parametro geo-
metrikoen zuzenketari esker, tarte horretako abiadura espezifikoa 
handitu ahal izan da, batez ere, linearen ahalmena ziurtatuz. 

Superegitura berriztatzeko lan gehienak 2018ko abenduan amaitu ziren. 
Gainerakoak –berriztapenarekin erlazionatutako azpiegitura barne (pla-
taforma saneatzea, lurren mugimendua eta eraisketak, itxidurak eta 
elektrifikazioaren egokitzapena)–, gauez egiteko programatu ziren, 
horrela, zerbitzuaren maiztasunean interferentziak saihestuz. 

Derioko ingurunean izandako beste esku-hartze garrantzitsu bat Txo-
rierriko etorbidearen eta Astintze kalearen arteko oinezkoen trenbide 
pasagunea kendu izana da. Lan horren barruan, trenbide pasagunearen 
ordez arrapalez eta eskailerez osatutako lur-azpiko igarobidea jasotzen 
da.
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Instalazioak

2018an zehar, ETSk, Derioko geltoki berriaren instalazioak barne hartzen 
dituzten bi konkurtso lizitatu eta esleitu zituen: terminalak izan behar zituen 
igogailuei buruzkoa eta seinaleztapen lana. 

2018ko abenduan zerbitzua ematen hasi ziren igogailuek 8 pertsonaren-
tzako ahalmena dute. 

Seinaleztapen lanen barruan (esleipenaren zenbatekoa 1,12 milioi eurotik 
gorakoa da), eta beste jarduketa batzuen artean, Derioko geltokian dagoen 
azken belaunaldiko katigamendu elektronikoa; blokeatzeen egokitzapena 
alboko geltokietan (Larrondo eta Kurtzea); LED seinaleen instalazioa tren-
bide eskema berrirako, geltokian zein ibilbidean; trenak hautemateko tren-
bideko zirkuituak; seinale guztietarako Euroloop ekipoak; eta Atxuriko 
Aginte Postuan integratzea daude. 

Halaber, iraila eta abendua artean, Sondika-Larrondon katigamendu be-
rrirako proiektuaren idazketarako laguntza zerbitzua gauzatu zen. Proiek-
tuak, Larrondoko geltokian, Berreteagako hirukian eta Sondikako geltokian 
seinaleztapen berria ezartzeko beharrezkoak diren lanak definitu beharko 
ditu. Katigamendu elektroniko berria egongo da Larrondon, egungoa ordez-
tuz, eta objektuen kontrolagailu berria Sondikako geltokian.

Txorierriko linean gauzatu ziren jarduketen barruan, urriaren amaieran, 
Txorierriko lineako geltokietako katitamenduak Amarako Aginte Postuko 
Trafikoaren Kontrol Zentralizaturako (TKZ-CTC) Zentroan integratzeko kon-
tratua hasi zen. Horrela, erredundantzia ezarriko da beste Aginte Postuan 
(Atxuri) gerta daitezkeen akatsen aurrean. 2018an gauzatutako lanaren 
barruan softwarea garatu da kontratistaren instalazioetan. Zerbitzuaren 
amaiera 2019ko apirilerako zegoen programatuta. 

2018an egindako beste lanetako bat Lutxanako behin behineko azpi-estazioa 
Kurtzeako geltokira eramatea izan da. Dagoeneko funtzionatzen ari da bere 
kokaleku berrian. Lan horren barruan, linean trakzio energiaren hornidura 
sistema iraunkorra eta fidagarria garatzeko beharrezkoak diren jarduketa 
guztiak jaso dira.

Txorierriko lineako komunikazioen modernizazioak ere jaso ditu ETSren 
jarduketak. Horrela, otsailean, Trafikoaren Kontrol Zentralizaturako (TKZ-
CTC) seinaleztapeneko teleagintearen TCP/IP eredura migrazioa egiteko 
lanen lehenengo fasea amaitu zen. Horrez gain, zuntz optiko sarerako 
sarbidea eman zitzaien horrelakorik ez zuten lineako geltokiei. Bigarren 
fasean, azaroaren 30ean, komunikazio sistemak modernizatzeko lanak 
hasi ziren. Lan horien barruan, transmisio digitaleko SDH/PDH sarea eta 
zerbitzu anitzeko IP sarea ordeztuko dituen MPLS sare berriaren ezarpena 
aurreikusten dira. Jarduketa hori bidaiarientzako informazio sistemetara, 
megafoniara, telefonia automatikora, larrialdietarako interfoniara… ere 
hedatzen da.
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3.2.2. Usansoloko katigamenduaren aldaketa

Otsailaren 15ean, ETSko kontratazio mahaiak Usansoloko katigamendua-
ren aldaketarako lanak esleitu zituen. Lan horren barruan Usansoloko eta 
Lemoako geltokien arteko Blokeatze Automatiko Banalizatua (BAB) aldatu 
egingo da, eta Usansoloko katigamendu elektrikoaren ordez azken teknolo-
giako beste bat jarriko da. Horrez gain, Usansolon zeuden Euroloop sistemak 
eguneratu ziren, eta baita Usansolo-Lemoa tarteko seinale berrietarako 
instalazio elektronikoak ere. 

Jarduketaren helburua zirkulazioen segurtasuna eta erregularitatea hobe-
tzea da, aspaldiko instalazioen ordez fidagarritasun eta erabilgarritasun 
handiagoko bete batzuk jarriz. 

Aipatutako lanez gain, hauek ere sartzen dira, besteak beste: 

–  Trenbideko zirkuituen ordez ardatz kontagailuak eta ekipo ebaluatzailea 
jartzea.

–  LED seinaleak instalatzea geltokiaren eta ibilbidearen banalizaziorako.

–  Akzionamendu elektrohidraulikoak instalatzea desbideraketen motoriza-
ziorako.

–  Instalatutako esparruko elementu berriei buruzko aginteak eta adieraz-
penak eta Amarako Aginte Postuarekin dagoen erredundantzia Atxuriko 
Aginte Postu Nagusian integratzea.

Obren zenbatekoa 1.104.569,33 eurokoa da.

3.2.3.  Jarduketak Durangoko geltokian eta bere 
ingurunean 

2018an Eusko Jaurlaritzak, hamarkada luzez trenbide azpiegiturek okupa-
tu duten eta udalerriaren erdialdean dagoen lur-sailaren urbanizazioa 
definitzen duen plana eman zion Durangoko Udalari. 60.000 metro karra-
tu inguru dituen espazio handi horren urbanizazio lanei esker, behin betiko 
konponduko dira geltoki berrirako sarbideak eta ingurunean izan beharre-
ko integrazioa. Aldi berean, trenbidearen trazatu zaharrak sortzen duen 
hesia desagerraraztea ahalbidetuko du, trenbide berria lur azpian sartu 
ondoren. Lur-saila Alluitz, Sasikoa eta Geltoki kaleen artean dago, eta he-
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goaldetik Askatasun Etorbidearen aurrealdean dauden eraikinekin egiten du 
muga. 

Ekainaren 29an, Antonio Aiz Azpiegitura eta Garraio sailburuordeak plana 
aurkeztu zuen, garai hartan Durangoko alkatea zen Aitziber Irigorasekin 
batera. Ekitaldian azaldu zenez, proiektuak jende aurreko izapidea igaro 
beharko du. Epealdi horretan, taldeek edo norbanakoek alegazioak edo 
iradokizunak aurkeztu ahal izango dituzte, eta udal teknikariek aztertu on-
doren, azterlanean sartu edo ez erabakiko da.

Espazioen antolakuntza, Durangoko hirigintza planeamendua definitzen 
duten arau subsidiarioen jarraibideetara egokitu da. Aurkeztutako proiek-
tuaren helburuen artean ingurunea hirigintzaren ikuspegitik hobetzea bila-
tzen da, eta horren ondorioz ingurunea birgaitu egingo da, eta mugikorta-
suna eta auzoen arteko harremanak hobetuko dira.

Espazio horretan sei etxebizitza bloke eraikitzea dago aurreikusita, horieta-
ko bat babes ofizialekoa (BOE-VPO). 

Sailburuordeak Eusko Jaurlari-tzak Durango operazioa izenekoan egin duen 
inbertsio garrantzitsua, 250 milioitik gorakoa, azpimarratu zuen. Trenbideak 
eta trazatua lur azpian sartzeak hiri eraldaketarako faktore dira, adierazi 
zuen Antonio Aizek, Euskotrenek Durangaldeko herritarrei zerbitzu publiko 
“modernoa, fidagarria eta segurua” eskaintzea ahalbidetuz. 

Aitziber Irigoras Durangoko alkateak, bere aldetik, eskertu egin zuen azke-
nengo urteetan Durangok izan duen proiektu garrantzitsuenetako batean 
ETSk erakutsi dituen konpromisoa eta inplikazioa. Irigorasek azpimarratu 
zuenez, trenbidea lur azpian sartzeari esker, Durango erdialdean zeuden 
trenbideek eragiten zuten hesi fisikoa kendu ahal izan da, eta udalerriaren 
bi aldeak berriro ere elkartu egin dira. 

Horrez gain, 27 trenbide pasagune kenduz segurtasuna hobetze-az gain, 
Durangok durangarren erabilerarako eta gozamenerako espazio handia 
berreskuratuko duela adierazi zuen alkateak. “Trenbideak hartzen zuen 
espazioa berreskuratzean eta urbanizatzean, Durangori birika berdea ema-
ten zaio, biztanle guztien-tzako ekipamenduak eskainiz”.
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Ezkurdiko plazatik dagoen sarbide nagusiaren estalketa

Urriaren 28an, hainbat hilabetez lanean aritu ondoren, ETSk jendearen 
erabilerarako ireki zuen berriro Durangoko geltokirako Ezkurdiko plazako 
sarbidea. Amaiera eman zion horrela, beirazko eta altzairuzko itxidura erai-
kiz sarbide nagusiaren estalketa ekarri duen jarduketari. 

Lan horien barruan hobetu egin da bertan zegoen eskailera, mailak handitu 
egin dira eta eskailera-buru gehiago egin dira, malda murrizteko. 

Geltokirako sarbidea nabarmentzeko eta babesteko xedez, metalezko es-
truktura eta kristalezko itxidura dituen elementu irtena eraiki da. Beheal-
deko igarobidea, eta baita lehen eskailera-burura doazen eskailerak ere, 
estaltzeko beirazko eta altzairuzko azalera ia horizontala egin da, horren 
diseinuzko erreferentzia gisa geltokiaren galeria nagusiaren estaldura era-
biliz. 

Lanak egin diren hilabeteetan, geltokirako sarrera eta irteera beste bi sar-
bideetatik egin da: Askatasun Etorbidetik, igogailua edo eskailerak erabiliz, 
edo merkataritza gunetik.

Hiriko parke iragazkor handia 

Libre geratu den espazioa lur jarraitu gaineko parke handi gisa egitu-
ratu da Durango erdialdean, auzoak lotuz eta hirigintza aldeko egun-
go haustura josiz. Motordun joan-etorrietatik libre egongo den gunea 
izango da, protagonismoa oinezkoentzako ardatz jarraituei eta bide-
gorriari emanez.

Parkea iragazkorra izango da perimetro osoan. Bi ardatzetan (ekial-
dea-mendebaldea eta zeharkakoa) oinarrituko da. Luzexkako ardatza-
ren muturretan bi plaza egongo dira, parkerako sarbide nagusi gisa, 
auzoen (Errotaritxuena) edo hiriguneen (Ezkurdi plaza) konexiorako 
aukera emanez. 

Parkearen perimetroaren iragaz-kortasuna oinezkoen bideen bitartez 
indartzen da iparraldeko eta hegoaldeko muturretan, eta baita lehen-
tasuna oinezkoek izango duten bizikidetzarako bideen bitartez ere. 
Parkearen ipar-mendebaldean egongo diren bide horietan litekeena 
da gurpil gaineko trafikoa egotea, abiadura 20 Km/h-ra mugatuz. 

Horrez gain, intermodalitate izaera emateko xedez, Ekialdeko mutu-
rrean, geltokiko sarbidetik gertu, autobusak eta taxiak geratzeko 
gunea egokitzea aurreikusi da. Horrela, hiri arteko komunikazio zer-
bitzu guztiak iristerrazak eta erraz lekutzeko modukoak izango dira. 

Espazio berriari, euren artean eta hiri egiturarekin artikulatuta egon-
go diren zirkulazioen barne egitura emango zaio, gaur egun daudenei 
lotura eta jarraipena emango dieten oinezkoen zirkulazioak eta bide-
gorriak sortzeko aukera gehituz (une honetan ez dago loturarik euren 
artean), luzexkako ardatzean (oinezkoen ardatza trenbidearen traza-
tuan zehar luzatuko duena) eta zeharkakoan (eremuaren iparraldean 
eta hegoaldean dauden ikastetxeak eta etxebizitza guneak lotuz).

Proiektatutako trazatuak espazio ludikoak eta harremanetakoak lor-
tzeko aukera emango du, eta baita espazio dinamikoagoak ere, kirol 
eta aisia jarduerak aurrera eramateko.
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3.2.4. Abadiñoko urbanizazioa 

Abenduaren amaieran ETSk modu partzialean ireki zuen jendearentzat 
Abadiñon sortutako gune urbanizatua, trenbide desbideraketaren lanek 
okupatu zuten kalean. Proiektu horren bitartez hiri integraziorako elementu 
berriak sortu dira, Galizia plazako egote eta aisialdi guneak, bidegorria, 
bidea eta gune berdeak, inguru horretan bizi diren pertsonen bizitza kalita-
tea hobetzen laguntzeko. 

ETSk aurrera eramandako jarduketak onura bikoitza izan du: segurtasuna 
hobetzea, Arzubia kalean zegoen trenbide pasagunea kenduz, eta herrita-
rren erabilerarako lekua irabazi, zuhaitzekin eta zoladura eta hiriko altzari 
berriekin. Gune berdea, Trañako geltokiaren hegoaldean hedatuko den gu-
nearen ondoan dago. 

3.2.5. Ermuko saihesbidea eta geltoki berria 

2018an, ETSk aurrera jarraitu zuen 1.500 metro luze den Ermuko trenbide 
saihesbidea eta udalerri horretako geltoki berria eraikitzeko egiten ari den 
lanekin. Ekitaldia amaitzean, proiektua amaierako fasean zegoen, dena prest 
egonik zerbitzua ematen berehala hasteko. 2019ko urtarrilean hasi zen 
zerbitzua martxan. 

30 milioi euroko aurrekontua (obra zibila eta instalazioak barne) izan duen 
azpiegitura horrek geltoki modernoa eta irisgarria ematen dio herriari, eta 
Ermua-Eibar-Elgoibar ardatzean 15 minutuz behingo tren maiztasunak es-
kaintzeko aukera ematen du. Kaleko kotatik sarbidea duen trenbide plata-
formaren azpian dagoen ataria duen geltokia, zabalera aldakorreko eta 80 
metroko luzerako erdiko nasarekin lotzen da, eskailera finkoaren eta igogai-
luaren bitartez. 

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 
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bide-zubi baten bitartez, geltoki berrira iritsi aurretik, Izelaieta kaleko az-
pialdeko igarobidearen aurretik. Lanen barruan maniobrak egiteko mahuka 
bat eraikiko da, geltokitik gertuen dagoen aldean.

Jarduketa horri esker, Oletxeko trenbide-pasagunea eta Valdespinako parkea 
eta N-634 errepidearen ondoko plaza bereizten dituen trenbideko ezponda 
kendu ahal izango dira. Bi aisia gune horien arteko konexioa, erabat irisga-
rria den azpialdeko igarobide baten bitartez egiten da. 

Maiatzaren 30ean, ETSk aurrera daramatzan lanen testuinguruan, Arantxa 
Tapia Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura sailburuak obrak bisitatu zituen. 
Une horretan egin zen kilometro bat luze den eta trenbide saihesbiderako 
aukera ematen duen Ermuko tunel berriaren bi aldeen arteko kalea edo bat 
egitea. Kalea edo bat egitea iparraldeko ahokaduratik, Ermutik gertuen 
dagoenetik, ehun metrora eta, Zaldibarko udalerrian dagoen hegoaldeko 
ahokaduratik 900 metrora egin zen. 

Ekitaldian, sailburuarekin batera garai hartan Ermuko alkate zen Carlos 
Totorika, Antonio Aiz Azpiegitura Sailburuordea eta Aitor Garitano eta Ima-
nol Leza ETSko eta Euskotreneko zuzendari nagusiak egon ziren. Obraren 

parte handia bisitatu ondoren, sailburua pozik agertu zen lanen aurrerapen 
maila ikusita, eta martxan jartzen denean azpiegitura berriak emango dituen 
onurak azpimarratu zituen. “Gehien bat tunelean joango den trazatu berria-
ri esker Ermuko biztanle askori eragindako eragozpenak desagerraraziko 
dira eta, horrez gain, ibilbidea egiteko denbora bi minututan murriztuko da”, 
adierazi du.

Halaber, sailburuak gehitu duenez, trenbidearen bikoizketak zerbitzuaren 
segurtasuna eta fidagarritasuna hobetzen lagunduko du. Azpimarratutako 
beste puntu bat, “geltoki berriaren ingurune osoak hirigintzaren eta irisga-
rritasunaren aldetik izango duen hobekuntza” izan da.

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, 
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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. 

Azpiegitura elektrikoa

– Eraldaketa zentroak (geltokian eta tunelaren hegoaldeko ahoan).

– 13,2 kVko sare hariteria.

– 3 kVko sare hariteria.

– Larrialdiko aireztapena tunelean.

–  Suteen aurreko babeserako ekipoak (tunelean, hegoaldeko ahoko etxo-
letan eta geltokian).

–  Behe tentsioko instalazioa geltokian, tunelean eta hegoaldeko ahoko 
etxoletan.

–  Etengabeko Elikadura Sistemak (EES-SAIak), geltokian eta hegoaldeko 
ahoko etxoletan.

–  Argiztapena tunel barruan.

–  Hartunearen teleagintea, ekipo elektromekanikoak, sarbideak, argizta-
pena eta suteen aurreko babeserako ekipoak.

Seinaleztapena

–  Alboko seinaleak: 16 seinale berri, Errotaberrin dagoen E2 seinalearen 
buruaren ordez LED fokuak dituen burua jarriz. Sarrerako eta irteerako 
seinaleek Trenen Babes Automatikorako sistema (Euroloop) daramate. 

–  Akzionamendu elektromekanikoak. Guztiek ere euren tokiko aginteak 
dituzte. 

–  Audio-frekuentziako trenbide zirkuituak, trenen hautemate segururako.

Komunikazioak

–  Segurtasun sistemak: Sarbideen kontrola eta telebista zirkuitu itxia 
(CCTV) bideo-zainketarako. Tunelaren hegoaldeko ahoko etxoletan ere 
jarri dira sistema horiek. 

–  Erabiltzaileentzako informazio sistemak: Megafonia, kronometria eta 
tele-adierazleak. Guztiak ere nasan eta atarian. 

–  Telefonia eta ustiapen sistema automatikoa.

–  Interfonia sistema (larrialdiak eta informazioa).

Trazatuaren aldaketak kableatze azpiegituren aldaketa ekarri du, SDH/PDH 
eta zerbitzu anitzeko sareen bitarteko zerbitzuak bermatzeko, zuntz optiko 
eta kobre hariteria berriekin. Horrez gain, trazatu berriari trena-lurra siste-
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mako eta TETRA sistemako estaldura eman zaio, tunel barruan antenak eta 
kable irradiagarria instalatuz.

3.2.6.  Lasaoko geltoki ondoko oinezkoen bidearen 
egokitzapena

Eusko Jaurlaritzak, ETSren bitartez, hitzarmena sinatu zuen Azpeitiko eta 
Zestoako Udalekin, 1986an ustiapena utzi zuen Urolako trenbidearen traza-
tu zaharrean dagoen Lasaoko geltokiaren ondotik doan oinezkoentzako bi-
dearen egokitzapena helburu duen lanaren finantzaketarako. Gaur egun, 
bertako errailetan Burdinbidearen Euskal Museoko trenek baino ez dute 
zirkulatzen.

Abenduaren 11n, Aitor Garitano ETSko zuzendari nagusiak, Azpeitiko eta 
Zestoako alkateekin batera, jarduketaren ezaugarrien berri eman du, duen 
egoera dela eta, tarte jakin batzuetan trenbide instalazioetan ezinbestean 
sartzera behartzen duen bidexka erabiltzen duten pertsonen joan-etorri 
segurua bermatzeko. 

250 metro inguru dituen bidea, GI-631 errepidearen behealdeko igarobide-
tik Zestoa aldean dagoen trenbideko toperaino doa, instalazioen eta Lasao-
ko geltokiaren kanpoaldetik, batez ere. Proiektu horren barruan, gainera, 
GI-631 errepidearen hesirik gabeko eta behealdeko trenbide pasaguneak 
egokitzea ere aurreikusten da. 

Jarduketaren kostuaren (62.653 BEZ barne) %50 Eusko Jaurlaritzak finan-
tzatuko du eta, gainerakoa, erdibana Azpeitiko eta Zestoako Udalek. Obrak 
egikaritzeko epea hiru hilabetekoa izan da. 

3.2.7.  Santa Klarako azpialdeko igarobidea 
(Zarautz) zerbitzuan jartzea

Irailaren 30ean, Santa Klarako oinezkoen azpiko igarobidea ireki zen Za-
rautzen. Horren eraikuntzari esker izen bereko trenbide pasagunea kendu 
ahal izan zen. Oinezkoen segurtasuna bermatzeaz gain, jarduketa horren 
bitartez aisiarako gunea sortu ahal izan da, herritarren erabilerarako eta 
gozamenerako plazaren bitartez. Lan horiek egiteko aurrekontua 3 milioi 
eurokoa izan da (BEZ barne), eta Eusko Jaurlaritzak finantzatu ditu oso-oso-
rik.

Jarduketa horren testuinguruan egindako lanen barruan hormigoi arma-
tuzko kaxoi bat eraiki zen trenbidearen azpian. San Frantzisko eta Santa 
Klara kaleen egungo kotaren eta proiektaturiko kaxoiaren beheko kotaren 
artean sortzen den maila aldaketa, arrapala eta eskailera soluzio konbina-
tuaren bitartez gainditu da. Arrapala horien bitartez, sarbidea mugikorta-
sun urria duten pertsonentzat guztiz irisgarria izatea lortu da. Horrez gain, 
San Frantzisko kaleko sarbidetik bi eskailera tarte eraiki dira, Geltoki eta 
Herrikobarra kaleetara zuzenago irten ahal izateko. Azkenik, trenbide pa-
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sagunea seinaleztatzen zuten elementuak kendu eta egungo pasagunea 
itxi da.

Arantza Tapia, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura 
Sailburuak, Xabier Txurruka, Zarauzko alkatearekin, eta Aitor Garitano eta 
Imanol Leza, ETSko eta Euskotreneko zuzendari nagusiekin bisitatu zuen 
ingurunea. Trenbidearen bi aldeetako kaleetatik ibili ondoren, Tapiak adie-
razi zuen jarduketa horrek garrantzi handia duela Euskal Trenbide Sareak 
“pixkanaka hiriguneetan dauden eta trafiko handia duten trenbide pasagu-
neak kentzeko” landu duen politikaren barnean.

Sailburuak begi onez ikusi zuen trenbidea hirigintzan integratzeko eredu 
berria, ETSk aurrera daramatzan prozeduren beste adibide bat baita. “Tren-
bide pasagunea kenduta oinezkoen segurtasuna bermatzeaz gain, aisialdi-
rako lekua sortu da, herritarrek erabili eta gozatzeko moduko plaza bat 
jarrita”, esan zuen.

2010-2018 epealdian, Eusko Jaurlaritzak 48 trenbide pasagune kendu ditu.

Geltoki berrirako proiektua

Zarautzko tren zerbitzua nabarmen hobetuko da bertako geltoki berria erai-
kitzeko proiektua gauzatu ondoren. Ekainaren 1ean, Eusko Jaurlaritzak 
eta Zarauzko Udalak, egungoaren toki berean egongo den eraikin berriaren 
ezaugarriak definituko dituen azterlana egiteko lortu duten hitzarmenaren 
berri eman zuten. Akordioa Arantxa Tapia sailburuak eta ETSko presidenteak 
eta Xabier Txurruka Zarauzko alkateak sinatu zuten. 

Azpiegitura berriari esker, trenbidearen bi aldeak oinez eta bidegorri bi-
tartez lotzeko aukera emango duen azpialdeko igarobidea eraiki ahal 
izango da, eta horrek tren instalazioen hiri integrazio hobea bultzatuko 
du.
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Proiektuan zehaztuko den proposamenak egungo geltokia eraistea aurrei-
kusten du, bere ordez, Salberdin ingurua Lapurdi kalearekin eta geltokiko 
parkearekin lotuko duen lur azpiko igarobide zabala barne hartuko duen 
eraikin berria egiteko. Azpialdeko igarobidearen eta geltokiaren lotura igo-
gailu eta eskailera bitartez egingo da. Proiektua gauzatu ondoren, Bilboko 
noranzkoko nasara joan behar duten pertsonek ez dute trenbidea gurutza-
tu behar izango nasen arteko trenbide pasagunetik, gaur egun gertatzen 
den bezala.

Hitzarmenean ezartzen denez, ETSk eta Zarautzko Udalak pro-iektuaren 
idazketan eta finan-tzaketan elkarlanean aritzeko konpromisoa erakusten 
dute. Horrela, erakunde publikoak proiektua idazteko eta kostuaren 
%66,7, 100.050 euro (BEZ barne), ordaintzeko konpromisoa erakusten 
du. Zarautzko Udalak, bere aldetik, kostuaren gainerako %33.3 ordain-
duko du.

