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Herritarren beharrei behar bezala erantzungo dien, pertsona guztientzat 
irisgarria eta segurua izango den eta genero-ikuspegia kontuan hartuko 
duen garraio-sarearen garapenean sakontzea. Hori da gure gobernu-ekin-
tzaren ardatz estrategikoa garraioen arloan, eta helburu bikoitza lortzeko 
mugikortasun jasangarrirantz aurrera egiten dugun proiektu eta ekimenetan 
oinarritzen da: pertsonen bizi-kalitatea hobetzea eta enpresen eta ekonomia 
osoaren lehiakortasuna sustatzea. Hori guztia plangintza integratutik.

Etorkizunari begiratzen dion ikuspegi horrekin, trenaren protagonismoa 
agerikoa da; lehentasunezko apustua da gero eta handiagoak diren mugi-
kortasun-eskaerei eta beharrezko lurralde-kohesioari erantzuteko. Herrita-
rrei zerbitzua emateko trenbide azpiegiturak sortzeko eta hobetzeko Euskal 
Trenbide Sarea Erakunde publikori dagokion prozesua aurrera doa pixkana-
ka,. Topoaren lurpeko igarobidearen obretan eta Altza eta Galtzaraborda 
arteko linearen bikoizketan aurrera egingo dugu; geltoki berriaren eta San 
Pelaioko geralekuaren diseinuarekin Zarauzko bizilagunentzako zerbitzua 
hobetuko dugu; eta trenbideen berrikuntza orokorrarekin eta instalazioen 
eta segurtasun-baliabideen egokitzapenarekin jarraituko dugu.

Hiri-eremuko trenbide eskaintza handitzeak, tranbia azpiegiturak garatuz, 
ebidentzia horren isla diren beste ekintza batzuk ere biltzen ditu. Horrela, 
Bilbon, linea Atxuritik Boluetaraino luzatu dugu, eta dagoeneko martxan dago. 
Eta trazadura  Zorrotzaurreko uhartera eta kotxetegi berrietara luzatzeko eta 
eraztuna ixteko azterlanak zehazten doaz. Gasteizko kasua ere berezia da. 
Bertan, tranbiaren unitateak Salburua auzora eramango dituzten obrak azken 
txanpan daude. Halaber, hiri-eremuan garraio elektrikoko sistema berriak 
(BEA) babestea gure lehentasunen artean dago, Donostian eta Leioan ezar-
tzeko eta Arabako hiriburuan karga-unitate funtzionala eraikitzeko.

Metroa sarearen zerbitzuaren kalitatea bermatzea eta Galdakaora joango 
den 5. linea eraikitzeko prozesua bultzatzean gauzatzen den konpromiso 
partekatua gure kudeaketa-ereduaren beste mekanismoetako bat da, 4. 
lineari buruzko azterlanei jarraipena emateko prozesua ahaztu barik.

Abiadura Handiaren eremuan, euskal trenbide sare berriaren eraikuntzan 
aurrera egiteko baliabide garrantzitsuak jartzea eta Euskadiko erakundeek 
eta Espainiako Gobernuak sinatutako akordioa, nahi dugun beharrezko koor-
dinazio-bidea bihurtu dira, legegintzaldi honetan AHTa gure hiru hiriburueta-
ra iristeko inflexio-puntua izan dadin. Lankidetzaren fase emankorrean gaude.

Horixe da gure kudeaketak aurrerapenean, berdintasunean eta elkartasu-
nean oinarrituta gizartearen bizi-kalitatea hobetzeko funtsezko oinarria diren 
komunikazio-azpiegituren alorrean erakusten duen agertokia.

Iñaki Arriola López 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailburua. 

ETS-RFVko Presidentea.
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Presidentea

Ignacio María Arriola López, jn
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailburua

Kontseilukideak

Luis Pedro Marco de la Peña, jn
Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea

Dolores de Juan de Miguel, and
Garraio Azpiegituren zuzendaria

Paloma Usatorre Mingo, and
Zerbitzu zuzendaria. Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak

Miguel de los Toyos Nazabal, jn
Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea

Ignacio de la Puerta Rueda, jn
Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria

Hernando Lacalle Edeso, jn
Finantza eta Aurrekontuetako sailburuordea

Iván Pedreira Lanchas, jn
Garraio Plangintzaren zuzendaria

Javier Ortega Burguera, jn
Idazkaria ez-kontseilaria

Pedro Javier Jauregui Fernández, jn
Etxebizitza sailburuordea

Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta, jn
Euskal Trenbide Sareko (ETS) zuzendari nagusia

Administrazio Kontseiluaren osaketa 2021ko abenduaren 31n.
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Euskal Trenbide Sarea/Red Ferroviaria Vasca (ETS-RFV), Euskadiko trenbi-
de sektorea berrantolatzeko eta garraio moduen arteko oreka berria bul-
tzatzeko 2004an sortu zen Eusko Jaurlaritzako erakunde publikoa da. Ingu-
rumenaren aldetik eragin txikiena duten moduak indartuko ditu. Helburu 
nagusia Euskadiko Autonomia Erkidegoaren esku dauden trenbide azpiegi-
turen eraikuntza, kontserbazioa, kudeaketa eta administrazioa da, trenbi-
deko garraioa garraio sistema moderno, eraginkor eta jasangarri bilakatze-
ko xedez.

Dauden azpiegituren kudeatzaile gisa dagozkion bete beharrei erantzuteaz 
gain, ETSk 2021an aurrera eramandako jarduera puntu hauetan zentratu 
da: «Euskal Y-aren» eraikuntzan; Topoaren saihesbidearen lanen garapena 
Donostian; sare propioaren modernizazioan; eta tranbia lineen luzapenean 
eta hobekuntzan.
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3.1. Trenbide Sare Berria

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

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

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

Abendua amaitzean, Hernani-Astigarraga tartearen bigarren fasea eta Ber-
gara-Astigarraga tartean larrialdietarako irteera berriak eraiki gabe zeuden, 
eta, horren ondorioz, egindako tunel batzuk elkarreragingarritasun-zehaz-
tapen teknikoetara egokitu behar ziren. Era berean, Atotxako geltokia bir-
moldatzen eta Ezkio/Itsasoko geltokiaren inguruan hainbat obra egiten ja-
rraitu zen, eraikinaren egitura eraikitzeko lanak amaitu ondoren.

Hernani-Astigarraga tarteko obrak (II. Fasea) eta Atotxako geltokiaren bir-
moldaketa 2024ko urtarrilean amaitzea dago aurreikusita.
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Hernani-Astigarraga tartearen eraikuntzaren aurrerapena

Martxoaren 18an, Iñaki Arriola Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, 
Etxebizitza eta Garraio sailburuak Hernani-Astigarraga tarteko obrak bisi-
tatu zituen, Pedro Marco Garraio sailburuordearekin eta ETSko teknikariekin 
batera, eta, bertan, trenbideko abiadura handia Donostiako ateetara era-
mango duten lanen aurrerapena egiaztatu ahal izan zuen.

Arriola sailburuak obraren aurrerapen maila azpimarratu zuen eta Euskadi-
ko Trenbide Sare Berria “hiru lurraldeak eta horien eremu metropolitarrak 
modu azkar eta iraunkorrean lotzeko eta Euskadik Iberiar Penintsularen eta 
Europako gainerako lurraldeen artean duen kokapen estrategikoari balioa 
emateko funtsezko azpiegitura” dela adierazi zuen. Arriolak iragarri zuenez, 
Garraio, Mugikortasun eta Hiri-agenda Ministerioarekin lanean ari dira lan-
kidetza horretan sakontzen jarraitzeko, eta, gaineratu zuenez, “gure inte-
resa, eta hala jakinarazi diogu Ministerioari, beste agindu bat sinatzea da, 
guk geuk, Eusko Jaurlaritzatik, eraikitzeko proiektuak idatzi eta egin gabe 
dauden obren parte bat egin dezagun”.

Hernani-Astigarraga tarteko obrak 2012an hasi ziren. Egikaritze prozesua 
% 40an zegoenean, esleitutako jatorrizko proiektuan zenbait aldaketa egin 
ziren, eta aldeek kontratua suntsiarazteko eta proiektu berri bat idazteko 
akordioa lortu zuten. Proiektu berria 2019ko udan esleitu zen, eta, horri 
esker, lanak urte horren amaieran hasi ahal izan ziren berriro, aurrerapen 
bereziekin, hala nola Ergobiako gaineko pasaguneko obrak amaitu ondoren, 
Donostia eta Astigarraga udalerriak komunikatzera bideratutakoak.
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Ergobiako goiko pasabidearen irekiera

2021ean, uztailaren 12an, goiko pasabidea oinezkoentzat ireki zen, eta 
egun bat geroago, ibilgailuentzat, zirkulazioaren bi noranzkoetan. Errei ba-
koitzak hiru metroko zabalera du, goiko pasabideak bandalismoaren aurka-
ko pantailak ditu, trenbideak babesteko, eta 30 metrotik behin bakuluen 
bitartez argiztatuta dago.

Ergobiako goiko pasabidea irekitzeak izen bereko trenbide pasagunea ken-
tzeko eta behin-behineko oinezkoentzako pasagunea behin betiko desmun-
tatzeko aukera eman du, Okendotegi inguruko bizilagunak igaro daitezen. 
Obrek iraun duten bitartean, ETSk bilerak egin ditu aldian-aldian Martute-
ne-Sarroeta auzo-elkartearekin, izan daitezkeen eraginak identifikatzeko 
eta mugatzeko.
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Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak 2006an Adifekin batera sina-
tutako lehen kudeaketa-agindua osatzen duten 18 tarteetatik azken-aurre-
koa da (Astigarraga-Lezo tartea, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda 
Ministerioak egiten ari den informazio-azterketa prozesuan dago). 2017an 
Euskadira abiadura handia iristea bultzatzeko bi administrazioen arteko 
hitzarmenaren aldaketak honako hauek sartu zituen aginduan: Atotxako 
geltokia, Ezkioko geltokia, Astigarragako geralekua eta Astigarraga-Oiar-
tzun-Lezo tartea egitea, eta baita Bergara eta Lezo arteko segurtasun-jar-
duketa berriak ere. Guztiak ere, ETSren aldetik eraikuntza-fase desberdi-
netan dauden obrak dira.

Tarteak 94 milioi euroko inbertsioa eskatuko du, eta Hernanin hasiko da, 
618 metro dituen, dagoeneko eginda dagoen, eta Urumea ibaia zeharkatzen 
duen hurbilketako zubibidea izenekoarekin.

Erdiko zatia ikusgarriena da; izan ere, bere egiturak Urumea ibaia bi puntu-
tan gurutzatzen duen 483 metroko luzerako Hernaniko bidezubi teinkatua 
hartzen du.

Azken tartea luzapeneko zubibideari dagokiona da. 347 metro da luze, eta 
ohiko zabalerako ADIFen Madril-Irun lineako trenbideen artean dago. Ondo-
ren, trenbide horiekin bat egingo du, eta, horrela, abiadura handiko trafi-
koekin sartuko da Atotxako geltokian. Gaur egungo linearen bidez Frantzia-
ko mugarantz jarraitzea ere aurreikusten du konexioak, eta Astigarragatik 
Irunerako tartean hirugarren hari bat izango du.

Obra honen konplexutasun nagusia, Madril-Irun lineako zerbitzu erregula-
rrak errespetatuz egin behar dela da, linea hori lan-eremuarekiko paraleloan 
igarotzen baita, zubibidearen amaieran batez ere. UIC zabalerako etorkizu-
neko trenbideak sartzeko eta gaur egungo aldirietako trenbideen azken 
kokagunea ezartzeko, hainbat obra-fase eta behin-behineko egoera gauza-
tu beharko dira. Horiek aldi baterako desbideratzeak ekarriko dituzte tren-
bide sarean. Beste zailtasun bat ere badago: Urumeako autobia hurbil dago. 
Haren azpian, trenbideko bidezubia gurutzatzen da, eta, azken hori, halaber, 
hiri-ingurunearen eta Urumea ibaiaren gainetik doa.

Gasteizen lurperatzeko konpromisoa

Maiatzaren 10ean, Iñaki Arriola Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Ga-
rraio sailburuak Eusko Jaurlaritzak Gasteizen abiadura handiko trena lurpe-
ratzeko hartutako konpromisoa berretsi zuen, jarduketa hori jorratu zuen 
erakunde arteko batzordearen bileraren ondoren.

‘Alta Velocidad Vitoria-Gasteizko Abiadura Handia SA’ sozietatearen kide 
diren Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendaren Ministerioa, Eusko Jaurlari-
tzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila, Arabako Foru Al-
dundia eta Gasteizko Udala bildu ziren Madrilen, abiadura handiko trena 
Gasteizko hiriburuan integratzeko proiektuaren egoera aztertzeko. Une 
horretan, proiektua, Arkauteko lotunearekin batera, ingurumen-izapideen 
fasean zegoen. Bileran Iñaki Arriola sailburua, Garraioko estatu-idazkari 
Pedro Saura, Gasteizko alkate Gorka Urtaran eta Arabako diputatu nagusi 
Ramiro González izan ziren.
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Sailburuak abiadura handiko trena Euskadira baldintzarik onenetan iristeko 
beharrezkoa den azpiegitura horretan “izapideak arintzea eta aurrera egitea” 
ahalbidetuko duten formulak bilatzeko eskatu zuen. Aldi berean gogorarazi 
zuenez, gaur egun trenbidea lurperatzeko proiektuaren zein Arkauteko lo-
tunearen proiektuaren inguruan egiten ari den ingurumen-inpaktuaren az-
terketa prozedura “konplexua da, eta Trantsizio Ekologikorako Ministerioak 
ebatzi beharreko 11.000 alegazio baino gehiago ditu”. Arriola sailburuak 
agerian jarri zuen, halaber, Eusko Jaurlaritzak Arkauteko lotunearen eta 
Gasteizerako sarbidearen obren zati bat zuzenean eta kudeaketa-gomendio 
bidez egikaritzeko duen interesa, Gipuzkoako AHTren adarrean egiten ari 
den bezala.

Atotxako behin-behineko geltokiaren eraikuntza

Ekainaren 1ean, Abiadura Handiko Atotxako geltoki berria eraikitzeko ja-
rraitzen ari den proiektuaren testuinguruan, Donostiako erdigunea eta Egia 
auzoa lotzen zituen goiko pasabidea desmuntatu aurreko lanak hasi ziren, 
eta, ondorioz, azpiegitura horretatik pertsonen joan-etorria kendu behar 
izan zen. Irailera arte, hiriko bi gune horien arteko oinezkoentzako konexioa 
beheko pasabidetik baino ez zen egin, eta, urriaren 13tik, instalazioa 
amaitu ondoren, behin-behineko metalezko pasagune baten bidez, kultura 
garaikideko Tabakalera zentrotik hurbilen dagoen aldean, bi sarbide zituela: 
Frantzia Pasealekuan, Terminus hotelaren parean, eta Duque de Mandas 
Pasalekuan, Blas de Otero plazaren ondoan.

Behin-behineko pasabideak bi bao ditu, guztira 51,2 metro luze eta 3 metro 
zabal. Bi aldeetan, hiriaren erdigunearekin lotzen den muturrean 7,3 metroko 
desnibela eta Egia auzoarekin lotzen duen muturrean 5,6 metrokoa gainditzen 
duten igogailuak ditu. Gainerako instalazioek, hala nola argiztapenak eta bi-
deozaintza-sistemak, osatzen dute goiko pasabidearen azpiegitura.
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Urriaren 28an behin betiko itxi zen Egiako azpiko pasabidea. Egun horre-
tatik aurrera eraisten hasi zen, eta, horrela, espazio hori libre geratu zen 
behin-behineko geltokia eraikitzeko lanak osatzeko. Geltokia trenbideko 
plataformaren Tabakaleraren aldean egongo da.

Eremu horretan, behin-behineko terminalaren eraikuntza-eremuaren zati 
bat libre zegoen, jatorrizko sortatik bereizteko egungo geltokiari zerbitzua 
ematen zioten lau trenbide kendu ondoren (horietako bi ez ziren erabiltzen), 
elektrifikazioa eta trenbideko instalazioen desbideratzea barne.

Jarduketa horiei esker, abuztuaren amaieran trenbidearen azpian lurpera-
tutako behin-behineko geltokiko atariko perimetroko pantaila-hormak egiten 
hasi ziren, hidrofresa bidez (tamaina handiko makina bat), eta hori aldirie-
tako eta distantzia ertaineko behin betiko atariaren parte izango da ondo-
rengo fase batean. 

Atotxako geltokia birmoldatzeko lanak amaitu ondoren, Egiako azpiko pasa-
bidea handitu egingo da, eta ohiko eta abiadura handiko sareetako naseta-
ra sartzeko atari berrien arteko lotura egingo da. 

Urtearen amaieran, plataformaren trenbide instalazioen sarea behin-behinean 
desbideratzeko metalezko euskarri osagarriak instalatuta zeuden Federico 
García Lorca Pasealekuan (Urumearen ertzean). Halaber, eraikin berriaren 
zuntz optikoko gela teknikoen barruan, instalazioak banatzeko azpiegitura 
prestatzen ari ziren, epe ertainera sistema horien migrazioa egiteko.

Atotxako geltoki berria, euskal hiriburuetan eraikiko den euskal Y-aren hiru 
terminaletako lehena, Norteko Geltokiaren eta kultura garaikideko Tabaka-
lera zentroaren egungo arkitekturan integratuko da, eta garraiobide des-
berdinen arteko lotura bultzatuko du: aldiriko trenak, abiadura handikoak 
eta autobusak.
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Kudeaketa-aginduetan aurrera egiteko bilera

Azaroaren 4an, Iñaki Arriola sailburua eta Raquel Sánchez Garraio, Mugi-
kortasun eta Hiri Agendako ministroa bildu ziren Eusko Jaurlaritzaren egoi-
tzan, Gasteizen, bi administrazioek partekatzen dituzten proiektuen gara-
penean aurrera egiteko. Horien artean, ohiko eta abiadura handiko trenbide 
sareak eta plataforma logistikoak. Ildo horretan, Euskal Y-aren obren egoe-
ra eta laster emango diren urratsak aztertu zituzten, eta, aldi berean, abia-
dura handia Arabako hiriburura eta Bilbora lurpetik iristeko konpromiso 
bateratua berretsi zuten, baita trenbide azpiegitura berria lehenbailehen 
martxan jartzeko helburua ere. Bilera horretan azaldutakoaren arabera, 
Garraio Ministerioa, une horretan, Bilbon sartzeko behin-behineko geltoki 
bat proiektatu eta eraikitzeko aukera aztertzen ari zen, Basaurin aldirietako 
konexioa izango zuena. Gasteizko kasuan, egungo geltokirako sarbidearen 
hainbat fasetan garatuko da, lurpeko integrazio-lanak egiten diren bitartean 
lurrazaleko iritsiera egokituz iritsiz.

Raquel Sanchezek laneko bilera horretan baieztatu zuenez, berak zuzentzen 
duen Ministerioak bi agindu berri zituen Eusko Jaurlaritzarekin, Jaurlaritzak 
obrak kudeatzeko, Gipuzkoako adarraren tarte batekin egiten duen bezala. 
Arriola sailburuak ildo beretik zehaztu zuenez, lehenengoa Zaratamo-Can- talojas tunela eraikitzeko agindua izango da. Tunel horren bidez barneratu-

ko da abiadura handia Bilbon. Esandakoaren arabera, akordioa adostuta 
zegoen, eta bi administrazioetan zehaztasun eta prozesu administratibo eta 
juridikoak zehazteko zeuden, sinatu ahal izateko. 

Bigarren aginduari esker, Eusko Jaurlaritzak, ETSren bidez, Arkauteko (Ara-
ba) lotuneko tarte baten eraikuntza-proiektua eta obra egin ahal izango ditu. 
Bileran adierazi zenez, Euskal Y-aren puntu horrek urrats berriak emango 
ditu; izan ere, ADIFek abiadura handia Gasteizera iristeko oinarrizko proiek-
tua lizitatuko du, eta, bi administrazioek erabaki-organoetan onartutako 
protokoloari esker, une horretan ingurumen-izapidetzearen ebazpenaren 
zain zegoen informazio-azterlanaren garapenarekin batera jarri ahal izango 
da martxan.

Pedro Marco Azpiegitura eta Garraio sailburuordeak, María Luisa Domínguez 
ADIFeko presidenteak eta Denis Itxaso Espainiako Gobernuak Euskadin duen 
ordezkariak ere parte hartu zuten lan-bileran.
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3.2.  Lezama-Bilbo-Donostia eta Amorebieta-
Bermeo adarra

3.2.1. Erandioko kotxetegi berriak eraikitzeko proiektua

Maiatzean, ETSk oniritzia eman zion Erandion trenbideko kotxetegi berriak 
eraikitzeko proiektua idazteko kontratuaren lizitazioari. Playabarri industrial-
dean egongo dira, eta sarearen egungo beharren eta etorkizuneko handi-
tzeen arabera dimentsionatuta egon beharko dute, hala nola 5. Linea mar-
txan jartzearen ondoriozkoen arabera.

Urriaren 18an, kontratua Idom Consulting, Engineering, Arquitecture 
S.A.U. enpresari esleitu zitzaion, 296.000 euroren truke.

Ekipamendu berria faseka eraikiko da, aurreikusitako sarea luzatzeko ustiapen 
agertokien arabera; beraz, egin beharreko lanak zehazterakoan, lehenengo 
faseak ez duela etorkizuneko luzapenik oztopatuko ziurtatu beharko da.

Proiektua tren-biltegi bat hartzeko pentsatuta dago (16 unitate lehenengo 
fasean eta 21 bigarrenean); mauka-trenbide bat eta trenen mantentze eta 
garbiketa lanak egiteko trenbide bat izango dituen trenbide zabalgunea; 
gorabeheren ondoriozko sarbide puntualetarako 20 metro inguruko Zulo-
-trenbidea; trenen zamalanetarako trenbidea; nasa teknikoa; Operazioeta-
ko eta kanpoko langileentzako Egoitza; instalazioetako eta operazioetako 
Ekipamendu Teknikoak; eta gehieneko okupazio-egoeran langile guztientza-
ko ahalmena izango duen kanpoaldeko aparkalekua.

Eraikuntza proiektua idatzi aurretik, enpresa esleipendunak alternatiben 
azterlan bat idatzi beharko du, irizpide hauek kontuan hartuta: eraikinaren 
eta hari lotutako instalazioen soluzio arkitektonikoak eta energia-eraginkor-
tasunarekin erlazionatutakoak, trenbide funtzionalitatea, eraikuntza proze-
dura, balorazio ekonomikoa, mantentze lanak eta kostuen/onuraren azter-
lana, besteak beste. 

3.2.2. Bermeoko geltokiaren birgaitzea

Azken bi urteetan 3,5 milioi euro inbertitu diren Amorebieta-Bermeo ada-
rrean egindako hobekuntza-programaren barruan, Euskal Trenbide Sareko 
kontratazio-mahaiak maiatzean lizitaziora atera zuen Bermeoko geltokia 
birgaitzeko kontratua, terminaleko ur-iragazketen arazoak konpontzeko 
helburu nagusiarekin, ez baitzuen isolamendurik lurraren eta paramentuen 
artean. Kontratua Zamakoa, S.A. enpresari esleitu zitzaion, 110.738 euro-
tan. Berriztatze lanak urteko azken hiruhilekoan egin ziren.

Egin behar diren lanek hau egitea eskatzen dute: espaloia altxatzea komu-
nen inguruaren eta terminaleko atariaren gainetik, hormigoizko egituraren 
saneamendua, iragazgaiztea, akaberetako elementuak jartzea, horien ar-
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tean espaloia birjartzeari dagozkionak, leiho-ertzak, euri-uren erretenak, 
eta zorrotenak, besteak beste, eta altzairu herdoilgaitzezko baranda bat 
instalatzea babeserako hesi gisa.

Santamañe kaleko farolen zimenduekin kontaktuan dauden paramentu ber-
tikalak eraistea ere aurreikusten da, zimendu horiei behar bezala eusten 
zaiela bermatuko duen errefortzu bat instalatzeko eta paramentu bertikalak 
birjartzeko. Ondoren etorriko den paramentuen berrezarpenak horien ar-
tean kamera bat eta kontaktu bidezko iragazketak saihestuko dituzten zi-
menduak sortuko ditu. Lanak egin aurretik, sarbide eta nasa inguruaren 
babesa egingo da.

Lanak egin bitartean, trenbide zerbitzuari eta geltokirako sarbideari eutsi 
zitzaien. Erabiltzaileen joan-etorriekin bateraezinak diren zereginak gaueko 
ordutegian egin ziren.