3.2.8.  Txikierdiko trenbide pasaguneko 
seinaleztapenaren hobekuntza

ETSk, Bilbo-Donostia lineako 99. kilometro puntuan dagoen Txikierdiko 
trenbide pasaguneko seinaleztapena hobetzeko jarduketak biltzen dituzten 
bi lehiaketak lizitatu eta esleitu zituen 2018an. Lan horien helburua, oinez-
koen igarobidea, funtzionamendu automatikoko argi eta hots seinaleekin eta 
hesi erdiekin ekipatzea da. Halaber, zuntz optikoko teknologiaren hurbilke-
tako seinaleak instalatzea ere aurreikusten da (trenbiderako babesa), da-
gozkien EuroLoop ekipoekin. 

Argi eta hots seinaleen elikadurarako eta hesien akzionamendurako hartu-
neak, kontratatutako obraren bigarren jarduketak, ainguraketak eta harite-
riak gauzatzea eta eraldaketa zentro baten hornidura eta zerbitzuan jartzea 
jasotzen du, horretarako beharrezkoa den obra zibilaz gain.
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3.2.9.  Lebarioko tailerren eta kotxetegien azpi-

estazio elektrikoa

ETSk Lebarioko trakzioko azpi-estazio elektrikoaren eta kotxetegien erai-
kuntza lanak amaitu zituen 2018an, eta instalazio horiek funtzionatzen hasi 
ziren. 

Gauzatutako lanen barruan, korronte jarraiko 1.650 Volteko energia sistema 
garatzeko beharrezkoak diren guztiak biltzen dira, katenaria elikatzeko. 
Lanen barruan sartzen da, baita ere, behe tentsioko energia elektriko sis-
temaren definizioa, Lebarioko tailerretako eta kotxetegietako ekipoak eta 
instalazioak elikatzeko.

Instalazio horretako lanak hauek dira:

–  Hartune elektrikoa eta 30 kV-ko hartune bikoitzaren sarrera.

–  Barrutiaren egokitzapena.

–  30 kV-ko zeldak.

–  Trakzio, potentzia eta zerbitzu auxiliar transformadoreak.

–  Grupo errektifikadorea.

–  Feeder kabina.

–  Katenaria elikatzeko sistema.

–  Instalazio auxiliarrak.

Obraren azken zenbatekoa 723.879,38 eurokoa izan da, BEZ aparte.
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3.3. Lasarte Oria-Donostia-Hendaia (Topo)

3.3.1. Lugaritz-Easo saihesbidearen eraikuntza

Donostiako trenbide saihesbidea eraikitzeko lanak erabateko garapen fasean 
sartu ziren 2018an. Martxoan hasi ziren Mirakontxa eta Easo arteko jardu-
ketaren bigarren tarteko, hondeaketa lanak. Aurretik, 2017ko azaroan, 
igarobide horren Lugaritz-Mirakontxa tarteko obra zibila hasi zen. 

Orokorrean, azpiegitura berriak metro sistema emango dio Donostia erdial-
deari, Antigua-Unibertsitateak guneari zerbitzua eskainiko dio, eta une 
honetan Amarako geltokiak osatzen duen zaku-hondoa kenduko du. Topoa-
ren saihesbidea 4,2 kilometro izango da luze eta beste hiru geltoki izango 

ditu: Bentaberri, Erdialdea-Kontxa eta Easo, guztiak ere lur azpian. Aplika-
tuko den eraikuntza prozedura (tunela meategian lubaki makinarekin), 
duela denbora gutxi egin diren Intxaurrondoko eta Altzako geltokien lanetan 
erabili den bera da.

Lehendakariaren bisita

Maiatzaren 4an Iñigo Urkullu lehendakariak bidaia egin zuen Hendaia eta 
Donostia artean, ETSren sarea eta trenbide azpiegiturak modernizatzeko 
eta hobetzeko proiektuak zuzenean ezagutzeko xedez. Arantxa Tapia sail-
buruak lagunduta, Lehendakariak bere bisitan adierazi zuenez, Eusko Jaur-
laritzaren helburua “kalitatezko garraio publiko lehiakorra” eskaintzea da, 
eta trena “Euskadiren garapen ekonomikorako, gizarte berdintasunerako eta 
lehiakortasunaren hobekuntzarako funtsezko elementua dela” gogorarazi 
zuen.
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Horrela, Urkulluk azpimarratu zuenez, Eusko Jaurlaritza sistema koordinatu 
eta integrala gara-tzeko ari da lanean, erakundeen arteko lankidetzan oina-
rrituta, pertsona bakoitzaren mugikortasun beharrei eman beharreko eran-
tzuna eskaintzeko. 

Amarako geltokira heltzean, Eneko Goia Donostiako alkateak eman zion 
harrera Lehendakariari. Biek, sailburuarekin batera, TOPOgunearen, tren-
bide saihesbidearen lanei buruz herritarrei arreta eta informazioa emateko 
gune berriaren, instalazioak ezagutu zituzten eta, ondoren, trenez joan ziren 
Hendaiako geltokiraino. Ekitaldian, Aitor Garitano eta Imanol Leza ETSko 
eta Euskotreneko zuzendari nagusiek ere hartu zuten parte, eta baita Mikel 
Gurutzeaga Eusko Jaurlaritzako Garraio Azpiegitura zuzendariak ere. Hala-
ber, bertan egon ziren Antonio López eraikuntza zuzendaria eta Kike Gonzál-
ez ETSko Zirkulazio arduraduna ere. 

Hitzarmena Donostiako Udalarekin 

Uztailaren 3an, Arantxa Tapia sailburuak, ETSko presidente gisa, eta Ene-
ko Goia Donostiako alkateak, lankidetzarako akordioa sinatu zuten, Topoaren 
saihesbidearen lanak amaitzean libre geratuko den lurraren antolamendu 
eta kudeaketa irizpideak definitzeko. 

Hitzarmenean bertan jasotzen denez, Donostiako hirigunean zehar Topoaren 
saihesbidea egitea “aukera paregabea da hiriarentzat”. Izan ere, gaur egun 
Amarako geltokiaren (Easo plaza), trenbideen eta Morlansen eremuaren 
arteko trenbide-azpiegiturek okupatzen duten lurzorua libre geratuko litza-
teke, hirian integratzea ahalbidetuz. Lur horiek, gaur egun, trenbide-sistema 
orokor gisa sailkatzen dira, eta beraz, aukera egokia dugu hau hirigunea 
berregituratu eta eraldatzeko, erabilera berriak dituen hiri-bilbea osatuko 
duen sarea sortuz.



36

JARDUEREN BILAKAERA 2018ko EKITALDIAN 3
Arantxa Tapia sailburuak hitzarmenarekin pozik dagoela eta “proiektu es-
trategiko bati esker, etorkizuneko proiektu bati esker” lortu ahal izan dela 
adierazi zuen. Sinatutako hitzarmenari dagokionez, azpimarratu zuen “ez 
dugula ezer berririk asmatu. Trenbide-lubaki bat kenduko dugu hiritarrek 
erabiltzeko eta gozatzeko espazio bat lortzeko. Horri esker, auzoan oztopo 
fisikoak kendu ahal izango ditugu, elkarguneekin ordezkatuz. Horrela, eremu 
horren hirigintza eta gizarte-birsorkuntza lortuko dugu”.

Eneko Goiak, bestalde, Eusko Jaurlaritza, ETS eta Udaletxearen arteko lan-
kidetza azpimarratu du, “hiriaren erdi erdian dagoen gune baten berranto-
laketa eskutik egiteko”. 

Jarduketak

Labaki makinek lineako tunelaren hondeaketa prozesuan lur azpitik aurrera 
egiten zuten bitartean, gainazaleko lanak pixkanaka ikusten hasi ziren. 

Horrela, urriaren 15ean, hesiak jartzeko eta zenbait hiri altzari elementu 
desmuntatzeko lanak hasi ziren hiriaren erdialdean, gune mugatuetan, Xa-
bier Zubiri plazan adibidez, Londres Hotelaren aurrean, Erdialdea-Kontxa 
geltokiaren sarbideetako batean sarrerako kanoiaren eraikuntza lanek uki-
tutako zerbitzuen lehengoratzeari ekiteko. 

Kontxako Pasealekuaren eta Artzain Onaren plazaren inguruan egongo den 
geltoki horrek Topoa zabalgunearen ingurunearekin lotuko du, eta sarbide-
ko hiru kanoi izango ditu, Loiola eta Aldapeta kaleetan azaleratuko direnak 
Xabier Zubiri plazakoaz gain. Easo kaletik zuzenean sartuko den igogailu bat 
ere izango du.
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Urriaren 26an, lanek ukitutako zerbitzuen lehengoratze lanak egin 
ziren Easo kalean, Zubieta eta Arrasate kaleen artean. Horren ondorioz 
behin behineko desbideraketak egin behar izan ziren oinezkoen zirkula-
zioan eta saltokietarako, atarietarako eta autobus geralekuetarako 
sarbideetan, joan-etorriak igarobideen bitartez bermatuz. Gurpil gaine-
ko zirkulazioaren eraginak puntualak izan ziren, eta seinalatzaileen la-
guntza izan zuten. 

Abenduaren 3an saihesbidearen lanek tartea hartu zuten Zarauzko 
Etorbidean, Benta Berri Etorbideko tartean, Benta Berriko geltokiko 1 
zenbakiko kanoiaren indusketa lanen aurretik, udal kiroldegiaren on-
doan. Aurretik obrako ekipoek bide horretako bi zirkulazio erreietatik 
bat moztu zuten, ondoren gas, argiztapen, euri-ur, saneamendu… zer-
bitzuen desbideraketa egiteko. Aurreko asteetan, Antiguari, Benta Be-
rriri eta unibertsitateko campusari zerbitzua emango dion geltokiaren 
inguruan, Benta Berriko plazan dagoen 2 zenbakiko sarbidearen hon-
deaketa lanak hasi ziren.

Herritarrentzako informazioa 

Herritarrei proiektuaren ezaugarriak azaltzeko eta, aldi berean, obren non-
dik norakoak sortutako eraginei buruzko informazioa emateko xedez, ETSk 
komunikaziorako bide berria jarri zuen martxan 2017ko urrian: TOPOgunea. 
Medio horren bitartez, ETSk herritarren arretarako zerbitzua gauzatu du 
2018an, Amarako geltokiko atarian dagoen bulegotik –obrek iraungo dituz-
ten lau urteetan egongo da zabalik– eta beste bide batzuetatik, hondeaketa 
eta zundaketa lanei, kaleetan egindako mozketei edo proiektuaren nondik 
norakoari buruzko informazio zehatza ematen duen webgunetik (topo.eus), 
besteak beste. 

Zehaztasun maila handiagoarekin informatzea beharrezkoa izan den kasue-
tan bilera espezifikoak egin dira obren inguruan bizi diren pertsonekin. 
2018an horrelako bi bilera egin ziren, urtarrilean Tabakalera kulturgunean. 
Lehenbizikoa, Easo, Zubieta, Zaragoza plaza, Triunfo, San Martzial, Arrasa-
te, San Martin, Loiola, San Bartolome eta Manterola kaleetako biztanleekin. 
Bigarren bilerarako, Autonomia, Osasuna, Amarako gaina, Errondo pasea-
lekua eta Azpeitia kaleetan bizi diren pertsonei deitu zitzaien. 

TOPOguneak 571 sarrera izan zituen 2018an, informazio eskariarekin. Ho-
rietatik, 212 presentziazko bisitak izan ziren; 112, telefono deiak; eta 238 
mezu elektronikoak. Sarreren %52 emakumeek egin dituzte, eta %48 gizo-
nezkoek. 

Erabiltzaileek galdetutako gaiei dagokienez, 256k (guztietatik %45) etxebi-
zitzen ikuskapenari buruzko informazioa eskatu zuten; 89k (%15), proiek-
tuaren datu orokorrei buruzkoa; 72k (%13), trazatuaren gainekoa; 45ek 
(%8), planoak edo elementu grafikoak eskatu zituzten; 39k (%7), zaraten 
ondoriozko kexak aurkeztu zituzten; eta, amaitzeko, 37k (%6) beraien es-
kariak sarbideekin eta geltokiekin erlazionaturiko alderdietan zentratu zi-
tuzten. TOPOgunean jasotako gainerako eskariak (%6), proiektuaren alder-
diren bati buruzko kexak edo iradokizunak dira.
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Fitxa teknikoa

Lugaritz-Mirakontxa tartea

Esleipenaren zenbatekoa (bez aparte) 38.155.331 €

Tartearen luzera osoa (osorik lur azpitik) 2.140 m

Lineako tunelaren luzera 2.043 m

Gehieneko sakonera 83 m

Hondeatu beharreko lur bolumen osoa 166.000 m3

Lur azpiko arrapala 
auxiliarren luzera

1. Arrapala (obrarako 
sarbidea) 188 m

2. Arrapala (obrarako 
sarbidea eta larrialdietako 
irteera) 473 m

Bentaberriko geltokia Luzera 97 m

Sakonera 50 m

Hondeaketaren bolumena 17.700 m3

Bentaberriko 
geltokirako sarbideko 
kanoiak

1. Kanoia 121 m

2. Kanoia 146 m

Mirakontxa-Easo tartea

Esleipenaren zenbatekoa (bez aparte) 53.284.363 €

Tartearen luzera osoa (1.960 m. Lur azpitik eta 
127 aire zabalean) 2.087 m

Lineako tunelaren luzera 1.766 m

Gehieneko sakonera 60 m

Hondeatu beharreko lur bolumen osoa 171.000 m3

Lur azpiko arrapala 
auxiliarren luzera

Morlanseko arrapala 
(obrarako sarbidea eta 
larrialdietako irteera) 317 m

Mirakontxako geltokia Luzera 98 m

Sakonera 38 m

Hondeaketaren bolumena 17.700 m3

Easoko geltokia Luzera 96 m

Sakonera 43 m

Hondeaketaren bolumena 17.400 m3

Erdialdea-Kontxako 
geltokira sartzeko 
kanoiak

X. Zubiriko kanoia 100 m

Loiolako kanoia 135 m

San bartolomeko kanoia 95 m

Easoko geltokira 
sartzeko kanoiak

Autonomiako kanoia 145 m

Errondoko kanoia 60 m

3.3.2. Anoetako geltokiaren zaharberritzea

2018an zehar, Anoetako geltokiak, Topoaren linean gehien erabiltzen den 
bigarrenak, hainbat zaharberritze lan jaso zituen. Jarduketa horren helburua 
erabiltzaileen sarrerako eta irteerako fluxuak hobetzea eta pilaketa puntua-
lak arintzea izan da. Horretarako, baliogabetze lerroa zabaldu da eta atari-
ko eta sartzeko eta itxaroteko guneen argiztapen orokorrak aldatu dira. 
Horrez gain, lanari esker hobetu egin dira eraikinerako sarbideak, iragaz-
kortasuna irabazteko eta atariko tokia zabaltzeko. Atarian egongo dira in-
formazio gunea eta txartelak saltzekoa.
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Azaroaren 15ean, ETSk, Anoetako geltokiko atzeko sarbidean zoladura, 
iragazgaizte eta markesina baten eraikuntza eta instalazio lanak egiteko 
kontratua esleitu zuen. Alberdi Obras de Albañilería enpresak lortu zuen 
esleipena, 71.802,86 eurorengatik, gehi BEZ. 

3.3.3.  Trintxerpe eta Herrera arteko konexioaren 
irekiera

Administrazio arloko baldintza anitzak izan dituen prozesu konplexuaren 
ondoren, azaroaren 21ean Pasaian dagoen Trintxerpe eta Donostian 
dagoen Topoaren Herrerako geltokiaren arteko oinezkoentzako eta txi-
rrindularientzako konexioa ireki zen. Antzinatik, Trintxerpe eta Herrera 
auzoak ez dira behar bezala komunikaturik egon, bide, errepide eta por-
tu azpiegiturak direla eta. Jarduketa horrek auzo-udalerrien arteko des-
konexio historikoa gainditzen du, eta orain arte baino baldintza hobea-
goetan, Euskotrenen terminalak eskaintzen duen tren zerbitzuaren 
bitartez.

Horrez gain, lan horiez baliatuz egoera txarrean zegoen gune bat urbaniza-
tu da, portuaren ingurunea eta badia hirigintzaren ikuspegitik berreskura-
tzeko eta birgaitzeko, gune berde zabalen, plaza baten eta aisiarako gune 
baten bitartez.
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Eusko Jaurlaritzaren eta Pasaiako Portu Agintaritzaren artean sinatu den 
hitzarmenari esker, Eusko Jaurlaritzak osorik finantzatu dituen lanak (3,4 
milioi euro, BEZ aparte) gauzatu ahal izan dira. 

ETSk egin dituen lanen barruan, aurretik egoera txarrean zegoen 20.400 
metro karratuko azalerako gunea birgaitzea sartu da. Egindako lanen artean, 
hondeaketa lanak egin eta ondoren ingurua bete egin da. Horretarako, 
70.000 metro kubiko lur baino gehiago mugitu dira. Halaber, euspeneko 800 
metro lineal horma egin dira, aisiarako gunea eta Porturako biltegiak erai-
kiko diren tokia bereizteko.

Betelan horri esker, Herrerako Topoaren geltokia eta Trintxerpe arteko oi-
nezkoentzako eta txirrindularientzako konexioa egin ahal izan da. Guztira, 
oinezkoentzako 340 metroko pasealekua izango da, 4 metroko zabalerakoa, 
eta 110 metro igarobide, eta beste horrenbeste bidegorri, 2,60 metroko 
zabalerakoa. Jarduketaren barruan zabalgune handia egin da, eta zabalgu-
ne horretan plazak, lorategi-guneak, zuhaitzak eta hiriko altzariak jarri dira, 
herritarren erabilerarako eta gozamenerako. 

Portuko guneen urbanizazio lanek hirian sartzea eta integratzea erraztu 
dute, herritarren harremanetarako eta aisiarako toki atsegin gisa egituratuz, 
eta baita Herrerako tren geltokirako sarbideak nabarmen hobetzea ere. Lan 
horietan, etorkizunean portu azpitik egon daitezkeen errepide sarbideak 
hartu dira kontuan.

Irekiera ekitaldira, inplikaturiko administrazio guztietako ordezkari institu-
zionalak hurbildu ziren, Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren 
Garapen eta Azpiegitura Sailburua; Markel Olano Gipuzkoako Diputatu Na-
gusia; Jesús Loza Espainiako Gobernuak Euskadin duen ordezkaria; Félix 
Garciandia Pasaiako Portu Agintaritzako presidentea; Eneko Goia Donostia-
ko alkatea; Izaskun Gómez Pasaiako alkatea; eta ETSko zuzendari nagusia. 
Aitor Garitano.
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3.3.4. Oletako ibarraren birgaitzea

2018. urtea amaitzean, ETS Oletako aparkaleku-behatokia eraikitzeko lanen 
azken fasean zegoen murgilduta. Donostiako Udalak eta Eusko Jaurlaritzak 
finantzatutako proiektua da. 

Oletako ibarra Topoaren Herrera-Altza tartearen obra eta eraso gune gisa 
erabili zen. Obrak amaitu ondoren, Udalak lur horiek berreskuratzea propo-
satu zuen, aurretik inolako aprobetxamendurik gabeko ibarra baitzen. 

700.000 eurotik gorako inbertsioarekin, obra horren barruan ingurune guz-
tia birgaitu da, hirigunea sortuz, harmailak eta agertokia dituen plaza-beha-
tokiarekin, gune berdeekin, picnic gunearekin eta 29 ibilgailu (horietako bat 
elektrikoa) eta 12 moto aparkatzeko tokia duen aparkalekuarekin, semafo-
ro bitartez araututako sarbidearekin. 

Aparkalekua lur-sailaren goiko partean dago. Behealdean, Pasaiako badiari 
begiratzen dion pasealeku-behatokia. Tarteko gunea, mailakatua, harmaila 

gisa eginikoa, aparkalekuaren eta pasealekuaren arteko lotura da eta, horrez 
gain herritarren aisiarako gune ere bada. 

Proiektuak Herrerako Pasealekutik gainditzen du gune berrirako irisgarrita-
suna, indarrean dagoen arautegira egokituz eta konektibitate hobea sortuz. 
Horrez gain, Herrerako pasealekuko espaloiaren zabalera 2 m-tik 3,75 m-ra 
handitu da; horri esker, erraztu egingo dira oinezkoen joan-etorriak eta 
segurtasuna. 

3.3.5.  Igogailu berria eta trenbide pasagunea 
kentzea Irungo geltokian 

Ekainean, ETSk Irun-Coloneko geltokian igogailu berria instalatzeko eta, 
ondoren, nasen arteko trenbide pasagunea kentzeko lanak hasi zituen. 
186.000 euro gehi BEZeko aurrekontua zuten lanak hiru hilabete geroago 
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amaitu ziren, eta, horiei esker, sareko puntu horretan instalazioen irisgarri-
tasuna hobetu egin da eta segurtasuna indartu. 

Igogailua Hendaiako noranzkoko nasan dago, lehen tartean metalezko eta 
kristalezko estrukturan, eta 7 metroko ibilbidea egiten du, nasen eta kaleko 
kotaren artean dagoen maila aldaketa gainditzeko. 

Igogailua jartzearekin batera, Irun-Coloneko geltokiko nasen arteko trenbi-
de pasagunea kendu da. Topoaren lineako hirugarrena da, erabiltzaile ko-
puruari dagokionez. 

Katigamendu berriak

Geltoki horrek berak beste katigamendu elektroniko bat ere izango du. 
Irailean amaiera eman zitzaion geltokiko seinaleztapen berria ezartzeko 
eskakizun teknikoak finkatzen dituen proiektuaren idazketari, 2019ko lehen 
hilabeteetan lizitazioa egiteko xedez. Proiektuaren barruan sartzen diren 
Kostorbeko merkantzia guneak eta Ficobako gurutzaketak ere katigamendu 
berria izango dute. 

Proiektaturiko seinaleztapen sistemaren barruan hau sartzen da:

–  Bi katigamendu elektroniko. Bat Irun-Coloneko geltokian, egungoa or-
deztuz eta bestea Kostorbe-Ficoba guneko etxola tekniko berrian.

–  Alboko geltokiekiko blokeatzeak, komunikaziorako ibilbide bikoitzarekin, 
zuntz optikokoa eta kobrezko kable bidezkoa.

–  Led seinale berriak.

–  Audio-frekuentziako trenbide zirkuituak.

–  Orratzaren eta tokiko agintearen akzionamenduak.

–  Ardatz kontatzaileak, trena hautemateko Kostorbeko merkantzia guneko 
hainbat puntutan.

–  Trenaren babes automatikorako Euroloop sistema.

–  Tokiko Aginte Postua bi katigamenduetan.

–  Bi katigamenduetako urrutiko agintea Amarako Aginte postutik.

3.3.6. Hendaiako geltoki berriaren eraikuntza

Urriaren 29an, Hendaiako geltoki berria eraikitzeko lanak Construcciones 
Moyua eta COMSA enpresek osaturiko ABEEari esleitu izanaren berri ematen 
zuen iragarki ofiziala argitaratu zen. Esleipenaren zenbatekoa 2.760.665,99 
euro gehi BEZ izan zen, eta egikaritze epealdia 14 hilabetekoa. Lanak ur-
tearen amaieran hasi ziren. 
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Hendaiako geltokia hobetzeko proiektuaren helburu nagusia, Topoaren 
erabiltzaileei instalazio duinak, seguruak eta erabilerrazak eskaintzea 
da, hori guztia Hendaiako geltokiaren Pôle d’échanges multimodal proiek-
tuaren barruan. Proiektuaren buru SNCF eta Nouvelle Aquitaine eskual-
dea dira, eta Collectivité Agglomération Pays Basque eta Eusko Jaurla-
ritzak 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 helbu-
ruz.

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, baliozta-
tze lerroa, bi txarteldegi izango dituen ikuskatzailearen gela, komuna izan-
go duen aldagela eta garbiketarako gela izango ditu. Eraikin berria beste 
kokapen 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 auke-
ra 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.

Urtero 700.000 erabiltzaile dituen Euskotreneko linea da Hendaian gehien 
erabiltzen dena, trenbideko eta errepideko operadoreek eskaintzen dituzten 
guztien artean.

3.4. Bilboko Metroa 

3.4.1.  Ibarbengoan egingo den aparkalekuaren 
hondeaketa lanak

2018an, Bilboko trenbide metropolitarraren 1. lineako Ibarbengoako 
aparkalekua egongo den lur-sailaren hondeaketa lanak egin ziren. Erai-
kitzean Ibarbengoako geltokia, hau da Metroak Getxon izango duen zaz-
pigarrena, zerbitzua ematen hasi ahal izango da eta, horrez gain, Andra 
Mari auzoa Euskadin gehien erabiltzen den garraio publikora lotuta gera-
tuko da. 

Urtea amaitzean, -2 sotoaren horma perimetralen eraikuntza hasita zegoen, 
aurretiazko lanak amaitu eta gero, horien artean tablestakatuaren hinka-
tzea, trenbideetan egon daitezkeen mugimendu posibleak saihesteko, hus-
tutzeko eta zimendatze lauza eraikitzeko.
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Aparkalekua Ibarbengoako geltokian bertan dago, eta 304 plaza izango ditu, 
horietatik zazpi mugikortasun urria duten pertsonentzat erreserbatuta. Hiru 
solairuetatik bi lur azpian egongo dira. 

Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatzen dute erdi bana 
proiektua. 5.865.807,17 euroko gastua du baimenduta. 

3.4.2. 3. Linea (Kukullaga-Matiko)

Argazki erakusketa lehen urteurrenean 

Zazpikaleetako geltokiko atarian instalatutako formatu handiko hamabost 
argazkik osatutako erakusketak Bilboko Metroaren 3. Lineak zerbitzua es-
kaini duen lehenengo urtea gogorarazi zuen bi hilabetez. Erakusketa mar-
txoaren 23an inauguratu zen, “Bidaia bat jatorrira. Proiektutik errealitate-
ra” izenburupean.  

Erakusketa osatzen zuten irudi gehienak orain arte ikusi gabeak ziren. Lanak 
ETSko Komunikazio Sailak egin zituen, lur azpiko trenbidearen adar berria 
eraikitzeko faseetan. Izan ere, gaur egun intermodal berak hartzen duen 
orubea hondeatzeko lanak, lineako tunelaren eta kanoietako baten hormi-
goitze gurdia, trenbideen muntaketak, gurpil gaineko igarobideen eta baita 
Norman Foster metroaren arkitektoak egindako bisita ere erakusten zituz-
ten. 

Erakusketak, “Bizkaiko hiriburuaren barrualdean azpiegitura konplexu batek 
eskatzen duen goi mailako ingeniaritza lana laburbiltzea eta balioan jartzea” 
bilatzen du, azaldu zuen Antonio Aiz Eusko Jaurlaritzako Azpiegitura eta 
Garraio Sailburuak, Aitor Garitano eta Imanol Leza ETSko eta Euskotreneko 
zuzendari nagusiekin batera erakusketara egin zuen bisitan. “Izenburuak 
berak adierazten duenez, irudiek, proiektutik, gaur egun herritar guztiok 
gozatzen dugun errealitatera egin den pixkanakako eraldaketa erakusten 
dute”, adierazi zuen Antonio Aizek.
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Zumaia kaleko kanoiaren erabateko irisgarritasuna

Urtean zehar, ETSk nasako beste bi igogailu panoramiko instalatu zituen 
Zurbaranbarriko geltokian, Zumaia kaleko kanoiari erabateko irisgarritasu-
na emateko xedez. 

429.449,48 euro, gehi BEZ, kostatu zen lana, eta nasa bakoitzean balioga-
betze igarobide baten instalazioarekin osatu zen. 

Esperantzako pilotaleku berria eraikitzeko akordioa

Azaroaren 14an, Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura 
Sailburuak eta Juan Mari Aburto Bilboko alkateak, Esperantza kaleko 4 zen-
bakian, Zazpikaleetako geltokiaren ondoko orubean, beste pilotaleku bat 
eraikitzeko lortutako akordioa aurkeztu zuten. Hitzarmenak, beste gai ba-
tzuen artean, 4.531.450 euroko aurrekontua, BEZ barne, duten lanak bi 
erakundeek erdi bana finantzatuko dituztela ezartzen du. 

Proiektu horren jatorria 3. Linea eraikitzeko lanetan dago. ZazpiKaleak gel-
toki berria egiteak zuen konplexutasun handia zela eta, beharrezkoa izan 
zen La Esperanza pilotaleku zaharra eraistea, Mallonako hegalean hondea-
keta lanak egiteko makinak sartu ahal izateko.
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2015ean pilotaleku zaharra eraitsi arte, bi pilota taldek eta frontenis talde 
batek erabiltzen zuten, eta Atxuriko Maestro García Rivero ikastetxe publi-
koko eskola orduetatik kanpoko jarduerak egiteko egoitza zen. Horrez gain, 
pilota tailerrak, txapelketak eta azokak egiten ziren, eta barrutiko bilerak 
egiteko lekua zen. 

Itxaropen kalea 4ko orubea okupatzeko diseinatutako proiektuak, bi eraikin, 
pilotalekua eta zenbait egoitza, eta baita bi lekuetarako sarbideko ataria 
dituen eraikina bilduko dituen bolumen bakarra planteatzen du.

Planteatu den eta udal titulartasuna izango duen eraikin berriak bi helbu-
ru ditu: alde batetik, pilotaleku berriaren altuerako euskarri izatea eta, 
bestetik, erabilgarri dagoen gune berriaren aukeraz baliatzea, dentsitate 
handiko hirigunean. Horretarako, bost solairuko eraikina diseinatu da, 240 
m2 inguruko azalera eraikigarriarekin beheko solairuan eta lehenengo bi 
solairuetan. Azalera 160 m2ra murriztuko da eraikinaren azken solairu 
bietan. 

Instalazioek herritarren eskariei erantzungo diete, barrutiko gune publiko 
gisa erabili ahal izateko. Hainbat adinetako pertsonentzako aisia ekipamen-
duak hornitzeko lekua ere izango dute, eta baita umeentzako liburutegia 
jasotzeko ere. 

La Esperanza pilotaleku berria barruti itxia izango da, 30 bat metro luze eta 
20 bat metro zabal, Itxaropen kaleko 2. zenbakiko eraikinaren mehelinera 
erantsita. Aukeratutako kokaguneak, aipatutako eraikinean bizi direnek 
eraikinaren atzealdeko fatxadatik duten ikuspegia ez kaltetzea berma-tzen 
du.

Horrela, pilotalekua, aldi berean jolasteko eremu eta estruktura izango 
diren hiru hormaren inguruan egituratuko da. Diseinu osagai horretan 
garrantzi handia du pilotalekuaren beraren orientazioak. Alde batetik, 
jolasten ari den bitartean itsualdiak eragin ditzakeen eguzkiaren argia 
zuzenean sartzea saihestu behar da, baina, beste alde batetik, ustiapen 
kostuak murrizteko adina argi natural sartzeko aukera ere eman behar 
da.

Hiri eraldaketa

Aurkezpen ekitaldian, Arantxa Tapia Sailburuak, trenbideak duen hiri eral-
daketarako gaitasuna azpimarratu zuen. Gaitasun hori 3. Lineatik haraindi 
luzatzen da. Sailburuaren berbetan, “Udaleko eta Jaurlaritzako talde tekni-
koen artean zenbait bilera egin ondoren, pilotalekua geltoki berriaren estal-
kiaren gainean berregitea erabaki zen”. Kokaleku zehatza, Itxaropen kalea-
rekin perpendikularrean, kale horretako 2 zenbakiko higiezinean bizi diren 
pertsonek Mallonako hegalera duten ikuspegia ez kaltetzeko beharrak era-
gin du.

Juan Mari Aburtok adierazi zuen “hitzarmen hau aukera ona dela Bilboren-
tzat, Zazpi Kaleentzat. Bilbao Kirolak elkarteak kudeatuko duen kirol ekipa-
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mendua, pilotalekua, edukiko dugu berriro, eta auzoak gazteei eta familiei 
zuzendutako udal ekipamendu publikoa irabaziko du”.

Proiektua BIMen

Proiektua BIM sistemaren (Building Information Modeling), eraikigarrita-
sunerako informazio modelatua izenez ere ezagutzen denaren, bitartez 
garatu da. Sistema hori, eraikin baten bizitza zikloan haren datuak sor-
tzeko eta kudeatzeko prozesuan oinarritzen da, eraikinak hiru dimentsio-
tan eta denbora errealean modelatzeko software dinamikoa erabiliz, di-
seinatzeko eta eraikitzeko orduan denbora eta baliabide galera 
murrizteko.

ETS, Euskadiko trenbide azpiegituren kudeatzailea, lanerako sistema 
eta prozedura berriak sartzeko egiten ari den esfortzu garrantzitsua 

azpimarratu zuen Tapiak, BIM izenekoa, besteak beste. Tapiaren berbe-
tan, “gaur egun teknologiak proiektuaren kalitatea handitzeko aukera 
ematen digu: akatsak, planoetako interferentziak eta aurrekontuak 
murriztea, eraikuntzako epeak hobetzea eta obren kontrol ekonomiko 
handiagoa egitea”. 

Seinaleztapenaren hobekuntza

Azaroan eta abenduan, ETSk seinaleztapena hobetzeko zenbait lan egin 
zituen Kukullagako geltokian. CAF Signalling, Thales eta Siemens enpresei 
esleitu zaizkien hiru lotetan egituratutako jarduketak eragin zuzena du us-
tiapenean, bi tren ibilbide aldi berean gauzatzeko aukera ematen baitu. Hori 
ez da aurreko seinaleztapen eskemarekin bateragarria.

Obraren zenbateko osoa 172.000 eurokoa izan zen.
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Estalki fotovoltaikoa Kukullagako geltokian

ETSk, Kukullagako geltokian estalki fotovoltaikoa instalatzeko oinarri tekni-
koak ezartzen dituen espedientea onetsi zuen abenduan, beiraz estalitako 
egungoa ordezkatuz. 

Funtsean, lehiaketa publikoaren oinarriek adierazten dute eguzkiaren 
energia hartzeko instalazio berria gehienez ere autokontsumora zuzen-
dutako 1.000 KW jasotzeko egongo dela proiektatuta, akumulaziorik gabe 
eta kanpoko sarera lotuta. Energia iturri berriztagarrietatik sortzeak di-
tuen ingurumen ondoreez gain, panel fotovoltaikoen instalazioak gelto-
kiko atariko erosotasuna eta klima baldintzak hobetuko ditu, eta horrek 
aireztapen eta ur ekipoen kontsumo elektrikoak murriztea ere ekarriko 
du. 

Lizitazioaren gehieneko aurrekontua 585.000 euro gehi BEZ da. 

3. Lineako gainerako geltokiak ez bezala, Kukullagako geltokia gainazalean 
dago eraikita. Altueran, trenbideen gainean, dagoen ataria dauka, bi nase-
kin konektatuz, eta San Antonio auzoari zerbitzua ematen dion igogailurako 
sarbidea ezartzen du. Oinarria eta euskarriak hormigoiz daude eraikita, eta 
hormak eta teilatua, beiraz estalitako metalezko estruktura batek osatzen 
ditu. 

Geltokiaren egungo teilatuak 1.000 metro karratuko azalera du, eta horie-
tatik 650 inguru atariari dagozkie. Gainerakoa, hegoaldean dagoen bisera 
bati. Geltokiak aireztagailu eta aire xurgagailu bateria dauka, beiraren on-
dorioz atariaren barrualdeko tenperaturak gora egin ez dezan. 

Arizko trakzio azpi-estazio elektrikoa

Iaz amaitu ziren Arizko azpi-estazio elektriko berria eraikitzeko eta zerbi-
tzuan jartzeko lanak. Lan horien zenbatekoa 1.865.805,58 eurokoa izan da, 
BEZ aparte. 

Jarduketak hauek izan dira:

–  Ekipoak dauden nabearen eraikuntza bera, kargako kaiarekin, eta baita 
ingurunearen urbanizazio lanak ere.

–  Dagoen 30kV-ko hartune bikoitzaren lur azpiko hariteriarako enbortzea.

–  Azpi-estazioaren lurreko sarea.

–  Ekipamendu osoa, 4.000 kW-ko potentziarako, elementu hauen instala-
zioarekin:

 •  2.250 kVA-ko bi transformadore, grupo errektifikatzaile bakoitzerako, 
eta 160 kVA-ko transformadore bat zerbitzu auxiliarretarako.

 •  30 kV-ko zortzi kabina, airearen aurreko isolamendua duten zeldek eta 
SF6 ebakidurak osatutakoak, autosostengagarriak eta independen-
teak, elkarren artean lotu ondoren, fronte komuneko multzo bakar eta 
trinkoa osatuz. 
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 •  1.650 Vcc-ko korronte jarraiko hamar zelda. 

 •  Lisatze induktibo motako bi bobina, gehi 600 eta 1.200 Hz-ko armo-
noikoen iragazki ekipo bat.

 •  Ekipamendu auxiliar osoa.

–  Feeder ebakigailuen instalazioa, barrukoak, kanpokoak eta puenteatze-
koak, Arizko Azpi-estaziotik eta Atxuriko Aginte Postutik tele-aginduta-
koak. Azpi-estazioak paraleloan konektatzeko beharrezkoa den ekipa-
mendua du, arraste sistemarekin, katenarian akatsak edo Korronte 
Jarraituko zeldatan isolamendua egonez gero, Txurdinagako eta Amore-
bietako alboko azpi-estazioen disjuntore estra-azkarren irekiera ziurta-
tzeko.

3.5. Tranbia programa

Bilboko tranbia

3.5.1.  Atxuri-Bolueta trenbide tartea tranbia 
bilakatzea

Atxuri-Bolueta trenbide tartea tranbia bilakatzeko eraikuntza proiektuaren 
idazketa lanek jarraipena izan zuten 2018an. Bilboko Metroaren 3. Linea 
(Matiko-Kukullaga) inauguratu ondoren, Donostiatik irten edo bertara iris-
ten diren tren unitateek jadanik ez dute zirkulatzen Atxuri eta Etxebarri 
artean (4 kilometro, Boluetako tarteko geltokiarekin). Tartearen pixkana-
kako 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.
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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 egokitzape-
na ere, eta gainerako geralekuak non egongo diren, aurreikusitako hirigintza 
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.

Instalazioak

Apiriletik irailera, Atxuri-Bolueta tartea tranbia bilakatzeko instalazioek 
izan beharko dituzten ezaugarriak definitzen dituzten proiektuen idazketa 
egin zen, seinaleztapenari, komunikazioei eta energiari dagokienez. 

Proiektuaren barruan Boluetako bretelle (ihesbide bikoitza) berriaren eta 
Atxuriko trenbide zabalgunearen seinaleztapena jasotzen da, eta baita agin-
te postuan gauzatu beharreko jarduketak ere, tranbia tarte berria sartzeko 
softwarearen aldaketarekin. 

Komunikazio proiektuak sare finkoa, erabiltzaileentzako informazio sistema 
eta irrati bidezko komunikazioak definitzen ditu. 

Energiari dagokionez, proiektua egituratzen duen bi ataletako lehenengoan, 
Atxurin eta Boluetan egoera berrira egokitzeko beharrezkoak diren instala-
zio elektrikoak eta Mirafloreseko tunelean egin behar den aldaketa jasotzen 
dira. 

Elektrifikazioaren atalean, proiektuaren barruan trenbideko egungo katena-
riaren mantentze-lanak jasotzen dira, aldaketak sartuz Atxurin eta Boluetan. 
Horrez gain, beste alderdi batzuen artean, tranbia zerbitzuari eusteko behin 
behineko egoera definitzen du, Atxuriko trenbide zabalgunean egin behar 
diren lanek irauten duten bitartean tailerrerako eta kotxetegietarako sarbi-
dearekin. 

Vitoria-Gasteizko tranbia

3.5.2. Hegoaldeko luzapena

2017ko azaroan hasi ondoren, Vitoria-Gasteizko tranbia Unibertsitaterantz 
luzatzeko lanek aurreikusi bezala jarraitu zuten 2018an. Azpiegitura horren 
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eraikuntzak 1,4 kilometro luzatuko du gaur egun 8 kilometro inguru hartzen 
dituen tranbia trazatua. Jarduketaren aurrekontuaren (10,4 milioi euro) %65 
Eusko Jaurlaritzak finantzatuko du. Gainerako %35 erdibana hartuko dute 
euren gain dute Vitoria-Gasteizko Udalak eta Arabako Foru Aldundiak. 

Lanak aldi berean hasi ziren linearen bi muturretan, Florida eta Unibertsi-
tate inguruetan, azkarrago aurreratzeko. Urteak aurrera egin ahala, obraren 
bilakaera nabarmendu egin zen trazatu osoan, hiru geralekuak dauden gu-
neak barne: Florida, Hegoalde eta Unibertsitatea. Horrela, abendua amai-
tzean, lanek forma hartuta zuten jadanik tranbia unitateak joango diren 
espazio guztietan. Aurrerapen mailak desberdinak ziren arren, hondeaketa 
lanak, trenbidearen instalazioa, plataformaren hormigoitzea edo asfaltatzea 
ageriak ziren Florida, Castro Urdiales, Domingo Martínez Aragón edo Las 
Trianas kaleetan. 

Obrek sortutako eraginen artean, azpimarratzekoa da Los Herrán eta Flori-
da kaleen arteko bide-gurutzean sortutakoa. Bertan, ibilgailuen zirkulazioa-
ren mozketa programatu zen uztailetik aurrera. Ondorioz, trafikoa berran-
tolatu behar izan zen. 

Urtea amaitzean, dena planifikatuta zegoen obra gunera trenbideko apa-
ratuen motorren kutxak hel zitezen eta Domingo Martínez Aragón kalean 
zegoen desbideraketa hormigoitzeko. Lanak, Nieves Cano eta Domingo 
Martínez Aragón kaleek bat egiten duten puntuan trenbidea muntatuz eta 
urtutako aglomeratua plataformako hainbat gunetan zabalduz jarraitu 
zuten.

Instalazioak

2018an, Vitoria-Gasteizko tranbia Unibertsitatera luzatzeko lanetan beha-
rrezkoak diren instalazioak barne hartzen dituzten hiru lehiaketa lizitatu eta 
esleitu ziren: energia, errepideko seinaleztapena eta tranbiako seinalezta-
pena. Komunikazio atalari zegokion lana lizitazio fasean zegoen. 

Obra horietan sartzen diren instalazioak hauek dira:

–  Energia obra (esleitutako zenbatekoa 535.374,76 eurokoa da).

 •  Bloke teknikoak.

 •  Katenaria.

–  Trenbidearen seinaleztapena (539.647,87 eurorengatik esleitutako lana).

 •  Tranbiaren igarotzearen eragina jasotzen duten bide-gurutze guztien 
egokitzapena.

 •  Zeharkatzen dituen bide-gurutzeetan tranbiari igarotzeko lehentasuna 
emango dion hautemate sistemaren ezarpena.

 •  Une honetan Vitoria – Gasteizen ezarrita dagoen hiriko trafiko sistema 
zentralaren egokitzapena.
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Halaber, proiektuaren barruan, geltokiak mugikortasun urria duten kolekti-
boek eskatutako irisgarritasun beharretara egokitzea ere jasotzen da. Neu-
rri horiek 2018ko otsailean EJGE-TSJPVak eman zuen epaian jasotzen dira, 
eta, horren arabera, 1,8 metroko igarobidea utzi beharko da libre markesi-
nen albo bakoitzean. Horretarako beharrezkoa izango da bloke teknikoak 
aldatzea eta markesinaren gainerako elementuak egokitzea.

Ibaiondoko kotxetegiak handitzea

Geralekuen dimentsioen egokitzapena kontratatu aurretik, azaroaren 29an 
ETSk tranbiaren azpiegitura hobetzeko lanak esleitu zituen: Ibaiondoko 

–  Tranbiaren seinaleztapena (1.037.480,14 eurorengatik esleitutako lana).

 •  Floridako maniobra gune berria.

 •  Hegoalde–Unibertsitateko maniobra gune berria.

 •  Angulemako maniobra gunean egin beharreko aldaketak.

–  Komunikazioak.

 •  IP Komunikazio Sarea.

 •  Zuntz Optikoko azpiegitura.

 •  PDH Sarearen desmantelamendua.

 •  Tranbiari informazioa emateko sistema (ekipamendua).

 •  Zenbait jarduketa Aginte Postuan.

3.5.3. Geralekuen egokitzapena 

Abenduan, ETSk, Vitoria-Gasteizko tranbiaren geralekuak, Euskotren ope-
radoreak denbora gutxi barru zerbitzuan jarriko dituen unitate berrien di-
mentsioetara egokitzeko kontratua esleitu zuen. Zamakoa, Moyale eta 
Trameinsa enpresek osatutako ABEEa izan zen kontratuaren esleipenduna, 
2.650.074,69 euroren truke.

Une honetan, Arabako hiriburuko tranbiaren ustiapena bost modulu dituzten 
ibilgailuekin egiten da (31,38 metroko luzera osoa), baina unitate horien 
garraio ahalmena ez da nahikoa bidaiari gehieneko orduetan. Hori dela eta, 
eta hegoaldeko luzapena zerbitzuan jartzearekin bat etorriz, Euskotren 
Tranbiak-ek garraio eskaintza hobetzea aurreikusi du, Gasteizen zerbitzua 
ematen duen tranbia kopurua handituz, eta baita horietako batzuen ahal-
mena ere. 44 metro luze diren zazpi moduluko tranbiak eskuratzearen on-
dorioz, beharrezkoa da Abetxuko, Lakua eta erdialdea adarretako ia geltoki 
guztiak handitzea. Hegoaldeko luzapenean dauden hiru geltoki berriak behar 
berrietarako dimentsionatuta daude jadanik.
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3.5.4. Luzapena Salburuara

Urtean zehar, ETSk aurrera jarraitu zuen tranbia Salburuara luzatzeko 
prozesuaren tramitazioarekin. Linea luzatzean hobetu egingo da Judiz-
mendi, Santa Luzia eta Salburua inguruaren eta hiriaren erdialdearen eta 
iparraldearen arteko lotura, garraiobide horren bitartez. Halaber, auzo 
horiek autobus geltoki berriarekin eta une honetan gauzatzen ari den 
Unibertsitateko 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.

kotxetegiak programatutako zerbitzu berriaren beharretara egokitzea. Com-
sa enpresak lortu zuen esleipena, 1.451.794 euroren truke.

Kotxetegiak handituz, material mugikorraren banaketa berriari utziko zaio 
lekua: 44,21 metroko 12 ibilgailu eta 31,38 metroko beste bost. Horrez gain, 
azken agertokian ustiapenerako langile gehiago behar izanak eragindako 
eskari posibleei ere erantzun beharko zaie. 

Egungo kotxetegiek 10 tranbiarako ahalmena dute. Dena den, zerbitzua-
ren ustiapena hamaika ibilgailurekin egiten da, guztiak ere bost modulu-
koak. Tranbia unitate bat, erreserbakoa, azterketetarako zuloan gorde-
tzen da.
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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.

Luzapenak hartuko duen guneak 27.700 biztanle inguru ditu gaur egun, eta 
etorkizunean 37.000 biztanle izango dituela aurreikusten da.

Jarduketaren oinarrizko aurrekontua 26,63 milioi eurokoa da, gehi BEZ. 
Horren barruan obra zibila, instalazioak eta adarra luzatzeko beharrezkoak 

diren tranbia unitateak eskuratzea jasotzen dira. Eusko Jaurlaritzak finan-
tzatuko du proiektuaren %65a; gainerako %35a erdibana finantzatuko dute 
Vitoria-Gasteizko Udalak eta Arabako Foru Aldundiak.

3.5.5. Luzapena Zabalganara

2018an, ETSk, Salburuara doan linearekin lotura izango duen tranbiaren 
Zabalganarako luzapenaren informazio azterlanaren idazketan egin zuen lan. 
Azterlanak trazatua eta geralekuak hiriaren egituran integratu beharko ditu, 
hiriko trafikoan izan ditzakeen eraginak ahalik eta txikienak izan daitezen. 
Halaber, autobus eta taxi geralekuen, karga eta deskarga guneen, aparka-
lekuen, edukiontzien… kokaleku berriak definitu beharko ditu, eta jarduke-
taren faseetan egon beharreko oinezkoentzako ibilbideak, desbideraketak 
eta gurpil gaineko trafikoaren desbideraketak aztertuko ditu. 
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Hiriaren hego-mendebaldeko ertzean dagoen eta 26.000 biztanle dituen 
Zabalgana auzoak Elejalde, Borinbizkarra, Aldaia, Mariturri, Zabalgana Ipa-
rraldea eta Zabalgana hegoaldea sektoreak biltzen ditu. 

3.5.6.  BEAko kotxetegien eraikuntzarako eta 
Amerika Latinoa plaza lur azpian sartzeko 
proiektuak 

Maiatzaren 10ean, Eusko Jaurlaritzak berretsi egin zuen Vitoria-Gasteizko 
garraio publikoarekin duen konpromisoa, Bus Elektriko Adimentsuaren (BEA) 
kotxetegien eraikuntza proiektuaren eta Amerika Latinoa plazako biribilgu-
nea lur azpian sartzeko lanen finantzaketarako eta gauzatzeko hitzarmena 
sinatuz. Ibilgailu pribatuen eta publikoen gurpil gaineko trafiko dentsitate 
handia jasaten duen puntu neuralgikoa da. Bi lanen batura 960.000 eurokoa 
da (BEZ barne).

Vitoria-Gasteizen Bus elektrikoa ezartzeko erabakia, hiriko egungo autobus 
flotaren ordez azken belaunaldiko eta zero isurketako unitateak jartzeko 
borondatetik sortu zen, tranbiaren osagarri gisa, garraio eskaintzan kultur 
aldaketa erradikala lortzeko. Horrez gain, maiztasunak hobetzea eta, ondo-
rioz, flota handitzea ekarriko du.

Hitzarmena sinatu zen unean, Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Az-
piegitura Sailburuak adierazi zuenez, “helburua Tuvisaren kotxetegi berrien 
eraikuntza proiektua idaztea da. Bertan egongo da Bus Elektriko Adimen-
tsuen karga moteleko sistema”. Sistema horrek —adierazi zuenez— zerbi-
tzuaren operatibitatea eta unitateen autonomia bermatuko ditu, eta ibilbi-
dean osatuko da, Mendizorrotzan eta Bulebarrean egongo diren karga 
azkarrekin”. 