3.2.3.  Amorebieta: oinezkoentzako segurtasun gehiago geraleku 
berrian

Martxoaren 1ean, Iñaki Arriola Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, 
Etxebizitza eta Garraio sailburuak Amorebietako geraleku berria eta ondoko 
trenbide pasagunea bisitatu zituen, trenbide azpiegitura hori berritzearekin 
eta ingurua urbanizatzeko lanekin gertatu den hobekuntza nabarmena 
egiaztatzeko. Jarduketa horri esker, trenbide pasagunearen oinezkoen se-
gurtasuna optimizatu ahal izan da; izan ere, trenbide pasagunearen zaba-
lera handitu egin da, eta semaforoz eta hesi espezifikoz hornitu da; horien 
akzionamendua ibilgailuen trafikoa kudeatzeko erabiltzen direnekin koordi-
natuta dago, eta horiek ere berrituta daude.

Trenbide pasagunea nasa berriaren ondoan dago, 101 metro luze da, eta 
horietatik 60 metro inguru altzairu herdoilgaitzezko markesina batez eta 
beira ijeztu epelez estalita daude. Azpiegitura berri hori eraikitzeko lanek 
(2020ko abenduan jarri zen martxan) milioi bat eurotik gorako gastua eka-
rri dute. San Pedro kaletik geralekurako sarbidea hobetu egin da espaloiaren 
azalera handitu ondoren, eta, horretarako, Garitondo ibaiaren gainean da-
goen zubia ere handitu behar izan da.



20

33JARDUEREN BILAKAERA 
2021EKO EKITALDIAN

2021

Arriola sailburuak, Pedro Marco Garraio sailburuordearekin eta Andoni Agi-
rrebeitia Amorebieta-Etxanoko alkatearekin batera, nabarmendu zuen egin 
diren obrek “hobetu egiten dutela trenbidearen erabiltzaileei ematen zaien 
zerbitzua, bai eta geralekuaren inguruan bizi direnen bizi-kalitatea ere”. 
Horrela, nasa berriaren mendebaldeko muturraren eta Gudari kalearen ar-
tean hesi akustiko bat egin da, trenbidetik gertu dauden etxebizitzetan 
soinu-inpaktua murrizteko. Halaber, “kale nagusitik dagoen geralekuaren 
ikuspegia hobetu egin da, eta udalerriari azpiegitura moderno eta funtzio-
nala eman zaio”.

3.2.4. Eubako trenbide pasagunea kentzea

Maiatzaren amaieran, ETSren kontratazio-mahaiak lizitaziora atera zituen 
Eubako (Amorebieta-Etxano) trenbide pasagunea kentzeko lanak, BI-4337 
errepidearekiko trenbide trazaduraren elkargunean. Lizitazioaren zenbate-
koa 4,6 milioi eurokoa da, eta obra egiteko epea 15 hilabetekoa.

Trenbide pasagunea –Euba eta Bernagoitia auzoen artean dago– 225 me-
troko luzerako bidezubiarekin ordeztea aurreikusten da, 20 metroko hamar 
baorekin eta 25 metroko erdiko batekin, trenbideen gainean. Trazadurak % 
6tik beherako maldak izango ditu, eta gutxienez 50 metroko kurbadura-erra-
dioak. Zubibidearen plataformak 12 metroko zabalera du, eta 3,85 metroko 
bi errei izango ditu autoentzat, 0,50 metroko bazterbideak eta oinezkoen-
tzako 2 metroko espaloia. Lurraren gaineko altuera 4 eta 7 metro artekoa 
izango da.

Zubibiderako aukeratu den tipologia zubi integralekoa da, eta hormigoizko 
taula eta hormigoiz betetako metalezko pila tubularrak ditu. Hautu hori 
egiteko arrazoiak eraikuntza-kostu egokia, mantentze-lan txikiak eta ingu-
runearekiko integrazioa izan dira. Zubibidea zubi integral gisa pentsatzeak, 
egiturari dagokionez eraginkorrak diren eta esfortzu batez ere bertikalak 
zimenduetara eramango dituzten pila lerdenak diseinatzeko aukera ematen 
du, eraikuntza-proiektuak jasotzen duenez.

Egituraren ondoan aparkatzeko gune bat eraikiko da, inguruan dagoen par-
ke baten ondoan, eta lehendik dagoen errepidearekiko lotura berrantolatu 
egingo da.

ETSk bultzatutako jarduketa hori, trafiko-intentsitate handia jasaten duten 
trenbide pasaguneak kentzeko Eusko Jaurlaritza gauzatzen ari den politika-
ren barruan dago. Gaur egun, Euskal Trenbide Sareak 108 trenbide-pasa-
gune ditu, horietatik 71 Bizkaian eta 37 Gipuzkoan. 2010-2021 epean 51 
trenbide-pasagune kendu dira, horietatik 16 Gipuzkoan eta Bizkaian 35. 
Azken hamar urteetan, Eusko Jaurlaritzak ia 1.000 milioi euro inbertitu ditu 
bere eskumeneko trenbide-sarea hobetzeko, azpiegiturari dagokionez.
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3.2.5.  Esleitu dira Bernabeitiko trenbide pasagunea kentzeko 
lanak

Beste trenbide pasagune bat kentzea Eusko Jaurlaritzak trenbidearen se-
gurtasuna eta zerbitzua hobetzeko hartu duen konpromisoaren isla da, 
Amorebietako udalerrian dagoen Eubakoa kasu. Horrela, abenduaren 
16an, ETSk Ferrovial Construcción, S.A. enpresari esleitu zizkion Bernabei-
tiko trenbide pasagunea kentzeko egingo diren obrak, 1.975.479,88 eurotan, 
BEZik gabe, eta 12 hilabeteko egikaritze epearekin.

Proiektuan, trenbide gaineko pasabide bat eraikiko da, egungo trenbide 
pasagunea kentzea ahalbidetzeko. Obraren trazadura 424 metro luze da, 
ferra formako oinplanoa du eta zubi batek eta lubetan dauden eta % 6ko 
malda duten bi arrapalek osatzen dute. 
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Landa-eremua denez, bertatik zirkulatzeko abiadura 30 km/h-ra mugatzea 
aurreikusten da. Zeharkako sekzioak 9,45 metroko zabalera du, 6 metroko 
galtzadari, ertzetako batean 2 metroko espaloiari eta euste-sistemak jar-
tzeko 0,625 eta 0,55 metroko bi gainzabalerei dagokiena. 

Zubiak hiru bao (22,5/27/22,5 metro argikoak), 73,5 metroko luzera eta 
Corten altzairuzko egitura bijazenoa izango ditu. 

3.2.6. Jarduketa berriak Durangoko geltokian eta bere ingurunean

Sarrera nagusiaren irekiera 

Otsailaren 18an, ETSk amaitutzat eman zuen Durangoko geltokirako sar-
bide nagusi berria eraikitzeko prozesua. Sarbide hori eraikinaren ekialdean 
dago, terminal zaharra zegoen tokian. Lanek 1,2 milioi euro inguruko inber-
tsioa izan dute, eta urtebete baino gehiago iraun dute.

Sarrera eta irteera berriak, Ezkurdi plazako epaitegien aurrean zegoen eta 
otsailaren 22an behin betiko itxi zena ordezkatu du. Sarbide hori zirkuns-
tantzia berezietan baino ez da erabiliko, jende asko erakartzen duten eki-
taldietan, besteak beste, eta Euskotren operadoreak aldez aurretik eskatuta.

Oinezkoentzako hormigoizko eskailera bat eta eskailera mekaniko bat erai-
ki dira. Jarduketan, estali gabe zeuden behin betiko sarbidearen inguruko bi 
gune estali dira, jendea banatzeko gunea eta galeria, hain zuzen ere. Txapaz 
xaflatutako altzairuzko metalezko egitura berria egiteko, geltokiko estaldu-
raren pieza batzuk desmuntatu behar izan dira aldez aurretik.

Obrek, euri-uren saneamendurako instalazioak, suteen aurkakoak egokitzea 
eta instalazio elektrikoak argiztapenerako eta eskailera mekanikorako hor-
nitzea barne hartu dituzte.
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Igogailu berria

Abenduaren amaieran, ETSk lizitaziora atera zituen Durangoko geltokira 
sartzeko erabiltzaileei mezzaninara zuzenean iristea ahalbidetuko dien igo-
gailu berria eraikitzeko obrak, horrela, Askatasun Etorbidetik gertu dagoen 
hegoaldeko igogailura joan beharra saihestuz. Lanek hiru milioi euro ingu-
ruko hasierako aurrekontua dute, BEZik gabe, eta hamabi hilabeteko egika-
ritze-epea. Horren barruan sartzen dira 87 metro luze izango den euste-
-hormaren eraikuntza eta 20.580 m2ko azalera duen lurzatiaren 
deskontaminatzea.

1.000 kg-ko karga nominala eta 13 lagunentzako edukiera duen igogailu 
berria, geltokiaren iparraldeko isurialdean instalatuko da, eskailera meka-
nikoen azken tartetik gertu, eta Geltoki kaleko eta beheko mezzaninaren 
edo atariaren mailen arteko 10 metroak gaindituko ditu. Metalezko egitura 
beiraz estalita egongo da.

Sarrera zuzen hori sortzeko, halaber, makina baliogabetzaile berriak eta 
txartelak saltzeko makina bat instalatu beharko dira mezzaninan. Kanpoal-
dean, urbanizazioa hormigoizko baldosa aurrefabrikatuarekin egingo da.

Lizitazio horren xede ere baden lurrei eusteko horma berria, behin-behine-
koz sortutako egungoaren oinarri izango da. Proiektatutako egitura berria 
87 metro da luze, eta 10 metrotik beherako desnibela gainditzen du. Men-
debaldeko 67 metroak egiteko, horma aurrefabrikatuko 27 modulu jarriko 
dira, bakoitza 2,40 metroko zabalerakoa. Ekialdeko gainerako 20 metroak 
in situ egingo dira. Horma berriaren eta beirazko argizuloaren arteko eremua 
estalki arin iragazgaitz batez itxiko da. Kanpoko panelak zinkezkoak izango 
dira, gainerako terminalean daudenen forma eta kolore berekoak.
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Deskontaminatzea

Lizitazioaren xede den proiektuak, halaber, 20.580 m2ko azalera hartzen 
duen eta geltokiaren ondoan dagoen Euskotrenen lantegi eta kotxetegi 
zaharren lursaila deskontaminatzea aurreikusten du. Eremu hori lurzorua 
kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten lurzoruen inben-
tarioan dago. Bere garaian, Euskotrenen parke mugikorraren mantentze- eta 
konponketa-lanak egiten ziren bertan. Gaur egun, lekua hesitutako orube 
bat da, eta bertan ez dago inolako eraikinik. Eraikinak egon ziren lekuetan, 
hormigoizko zoladura egoera onean dago. Hala ere, industria-jarduera ber-
tan behera utzi ondoren, hirigintza arloko aldaketa aurreikusten da, eta, 
horren ondorioz, etxebizitzak eraiki eta espazio libreak egokituko dira. 

Proiektu berri baterako aurreakordioa lurperatzeak libre utzitako 
lurretan

Abenduaren 17an jakinarazi zen Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, 
Etxebizitza eta Garraio Sailak eta Durangoko Udalak adostutako aurreakor-
dioa. Horren bidez, proiektu bideragarri berri bati ekin ahal izango zaio 
udalerri horretako erdialdean dauden eta 2012. urtearen amaieran, trenbi-
dearen lurperatzea zerbitzuan jarri ondoren, libre geratu ziren lursailetan 
(60.000 m2).

Bi aldeak bat datoz esatean aurreakordioak, alde batetik libre geratutako 
lursailak urbanizatzeko proiektua aldatzeko udalak duen asmoari erantzun 
egiten diola, eta, bestetik, Eusko Jaurlaritzak herritarren borondateari eran-
tzuteko duen asmoari, Durangon trenbidea lurperatzeko egindako inber-
tsioaren ondoren herritarren ondare-eskubideak kaltetu barik.

Funtsean, aurreakordioak eraikigarritasuna murriztea aurreikusten du, erai-
ki beharreko eraikinen tipologia elkarrekin definitzeko konpromisoarekin. 
Murrizketa hori konpentsatzeko, Eusko Jaurlaritzak etxebizitza publikoko 
plan bat garatzeko lursailak lagako ditu toki-administrazioak. Halaber, uko 
egiten zaio lurpeko merkataritza-galeriaren bigarren fasea eraikitzeko 
proiektuari eta lurperatze-eremuan aurreikusitako ekipamenduetarako erai-
kinari, hura diseinatzeko inguruabarrak eta beharrak aldatu egin direlako. 

Agertoki horri esker, ahalik eta berdegune gehien egokitu ahal izango da 
trenbideak libre utzitako lurretan. Bestalde, Udalak Eguzkitzako industrial-
dearen etorkizuneko garapenean ekipamenduetarako lursail bat utziko dio 
Eusko Jaurlaritzari.

Azkenik, Eusko Jaurlaritzak eta Durangoko Udalak erabaki dutenez, trenbi-
de zaharren trazadura osoa Durangoko Udalaren jabetzakoa izango da eta 
berak izango du urbanizatzeko ardura.

Orain, bi erakundeak hirigintza arloko kudeaketa-sistema adosten ari dira. 
Funtsean, BBPB-PERIa alda daitekeen edo beste bat onartu behar den era-
baki beharko da.
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3.2.7.  Unibertsitateko geralekua (Eibar) eraberritzeko lizitazioa

Uztailean, ETSren kontratazio-mahaiak argi berdea eman zion Eibarko 
Unibertsitateko geltokia eraberritzeko proiektuaren lizitazioari. Proiektu 
horrek nasa eta eskailerak eraistea eta egitea aurreikusten du, bai eta az-
piegitura hori hobetzeko eta irisgarritasun-araudiari egokitzeko beste jar-
duketa batzuk ere. Oinarrizko aurrekontua 115.000 eurokoa da (BEZik gabe) 
eta gauzatzeko epea 90 egunekoa.

Aurreikusitako eraberritzearen eta egokitzearen arrazoia nasetako zoladura 
osatzen duten lauzak hondatuta daudela da, baina horrez gain, Euskotrenen 
EMU-900 eta 950 unitateen plataformara sartzeko kotan jarri behar direla, 
indarrean dagoen irisgarritasun-araudia betetzeko. Nasetako kota aldatzen 
bada, eskaileretan ere doikuntzak egin behar dira, altuera berrira egokitzeko.

Funtsean, lan hauek egingo dira: nasak eta Donostiako norantzako nasara 
sartzeko eskailera eraistea eta altxatzea; salmenta-makina eta komunika-
zio-racka dagoen txabolaren egitura nasaren neurri berrietara egokitzea; 
nasak eta eskailerak zolatzea, eta nasako gelditze-lerroak eta hormak mar-
gotzea.
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3.2.8. Mendaroko geltokiaren berriztapena

Irailaren 30ean, Mendaroko geltokia eraberritzeko obrak Comsa-Jaizubia 
enpresek osatutako aldi baterako enpresa-elkarteari esleitzea erabaki zuen 
ETSk, 2.191.545,27 euroko zenbatekoan, BEZ aparte, 12 hilabeteko egika-
ritze-epearekin. Lehenengo lanak urte amaieran hasi ziren.

Esleitutako proiektuak honako jarduketa hauek hartzen ditu barne, besteak 
beste: lehendik dauden trenbideen gainegitura berritzea eta hobetzea; tra-
zadura hobetzea; erdiko nasa 80 zentimetro handitzea, 3 metroko zabalera-
ra iritsiz; oinezkoentzako pasabide bat eraikitzea une honetan dauden nasen 
artean, eskailerekin eta igogailuekin; nasen arteko trenbide-pasagunea ken-
tzea; elektrifikazio-instalazioak eta segurtasun- eta telekomunikazio-instala-
zio finkoak trazadura berrira egokitzea; eta trenbide ingurunea hobetzea. 

Gaur egun, Mendaroko geltokiko trenbide-plataforma alboko bi nasen arte-
ko balasto gaineko trenbide bikoitz batek eta erdiko nasaren beste aldeko 
balasto gaineko bazterbide batek osatzen dute. Mendarorako trenbide-sar-
bidea, ekialdetik zein mendebaldetik, trenbide bakarretik egiten da.

Oinezkoentzako pasabide bat eraikitzeak nasen arteko trenbide-pasagunea 
kentzea erraztuko du. Horrek guztiak Euskotrenek ematen duen zerbitzu 
erregularraren erabiltzaileen segurtasuna hobetzea ekarriko du.

3.2.9.  Amaitu dira Deba eta Zumaia arteko sei tunelen eraberritze 
lanak 

Urtarrilaren 14an, ETSk Deba eta Zumaia arteko sei tunel berritzeko lanak 
amaitu zituen, eta, horri esker, trenbideko zerbitzua berriro martxan jarri 
ahal izan zen. Jarduketa hori gauzatu den aldian (azaroaren 24an hasi zen) 
autobusez egindako garraio-aldaketa zerbitzuekin bete da bi herrien arteko 
ibilbidea.
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Lanen helburu nagusia Santa Katalina, Itxaspe, Atxuribi, Sakoneta I, Sagar-
bide eta Baiona tunelek zituzten egiturazko arazoak konpontzea izan da. 
Lanen aurrekontua 1,5 milioi eurokoa izan da (BEZ aparte). 

Tunel horiek, 1901eko urtarrilaren 1ean inauguratu zen eta 1982an Eusko-
trenen sartu zen Elgoibartik Donostiarako trenbidearen hasierako linearen 
parte dira. Beraz, Euskadiko obra zibilaren historiaren parte da. 

Lanak hainbat fasetan banatu dira: trenbideko instalazioak desmuntatzea; 
komunikazioak; erdi-tentsioko sarea eta katenaria; eremu jakin batzuetan 
harlangaitza pikatzea; zertxekin eta proiektatutako hormigoiarekin trinko-
tzea eta instalazioak berritzea. 

3.2.10.  Zarauzko geltoki berria eta San Pelaioko geralekuaren 
berriztapena

Gipuzkoako trenbide komunikazioak egituratzeko prozesuak bi aurrerapen 
berezi izan ditu 2021ean: Zarauzko geltoki berria eta San Pelaioko geralekua 
eraikitzeko obren hasiera, udalerri horretan bertan. Bi jarduketa horiek 
lurralde horretako beste proiektu batzuek izan duten bultzadarekin osatzen 
dira, hala nola Aginagako Kortea, Topoaren saihesbidea eta Loiolako Erribe-
rako geltokia, Donostian, eta Altza-Galtzaraborda tartea, Pasaian, egikari-
tze-fase desberdinetan.

Agertoki horretan, apirilaren 29an, ETSk Tecsa eta Amenabar enpresek 
osatutako ABEEari esleitu zion Zarauzko geltoki berriaren eraikuntza. Lanak 
uztailean hasi ziren, eta 8,1 milioi euroko aurrekontua eta 29 hilabeteko 
egikaritze-epea dute.
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Zarauzko geltoki berria eraikitzeak, gaur egun dauden tren instalazioak 
modernizatzeaz gain, trenbidearen trazadurak udalerrian duen hiri-integra-
zioa hobetzea ahalbidetuko du. Lanen barruan sartzen dira egungo geltokia 
eraistea, trazadura aldi baterako zuzentzea eta behin-behineko geltoki bat 
eraikitzea, obrak egin bitartean zerbitzuarekin jarraitzeko. Terminal berriak 
80 metroko luzera duten alboko nasak izango ditu. Markesinek metalezko 
egitura eta beirak izango dituzte.

Geltoki berria eraikitzearen helburua nasak eta atariko eremua era seguruan 
eta irisgarrian lotzea da. Donostiako topoaren trenbide saihesbidea zerbitzua 
ematen hasi ondoren aurreikusitako eskarien igoerak, bereziki Zarautz-Do-
nostia tartean, eragina izango du konexio horretan.

Proiektuaren helburua, azken batean, tren zerbitzua hobetzea da, eta baita 
Zarauzko hiriguneko trenbide trazaduraren iparraldearen eta hegoaldearen 
arteko hiri-iragazkortasuna ere. Horretarako, beheko pasabide bat eraikiko 
da terminal berriaren azpian.

Proiektu hori ETS erakunde publikoak eta Zarauzko Udalak finantzatuko dute, 
bi erakundeek sinatutako hitzarmenari esker. Hitzarmen horretan, ETSk au-
rrekontuaren % 66,7 hartuko du bere gain, eta Udalak gainerako % 33,3.

San Pelaioko geralekua

Uztailaren 16an, ETSk Zarauzko hiriguneko ekialdeari zerbitzua ematen 
dion San Pelaioko geralekua eraberritzeko kontratua esleitu zuen. Construc-
ciones Moyua eta Jaizubia Obras y Servicios enpresek osatutako aldi bate-
rako enpresa-elkartea arduratuko da obrak gauzatzeaz. Zenbatekoa 
2.500.555,78 eurokoa izango da, BEZ aparte, eta 18 hilabeteko epean egin 
beharko dira. Lanak irailean hasi ziren.
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Azken urteotan, San Pelaioko geralekuan eskaera asko handitu da, udako 
aldietan batez ere. Geraleku horren eskaria nabarmen handitu da, udan 
batez ere. Horrela, 2019an eskaria hirukoiztu egin zen 2013. urtearekin 
alderatuta, 100.029 bidaia izatetik 2019an 331.595 izatera igaroz. Donostian 
Topoaren trenbide saihesbidea martxan jarri ondoren, Zarautz-Donostia 
tarteko eskaria are gehiago igoko dela aurreikusten da.

Geralekurako egungo irisgarritasunaren abiapuntua trenbidearen azpitik 
doan eta 3 metroko zabalera duen beheko pasabide bat da. Trenbidearen 
iparraldean eta hegoaldean dauden bi bizitegi-sektore lotzen ditu arrapalen 
bidez. Halaber, nasa 70 metro luze eta 2,80 metro zabal da. Geralekua ba-
besteko, 11 metro inguruko luzera duen markesina bat dago nasaren erdian.

Geraleku berriak 100 metro karratuko atari bat izango du, eta puntu horre-
tan zabalera bikoiztu eta 6 metrora pasatuko den beheko pasabidetik sar-
tuko da bertara. Txartelak saltzeko makinetarako, makina baliogabetzailee-
tarako, eta txartelak saltzeko, informazioa emateko eta bezeroaren 
arretarako erakusmahairako tokia izango du, eta baita gela teknikoak ere. 
Bertatik, eskailerak edo igogailua erabiliko dira nasara sartzeko. Nasa, be-
rriz, 80 metro luze eta 3,5 metro zabal izango da. 28 metroko markesina 
bat izango du. 

3.3. Lasarte Oria-Donostia-Hendaia (Topo) 

3.3.1. Lugaritz-Easo saihesbidearen eraikuntza

2021ean aurrera jarraitu zuten Topoaren eraikuntza lanek. Topoaren trenbi-
de saihesbideak, metro sistema emango dio Donostiako erdiguneari, zerbi-
tzua eskainiko dio Antigua-Unibertsitatea inguruari eta Amarako geltokiak 
dakarren zaku hondoa kenduko du. Topoaren saihesbidea 4,2 kilometro 
izango da luze eta beste hiru geltoki izango ditu: Bentaberri-Antiguo, Erdial-
dea-Kontxa eta Easo-Amara, guztiak ere lur azpian. Azken horrek egungo 
geltokia ordezkatuko du, lur azpian eraikiko den azpiegitura berriarekin, eta 
21.000 m2 aske geldituko dira erabilera publikorako, trenbide-gunea ezaba-
tuko baita.

Eraikuntzari dagokionez, proiektua 2017. urtearen amaieran hasi zen, eta 
bi tartetan egituratuta dago: Lugaritz-Mirakontxa eta Mirakontxa-Easo.

2. faseko obren esleipena

Apirilaren 22an, ETSko kontratazio-mahaiak obren 2. fasea (Mirakontxa-
-Easo tartea, 2,1 km-ko luzerakoa) gauzatzeko kontratua Altuna y Uria, 
Acciona Construcción eta Iza Obras y Promociones enpresek osatutako aldi 
baterako enpresa-elkarteari esleitu zitzaiola jakinarazi zuen, 47.846.896,74 
euroko zenbatekoan, BEZ aparte.

Esleipenaren ondorioz, obrak berriro hasi ziren tarte horretan, aurreko kon-
tratua 2020ko irailean deuseztatu ondoren, proiektua gauzatzean sortutako 
gorabehera geologikoei aurre egiteko Erakunde publikoak izan zuen aurre-
kontuaren igoera handiaren ondorioz. Zehazki, kontratu-amaitze horren 
jatorrian zeuden eraso-frontean harri iragazkorra detektatu ondoren lurra 
iragazgaiztu eta sendotzeko egin beharko liratekeen teknika eta tratamen-
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du espezifikoen kostu handiak (legeak baimendutako zenbatekoak gaindi-
tzen zituzten) eta Zubieta kaleko 8. zenbakiko behealdean egindako zuloa.

Kontratua bertan behera geratu arren, zenbait lanen luzapena negoziatu 
zen, hala nola hondeaturiko tunelaren hormigoizko estaldura estrukturala, 
zorupea finkatzeko eta auskultatzeko lanak, gerta litezkeen gorabeherak 
saihesteko, eta ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioan aldaketak eskatuko 
dituzten lur-azaleko obrak egitea. 

Proiektu berriak, orokorrean, Kontxako hondartzaren eta Easo plaza ingu-
ruaren arteko lineako tunelaren 400 metro inguruko indusketa-lanak barne 
hartzen ditu, eta baita etorkizuneko Erdialdea-Kontxa geltokiko haitzuloa 
eta haren sarbideak eta aireztapenak ere. Horietako batzuk, osorik ez bada 
ere, dagoeneko gauzatu dira. Ukitutako zerbitzuen parte baten leheneratzea 
ere sartzen da.

Easoko haitzuloa, haren sarbideak eta aireztapenak egikaritze-fase desber-
dinetan zeuden esleipenaren unean. Zehazki, hondeaketa, euspena eta 
iragazgaiztearen zati bat eginda zeuden. Autonomia kaleko kanoia oso au-
rreratuta zegoen, eta Salud kaleko igogailuaren putzua ere eginda zegoen.

Bentaberriko haitzuloko obretara bisita

Maiatzaren 5ean, Iñaki Arriola sailburuak obren bilakaera in situ egiaztatu 
zuen, Bentaberriko etorkizuneko geltokiaren haitzulora egin zuen bisita ba-
tean, Lugaritz-Mirakontxa tartean. Bertan nasak eta trenbideko lauza —errai-
lak jartzeko hormigoizko trabesak gainean jarriko diren euskarriak— eraikita 
zeuden jada eta gainazalaren %50ak amaitua zuen behin betiko altzairu 
beiraztatuzko estaldura, eta horrek oso itxura aurreratua ematen zion.

Trazaduraren 3.073 metroko luzeraren indusketa erabat amaituta zegoen. 
Horietatik, 2.000 metro lineako tunelekoak dira, 95 metro geltokiko haitzu-
lokoak, eta gainerakoa obretara sartzeko galerietakoak eta Bentaberriko 
geltokira sartzeko kanoietakoak. Guztira, 160.000 metro kubiko lur eta 
harri hondeatu ziren.

Arriola sailburuak, Pedro Marco Azpiegitura eta Garraio sailburuordearekin 
batera, lineako tunela erabat estalita eta dagozkion kanalizazioekin dagoe-
la egiaztatu ahal izan zuen. Une horretan, amaitzeko falta diren lan bakarrak, 
gela teknikoak eta geltokira sartzeko mezzaninak edo atariak ziren. Trenbi-
dea eta katenaria jartzea ere falta zen, baina lan horiek beste kontratu 
baten bidez egingo dira. 

Lugaritzen zerbitzuan dagoen bidearekin lotzen duen saihesbidearen hasie-
rako zatia -haitzulo baten neurriak ditu- ere erabat zulatuta eta estalita 
dago. Azpimarratzekoa da trenen zirkulazioak inoiz moztu gabe burututako 
jarduketa izan dela. Sailburuak bisita egin zuenean dagoeneko hasita zeuden 
trenbidea muntatzeko lanak, trenbide zirkulazioa saihesbidera desbidera-
tzeko. 



31

33JARDUEREN BILAKAERA 
2021EKO EKITALDIAN

2021



32

33JARDUEREN BILAKAERA 
2021EKO EKITALDIAN

2021

Eskailerak eta igarobide errodagarriak 

Bisitan, Iñaki Arriolak Bentaberriko geltokira sartzeko bi kanoietako eskai-
lera mekanikoen eta korridore gurpildunen hurrengo instalazioa aurreratu 
zuen, eta adierazi zuenez, horrek lurrazaleko lanen errematea eta obrek 
okupatutako eremuaren urbanizazioa bizkortzen lagunduko du, eta, ondo-
rioz, bizilagunei ahalik eta kalte gutxien eragingo die.

San Martin kalearen irekiera partziala

Maiatzaren 28an, egun batzuk lehenago Arriola sailburuak aurreratu zuen 
bezala, San Martin kalearen tarte handi bat herritarren erabilerarako be-
rreskuratu zen —Urbieta eta Hondarribia kaleen arteko tartea—, hainbat 
hilabetez itxita egon ondoren, Loiolako sarbide kanoia eraikitzeko pilote-
-pantailak jartzeko, etorkizunean egingo den Erdialdea-Kontxa geltokian. 
Irekiera partzial horri esker, bizikleta-errei bat gaitu zen, Artzain Onaren 
plazaren aldeko espaloia berreskuratu zen eta arkupeen ondoan zegoen 
espazioa handitu zen.
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Loiola kaleko kanoia hondeatzeko lanak hasi zirenean San Martin kaleko 
arkupeko gunetik hurbilen dagoen erreia obrara sartzeko egokitu zen.

Ondoren, uztailetik aurrera, Bentaberriko kiroldegiaren kanpoaldeko obre-
tarako espazio mugatua ere murriztu egin zen, urtearen amaieran urbani-
zazioa amaitzeko helburuarekin.

Lugaritzeko geltokia, etorkizuneko saihesbidearekin lotuta

Irailaren 13an, Euskal Trenbide Sareak Lugaritzeko geltokia Topoaren etor-
kizuneko trenbide saihesbidearekin lotzeko lanak amaitu zituen, eta, horri 
esker, trenbide bikoitzeko zirkulazioari ekin zitzaion berriro inguru horretan.

Saihesbidearekin lotzeko hondeaketa-lanen ondorioz, 2020ko otsailetik 
trenbide bakarrean zirkulatu behar izan zen hainbat metrotan, Lugaritzeko 
geltokiaren irteeran, Amararako noranzkoan. Hartutako eraikuntza-meto-
doaren premisa, tarte horretan, eta, ondorioz, Lasarte-Hendaia adarrean, 

uneoro zirkulazioari eustea izan zen, eta, era berean, bidaiari gehieneko 
uneetan ordu eta noranzko bakoitzean zortzi treneko maiztasunari eustea. 

Trenbide berria zulatzeko, estaltzeko, iragazgaizteko eta jartzeko lanak 
gauez egin dira. Bibrazioak arintzeko eta, ondorioz, inguruko hiri-ingurunean 
inpaktu akustikoa eta bibrazioari dagokiona murrizteko, komenigarritzat jo 
zen, lotunearen ondoko zatian eta lotura puntuan bertan, trenbidea harlau-
za flotatzaileen multzo baten gainean jartzea. Lauza horiek, elastomero 
izeneko banden gainean jarritako hormigoi armatuzko pieza aurrefabrikatuz 
osaturik daude. 
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3.3.2.  Loiolako Erriberetako aldagunea: informazio-azterlana, 
jendaurrean

Ekainaren 28an, ETSk jendaurrean jarri zuen Loiolako Erriberako truka-
gailuaren proiektuaren informazio-azterlana, Donostian. Proiektu horrek 
geltoki baten bidez lotuko ditu Lasartetik Hendaiara doan Euskotrenen E-2 
linea (Topoa), eta Adifeko C-1 linea (Renfeko Aldirietako trenak). Trukagai-
luak aukera emango die erabiltzaileei bi lineek bat egiten duten tokian trenez 
aldatzeko. Egun horretan bertan, Iñaki Arriola sailburuak proiektuaren 
izaera estrategikoa azpimarratu zuen, Gipuzkoako trenbideko zirkulazioari 
bultzada handia emango diolako, lurraldeko tren bidezko garraioaren bi 
ardatz nagusiak lotuz.

Proiektuaren (obra osoa) hasierako aurrekontua 39.478.165,30 milioi euro-
koa da (BEZa barne), 36 hilabeteko egikaritze-epearekin.

Jardueraren eremua Euskotrenek ADIFen linearen gainean Loiolako Erribe-
retan abiatutako linearen bidegurutzean dago, Zorroaga pasealekuaren 
kanpoko ertzean, Amara Berri auzoaren ekialdeko muturrean eta bizitegi-
-garapen berriaren hegoaldean.

Gaur egun, nahiz eta Topoak Renfek erabiltzen duen linea era perpendiku-
larrean zeharkatzen duen, ez dago ez geltokirik ez geralekurik bi trenbidee-
tako batean ere.

Trukagailu hori egiteko, alboetan bi nasa izango dituen eraikin bat eraikitzea 
aurreikusi da. Eraikin horrek topoaren egungo trenbideak ekialderantz mu-
gitzea ekarriko du, eta baita Zorroaga pasealekua mendebalderantz ere, 
eraikin horri lekua egiteko. Geltoki berria lur gainean egongo da.

Trukagailu berri horrek ADIFen trenbideen % 50 estaltzea ere barne hartzen 
du bere nasa berrietan zehar, geltokia argiz eta aireztapenez hornitzeko eta 
Bartzelona hiribidetik sarbide zuzena izateko. Azken lan hori bigarren fase 
batean gauzatuko da, trukagailuaren eskariaren bilakaeraren arabera.

Trukagailua osatu ondoren, geltokiak argi eta garbi bereizitako bi zati izan-
go ditu: alde batetik, Euskotrenen nasa eta instalazioak, eta bestetik, lur-
peratuta, ADIFen aldiriko trenbidearen nasa eta instalazioak. Bi aldeen ar-
tean, dagozkion korridoreak, banaguneak eta komunikaziorako eskailerak 
jarri beharko dira. Eraikuntza-proiektuan, nasak behar bezala ebakuatzeko 
beharrezkoak diren larrialdi-irteerak aztertu eta definitu beharko dira.

ADIFeko nasak estaltzeak Memoriaren Lorategia Amaiurko Parkearekin lotu 
arte zabaltzea ahalbidetuko du. Horrela, balio handiko berdegunea sortuko 
da Amara Berri auzo finkatuaren eta Loiolako Erriberako garapen berriaren 
arteko elkargunean. 

Azaroaren 30ean behin betiko onartu zen Loiolako Erriberako truke-gel-
tokiaren informazio-espedientea, Eusko Jaurlaritzako Garraio Azpiegituren 
zuzendariaren ebazpen bidez.

ETSren 
linea orokorra

ADIFen Aldirietako 
C1 linea

Loiolako Erriberetako 
Trukagunea

Urumeako saihesbidea

Bartzelona etorbidea

Gregorio Ordóñez kalea

Zorroaga pasealekuaren 
lehengoratzea. 

Ezkerreko adarra

Zorroaga pasealekuaren 
lehengoratzea. 

Eskuineko adarra

Zorroaga 
pasealekuaren 
lehengoratzea 

Larrildietako Irteerara 
sartzeko bidea

GI-20

GI-20

GI-41

AZTERLANAREN JATORRIA 

ANOETAKO TUNELAREN AMAIERA

AZTERLANAREN AMAIERA

Larrialdietako trenbidea

Bidegorria
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3.3.3. Merkantzien trenbide saihesbidea Herrera-Irun tartean

Uztailean, ETSk Herrera eta Irun arteko Topoaren tartean metro bateko 
zabalerako trenbide saihesbide baten alternatiben azterlana idazteko lizita-
zioa egin zuen, 120.000 euroko oinarrizko aurrekontuarekin eta bederatzi 
hilabeteko egikaritze-epearekin.

Euskotren operadoreak trenbideko merkantzien trafikoari buruz egiten di-
tuen aurreikuspenen arabera, etorkizun hurbilean zirkulazioak areagotu 
egingo dira. Aldi berean, egiaztatu egin da pertsonak eta merkantziak ga-
rraiatzeko partekatzen den gaur egungo azpiegitura, dentsitate handiko 

LIC
(Jaizkibel)

T.M. Donostia

T.M. Pasia

T.M. Errenteria

T.M. Astigarraga

T.M. Lezo

T.M. Oiartzun

T.M. Hondarribia

T.M. Irún

LIC
(Ulia)

GALTZARABORDA

HERRERA

LEZO-RENTERÍA

A-8

N-I

GI-2638

GI-2134

ADIF-EN C-1 LINEA. (Irun-Brinkola) 
ETS-REN LINEA. (Donostia-Hendaia)

AZTERLANAREN EREMUA

KANTAURI ITSASOA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA
PROVINCIA DE GUIPUZKOA

5002500

ETS-REN LINEA ERAIKITZEN. (Altza-Galtzaraborda)

PASAIA

PASAIA
ALTZA

AZTERLANAREN HASIERA

AZTERLANAREN AMAIERA
ERRENTERIA

FANDERIA

OIARTZUN

GAINTZURIZKETA

HERRERA

DONOSTIA-HENDAIA LINEAKO HERRERA-IRUN TARTEAN MERKANTZIEN TRENBIDE SAIHESBIDERAKO ALTERNATIBEN AZTERLANA

biztanle-guneetatik igarotzen dela eta, kasu askotan, eraikinak trenbidearen 
trazaduratik oso gertu daudela.

Gertakari horrek egungo trazaduraren ezaugarriak hobetu egin behar dire-
la erakusten du, trenbide bikoizketen edo saihesbideen bitartez, lehendik 
dauden lineek trafiko-bolumenaren igoera hori xurgatu ahal izan dezaten 
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eta, horrela, igarotzen diren udalerrietan inpaktu txikiagoa sortzen lagundu 
dezaten. Gainera, planteamendu hori EAEko Trenbide Sarearen Lurraldeko 
Sektore Planaren filosofiarekin bat etorri behar da, hau da, trenbideko mer-
kantzien trafikoa sustatzea.

Azterlanetik ondorioztatzen den soluzioa bateragarria izango da jatorria 
Herrerako geltokian duen etorkizuneko saihesbidearen eremuan egiten diren 
jarduketekin. Trazaduraren azken puntua, hala ere, alternatiben plantea-
menduari irekita dago, eta horien artean Arasoko ingurunea erreferentzia 
egokitzat jotzen da.

Azterlanak, besteak beste, honako alderdi hauek aztertu eta garatuko ditu:

•  Herrera-Irun tartean trazaduraren saihesbideak eta alternatibak zehaztea, 
eta baita fase independenteetan egikaritzeko aukera ere.

•  Garraio-azpiegitura berriaren funtzionaltasuna eta ustiapen-azterketa. 
•  Egungo Donostia-Hendaia linearekiko (ETS) eta tarte horretan aurreiku-

sitako konponbideekiko trenbide loturaren azterketa.
•  ADIFen Madril-Irun trenbidearen gaineko eraginaren azterketa, eta baita 

tartean garatzen ari diren beste azpiegitura-proiektu batzuen gainekoa 
ere.

•  Korridorearen Esparru geologikoaren, geoteknikoaren eta hidrogeologi-
koaren azterketa.

•  Zeharkatutako hiriguneetako hiri-txertatzearen azterketa.
•  Alternatibek ingurumenean duten eraginaren azterketa.
•  Eraikuntza-prozeduraren, obra-faseen eta ustiategiaren gaineko eraginen 

definizioa.
•  Eragindako zerbitzuen hautematea eta horien berrezarpena aurredefini-

tzea.

Azaroan, Técnica y Proyectos, S.A. enpresari esleitu zitzaion azterlana, 
90.000 euroko zenbatekoan.

3.3.4. Altza eta Galtzaraborda arteko trenbide saihesbidea

Apirilaren 15ean, ETSk lizitaziora atera zuen Altza eta Galtzaraborda ar-
teko topoaren trenbide saihesbidearen eraikuntza, eta uztailean erakunde 
publikoak Comsa, Campezo, Azvi eta Nortunel enpresek osatutako ABEEari 
esleitu zion, 64,1 milioi euroko zenbatekoan (obra zibila) eta 46 hilabeteko 
egikaritze-epearekin. Lanen artean, Pasaiako erdigunean lurpeko geltoki 
berri bat eraikitzea ere sartzen da.

Altza (Donostia) eta Galtzaraborda (Errenteria) arteko bi kilometroko tartea 
eraikita, 2016ko irailean Topoa Herreratik Altzara eraman zuen trenbide 
bikoitzeko trenbide saihesbidea osatuta geratuko da. Donostiako azken auzo 
horretatik, trazadura berriak meategi-tunel bidez egingo du aurrera, Donos-
tia eta Pasaia arteko muga markatzen duen Eskalantegi kalearen pareraino. 
Ondoren, ibilbide berriak mendebaldetik ekialdera zeharkatuko du Pasaia, 
tunel faltsuan, eta, Pasaiako saihesbidearen eta Topoaren egungo trazadu-
raren azpitik igaro aurretik, meategi-tunelean jarraituko du, Errenteriara 
iritsi arte. Puntu horretan, diseinaturiko trazadura kanpora irtengo da Parke 
kalearen parean, une honetan Topoa igarotzen den ibarbidean jadanik, Gal-
tzarabordako geltokiaren hasieran egungo trenbideekin bat egin arte.
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Molinao errekaren presentziak eta inguruko eraikuntzek Pasaiako geltokitik 
igarotzen den linearen trazadura eta sarbideen eta larrialdiko aireztapenen 
kokapena baldintzatzen dute.

Pasaian, lurpeko geltoki bat egitea proposatzen da, Gure Zumardia kalearen 
ondoko plazaren azpian. Sarbidea Eskalantegi kalean egongo da, eta igogai-
lua, plazan bertan. Larrialdietarako irteera San Markos kalean egongo da. 
Trenbideak nasak alboetan izango ditu, baina eskailerak atari bakar batean 
amaituko dira, eta bertatik irtengo da kalera. Bi nasak ere igogailu baten 
bidez konektatuko dira atariarekin.

Pasaiako geltokia “cut&cover” (moztu eta estali) metodoaren bidez gauza-
tuko da. Horretarako, gainazaletik, geltokia hartuko duten pantailak egingo 
dira, hidrofresa erabiliz. Pantaila horiek egiteko Azoka eraitsi beharko da.

Zerbitzua martxan jarrita, Altza, Pasaia eta Galtzarabordako topoaren era-
biltzaileek 7,5 minutuz behingo maiztasuna izango dute hiriburuaren erdi-
gunera egiten dituzten joan-etorrietan. Gaur egun, maiztasun hori Herrera-
ko geltokiraino baino ezin da eman. 

Instalazioak

Altza-Galtzaraborda tarteko instalazioen proiektuak irailean hasi ziren 
idazten. Proiektu horren kontratazioa lau lotetan banatu zen:

•  Seinaleztapena. 41.700 euroko zenbatekoarekin, Idom enpresa bi ata-
letan banatuta planteatzen den proiektuaren idazketaren esleipendun 
suertatu zen:
–  Saihesbidean zerbitzua hasi ondorengo tartean ezkerreko zirkulaziora 

egokitzea. Galtzarabordan katigatze berri bat eta objektuen kontrola-
tzaile bat Pasaiako egungo geltokian hartzen du barne.

–  Tarte berria seinaleztatzea, objektuen kontrolatzaile batekin Pasaiako 
geltoki berrian, eta Altzako egungo katigamendua aldatzea.
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•  Komunikazioak. Proiektua CAF TE. enpresari esleitu zitzaion, 34.000 
eurotan. Barne hartzen ditu kableatze-azpiegituren eta azpiegitura digi-
talen definizioa, baita irrati, telefonia, interfonia, megafonia, teleadieraz-
le, kronometria, bideozaintza eta sarbideen kontroleko sistemak ere.

•  Elektrifikazioa. Tarte berriaren elektrifikazioaren diseinua (Altzako ka-
tenaria zurrunari jarraipena ematen dio Galtzaraborda inguruan gainaza-
lean elkartu arte) SAITEC enpresari esleitu zitzaion, 35.000 eurotan. 
Proiektuan, halaber, tartearen elektrifikazioaren teleagintea sartzen da.

•  Instalazio elektrikoak eta ekipo mekanizatuak. Proiektuen idazketa 
CAF TE enpresari esleitu zitzaion 74.000 eurotan. Lehenengoan sartzen 
dira geltokira elektrizitatea banatzea; indar- eta argiztapen-ekipoak; hi-
rugarrenen elikadura (seinaleak, komunikazioak, etab.); suteen aurkako 
babesa; klimatizazioa eta instalazioen teleagintea. Bigarrenean (ekipo 
mekanizatuak) Pasaiako geltoki berrian aurreikusitako hiru igogailuak eta 
bi eskailera mekanikoak sartzen dira.

3.3.5. Belaskoeneako geltokiaren berriztapena

ETSk Irungo Belaskoenea geltokia berriztatzeari ekin zion urteko azken 
hiruhilekoan. Proiektu hori irailaren 30ean esleitu zitzaion Alberdi Obras de 
Albañilería, S.L. enpresari, 208.729,24 eurotan (BEZ aparte). Markesinak eta 
nasako zoladura osatzen duten lauzek zuten narriadurak eragin du jarduketa.

Hauek dira enpresa esleipendunak egindako lanetako batzuk: nasa eraistea, 
saneatzea eta nibelatzea; kutxatilak, nasaren ertzeko piezak eta zoladura 
jartzea; egungo seinaleak eta argiak desmuntatzea; egungo markesina 
kentzea, markesina berria hornitzea eta jartzea; argiteria- eta seinalezta-
pen-lineak instalatzea, eta, azkenik, pintura aplikatzea trenaren gelditze- eta 
segurtasun-lerroetarako. 

2019an, covid-aren aurretik, Topoaren 136.203 erabiltzailek erabili zuten 
Belaskoeneako geltokia. 



39

33JARDUEREN BILAKAERA 
2021EKO EKITALDIAN

2021

3.3.6.  Amarako eta Irun-Coloneko bizikletentzako aparkalekuak 
berriro irekitzea

Apirilaren 22an eta maiatzaren 4an berriro ireki ziren Amara eta Irun-
-Colon geltokietako bizikletentzako aparkalekuak. Guztira 194 bizikletentza-
ko edukiera dute (144 Amaran eta 50 Irun-Colonen), eta bi instalazioen 
irekiera berriarekin batera, erabilera-arau batzuk ezarriko dira, aparkalekua 
kontrolik gabeko bizikleta-biltegi bihur ez dadin eta zerbitzua gehiegi ez 
kargatzeko. Erabilera txarra eta errotazio falta izan ziren azpiegitura horiek 
2019ko uztailean ixteko arrazoietako bat.

Iñaki Arriola Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio sailburua izan zen 
irekiera ekitaldi bien buru, Euskotreneko eta ETSko zuzendaritza taldeko 
zenbait kiderekin batera. Bere hitzaldietan, Arriolak, txikiak izan arren sa-
kontasun handia duten zenbait jarduera nabarmendu zituen, aparkalekuak 
besteak beste, “garraio jasangarriaren aldeko apustua erakusten dutelako, 
ingurumena errespetatzen duten bi sistemaren (trenbidea eta bizikleta) 
trukea erraztuz”.
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Amarako geltokiko bizikletentzako aparkalekua Easo kaletik hurbilen dagoen 
nasaren ondoan dago, trenbide eremua kale horretako espaloitik bereizten 
duen burdin hesiaren ondoan. Toki segurua da, argiztatuta, segurtasun-ka-
merekin zainduta eta itxita baitago. Atea kontakturik gabeko txartelaren 
(Mugi, Barik edo Bat) bidez irekitzen da. Erabiltzaileek txartel hori garraio-
-tituluaren euskarri gisa dute. Txartel horiek pertsonalizaturik egon behar 
dute, eta aldez aurretik erregistratu behar dira Bezeroen Arretarako Ama-
rako Bulegoan.

Irun-Coloneko geltokiaren kasuan, bizikletentzako aparkalekua nasaren 
ondoan dago, eta horrek erraztu egiten du bizikleta-trena igarotzea. Toki 
segurua da, lokal itxia, ongi argiztatua eta bizikleta giltzarrapoz lotzeko 
barrak dituelako. Amarako geltokian bezala, atea kontakturik gabeko Mugi, 
Barik edo Bat txartelen bidez irekitzen da. 

3.4. Bilboko Metroa

3.4.1. 1. Linea (Etxebarri-Plentzia)

Neguriko geltokiko eraikin zaharraren goitik beherako birgaitzea 

Apirilaren 22an, ETSko kontratazio-mahaiak, estilo neoeuskalduneko Ne-
guriko geltokiko eraikin zaharra goitik behera birgaitzeko lehiaketa publikoa 
deitu zuen. Eraikina joan den mendearen hasieran eraiki zen, Euskal Tren-
bideen San Nikolas-Plentzia linea ireki zenean. Uztailaren 16an Zamakoa, 
S.A. enpresari esleitu zitzaion kontratua, 212.070,04 eurotan (BEZ aparte) 
eta sei hilabeteko egikaritze-epearekin. Obrak urrian hasi ziren.