BEA-BEIk, une honetan Tuvisako ohiko autobusek egiten duten 2. Lineako 
ibilbidea egingo du. Linea horrek hiria inguratuko du, eta trazatuak gasteiz-
tarren eguneroko bizitzan oso enblematikoak eta garrantzitsuak diren lekuak 
hartzen ditu, autobus geltokia, Txagorritxuko ospitalea, Eusko Jaurlaritza 
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edo Mendizorrotza estadioa, besteak beste. 10 kilometroko trazatua izango 
du, eta bertan 24 geraleku berri integratuko dira.

“Baina, horrez gain –azpimarratu du–, Amerika Latinoa plaza inguruko erre-
pide sistemaren hobekuntzarekin eta egokitzapenarekin dugun konpromisoa 
adierazi nahi dugu. Gaur egun dagoeneko trafiko dentsitate handia jasaten 
duen puntuan ohiko ibilgailuak, autobus eta tranbia garraio publikoa eta 
autobus geltokirako sarrerak elkartzen dira. Eta etorkizunean BEA gehitu 
beharko zaie. Bat egiten dugu Udalak duen ardurarekin, eta beharrezkotzat 
ikusten dugu errepide sistemari hainbat kota izango dituen soluzioa ematea, 
inguru horretako garraio publiko sistemari erabateko arintasuna emateko”. 

Gorka Urtaran Vitoria-Gasteizko alkateak, bere aldetik, erakundeen arteko 
koordinazioa azpimarratu zuen, Udala Eusko Jaurlaritzarekin batera lanean 
ari den mugikortasun proiektuak bultzatzeko. Mugikortasun iraunkorraren, 
osasungarriaren eta elektrifikatuaren aldeko apustua da, hain zuzen ere, 
Udalak bultzatu duen 2025 udal estrategiaren ildo nagusietakoa. “Lehenta-
suna du barruko eta kanpoko komunikazioak hobetzeak, Vitoria-Gasteiz 
ondo konektatuta egon dadin, barrura eta kanpora begira. Hortik sortzen 
dira aipatutako proiektuak, eta baita Abiadura Handiko trenaren iritsiera eta 
trenbideak lur azpian sartzea, Tuvisaren autobusak berriztatzea eta Foron-
dako aireportua indartzea ere”, azpimarratu du Gorka Urtaranek.

Azaroan, ETSk Idom enpresari esleitu zion Bus Elektriko Adimentsuaren 
(BEA) kotxetegien eta tailerren eraikuntza proiektuaren idazketa, 210.000 
euroren truke. 

Amerika Latinoko plaza lur azpian sartzeko lanen lizitazioa 

Irailaren 26an, ETSko kontratazio mahaiak argi berdea eman zion Ameri-
ka Latinoa plazako biribilgunea lur azpian sartzeko eraikuntza proiektuaren 
idazketaren lizitazioari. Proiektuak, beste batzuen artean, alderdi hauek 
definituko eta garatuko ditu: 

–  Gunearen altxamendu topografikoa. 

–  Ikerketa geoteknikoa.

–  Trafikoaren eta une honetan bertan dagoen errepide sarea erabakitako 
soluzioarekin antolatuko litzatekeen moduaren eta obraren egikaritze 
fase bakoitzean beharko diren desbideraketen azterketa zehaztua, horien 
iraupenak ahalik eta gehien murrizteko. 

–  Biribilgunearen trazatu berriaren eta bertara heltzen diren ardatzen de-
finizioa.

–  Ukitutako instalazioak eta zerbitzuak. 

–  Estrukturen kalkulua.

–  Elektrifikazioa, seinaleztapena eta komunikazioak behin behineko egoe-
ratan eta tranbiaren eta BEAren desbideraketa posibleetan.

–  Hiri eta ingurumen arloko insertzioa.

–  Kontratistaren sarbideen eta instalazioen definizioa obrek irauten duten 
bitartean.

–  Hidrologia eta drainatze azterlana. 
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3.6.  Instalazioetan hobekuntzak jartzeko 

planak
Uztailaren 26an, ETSk bere instalazioetako Hobekuntza Planaren idazke-
tarako zerbitzua esleitu zuen. Kontratu horren ondorioz, esleipena lortu zuen 
Saitec enpresak, instalazio elektrikoetan eta ekipo elektromekanikoetan eta 
trenbideetakoetan ezarri beharreko hobekuntza posibleak aztertuko dituz-
ten txostenak egingo ditu. 

Planteatutako hobekuntzak sistemen eta alorren (zirkulazioko segurtasuna; 
funtzionalitatea eta erabilgarritasuna; irisgarritasuna; energiaren eraginkor-
tasuna eta jasangarritasuna; ustiapen eta mantentze kostuak; eta pertsonen 
segurtasuna) arabera sailkatuko dira, eta zenbait irizpideren arabera balora-
tuko dira, ezarpenerako zailtasuna eta epeak, eragina eta kostu ekonomikoa. 

Lehenengo txostenean, beste gauza batzuen artean, energia, ponpaketa, su-
teen kontrako sistema (PCI), sarbide mekanizatuak, ate eta pertsiana automa-
tikoak eta teleaginte sistemekin erlazionatutako hobekuntzak aztertuko dira. 

Esleipenaren bigarren lotean aurrera eraman beharreko hobekuntzak tren-
bide instalazioetan zentratuko dira: aginte postua; elektrifikazio sistemak; 
seinaleztapena; trafikoaren kontrol zentralizatua (CTC) eta komunikazio 
sareak. 

Esleitutako planaren zenbateko osoa 42.300 eurokoa da, BEZ aparte.

Kable erradiantea instalatzea hainbat tuneletan 

2018an zehar, ETSk aurrera jarraitu du kable erradiantearen instalazioare-
kin Bilbo-Donostia eta Amorebieta-Bermeo lineatako Karakateko, Meagako, 
Zudigaraiko, San Estebaneko eta Autzaganeko tuneletan. Guztiak ere tren-
bide bakarrekoak dira, eta 500 metrotik gorako luzera dute. 

Horrela, aurrera egin zen ETSk 2011n Itelazpi sozietate publikoarekin sina-
tu zuen hitzarmena betetzeko prozedurekin, Tetra teknologia digitalak eu-
tsitako irratikokomunikazio mugikorren zerbitzuen arloan. Hitzarmenean 
jasotakoaren arabera, ETS da indoor estaldurako kable erradiantearen 
sistemetan beharrezkoa den inbertsioa egitearen arduraduna. Itelazpik, 
bere aldetik, oinarrizko estazioen eta beharrezkoak diren errepetidoreen 
hedapena egingo du, ETSk jarduten duen eremuei estaldura emateko. 
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3.7. Eragiketak

3.7.1. Zirkulazio Zerbitzu Nagusiak 

Trenbide ahalmena esleitzea, trenbideko trafikoa kudeatzea eta erre-gu-
latzea, ustiapen planarekin bat etorriz, ahalik eta zerbitzu kalitate mai-
la altuena 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.

3.7.2. 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

3.7.3. Eginiko trafikoa

Zirkulazioak (zirkulazio kopurua) 283.610

Km-trena urtean 6.018.820,97

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

3.7.4. Adierazle nagusiak

Adierazleak Eremua Emaitza

Ordukotasuna Txorierri + 3.L %99,31

Bilbao-Bermeo %99,18

Ermua-Eibar %99,61

Bilbao-Donostia %98,96

Lasarte -Hendaia %99,81

Bezeroaren gogobetetasuna Euskotren %97,74
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Beste jarduketa batzuk:

–  Trenbideko makinista laguntzaileen prestakuntza (Elecnor, Tecsa, Cyca-
sa, Emte, Balzola eta Comsa).

–  Operadoreen 98 garraio eskaeraren kudeaketa.

–  Bizkaiko ibilbide planifikatuen kudeaketa Gipuzkoako C.T.C.-n ezartzea.

–  Trenbideko larrialdien eta gertakarien aurreko jarduketa sistemaren az-
terketa. 

–  Sareko gaitasun eskuliburuaren garapena.

3.7.5. Trenbide eta tranbia lineak eta instalazioak

TRENBIDE LINEAK

1- Bilbao - Donostia 6- Kukullaga - Matiko - Lezama

2- Donostia - Hendaia 7- Berreteaga hirukoa

3- Lasarteko adarra 8- Lutxana - Sondika

4- Amorebieta-Bermeo adarra 9- Azpeitia - Lasao (museoa)

5- Amorebieta hirukoa 10- Altzako adarra

Trenbidea

Trenbide metroak (metrotan) 271.639

 Trenbide bakarra 125.101

 Trenbide bikoitza 73.269

Desbideraketak / orratzak 405
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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 263.239

 Konpentsatu gabeko katenaria 1.112

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

 Katenaria konpentsatua 1.850

 Konpentsatu gabeko katena 12.108

Azpi-estazio kop. 50

Energía

Metros de catenaria 26.066

 Catenaria compensada 14.693

 Catenaria sin compensar 1.858

Nº subestaciones 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
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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

3.7.6. Segurtasuna zirkulazioan

Segurtasunaren kudeaketa

ETSko Zirkulazioko Segurtasun Sailak koordinazio jarduerak garatu zituen 
2018an diziplina anitzeko honako foro hauetan:

– Segurtasun Batzordea. 

– Zirkulazioko Lantaldea.

– Zirkulazioko Segurtasun Batzordea.

– ETS-Euskotren baterako batzorde teknikoa.

Ikuskapen txostenak

Urtean zehar, Sail honek 296 ikuskapen txosten egin zituen, modu honetan 
sailkatuz:

– Azpiegitura eta trenbidea: 21.

– Trenbide pasaguneak: 61.

–  Zirkulazioa (azpiestazioetako tiro kontrola, komunikazio sistemen kon-
trola, komunikazio prozeduren kontrola, gainezka egiteko baimenen 
kontrola): 69. 

– Trenbideko lanak eta eraginpeko zonako obrak: 21.

– Bilboko eta Gasteizko tranbiak: 23.

–  Herritarren segurtasuna (CCTV sistemak, intrusioaren kontrakoak eta 
segurtasunaren zainketakoak): 28

– Larrialdiak (PCI sistemak eta larrialdiak): 51

– Bestelakoak: 22

Auditoretzak

2018. urtean bi segurtasun auditoretza egin ziren.

Segurtasun Erregistroen Auditoretza 

Segurtasun Erregistroen Auditoretza “IS-SC-06 – Segurtasun Sailaren Au-
ditoretzak” Zirkulazioko Segurtasun instrukzioarekin eta ETSren Kalitate 
sistemaren barruan ez dagoen “NS-SC-12 – Segurtasunezko Komunikazio 
eta Datu erregistroak” Segurtasun Arauarekin bat etorriz egin zen. Bertan, 
ETSren segurtasun erregistroak indarrean dagoen arautegira egokitzea 
aztertzen da. 

Auditoretzan ETSko Aginte Postuen audio erregistroak (Racal sistema, Cy-
bertech sistema eta TETRA grabazioak), trenbide pasaguneen funtziona-
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menduari dagozkienak eta telebista zirkuitu itxiko sistemetako (CCTV) bi-
deoak aztertu ziren. Duten garrantzia dela eta, une honetan arautegian 
aurreikusten ez diren beste erregistro batzuk ere aztertu ziren (CTC eta 
katigamendu mobiola). 

Azpiegitura eta Trenbide Auditoretza 

Azpiegitura eta Trenbide Auditoretzaren bitartez, Mantentze-lan Operatibo 
eta Ustiapen Ingeniaritza Sailaren 2013-2018 epealdiko egoera aztertu zen. 
Azterketa, ETSko sarearen azpiegiturako eta superegiturako zirkulazio se-
gurtasunarekin erlazionatutako alderdietan zentratu zen. 

Prestakuntza

Ekintza hauek eraman ziren aurrera: 

–  Lanen arduradunak, trenbideko lanei eta kontratisten kontrolari buruzko 
arautegiarekin bat etorriz (2 ikastaro, urteko lehen eta bigarren seihilekoan).

–  Lankidetza eraman zen aurrera Zirkulazio eta Zerbitzuaren Kudeaketa 
Sailarekin, trenbideko gidari auxiliar izateko prestakuntza emateko orduan.

–  Autobabeserako plana (simulakroak eta sarrera berriak) Erakundeko 
langileei zuzenduta. 

Jarduketak trenbide pasaguneetan 

–  Trenbide pasagune hauek kendu dira: 

 • Lasarmintegi trenbide pasagunea. PK 11/752 Bilbao-Donostia. 

 • Santa Klara trenbide pasagunea. PK 85/448 Bilbao-Donostia. 

–  ETSren lineetako Trenbide pasaguneen ikuskapenak. 

–  Hobekuntzak pasagune akastunak dituzten guneetan eta kendutako 
trenbide pasaguneetan lurra berdintzeko itxituretan.

ETSko auto-babeserako plana

–  Ezusteko larrialdi simulakroa egitea Gaintxurizketako 11. tunelan (Do-
nostia-Hendaia), ekainean, eta programatutako beste bat, kanpoko la-
guntzarekin, Altzako geltokian, azaroan. 
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3.8.  Lankidetzan oinarritutako lanerako 

prozedurak

ETSk, kudeatzen dituen proiektuen eraginkortasuna eta azken kalitatea 
hobetzeko laneko sistema berriak eta prozedurak sartzera zuzendutako 
prozesua darama aurrera. Jarduera ildo horren testuinguruan, 2018an lan 
taldea eratu zuen, Erakundeko proiektuen kudeaketan BIM metodologia 
(Building Information Modeling) ezartzeko aukera aztertzeko helburuz. Tal-
dea hainbat sailetako pertsonek osatzen dute: Proiektuak, Instalazioak, 
Eraikuntza, Eragiketak, Kontratazioak eta Sistemak. Uztailean, ETSn meto-
dologia hori ezartzeko proposamena aurkeztu zen. Bertan hainbat jarduke-
ta ildo aurreikusten dira: 

–  Erakundeko pertsona guztiei zuzendutako sentsibilizazioa eta prestakun-
tza espezifikoa, pixkanaka. 

–  ETStik landuko den modelatua zuzenduko duten eta eskuliburu espezifi-
ko batean islatuko diren ildo nagusiak egitea.

–  ETSko Proiektuen eta Obren Plegu Teknikoak barne hartu beharko dituen 
gutxieneko eskakizunen definizioa.

–  Bi proiektu pilotu egitea, metodologia hori erabiliz.

BIM metodologia, hiru dimentsiotako modelo birtual bat egitean oinarritzen 
da, eta bertan, proiektu edo jarduketa integral baten informazio guztia bil-
tzen da, grafikoa eta ez grafikoa, ekonomikoa eta tenporala. Parte hartzen 
duten eragile guztiek modelo berriarekin egiten dute lan eta, horrela, edo-
zein eguneratze automatikoa da eta guztiek aldi berean ezagutzen dute. 
Maketa birtual bat sortuko da, bere elementu guztiak estandarizatuta ditue-
na, eta horietan proiektu eta eraikuntza faseetan egingo da lan eta, ondoren, 
mantentze-lanetako eragileengana pasatuko da, modu eraginkorragoan 
kudeatzeko.

Metodologia hori ez da software batetik bestera migratzera mugatzen. Askoz 
ere aldaketa sakonagoa eskatzen du lan egiteko moduan, eta horrek aldatu 
eta hobetu egingo ditu Erakundeko prozesuetako asko: 

Atentatu simulakroa Altzako geltokian

Azaroan, Topoaren Altzako geltokia, lehergailuz egindako atenta-
tu baten simulakroaren agertokia izan zen. Simulatutako jarduketan 
hildako bat eta hainbat zauritu izan ziren, eta horrelako gertakarien 
aurrean jarduketa koordinatu neurriak indarrean jarri ahal izan 
ziren. 

Entsegua gaueko 23:00etatik aurrera egin zen, azken tren zerbitzua 
amaitu eta gero, eta hedapen ikusgarria eragin zuen, izan ere, ETSko 
eta Euskotreneko langileez gain, larrialdi talde ugarik hartu zuten 
parte.
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–  Lankidetzan oinarritutako lan ingurunea, inplikatutako eragile guztien 

(Proiektuak, Eraikuntza, Instalazioak eta Eragiketak) parte hartzearekin, 
hasieratik, informazioa integratuz eta denbora errealean partekatuz.

–  Interferentzien egiaztapena: eraikitzen hasi aurretik, informazio guztia 
emango duen eredu osoa edukiko da, eta bertan elementuen integrazio 
arazo posibleak egiaztatu ahal izango dira. 

–  Proiektuaren dokumentazio guztiaren integrazioa: modelatua, kalkuluak, 
plangintza, aurrekontuak… Dokumentazio hori bizitza ziklo osoan (proiek-
tua, eraikuntza eta ustiapena) eguneratuko da. 

3.9. Idazkaritza Nagusia

3.9.1. 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 Zarauzko Udalarekin, Zarauzko geltoki berriaren 
eraikuntza proiektuaren idazketa finantzatzeko eta Bilbo-Donostia linea-
ko 85/688 K.P.-aren inguruan azpialdeko igarobide bat definitzeko. 

–  “Tratado firmado el 29 de octubre y 8 de noviembre entre la SNCF y 
Sociedad Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) relativo a la ampliación de 

BIM metodologiaren ezarpena ETSn

Sentsibilizazioa

I. fasea: urte 1 2. fasea 3. fasea

BIM 
helburuak

BIM
erabilerak

Rolen definizioa

Softwarearen aukeraketa

CDE

Sailk. Sist. + Oinarria
Prezioak + LOD

BEP eredua

Prestakuntza espezifikoa

Pleguen  
definizioa

Proba pilotuak

Dagoen 
estazioa

BIMen 
dagoen 
proiektua
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los suelos puestos a disposición de la estación de Hendaia de ETS” ize-
neko hitzarmenaren 1 zenbakiko eranskina.

–  Protokolo Orokorra Bilboko Udalarekin, Zumalakarregiko igogailua laga-
tzeko eta udal igogailu sarean sartzeko. 

–  Lankidetza Hitzarmena Bilboko Udalarekin, La Esperanza pilotaleku be-
rriaren berrezarpenerako Eraikuntza Proiektuaren finantzaketarako eta 
eraikuntzarako. 

–  Lankidetza Hitzarmena Euskal Trenbideetako Langileak Mugarik Gabe 
elkartearekin, erakunde publikoak aurrera daraman jarduera sustatzeko. 

3.9.2. Giza Baliabideak 

Hitzarmen Kolektiboa

Urtebete baino zerbait gehiago iraun duen negoziazio prozesuaren ondoren, 
2018ko abenduan hitzarmen kolektiboaren testua adostu zen Erakunde 
Publikoan partaidetza duten ordezkari sozial guztiekin. 

Hauteskunde sindikalak

Abenduaren 19an, datozen lau urteetan ETSko ordezkaritza sindikala 
aukeratzeko jardunaldia egin zen. Emaitzaren ondorioz, Batzorde Iraunko-
rrak ordezkari hauek izango ditu: ELA, 5 ordezkari; LAB, 3; CC.OO, 2; UGT, 
2. Partaidetza %81,27koa izan zen, botoa emateko eskubidea duten pertso-
na guztien artetik. 

Prestakuntza

2018an aurrera eramandako prestakuntza programaren barruan, zuzenean 
lanarekin erlazionatutako materia teknikoez gain, pertsonen ongizate fisi-
koaren eta mentalaren hobekuntzarekin erlazionatutako beste batzuk eman 
dira: antsietatea kontrolatzeko eta estresa eta emozioak kudeatzeko pro-
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3.9.3. Laneko Arriskuen Prebentzioa 

ETSk Laneko Arriskuen Prebentzioarekin zerikusia duten jarduketa ugari 
egin zituen 2018an. Hauek izan ziren garrantzitsuenak.

OHSAS 18001 

– OHSAS 18001 Barne Auditoria. 

– SGS OHSAS 18001 Kanpo Auditoria.

Laneko Arriskuen Ebaluazioa

– Arizko azpi-estazioko arriskuen ebaluazioa.

–  Arrisku psikosozialen ebaluaziotik sortutako ekintzen ezarpenaren jarrai-
pena.

zedurak; motibazioa, gorputzaren kontzientziazioa eta bizkarraren zainketa. 
Halaber, hizkuntzen ezagutzan gaitzeko trebakuntzarekin jarraitu zen. 

Lidergoari (komunikazioa, pertsonen gogobetetzea eta talde lana) buruzko 
prestakuntza ekintza ere hasi zen. Erantzukizuneko lehen mailan dauden 
pertsonei egon zen zuzenduta. Prestakuntza erantzukizuneko bigarren mai-
lan dauden pertsonei zuzenduz jarraitzeko aukera ari da aztertzen. 

Laneko Arriskuen Prebentzioa

Genero ikuspegia sartu zen instalazioetako eta lanpostuetako arriskuen 
ebaluazioak egiteko orduan. 

Erretiratze partzialak eta errelebu kontratua

Erretiratze partzialerako eta errelebu kontraturako programak indarrean 
jarraitu zuen 2018an.

Horrela, aurrera egin zen lantaldea gaztetzeko prozesuaren garapenean, 17 
pertsona erretiratze partzial egoerara pasatuz. Sortutako beharrei estaldu-
ra emateko, langile berriak kontratatu ziren, errelebu kontratuen edo irau-
pen jakin bateko kontratuen bitartez. 

Aldaketak antolakuntzan: egitekoaren kudeaketa

Giza Baliabideetako Zuzendaritzak langileen egitekoaren kudeaketarako 
prozesu berria jarri zuen martxan. Horretarako, norbanakoen helburuak 
Erakundearen helburuekin lerrokatzeko, langilea motibatzeko eta bere kon-
promisoa sortzeko, ez ohiko egiteko bat saritzeko aukera eta balio erantsia 
ematen duen eta egitekoaren kontrol, kudeaketa eta jarraipen eredua ziur-
tatzen duen prozedura ezarri zen. Etekina ebaluatzeko eredu horren bitar-
tez, informazioarekin eta komunikazioarekin, orientazio profesionalarekin 
eta garapen pertsonalarekin erlazionatutako gaietan hobetu nahi da. 



69

JARDUEREN BILAKAERA 2018ko EKITALDIAN 3
– Produktu kimikoen biltegiratzea kudeatzeko prozedura prestatzea.

– Zarataren aurrean egotearen ebaluazioa Arizko azpi-estazioan.

–  Sareko teknikari gaitu, obrako eta proiektuetako langile eta gidari lan-
postuen arriskuen ebaluazioa. 

–  Sartu berri diren langileen edo lanpostuz aldatu dutenen ebaluazio ergo-
nomikoa.

– Entzumen babesen gehiegizko babesa zuzentzeko neurriak.

– Laneko tresnen eta ekipoen dardara arriskuaren ebaluazioa.

–  Ingurumen baldintzen (hezetasuna) ebaluazioa eta neurri zuzentzaileak 
Lebarioko bulegoetan.

–  Trenbideko teknikarien eta SCC mantentze lanetako langileek jasaten 
duten zarataren neurketak.

– Konfinatutako espazioen kudeaketa eta azterketa prozedura.

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.

–  Prebentzioa integratzeari buruzko kanpaina – Laneko Segurtasunaren 
eta Osasunaren Eguna (apirilak 28).

–  Estresaren kudeaketarako ikastaroa.

–  Elikagaien etiketatzea.

–  Bizkarraren zainketari buruzko kontzientziazioa.
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–  Langile berriei zuzendutako prestakuntza eta informazioa.

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.

–  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.

–  Mantentze-lanetako Sailak azpi-geltokietarako eskularru dielektrikoak 
erosi izanaren egiaztapena.

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.
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–  Plangintza eta Proiektu Sailak eskatutako Segurtasun eta Osasun azter-

keten berrikuspenaren kontrola eta jarraipena.

–  Obretako dokumentuen kudeaketa.

–  Obretako bisitak.

–  Gertakari eta/edo istripuen ondoren proposatutako prebentziozko neu-
rrien jarraipena.

Osasunaren zaintza

–  Laneko Osasun Zerbitzuak egin beharreko azterketen jarraipena.

–  Gripearen aurkako urteko kanpaina.

HAS koordinazioa

–  HASen bi hilean behingo bilera.

3.9.4. Informazio Sistemak 

ETSk aurrera jarraitu zuen bere prozesuen eraldaketa digitalarekin, eragin-
kortasuna hobetzea bilatuz, teknologia berriak sartuz.

Hauek izan dira ETSk Informazio Sistemen esparruan 2018an egin dituen 
jarduketa nagusiak:

• Bilatzailea, ETSren Big Data bilatzailea

  ETSk kode irekiko teknologietan oinarritutako bilaketa motorra garatu 
du, ezagutza hobeto kudeatzeko eta Erakundean dagoen informazio di-
gital guztira sarbide erraza, azkarra eta segurua izateko. 

  ETSko zerbitzariek hiru milioi fitxategi baino gehiago biltegiratzen dituz-
te, eta kopuru horrek %20 eta %30 artean egiten du gora urtero. Horrek 
aurkitzeko zailtasunak eta bikoiztasunak eragiten ditu. Hori dela eta, 
bilatzaile eskalagarria eta azkarra garatu da, big data azpiegituran oina-
rritutakoa, open source programazio liburutegiak erabiltzen dituena. 
Produktua aitzindaria da Estatuan. 

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). 
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• Mugikortasun sistemaren ezarpena SAP funtzionalitateetarako

  2018an eman zitzaion amaiera SAP inguruneko funtzionalitate jakin ba-
tzuetarako mugikortasun sistemaren ezarpenari, bi helburu nagusirekin: 

 –  Aplikazioak pertsonengana hurbiltzea. ETSko langileen parte batek 
bere lan jarduera bulegoetatik kanpo egiten du. Hori dela eta, zenbait 
SAP funtzionalitatera kanpotik sartu behar du (transakzioak, datuak, 
txostenak…), gailu finkoen edo mugikorren bitartez. ERPra ingurune 
mugikorretatik sartzeko aukera hori hobetu egin da sistema inplemen-
tatu denetik. 