Higiezinak babes-maila ertaina du udal-plangintzaren barruan, eta Getxoko 
Eremu Bereiziko Monumentu Multzoaren barruan dago. Gaur egun, eraikinak 
ez du trenbide garraioarekin erlazionatutako inolako funtziorik betetzen; 
izan ere, Bilboko metroaren 1. linea inauguratu zenetik, haren funtzioak 
geltoki berriko beste higiezin batean gauzatu dira. 

Zaharberritzeko lanetan, eraikinaren tipologia-, forma- eta egitura-elemen-
tuak errespetatuko dira, estalkiaren posizioa aldatu barik, eta jatorrizko 
estaldura berrezarriz.

Bizkaiko Foru Aldundiko Ondare Zuzendaritzak ezarritako irizpideen arabe-
ra, proiektuak jatorrizko eraikinaren parte ez diren bi gorputz erantsi erais-
tea jasotzen du, eta baita zurezko egitura eta arotzeria osoa kentzea ere, 
intsektuen eta onddo-izaera duten elementuen oso eragin handia jasan 
duelako. 

Estalkiaren euskarri-egitura berri bat planteatzen da, dekorazio-elementuei 
dagokienez jatorrizkoarekiko guztiz berdina. 

Estalkiaren “tapa” egiteko, lehendik dagoenaren antzeko zeramikazko teila 
laua erabiliko da, ahokadura geometrikokoa, eta teila horiek kakoen eta 
elementu mekanikoen bidez finkatuko dira. 
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Fatxadei dagokienez, guztiak pikatuko dira, ondoren zarpiatu hidrofugoa eta 
pintura bidezko tratamendua egiteko. Fatxadak osatzen dituzten bistako 
zeramikazko elementuak saneatu eta junturak berdindu egingo dira, eta 
azken tratamendu hidrofugo eta gardena emango zaie. 

Higiezinaren kanpoko sarbideak, eskailera finkoen tramada baten bidez 
egingo dira, inguruko urbanizaziotik bertatik, eta baita bi metro inguruko 
zabalera eta % 5eko gehieneko malda duen arrapala baten bidez ere, hiri-
-inguruneko irisgarritasunari buruzko Eusko Jaurlaritzaren arautegia betez. 

3.4.2. 3. Linea (Kukullaga-Matiko)

La Esperantzako eraikinaren eta pilotalekuaren eraikuntza 

ETSk Esperantza kaleko pilotaleku berriaren obrekin jarraitu du 2021ean, 
Bilboko trenbide metropolitarraren 3. lineako Zazpikaleak/ Alde Zaharra 
geltokiaren estalkiaren gainean. Urtea amaitzean, obren garapena aurrera-
tuta zegoen, eta helburua 2022ko azken lauhilekoan amaitzea da. Une ho-
rretan, Bilboko Udalak barruko espazioak egokitzeko prozesuari ekingo dio.

La Esperanza pilotalekuaren eraikuntza Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Uda-
lak erdibana finantzatutako proiektua da, bi administrazioek 2018an sinatu 
zuten hitzarmenean ezarritakoaren arabera. 

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.

2015ean eraitsi zen arte, pilotaleku zaharra hainbat kirol-klubek erabiltzen 
zuten, eskolaz kanpoko jardueretan erabiltzen zen eta pilota-tailerrak, txa-
pelketak eta azokak hartzen zituen, udal-barrutiko bilerak egiteko lekua 
izateaz gain.

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

Pilotaleku berria barruti itxia izango da, 30 bat metro luze eta 20 bat metro 
zabal. Harmailek zazpi eserleku lerro izango dituzte, eta horrek, kantxaren 
kotan, harmailen estrukturaren azpian, instalazio gunea (komunak eta al-
dagelak) jasotzeko behar adinako altuera ematen die. Zazpi ilara horiek 300 
pertsona inguru eserita egoteko lekua emango dute.
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Eraikinak, elkarteek erabiltzeko, eta aisialdi eta kultura ekintzetarako hain-
bat gune ere izango ditu, besteak beste, umeentzako liburutegia ere egon-
go da.
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3.4.3. 4. eta 5. Lineak 

Proiektuen bilakaera aztertzeko bilera 

Urtarrilaren 13an, Iñaki Arriola sailburuak lan-bilera egin zuen Unai Re-
menteria Bizkaiko ahaldun nagusiarekin eta Pedro Marco Garraio sailburuor-
dearekin, trenbide metropolitarra luzatzeko prozesuan aurrera egiteko. 
Topaketan 4. eta 5. lineen egoera eta proiektu horietako lehenengoari bu-
ruzko berrikuntzak aztertu zituzten.

Arriola Sailburuak aurreratu zuenez, zuzentzen duen sailak Zorrotzara doan 
metroko 4. linearen informazio-azterlanaren lehen fasea amaitu du. Azter-
ketaren helburua Bilboko hegoaldeko auzoetan garraio publikoa hobetzeko 
irtenbideak zehaztea da, eta laster osatuko da, parte hartzeko prozesu 
zabal batekin.

ZORROTZA

BASURTO

REKALDE

IRALA

ABANDO
AMETZOLA

A AUKERA / OPCIÓN A

B AUKERA / OPCIÓN B

Euskotren
• L3 • Txorierri

Metro Bilbao
• L1 • L2

Renfe
• C1 • C2 • C3 • Feve

GALDAKAO

KUKULLAGA

ETXEBARRI

SARRATU

ARIZ

BASAURI

ETXEBARRI

Konexio berria
Euskotren
Metro Bilbao

HOSPITAL

USANSOLO
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Informazio-azterketaren fase honetan, Abandotik Zorrotzara doazen bi ibil-
bide-aukera jasotzen dira: batek, Renfe (lehengo FEVE) aldirien linea era-
biltzen du eta funikularrak erabiltzen ditu Errekaldeko eta Iralako zentroak 
egungo aldiriko ibilbideekin lotzeko; besteak, berriz, aldiriko linea horren 
beste ibilbide-aukera bat planteatzen du, haitzulo motako bi geltokirekin bi 
hiriguneetan.

Adierazi zenez, azterlan horrek parte-hartze prozesu zabala izango luke, 
herritarrek eta auzoetako gizarte-eragileek ezagutu dezaten eta auzoari 
buruzko ideiak eta iritziak adieraz ditzaten.

5. lineak Etxebarriko geltokitik Galdakaora eta Usansoloko ospitalera doan 
metro-sarea hedatzen du, 6,6 kilometroko luzerarekin. Hemendik, Eusko-
trenen egungo sarearekin lotuko da, obraren gainerako zatiarekin batera 
abian jarriko den fase batean.

4. lineari buruzko partaidetza-prozesua

Iñaki Arriola sailburuak eta Unai Rementeria ahaldun nagusiak egindako 
lan-bileran adierazitakoarekin bat etorriz, otsailaren 19tik apirilaren 12ra 
bitartean herritarrek parte hartzeko prozesua gauzatu zen, Bilbo hegoalde-
ko auzoetan eta Alonsotegin garraio publikoa hobetzeko soluzioak bilatzeko, 
hiriaren erdigunean dagoen komunikazio-azpiegitura osoari eta, ekialdetik, 
eremu metropolitarrarekin eta gainerako lurraldearekin duten erlazioari 
dagokionez. 1.200 pertsona inguruk hartu zuten parte prozesu horretan. 
Horietatik 131k Alonsotegi-Kastrexanan, Zorrotzan, Basurtun, Errekalden, 
Iralan eta Abandon bizi direnekin egindako sei bilera telematikoetan parte 
hartu zuten. Topaketa horietan 198 ekarpen bildu ziren. Gainera, 995 per-
tsonak udaltegietan eta webgunean eskuragarri egon zen galdesortari eran-
tzun zioten.

Proiektua idatzi duen taldeak ekarpen guztiak baloratu eta aztertuko ditu, 
jendaurrean jarriko den informazio-azterlanean sartzeko aukera aztertzeko. 
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Azterlanaren lehen fasean, garraio publikoko moduetarako alternatibak eskai-
ni dira, eta baita lehendik dagoen azpiegiturari, trazadurari eta loturari, dago-
kionez, dauden aukerak ere. Alternatibetako bat FEVEren linea erabiltzea da, 
“people mover” (funikular erako) sistemen bidez Errekalde eta Irala erdialdee-
kin konektatuz. Beste aukerak linea horren trazaduraren saihesbide bat pro-
posatzen du, bi geltoki berri eginez Errekaldeko eta Iralako hiriguneetan. 

Herritarrek egindako ekarpenak gai hauei buruzkoak dira: Kastrexanako eta 
Santa Agedako geltokiak 4. linean sartzea, Basurtuko goialdeetako eta ingurue-
tako linearako sarbideak hobetzea, Basurtuko geltokia Bilbo Intermodalarekin 
lotzea eta Errekalde Plazako fosteritoa beste leku batean jartzea, besteak beste. 

Webguneko galdetegitik edo inprimakitik ateratako erantzunei dagokienez, 
parte hartu duten pertsona gehienek uste dute interesgarriagoa litzatekee-
la Iralan eta Errekalden lurpeko geltoki berriak egitea; euren ustez, 4. linea-
ren etorrerak hiri-berroneratzea bultza dezake euren auzoetan, eta sare 
ekonomikoa eta soziala suspertzeko balio izango du, eta, aldi berean, hobe-
tu egingo du geltokien inguruko segurtasun-pertzepzioa. 

Modu berean, modu positiboan baloratu dute Bilboko erdigunearekin eta 
Bizkaiko gainerako lekuekin eskaintzen duen lotura, eta ingurumenaren 
ikuspegitik ere positibotzat jo dute, Bilbo eta Balmaseda lotzen dituen FE-
VEren linea oinarritzat hartzea. 

Ikerketa geoteknikoko kanpaina

Abenduaren 20an, ETSk lurzoruaren ezaugarri geologiko, geotekniko eta 
hidrogeologiko nagusiak ikertzeko kanpaina hasi zuen Errekalde eta Irala 
auzoetan, informazio gehigarria biltzeko eta Bilboko trenbide metropolita-
rraren 4. linearen azterlanekin jarraitzeko.

Kanpaina errotazio bidezko zundaketetan oinarritzen da, lekukoaren eten-
gabeko berreskurapenarekin eta azterketa geofisikoarekin, trazadura berria 
zeharkatuko duen zorupearen aurretiazko karakterizazioa lortzeko eta, 
modu berean, proposatutako soluzioak zailtzen dituzten lurraren balizko 
arazoak detektatzeko.

Azken txostenak lortutako datu guztiak taldekatu eta prozesatuko ditu, 
trazaduraren ezaugarri geologiko-geoteknikoak ahalik eta modu zehatze-
nean definitzeko, eta hautemandako materialen eta mailen profil estratigra-
fikoak eta karakterizazio geoteknikoa definitzeko.
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3.5. Tranbia programa 

Bilboko tranbia

3.5.1. Trazadura Boluetaraino luzatzea

2021ean, ETSk Bilboko tranbiaren linea Bolueta auzoraino luzatzeko lane-
kin jarraitu zuen, 2022ko lehen hiruhilekoan zerbitzuan jartzeko helburua-
rekin. Atxuri eta Bolueta arteko trenbide tartea –une honetan erabiltzen ez 
dena– tranbiaren trafikoaren ezaugarrietara egokitzea izan da jarduketaren 
ardatza. Atxuri-Bolueta tarteak 2019ko irailean utzi zion martxan egoteari, 
Bilbo Gernika eta Bermeorekin lotzen duten Euskotreneko tren-unitateak 
metroaren 3. Linearen bidez Bizkaiko hiriburura sartzen hasi zirenean.

Azpiegitura berri hori martxan jarriz gero, Bilboko tranbiak 8 kilometroko 
sarea eta 16 geraleku izango ditu Bolueta eta Kasilla artean. Proiektua Eus-
ko Jaurlaritzak eta Bilboko Udalak sinatutako lankidetza-hitzarmenaren 
emaitza da, eta bakoitzak % 65 eta % 35 finantzatzen du, hurrenez hurren.

Tranbia luzatzeak, azken urteotan hirigintzaren ikuspegitik garapen nabar-
mena izan duen Bolueta auzoko geltoki berritik gertuen dagoen eremuan 
bizi diren hiru mila pertsona ingururi egingo die mesede.

Tranbia luzatzearen testuinguruan, ETSk Atxuriko geltokira sartzeko bihur-
gunean trenbidea berritzeko obrei ekin zien apirilaren 1etik 5era bitar-
tean. Jarduketaren ondorioz, geralekua ondoan dagoen Erriberako geltoki-
raino aldatu behar izan zen aldi horretan. Erreia ordezteko eta galtzadaren 
zati bat altxatzeko lanek ibilgailuen trafikoari ere eragin zioten, bi norabideak 
errei bakarrera murriztu baitziren.

Obrak, erreia berritzeaz gain, trenbidearen armamentua hobetzea ekarri du 
(plataforma eraitsi beharrik gabe ondorengo mantentze-lanak errazten di-
tuen beste trenbide sistema bat ezarri da plakan). Sistema horrek Atxurikoa 
bezalako erradio-kurba txiki batean berezkoa den zarataren aurreko por-
taera ere hobetzen du.
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Lan horiekin batera, Atxuriko kotxetegietara sartzeko plataformaren bi 
tranbia-desbideratzeetan obrak egin ziren, 2,3 kilometroko luzera duen zati 
berriaren zerbitzua ustiatu ahal izateko eta instalazio horietara errazago 
igarotzeko. Jarduketak barne hartzen ditu trenbide zirkuituen birkokatzea, 
komunikazioen eta katenariaren kanalizazioa eta azken horren erripatzea.

Instalazioak 

Obra zibilaz gain, 2021ean instalazio hauek egin ziren:
•  Trenbideko seinaleen ordez tranbiari dagozkionak jartzea, hasieran batean 

Atxuri inguruan. Lanak uztailean amaitu ziren, tokian tokiko elementuak 
beste trenbide katigamendu baten bidez kontrolatzera igaro zirenean. Ur-
tearen bigarren partean lan bera egin zen Boluetan, eta oinezkoentzako 
pasabide bat muntatu zen Abusun. Abenduan, tranbiaren zerbitzurako 
prest geratu zen tarte osoan. Urtea amaitzean, Atxuriko katigamenduaren 
softwarea eguneratu gabe zegoen. Aurrekontua 1.298.839,01 eurokoa da.

•  Komunikazio-sistemen ezarpena, besteak beste, zuntz optikoko azpiegi-
turaren garapena, geldialdi berriak IP komunikazio-sarean integratzea, 
irrati-komunikazioen estaldura hobetzeko jarduketak eta tranbiaren infor-
mazio-sistemaren muntaia. 139.975,38 euroko aurrekontua du.

•  Katenariaren egokitzapena aldaketak izan dituzten trazadurako puntuetan. 
Kontratuan, beste feeder bat ezarri da Zerbitzarien azpiestaziotik eta 
sistema osoaren teleagintetik. Martxoaren 5ean hasitako obra horrek 
486.938,78 euroko azken balorazioa du.

•  Elikadura elektrikoaren eta argiteriaren hornikuntza bloke teknikoei eta 
Mirafloresko tunelaren handitzeari, eta geltokietako instalazioen teleagin-
tea egitea. 173.527,49 euroko aurrekontua du.

Azken hiru instalazio lanak abenduaren 23an amaitu ziren.

3.5.2. Linearen luzapena Zorrotzaurreraino 

Abenduaren 22an, Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Udalak akordio bat ka-
leratu zuten, Bizkaiko hiriburuko tranbia Zorrotzaurreko uharteraino luza-
tzeko bidea errazteko. Egun horretan, Iñaki Arriola Lurralde Plangintza, 
Etxebizitza eta Garraio sailburuak eta Juan Mari Aburto Bilboko alkateak 
hartutako konpromisoaren alderdi orokorrak azaldu zituzten. Horren ondo-
rioz, tranbiaren trazadura berria egingo da, 2,4 kilometro ingurukoa, eta 
bost geltoki egingo dira, horietako bat Olabeagan. Zorrotzaurrerainoko lu-
zapen berriarekin, Bilboko tranbiak 21 geltoki izango ditu 10,5 kilometrotan 
zehar.

Lehen aurreikuspenen arabera, aurrekontuari eta epeari dagokienez, 40 
milioi euroko inbertsioa egingo da, material mugikorra kontuan hartu barik, 
eta 40 hilabete beharko dira tranbiaren luzapen berria eraikitzeko eta mar-
txan jartzeko.

Euskal Trenbide Sarea une horretan idazten ari zen informazio-azterlanaren 
aurrerapena da. Lan horiek amaitu ostean, azterlana behin-behinean onar-
tuko da, herritarrek, oro har, alegazioak aurkezteko jendaurreko informa-
zioaren izapidearen zain. Modu berean, organo eskudunak ingurumenaren 
gaineko eraginaren adierazpena onartu beharko du. Behin betiko onartu 
ostean, hurrengo pausoa eraikuntza-proiektua idaztea izango da, proiektua 
gauzatu bitartean jarraitu beharreko jarraibide teknikoak definitzeko.
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Informazio azterlanaren aurrerapenaren arabera, proiektua Euskalduna 
Jauregiko geltokia gainditu eta gutxira hasiko da. Tranbiak Bihotz Sakratua-
ren biribilguneari buelta emango dio Zorrotzaurre eta Casilla aldera joateko. 
Beraz, luzapena martxan jarri ostean, Jesusen Bihotzaren eta Euskalduna-
ko biribilgunearen artean dagoen bulego-eraikinaren aurretik doan zatia 
erabilera barik geratuko da.

Euskalduna Zubirako eta Olabeagarako sarbidea ematen duen errepiderako 
sarrera gaindituta, ezkerraldea eta Bilbo lotzen zituzten Renfeko trenak 
zihoazen trenbide zaharraren parean, trenbide bikoitzekoa izango den tra-
zadura berria, eskuinera biratu eta betelan batzuen gainean jaitsiko da, 
erabiltzen ez den trenbide plataformaren kotara iritsi arte.

Trokabideko (La Ventosa bidetik Olabegara jaisten den bide txikia) eta an-
tzinako trenbidearen bidegurutzearen inguruan egongo litzateke adar be-
rriaren lehen geralekua.

Itsasadarra 100 metro inguruko zubi finko baten bidez gurutzatuko litzate-
ke, Olabeagako kaiaren eta San Nikolas kalearen artean. Puntu horretan, 
informazio-azterlana idatzi duen taldeak aztertu barik dauka oraindik zubi 
berria autobusek ere erabiltzeko aukera.

Uhartean jadanik, eta Zorrotzaurreko garapen urbanistikorako diseinatuta-
ko plana amaitzearen zain, beste lau geltoki egongo dira.

Horietako lehenengoa, uhartea Deustuko behealdearekin lotzen duen Frank 
Gehry zubitik gertu egongo litzateke, etorkizuneko hegoaldeko parke tek-
nologikoaren ondoan.

Tranbiak uhartearen beste muturrerantz egingo du Galletagileen etorbidetik, 
eta bigarren geltoki bat izango du Artiachen galleta fabrika zaharraren erai-
kinaren ondoan eta San Pablo Apostoluaren Parrokiatik gertu.
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Egun horretan, Salburuako Bulebarrean eta Iliada Pasealekuan izandako 
aurrerapena nabarmendu zen. Trenbide horretan, erreia muntatzeko lanak 
Jacinto Benavente, Vicente Alexandre, Astronomoak eta Budapest kaleekin 
bat egiten duten biribilguneetan hasi ziren.

Eusko Jaurlaritzak, Gasteizko Udalak eta Arabako Foru Aldundiak finantza-
tzen dituzten tranbia Salburuara luzatzeko lanak 2020ko uztailean hasi ziren. 
30 hilabeteko epea dago lanak egiteko eta 24,8 milioi euroko aurrekontu 
orokorra dute.

Adar berria 2.575 metro da luze, metro bateko zabalerako trenbide bikoi-
tzean, Floridako geltokitik hasi eta Salburua auzoaren iparraldean, Martxoa-
ren 8ko etorbidean, dagoen geraleku berriraino. Plataformak 7 metroko 
zabalera estandarra eta trenbide arteko 3,5 metroko zabalera izango du, 
Iliada pasealekutik Salburuako Bulebarrera biratzean izan ezik, leku horre-
tan zabalera 9 metrokoa izango baita.

Hirugarren geltokia Digipen eta Mondragon unibertsitateek hartzen dituzten 
Beta eraikinetatik gertu egongo da, Bilboko Udala erabilera publikoko plaza 
berria urbanizatzeko lanak eta geotermia proiektua egiten ari den lekuan. 
Eta uharteko laugarren geltokia etorkizuneko parke teknologikoaren parean 
egongo litzateke, Lancor eraikinaren parean eta San Inazioko zubitik gertu.

Gasteizko tranbia

2008. urtearen amaieran inauguratu zenetik, Gasteizko tranbiak etengabe-
ko hazkunde-erritmoari eutsi dio, eta horrek hiriko hiri-garraioaren beneta-
ko ardatz bihurtu du. Herritarren mugikortasunean hartu duen leku garran-
tzitsua da trazaduraren luzapen progresiboa planifikatzera eraman duten 
faktoreetako bat.

3.5.3 Luzapena Salburuara 

Maiatzaren 21ean tranbia Salburuako barrutira luzatzeko aurrerapausoa 
eman zen. Egun horretan, Iliada Pasealekua eta Astronomoak kalea elkar-
tzen diren biribilgunean lehen hormigoitzea egin zen. Mugarri sinboliko 
horrek trenbidea bere behin betiko lekuan modu mugiezinean finkatzea 
dakar.



50

33JARDUEREN BILAKAERA 
2021EKO EKITALDIAN

2021

Trazadurak bost geltoki ditu (Santa Luzia, Iliada, Nikosia, La Unión eta Sal-
burua), eta Gasteizko tranbiaren beste adarretan dauden geltokiak diseina-
tzeko erabili diren oinarrizko irizpideei jarraitzen diete. Horietako bakoitzak 
kaletik zuzenean sartzeko aukera izango du, eta trenbidearen alde bakoi-
tzean nasa bat izango du, 50 metroko luzerakoa, alde bakoitzeko 5 metroko 
arrapala barne, 3,5 metroko zabalerarekin. Nikosia eta Salburua geltokien 
inguruan bretelleak edo gurutzaketak jarriko dira tranbien maniobrak 
errazteko.

Proiektuaren barruan, luzapenak hartuko dituen kaleak erabat berritzea 
sartzen da, % 95ean bide berdean joango den ia trazadura osoan zehar 
tranbiaren plataformaren ondoko 2,20 m-ko zabalerako bidegorria sartzeko.

Instalazioak

2021ean zehar, ETSk tranbia Salburuara luzatzeko instalazioei zegozkien 
bost lehiaketetatik bi lizitatu eta esleitu zituen: trenbideko seinaleztapena-
rena eta instalazio elektrikoena. Tranbiako seinaleztapena, elektrifikazioa 
eta komunikazioak egiteko lehiaketak lizitazio-fasean zeuden.

Trenbideko seinaleak: 

Instalazio horiek La Floridako mahuka-trenbidearen eta Salburuareb arteko 
trazadurak zeharkatzen dituen bidegurutze guztietan igarotzeko lehentasu-
na ziurtatzeko daude pentsatuta. Eragina jasoko duten 15 bidegurutze dira, 
eta horietatik sei araututa daude gaur egun. Lehendik daudenetan zein 
berrietan, espirak, seinaleak, gurutzatze-erregulagailuak, semaforoak (ibil-
gailuenak, bideenak, oinezkoenak, bizikletenak) eta abar instalatzen dira.

Era berean, gaur egun Landaberdeko aginte-postuan instalatuta dagoen 
tranbiaren lehentasunaren monitorizazio-aplikazioak (MonPref), eta Vitoria-
-Gasteizko Udaleko trafiko-aretoan instalatuta dagoen trafirkoaren kontro-
lekoa, egokituko dira.
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Instalazio elektrikoak: 

Urtea amaitzean, lanak materialak biltzeko eta obra zibilak koordinatzeko 
fasean (kanalizazioak, bloke teknikoak eta Salburuako azpiestazio berria) 
zeuden.

Lan horien artean daude, besteak beste, geralekuen energizazioa, 600 Vca-
-ko linearen bidez, Floridako geralekutik Salburuako trakzioko azpiestazio 
elektriko (SET) berriraino, eta hari lotutako behe-tentsioko ekipamendua. 
Gainera, bloke tekniko guztiak aginte postutik teleaginduko eta gainbegira-
tuko dira, geltoki bakoitzean dagoen PLC baten bidez.

Salburuako azpiestazio berria tranbiaren 30 kV-ko saretik elikatuko da, De-
samparadas-eko azpiestaziotik datozen bi linearen bidez. 30 kV-ko 5 gelax-
ka, trakzio-transformadoreak eta zerbitzu osagarriak; 750 V-ko korronte 
zuzeneko gelaxkak; instalazio osagarriak; aireko lurren sarea; alboetako 
arraste-sistema eta kontrol- eta gainbegiratze-teleagintea izango ditu.

Tranbiako seinaleztapena egiteko lehiaketa abenduaren 10ean atera zen 
lizitaziora, 1.315.565,85 euroko zenbatekoarekin eta zortzi hilabeteko egika-
ritze-epearekin. Funtsean, instalazio horietan bi maniobra-gune berri daude, 
Nikosia eta Salburuako geltokietatik gertu, katigamendu banak gobernatuta.

Elektrifikazio-sistemaren instalazioen lizitazio-prozesua urriaren 18an 
ireki zen, 674.486,55 euroko oinarrizko aurrekontuarekin eta hamar hilabe-
teko egikaritze-epearekin. Katenariaren lineaz gain, instalazio horien artean 
daude, besteak beste, konpentsazio-sistemako tresneria, doikuntza eta 
kalibrazioa; babes polarizatuko DPPO gailuak eta ebakigailuak, horiek guz-
tiak teleagintean eta feederren hariterian integratzeaz gain.

Azkenik, komunikazioak instalatzeko kontratua abenduaren 16an atera 
zen lizitaziora, 588.100,42 euroko zenbatekoarekin eta zazpi hilabeteko 
epearekin. Zuntz optikoko sareak, IP komunikazioak, PMR irrati-komunika-
zioak, bidaiarientzako informazio-sistema, eta Salburuako azpiestazioko 
CCTV eta IP telefonia zabaltzea hartzen ditu barne.
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3.5.4 Luzapena Zabalganara 

Vitoria-Gasteizko tranbia-sistema Zabalganara luzatzeko eta auzo hori hi-
riaren erdialdearekin tranbiaz lotzeko asmoa duen proiektuak, abiadura 
handiko trenaren trenbidea lurperatzeak libre utzitako espazioan tranbia 
korridore horren elementu egituratzaile bihurtzea jasotzen du. Nolanahi ere, 
Vitoria-Gasteizerako trenbide-sarbide berria lurperatzeak baldintzatzen du 
aurreikusitako soluzioa. Hori dela eta, tranbiaren proiektuaren garapenean 
eta finantzaketan parte hartzen duten hiru erakundeek, Eusko Jaurlaritzak, 
Vitoria-Gasteizko Udalak eta Arabako Foru Aldundiak, ingurunea hiriaren 
erdialdearekin lotzeko beste aukera batzuk ere aztertu dituzte, aukera ho-
riek proiektu honetan zehaztutako epeen mende ez dauden arren.

Otsailaren 15ean, Iñaki Arriola sailburuak eta Gorka Urtaran Gasteizko 
alkateak berretsi egin zuten ordezkatzen dituzten administrazioek Zabalga-
nara doan tranbia luzatzeko hartutako konpromisoa. Egun horretan, lan-bi-
lera bat egin zuten tranbiaren luzapenari buruzko informazio-azterlanaren 
egoera eta trenbide azpiegitura horren etorkizuna aztertzeko. Pedro Marco 
Azpiegitura eta Garraio sailburuordeak eta Raimundo Ruiz de Escudero 
Gasteizko Mugikortasuneko eta Espazio Publikoko zinegotziak ere hartu 
zuten parte bileran.

Proiektuak —jendaurrean jarri da eta alegazio-fasean dago— 6 kilometroko 
trazadura du. Kilometro batzuk igarobidean trena lurperatuta geratuko li-
tzatekeen espaziotik doaz. Hala, ibilbideak hamaika geraleku ditu eta 120 
milioi euroko aurrekontua du —elementu mugikorrak, obra zibila eta insta-
lazioak barne hartuta—. Dena den, ETSk egindako informazio-azterlanean 
beste trazadura posible batzuk aurreikusten dira, eta horiek ez lukete era-
ginik izango lurperatzeko epeei dagokienez. 

Bileran, bi erakundeek konpromisoa hartu dute aipatutako alternatibak az-
tertzeko. Horien bidez, Zabalganako tranbiaren zabaltzea gainerako tran-
bia-sistemarekin eta Gasteizko erdialdearekin lotuko litzateke, Lovaina eta 
Santxo Jakitunaren geltokien inguruan. 

Ekainaren 4an, Iñaki Arriola sailburuak, Gorka Urtaran alkateak eta Rami-
ro González ahaldun nagusiak adostutako trazadura-alternatibak aurkeztu 
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zituzten. Ibilbidea San Martin auzotik igaroko da, eta bi lotura-aukera ditu 
hiriaren erdigunean, Lovaina inguruan, eta beste bi Zabalgana auzoan.

Euskal Trenbide Sareak ordurako esleituta zuen tarte berritzailearen infor-
mazio-azterlanaren eguneratzea, Lovaina inguruaren eta Zabalgana etorbi-
dearen arteko tartea, behin betiko definitzeko. Puntu horretatik aurrera, 
trazaduraren gainerako zatiei dagokienez, Jundiz eta Mariturri adarren bidez 
Zabalganara iristea zehazten zuen aurreko azterlanari eutsi zitzaion. Aldi 
berean, adierazi zenez, kotxetegien kokapenei buruzko informazio-azterla-
na izapidetzen jarraituko litzateke. Horretarako bi kokapen aztertzen ari 
dira, bata Aretxabaleta inguruan eta bestea Salburua auzoan.

Esleitutako azterlanak geraleku intermodala eta egungo trazadurarekiko lo-
tura aztertuko ditu, hiri-integrazioaren eta ustiapen-ereduaren ikuspuntutik.

Azterlan horretan aztergai izango dira, halaber, eraginpean dauden hiri-ele-
mentuen birkokapena (autobusen eta taxien geralekuak, zama-lanetarako 
eremuak, aparkalekuak, edukiontziak, eta abar), oinezkoentzako ibilbideen 
analisia eta trafikoaren doikuntzak eta desbideratzeak, betiere ustiapen 
faseetan.

Hedapena ez da sei kilometrora heltzen, tranbia-trenbide bikoitzean. Lovai-
narekin konektatu ostean, trazadura jarraitzeko bi aukera daude, Ama Ve-
druna kalean barrena edo Adriano VI.-aren kalean barrena bideratzea, 
Abendaño, Díaz de Olano margolariaren eta Teodoro Dublang margolariaren 
kaleetatik jarraitzeko. Hemen aukera dago, batetik, zuzen jarraitzeko edo, 
bestetik, Pedro Asua kalerantz biratzeko eta Kalkutako Teresa kalearen eta 
Mediterraneoko hiribidearen arteko elkargunearekin konektatzeko.
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Puntu horretan, linea berriak bat egingo luke aurreko informazio-azterlanean 
definitutako trazadurarekin. Azterlan horrek definitzen du Zabalgana etor-
bidean zeharreko ibilbidea, gero, bitan banatuko litzatekeena: batetik, Nazio 
Batuen hiribidera egingo luke, Mariturri bulebarreraino; eta, bestetik, Za-
balgana etorbidetik jarraituko luke Giza Eskubideen hiribideraino, eta Iruña-
-Veleia hiribidean barrena jarraituz, Sofia Erreginaren hiribidearen eta Ma-
riturri bulebarraren arteko elkarguneraino. 

Informazio azterlanaren eguneratze horren ondoren, berriro ere jarriko da 
proiektua jendaurrean, herritarrek proiektua kontsultatu eta bidezkotzat 
jotzen dituzten alegazioak aurkez ditzaten. 

Tranbiaren linea

BEA-BEI

I.A. Zabalganarako luzapena

Zabalganako 
konexiorako alternatibak

TXAGORRITXU

IBAIONDO

SANTA LUCÍA

FLORIDA

UPV/EHU

LOVAINA

ABETXUKO

SALBURUA

JUNDIZ

MARITURRI

Tranbiaren linea

BEA-BEI

I.A. Zabalganarako luzapena

Zabalganako 
konexiorako alternatibak

Zabalganako trazatuaren luzera: 5 407 m.

JUNDIZ

MARITURRI

LOVAINA

Iñaki Arriola Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuak hiru erakun-
deek lortutako akordioaren garrantzia nabarmendu zuen, aukera emango 
baitu tranbia Zabalgana auzora, hau da, Gasteizko auzo jendetsu eta gaz-
teenetako batera arrazoizko epe batean eramateko. Era berean, Eusko 
Jaurlaritzak Vitoria-Gasteizko mugikortasun jasangarriarekin duen konpro-
misoa nabarmendu zuen. Denboran luzatuko den inbertsio jarraitua du, 
2027. urtera arte hitzartuta dagoena, tranbiaren azpiegiturarako eta BEA 
bus elektriko adimentsurako. 300 milioi eurotik gorako inbertsioa da.
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3.6. Mantentze-lanak eta instalazioak

2021ean, besteak beste, instalazioen mantentze-lanekin erlazionatutako 
obra eta inbertsio hauek egin ziren:

Debako trakzioko azpiestazio elektriko berria

Debako trakziozko azpiestazio elektrikoa (SET) 1984koa da, eta aire zaba-
lean goi-tentsioko parke bat du. Horren ordez, ekipamendu berri bat egingo 
da. 2021ean Saitec enpresari esleitu zitzaion SET berria eraikitzeko proiek-
tuaren idazketa, 63.750 euroren truke.

Altzolako saihesbidearen instalazio-proiektuak

CAF Turnkey & Engineering enpresari esleitu zitzaizkion Elgoibarko Altzola-
ko saihesbidea martxan jartzeko beharrezkoak diren instalazio elektrikoen, 
ekipoen eta trenbide instalazioen proiektuaren idazketa egituratzen duten 
bi loteak —seinaleztapena eta komunikazioak eta energia—.

Maltzagako azpiestazio berria

2021eko bigarren erdialden, gaur egungoa, sareko zaharrenetakoa (1973koa 
da), ordezkatuko duen Maltzagako trakziozko azpiestazio elektriko berria 
(SET) eraikitzeko proiektua idatzi zen. Proiektuak barne hartzen ditu bai 
lehen mailako energia-sarearekiko konexioa, bai lineako elektrifikazio-sis-
temekiko konexioa, bai dagozkion komunikazio- eta teleaginte-elementuak. 
Azpiestazioa 30 kV-ko tentsioarekin elikatuko da, transferentzia automatikoa 
duen zirkuitu bikoitzeko linea baten bidez.

Proiektua Saitec enpresari esleitu zitzaion, 71.995 euroren truke (BEZ barne).

Eraikin berri bat eraikitzeaz (zaharra eraitsi egingo da), eta ingurua urbani-
zatzeaz gain, proiektuak azpiestazioko instalazio elektrikoa, sistema osaga-

rriak, trenbide orokorreko katenariaren elikatzea eta komunikazio-sistemak 
barne hartzen ditu.

Bilbo-Donostia lineako Mallabia eta Deba arteko eremua energiaz elikatzeko, 
SET berria eraikitzeko aldian, Lasarteko azpiestazio mugikorra Maltzagara 
eramatea eta martxan jartzea kontratatu zen 2021ean. Obra horrek barne 
hartzen ditu, besteak beste, azpiestazioko partzela egokitzea, desmuntatzea 
eta lekualdatzea eta katenaria elikatzeko sistema. 275.093,88 eurotan es-
leitu zen (BEZik gabe).

Katigamendu berriak Gernikan eta Muxikan

Instalazioak hobetzeko planaren barruan, Gernika eta Muxikako katigamen-
duak berritzeko bi proiektu idatzi ziren. Kontratua maiatza eta azaroa 
bitartean egin zen, eta Saitec enpresari esleitu zitzaion, 49.000 eurotan.

Orratzen berogailuen instalazioa

Urtean zehar erresistentziako berogailuak instalatu ziren hainbat orratzetan 
Irun-Bentak, Fanderia, Oiartzun, Araso, Kurtzea, Larrondo, Pasaia, Lasarte 
eta Kukullagako geltokietan. Jarduketaren helburua, eguraldi txarra dagoe-
nean (izozteak edo elurteak) ekipo horien mugimendu normalizatua ziurtatzea 
da. Sistemak kontrol-armairua du, eta hainbat sentsore, erresistentziako 
berogailu, eta Atxuriko eta Amarako aginte-postuetatik egiten den gainbegi-
ratze-azpisistema ditu. Lanen azken balorazioa 190.878,65 eurokoa izan zen.
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Katenariako ebakigailuen motorizazioa eta teleagintea

Irun-Ficoba, Usurbil, Orio, Zaldibar eta Zuhatzuko katenariako eskuzko eba-
kigailuen motorizazioa eta teleagintea izan zen aginte-postuaren funtziona-
litate elektrikoa errazteko urtean zehar egindako jarduketetako bat, egoera 
degradatu baten kasuan, batez ere. Obra horren aurrekontua 263.036,16 
eurokoa da.

Zarauzko eta Euskaldunako trakzioko azpiestazioen kontrol 
banatuko sarearen modernizazioa

2021ean, Zarauzko eta Euskaldunako azpiestazioen banatutako kontrol-sa-
rearen migrazioa egin zen. Horretarako, PLC (Kontrolagailu Logiko Progra-
magarria) guztiak ordeztu eta kontrol banatuko sarean bildu ziren, berriak 
birprogramatu ziren eta zerbitzari-ekipo berria instalatu zen.

Trenbidearen Basurtuko lurpeko tunelaren instalazioen 
egokitzapena

Uztailean hasi ziren “Trenbidearen Basurtuko Lurpeko Tunela” deiturikoa 
ETSren funtzionaltasun- eta segurtasun-estandarretara egokitzeko egin 
beharko diren jarduketa guztiak identifikatzeko eta baloratzeko lanak. Jar-
duketak instalazio elektrikoak eta ekipo elektromekanikoak konpontzera, 
berritzera edo integratzera bideratuko dira.
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2019ko maiatzean bere gain hartutako transferentzien ondoren, ETSk 782 
(Basurtu-Ospitaletik Arizera) eta 784 (Irauregitik Lutxana-Barakaldora) li-
neak kontserbatzeko eta kudeatzeko ardura du, eta horietan dago tunel hori.

Panel fotovoltaikoen instalazioak Lebarioko eta Arasoko 
kotxetegietan

Lebarioko eta Arasoko tailer eta kotxetegietan energiaren autokontsumora-
ko 100 kW-eko potentzia nominala duten instalazio fotovoltaikoak egongo 
dira. Proiektuak idazteko lanak ekainean eta irailean hasi ziren, Arasoko 
kotxetegien kasuan, eta abenduan, Lebariokoan.

Bi konplexuetarako proiektatutako soluzioa eraikinen estalkiaren gainean 500 
Wp-ko (entregatutako potentzia) 240 eguzki-panel fotovoltaikoko instalazioak 
eta 100 kW-eko potentzia nominaleko inbertsore batek osatzen dute.

Lebarioko tailerretan ez bezala, Arasoko instalazioak sortutako soberakinak 
sarera isuri ahal izango dira.
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Lutxana-Barakaldo eta Irauregi arteko seinaleztapen-proiektua

Duela denbora gutxi Eusko Jaurlaritzari transferitutako Lutxana/Barakaldo-
-Irauregi lineako trenbide tarteak seinale berriak izango ditu. Proiektua 
SAITEC enpresari esleitu zitzaion, 48.300 eurotan, eta katigamendu berri 
bat jartzea aurreikusten du. Lutxana/Barakaldon objektuen kontrolatzaile 
bat muntatuko da, trenbide zabalgunera sartzeko seinaleak jartzeko. Sei-
naleak berritu eta ETSren zirkulazio-erregelamendura egokituko dira, ATP 
sistemarako egungo ASFA (Seinaleen Iragarkia eta Balaztatze Automatikoa) 
kontserbatuko den arren, material mugikorrak (salgaien trenak) sistema 
bera baitarama. Tartea ETSren Trafikoa Kontrolatzeko Sistema Zentraliza-
tuan (CTC) sartzea ere aurreikusita dago.

Seinaleztapeneko instalazioen berrikuntza Ariz-Basauri inguruan 

ETSk Ariz-Basauri inguruan elkartzen diren lineen instalazioen parte bat 
egokitu eta berritu du. Obrak trenbide zabalgunea (salgaiak) eta Arizko 
geltokia (bidaiariak), Basurturainoko trenbidea eta Zuhatzuko geralekua 
hartzen ditu. Kukullagako eta Usansoloko alboko geltokietako esku-hartzeak 
ere sartzen dira, ibilgailuen eta oinezkoen joan-etorri handiko Bilbo-Donos-
tia lineako trenbide pasagune batzuei eragiten dien Arizko katigamendu 
elektroniko berriarekin blokeo automatiko banalizatuaren (BAB) erlazio 
berria ezartzeko.

Seinaleak berritzeko kontratua maiatzaren 20an esleitu zitzaion Thales 
España GRP enpresari, 3.503.169,88 euroren truke. Jarduketa horren ondo-
rioz, Arizko (bidaiariak) eta Arizko (salgaiak) inguruneak gobernatzen dituz-
ten katigamenduak ordezten dira.

Seinaleztapeneko instalazio guztiak ere berritu egingo dira (eragingailuak, 
LED motakoak izango diren seinaleak, baita trena detektatzeko ekipoak ere). 
Halaber, salgaien trenbide zabalguneari emango zaizkio, gaur egun ez dituen 
seinaleztapen-gailu guztiak: eragingailu elektrohidraulikoak, seinaleak eta 
pedalak.

Instalazio berriak hartzeko, gela teknikoak eta komunikazio- eta segurta-
sun-ekipoak dituzten bi etxola aurrefabrikatu jarri dira. 

Katigamendu berria Zumaian 

Topoaren saihesbidea martxan jartzeak trenbide zabalgunea eta gaur egun 
Amaran dauden gidarien egoitza desagertzea ekarriko du. Hori dela eta, 
Zumaiako geltokiaren inguruan behin betiko kotxetegiak eraikitzea erabaki 
da. Toki horretan, Zumaiako geltokiko eta etorkizuneko kotxetegietako zir-
kulazioen mugimenduak eta maniobrak bermatuko dituen azken belaunal-
diko katigamendu elektroniko berri bat instalatuko da.
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Katigatze berria urrian esleitu zitzaion Siemens Rail Automation enpresari, 
1.559.086,79 eurotan. Obra egikaritze-fasean dago, eta hauek hartzen ditu 
barne: egungo katigamenduaren ordez elektronikoa den beste bat jartzea, 
alboko geltokiekiko blokeo-erlazioak eguneratzea, horri lotutako seinalez-
tapen-ekipamendu guztia berritzea eta Oikiako eta Arroako alboko geltokie-
tako eragiketen tokiko postuak (PLO) Zumaiakoan integratzea. 

Maltzagako seinaleztapenaren egokitzapena

Maltzagako geltokiaren egungo katigamendua aldatu egingo da (hardwarea 
eta softwarea) seinaleztapen berrira egokitzeko, trenbideko zirkuituak kon-
trolatzeko txartel berriak instalatuz. Berritu beharreko gainerako instala-
zioak lehendik dagoen katigamenduarekin bateragarriak izango dira: LED 
teknologiako seinale berriak, trenbide orokorreko eragingailu elektrikoak eta 
trenbideko zirkuituak. Halaber, eragiketen tokiko postua (PLO) berrituko da. 
Postu hori Eibarko seinaleztapen- eta komunikazio-gelan instalatuko da, eta 
bertatik Karakate-Elgoibar eta Maltzaga-Eibar eremuak kontrolatuko dira 
tokiko moduan. 

Jarduketak Maltzagako Tokiko Aginte Postua aldatzea barne hartzen du. 
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Karakateko gurutzaketako seinaleak 

Ekainaren 21ean, Karakateko gurutzaketa seinaleztatzeko kontratuari 
dagozkion lanak jasotzeko akta sinatu zen. Horien azken zenbatekoa 
1.130.497,55 eurokoa izan zen. 

Egindako jarduketen artean, Elgoibarko gela teknikoan, gurutzaketaren 
kontrola eta herri horretako geltokia bera barne hartzen dituen katigamen-
du berri bat jartzea dago. Katigamendu zaharra objektuen kontrolatzaile 
bihurtu zen. Halaber, gurutzaketan seinaleztapeneko instalazioak jarri ziren, 
trenaren presentzia detektatzeko ardatz-kontagailuen, LED teknologiako 
seinale berrien eta motor elektriko talonagarrien bidez. 

Eraginkortasun-irizpideak kontuan izanda, eragiketen tokiko postua (PLO) 
Eibarrera aldatu zen. 

Seinaleztapen-proiektua Maltzaga eta Elgoibarko geltokien artean Karaka-
teko gurutzatzearen eraikuntzaren ondorioa da. Horren helburua linea us-
tiatzeko baldintzak hobetzea izan zen, trenbide bikoitzeko zati bat eginez, 
salgaien eta bidaiarien trenak gurutzatzea eta aurreratzea ahalbidetzeko. 

Piketeen babesa 

Urrian zehar kontratu bat esleitu zen (hiru lotetan banatua) sareko hainbat 
geltokitan (Hendaia, Ermua, Eibar, Lasarte eta Gaintxurizketa) zenbait al-
daketa egiteko, piketeen (geldik dagoen unitate batek alboko trenbidetik 
zirkulatzen duten beste batzuekin galiboan sar ez dadin izan behar duen 
posizioa adierazten duten trenbidean jarritako elementu fisikoak) babesa 
hobetzeko. Kontratu horretan sartzen dira, halaber, Ermua, Eibar, Hendaia 
eta Lasarteko geltokietan trenbideko zirkuituak lekualdatzeko lanak eta ATP 
(Trenen Babes Automatikoa) sistemaren loturak. 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 146.420,83 eurokoa da. 
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Maniobren gainbegiratzea 

Irailaren 10ean, trena ikuskatu gabeko maniobretan dabilenean segurta-
suna hobetzeko kontratu baten hiru loteak esleitu ziren. Kontratuak, horre-
la, Ermuko eta Matikoko geltokietako seinaleztapena eta abiadura kontrola-
tzeko Euroloop segurtasun-sistema birprogramatzea aurreikusten du, bai 
eta bi geltokietako katigamenduak aldatzea ere. 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 165.000 eurokoa da. 

Beste kontratazio batzuk

•  Trenbideko tren auskultatzailearen berriztapena
2021ean, tren auskultatzailearen (Trenbiker) hardwarea eta softwarea 
eguneratzeko lanak lizitatu ziren, datuak jasotzearen fidagarritasuna han-
ditzeko eta tratamendu eta analisi automatizatua hobetzeko. Lan horiek 
2022an jarraituko dute.

•  Zibersegurtasunaren hobekuntza OT sarean
Ustiapen-sarearen segurtasuna hobetzeko oinarriak lizitatu ziren, ikuspe-
gi perimetraletik, ekipoen banakako ikuspegitik eta kudeaketa globalaren 
ikuspegitik. Lan horiek 2022an jarraituko dute.

•  Erreiaren berrikuntza Bilboko tranbiaren bihurguneetan 
Urtean zehar, erradio murriztuko Atxuriko bihurguneko trenbidea berritu 
zen, eta sistema alternatibo bat probatu zen. Gainera, Arriaga antzokiko 
bihurguneko erreia berritzeko lizitazioa ere egin zen.

•  Trenbidearen berrikuntzak sareko hainbat puntutan
–  Mallabiko orratzera sartzeko bihurgunea.
–  Zumaia-Usurbil ibilbideko 7, 12 eta 15 bihurguneak.
–  Larrondoko A5 orratza.
–  Berriz – Zaldibar ibilbidea
–  Zugaztieta, Muxika eta Berrizko geltokietan erreiak berritzea eta des-

bideratzea.

•  Euspenak ezpondetan eta tuneletan 
–  Eibarko tunela sendotzea.
–  Amorebieta-Bermeo adarreko 9. tunela finkatzea.
–  Arriagaseko tunela eustea.
–  Karakate – Maltzaga tarteko, Autzaganeko tunelaren sarrerako ahoko 

eta 88/200 eta 7/570 kilometro-puntuetako ezpondak egonkortzea.
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3.7. Eragiketak 

3.7.1. Zirkulazio Zerbitzu Nagusiak 

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

EREMUA ZERBITZUAK 

Azpiegituran 
sartzea 

Zirkulazioaren arauak eta kudeaketa. 

Zirkulazioan parte hartzen dutenen lanbidean 
sartzea. 

Instalazioen baldintza funtzionalak.

Zirkulazioaren 
plangintza 

Garraio zerbitzuen programazioa: eskaerak, 
ahalmenak esleitzea. 

Mantentzearen ordutegi-bandak: lanen 
programazioa.

Trafikoaren 
gestioa eta 
erregulazioa 

Trafikoa egitea. Aginte-tokiak eta kabineteak 
erregulatzea. 