 –  Erabiltzailearen esperientzia hobetzea ERP bere ohiko laneko tresna 
ez den pertsonengan.

  Garatu diren aplikazioei esker, Interneteko konexioa duen edozein gailu-
tik sar daiteke, interfaze intuitibo eta sinplearen bitartez, langileei zuzen-
dutako zenbait zerbitzura (bidaia gastuak, organigrama), onarpen erre-
tilura, proiektuen kudeaketara, espedienteen kontsultara… Horrez gain, 
aukeraz baliatuz, zegoen aginte koadroa hobetu da, funtzionalitate be-
rriekin. 

  2018an, ETSko teknikariek, SAP NOW foroan –Madrilen egiten den eta 
enpresak ekonomia digitalerako bidean inspiratzeko helburua duen eki-
taldia– eta, SAP bezero eta partner gehienak eta alor horretan ezagu-
tzaren transferentzia sustatzeko helburua duten soluzioen hornitzaileak 
elkartzen dituen AUSAPE elkartearen erabiltzaileen konferentzian, aur-
keztu zuten esperientzia hori.

•  Beste hobekuntza batzuk sistemen ahalmenean eta 
erabilerraztasunean 

 –  Sarbide segurua ETSn dauden fitxategietara, gailu mugikorretatik.

 –  Erreklamazioen, kanpoko lanen eta aholkularitza juridikoaren kudea-
ketarako aplikazio berrien garapena. 

 –  ETSko sistemen ingurune birtualeko azpiegitura fisikoaren eguneratzea 
eta ahalmenaren hobekuntza. 

 –  ETSko sistema korporatiboen ordu sinkronizazio sistema Aginte Pos-
tuetako zirkulazio sistemetara zabaltzea. 
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3.9.5. Finantza baliabideak

2018an, ETSk 103,9 milioi euroko baliabideak kudeatu zituen zuzenean. 
Horietatik %55 trenbide eta tranbia sarea handitzeko eta hobetzeko inber-
tsioetara bideratu zen. 

Kontzeptua 2018 % 

Pertsonal gastuak 14.786.587 14 

Funtzionamenduko gastuak 22.300.215 21 

Aginduen gastuak 9.723.310 9

Gastu finantzarioak 696 0 

Inbertsioak 57.062.793 55 

GUZTIRA 103.873.601 100

2017. eta 2018. urteetan, orain arte Eusko Jaurlaritzak zuzenean kudeatu-
tako Bilboko Hegoaldeko Trenbide Saihesbidearen eta ETSBren obra kontra-
tuen kudeaketa lanak bereganatu ziren. Horrek, Erakundearen Galeren eta 
Irabazien kontuaren egituraren aldaketa garrantzitsua ekarriko du 2019tik 
aurrera. Aurreikusten denez, negozio zifraren zenbateko garbia azken hiru 
urteetako batez besteko 17 milioi eurotik 300 milioi eurotik gorakoa izatera 
pasatuko da (2021. eta 2022. urteetan).

Aldaketa. Horren ondorioz hobetu behar izan dira ETSko barne kudeaketa 
sistemak 2018an. Horretarako, aurrekontuen kudeaketarako modulu berriak 
ezarri dira, obren kudeaketa ekonomikoarekin integratuta, aurrekontuaren 
jarraipena eta kontrola hiru mailatan egiteko: 

– Aurrekontu partidak.

– Kostu zentroak (Alorrak).

– Proiektuak.
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3.9.6. Ondarea

ETSko Ondare Sailak kanpoko proiektuen eta lanen kudeaketa egin zuen 
trenbideko jabari eta babesguneetan, egikaritzearen baimenerako eta kon-
trolerako baldintzak ezartzeari dagokionez, trenbide azpiegituraren admi-
nistratzaile funtzioak gauzatuz. 

Halaber, hiri eta lurralde plangintza tresnei buruzko azterketa eta txosten 
funtzioa bete zuen, jende aurreko aurkezpen, Euskadiko Lurraldearen anto-
lamendu batzordearen aurreko izapide… faseetan, trenbide arloari dagokio-
nez. 

Hori guztia, helburu bikoitzarekin: etorkizuneko trenbide proiektuen 
beharrak zaintzea, kanpoko jarduketek horietan eraginik izan ez dezaten 
eta trenbidea hiri eta lurralde antolamenduarekin hobeto integratzea 
lortzea.



75

JARDUEREN BILAKAERA 2018ko EKITALDIAN 3
3.10. Gizarte Erantzukizun Korporatiboa

3.10.1. Herritarrentzako informazioa

TOPOgunea 

Euskal Trenbide Sareak herritarren informaziorako bulegoa du irekita Do-
nostian. Bertan, Topoaren lur azpiko saihesbidearen proiektuen eta lanen 
nondik norakoari buruzko informazioa ematen da. TOPOgunea izeneko in-
formazio proiektuaren barruan dagoen bulegoa Amarako geltokiko atarian 
(Easo plaza) dago. 2018ko balantzeak erakusten duenez, 571 sarrera izan 
zituen, informazioa eskatuz. Horietatik, 212 presentziazko bisitak izan ziren; 
112, telefono deiak; eta 238 mezu elektronikoak. Sarreren %52 emakumeek 
egin dituzte, eta %48 gizonezkoek.

Erabiltzaileek galdetutako gaiei dagokienez, 256k (guztietatik %45) etxebi-
zitzen ikuskapenari buruzko informazioa eskatu zuten; 89k (%15), proiek-

tuaren datu orokorrei buruzkoa; 72k (%13), trazatuaren gainekoa; 45ek 
(%8), planoak edo elementu grafikoak eskatu zituzten; 39k (%7), zaraten 
ondoriozko kexak aurkeztu zituzten; eta, amaitzeko, 37k (%6) beraien es-
kariak sarbideekin eta geltokiekin erlazionaturiko alderdietan zentratu zi-
tuzten. TOPOgunean jasotako gainerako eskariak (%6), proiektuaren alder-
diren bati buruzko kexak edo iradokizunak dira.

Topoaren trenbide saihesbidearen proiektua eta eraikuntza plana herritarrei 
azaltzeko helburu berberarekin, ETSk beste informazio bide batzuk ere ku-
deatzen ditu. Horien artean webgunea (topo.eus), telefono bidezko zerbitzua 
eta informaziorako topaketa programa azpimarratu behar dira. 
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ETSren webgune berria

ETSk bere webgunearen diseinu berria estreinatu zuen irailean. Komuni-
kazio zuzendaritzaren ekimena Sistema sailaren eskutik garatu da. 

Aldaketa integrala da, orri bisualagoa eta erakargarriagoa lor-tzeko xedez. 
Diseinu berria minimalista eta modularra da, nazioarteko joerekin bat 
etorriz, eta gailu mugikor guztietatik ikustea eta erabiltzea ere errazten 
du.

Aurrekoarekin gertatzen zen bezala, web-gunea hainbat ataletan egituratzen 
da, eta orain erabilerrazagoa eta irisgarriagoa da. Horrela, eduki guztiak 
eguneratu egin dira, eta, aldi berean, garrantzi handiagoa eman zaie zenbait 
atali, Proiektuei, Gardentasunari, Kontratazioari…

Webgune berriak Euskadi.eus zerbitzuekin hobeto integratzeko aukera ema-
ten du, posizionamenduari, bilaketei eta gainerako aplikazioekin integratzea-
ri dagokionez, batez ere. Halaber, webgune publikotik Intranetera zuzenean 
sartzea errazten du.

3.10.2. Berdintasuna 

ETSk Emakumeen eta gizonen berdintasunerako IV. Planaren Diagnostikoa 
eguneratzeko eta Gauzatzeko prozesua hasi zuen azaroan, lantaldearen 
iritzia ezagutzeko eta hobetzeko alderdiak hautemateko xedez. 

ETSk aurrera jarraitzen du Berdintasunerako politikak ezartzeko eta gara-
tzeko konpromisoarekin, berdintasun hori eraginkorra izan dadin, erakun-
dean zeharkako izaera izango duen printzipio estrategiko gisa. 

Urteko azken hiruhilekoan, ETSk bat egin zuen berriro Emakumeen eta gi-
zonen berdintasunerako Foroarekin. Emakundek sustatutako topalekua da, 
enpresa publikoek eta pribatuek horren aldeko ekimenak bateratu ditzaten. 
Testuinguru horretan, ETSko Berdintasun taldeak zine forum saio bat anto-
latu zuen, ‘La bicicleta verde’ filma emanez. 

Halaber, Azaroaren 25ean, Emakumeenganako Indarkeriaren kontrako 
Nazioarteko Egunean, puntu lila sinbolikoaren irudia jarri zen langile guztien 
esku. ETSko Amarako geltokiak ere emakumearenganako indarkeriaren 
kontrako konpromiso aktiboa irudikatzen duen bereizgarria jarri zuen fatxa-
dan. Indarkeriaren jatorria desberdintasunean dago. 

3.10.3. Euskararen Sustapena 

Euskara plana

Urteko azken hiruhilekoan, ETSk 2018-2022 Euskara Planaren idazketarako 
aholkularitza zerbitzua kontratatu zuen. Planak, euskarak Erakundean bizi 
duen egoeraren diagnostikoa eta horren erabilera bultzatzeko eta hizkuntz 
kudeaketaren kalitatearen hobekuntzan aurrera egiteko zenbait ekintza 
jasotzen ditu. 
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ETSren bat egitea Euskaraldiarekin

ETSk bere egin zuen Euskaraldiaren helburua —hizlarien hitz egiteko ohitu-
rak aldatzeko gizarte mailako jarduera masiboa–, eta 2018an bat egin zuen 
ekimenarekin. Gizarte mugimendu horretan oinarrituta, ETSk lantalde guz-
tia gonbidatu zuen ekimenean parte hartzera, bakoitzak hizkuntzarako duen 
gaitasunaren arabera, euskarazko harremanetarako espazioak sortuz eta 
euskaraz aritzea bultzatuz, lanpostuan eta lanpostutik kanpo.

Euskaraldiak egin zuen proposamena azaroaren 23tik abenduaren 3ra luza-
tu zen, euskaraz egiten dutenei eta hizkuntza ezagutzen ez dutenei zuzen-
dutako planteamendu sinplearekin. 

Nazioarteko eguna

Abenduaren 3an, Euskararen Nazioarteko Egunarekin bat etorriz, Euskal 
Trenbide Sareak lantaldeko pertsona guztiei irekitako beste galdera eta 
erantzun lehiaketa bat antolatu zuen. Emaitza hau izan zen:

– 1. Miguel Ángel Miranda 

– 2. Begoña Colinas 

– 3. Mikel Ferrero 

Sariak abenduaren 21ean banatu ziren Albian Gabonetako lunch-a hasi 
aurretik. 

Halaber, ETSk Euskararen Nazioarteko Egunaren Adierazpenarekin egin zuen bat. 
Bertan, hizkuntzaren defentsa eta bultzada guztion lana dela gogorarazten da. 

3.10.4. 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) 
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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.

Gaztedi Rugby Taldearen babesa 

ETSk aurrera jarraitzen du 2017ko azaroan, hiru denboralditarako eta kate-
goria eta modalitate guztietarako (gizonak, emakumeak eta inklusiboa) 
Gaztedi Rugby Taldearekin sinatu zuen babeserako akordioarekin. Akordioa-
ren 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.

Euskal Trenbideetako GKEa

ETSk akordioa sinatu zuen 2018an Euskal Trenbideetako Langileak Mu-
garik Gabe GKEarekin. GKEan, Erakundeko langileek parte hartzen dute, 
Euskotreneko eta Metro Bilbaoko beste langile batzuekin batera, eta 
hainbat giza proiektu daramatza aurrera Nepalen, Saharan edo Ugandan, 
besteak beste. Gastu gehienak boluntarioen gain daude. Modu espezifi-
koan, gainera, ETSk Bujagaliko Eskolan (Uganda) udako proiektua aurre-
ra eramaten lagundu zuen, ikastetxe horretako umeentzako futbol baloiak 
emanez. 

GKE horretako kide diren ETSko pertsonek parte hartu duten ekintzen 
artean, Nepalen errota bat berreraikitzeko lankidetza eta herrialde horre-
tako udalerri jakin batzuetan aurrera eramateko lankidetza proiektu posi-
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bleei buruzko diagnostikoa egitea daude, leku bakoitzak dituen beharren 
arabera.

Urtean zehar, ETSren egoitzetan, GKE horretako kideek (Aitor Amilibiak eta 
Amaia Uriartek), aurrera daramaten lanaren zenbait alderdi aurkeztu zituz-
ten. 

3.10.5. Kultur balioen sustapena

Juanjo Olaizola Elordiren hitzaldia

Juanjo Olaizola ikerlari eta historialariak, Euskotrenen Burdinbidearen Euskal 
Museoko zuzendariak, ETSren barne komunikaziorako Hurbilago aldizkariaren 
laguntzaile eta tren munduko aditu nagusietakoa denak, trenbide estuaren 
historiari eta Euskadin izan duen garapenari buruzko hitzaldia eman zuen Era-
kundearen Bilboko egoitzan. Topaketa, Olaizola doktoreak aurrera daramatzan 
ekimen guztiak bezain interesgarri, dibulgatzaile eta atsegina izan zen. 

Euskalgym, Nazioarteko Gimnasia Erritmiko Gala

ETS, Euskalgymekin, Barakaldoko BECeko instalazioetan, 8.500 pertsona 
baino gehiagoren aurrean, azaroaren 24an egin zen Nazioarteko Gimnasia 
Erritmiko Galarekin, lankidetzan aritu zen beste urte batez. Euskalgym, 
lehiaketatik kanpoko mundu osoko gimnasia hitzordu garrantzitsuena da, 
pasioa, gozotasuna eta nortasuna uztartzen dituen arte eszenikoen batura. 
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Bere dimentsioaz jabetzeko, nahikoa da datu bakarra ematea: 2.200 par-
taide, gimnasialari, entrenatzaile eta epaimahaiko kideen artean. 

Euskadiko Gimnasia Federazioak antolatzen duen Euskalgym Galako tapi-
zean figura garrantzitsuak aritu ziren, Dina eta Arina Averina bikiak, mun-
duko eta Europako txapeldunak, hurrenez hurren. Adituen iritziz, emaitza 
bikainak izango dituzte 2020ko Tokioko Joko Olinpikoetan. Eurekin batera, 
Errusiako Aleksandra Soldatova; Bulgariako Neviana Vladinova; eta Israelgo 
Linoy Ashram; Polina Berezina eta Alexandra Kis; Bulgariako selekzioa eta 
Katrin Taseva; euskal selekzioa edo Almudena Cid. Azken horrek ikuskizun 
berezia aurkeztu zuen esklusiban, eta ikuskizun horri amaiera emanez, 
harmailak zutik jarri zituen hamar urteko Melani opera abeslari eta gimna-
sialariaren emanaldia.

Bilbao Seriesland 

Urriaren 22an eta 27an ospatu zen Bilbao Seriesland ekimenak ere izan 
zuen ETSren laguntza beste behin. Mundu osoko berrehun sortzaile inguru 
elkartu ziren inoiz baino nazioartekoagoa izan den (25 herrialdetako ordez-
kariak etorri ziren) jaialdiaren laugarren edizioan. Bertan 50 jarduera baino 
gehiago eraman ziren aurrera, proiekzioen, topaketa profesionalen eta 
ekitaldien artean. 

Edizio honetan, ekitaldiaren kartela Star Wars-en jatorriko posterrean ins-
piratu zen, Euskal Herriko eta Bilboko kulturaren estereotipoak erabiliz. 
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3.10.6. Partaidetza nazioarteko kongresuetan 

ETSk partaidetza esanguratsua izan zuen 2018an egin ziren trenbide sektoreko 
nazioarteko bi ekitaldi nagusietan: lehen aldiz Londreseko egoitzatik irten zen 
World Metro & Light Rail kongresua eta Rail Live azoka eta Berlinen egin zen 
Innotrans sariketa. Ekitaldi horietan nazioarteko tren arloko arduradunak bildu 
ziren, mundu osoko garraio publikoaren orainaldia eta etorkizuna aztertzeko. 

World Metro & Light Rail 

Apirilaren 18an, BECen egin zen World Metro & Light Rail ekitaldiaren 
irekiera ekitaldian, Iñigo Urkullu lehendakariak tren sektorea Euskadin erre-
ferentea dela azpimarratu zuen, eta bere maila teknologiko handiak erron-
ka berrien lider izateko eta digitalizazioari edo produktu adimentsuen fabri-
kazioari ekiteko aukera ematen duela. Lehendakariarekin batera egon zen 
Arantxa Tapia sailburuordeak azpimarratu zuenez, sektoreak 7.200 pertso-
nari ematen die lan, eta bertako enpresek 1.700 milioi euroko balio orokorra 
duten esportazioak egiten dituzte. 

Zenbait mahaingurutan eta hitzalditan Aitor Garitano ETSko zuzendari na-
gusiak eta Goyo Sarasola Eragiketa zuzendariak ere hartu zuten parte. 

Astebete lehenago, apirilaren 11n, Antonio Aiz Azpiegitura eta Garraio 
sailburuordeak, Garraio eta Logistika arloko Mantentze-lan Jardunaldiak 
inauguratu zituen Bilboko Itsasadarreko Itsas Museoan. Bertan hitzaldia 
eman zuen Javier Astarloa ETSko Mantentze Operatibo eta Ustiapen Inge-
niaritza Arduradunak. 

Innotrans, Berlinen

Irailaren 19an, Innotrans azoka egin zen Berlinen, tren sektoreko mundu-
ko garrantzitsuena. Antonio Aiz sailburuordeak, Aitor Garitano eta Imanol 
Leza ETSko eta Euskotreneko zuzendari nagusiek eta Alex Arriola SPRIko 
zuzendari nagusiak osatutako Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzak euren 
produktuak erakutsi zituzten Euskadiko 30 enpresa baino gehiago laguntze-
ra joan ziren bertara. 
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Azokaren testuinguruan, euskal enpresa nagusiek parte hartu zuten laneko 
topaketa egin zen, material mugikorra, trenbideko teknologia, seinalezta-
pena, simulagailuak, mantentze-lan eta bigdata alorretako soluzio berritzai-
leak eta ingeniaritza zibila jasotzen dituzten proposamenekin. 

CAF konpainiak, zirkulazioaren kontrol adimentsuaren CBTC sisteman 
emandako aurrerapausoak aurkeztu zituen. ETSrekin eta Euskotrenekin 
sinatutako hitzarmenen bitartez aurrera eramandako sistema da, CBT-
Caren ezarpena eta garapena Bilboko Metroaren 3. Linean elkarrekin 
lantzeko. Andrés Arizkorreta konpainiako presidenteak lagunduta, Anto-
nio Aiz sailburuordeak, “horrelako sistemen erabilerak, segurtasunean 
eta linearen prestazioak handitzean eragina duen jauzi koalitatiboa da-
kar”. 

Go Mobility azoka, Irunen

Azaroaren 27an Go Mobility azoka inauguratu zen Irunen, eta Eusko Jaur-
laritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, ingurumen, ekonomia 
eta gizarte arloko printzipioetan oinarritzen den mugikortasun jasangarri 
ereduarekin duen konpromisoa hedatzeko xedez hartu zuen parte. Euska-
diko Garraio Jasangarriaren 2030 Gida Plana, Euskadiko Energia Estrategia 
2030, Mugikortasun Elektrikoko Plan Integrala eta Klima-aldaketaren aur-
kako 2050erako Euskal Estrategia eskuan hartuta, Eusko Jaurlaritza dagoe-
neko tresna berri bat sortzeko lanean ari da, etorkizuneko mugikortasun 
iraunkorreko ereduaren inplementazioan jauzi kualitatibo handia ematen 
lagunduko duena: Euskadiko Mugikortasun Iraunkorraren Legea.

ETS Eusko Jaurlaritzaren erakusketa gunean egon zen, Euskotrenekin, 
Energiaren Euskal Erakundearekin, IBILekin eta CIC Energigunerekin ba-
tera, eta bertan aukera zabala egon zen, Donostiako TOPOaren eta Vito-
ria-Gasteizko tranbiaren geltoki berriaren maketetatik sare elektriko adi-
mentsura, bateria bitarteko birkarga elektriko sistemetara eta 
superkondentsadoreetara. 
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3.10.7. Barne komunikazioa

Kudeaketa hobetzeko prozesuari buruzko hitzaldiak 

ETSko zuzendaritza nagusiak aurrera daraman antolakuntzaren hobekun-
tzarako prozesuaren barruan, otsailean hitzaldiak eman ziren Erakundeko 
egoitzetan, langile guztiei zuzenduta, ‘Kudeaketa hobetzen. Guztion artean’ 
izenburupean. Aitor Garitano Euskal Trenbide Sareko zuzendari nagusiaren 
eta zuzendaritzako beste kide batzuen eskutik landu ziren gaien artean, urte 
honetarako aurreikusitako aurrekontuak eta inbertsioak, jarduketen koor-
dinatzailearen figuraren ezarpena, lankidetzan oinarritutako lan metodolo-
gia, dokumentuen kudeaketaren hobekuntza eta langileak zenbait trebezia-
tan prestatzea daude.

ETSko beteranoei eta erretiratuei eskainitako omenaldia

Azaroaren 7an, ETSk erretiratuei eta 2018an enpresan 25 urte betetzen 
zituztenei eskainitako omenaldi ekitaldia ospatu zuen. Goizean, Aitor 

Garitano ETSko zuzendari nagusiak ongi etorria egin zien Albian, Balma-
sedara abiatu aurretik. Herri horretan, omenduek bisita gidatuaz gozatu 
ahal izan zuten Bizkaiko lehenengo hiribilduan. Indarrak berreskuratu 
ondoren, taldea, txapeletan eta artilezko beste jantzi batzuetan espezia-
lizatutako lantegi zaharra, egungo Museoa, bisitatzera joan zen. Amai-
tzeko, Balmasedara itzuli ziren, bazkaltzera, eta zuzendari nagusiak ETSn 
egindako denboraren oroigarria eman eta trenbide azpiegiturak eta zer-
bitzua baldintza onenetan izateko egin duten lana eta esfortzua eskertu 
zien. 

Partaidetza kirol probatan 

Erakunde barruko harremanak aberasteko eta sailen arteko erlazioak bul-
tzatzeko kirol eta aisia jardueretan parte hartzea finkatu egin zen 2018an, 
ETSko kideek hainbat probatan eta lehiaketatan parte hartuz.
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Lilatoia Donostian

Kirol egutegia martxoaren 4ean 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.

Bilbao-Bilbao klasika zikloturista

Astebete geroago, martxoaren 11n, Bilbao-Bilbao klasika zikloturistaren 
beste edizio bat egin zen. Aurreko edizioetan bezala, probak partaide asko 
izan zituen, eta 115 kilometro bete behar izan zituzten, hainbat mendate 
gaindituz. Guztira, ETSko 14 txirrindularik hartu zuten parte hogeita hamar-
garren ediziora heldu den nazioarteko proba horretan. 

Martín Fiz maratoia

Maiatzaren 6an, ETSko bederatzi pertsonak bat egin zuten Gasteizko EDP 
Martín Fiz maratoiarekin, egun beroan. Probak 5.000 partaide baino gehia-
go erakarri zituen, modalitate guztietan, besteengandik aparte jokatu zen 
patin gaineko lasterketa barne. Parte hartu zuten ETSko bederatzi kideeta-
tik, seik roller barietatean egin zuten. 

ETSko VIII. Padel txapelketa

Maiatzaren 23an, Derioko kiroldegiko pistek, zortzigarren ediziora heldu 
den ETSren Padel txapelketa jaso zuten. Jabi Irazabal izan zen txapelduna. 
Podiumeko bigarren lekua Josu Torrontegik hartu zuen. Txapelketa, bikoteak 
eta aurkariak etengabe aldatuz zihoazen txandakako sailkapen sistemaren 
bitartez jokatu zen. Giro bikaina izan zen nagusi. Gainera, erakundeko hain-
bat sailetako aurpegi berriak izan genituen. Bi ordu jokatzen aritu eta gero, 
partaideek iritziak trukatzeko eta zenbait jokaldiri buruz berba egiteko au-
kera izan zuten ondoren egin zen mokadutxoan.
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Arraunketa banku finkoan 

Uda aurretik, ETStik dinamizatutako kirol jarduerak indar handiagoa hartu 
zuen. Ekainaren 8an, arraunketa hastapeneko jardunaldia ospatu zen, 
banku finko modalitatean, Sestaoko beteranoen taldearen eskutik. ETSko 
sei kidek hartu zuten parte. 

Oiz mendira igoera

Ekainaren 22an, lasterkari talde handia Lebarioko tailerretan elkartu zen, 
Oiz mendiko Mountain Bike igoeraren hamargarren edizioari aurre egiteko. 
Deiadar mendia, Euskotreneko kideekin batera, martxaren modalitate labu-
rrak hartzen zituen 15 kilometroak bete zituzten ETSko hamabi kideren 
pedalkada indartsuen lekuko izan zen. Hainbat pertsonak ibilbide luzearen 
30 kilometroak osatu zituzten, anoa puntuak barne. 