Maniobra zerbitzuak. 

Gorabeheren kudeaketa. Garraio plan 
alternatiboak. 

Trafikoaren egoerari buruzko informazioa. 
Trafikoaren jarraipena eta kontrola.

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 —

Basurto-Ariz 7/363 — 7/363

Irauregi-Lutxana Barakaldo 5/730 — 5/730

Lasao-Azpeitia (Museoa) 4/888 — 4/888

Guztira 200/467 65/554 134/913
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Instalazioen ezaugarriak

Trenbide bikoitz elektrifikatua 65/554 %100

Trenbide bakar elektrifikatua 116/93 %86,67

Elektrifikatu gabeko trenbide bakarra 17/981 %13,33

Blokeatze Automatikoa C.T.C.-rekin 182/486 %91,00

Blokeo automatikoarekin trenbide bikoitzean 
(B.A.D.)

25/172 %12,55

Blokeo automatiko banalizatuarekin (B.A.B.) 40/382 %20,14

Blokeo automatikoarekin trenbide bakarrean 
(B.A.U.)

130/02 %64,86

A.T.P.-rekin 182/486 %91,03

Tetra 182/486 %91,00

Trena Lurra 159/234 %79,43

Irrati bidezko lotura 13/093 %6,53

Gehieneko Abiadura Onargarria 80 km/h
90 km/h

%88,52
%11,48

3.7.3. Eginiko trafikoa

Zirkulazioak (zirkulazio kopurua) 251.547 

Km-trena urtean 5.777.005,26 

Egitura

Aginte-tokien kopurua 2

Zirkul. kabinete kop. pertsonalik gabe 53

Pertsonala (urteko batez besteko kopurua)

Aginte-tokiak 45

Linea 28

Egitura 3
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3.7.4. Adierazle nagusiak

Adierazleak Eremua Emaitza

Ordukotasuna Txorierri – L3 %99,74

Bilbao-Bermeo %99,62

Ermua-Eibar %99,86

Bilbao-Donostia %99,43

Lasarte-Hendaia %99,68

Merkantziak betetzea Lasarte-Lebario %100

Bezeroaren gogobetetasuna Euskotren %98,44

Beste jarduketa batzuk:

•  Trenbideko makinista laguntzaileen prestakuntza (Elecnor, Cycasa eta 
Vías, Tecsa, Copasa, etb.).

•  Operadoreen 53 garraio eskaeraren kudeaketa.

3.7.5. Trenbide eta tranbia lineak eta instalazioak

Trenbide lineak 

1. Bilbao-Donostia
2. Donostia-Hendaia
3. Lasarteko adarra
4. Amorebieta-Bermeo adarra
5. Amorebieta hirukoa
6. Kukullaga-Matiko-Lezama
7. Berreteaga hirukoa
8. Lutxana-Sondika
9. Azpeitia-Lasao (Museoa)
10. Altzako adarra
11. Ariz-Basurto
12. Irauregi-Lutxana Barakaldo
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Trenbidea

Trenbide metroak (metrotan) 285.323

Trenbide bakarra 138.785

Trenbide bikoitza 73.269

Desbideraketak / orratzak 410

Azpiegiturak

Zubi kop. (zubiak, zubitzarrak, bidezubiak eta 
igarobideak) 279

Tunel kop. 72

Tunelen luzera 40.475

Tajea kop. 330

Energia

Katenaria metroak 264.351

Katenaria konpentsatua 263.239

Konpentsatu gabeko katenaria 1.112

Azpi-estazio kop. 21

Zentro murriztaile kop. 137

Zentro igotzaile kop. 12

Eraldaketa zentro kop. 31

Seinaleztapena

Trenbide pasagune kop. 49

Katigamendu/blokeatze kop. 59

CTC-an integratutako linea metroak 265.751

ATP instalazio finko kopurua (linearen osotasuna) 579
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Komunikazioak

Zuntz optikoko metroak 182.941

Aginte postu kopurua Atxuri, Amara

Eraikinak

Geltoki kop. 63

Geraleku kop. 34

Tranbia lineak 

1. Bilboko Tranbia: Atxuri-La Casilla.
2. Gazteizko Tranbia: Lakuako adarra.
3. Gasteizko Tranbia: Erdialdeko adarra + Unibertsitateak.
4. Gasteizko tranbia: Abetxukoko adarra.
5. Amerika Latinoa hirukoa.

Trenbidea

Trenbide metroak (metrotan) 28.307

Trenbide bakarra 2.821

Trenbide bikoitza 12.743

Desbideraketak / orratzak 56

Energia

Katenaria metroak 28.307

Katenaria konpentsatua 26.457

Konpentsatu gabeko katenaria 1.850

Azpi-estazio kop. 6
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Seinaleztapena

Tranbia katigamendu kop. 12

Trenbideko bidegurutze kop. 84

Komunikazioak

Zuntz optikoko metroak 15.205

PMR errepetidore kop. 2

Aginte postu kop. Atxuri, Vitoria-Gasteiz

Geralekuak 

Geraleku kop. 37

Funikularra lineak 

Larreineta funikularra 

Trenbidea

Trenbide metroak (metrotan) 1.179

Trenbide bakarra 1.179

Desbideraketak /orratzak 2
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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

ETSko Zirkulazioko Segurtasun Sailak koordinazio jarduerak garatu zituen 
2021ean diziplina anitzeko honako foro hauetan:

•  Segurtasun Batzordea. 
•  Zirkulazioko Lantaldea.
•  Zirkulazioko Segurtasun Batzordea.
•  ETS-Euskotren baterako batzorde teknikoa.
•  Segurtasun Logikoko eta Fisikoko Batzordea.
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Ikuskapen txostenak

Urtean zehar, Sail honek 320 ikuskapen txosten egin zituen, modu honetan 
sailkatuz:

•  Azpiegitura eta trenbidea: 16.
•  Trenbide pasaguneak: 91.
•  Zirkulazioa (azpiestazioetako tiro kontrola, komunikazio sistemen kontro-

la, komunikazio prozeduren kontrola, gainezka egiteko baimenen kontro-
la): 74. 

•  Trenbideko lanak eta eraginpeko zonako obrak: 26.
•  Bilboko eta Gasteizko tranbiak: 24.
•  (CCTV sistemak, intrusioaren kontrakoak eta segurtasunaren zainketa-

koak): 23.
•  Larrialdiak (PCI sistemak eta larrialdiak): 34.
•  Distrakzio-bitartekoak: 24.
•  Bestelakoak: 8.

Auditoretzak 

2021. urtean bi segurtasun auditoretza egin ziren.

Trenbideko Tunelen auditoretza 

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

Auditoretza horrek, Segurtasun Sailak 2017. urtean egindako azken Barne 
Auditoretzan egindako azterlana jasotzen du.
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Segurtasun Erregistroen Auditoretza 

ETSren segurtasun-erregistroak (audiokoak, Aginte Postuetakoak, trenbi-
de-pasaguneen funtzionamendukoak, CCTV sistemaren bideokoak, CTC 
mobiolakoak eta katigamenduen mobiolakoak) indarrean dagoen araudira 
egokitzen diren ala ez aztertzen du. “NS-SC-12 - Komunikazioen eta Segur-
tasun Datuen Erregistroak” segurtasun-arauaren arabera egin da, eta 2018. 
urteko azken barne-auditoretzaren azterketa jasotzen du.

Prestakuntza 

Prestakuntza ekintza hauek gauzatu ziren: 

•  Lanen arduraduna, trenbideko lanetarako eta kontratisten kontrolerako 
araudiaren arabera. ETSko langileentzako, kanpokoentzako eta barru-
koentzako, ikastaroak.

•  Zerbitzuaren Zirkulazio eta Kudeaketa Arloarekin lankidetzan aritzea, 
zirkulazio-eragile berrientzako prestakuntza emateko.

•  Euskotrenekin lankidetzan tranbiarako proben arduradunak prestatzeko.
•  Trenbideko makinista laguntzaileen berrikuntza. Lankidetza Zirkulazio eta 

Zerbitzuaren Kudeaketa Zuzendaritzarekin.
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Jarduketak trenbide pasaguneetan

•  ETSren lineetako trenbide pasaguneen bi urtez behingo ikuskapena. Bi-
-deen titularrei ikuskapenetan antzemandako anomaliak jakinaraztea, 
konpon ditzaten.

•  Trenbide-pasaguneetako seinaleen egokitzapena.
•  Hobekuntzak trenbide pasaguneen instalazioetan, «ETSko Trenbide Pasa-

guneen Planaren» barruan:
–  Laguntza-sistema instalatzea ETSko bost trenbide pasagunetan (osota-

suna gainbegiratzea eta gorabeherak kontrolatzea).
–  Trenbide pasaguneak seinaleztatzeko eta balizatzeko hobekuntzak.
–  Trenbide zabalguneko itxiturak trenbide pasaguneen inguruan.

3.7.7. Beste jarduketa batzuk

ETSren Auto-babeserako plana

•  Larrialdi-simulakroak egitea Albia eta Amarako bulegoetan eta Leioako 
lantegian.

•  Kabinete-ariketa Gipuzkoan: Araso-Oiartzungo istripuaren simulazioa.

Azterlanak egitea 

•  ETSren sareko trenbide itxituren azterketa.
•  Tren-geltokietako eta tuneletako larrialdietako agertokien eta irizpideen 

azterketa.

Covid jarduketak

•  Zaintza-zerbitzuak indartzea, musukoen erabilera eta pertsonen arteko 
tartea kontrolatzeko.

3.8. Arlo Korporatiboa

3.8.1. Aholkularitza juridikoa

Bere jardueraren berezko xedearekin —arlo guztietako laguntza juridikoa— 
erlazionatutako eguneroko gaiei erantzuteaz gain, arlo honen ardura era-
kunde publikoak hainbat motatako erakunde edo entitaterekin sinatzen di-
tuen espedienteak eta hitzarmenak idaztea eta koordinatzea da, bereziki 
Euskal Autonomia Erkidegoaren esku dauden trenbide azpiegituren eraikun-
tzarekin, kontserbazioarekin, kudeaketarekin eta administrazioarekin lotu-
tako alderdi guztiak barne hartzen dituztenak. Era berean, ondare-erantzu-
kizuneko espedienteak eta erabiltzaileen kexen eta erreklamazioen 
espedienteak artatzen eta izapidetzen ditu; 2021ean, guztira, 301 espedien-
te metatu ziren.

ETSren arlo juridikoak 2021ean egindako jarduketen artean, hauek nabar-
mentzen dira:

•  Lankidetza-hitzarmenak ondoren adierazten diren erakundeekin:
–  Euskotren, Erakunde publikoak dituen higiezinak kudeatzeko: trenbideko 

eta tranbiako tailer eta kotxetegiak eta bulegoak.
–  Eibarko Udala, Eibar eta Azitaingo geltokien arteko tartean trenbidearen 

trazaduraren hiri-integrazioa hobetzeko.
–  Zarauzko Udala (hitzarmenaren eranskina) Bilbo-Donostia linean tren-

-geltoki berri bat eta azpiko pasagunea eraikitzeko proiektua finantza-
tzeko eta eraikitzeko.

–  EHUko Ingeniaritza Mekanikoko Departamentua eta Euskoiker Funda-
zioa, “Trenbideetako uhin-higaduraren aurkako estrategia eraginkorrak 
sortzea eta indarrean jartzea” izeneko proiektua gauzatzeko.

–  Añarbeko Uren Mankomunitatea, Donostiako San Martin kalean metro-
ra sartzeko kanoiaren gainean saneamendu-hodi bat egiteko.

•  Beste hitzarmen batzuk:
–  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Donostia-

ko Udalaren artean, hiri horretan Bus Elektriko Adimendunari buruzko 
proiektua idazteko eta ondoren ezartzeko.
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–  Estatuko eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorren eta 
trenbide azpiegituren administratzailearen artean, Astigarraga-Oiar-
tzun-Lezo tarteko plataforma eta gainegitura egiteko eta Euskal Tren-
bide Sare Berriko Bilbo-Abando geltokira sartzeko korridorea eraikitzeko.

–  Akordioa Gipuzkoako Urak, S.A.-rekin, Mitxelena kalean eta Zarauzko 
geltoki berrian azpiegiturak berritzeko.

–  Eusko Jaurlaritzaren EJIE informatika-sozietateari enkargua, telefonia 
finkoko eta komunikazio mugikorreko zerbitzuak kontratatzeko.

–  Pasaiako Udalarekin lankidetzan aritzeko aukera, Altza-Galtzaraborda 
tarte berriko obren eraginpean dagoen “Azoka” eraikina ordeztuko duen 
higiezina eraikitzeko.

–  Euskal Autonomia Erkidegoan trenbide-sare berria eraikitzeko Estatuko 
Administrazio Orokorrak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Oro-
korrak eta Trenbide Azpiegituren Administratzaileak sinatutako lankidetza-
-hitzarmenaren bigarren aldaketa eta luzapena, eta dagokion agindua.

•  Protokoloak:
–  Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioaren, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Bilboko Udalaren, Trenbide Az-
piegituren Administratzailearen (ADIF) eta ADIFen Abiadura Handiaren artean, Bilbo-Abandoko geltoki berria eta Basauriko behin-behineko 

geraleku bat eraikitzeko.
–  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Leioako 

Udalaren artean, mugikortasun eraginkor eta integratuarekin zerikusia 
duten jarduketen inguruan.

–  Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioaren, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Arabako Foru Aldundiaren, Vi-
toria-Gasteizko Udalaren, Trenbide Azpiegituren Administratzailearen, 
Adif – Abiadura Handiaren eta Alta Velocidad Vitoria-Gasteizko Abiadu-
ra Handia sozietatearen artean, abiadura handia Gasteizera iristea eta 
hirian trenbidearen integrazioa sustatzeko.

–  Arabako Foru Aldundiaren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorraren, Araba Logistica S.A.-ren eta Bilboko Portuko Agintaritza-
ren arteko asmo-protokoloa, AP1 autobidetik Arasur plataforma logis-
tikorako sarbideak hobetzeko.

•  Beste batzuk:
–  Desguaces Industrial y Naval, S.L. (DINA) enpresari Barakaldoko Lutxa-

nako geltokiaren ondoan dauden lurrak aldi baterako okupatzeko bai-
mena ematea.
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3.8.2. Giza baliabideak

Prestakuntza

Urtean zehar 105 prestakuntza-ekintza gauzatu ziren guztira. On line ikas-
taro ugari egin ziren arren, aurrez aurreko jarduera berreskuratu egin zen, 
beharrezko prebentzio-neurriak hartuz.

Era berean, on line prestakuntza-plataforma bat jarri zen abian Erakundean. 
Lehenengo esperientzia, neurrira egindakoa, merkantzien trafikoaren interko-
nexioarekin erlazionatutako zirkulazio-eremuko ikastaro batean gauzatu zen.

Erretiro partziala eta errelebu-kontratua 

2021ean, ETSk erretiro partzialeko eta errelebu-kontratuko programa apli-
katzen jarraitu du. Erakundeko 10 pertsonak erretiro partziala hartu zuten. 
Prozesu horrekin batera, zeuden lanpostu hutsak betetzeko beha rrezkoak 
ziren errelebu-kontratuak egin ziren.

Seinaleztapen eta Komunikazio Arloaren berrantolaketa

2021ean, Seinaleztapen eta Komunikazio Arloaren jardueretan mantentze-
-eredu berria garatzeko erabakia hartu zen, 24 orduz (goizez/arratsaldez/
gauez), astelehenetik ostiralera, jaiegunak barne, lan-txanden bidez bete-
tzeko. Asteburuetako gorabeherak Presazko Konponketarako Brigaden 
(PKB-BRU) bidez artatzen dira. Gaueko txanda irailean ezarri zen.
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3.8.3. Laneko Arriskuen prebentzioa

ETSk prebentzio-kultura hobetzera bideratutako lan-estrategiari eutsi zion 
2021ean, lidergo hierarkikoan oinarrituta, jokabide seguruak hartzeko eta 
prebentzioaren kudeaketa Erakundearen funtzionamendu globala hobetzen 
duen alderditzat hartzeko funtsezko elementu gisa.

Arriskuen ebaluaziorako dokumentuak

Prebentzioaren kudeaketa hobetzeko helburuarekin, ETSk kanpoko lagun-
tzekiko mendekotasuna murriztu zuen, eta, horrela, protagonismo handia-
goa lortu zuen arlo horretako beharrizanen definizioan. Testuinguru horre-
tan, prozedurak prestatu ziren, baliabide propioekin, geltokiak, 
industria-higienea, ingurumen-baldintzak eta datuak bistaratzeko pantailen 
erabilera ebaluatzeko.

Enpresa-jardueren koordinazioa

Kontratatutako enpresen prebentzio-betebeharrak eraginkortasunez kudea-
tzearen garrantziaz jabetuta, urtean zehar kontrolatzeko eta kontzientzia-
tzeko ahalegin handia egin zen. Horretarako, jarduteko irizpideak berrikusi 
ziren, kontrolerako eta jarraipenerako tresnak zehaztuz, eta kontratekin 
koordinazio-bilerak egin ziren, lanak hasi aurretik. Aldi berean, kontratuen 
arduradunekin prestakuntza-lana egin zen.

Prozesuen kontrola

Ebaluazio-dokumentuetan ezarritakoaz gain, urtean zehar lan-programa 
espezifikoak egin ziren istripu larriak eragin zitzaketen arriskuak kontrola-
tzeko: lan-ekipoei lotutakoak; eskailerak erabiltzeko orduan erortzea; bil-
tegiak eta apalategiak edo NBE-EPIak.
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Segurtasunaren kontrola ETSk sustatutako obretan

ETSk sustatutako obretako segurtasuna helburu hartuta, prebentzio-kudea-
ketako prozedurak, besteak beste, horien dokumentu-kontrolean, planak 
betetzean eta koordinatzaileak izendatzean zehaztu ziren. Helburu berare-
kin, berezko bitartekoekin hartu zen segurtasun- eta osasun-azterketak 
berrikusteko ardura, eta obrako kontrola sistematizatu zen, koordinazio-fun-
tzioak betetzen dituzten pertsonen funtzioak babesteko eta bultzatzeko 
bisitak eginez.

COVID 19

Osasun-krisia hasi zenetik, prebentzio-zerbitzuaren lana irizpide teknikoak 
eta prebentzio-neurri aplikagarriak zehaztean eta komunikazioak eta infor-
mazio-dokumentuak lantzean oinarritu zen. Horretarako, denboran aldako-
rra den araudia zaintzeko eta kasuak kudeatzeko zerbitzu medikoarekin 
koordinatzeko jarrerari eutsi zitzaion.

Aurreko urtean hartutako neurriak 2021ean zehar modulatu eta egokitu 
ziren, eta, horrela, zuhurtziaz, normaltasun erlatiboan egin zen lan, ETSri 
bere eremuetan esleitutako zerbitzua eta helburuak betetzea ahalbidetuz.
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3.8.4. Informazio sistemak 

ETSk bere prozesuak modu digitalean eraldatzen jarraitu du, teknologia 
berriak txertatuz eraginkortasuna hobetzeko. Hauek izan dira 2020an arlo 
horretan gauzatutako jarduketa nagusiak:

TI Azpiegiturak

Biltegiratzeko kabina berriak

ETSren informazio-sistemen egungo arkitektura Bilbon dauden Datuak Pro-
zesatzeko Zentro (DPZ) nagusi bitan dago zentralizatuta. Bien datuak modu 
sinkronoan eta automatikoan kopiatuta daude, zerbitzari berdinen azpiegi-
turarekin. Birtualizazioak sistemak DPZ batetik bestera exekutatzeko auke-
ra ematen du, aplikazioaren datuen online erreplikazioan oinarrituta bilte-
giratze-kabinaren mailan. 2021ean biltegiratze-kabina berriak instalatu 
ziren, eta edukiera eta errendimendua nabarmen hobetu ziren.

DPZen firewall berriaren ezarpena

2021ean, ETSren bi DPZen arteko NGFW firewallen kluster logikoaren berri-
kuntza teknologikoari ekin zitzaion, teknologien bilakaerara eta delinkuen-
tzia zibernetikoaren hazkundera egokitzeko. Bilakaera horrek, besteak 
beste, trafikoa iragaztea eta deszifratutako SSL trafikoa ikuskatzea ahalbi-
detzen du, intrusioen aurrean erantzuteko gaitasuna handitu ahal izateko.

ETSren IP sarea bi sare independentetan banatzen da (Korporatiboa edo IT 
sarea eta Ustiapenekoa edo OT sarea), hainbat zerbitzu definitzen dituzten 
VLANetan segmentatuta, eta Erakunde publikoaren egoitza eta geltoki na-
gusi guztietara hedatzen da. IP arkitektura hori partzialki irisgarria da kan-
potik, eta firewall gailuen bidez babestuta dago IP trafikoaren sarbide-kon-
trola kudeatzeko, monitorizatzeko eta ezartzeko.
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Amarako Aginte-Postuaren ahalmenaren, autonomiaren eta 
eskuragarritasunaren hobekuntza

Jarduketa hauen bidez Amarako Aginte Postuko sistemen edukiera, segur-
tasuna eta erabilgarritasuna hobetu egin dira:
•  Aurrekonektatutako rack berriaren instalazioa.
•  Aginte-Postuaren beraren funtzionamendua baldintza ezin hobeetan ahal-

bidetzen duen sistemen zerbitzari nagusi berria.
•  Domeinu-zerbitzari berria. Aginte Postuko sistema-zerbitzarietarako sa-

re-segmentu berria sortu da. Sare berri horretan domeinu-kontrolagailu 
berria konektatu da, eta horrek autonomia ematen die Amarako Postuko 
erabiltzaileei eta ekipoei autentifikazioan.

•  Komunikazio elektronika berria 10GB-tan.
•  Nabigazioa optimizatzen duen interneteko operadorearen abiadura han-

ditzea. Banda-zabalera handiagoa baitu OpenVPN konexioetan, eta backup 
konexio hobea zuntz nagusia eroriz gero.

•  Atxuri-Amara tuneleko zuntz-muturrak ordeztea eta birkokatzea, kone-
xioaren kalitatea hobetzeko.

Prozesuen hobekuntzak

Dokumentuak kudeatzeko sistema berria

2020an, Hyland OnBase plataforman oinarritutako dokumentuak kudeaketa 
sistema ezartzeko lanak hasi ziren. Ikuspegi globala du ezaugarri, eta ETS-
ko prozesuetan eta unitateetan sortutako dokumentazioaren bizi-zikloa 
barne hartzen du. 2021ean ETSren hainbat arlotan jarri zen ekoizpenean, 
Sistema eta Zirkulazio zuzendaritzetan, besteak beste. Urtearen amaieran 
aurrera jarraitzen zuten Erakundearen gainerako arloetan ezartzeko lanek.

Plataforma MS Office-rekin integratuta dago; horrela, Office-ko aplikazioe-
tatik fitxategiak kudeatu eta kargatu ahal izango dira. Gainera, direktorio 
aktiboarekin integratu da, eta identitateen kudeaketa bakarraren parte da.
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S/4 HANAra bihurtzea

2021ean, ETSk bere enpresa-kudeaketa sistemak S/4 HANAra bihurtzeko 
prozesua amaitu zuen. ERP berriak Fiori interfazean aplikazio eta transakzio 
ugari aktibatzeko aukera ematen du, eta horrek nabarmen hobetuko du 
erabiltzailearen esperientzia, eta hainbat prozesu mobilizatzea ahalbidetuko 
du.

Konbertsio-prozesuan kontratazio-espedienteak kudeatzeko sistema berria 
ezarri da, SAP modulu estandarrekin erabat integratua, Fiori erabiltzaile-in-
terfaze sinple eta intuitiboarekin, eta edozein gailu finko edo mugikorretatik 
irisgarria.

Datu-base geotekniko berria

Informazio geoteknikoaren kudeaketa funtsezko alderdia da ETSk egiten 
dituen proiektuetan. Orain arte, informazio hori ETSren sarearen barrutik 
bakarrik eskura zitekeen. 2021ean, aplikazio geotekniko berri bat ezartzeko 
lanak hasi ziren. Aplikazio horri esker, informazio horren kudeaketan parte 
hartzen duten eragile guztiek kanpotik sartu ahal izango dira web atari ba-
ten bidez. Halaber, GeoEuskadirekin integratuko da.

Formakuntza

Prestakuntza-prozesuaren esparruan, ETSk urrutiko prestakuntzarako di-
seinatutako Formakuntza izeneko ikaskuntza kudeatzeko tresna ezarri zuen. 
ETSko PC ekipoetatik edo kanpotik egin daiteke. Tresna horri esker, Mood-
lerako egindako ikastaroak sar daitezke, barruan edo hirugarrenek eginda-
koak.