Kayakean Kontxako badiatik 

Ekainaren 29an, ETSko kirol eta aisia jardueren programazioan lehen aldiz, 
kayak pasealdia egin zen Kontxako Badiatik. 15 izan ziren trabesia konpar-
titzeko erronka beren gain hartu zuten pertsonak, itsasoa bare-bare zegoe-
la. Abiapuntua Ondarretako hondartzan egon zen. Bainua ere programaren 
barruan sartu zen, ibilbidearen erdian, Santa Klara uhartea inguratu ondo-
ren. 
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Bilboko Night Marathon eta Behobia/Donostia

Urriaren 20an, udako parentesia gainditu ondoren, ETSko kide dinami-
koenek hartu zuten euren gain kirol eta aisia jardueren egutegia. Bilbao 
Night Marathon lasterketa izan zen lehenengo ekitaldia. ETSko 17 pertso-
na kalera irten ziren gaua erortzen hasten ari zela, “lasterketa pirata” 
izenez ezagutzen den probak dituen hamar kilometroak egiteko prest. 
Beste batzuek, gogotsuagoek, agian, maratoi erdiaren 21 kilometroak bete 
zituzten. 

Azaroaren 11n, beste proba klasiko bat heldu zen, Fortuna Kirol Taldeak 
Antolaturikoa. Garai hartan ehungarren ediziora heltzeko ateetan zegoen: 
Behobia-Donostia, Europako herri lasterketa zirraragarri eta jendetsuene-
tako bat. Izena eman zuten ETSko 22 pertsonek, trazatuan aldapa handia, 
Gaintzurizketakoa, besteak beste, dituen arren, gozatzeko pentsatuta da-
goen probaren 20 kilometroak bete zituzten. 

Kart lasterketa eta paintballa 

Azaroaren 16an jarduera bikoitz eta berria heldu zen ETSko aisia jardue-
ren egutegira, eta arrakasta handia izan zuen: karts lasterketa bat eta 
paintball lehiaketa bat. Aurreikuspenak gainditu ziren, eta Gasteizko Gorbeia 
merkataritza gunean elkartu ziren ETSko 30 kideak bi taldetan banandu 
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behar izan ziren, eta batzuek zirkuitu barruan euren trebezia erakusten 
zuten bitartean, besteek, punteria gehiagorekin edo gutxiagorekin, pintura 
jaurtiketak egiten zituzten. Bigarren txandan, taldeek beraien jarduketak 
trukatu zituzten. 

Gabonetako ekitaldiak 

ETSn ohikoa denez, Gabon inguruko egunak oso une egokia dira erakun-
dea 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 hoberenak partekatu zituzten eta, horrez gain, Aitor Ga-
ritano zuzendari nagusiak urtean zehar egindako esfortzua eskertu zien 
langile guztiei, erakundeko gertakari eta une nagusiei buruzko informa-
zioa emateaz gain.

Bilboko Herrikrosa 

Azaroaren 18an, igandean, Bilboko Herrikros ezagunaren beste edizio bat 
egin zen, eta ETSko hainbat pertsonak hartu zuten parte –21 guztira–, 10 
kilometroko ibilbidea eginez Bizkaiko hiriburuko erdialdeko kaleetatik. ETS-
ko ordezkariek urrezko domina lortu zuten, gainerako partaideek bezala. 
Azpimarratu behar da, kirol ekitaldiaren antolakuntzak sustatzen dituen 
balioetan adierazten den bezala, parte hartzen duten guztiak direla irabaz-
le (ilusioa, osasuna, konpainia, lehiakortasuna… irabazten dute). 
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Ohiko luncha ospatu aurreko egunean, Santo Tomas bezperan, Olentzero 
ETSko Albiako egoitzara etorri zen berriro. Ume talde handia zeukan zain. 
Aurre-erretiratu potolo, aurpegi gorrixka eta, gorabehera guztiak gorabehe-
ra keinu bikaina duen Olentzero atetik sartu zen, behar ez zen arriskurik ez 
hartzeko, umeen eta eurekin zeuden gurasoen pozaren artean. Dena pozez 
beteta egon zen, zelan bestela. 

Olentzero heldu baino une batzuk lehenago, Zuzendari Nagusiak, sariak 
banatu zizkien ETSko langileen seme-alabentzat antolatutako haur marraz-
ki lehiaketaren irabazleei. Proba zazpigarren ediziora heldu da jadanik. 
Kategoria bakoitzeko sailkapena hau izan zen: 

0-3 urte arteko kategoria:
Maren Lekue Sáez- (Garbiñe Sáez – Albia).

4-7 urte arteko kategoria:
June Aras Roure– (Alberto Aras – Atxuri).

8-11 urte arteko kategoria:
Iris Arechaga– (Félix Arechaga – Atxuri). 

Barne bisita Trintxerpera eta Loiolara

Azaroaren 22an, ETSko hainbat sailetako pertsonek hartu zuten par-
te Erakunde publikoko langileek zuzendutako zenbait azpiegituratara 
egindako barne bisitan. Horrelako ekimenen xedea, ETSren ekipamen-
duei eta aurrera daramatzan jarduketei buruzko ezagutza hobetzea da. 
Oraingo honetan, taldeak, bisita aurreko egunean inauguraturiko Trin-
txerpe eta Herrerako geltokiaren arteko oinezkoentzako lotura eta 
obraren xehetasunak ezagutu zituen. Ondoren, trenez joan ziren bi-
de-zubian dagoen Loiolako geltoki berrira. Bi urte lehenago, obratan 
zegoela, ere bisitatzeko aukera izan zuten. Urtebete baino gehiago 
daramatza obratan jadanik. 
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3.10.8.  Kanpoko bisitak obretara eta 

instalazioetara 

Leioako institutua

Ehun urte baino gehiago dituen Atxuriko geltokiak hainbat ikasturtetako 
Leioako Institutuko ikasleen bisita jaso zuen. Trenen zirkulazioa kontrolatzen 
duen Aginte Postuaren funtzionamendua ezagutzeko aukera izan zuten. 
Kanpoko jendearen bisita horien helburua herritarren artean ETSk aurrera 
daraman lana hobeto ezagutzea eta garraio publikoaren ezaugarri diren 
balioak zabaltzen laguntzea da. 

Tecnun-eko ikasleak

Testuinguru berean, udaberrian, baita ere, Donostian dagoen Nafarroako 
Unibertsitateko, Tecnun-eko, Ingeniaritza ikasleen bisita jaso zuten une 
hartan egiten ari ziren Ermuko geltokiko lanek. Bisita oso aberasgarria izan 
zen, instalazioen aurrerapen maila kontuan izanda, bukatzen ari zen tune-
lari zegokionez, batez ere.

3.11. Kalitatea eta ingurumena 

Kudeaketa sistema integratuak

2018. urtean, ETSk, ISO 9001:2015 eta ISO14001:2015 kalitate eta in-
gurumen ISO arauen jarraipeneko lehenengo kanpo auditoretza jaso 
zuen. Halaber, Ingurumen Adierazpena jasotzen duen EMAS III Araute-
giaren ziurtagiriaren jarraipenerako hirugarren auditoretza ere egin zen, 
Batzordearen ingurumenerako 2017ko abuztuaren 28ko 2017/1505 (UE) 
Arautegiaren aldaketekin bat etorriz. Adierazpen horretan, Erakundea-
ren ingurumen arloko zenbait adierazleren jarraipenak jasotzen dira, 
zuzenak zein zeharkakoak, eta ISO 14001:2015 arauaren egitura dute-
nak. 

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

Halaber, apirilean, Laneko Segurtasunerako eta Osasunerako OHSAS 18001 
sistemaren hirugarren jarraipen auditoretza egin zen SGS ziurtapen enpre-
saren eskutik. Hori izan da erreferentzial hori duen azken auditoretza, 
2018ko martxoan Laneko Segurtasunerako eta Osasunerako ISO45001:2018 
arau berria argitaratu baitzen. Urrian, erreferentzial berriaren eskakizunak 
ateratzen hasi ziren, kudeaketa sisteman integratzeko. ISO berri horretara 
egokitzearen ondorioz, erakundearen eta interesatutako aldeen testuingu-
rua eta Erakundeko Zuzendaritza eta Sail bakoitzaren arriskuen eta aukeren 
identifikazioa eguneratu ziren. Guztiak ebaluatu eta arriskuak murrizteko 
ekintzak adierazi ziren. 

Ziurtapenen nondik norakoak Erakunde osoa hartzen du Segurtasunari 
eta Osasunari dagokienez. Kalitatearen eta ingurumenaren alorrean Plan-
gintza eta Proiektu, Eraikuntza, Instalazio, Proiektu Estrategiko, Eragi-
keta eta I+G+B (Zirkulazio eta Zerbitzuaren Kudeaketa Saila) Zuzenda-
ritzak 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 2018ko 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 2017. urtekoen 
antzekoa izan zen. 

2018an, ez ohiko 2018-2020 barne auditoretza plana egin zen, kudeaketa 
sisteman Jarduketen Koordinazio prozesu berria sartzearen ondorioz. Ho-
rrek, gainera, zenbait prozesu operatibo berrikustea eragin zuen, plangin-
tzakoa eta proiektu eta obretakoa, besteak beste, eta baita laguntza pro-
zesuak ere, komunikaziokoa eta erosketa eta kontratazioetakoa, adibidez. 

Urtekoaren orokorrean, sistema integratuan markatutako 63 helburuetatik, 
56 gogobetetze mailarekin lortu ziren, %89a, eta horrek erakundeko langi-
leek sistemen kudeaketan duten inplikazioa erakusten du. Adierazleen ba-
teria bat ere neurtzen da, 88 guztira (2017ko 94en 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.

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 %97,74ko gogobetetze 
maila eman du, eta obra eta proiektuetako bezeroek %86,61koa. Kasu 
bietan gainditu egiten dira erreferentziazko balioak (%89,5 eta %80, hurre-
nez hurren).
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3.12. Berrikuntza
Dauden azpiegituren kudeatzaile denez dagozkion funtzioei erantzuteaz 
gain, ETSk berrikuntza arloko (I+G+B) zenbait proiektu daramatza aurrera 
etengabe, euskal trenbide sistema kalitate, segurtasun, ekonomia eragin-
kortasun eta jasangarritasun maila nagusiekin garatzeko xedez. 

2018an, ETSk Berrikuntzaren Agendaren garapenari ekin zion. Dokumentu 
horrek, Erakundeak arlo horretan aurrera daramatzan jarduketa nagusiak 
biltzen ditu. Horien artean hauek azpimarratu behar dira: 

BEI: Bus Elektriko Adimentsua 

–  Eraikuntza proiektuen idazketa eta BEAren obraren eta horniduraren 
ondorengo lizitazioa Vitoria-Gasteizko Udalaren aldetik.

–  Eusko Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Uda-
laren artean, hiri horretan BEAren Eraikuntza proiektuen idazketarako 
eta obrarako eta hornidurarako lankidetza, ondoren hirian ezartzeko. 

CBTC: Communication Based Train Control

–  Bilboko Metroaren 3. Linean soluzio horren ezarpen posibleari buruzko 
bileretan parte hartzea. 

Trenbide pasaguneen gainbegiraketa ikusmen artifizialaren 
bitartez 

–  2018an esperimentazioa egin zen, proiektu pilotu baten eta ondorengo 
kontratazioaren bitartez, sei trenbide pasagunetan ezarriz. Emaitza onak 
ikusita, beste sei trenbide pasagunetan ezartzea kontratatzea erabaki zen. 

BIM metodologiaren ezarpena

–  BIM metodologiaren azterketa zorrotza egiteaz eta ETSko ingurunera 
egokitzea aztertzeaz arduratuko den lan taldearen eraketa. Aurrera era-
man zen ezarpen proposamena onetsi egin zen. 

3. Lineako ondulatze higaduraren azterketa

–  Aldizkako neurketak trenbidean, zarataren eta azelerazioen jarraiko 
neurtzaileen instalazioa eta datuen analisiaren gauzatzea. 

Zarataren kontrako mini-pantailak

–  Mini-pantaila osatzen duten elementuen definizioa.

–  Geltoki egokiaren aukeraketa, trenbideen artean erabilgarri dagoen to-
kiaren arabera.

–  Azpiegiturara egokitzeko aukera, hautatutako geltokiaren inguruetan. 

Arriskua duten trenbideko sekzioetan oztopoak hautemateko pilotua

–  Hornitzailearen definizioa eta kontratazioa. 



92

JARDUEREN BILAKAERA 2018ko EKITALDIAN 3
–  Instalazio pilotuaren ezarpena eta zerbitzuan jartzea.

–  Lehenengo proben garapena. 

Zirkulazioaren kudeaketaren automatizazioa 

–  CTC bakar berriaren azterketa funtzionalerako laguntza teknikoa auke-
ratzeko prozesua martxan jartzea; ETSren beharren eta alternatiben eta 
teknologia egokienaren azterketa.

ETSrako gailu mugikorren administrazioa eta kudeaketa

–  MDM azpiegitura baten sorkuntza, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan, 
ETSren gailu mugikorrak kudeatzeko. 

–  Ustiapen alorreko soslai anitzetarako eta kontratazio batzorde eskuor-
detuko kideentzako proiektu pilotua martxan jartzea. 

Unitate mugikorren monitorizazioa, konsumoak identifikatzeko 
eta optimizatzeko 

–  Trakzio, balaztatze, ekipo auxiliar eta gidaritza modu… sistemen moni-
torizazio ekipoen instalazioaren amaiera Euskotrenen 900 serieko trene-
tan. Datuen bilketaren hasiera eta trenaren energia arloko jokabide 
ereduak lortzeko lehenengo azterketak. 

Urak tuneletan duen eraginari buruzko eskuliburuaren idazketa 

–  AETOSeko kolaboratzaileak diren kideekin bilerak egitea eta ondorioak 
urak tuneletan duen eraginari buruzko Eskuliburuan sartzea. 

Kudeaketa dokumental sistema baten azterketa, diseinua eta 
ezarpen proposamena 

–  Alternatiben barne azterketa eta BIM metodologiarekin integratzea. 

–  Lehiaketaren esleipena, proiektuaren plangintza gauzatzea eta politika 
dokumentala egiteko eskakizunak hartzen hastea. 

Fitxategiaren bilakatzaile proiektua

–  Fitxategien berehalako lokalizazio prozesua egiteko aukera ematen duen 
bilaketa motor baten garapena. Fitxategiaren eduki osoaren (3 milioi 
fitxategi baino gehiago) etengabeko indexazioan oinarritzen da, bilaketak 
artxiboaren edukiaren arabera egiteko aukera ematen duena, fitxategia-
ren izenaren eta haren metadatuen arabera egiteaz gain. 
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BALANTZEA
2018KO ABENDUAREN 31N EUROTAN

AKTIBOA

31/12/2018 31/12/2017

AKTIBO EZ KORRIENTEA 1.066.952.599 1.052.541.881

Ibilgetu ukiezina (5. Oharra) 1.749.282 2.259.852

Aplikazio Informatikoak 1.618.541 2.064.950

Garapena 71.882 82.832

Aurrerakinak 58.859 112.070

Ibilgetu materialak (6. oharra) 1.065.089.207 1.050.222.318

Lurrak eta Eraikinak 772.423.238 746.721.149

Instalazio Teknikoak eta bestelako ibilgetua 181.691.289 186.423.929

Martxan dauden ibilgetuak eta aurrerakinak 110.974.680 117.077.240

Epe luzeko ibilgetu Finantzarioak (4. eta 8. oharra) 114.110 59.711

Bestelako finantza aktiboak 114.110 59.711
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AKTIBOA

31/12/2018 31/12/2017

AKTIBO KORRIENTEA 36.795.561 38.699.872

Zordun komertzialak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk 7.247.621 12.004.191

Zerbitzuak jaso dituzten bezeroak (9.a oharra) 76.843 75.817

Bezeroak, taldeko enpresa eta elkartuak (9.b oharra) 3.313.794 5.603.155

Orotariko Zordunak 93.165 399.040

Langileak 68.608 63.050

Herri Administrazioak (9.c oharra) 3.695.211 5.863.129

Epe laburreko finantze inbertsioak (9.d oharra) 7.743 7.107

Bestelako finantza aktiboak 7.743 7.107

Epe laburreko periodifikazioak 54.518 39.699

Dirua eta bestelako aktibo likido baliokideak (9.e oharra) 29.485.679 26.648.875

AKTIBO OSOA 1.103.748.160 1.091.241.753
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BALANTZEA
2018KO ABENDUAREN 31N EUROTAN

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

31/12/2018 31/12/2017

ONDARE GARBIA 1.087.355.356 1.071.406.894

Funts propioak 182.277.954 188.405.710

Funts Soziala (10. oharra) 295.648.889 295.648.889

Aurreko Urtetan lortutako Emaitza Negatiboak -107.243.179 -99.739.416

Galdu-Irabaziak -6.127.756 -7.503.763

Jasotako diru-laguntzak, donazioak eta legatuak (11. b oharra) 905.077.402 883.001.184

Jasotako diru-laguntzak 905.077.402 883.001.184

PASIBO EZ KORRIENTEA 358.753 338.590

Epe luzeko zuzkidurak 358.753 338.590

Langileei epe luzera emandako prestazioengatiko obligazioak (12.a oharra) 358.753 338.590
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ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

31/12/2018 31/12/2017

PASIBO KORRIENTEA 16.034.051 19.496.269

Epe motzerako zuzkidurak (13.f oharra) 0 375.000

Epe motzerako Hartzekodunak 10.702.483 13.625.423

Bestelako finantza pasiboak (13.a oharra) 10.702.483 13.625.423

Merkataritza Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk 5.331.568 5.495.846

Hartzekodunak, Taldeko enpresak eta Elkartutakoak (13.b oharra) 95.167 250.521

Bestelako hartzekodunak (13.c oharra) 3.925.019 4.099.071

Langileak (oraindik burutu gabeko ordainketak) (13.d oharra) 673.992 579.014

Herri Administrazioekin dauden beste zor batzuk (13.e oharra) 637.390 567.240

PASIBO OSOA ETA ONDARE GARBIA 1.103.748.160 1.091.241.753

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 21era bitarteko oharrak, 2018. ekitaldiari dagokion Balantzearen parte dira.

Bilbon, 2019ko martxoaren 25an

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
2018KO ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO URTEKO EKITALDIAK, EUROTAN

31/12/2018 31/12/2017

Negozio kopuruaren zenbateko garbia (17.a) 18.907.487 16.638.889

Salmentak 9.203.061 8.218.537

Zerbitzu Prestazioak 9.704.426 8.420.352

Beste ustiapen sarrera batzuk 29.364.759 26.265.954

Sarrera Osagarriak eta Kudeaketa Orokorreko beste batzuk 764.759 765.954

Ekitaldiaren emaitzan sartutako ustiapen diru laguntzak (11.a oharra) 28.600.000 25.500.000

Langileen gastuak -14.786.587 -14.473.206

Soldatak eta Antzekoak -11.090.148 -10.991.890

Gizarte Kargak (17.d) -3.696.439 -3.481.316

Beste ustiapen Gastu batzuk -32.007.722 -27.621.038

Kanpoko Zerbitzuak -31.950.302 -27.565.356

Tributuak -55.750 -54.245

Kudeaketa Orokorreko beste Gastu batzuk -1.670 -1.437

Ibilgetuaren amortizazioak (5 eta 6) -41.350.474 -38.301.377

Ibilgetu ez finantzarioaren diru laguntzengatiko inputazioa (11.b) 35.094.321 31.390.564

Narriadurak eta emaitzak ibilgetuaren besterentzeengatik -1.356.000 -1.161.189

Besterentzeengatiko emaitzak (6) -1.356.000 -1.161.189
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31/12/2018 31/12/2017

Beste emaitza batzuk 7.156 -241.664

Ez ohiko diru-sarrerak 22.959 140.721

Ez ohiko gastuak -15.803 -382.385

A.1. USTIAPENAREN EMAITZA -6.127.060 -7.503.067

Finantza gastuak -696 -696

Beste batzuekin izandako zorrengatik -696 -696

A.2. FINANTZA EMAITZAK -696 -696

A.3. ZERGA AURREKO EMAITZAK -6.127.756 -7.503.763

Irabazien gaineko zergak (16) 0 0

A.4. OPERAZIO JARRAITUEN EMAITZAK -6.127.756 -7.503.763

EKITALDIAREN EMAITZA -6.127.756 -7.503.763

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 21era bitarteko oharrak, 2018. ekitaldiari dagokion Galeren eta Irabazien Egoeraren parte dira.

Bilbon, 2019ko martxoaren 25an

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
2018KO ABENDUAREN 31N EUROTAN

1. 2018KO EKITALDIEI DAGOZKION DIRU-SARREREN ETA GASTUEN EGOERA

31-12-2018 31-12-2017

A) Galeren eta Irabazien kontuaren emaitza -6.127.756 -7.503.763 

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

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

- Ibilgetuaren finantzaketa 57.170.539 64.021.299 

C) Transferentziak galeren eta irabazien kontura

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

- Ibilgetuaren finantzaketa -35.094.321 -31.390.564 

AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA 15.948.462 25.126.972 

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 21 era bitarteko oharrak, 2018. ekitaldian dagokion Ondare garbiaren Aldaketen Egoera Osoaren parte dira.
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2. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EN EUROS

Gizarte 
funtsa 

Aurreko 
ekitaldietako 

emaitza negatiboak 

Ekitaldiko 
emaitza 

Jasotako diru 
laguntzak, dohaintzak 

eta legatuak 
Guztira 

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 

HASIERAKO SALDOA 2018ko URTARRILAREN 1ean 295.648.889 -99.739.416 -7.503.763 883.001.184 1.071.406.894 

Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk 2018an

- 2017. ekitaldiko emaitzen banaketa -7.503.763 7.503.763 0 

 2018ko ekitaldian onartutako sarrerak eta gastuak guztira -6.127.756 22.076.218 15.948.462 

AZKEN SALDOA 2018ko ABENDUAREN 31n 295.648.889 -107.243.179 -6.127.756 905.077.402 1.087.355.356 

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 21 era bitarteko oharrak, 2018. ekitaldian dagokion Ondare garbiaren Aldaketen Egoera Osoaren parte dira.

Bilbon, 2019ko martxoaren 25an

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
2018KO ABENDUAREN 31N, EUROTAN

2018 2017

USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK (I) 3.361.287 -1.047.329 

Ekitaldiaren emaitza zerga aurretik -6.127.756 -7.503.763 

Emaitzaren doikuntzak 7.258.012 8.475.953 

Ibilgetuaren amortizazioa (5 eta 6) 41.350.474 38.301.378 

Hornikuntzen aldaketa (12 eta 13) -354.837 403.253 

Ibilgetuaren baxen eta besterentzeen eta finantza inbertsioen ondoriozko emaitzak (4, 6 eta 8) 1.356.000 1.161.189 

Kapital diru-laguntzen inputazioa (11.b) -35.094.321 -31.390.564 

Finantza gastuak 696 697 

Aldaketak kapital arruntean 2.231.727 -2.018.822 

Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (9 eta 11) 2.322.148 -3.291.441 

Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (13) -164.278 1.233.268 

Beste zenbait pasibo arrunt (13.a) 73.857 39.351 

Ustiapen jardueren beste zenbait eskudiru fluxu -696 -697 

Interesen ordainketak -696 -697 

INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK (II) -60.135.732 -59.116.607

Inbertsioengatiko ordainketak -60.135.732 -59.225.738

Ibilgetu ez-materiala eta materiala (5, 6 eta 13.a) -60.074.410 -59.191.691 

Beste finantza aktibo batzuk -61.322 -34.047 
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2018 2017

Desinbertsioengatiko kobrantzak 0 109.131 

Ibilgetu ez-materiala eta materiala (5, 6 eta 13.a) 0 17.149 

Beste finantza aktibo batzuk (4 eta 8) 0 91.982 

FINANTZAKETA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK (III) 59.611.249 70.212.742 

Ondare tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak

Kapital diru laguntzengatiko kobrantzak (11.b) 59.611.249 70.212.742 

ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN HAZKUNDEA/MURRIZKETA (I+II+III) 2.836.804 10.048.806 

Eskudirua edo baliokidea ekitaldiaren hasieran (9.e) 26.648.875 31.743.580 

Eskudirua edo baliokidea ekitaldiaren amaieran (9.e) 29.485.679 26.648.875 

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 21era bitarteko oharrak, 2018. ekitaldiari dagokion Eskudiruaren fluxuen Egoeraren parte dira.

Bilbon, 2019ko martxoaren 25an

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
2018. 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 
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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-
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 - 
Fe rrocarriles Vascos, S.A. Sozietate Publikoari zegozkion trenbide azpiegi-
turei zu zendutako 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, 2018ko abenduaren 31n, 69.831.434 eurokoa da. 
2017ko abenduaren 31n 75.408.682 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 (Donos tia) 
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. so lairuetan 
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.

115

URTEKO KONTUEN LIKIDAZIOA 2018KO EKITALDIA 4



1.2. ETS-ren jarduera

2006ko abuztuaren 1etik aurrera, ETS arduratzen da bere menpeko tren 
lineen garraiorako azpiegituraren kudeaketaz, zaintzaz, eta administrazioaz. 
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-Leza-
ma 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 aben duaren 23an honen gehigarri 
bat sinatu zen, hitzarmena 2017ra arte luzatzeko.

Azkenik 2017. urtean jarri zen martxan Metroaren 3. linea. Honez gain, Hi-
tzarmen berri bat sinatu zen, 2018an zehar egin diren eta 2019an jarraituko 
duten azkenengo lanak jasotzen dituena.

2018ko azaroak 14an hitzarmen berri bat izenpetu da Bilboko Udala eta 
ETS-ren artean. Honetan Zazpi Kaleak geltoki berriaren gainean eraikiko 
den La Esperanza pilotaleku berria eta pilotalekuaren euskarritzat balio 
izango duen eraikina zer baldintzatan finantzatu eta eraikiko diren jasotzen 
da.
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2.  URTEKO KONTUAK AURKEZTEKO OINA-
RRIAK

Urteko Kontu hauen zenbateko guztiak eurotan eta hamarrekorik gabe adie-
razita daude. Memoria honetan aipatutako oharrak (1etik 21era) 2018ko 
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 Erre-
ge Dekretuan 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 2018ko 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 ibil-
geturako amortizazio bitarteko dagozkien karguak zehazten ditu. Hori al-
datu egin daiteke, seberoen sektorearen zikloaren erantzun diren be-
rrikuntza teknikoen eta ekintzen ondorioz, adibidez. Zuzendaritzak 
amor tizazio bitarteko kargua handitu egingo du bizitza erabilgarriak au-
rretik aurreikusitako bizitzak baino laburragoak direnean, edo ikuspegi 
tekni kotik zaharkiturik geratu diren edo baztertu diren aktiboak amortiza-
tu edo desegingo ditu.

Hornidurak

Aldizka hornidurak erregistratzea beharrezkoa da, zeinen saldoak zuzenda-
ritzaren zenbatespen onenaren arabera ezartzen diren. Hornitu beharreko 
zenbatekoa hirugarrenek erreklamatutako edo erreklama ditzaketen zenba-
teko espezifikoen arabera kalkulatzen. Hornidurak finantza-deskontuaren 
xede dira, betiere horien likidazioa egiteko unea kalkulatzeko aukera baldin 
badago.
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d) Partidak taldekatzea

Balantzeko, galera-irabazien kontuko, ondare garbian egindako aldaketen 
egoera-orriko eta eskudiru-fluxuen egoera-orriko partida jakin batzuk tal-
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, 2018ko kontuez gain, joan den urtekoak aur-
kezten dira. Bi ekitaldietako kontuak konparagarriak eta homogeneoak dira.

3. EMAITZAK APLIKATZEA
2018ko ekitaldiaren emaitza banatzeko proposamena da ekitaldiko galerak 
Aurreko Ekitaldietako Emaitza Negatiboen kontuan aplikatzea. 2017ko 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 bezala 
jasotzen ondorengo ekitaldi batean. Aktibatzen diren eta balio-bizitza mu-
gatua duten garapen-kostuak modu linealean amortizatzen dira beren ba-
lio-bizitza estimatuan zehar proiektu bakoitzerako, 5 urte gainditu gabe. 
Aktibo baten kontabilitate-balioa bere zenbateko berreskuragarri estimatua 
baino handiagoa bada, bere balioa berehala murrizten da bere zenbateko 
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 materia-
laren 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 man-
tentze 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 desber dina izaten. 
Erakundeko Administratzaileen iritziz, gertakari horrek ez du eragin esangura-
tsurik erakundearen Balantzearen eta Kontuaren irudi fide lean.

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 
kontabilitateko balioa izango da, balio narriadurarik erregistratu ez baldin 
bada.
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b) Higiezinen inbertsioak

Ibilgetu Materialaren barruan, gaur egun errentamendu bidez ustiatzen diren 
aktibo jakin batzuk daude erregistratuta. Erakundeak, gaur egun, ez ditu 
higiezin-inbertsio gisa sailkatuta Egoera Balantzean, ez direlako zenbateko 
garrantzitsuak eta 2018ko eta 2017ko abenduaren 31n ez datozelako bat 1. 
Oharrean adierazitako adskripziotik datozen aktiboekin, eta kontabilita te-
balio 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 kobran-
tzak 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 kon tuan erregistratzen 
da narriadura.

Zehazkiago, zordun komertzialei buruzko balorazio-zuzenketei eta kobra tu 
beharreko beste kontu batzuei dagokienez, hauxe da Erakundeak ba lorazio-
zuzenketak kalkulatzeko erabilitako irizpidea, horrelako zuzenke tarik balego: 
kobratzeke dauden kontuen egoera espezifikoaren azterketa bat egitea, eta 
zuzkidurak ezarriko dira zenbait aldaketaren ondoriozko berandutzeak izan 
ditzaketen eta hausturaren bat ekar deza keten kontuetan.

Finantza aktiboak, hasieran, emandako kontra-prestazioaren zentzuzko 
balioan erregistratuko dira gehi haiei zuzenean egotz dakizkiekeen transak-
zio 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.
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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 
dai tezkeen 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:

2018 2017

Finantza-aktiboak
Kredituak eta 
beste batzuk

Kredituak eta 
beste batzuk 

Epe luzera
Maileguak eta partidak, kobratzeko 114.110 59.711

Epe laburrera
Maileguak eta partidak, kobratzeko 3.560.153 6.148.169

3.674.263 6.207.880

2018 2017

Finantza-pasiboak Beste batzuk Beste batzuk 

Epe laburrera
Maileguak eta partidak, pagatzeko 15.396.661 18.554.029

15.396.661 18.554.029

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 egi-
teko edota zorra ustiapenaren ohiko zikloan ezeztatzeko aurreikusitako 
epea.
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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 
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-
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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 
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 urtero ezarriko den 
ehuneko bat emango dio 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, ekitaldieta rako egin beharreko ekarpenak aldi baterako 
eten egin zituzten. Ekarpen-plana 2018an berriz hasi da, soldata gordinaren 
%0,5-a emanik urtarriletik urrira eta %1-a azarotik aurrera. 

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.
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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-
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, Eus-
kal Autonomia Erkidegoko tren azpiegituren proiektuak burutzeko, jarrai-
tzeko eta kontrolatzeko Erakundeak Eusko Jaurlaritzatik jasotako aginduei 
dagokienez (urteko proiektutzat hartu behar dira, betiere EAEko Tren Sare 
Berriak lanak hainbat ekitalditan egitea zalantzan jar dezakeen ala ez aintzat 
hartu gabe), sarrerak agindutako lanetan eginiko kostuen zenbatespenaren 
arabera erregistratzeko irizpideari eusten dio Erakundeak, Eusko Jaurlari-
tzaren irizpidearekin bat etorriz. Irizpide horrek, 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 aldaraz-
teko 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 ba-
rruan ez dauden beste inbertsio batzuei eta baliokideei dagozkienak.

–  Finantzazio jarduerak: ondare garbiaren eta ustiapen jardueren barru-
koak ez diren pasiboen osaera aldarazten duten jarduerak.
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5. IBILGETU UKIEZINA
Ondorengo tauletan aktibo ibilgetu ukiezinaren kontu sailek 2018ko eta 2017ko ekitaldietan izan dituzten mugimenduak adierazi dira.

2018

Kostua 

31-12-2017 Gehikuntzak Bajak Intsuldaketak 31-12-2018

Aplikazio informatikoak 8.168.830 270.104 0 325.347 8.764.281 

Garapena 12.796.484 0 0 0 12.796.484 

Ibilgetu Int. Aurrerakina 112.070 58.859 0 (112.070) 58.859 

GUZTIRA 21.077.384 328.963 0 213.277 21.619.624 

Metaturiko amortizazioa 

31-12-2017 Hornikuntzak Bajak Intsuldaketak 31-12-2018

Aplikazio informatikoak 6.103.880 1.041.860 0 0 7.145.740 

Garapena 12.713.652 10.950 0 0 12.724.602 

GUZTIRA 18.817.532 1.052.810 0 0 19.870.342 

Kontabilitateko balio garbia 

31-12-2017 31-12-2018

Aplikazio informatikoak 2.064.950 1.618.541 

Garapena 82.832 71.882 

Ibilgetu Int. Aurrerakina 112.070 58.859 

GUZTIRA  2.259.852 1.749.282 

126

URTEKO KONTUEN LIKIDAZIOA 2018KO EKITALDIA 4



2017

Kostua 

31-12-2016 Gehikuntzak Bajak Intsuldaketak 31-12-2017

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 

31-12-2016 Hornikuntzak Bajak Intsuldaketak 31-12-2017

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 

31-12-2016 31-12-2017

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

– 2017ko abenduaren 31n: 17.008.792 euro.

– 2018ko abenduaren 31n: 18.396.634 euro.

2018. ekitaldian Ibilgetu Ukiezinean egin diren inbertsio nagusiak honako 
hauek dira:

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

2018ko abenduaren 31n, ibilgetu ukiezinean inbertitzeko 119.374 euroko 
konpromisoak daude. 2017ko abenduaren 31n inbertitzeko konpromisoak 
38.403 eurokoak ziren.
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6. IBILGETU MATERIALA 
Ondorengo tauletan aktibo ibilgetu materialaren kontu sailek 2018ko eta 2017ko ekitaldietan izan dituzten mugimenduak adierazi dira.

2018

Kostua 

31-12-2017 Gehikuntzak Bajak Intsuldaketak 31-12-2018

Lurrak eta eraikuntzak 877.781.660 624.395 0 46.514.984 924.921.039 

Inst. teknikoak eta makineria 9.702.084 0 0 0 9.702.084 

Bestelako inst. tresneria eta altzariak 245.280.803 2.036.897 0 11.658.547 258.976.247 

Bestelako ibilgetua 95.581.007 146.961 0 285.329 96.013.297 

Indarreango ibilgetua 117.077.240 53.925.577 (1.356.000) (58.672.137) 110.974.680 
GUZTIRA 1.345.422.794 56.733.830 (1.356.000) (213.277) 1.400.587.347 

Metaturiko amortizazioa 

31-12-2017 Hornikuntzak Bajak Intsuldaketak 31-12-2018

Lurrak eta eraikuntzak 131.060.511 21.437.290 0 0 152.497.801 

Inst. teknikoak eta makineria 9.638.108 32.688 0 0 9.670.796 

Bestelako inst. tresneria eta altzariak 68.406.140 16.715.066 0 0 85.121.206 

Bestelako ibilgetua 86.095.717 2.112.620 0 0 88.208.337 
GUZTIRA 295.200.476 40.297.664 0 0 335.498.140 

Kontabilitateko balio garbia 

31-12-2017 31-12-2018

Lurrak eta eraikuntzak 746.721.149 772.423.238 

Inst. teknikoak eta makineria 63.976 31.288 

Bestelako inst. tresneria eta altzariak 176.874.663 173.855.041 

Bestelako ibilgetua 9.485.290 7.804.960 

Indarreango ibilgetua 117.077.240 110.974.680 

GUZTIRA 1.050.222.318 1.065.089.207 
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2017

Kostua

31-12-2016 Gehikuntzak Bajak Intsuldaketak 31-12-2017

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 

31-12-2016 Hornikuntzak Bajak Intsuldaketak 31-12-2017

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 

31-12-2016 31-12-2017

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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2017ko eta 2018ko abenduaren 31n, erabat amortizaturik eta oraindik ere 
funtzionatzen dauden ibilgetu materialaren zenbait elementu daude. Beraien 
zenbatekoa hau da:

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

–  2018ko abenduaren 31n: 121.355.826 euro, horietatik 31.673.483 
Eraikun tzei zegozkien.

Indarrean dauden ibilgetu materialen epigrafearen barruan, Topoko lurpeko 
pasabidearen eta Ermuako bikoizketa lanekin bat datozen ekitaldiko gehi-
kuntza nagusiak jasotzen dira. Horrez gain, 2018. ekitaldiko ustiapen intsul-
daketa nagusiak gainerako Bilboko Metroaren 3. lineari eta Loiolako geltoki 
berriari dagozkie.

Halaber, Indarrean dauden ibilgetu materialen epigrafearen barruan, 
1.356.000 euroko bajak erregistratu dira. Indarrean ez dauden lanei eta 
indarrean egoteko itxaropenik ez dituzten lanei buruzko ikerketei dagozkie. 
Zenbateko hori, Besterentzeenga tiko eta bestelakoengatiko emaitza epigra-
fean islatu da Emaitzen Kontuan (2017: 1.178.586 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 erai kuntza 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, 2018ko abenduaren 31n, Erakundearen aldetik lan horiek etor-
kizunean eraikitzeko zenbait proiekturen, aurreko ekitaldie tako kapital au-
rrekontuaren barruan onetsitakoen, idazketaren kostua, in darrean dauden 
ibilgetuen barruan dago erregistratuta, 22.988.663 euroko zenbatekoarekin 
(23.777.380 2017ko abenduaren 31n), eta urteko kontu hauek egiten diren 
egunean, ez dago 9.813.628 eurotan balioetsitako obrak gauzatzearen ha-
sierarako esleitutako fondorik. Hala ere, Administra tzaileen zein Erakunde-
ko Zuzendaritzaren iritziz, proiektu horiek bideraga rriak eta egiteko modu-
koak 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 itzul garri bat onetsi zen 
erakundeko balantzean.

Erakundeak 2018ko ekitaldian 57.170.539 euroko zenbatekoko kapitaleko 
diru-laguntzak jaso ditu (11. oharra), batez ere aldi horretako ibilgetu ma-
terial eta ukiezineko inbertsioengatiko ordainketak finantzatzeko. 2017ko 
ekitaldian erakundeak 64.021.299 euroko zenbatekoko kapitaleko diru-la-
guntzak jaso zituen.

2018ko eta 2017ko abenduaren 31n, Erakundeak, ibilgetu materialaren ele-
mentuei dagozkien arriskuen estaldurarako aseguru polizak kontratatzen 
ditu. 2018ko abenduaren 31n, Administratzaileen iritziz, kontrataturiko 
aseguruaren estaldurak ibilgetu materialaren kontabilitateko balio garbiaren 
balioa betetzen zuen.

Halaber, 2018ko abenduaren 31n, Ibilgetu Materiala eskuratzeko eta zen bait 
konpromiso daude, 96.358.508 eurokoak. Ondoren adierazten dira:
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Deskribapena Esleipenduna Urtea Egin gabe 2018.12.31n 

Miraconcha-Easoko lanak U.T.E. Miraconcha-Easo 2019-2022 44.447.912

Lugaritz-Miraconchako lanak U.T.E. Metro Benta Berri 2019-2021 27.903.692

Gasteizko tranbiaren Unibertsitaterainoko handitze lanak U.T.E. Tranvía Universidad 2019 4.650.060

Hendaiako geltoki berria U.T.E. Moyua - Comsa 2019 2.644.588

Ermuako bikoizketa lanak U.T.E. Tramo Ermua 2019 2.121.189

Gasteizko tranbiaren geltokien egokitzea U.T.E. Zamakoa - Moyale - Trameinsa 2019 2.102.370

Topo sahiesbidearen lanen zuzendaritza U.T.E. AT Metro 2019-2022 1.570.461

Gasteizko tranbiaren kotxetegien handitzea Comsa, S.A.U. 2019 1.407.462

Derioko geltokiaren birmoldaketa Construcciones Balzola, S.A. 2019 764.556

Seinaleztapena Gasteizko tranbiaren Unibertsitaterainoko handitze lanetan Electrosistemas Bach, S.A. 2019 710.548

Energia Gasteizko tranbiaren Unibertsitaterainoko handitze lanetan U.T.E. Eldu - Elecnor 2019 535.375

500.000 euro baino zenbateko gutxiagoko beste inbertsio batzuk   7.500.295

GUZTIRA   96.358.508

2017ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko konpromisoak 125.052.913 
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 maki na 
saltzaileak jartzeko guneak ere gordetzen dira geltokietan. Halaber, Erakun-
deak etxebizitzak alokatzen dizkie geltokietan Erakundeko langileei eta lu-
rrak alokatzen ditu. 

Erantsitako laukian, 2018 eta 2017 epealdietako sarrera gisa aitortutako 
kuotak islatzen dira.

Sarrerak 2018 2017

Lokalen errentamendua 41.020 41.067 

Salmenta makinen errentamendua 28.652 35.063 

Publizitate espazioen errentamendua 118.431 91.674 

Etxebizitzen errentamendua 12.903 12.853 

Taldeko enpresen errentamendua - Eusko 
Trenbideak, S.A. (17 b. oharra) 378.896 374.799 

Telefonia guneen errentamendua 57.125 35.498 

GUZTIRA 637.027 590.954 

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 2018 2017

Bulegoen errentamendua 46.171 57.079 

Garajeen errentamendua 44.462 43.204 

Autobusen errentamendua 44.002 40.933 

Beste errentamendu batzuk 3.600 3.900 

GUZTIRA 138.235 145.116 

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. 2018ko eta 2017ko abenduaren 31n ez dago 
erregistratuta balio-narriaduragatiko hornidurarik.

b) Bezeroak eta Zordunak, Taldeko Enpresak eta kideak

Balantzearen partida horren saldoaren osaketa honako hau da:

2018 2017

Eusko Jaurlaritza, kudeaketa aginduak 2.249.546 3.482.413 

Eusko Jaurlaritza, funtsen zuzkidura 30.183 49.122 

Eusko Trenbideak 1.019.552 2.057.107 

EuskoTren Participaciones 14.513 14.513 

GUZTIRA 3.313.794 5.603.155 

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

Bus Elektriko Adimentsua 16.467

Bilboko Metroa 80.016

ETSB 1.103.795

Trintxerpeko konexioa 822.168

Hegoaldeko Trenbide Sahiesbidea 227.100

GUZTIRA 2.249.546

Kontuak ematen diren egunean adierazitako saldoak ia bere osotasunean 
kobratuta daude, eta Administratzaileen ustez ez dago zalan tzarik 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. 2018ko 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 2018ko eta 2017ko aben-
duaren 31n:

2018 2017

Ogasun Publiko Zorduna, BEZ dela eta 2.713.433 2.444.948 

Ogasun Publiko Zorduna, atxikipenak direla 
eta 90.638 79.265 

Ogasun Publiko Zorduna, Sozietateen 
gaineko zerga dela eta 0 7.066 

Herri Administrazio Zordunak, 
dirulaguntzak direla eta 891.140 3.331.850 

GUZTIRA 3.695.211 5.863.129 

Ogasun Publiko Zorduna BEZagatik epigrafearen saldoa kobratzeko dauden 
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioei dagozkio (16.c oharra). Kon-
tuak formulatu diren unean, saldo horren zati bat kobratuta dago. Adminis-
tratzaileen ustez ez dago zalantzarik saldo zordun hori kobratuko denik. 

Ogasun Publiko Zorduna atxikipenengatik epigrafearen saldoa 2018ko eta 
2017ko ekitaldietako atxikipenen eta konturako ordainketengatiko zergaren 
likidazioari dagokio.

Diru-laguntzen ondorioz zordun diren Herri Administrazioen mugimenduen 
eta saldoen xehetasuna 11. oharrean jasotzen da. Ondorengo laukian 2018 
eta 2017ko abenduaren 31n dagoen saldoa banakatzen da:
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2018 2017

Bizkaiko Foru Aldundia - Bilboko Metroaren 
3. Linea 212.490 2.967.376 

Donostiako Udala - Oleta parking-a 329.740 0 

Gasteizko Udala - Tranbiaren 
Unibertsitaterainoko handitzea 174.455 182.237 

Arabako Foru Aldundia - Tranbiaren 
Unibertsitaterainoko handitzea 174.455 182.237 

GUZTIRA 891.140 3.331.850 

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 2018ko eta 2017ko abenduaren 31n hau da:

2018 2017

Kontu Korronteak 29.484.145 26.647.044 

Kutxa 1.534 1.831 

GUZTIRA 29.485.679 26.648.875 

Kutxabankeko kontu korronteek urteko %0,00ko batez besteko interes tasa 
gordina sortu dute 2018an (urteko %0,00, 2017an).

Kontu korronteek ez dute errendimendurik izan 2018an 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 2018 eta 
2017ko abenduaren 31n, eta oso-osorik dagokio Euskal Autonomia Erkide-
goko Administrazio Orokorrari. 

Ez da aldaketarik egon Gizarte Funtsaren zenbatekoan eta osaketan 2018. 
eta 2017. urteetan.

11.  DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA 
LEGATUAK

Ondoren agertzen dira zehaztuta Erakundeak 2018ko eta 2017ko ekitaldian 
jasotako diru-laguntzak eta 2018ko eta 2017ko abenduaren 31n duen egoe-
ra:

a) Ustiapen diru-laguntzak

ETS-k 28.600.000 euroko zenbateko ustiapen diru-laguntza jaso zuen 
2018an 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.

2018ko abenduaren 31n eta kontu hauek egin deneko egunean, ez dago 
Erakundeak itzulketarik egiteko konpromisorik.

2018ko 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 
2017ko abenduaren 31n).

2017an, ETSk 25.500.000 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 2017KO URTARRILAREN 1EAN 850.370.449 

2017KO MUGIMENDUAK 

Kapital diru-laguntzak - Eusko Jaurlaritza 46.352.190 

Kapital diru-laguntzak - Bizkaiko Foru 
Aldundia 17.304.635 

Kapital diru-laguntzak - Gasteizko Udala 182.237 

Kapital diru-laguntzak - Arabako Foru 
Aldundia Udala 182.237 

Ekitaldiaren emaitzara intsuldatuak -31.390.564 

SALDOA 2017KO ABENDUAREN 31N 883.001.184 

Oraindik 
ordaindu Gabe 
2018-12-31n 
(9c. oharra) SALDOA 2018KO URTARRILAREN 1EAN 883.001.184 

2018KO MUGIMENDUAK 

Kapital diru-laguntzak - Eusko Jaurlaritza 55.410.000 0 

Kapital diru-laguntzak - Bizkaiko Foru 
Aldundia 369.293 212.490 

Kapital diru-laguntzak - Gasteizko Udala 530.753 174.455 

Kapital diru-laguntzak - Arabako Foru 
Aldundia Udala 530.753 174.455 

Kapital diru-laguntzak - Donostiako 
Udala 329.740 329.740 

Ekitaldiaren emaitzara intsuldatuak -35.094.321 

SALDOA 2018KO ABENDUAREN 31N 905.077.402 891.140 

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, 2018ko abenduaren 31n jasotzeko zain 
zeuden Balantzearen Aktiboan Zordun komertzialak eta kobratzeko beste 
kontu batzuk – Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin epigrafean 
bildutako 891.140 euroko ekarpenak. Kontuak formulatzen diren egunean 
ia bere osotasunean kobratu dira. 2017ko abenduaren 31n 3.331.850 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.

2018ko ekitaldian Erakundeak hainbat elkarlan hitzarmenekin erlaziona-
turiko diru-laguntzak jaso ditu beste erakunde batzuetatik. Ondoren labur-
biltzen 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 712.990 euro finantzatu dituzte bakoi-
tzak, hauetako 530.753 2018. 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):

2018
Saldoa 

01/01/2018
Ekitaldiko 
zuzkidura

Horniduren 
Aplikazioa

Saldoa 
31/12/2018

Kalte-ordainak 6.360 180 0 6.540 

Egote-saria 332.230 35.343 -15.360 352.213 

GUZTIRA 338.590 35.523 -15.360 358.753 

2017
Saldoa 

01/01/2017
Ekitaldiko 
zuzkidura

Horniduren 
Aplikazioa

Saldoa 
31/12/2017

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 

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 6.540 euroko zenbatekodun zuzkidura jasotzen da 
kontzeptu horregatik.

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. 2018ko abenduaren 31ko xehetasuna honako hau da:

IBILGETUAREN HORNITZAILEAK 10.388.027 

UTE Benta Berri 1.101.572 

UTE Miraconcha Easo 1.033.419 

Balzola 765.822 

UTE Tramo Ermua 701.473 

UTE Izelaieta 647.687 

Comsa 518.567 

Alberdi 478.098 

Siemens 437.926 

UTE Tranvía 409.265 

Comsa 367.151 

Tecsa 327.998 

Thales 282.801 

San Ignacio 257.284 

Electrans 245.805 

Vda. Sainz 213.819 

Insitel 201.970 

Beste hornitzaile batzuk 2.397.370 

EPE LABURREAN JASOTAKO FIANTZAK 314.455 

GUZTIRA 10.702.482 
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2017ko abenduaren 31n, Ibilgetuaren Hornitzaileak eta Epe laburrean jaso-
tako fidantzak kapituluak 13.399.644 eta 225.779 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 2018ko eta 2017ko abenduaren 31ko balantzearen 
saldoaren zenbatekoa, hainbat kontzeptu direla-eta.

c) Hainbat hartzekodun

Hauxe da balantzaren saldoaren xehetasuna 2018ko abenduaren 31n:

HARTZEKODUNAK 3.796.086 

Gas Natural 425.365 

UTE Bidegorri 366.712 

UTE Eptisa-Montero 264.613 

Tecsa 164.977 

Garbialdi 159.119 

Iberdrola 156.220 

Speno 137.500 

Serbitzu Elkartea 130.920 

Insitel 123.186 

Alse 118.210 

UTE Ilunion 111.254 

Saitec 109.134 

100.000 eurotik beherako beste hartzekodun batzuk 1.528.876 

Oraindik jaso gabeko fakturak 128.933 

GUZTIRA 3.925.019

2017ko abenduaren 31n, atal horren saldoa 3.326.445 eurokoa zen, eta 
bertan, 772.626 euroko zenbatekoa egiten zuten eta oraindik jaso gabe 
zeuden fakturak biltzen ziren.

d) Langileak

Honela dago osatuta balantzaren saldoa abenduaren 31n:

2018 2017

Oraindik ordaindu gabeko abenduko soldata 268.847 160.198 

Soldata aldakorrerako aurreikuspena 346.000 349.500 

Beste gizarte aurreikuspen batzuk 59.145 69.316 

GUZTIRA 673.992 579.014 

–  Ordaindu gabe dagoen abenduko nomina: Urtarrilaren lehen hamabostal-
dian ordaintzen da hitzarmenaren mende dagoen pertsonalaren aben-
duko nominaren likidazioa, ohiko ordainketa moduaren arabera.