Kudeaketa arloko hobekuntzak

Segurtasun Logiko eta Fisikoko Batzordea eta operadorearen 
segurtasun-plana

Maiatzean, ETSk Segurtasun Logiko eta Fisikoaren Batzordea eratu zuen, 
erakundearen barruan segurtasun fisikoari, segurtasun logikoari eta ziber-
segurtasunari buruzko alderdiak modu korporatiboan eta zeharka ebazten 
saiatzen den organoa.

Era berean, operadorearen segurtasun-planaren (OSP) dokumentua egune-
ratu eta onartu zen, ETSko segurtasun-funtzio eta organigrama berriarekin. 
Dokumentuan, eragile kritikoek beren jabetzako edo kudeaketako instalazio 
edo sistema guztien segurtasuna bermatzeko dituzten politika orokorrak 
zehazten dira.

Albiako DPZren kontingentzia-plana eta ISO 27001 arauan sartzea

2021ean, ETSk Albiako egoitzako DPZren Kontingentzia Plana gauzatu zuen, 
eta, horri esker, aurrekoaren gabeziak berrikusi eta konpondu ahal izan dira, 
eta bertsio berri batera eguneratu. ETSren informazio-sistemen Kontingen-
tzia Plan hori ISO 27001 Arauan oinarritutako informazioaren segurtasun-
-prozeduretan sartu da.

Mugikorretarako urruneko kudeaketa-sistema berria

ETS sortu zenetik, erabiltzaileei arreta emateko euskarria ematen duen CAU 
zerbitzuak etengabeko bilakaera izan du. 2018an, CAU zerbitzua mugikorre-
ko gorabeherak modu mugatuan tratatzen hasi zen. Urruneko kontrol-tres-
na bat hautatuz 2021ean izandako aurrerapenari esker, CAUk gailuaren 
kontrola parteka dezake, eta horrek nabarmen hobetzen du pertsonei ema-
ten zaien laguntza eta gorabeherak konpontzeko behar den denbora.
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ETSren direktorio aktiboa Eusko Jaurlaritzaren Batera sarean 
zabaltzea

ETS Batera izenarekin ezagutzen den Eusko Jaurlaritzaren Informazioaren 
eta Komunikazioaren Teknologien arloko konbergentzia-prozesuaren parte 
da, ekimen hori 2015ean sortu zenetik. 2021ean, ETSren erabiltzaileen 
identitate-kudeaketa (Direktorio Aktiboa) Batera sarera hedatu da, eta, 
horri esker, informatika-zerbitzuetarako sarbidea pasahitz bakar baten bidez 
kontrola daiteke.

2021ean, ETSren sarea Eusko Jaurlaritzarenarekin lotzen duten bi MPLS 
konexio erredundante berri instalatu ziren. Sare horren bidez, ETSk EJIEren 
Batera sarearekin integratu du bere direktorio aktiboa, eta bertan direkto-
rio aktiboarekin sinkronizatutako bi zerbitzari berri instalatu dira. Interne-
tetik eskura daitekeen atari baten bidez, pasahitza ETS sarearen kanpotik 
alda daiteke, baita mugikor korporatiboetatik ere, Pasahitza aplikazioaren 
bidez.

Sistemen segurtasuneko eta funtzionaltasuneko beste hobekuntza 
batzuk

Ikus-entzunezko ekipamenduaren hobekuntza

Bilera birtualen kopurua era esponentzialean hazi da azken bi urteetan eta, 
horrekin batera, ETSren bilera-gelen erabilerak gora egin du. Instalazio 
horietako ikus-entzunezko sistemak hobetzeko aukerak ezagutzeko asmoz, 
gailuen erabilgarritasuna hobetzeko funtzionaltasuna eta aukerak areago-
tzeko prestazio berriak identifikatzea ahalbidetu duen azterlana egin da. 
Azterlanaren ondorioz, hobekuntzak egin dira: irudiaren bereizmena eta 
kalitatea handitu dira, bideokonferentzia-sistemak eta energia-eraginkorta-
suna eta konektibitatea hobetu dira, eta erabilerak sinplifikatu dira.

Beste jarduketa batzuk

•  Dokumentu-kudeatzailearekin integratuta dagoen sinadura elektroniko 
korporatiboko sistema ezartzeko prozesuaren hasiera.

•  Albiako egoitzaren taula elektriko orokorra berrantolatzea eta gailu be-
rrarmagarria sartzea, mikromozketen aurrean DPZren erabilgarritasuna 
hobetzeko.

•  VPN konexioen sarrerako linea nagusiaren erredundantzia.
•  Inprimaketa-sistemak hobetzea, Batera proiektuan integratuz.

3.8.5. Finantza-baliabideak 

2021ean, ETSk 150,3 milioi euroko baliabideak kudeatu zituen zuzenean, 
aurreko ekitaldian baino % 9 gehiago. Euskal Autonomia Erkidegoko aurre-
kontuekin eta konpromiso-kredituekin bat etorriz, hurrengo ekitaldietan 
urtean 200 milioira iristea aurreikusi da.

Kudeatutako diruaren % 70 trenbide- eta tranbia-sarea handitzeko eta ho-
betzeko inbertsioetara bideratu da. Inbertsio horien artean hauek nabar-
mendu dira: Topoaren lurperatzea eta Altza -Galtzaraborda tarte berria, 
Bilboko eta Gasteizko tranbien luzapenak eta agindutako proiektuen eta 
obren kudeaketa, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide sare 
berria eta Bilboko hegoaldeko trenbide saihesbidea.

ZUZKIDURAK M€ %

Pertsonal gastuak 17,6 %12

Funtzionamenduko gastuak 26,9 %18

Kudeaketa aginduak 37,9 %25

Inbertsioak 68,0 %45

GUZTIRA 150,3 %100
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Erakundearen baliabideen % 92a Euskal Autonomia Erkidegoko Administra-
zio Orokorretik dator:

Baliabideak M€ %

EJ/GV ekarpenak 126,7 %84

Ustiapen-kanona (Euskotren) 12,1 %8

Beste erakunde batzuen diru-laguntzak 5,7 %4

Kanpoko sarrerak 3,0 %2

Kapital zirkulatzailea eta beste batzuk 2,8 %2

GUZTIRA 150,3 %100

ETSk lantzen dituen jarduketa gehienak hainbat urtetan gauzatzen direnez, 
2021eko itxieran, 162 milioi euroko inbertsio-erosketak zituen hurrengo 
ekitaldietarako:

Ekitaldiak Konpromisoak

2022 68.226.480

2023 52.975.660

2024 eta hurrengoak 40.782.244

GUZTIRA 161.984.384

Inbertsioak
%45

Kudeaketa aginduak
%25

Funtzionamenduko gastuak
%18

Pertsonal gastuak
%12

EJ/GV ekarpenak
%84

Euskotren
%8

Beste erakunde batzuk
%4

%2 %2
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ETSren ustiapen-gastuak % 10,8 hazi ziren 2021ean, aurreko urtearen al-
dean:

2020 2021 %

Langile-gastuak 16.440.921 17.562.205 %6,8

Mantentze-gastuak 11.159.192 11.213.197 %0,5

Hornidurak (energia,…) 4.198.030 8.643.403 %105,9

Garbiketa eta segurtasuna 4.560.286 4.488.119 %-1,6

Zerbitzu profesionalak 1.432.691 1.107.413 %-22,7

Beste gastu batzuk 2.303.093 1.422.758 %-38,2

USTIAPEN-GASTUAK 
GUZTIRA

40.094.213 44.437.095 %10,8

Emaitza horren arrazoi nagusia trenbidearen eta tranbiaren trakzio-ener-
giaren gastuak handitzean datza:

Sare propioaren kudeaketaz gain, ETSk honako lan hauek egin zituen 
2021ean, Eusko Jaurlaritzaren gomendioz:

• Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide-Sare berria.
•  Hegoaldeko Trenbide-Saihesbidea.
•  Antonio Alzaga (Santurtzi) etxebizitzak konpontzea.
•  Lezo proiektu intermodala.

Aginduen xehetasuna 2020 2021

Euskadiko Trenbide Sare berria 28.814.893 34.885.203

Hegoaldeko Saihesbidea 308.062 1.926.843

Santurtziko etxebizitzak 529.396 990.190

Lezo proiektu intermodala 24.321 86.137

Bestelakoak 446.174 0

GUZTIRA, AGINDURIK GABE 30.122.846 37.888.373
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3.8.6. Ondarea

Desjabetzeak, lurzoruaren kudeaketa eta kanpoko obren baimenak dira 
ETSren Ondare Zuzendaritzaren eginkizun nagusiak. Horien bidez, Eusko 
Jaurlaritzaren esku dauden trenbide- eta tranbia-azpiegiturak ezarrita dau-
den erakunde publikoari atxikitako lurren kudeaketa gauzatzen da.

Ziklo hau trenbideko obrak gauzatzeko behar diren lurrak lortuz hasten da, 
dagozkion desjabetze-espedienteen bidez. ETSri atxikitako lurzoruek tren-
bideko lineen instalazioak eta ustiapena hartzen dituen aldi luzearen ondo-
ren —jabari mugakide diren eremuen ondoan behar bezala babestuta—, 
horiek herritarrengana hainbat erabilerarako itzultzeko aukerarekin amai-
tzen da zikloa, trazaduran egindako aldaketen, lurperatzeen eta abarren 
ondorioz libre geratu eta gero.

Jarduera-testuinguru horretan, 2021ean ETSk 92 desjabetze-espediente 
kudeatu zituen, eta beste 98 ireki eta izapidetu zituen ondarearen espa-
rruan, gai hauei buruzkoak, besteak beste: trenbidea zeharkatzen duten 
goiko edo beheko pasabideak dituzten obra publikoak, hurbileko eraikin eta 
urbanizazioak, zerbitzuen gurutzaketak edo paralelismoak (elektrizitatea, 
gasa, saneamendua, hornikuntza, telefonia…), lur-erauzketak eta lubetak, 
besteak beste.

Beste jarduketa batzuk

Era berean, ETSk, hiri- eta lurralde-plangintzako dokumentuei buruzko 
trenbide arloko azterlana eta txostena egin ditu, jendaurrean jartzeko fa-
seetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordean 
izapidetzeko faseetan, eta abar. Hori guztia helburu bikoitzarekin egin du: 
etorkizuneko trenbide proiektuen beharrak zaintzea, kanpoko jarduketek 
proiektu horiek arriskuan jar ez ditzaten, eta trenbidea hiri- eta lurralde-
an tolamenduarekin ahalik eta gehien integra dadin lortzea.

Bestalde, Ondare Zuzendaritzak GIS tresna propioa garatzen jarraitu du, 
Ondare GIS izenekoa, aplikazio informatiko irekietan oinarritua, ETSri atxi-
kitako lurzoruen ondare-kudeaketa optimizatzeko. 2021ean, enpresako 

beste arlo batzuetako erabiltzaileek tresna hori erabiltzea bultzatu zen, 
tutorialak sortuz.

Azkenik, 2021ean ETSri atxikitako eraikin guztien inbentario osoa egin zen.

3.9. Kalitatea eta ingurumena 

Kudeaketa sistema integratuak 

Uztailean, ETSk, AENORek egindako kalitatearen eta ingurumenaren ISO 
9001:2015 eta ISO14001: 2015 ISO arauak, hurrenez hurren, Jarraipenera-
ko kanpoko auditoretzak jaso zituen. Era berean, EMAS III Erregelamen-
duaren eta Ingurumen Adierazpenaren ziurtagiriaren Berritze-auditoretza 
egin zen, Ingurumenerako Batzordearen 2017ko abuztuaren 28ko 2017/1505 
(EB) Erregelamenduaren eta abenduaren 19ko 2018/2026 (EB) 
Erregelamendua ren aldaketen arabera. Adierazpen horretan erakundearen 
zenbait inguru men-adierazleren jarraipenak jasotzen dira, zuzenekoak zein 
zeharkakoak, ISO 14001:2015 arauaren egiturarekin.
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Adierazpenak izaera publikoa du; interesatuta dagoen pertsona oro sar 
daiteke horren edukira. Erakundeko langileak Intranetetik; herritar guztiak, 
ETSren webgunearen bitartez.

Halaber, martxoan zehar laneko segurtasun- eta osasun-sistemaren jarrai-
pen-auditoria egin zen. SGS ziurtatzaileak egin zuen, ISO45001: 2018 araua-
ren arabera.

Ziurtapenen irismenak Erakunde osoa hartzen du, segurtasunari eta osasu-
nari dagokienez. Kalitatearen eta ingurumenaren eremuan, honako zuzen-
daritza hauei eragiten die: Plangintza eta Proiektuak, Eraikuntza, Instala zioak, 
Zirkulazioa eta Zerbitzuaren Kudeaketa, eta Zirkulazioko Segurtasuneko 
Buruzagitza.

Kudeaketa-sistema integratuaren mantentzea eta etengabeko hobekuntza 
bermatzeko, barneko auditoretzak egin ziren kanpokoak baino lehen. 
2021ean, sisteman erabat integratuta dagoen Trenbide eta Azpiegitura Man-
tentze arloa, barne auditoretza horietan sartu zen. 2022. urteari dagokion 
hurrengo kanpo-auditoretzak eremu horrekiko kalitate-irismena handituko 

du. Bar ne-auditoretzak ere sistema etengabe hobetzeko oinarri dira, indar-
guneak eta hobetu beharreko arloak hautemanez. Hiru sistemetarako ikus-
katutako obren kopurua aurreko aldikoa baino handiagoa izan da. 

2021ean, Mantentze Sailaren helburuak eta adierazleak dagozkien planetan 
txertatzen jarraituko da, planaren irismenean egon ez arren. 2021ean, Sei-
naleztapen eta Komunikazioen Mantentze Arloa eta I+G+b prozesua siste-
man integratu ziren, 2018ko UNE 166002 arauaren eskakizunekin, etorkizu-
nean ziurtagiria lortzeko helburuz.

Urtekoaren orokorrean, sistema integratuan markatutako 96 helburuetatik, 
91,55, gogobetetze mailarekin lortu ziren, %95,4a, eta horrek erakundeko 
langileek sistemen kudeaketan duten inplikazioa erakusten du. Adierazleen 
bateria bat ere neurtzen da, 102 guztira. Azken horiek etengabeko hobekun-
tzarako informazio iturri garrantzitsutzat hartzen dira, eta sistemaren pro-
zesuen kontrol eta jarraipenaren mende zuzenean ez dauden Zuzendaritzak/ 
Sailak ere barne daude, horien artean Komunikazio, Ondare, Informazio 
Sistema, I+G+b, eta Mantentze Zuzendaritzak. 
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Beste alde batetik, eta eskaintzen diren eta bezeroak zuzenean jasotzen dituen 
zerbitzuen kanpo kalitatea neurtzeko xedez, ETSk dagozkion gogo betetze in-
kestak egin zituen. Horrela, operadoreak %98,44ko gogobetetze maila eman 
du, eta obra eta proiektuetako bezeroek %97,22koa. Kasu bietan gainditu 
egiten dira erreferentziazko balioak (%89,7 eta %80, hurrenez hurren).

Balio horiek 2020an erregistratutakoak baino altuagoak dira, edo aldaketa-
rik gabe jarraitu dute operadorearen kasuan. Erabiltzaileen artean egindako 
inkestaren emaitzak erakusten duenez, 10etik 8,86eko puntuazioa lortu da 
“Zerbitzuaren puntualtasuna” kontzeptuan, 2020. urteko 8,90 puntuak bai-
no pixka bat gutxiago.

Kalitatezko zerbitzu ikuskatua eta aintzatetsia emateaz gain, ETSk konpro-
miso sendoa du ingurumen-baldintza guztiak zorrotz betetzeko. Eremu 
horretan egiten duen lana prozesu egokienak identifikatuz eta horien gara-
penean ingurumen-inpaktuak murriztuz egiten du. Sisteman bertan integra-
tuta egon ez arren, ETSk jardunbide egokien konpromiso hori lantegietan 
sortzen diren hondakinen kudeaketara ere hedatzen du, indarrean dagoen 
legediaren arabera.2021ean, ingurumenarekiko konpromisoarekin eta ku-
deaketa aurreratuarekin jarraituz, ETS Garapen Jasangarrirako Helburuekin 
(GJH) lanean hasi zen. Horrela, Nazio Batuen dokumentuan jasotako 17 
GJHetatik, ETSk 12 identifikatu ditu sisteman integratzeko aukerekin, eta, 
horien artean, bi aukeratu ditu lehentasunezkotzat, bere jarduerarengatik: 
7. eta 11. zenbakikoak, eta horientzat hainbat jomuga eta adierazle identi-
fikatu dira.

Phenomena proiektua, erreferentea ingurumen-zarata kudeatzeko 
politikan 

Euskal Trenbide Sarea 2021ean aipatu zen Phenomena proiektuaren txos-
tenean. Proiektu horrek zarataren kudeaketan erreferentziazko gida gisa 
balio die Europar Batasuneko herrialdeei. Bertan ETSren jarduera aipatzen 
da trenbideak eragindako ingurumeneko zarata murrizteko soluzio berritzai-
le gisa.

Zarata arintzeko txostenean jasotako neurri komunen artean honako hauek 
daude: erreien zuzenketa, hesi akustikoak, bibrazioen moteltzea eta lubeten 
konponketa. Eta identifikatu ziren neurri berritzaileen artean honako hauek 
aipatu ziren: Euskadin inplementatutako ideia, zarata murriztu zen erreiak 
ureztatuz, tren-geltokietako ur-ihinztagailuen bidez. Zarata neurtuz, erreia 
ureztatzeak trenbideak sortzen duen zarata 5 dB murrizten duela frogatu da.

Phenomena azterlanaren helburua, Europako Batzordeari errepideen, tren-
bideen eta hegazkinen zarata murrizteko (% 20-% 50 artean) neurriak 
zehazten eta zaratarekin lotutako legeria egokia nola aplika litekeen eba-
luatzen laguntzea izan da. Zehazki, errepideen kasuan zaratarekiko epe 
luzeko esposizio-maila 53 dB-tik gorakoa denean, trenbideen kasuan 54 
dB-tik gorakoa eta aireportuen kasuan 45 dB-tik gorakoa.
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3.10. 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.

ETSren 2021eko jarduera berritzailea Berrikuntza Agenda izeneko dokumen-
tuan dago jasota. Dokumentu horrek Erakundearen arlo horretako jarduke-
ta nagusiak biltzen ditu. ETSn aurreko urtean ezarritako barne-partaidetza-
ko dinamikaren jarraipen gisa, 2021ean 14 berrikuntza-ideia iradoki ziren. 
Aldi berean, sektoreko eragile zientifiko-teknologikoek eta erreferentziazko 
enpresek beste 12 proposamen bidali zituzten ETSra.

Berrikuntzaren arloan 2021ean izandako mugarri nabarmenen artean, hauek 
daude:

•  Zaintza estrategikoko buletin bat abian jartzea.
Sei hilean behin zaintza estrategikoko buletin batean gauzatutako pros-
pektiba teknologikoko dinamika bat hasi zen. Horri esker, erakundeak 
sektoreko berrikuntza-joerak monitorizatu eta eguneratu ahal izango ditu. 
Kultura berritzailea sustatzera eta merkatuari buruzko kanpoko informa-
zioa bildu eta aztertzera bideratutako adimen lehiakor, erraz eta eragin-
korreko tresnatzat hartzen da, eta horrek antolakundean erabakiak au-
rreratu eta hobetzeko ezagutza sortzen du.

•  Berrikuntzaren Erosketa Publiko prozesua.
Berrikuntzaren Erosketa Publikoaren (BEP) prozesuaren barruan, bi 
proiektu gauzatu ziren 2021ean, ezpondetako mugimenduen detekzio 
goiztiarrean oinarritutako soluzioak bilatzeko, bata kostu txikiko haririk 
gabeko sentsoreen sare baten bidez eta bestea zuntz optikoaren bidez.

Proiektuaren helburua ezpondak monitorizatzea da, trenbide plataforma-
ra egin daitezkeen mugimenduak eta erorketak kontrolatzeko, modu 
prebentiboan jarduteko eta kalteak saihesteko.

Berrikuntza sustatzeko administrazio-jar duera da BEP-CPI, kontratazio 
publikoaren bitartez merkatu berritzaile berrien garapena eskariaren al-
detik sustatzera bideratua. Prozesua, sekto re publikoan konpondu gabeko 
erronketatik abiatuta antolatzen da, eta enpresek eta eragile zientifiko-
-teknologikoek soluzio proposamenak egin behar dizkiete erronka horiei.

•  Minipantaila akustiko proiektua.

Ermuko geltokian instalatutako minipantaila akustikoen jatorrizko diseinua 
balioztatu ondoren (zarata xurgatzearen batez besteko emaitza 10 dBkoa 
izan zen), proiektua fase berrian sartu zen: hain murriztailea den eremu 
horretan galiboak beteko dituen programarako diseinu espezifiko berria 
sortzea, minihesiak ETSren sarearen sekzio tipoan instalatzeko moduko 
elementu moldakor bihurtuz.
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Minipantaila akustikoak 1,20 metroko altuerako hesiak dira, eta trenbidetik 
metro erdira baino gutxixeagora jartzen dira, lur azpiko ainguraketaren 
bidez. Bere forma eta materialak trenbideko zarata nagusiak arintzeko di-
seinatuta daude; ohiko pantailen alternatiba hobetuak dira, kostu, instala-
tzeko erraztasun eta inpaktu bisualari dagokienez.

Berrikuntza Agenda

ETSren Berrikuntza Agenda erakunde publikoak arlo horretan egiten dituen 
jarduketak biltzen dituen dokumentua da. 2021ean berrikuntza-proiektu 
garrantzitsuenetan egindako jarduera eta zereginen artean, hauek nabar-
mentzen dira:

•  CBTC Frogagailua (Communication Based Train Control).
–  2021ean trenbideko zirkulazioaren segurtasunerako CBTC sistemarekin 

probak egiten jarraitu da.

CBTC, bidaiari-dentsitate handiko garraioa kudeatzeko prestazio handi-
ko sistema da. Eragiketaren optimizazioa, linea baten automatizazio-
-maila desberdinetarako prestakuntza eta trenen talka edo irismena eta 
gainabiaduraren ondoriozko errailetik irtetea eragozten dituen seinalez-
tapen-sistema moderno gisa jardutea dira bere ezaugarri nagusiak.

•  Metroaren 3. Lineako trakziozko azpiestazio elektrikoetan balaz-
tatze-energia berreskuratzeko sistema.
–  Proiektuaren helburua 3. Linean balaztatze-energiaren soberakinak be-

rreskuratzeko ekipo egokiak definitzea, dimentsionatzea eta ezartzea da.
Balaztatze-energia berreskuratzeko sistemen oinarria, trena geldiaraz-
teko motor elektrikoaren erresistentziaren erabilera da, bai eta energia 
zinetikoaren bihurketa ere. Sistema horiei esker, balaztatze-energia 
banaketa-sarera itzul daiteke, eta energia hori trenbideko instalazioen 
funtzionamenduan erabil daiteke.

•  ATFOM - Mugitzen ari diren langileentzako trenbide lineetako aler-
ta goiztiarreko sistema.
–  Amaran, trenen kontrola eta irrati bidezko komunikazio-zerbitzua errazte-

ko zerbitzari bat jartzea.
Soluzio horrek alerta goiztiarreko sistema bati euskarria emateko gai 
den langileak eta trenak monitorizatzeko software zentral bat du. Tre-
netatik gertu dauden trenbidetako langileei abisatzeko aukera ematen 
du.

' 
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•  BIRBALAST - altzairugintzako zepa balasto eta azpi-balasto gisa 
erabiltzea.
–  2021ean proba pilotua egin zen Derioko zuzengunean.

“Birbalast” izeneko ekimen hori Sidenorrek, Elinfek, Saitecek eta Comsak 
osatzen duten enpresen partzuergo batek sustatu du, eta Derioko udale-
rritik igarotzen den ETSren trenbide sarearen tarte batean eman ditu lehen 
pausoak. Ekimenaren helburua trenbideko balasto- eta azpibalasto-pro-
duktuak garatzea eta balioztatzea da, arku elektrikoko labeko altzairugin-
tzako agregakin siderurgiko balorizatutik abiatuta. Horrek, industria ho-
rretako hondakinei bigarren bizitza bat emateko aukera emango du. Izan 
ere, urtero 400.000 Tm sortzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan. 
Derioko testak hastea beste pauso bat da Eusko Jaurlaritzaren Hazitek 
programak diruz lagundutako Birbalast proiektuan. Proiektu horri esker, 
bide berri bat ireki ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoan honda-
kin horien soberakina kudeatzeko.
Produktu hori tren sektorean erabiltzeko bideragarritasun teknikoa eta 
merkatukoa aztertzea da Birbalasten helburua, produktu horren berezi-
tasun jasangarriak eta ingurumenekoak kontuan hartuta, horiek balas-
toaren prebentziozko mantentze-lanen kudeaketa adimenduna bultzatu-
ko baitute. Horrez gain, balasto tradizionala ordezkatzeko material berriak 
sortzea ere bilatzen da. 