–  Soldata aldakorraren aurreikuspena: partida horretan ekitaldian sortu tako 
soldata aldagarriaren aurreikuspena jasotzen da. Hurrengo ekital diaren 
bigarren hiruhilekoan ordaintzen da, ohiko jardunbidearen arabera.

–  Beste gizarte aurreikuspen batzuk: partida honetan zenbait gizarte onu ren 
ondoriozko aurreikuspenak jartzen dira, 2018ko abenduaren 31n sortuta-
koak, ez baitago oraindik horiek ekitaldiaren amaieran ordain tzeko beha-
rrik. 
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e) Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin

Honela dago osatuta balantzaren saldoa abenduaren 31n:

2018 2017 

Foru Ogasuna, PFEZarengatiko 
hartzekoduna 318.137 288.694 

Gizarte Segurantza Hartzekoduna 319.253 278.546 

GUZTIRA 637.390 567.240 

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 2019ko urtarrilean gauzatu ziren.

f) Epe motzerako zuzkidurak

2017an 375.000 euroko kalte eta galera ekonomikoen balioaren zenbates-
penik onena biltzen zuen hornidura bat egin zen, zerbitzu-kontratu baten 
esleipendun den aldi baterako enpresa-elkarte (ABEE) baten erreklamazio 
judizial bati buruzko ETSren aurkako epai bat zela eta. 2018an zehar auzi-
tegian esleitu da ezarritako zenbatekoa eta errekurtsoa aurkeztu da, urteko 
kontu hauek egiten diren egunean sententzia gabe dagoena.

14.  MERKATARITZA HORNITZAILEEI ETA 
HARTZEKODUNEI BURUZKO 
ORDAINKETEN ATZERAPENARI 
BURUZKO INFORMAZIOA

Merkataritza eragiketen ondoriozko ordainketen xehetasuna, ibilgetuaren 
erosketak kontuan izan gabe, 2018ko ekitaldian egindakoak, uztailaren 5eko 
15/2010 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian, «Informatzeko beharra» 
izenekoan, xedatutakoarekin bat etorriz, hau da:

2018 2017

Egunak Egunak 

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea 28,10 28,06

Ordaindutako eragiketen ratioa 30,76 30,30

Ordaindu gabeko eragiketen ratioa 2,88 6,14

Euroak Euroak 

Egindako ordainketak guztira 36.061.842 32.582.159 

Egin gabeko ordainketak guztira 3.801.454 3.332.462 
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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. 2018ko 
abenduaren 31n erakundeak 20.762 mila euroko (2017: 19.204 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 jarraipe na 
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 konpro miso-
kredituak 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

2015. ekitalditik aurrera ordaindu beharreko zerga guztiak ikuskatzea posi-
ble izango da, eta 2014. ekitaldiari dagokionez, Sozietateen gaineko Zerga 
bakarrik.

b) Irizpideak

2018ko ekitaldiko Sozietateen gaineko Zerga likidatzeko legeria aplikaga rria 
2013ko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauari eta martxoak 7ko 2/2018 
Foru Arauaren bidez eginiko gaurkotzeari dagokiona da, non 55.1 artikuluan 
30 urteko denbora-muga barne hartzen den zerga-oinarri negatiboak eta 
kenkariak konpentsatzeko, era horretan erakundeak 2017. urteraino sortu-
tako zerga-oinarri negatiboak eta kenkariak 2047an mugaeguneratuz. Egun-
go ekitaldian sortutako zerga-oinarri negatiboa 2048. urtean mugaegune-
ratzen da.

Erakundeko administratzaileek kalkulatu dituzte Sozietateen gaineko Zergei 
lotutako zenbatekoak 2018. 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 lotu-
ta, azaroaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren xedapen gehigarrietariko bigarre-
nak 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 Lu-
rralde Historikoaren 8/2006 Foru Arauan eta Arabako Lurralde Historikoa ren 
9/2006 Foru Arauan antzeko xedapenak azaltzen dira.

2006tik 2018ra bitarteko ekitaldietako Sozietatearen Memorian eta ekai-
naren 6ko 118/2006 Dekretuan, Eusko Jaurlaritzak aurretiaz zeuden tren-
bideen azpiegituren kudeaketa ETS-ri esleitzen dionean, esleitutako onda-
sunekin lotutako zerga araudia eta baita horiei lotutako onura fiskalak 
aipatzen dira.

c) Balio Erantsiaren gaineko Zerga

Euskal Trenbide Sareak emandako zerbitzuak Balio Erantsiaren Zergaren 
mende daudela ulertu behar da, 2015eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondo-
rearekin Balio Erantsiaren Zergari buruzko 7/1994 Foru Arauaren 7.8 arti-
kuluari lotetsitakoak 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 2018ko ekital-
diari dagozkien diru-kopuruen inguruan (9.c. oharra).
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d) Sozietateen gaineko Zerga

Kontabilitate emaitza eta Sozietateen gaineko Zergaren oinarriaren arteko 
berdinkatzea ondoren azaltzen den bezala izan da:

Zerga aurreko emaitzak -6.127.756 

Diferentzia egonkor positiboak 148 

Denbora diferentzia positiboak 180 

GUZTIRA -6.127.428 

Diferentzia egonkorrek zehapenei eta gain-karguei dagozkie.

Erakunde Publikoak Sozietateen gaineko Zergaren aitorpenean zerga oi narri 
positiboak murrizteko aukera badu. Horretarako, 2018ko abendua ren 31n 
oraindik konpentsatu gabeko ondorengo galera fiskalak aplikatu behar dira:

Urtea Zenbatekoa Konpentsatua Saldoa Muga 

2004 4.495 0 4.495 2044 

2006 13.615.016 0 13.615.016 2044 

2007 6.027.430 0 6.027.430 2044

2008 12.778.587 0 12.778.587 2044 

2009 11.570.588 0 11.570.588 2044 

2010 9.654.284 0 9.654.284 2044 

2011 10.608.134 0 10.608.134 2044 

2012 7.588.686 0 7.588.686 2044 

2013 2.924.932 0 2.924.932 2044 

2014 8.132.464 0 8.132.464 2044 

2015 8.304.065 0 8.304.065 2045 

2016 6.063.253 0 6.063.253 2046 

2017 7.503.928 0 7.503.928 2047 

GUZTIRA 104.775.862 0 104.775.862
 

2018ko eta 2017ko 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 35% 2044

 2006 78.868 35% 2044

 2007 121.820 35% 2044

 2008 332.939 35% 2044

 2009 116.629 35% 2044

 2010 1.527.750 35% 2044

 2011 119.361 35% 2044

 2012 3.510.380 35% 2044

 2013 8.010.827 35% 2044

 2015 14.730.233 35% 2045

 2017 33.566.206 35% 2047

 2018 6.126.711 35% 2048

GUZTIRA 68.253.747 
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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.

Aurretik aipatu diren zerga diferituen ondoriozko aktiboak ez dira 2018ko 
eta 2017ko 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:

2018 2017

Trenbide Azpiegituren Ustiapena 9.169.137 8.185.538 

Proiektu eta Obren Kudeaketa: 

- Euskadiko Trenbide Sare Berria 5.638.236 5.527.700 

- Bilboko Metroa 379.862 300.000 

- Trintxerpeko Konexioa 2.892.426 1.967.591 

- Bus Elektriko Adimentsua 207.042 267.785 

- Hegoaldeko Trenbide Sahiesbidea 586.860 357.276 

Hondakinen salmenta 33.924 32.999 

GUZTIRA 18.907.487 16.638.889 

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

2018 2017

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco 9.637.725 8.326.626 

Eusko Trenbideak, S.A. 9.548.033 8.560.338 

GUZTIRA 19.185.758 16.886.964 

– Gastuak taldeko enpresekin

2018 2017

Eusko Trenbideak, S.A. 646.154 529.883 

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco 72.910 115.381 

Ejie 95.263 102.222 

GUZTIRA 814.327 747.486

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 eta Hegoaldeko Trenbide Saihesbidearen obren eta proiektuen ku-
deaketa 2011tik 2025era eta 2018tik 2023ra bitartean. Konprometitutako 
sarrerak hauek dira:

2019 2020-2025 Guztira 

ETSB esleipena 2011-20125 29.050.000 544.383.000 573.433.000

2019 2020-2023
Guztira 
Total

Hegoaldeko Trenbide 
Saihesbidearen esleipena 
2018-2023 4.152.000 459.295.000 463.447.000

– Konprometitutako gastuak

2018ko abenduaren 31n atal honetan zenbait kontratu jasotzen ziren, da-
tozen ekitaldietarako konprometitutako gastuak zituztenak, eta horien bu-
rutzapen zenbatekoak, BEZ barne, 45.752.110 eurokoak dira.

2017ko abenduaren 31n, konprometituriko gastuen zenbatekoa 40.752.311 
eurokoa zen.
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Kontratua Eslependuna Amaiera data Zenbatekoa 

G.T. energia sarerako sarbidea Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. 2019-2020 4.104.000

G.T. energia hornidura Gas Natural Comercializadora, S.A. 2019 3.860.146

Bizkaiko zainketa zerbitzuak U.T.E. Alta - Alse - Sekoop 2019-2021 3.348.593

Trenbide LAC-LMT mantenua Elecnor, S.A. 2019-2023 3.034.100

P.C. Astigarraga-Irun ETSB Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. 2019-2020 2.376.124

Ermua-Amara trenbide mekanizazio mantenua Canteras y Construcciones, S.A. 2019-2021 1.708.711

Gipuzkoako zainketa zerbitzuak U.T.E. Ilunion Seguridad - Ilunion 2019-2021 1.651.375

Hainbat trenbide seinaleen mantenua Thales España GRP, SAU 2019-2021 1.447.425

Bilbao-Ermua trenbide mekanizazio mantenua Tecsa Empresa Constructora, S.A. 2019-2021 1.429.821

Gipuzkoako trenbideen eskuzko mantenua Construcciones Balzola, S.A. 2019-2021 1.368.385

ETSko azpiegituren garbiketa Serbitzu Elkartea, S.L. 2019-2021 1.043.444

Hegoaldeko Trenbide Sahiesbidearen ikerketak Saitec Ingenieros, S.A. 2019 1.023.032

Bizkaiko trenbideen eskuzko mantenua Construcciones Balzola, S.A. 2019-2021 1.018.369

Tranbiako seinaleztapenaren mantenua Electrosistemas Bach, S.A. 2019-2021 949.331

Gipuzkoako CTC eta Westrace mantenua Siemens Rail Automation, SAU 2019-2022 805.948

Trenbide azpiestazio eta CT mantenua Eldu, S.A. 2019-2023 753.200

Geltokien mantenu elektrikoa Montajes Eléctricos San Ignacio, SA 2019-2021 730.534

Akzionamenduen mantenua U.T.E. Electrosistemas Bach - Pasch 2019-2022 597.344

Bermeo adarreko trenbide mekanizazio mantenua Comsa, S.A.U. 2019-2021 548.172

Bidesari sistemaren mantenua Eusko Trenbideak, S.A. 2019 539.387

Tranbiako LAT mantenua Elecnor, S.A. 2019-2023 527.489

Amara-Hendaia trenbide mekanizazio mantenua Comsa, S.A.U. 2019-2021 515.292

500.000 eurotik beherako beste kontratu batzuk  12.371.888

GUZTIRA  45.752.110
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d) Gizarte kargak

Kontzeptua 2018 2017

Gizarte segurantzako gastuak 3.139.596 3.027.507 

BGAE ekarpenak 65.857 0 

Bizitza eta istripu aseguruak 156.567 123.011 

Prestakuntza 72.999 38.964 

Laneko arriskuen prebentzioa 49.430 71.565 

Beste gizarte laguntza batzuk 211.990 220.269 

GUZTIRA 3.696.439 3.481.316 

e) Lantaldea

2018ko eta 2017ko Abenduaren 31n zegoen lantaldea honako hau zen:

2018

Batez 
besteko 
langile 

kopurua 

Langile 
kopurua 
2018-12-

31n 

Gizon 
kopurua 

Emakume 
kopurua 

Goi Karguak 1 1 1 0 

Egiturako langileak 221 219 159 60 

Behin behineko 
langileak 49 51 47 4 

GUZTIRA 271 271 207 64 

Langile desgaituak 
>33% 5 5 5 0 

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 

f) Auditoriarengatiko ordainsariak

2018ko kontu-ikuskapeneko zerbitzuen ordainsariak 24.000 euro izan dira 
(2017: 24.000).
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18.  INGURUMENARI BURUZKO 
INFORMAZIOA

2018an Kalitate eta Ingurumeneko berrikuntza-auditoriak egin dira ISO 
9001:2015 eta ISO 14001:2015 nazioarteko arauen arabera. Aipaturiko 
errefentzialen irismena Proiektu eta Obren Kudeaketako, Zirkulazio Kudea-
ketako eta Zirkulazioko Segurtasune ko prozesuetarako da. Halaber, Euro-
pako 1221/2009 zk. Erregelamenduaren EMAS III (Enviromental Manage-
ment Audit Écheme) jarraipen-auditoria burutu da, 2017/1505 
Erregelamenduan 2017ko abuztuak 28an aldatu zena. Erregelamendu horren 
baldintzak bete dira 2017ko ekitaldiari dagokion Ingurumen Deklarazio ego-
kitua webgunean argita ratuz.

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 dituz-
ten hondakinak tratatzeko eta kudeatzeko ingurumen-arauen berri dute, 
hondakin horiek modu egokian bananduz horretarako ipinitako edukiontzie-
tan, ez soilik egiaztatu den eremuaren barruan, baita mantentze-tailerretan 
ere.

Erakundeak lanean jarraitzen du sistema guztien mantenimenduarekin au-
rrera egiteko, eta egoerak ahalbidetzen duen neurrian duen neurrian, egun-
go ziurtapenean prozesu berriak sartzeko lanean, Mantentze lanetako Sai-
laren kasuan bezala.

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

2018. urtean zehar 2016ko ekainean onartutako zaraten aurkako akzio pla-
netik zetozen zenbait adierazle sartu dira Kudeaketa Sistemaren adierazleen 

planean. Honez gain, erakundearen ingurune-kudeaketa islatzen duten 
beste zenbait adierazle sartu dira.

2018ko urtarrilean, legediak ezartzen duen bezala, Garraioaren Azpiegitura 
Zuzendaritzaren (efekturako organo aginpideduna) bitartez Zaraten Mapa 
Estrategikoak aprobatu dira, hirugarren fasean Informazio Publikoko hilabe-
tearen ostean ez baitziren alegaziorik jaso. Hauek aprobatu eta gero, Ingu-
rumen Sailburuordetzari dokumentazio osoa igorri zen.

2018ko eta 2017ko ekitaldietan ingurumena babestu eta hobetzeko sortu-
tako gastuen zenbatekoak honako hauek izan dira:

2018 2017 

Birziklapena 2.312 4.801 

Kalitate eta Ingurumen zerbitzuak 303.143 448.564 

GUZTIRA 305.455 453.365 
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19.  BESTE BATZUEKIN ADOSTUTAKO 
BERMEAK ETA BESTELAKO PASIBO 
KONTINGENTEAK

Beste alde batetik, 2018ko abenduaren 31n, Erakundeak Kutxabanken 
130.653 euroko abalak ditu. 2017ko 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 2018ko 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, 2018ko 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, 2018ko ekitaldiko Administrazio Kontseiluko kideak 
Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorraren ordezkariak izan 
dira eta kudeaketari lotutako zereginak garatu dituzte erakundean barne 
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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.

2018ko ekitaldian sortutako ordainsariak honako hauek izan dira:

 Zuzendari Nagusia 81.555 

Kontzeptu guztiengatiko ordainketak 78.379 

Pizgarriak 3.176 

Kalte-ordaina 0 

BGAE-ra egindako ekarpenak 0 

GUZTIRA 81.555 

2017ko abenduaren 31n amaitu zen urteko ekitaldiko ordainketak 92.913 
euroko zenbateko osora heldu ziren, guztiak Zuzendari Nagusiari egindako 
ordainketak izanik.

Administrazio Kontseiluaren ordainsariak

2018ko ekitaldian zehar Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin zeri-
kusirik ez duten eta funtzionario kontratatu eta Administrazio Orokorreko 
edo Erakundeko goi kargu izateagatik Administrazio Kontseiluko kide direnek 
2.790 euroko dietak jaso dituzte bertaratzeagatik (2017ko ekitaldian 1.440 
euro).

2018an Kontseilukide eta Zuzendari Nagusiaren erantzukizun zibileko ase-
guruagatik sortutako aseguru-primak 2.654 eurokoak izan dira (2.654 euro 
2017an). 

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
2018KO 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 
az piegitura 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 batzue tara 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 2018an ZEHAR

Trenbide azpiegituren ustiapena

2018ko 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:

–  Lasarmintegiko (Galdakao) eta Santa Klarako (Zarautz) Trenbide Pasa-
guneak kendu egin dira, eta Txikierdikoaren (Usurbil) segurtasun maila 
hobetzen ari da.

–  Bilboko Metroko 3. Linearako Txorierriko geltokien egokitze lanen barne 
dauden jarduerarik garrantzitsuenak diren La Cruzeko eta Derioko gel-
tokien berritze integralarekin jarraitu da, azpi pasagune berri bat barne 
hartzen duena.

–  Dauden trenbide azpiegiturak berriztatzeko eta hobetzeko zenbait lan 
egin dira, eta horien artean hauek azpimarratu behar dira: Txorierriko 
trenbidearen berriztatzea eta katigamendi berri baten instalazioa Usan-
solon.
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Trenbide azpiegitura berrien eraikuntza

2018an zenbait lan egin dira Sare Propioan, sarearen ahalmena hobetzeko 
eta zerbitzua jasotzen duten guneak hobetzeko xedez.

Gipuzkoan Donostiako Topoko lurpeko pasabidearen (Lugaritz-Easo) lanekin 
jarraitu da. Azpiegitura berria, egiteko bi bide-zatitan banatu dena, trenbide 
zerbitzua hobetuko du Donostia hiriburuaren erdialdean, Antiguo-Unibertsi-
tateak eremuari zerbitzua eskainiko dio eta Amarako geltokiak gaur egun 
adierazten duen zaku-hondoa kenduko du.

Hendaian dagoen Euskotreneko geltokiaren zaharberritze integraleko lanak 
hasi dira. Proiektuak egungo gaitasun eta irisgarritasun arazoak konpondu-
ko dituen eraikin berria eraikitzea aurreikusten du.

Trintxerpe (Pasaia) auzoaren eta Donostiako Topoaren Herrerako (Donostia) 
geltokiaren arteko oinezkoentzako eta txirrindularientzako konexioa egiteko 
lanak amaitu dira. Gauzatutako proiektu honekin auzo-udalerrien arteko 
deskonexio historikoa gainditzen da auzoko eskaera bat bete egiten da, 
lotura zuzenagoa eta baldintza hobeagotan eskainiz Euskotrenen terminalak 
ematen duen tren zerbitzuarekin.

Donostiako Udalarekin lankidetzan, Oletako ibarran lurzoruaren urbanizazio 
lanak egin dira, “Herrerako Mirador Plaza” udal proiektuaren arabera Altza-
ko geltokiko lanengatik aldi baterako okupazioaren eragina jaso dutenak. 

Bizkaian azpimarragarriak dira Durango Operazioari dagozkion jarduke tak, 
trenbideak okupatutako lurrak libre uzteko xedea daukatenak. Durangoko 
geltokiaren sarbidea hobetu da. Halaber, Abadiñon trenbidearen desbidera-
keta hartzen duen kalearen urbanizazio lanak hasi dira. Lebarioko tailer eta 
kotxetegi berrien ekipamendua amaitu da, seinaleztapena hobetuz eta az-
piestazio elektriko berria eraikiz.

Bestalde, jarraitu egin da Ermuako trenbideen banatze eta Ermuako gelto-
ki berriaren eraikitze lanekin, 2019 hasieran martxan jartzeko asmotan. 

Araban tranbiak zerbitzatutako guneak handiagotzeko helburua dago. Gas-
teizko tranbia Unibertsitate gunera zabaltzeko lanak jarraitzen dute eta 
Salburua eta Zabalgana ingurunetara luzatzeko proiektuak idazten ari dira.

Azpiegiturak egokitzen ari dira (geltoki eta lantegiak) tranbiaren irisgarrita-
suna hobetu eta edukiera handiagoetako tren-unitateen zirkulazioa posible 
egiteko.

Azkenik, Gasteizko Autobus Elektriko Adimentsuaren (AEI) ezarpenerako 
ikerketa eta proiektuak bukatu dira, eta AEIko kotxetegien eta Amerika 
Latinako enparantza inguruko errepide sistema egokitzeko eraikitze proiek-
tuak hasi dira.

Bilboko Metroa

Esperanza kaleko (Bilbo) pilotalekuaren berregiterako proiektua amaitzen 
ari da, 3. Linearen lanek izan zituzen eraginak direla eta. 

Metroaren 1. Linean martxan daude Ibarbengoako parking berriaren lanak.

Gainera, 4. eta 5. Lineen inguruko ikerketa eta proiektu ezberdinak lantzen 
ari dira. 

Euskadiko Trenbide Sare Berria

Eusko Jaurlaritzaren aginduz, 2018an 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)
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– Ezkioko geltokia

– Astigarragako geralekua

– Astigarraga – Oiartzun – Lezoko zatia

– Beste jarduketa txiki batzuk

2018ko martxoak 6an Eusko Jaurlaritzak lan hauek egiteko ardura eman 
zion ETSri, zortzi urteko iraupeneko aurreikuspenarekin eta 534 milioi eu-
roko balioespenarekin, 2018ko abenduak 26an 541 milioi euroraino handitu 
zena.

Hegoaldeko Trenbide Saihesbidea

2017ko martxoaren 15ean, Eusko Jaurlaritzak akordioa lortu zuen Espainia-
ko Gobernuarekin, Lankidetza Hitzarmena sinatzeko Estatuko Administrazio 
Orokorraren, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias erakundearen 
eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiaren artean, az-
ken horri Hegoaldeko Trenbide Saihesbidearen proiektuak eta obrak egitea 
agintzeko.

Geroago, ekainaren 2an, Ministroen Kontseiluak Euskadiko Autonomia-Er-
kidegoari Hegoaldeko Trenbide Saihesbidearen lanen mandatua ematea 
onartu zuen, trenbide-azpiegituren garapena sustatzeko helburuarekin.

Mandatu honek eraikitze ikerketa eta proiektuen idazketa, lanen kontratazio 
eta burutzea eta espediente desjabetzaileen kudeaketa administratiboan 
kolaborazioa jasotzen du, eta baita obren zuzendaritza eta Hegoaldeko 
Trenbide Saihesbideko lanak behar izan dezaketen bestelako edozein zerbi-
tzu ere.

ETS-ri agindutako lan eta proiektu guztietarako estimatutako aurrekontua 
465 milioi eurokoa da (BEZ-a barne) 2018 eta 2022 bitartean, Serantes-Ola-
beaga-ko tunelaren eta Barakaldo-Basauri arteko tartearen idazketak eta 
lanak jasotzen dituena. 

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.

2018an 2018-2021 epealdirako IV. Berdintasun Plana onetsi da, eta planifi-
katutako ekintzak burutu egin dira.

Plan hori martxan jarriz, ETSk emakume eta gizonen arteko berdintasuna-
rekiko kon promiso irmoari eusten dio, uste baitu erakunde publiko den 
heinean ber dintasunaren 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 2018-2022 epealdirako Euskara Pla-
na”-ren 2018rako jarduketak gauzatu dira.
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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, Do nostialdeko lurpe-
ko 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.

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.

2018an zehar ETS-k berrikuntza agenda landu du, hiru helburu nagusirekin:

–  Lehentasunezko erronka estrategikoei erantzuteko ahalegin guztiak bil-
tzea.

–  Pertsona guztien parte-hartzea bultzatzea berrikuntza eremuaren gara-
penean.

–  Identifikatutako erronkei erantzuteko etorkizuneko ahaleginak fokura-
tzea.
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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 Zu-
zendaritzak zenbait neurri ezarri ditu azken urteetan, merkataritza alorreko 
zein ibilgetuak eskuratzearekin erlazionatutako hornitzaileei ordaintzeko 
epealdiak murrizteko. Horrela, eta Eusko Jaurlaritzari hilero bidaltzen zaion 
informazioa kontuan izanik, hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epeak 
aurreko urteetako beheranzko joerarekin jarraitzen dute, 2015ko 34 egu-
netatik 2018ko 30 egunetara murriztu dira azken hiru ur teetan.

Tipo 2015 2016 2017 2018

Inbertsioak 34,18 28,54 31,57 29,79

Merkataritza 31,92 29,44 30,30 30,76

GUZTIRA 33,50 28,76 31,14 30,15

6. ITXI ONDORENGO GERTAKARIAK
2018ko 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.
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Bilbon, 2019ko martxoaren 25an, Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sa reari buruzko 6/2004 Legearen 10. artikuluaren eta egun berean bildutako Admi-
nistrazio Kontseiluaren Akordioaren arabera, Kontseiluko kideek 2018ko ekitaldiko Kontuen kitapena gauzatzen dute. Bertan, unitate bakar gisa, Egoeraren 
Balantzea, Galeren eta Irabazien Kontua, Eskudiru Fluxuen Egoe ra, Ondare Garbiko Aldaketen Egoera, Memoria eta Kudeaketa Txostena sartzen dira.

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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