•  Eraikuntza-material jasangarrien garapena, galdaketako hondar-
-hareen balorizaziotik abiatuta.
–  Zarauzko geltoki berriaren obrako proba pilotua abian jartzea.

•  NAVILENS - Ikusmen-urritasuna duten pertsonentzako seinale 
digitalak ezartzea geltokietan.
–  Sistemaren hedapena 3. Lineako eta Bilboko tranbiako geltokietan.

•  ETSren prospekzio geologiko-geoteknikoen datu-basea argitara-
tzea.
– Datu-basearen kanpo-argitalpena.

• ERTMSrako soluzioak.
–  Garapen-Plana ixtea eta Lehiakortasun-Elkarrizketa hastea.
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•  ZUBIoT - Zubien egiturazko monitorizazioaren integrazioa gauzen 
interneten biki digital batekin.
–  Txorierriko linean dagoen zubiaren hautaketa azterketa pilotua egiteko. 

Proiektuak sistema azkar, fidagarri eta ekonomikoa garatzea proposa-
tzen du, aplikazio informatiko baten bidez zubien urruneko jarraipena 
egiteko. Aplikazio horretan, biki digital bat duen egiturazko osasunaren 
“erradiografia” bat integratuko da.

•  SVIsual - Entzuteko-desgaitasuna duten pertsonen eta aginte-
postuaren arteko elkarrizketa.
–  Proiektuaren garapena eta geltokietako interfonoen inplementazioa.

3.11. Gizarte Erantzukizun Korporatiboa

3.11.1. Herritarrentzako informazioa

TOPOgunea

ETSk herritarrei arreta emateko bulegoa du zabalik Donostian, eta Topoaren 
lurpeko saihesbidea eraikitzeko lanen garapenaren berri ematen du bertan. 
Bulegoa Amarako geltokiaren atarian dago (Easo plazan), eta TOPOgunea 
izeneko komunikazio-proiektuaren parte da. Proiektu horretan, trenbide 
azpiegitura berri horren ezaugarriak eta eraikuntza-plana zabaltzeko beste 
zerbitzu batzuk ere jasotzen dira.

3.11.2. Berdintasuna 

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.

Emakumeen Nazioarteko Eguna

Martxoaren 8an, Emakumeen Nazioarteko Egunean, Euskal Trenbide Sareak 
gogorarazi zuen Erakundeak, sortu zenetik, konpromiso irmoa duela gure 
erakundean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna uztartzen duten 
politikekin. Ildo horretan, ETSk bat egin zuen M-8a zela eta Eusko Jaurlari-
tzak kaleratutako Adierazpenarekin. Adierazpen horretan, gizarte osoari eta 
eragile sozial, politiko eta ekonomiko guztiei dei egiten zien guztion artean 
eskubideak berma ditzagun eta gizarte-eredu jasangarriago eta berdinta-
sunezkoago bat lortzen lagun dezagun.
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“Covid-19ak sortutako pandemiak inoiz baino nabarmenago utzi du zaintza 
lanek bizitzari eusteko duten garrantzia. Lan oso feminizatuak dira, eta gure 
gizartean ez dira behar bezala baloratzen”, zioen testuak.

Testuinguru horretan, Euskal Trenbide Sareko Berdintasun Sailak bi ekimen 
gauzatu zituen Emakumeen Nazioarteko Eguna zela eta. Lehena, maskara 
moreak langileen eskura jartzea izan zen, bistaratzeko neurri gisa. Bigarre-
na, Euskotrenen eskutik, ETSko geltoki batzuk argi moreekin argiztatzea 
izan zen. Oso ekimen eraginkorra izan zen, eta herritarren aldetik harrera 
beroa lortu zuen.

Emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte baten aldeko 
adierazpena

Euskal Trenbide Sareak bat egin zuen azaroaren 25a, “Emakumeen kontra-
ko indarkeria desagerrarazteko Nazioarteko Eguna”, zela eta, Eusko Jaurla-
ritzak kaleratu zuen Adierazpen Instituzionalarekin. Adierazpen horretan, 
Eusko Jaurlaritzak, indarkeria sexistaren adierazpen guztien aurrean gai-
tzespenik sendoena adierazi nahi du, baita emakumeen aurkako indarkeria-
rik gabeko gizarte baterantz aurrera egiteko duen konpromisoa. 

Indarkeria matxistaren ondorioz hildako emakumeak gogoratzeaz gain, 
babes eta elkartasun osoa adierazten die indarkeriaren biktima diren eta 
indarkeriatik bizirik atera direnei, eta haien eskura jartzen ditu dituen ba-
liabide eta zerbitzu guztiak. Ildo horretan, Jaurlaritzak konpromisoa hartzen 
du gainerako erakundeekin elkarlanean jarraitzeko, Emakume biktimei 
arreta hobea emateko erakunde arteko hitzarmenaren bidez.
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Era berean, indarkeriaren biktima diren eta bizirik atera diren emakumeekin 
egunero lan egiten duten profesionalei bere aintzatespena bideratzen die, 
eta euskal gizarteak berdintasunarekin eta emakumeen aurkako indarkeria-
rik gabeko gizartea eraikitzearekin duten konpromisoa nabarmentzen du.

3.11.3. Euskararen sustapena

Euskararen Nazioarteko Eguna

Abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko Eguna ospatu zenez, Eusko Jaur-
laritzak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek, Gasteizko, Bilbo-
ko eta Donostiako udalek, EUDELek eta UEMAk adierazpen instituzional bat 
adostu eta kaleratu zuten. “Euskara lanabes aro berrirantz, erabilera-eremu 
berri eta ez formaletan ere, euskarak arnas berri” izenburupean adostutako 
adierazpenarekin bat egin zuen ETSk.

Ideia horrekin bat etorriz, beste urte batez, lantalde osora zuzendutako 
Galdera Lehiaketa ospatu zen. Irabazleak hauek izan ziren:

1. Jaione Artabe. 
2. Esther San Andrés.
3. Arantza Díaz de Cerio.

3.11.4. Elkartasun balioen sustapena

Navilens sistemaren hedapena ETSren trenbide sarean 

Maiatzean, ETSk ONCEren Euskadiko Lurralde Ordezkaritzaren oniritzia 
jaso zuen bere trenbide eta tranbia sareko geltokietan ikusmen desgaitasu-
na duten pertsonak gidatzeko Navilens informazio-sistema zabaltzeari da-
gokionez. Soluzio hori QR motako seinaletika berri batean oinarritzen da, 
seinaleak urrunetik, edozein argiztapen-baldintzarekin eta irakurketa-ange-
lurekin, irakurtzeko aukera ematen duen eta kamera eta Interneterako 
konexioa dituen gailu mugikor baten bidez. 

ONCEk bere txostenean adierazi duenez, “teknologian oinarritzen den gida-
tze informazio-tresna bikaina da, teknologia gutxiago duten arren ibilbide 
horietan itsuen autonomiarako duten eraginkortasuna eta beharra ere fro-
gatu duten beste bitarteko batzuekin batera erabili beharko den arren”. 
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Arartekoak, Eusko Legebiltzarrera zuzendutako garraio publikoaren siste-
maren irisgarritasunari buruzko 2021eko txosten berezian, ETSk eta Metro 
Bilbaok 2020ko abenduan Zazpikaleetako geltokian egin zuten eta aplikazio 
teknologiko horren hedapenaren jatorrian dagoen proba pilotua nabarmen-
tzen du.

Irailean, ETSk Bilboko metroaren 3. lineako, Txorierriko eta Bilboko tran-
biako 30 geltokietan Navilens informazio-sistema ezartzeko kontratuaren 
esleipenaren berri eman zuen. Neosistec enpresa, lehiaketaren irabazlea, 
arduratuko da lan hori egiteaz, 199.210 euroren truke, lau hilabeteko epean. 
Kontratuak hamabi hilabeteko mantentze-aldia ere barne hartu du.
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Gaztedi Rugby Taldeari babesa

Uztailaren 5ean, ETSk Gaztedi Rugby Taldearen babes-kontratu berria 
formalizatu zuen. Irabazi-asmorik gabeko erakundea da, eta eragin handia 
du Araban, gazteen garapen pertsonalean eta kirol-garapenean egindako 
ekarpenarengatik eta bere gizarte-konpromisoarengatik. Kontratuak urte-
beteko iraupena du, eta 14.700 euroko ekarpen ekonomikoa egiten du klu-
beko kategoria eta modalitate guztiak (gizonezkoak, emakumezkoak eta 
inklusiboak) bultzatzeko. Denbora horretan, ETSren marka korporatiboa 
kirol-ekipamenduetan, jokalekuan, webgunean, eta klub horrek zabalduta-
ko euskarri inprimatuetan egongo da.

Gaztedi Rugby Taldea aitzindaria da inklusio-talde bat sortzen. Talde horre-
tan aniztasun funtzionala duten pertsonek parte hartzen dute, eta, bertatik, 
aukera-berdintasunaren eredua sustatzen da.

Cabo Verderi laguntzeko materiala

Tren sektoreko enpresetan (ETS, besteak beste) lan egiten duten pertsonek 
osatutako Euskal Trenbideetako Langileak Mugarik Gabe GKEak, itsas edu-
kiontzi bat bidali zuen Cabo Verdeko São Viçente uharteko Mindeloko ‘Espaço 
Jovem SV’ Gazte Zentroko familientzako laguntza-materialarekin.

Erakunde publikoak proiektu honekin elkarlanean jardun zuen Lebarioko 
tailer eta kotxetegietan espazio bat utziz, Bertan containerra utzi eta me-
taketak egin ziren, ekainetik azarora, merkantzia Afrikako herrialdera atera 
zen arte.
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Aurten Gorka Eraña eta Manu Rueda izan ziren lotea eramateko ardura 
hartu zutenak. Presen ahizpak esker ona adierazi zuen ETSren detailearen-
gatik, hainbat arrazoirengatik ongintza-erakunde horren instalazioetan bizi 
diren pertsonen oinarrizko beharrei erantzuteko balioko baitu.

Gabonetako lotea behartsuentzako 

Abenduan, ETSk ohiko bisita egin zion Behartsuen Arrebatxoei. Izan ere, 
1994an Ibarrekolandako geltokia itxi zenean, haiek, euren erlijio ordenare-
nak ziren lur batzuen erabilera laga ziguten. Ordudanik, eta euren eskuza-
baltasuna eskertzeko, urtero, oinarrizko produktuz osatutako elikagai lote 
bat ematen die ETSk Gabonak baino lehen. 
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3.11.5. Kultur balioen sustapena

Espainiako lehen tren-ibilgailu elektrikoaren 125. urteurrenari 
buruzko erakusketa

Martxoaren 2an inauguratu zen Zazpikaleetako geltokian, Bilbon, Espai-
nian trakzio elektrikoa erabili zuen lehen tren-ibilgailuaren 125. urteurrene-
ko argazki-erakusketa: Bilbotik Santurtzirako tranbia. Erakusketa Euskotre-
neko Burdinbidearen Euskal Museoak koordinatu zuen eta Euskal Trenbide 
Sarearen laguntza izan zuen. Ekimena martxoaren 24ra arte luzatu zen eta, 
ondoren, Azpeitiako museoko instalazioetara lekualdatu zen.

25 argazkiz osatutako erakusketa horren bidez, Euskadik, lehenik tranbiekin, 
eta, ondoren, trenekin eta teleferikoarekin, mugikortasun elektrikoa abia-
razteko izan zuen protagonismoa ezagutzeko aukera izan zuten herritarrek. 
Hain zuzen ere, gaur egungo Zazpikaleetako geltokiaren ondoan dagoen San 
Nikolas plaza zen Bilbotik Santurtzirako Tranbiaren abiapuntua.

Kultur eta kirol ekitaldietarako laguntza

Euskal Trenbide Sareak hainbat kultur eta kirol ekitaldi babestu ditu, besteak 
beste, gimnasia erritmikoko Euskalgym nazioarteko gala, webserieen jaial-
dia eta 2021ean zehar bere deialdiari eta aurreko edizioetako kalitate mai-
lari eutsi zioten mendiko argazki eta zinema lehiaketak.

•  CVCPHOTO, Club Vasco de Camping elkarteak antolatzen duen mendiko 
argazkien nazioarteko lehiaketak, arrakastaz salbatu zituen pandemiaren 
mugak, eta 58 herrialdetako 372 argazkilariren 952 argazki jaso zituen. 
Marcin Ciepielewski poloniarrak irabazi zuen maiatzaren 29an Donostia-
ko Antzoki Zaharrean egindako galarekin amaitu zen zazpigarren edizioa.

•  Seriesland Bilbao da Euskadin webserieei eskainitako ikus-entzunezko 
lehiaketa bakarra. Urrian egin zen zazpigarren edizioan 120 titulu aur-
keztu ziren lehiaketara, eta hogei bat konferentzia, mahai-inguru eta 
jende aurreko hitzaldi antolatu zituen, baita galak eta kaleko jarduerak 
ere. Horrez gain, sektoreko profesionalen arteko harremanetarako plata-
forma izateko bokazioari eutsi zion.
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•  Azaroaren 20an, Barakaldoko Bilbao Exhibition Centre (BEC) erakusta-
zokaren instalazioek gimnasia erritmikoko Euskalgym nazioarteko galaren 
hamabosgarren edizioa hartu zuten. Tokioko Joko Olinpikoetako urrezko 
txapeldun eta dominaduna, Linoy Ashram israeldarra, izan zen atrakzio 
nagusia, taldekako txapelketa olinpikoaren irabazlea zen Bulgariako bos-
kotearekin batera. Alina Harnasko bielorrusiarra eta Boriana Kaleyn bul-
gariarra ere bertan izan ziren; baita euskal gimnasia onenaren ordezka-
ritza, Espainiako lehiaketan puntakoak diren taldeekin, Teresa Gorosperen 
figura sutsua eta gizonezkoen gimnasia erritmikoko interpreteak, Eneko 
Lanbearekin.

•  BBK Mendi Film Bilbao Bizkaiaren (mendi, natura eta abentura zinema) 14. 
edizioa abenduaren 3tik 12ra bitartean ospatu zen eta 7.541 pertsona 
bertaratu ziren. Jaialdiak13 herrialdetako 52 film proiektatu zituen, eta 
44 saio, 11 hitzaldi eta 7 erakusketa programatu zituen Bilboko areto eta 
museoetan. 
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Abesbatzen emanaldia Zazpikaleetan

Euskal Herriko Unibertsitateko Abesbatza sortu eta osatzen duten gizon eta 
emakume talde batek osatutako Iubilo Bilbao Abesbatza, urriaren 20an 
eta Gabon bezperan aritu zen Zazpikaleetako geltokian, Bilboko musika-
-esentzia zabaltzea helburu duen proiektu ibiltariaren testuinguruan. San 
Nikolas Plazatxoko geltokia izan zen, ETSren laguntzarekin, musika-inter-
pretazioa, arkitektura eta historia batu ziren espazio berezietako bat.

3.11.6. Barne-komunikazioa 

Trenbideko argazki lehiaketa 

ETSk, trenbidearen esparruan sormena eta adierazpen-modu berriak sus-
tatzea helburu duen bere argazki-lehiaketaren beste edizio bat antolatu zuen 
2021ean. Sergio Delgadoren lan bat aukeratu zuten lehiaketako irabazle. 
Epaimahaiak erabaki zuen “trenbideen gurutzaketa bat erakusten duen 
argazkia erabat trenbideari dagokiona dela. Bertan, argi-iturri bizi batek 
—agian tren-unitate batetik datorrenak— eta ingurumen-argiztapen leunak 
erreflexu bat eragiten dute errailetan, eta horrek konposizio simetrikoa 
sortzen du, sakonera ematen duen ihes-puntu interesgarri batekin”.

Akzesita Olaia Bilbaok eraman zuen. Epaimahaiaren iritziz, “itxuraz erabil-
tzen ez den linea baten errailen gainean oinutsik ibiltzeak aurreko garai 
batera garamatza. Trenak, irudi honetan agertzen ez den ikur gisa, gure 
irudimenaren atea irekitzen du, istorioak gogora ekartzeko”.

Lehen bi sariak Smartbox banarekin saritu ziren, eta irudiak ETSren urteko 
mahai-egutegian argitaratu dira.
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Kirol ekitaldiak berriro

Pandemiak 2021eko azken zatian izandako bilakaerari esker, erakundeko 
pertsonen arteko harremanak aberasteko eta sailen arteko loturak susta-
tzeko Euskal Trenbide Sareak sustatzen edo laguntzen duen kirol eta aisial-
di egutegiaren parte bat pixkanaka berreskuratu ahal izan zen. Horrela, 
ETSko kideek Bilbao-Bilbao zikloturista martxa jendetsuan parte hartu zu-
ten, irailaren 26an. Hilabete geroago, urriaren 23an, Bilbao Night Ma-
rathon proba egin zen, eta hor ere Erakunde publikoko hainbat kidek hartu 
zuten parte.

Denborak aurrera egin ahala, murrizketak arintzeak beste ekitaldi batzuek 
ere euren indarra berreskuratzea ahalbidetu zuen, partzialki behintzat. Ho-
rrela, Behobia/Donostia lasterketa, euskal egutegian atleta gehien biltzen 
dituen lasterketa herrikoia, kaleetara itzuli zen aurreko edizioa bertan behe-
ra geratu ondoren. Kasu honetan, ETSko pertsona talde handi batek hartu 
zuen parte azaroaren 11n ospatu zen lehiaketa gogor horretan (20 kilo-
metro baino gehiagoko ibilbidea, aldapa nabarmenekin). 56. edizioan 20.414 
parte-hartzailek hartu zuten parte, izen emate kopuruan % 20 inguruko 
bajak eman ziren arren. Emakumezkoen parte-hartzeak marka berria hau-
tsi zuen, korrikalarien % 25 baino gehiago emakumeak izan baitziren.
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Gabonetako ekitaldiak, mugekin

Pandemia ez hedatzeko ezarritako prebentzio-neurrien ondorioz, espazio 
itxietan egin beharreko hainbat ekimen bertan behera geratu ziren. Horien 
artean, Gabonak direla eta, barneko bi ospakizun tradizional: urte amaiera-
ko lunch klasikoa eta Olentzerok eta Mari Domingik ETSren egoitzetara 
egiten duten bisita.

Hala ere, plantillako langileen artean Gabonetako loteak zozketatzeari eutsi 
zitzaion, eta emaitza hau izan zen:

1.  Gabonetako saskia: Sergio Delgado Bringas. Instalazio eta Mantentze-
-lanetako Zuzendaritza/ Lebario.

2.  Lotea: Mikel Ruiz Lasa. Instalazio eta Mantentze-lanetako Zuzendaritza 
/ Amara.

3.  Lotea: Esther San Andrés Sanz. Zuzendaritza Korporatiboa / Albia.
4.  Lotea: José Antonio Asensio Vaquero. Zirkulazio eta Zerbitzuaren 

Kudeaketa Zuzendaritza / Amara.
5. Lotea: Borja Aspiunza Ibarrola. Zuzendaritza Korporatiboa / Albia.

Gabonetako marrazki eta pintura lehiaketa 

Parte-hartzaileen presentzia eskatzen ez zenez, ETSk aurrera jarraitu zuen 
Gabonetan urtero erakunde publikoko lantaldeko kideen seme-alaben artean 
antolatzen den marrazki- eta pintura-lehiaketarekin.

2020eko edizioaren emaitza honako hau izan zen:

• 0-3 urte: Zuhaitz Pagola Basurto (Aritz Pagola - Amara).
• 4-7 urte: Naiz Ortega Ortiz (Rakel Ortiz - Albia).
• 8-11 urte: Nahia Rodríguez Salcedo (Susana Salcedo - Albia).
• 12-14 urte: Julen Rodríguez Salcedo (Susana Salcedo – Albia).

Omenaldia ETSko beteranoei eta erretiratuei 

Azaroan, ETSk ohiko omenaldi-ekitaldia antolatu zuen erretiro-adina bete 
duten erakundeko pertsonentzat eta Erakunde publikoan 25 urtez lan egin 
dutenentzat. Oraingo honetan, merezitako aitorpena urtebeteko atzerape-
narekin iritsi zitzaien, zegokien edizioa bertan behera utzi behar izan bai-
tzen, pandemiak orduan ezartzen zituen murrizketengatik.

Ospakizunerako diseinatutako programaren barruan, Zarautzko geltokitik 
gertu dagoen establezimendu batean bildu ziren, eta bertatik, omenduta-
koak Getariako Txomin Etxaniz txakolin-upategira joan ziren. Bertan, edari 
horren elaborazio prozesua ezagutzeko eta barietate batzuk dastatzeko 
aukera izan zuten.

Ondoren, beteranoak Zarautzko kanpoaldeko jatetxe batera joan ziren, eta 
bertan, azken burukoetan, Pedro Marco Eusko Jaurlaritzako Garraio sailbu-
ruordeak, Ernesto Martínez de Cabredo ETSko zuzendari nagusiaren lagun-
tzarekin, esker oneko hitzak eskaini zizkien erakundearekin egindako aha-
leginarengatik eta erakutsitako konpromisoarengatik.
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Barne-bisita Atxuriko eta Salburuako tranbia-lanetara 

Azaroan, ETSko hainbat sailetako pertsona talde batek Atxuriko (Bilbo) eta 
Salburuako (Gasteiz) tranbia-lanak bisitatu zituen, bertako zuzendarien 
eskutik lanen garapena bertatik bertara ezagutzeko asmoz.
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Lehenik eta behin, Boluetako geltokira joan ziren, Bilboko tranbiaren luzapen 
berriaren amaierara. Ondoren, Gasteizera joan ziren obren aurrerapen-mai-
la egiaztatzeko eta etorkizuneko ibilbidearen tarte bat egiteko, Florida 
amaierako geltokiaren eta Iliada pasealekuaren artean, Salburua noranz-
koan.

3.11.7. Mugikortasun jasangarrirako ekarpena

ETSk, Cycle Friendly Employer ziurtagiria jaso du

Martxoaren 22an ETSk Cycle Friendly Employer ziurtagiria jaso zuen. Be-
reizgarri horren bidez, ETSk langileen artean bizikletaren eguneroko erabi-
lera errazteko eta bultzatzeko helburua lortzeko ematen duen laguntza 
aintzatesten da.

Bereizgarria eman aurretik, Europako Txirrindularien Federazioaren audito-
retza batek brontzezko ‘bizikletaren lagun’ kategoria eman dio Euskal Tren-
bide Sareak Lebarion duen egoitzari.
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Iurretan egin zen banaketa ekitaldian, Mireia Elkoroiribe Durangaldeko Man-
komunitateko presidenteak hartu zuen parte. Durangaldeko Mankomunita-
teak sustatu du bereizgarri hori eskualde horretako lantokien artean, eta 
Europa mailan bultzatutako proiektu baten parte da, erakundeen egoitzak, 
ikastetxeak eta enpresak bizikletaz egunero euren lanpostura joaten direnen 
beharretara egokitzen laguntzen eta mugikortasun mota hori sustatzen 
duten sozietateak aintzatesteko.

Testuinguru horretan bertan, bizikleta garraiobide gisa erabiltzeko dinami-
karen barruan, ETSk bizikletak aparkatzeko gunea egokitu du Durangoko 
geltokirako sarbide nagusi berriaren ondoan, trenbidearen eta bizikletaren 
arteko intermodua errazteko. Halaber, erakunde publikoak hainbat aparka-
leku jarri ditu Amarako egoitzako lurpeko parking-ean, bertako langileek 
erabil ditzaten.

Hiru bizikleta elektrikoren aldi baterako lagapena 

Urrian zehar, Euskal Trenbide Sareko lantaldeko hiru kidek Orbea enpresak 
bi astez euren kasko eta giltzarrapoekin lagatako beste horrenbeste bizikle-
ta elektrikoren funtzionamendua probatzeko aukera izan zuten urrian. Eki-
mena, Durangaldeko Mankomunitateak lantokietarako edo ikasketetarako 
joan-etorrietan bizikletaren erabilera sustatzeko bultzatutako kanpainaren 
barruan egon zen. Euskal Trenbide Sarea kanpaina horren eragile aktiboa 
da Lebarioko egoitzaren bitartez.

Izen ematea formalizatu ondoren, Itziar Egiak (Lebario), Maite Iriondok 
(Amara) eta Raúl Mencherok (Albia) hartu zuten parte ekimen horretan. 
Kanpainaren helburua da erakustea bizikleta elektrikoak soluzio ezin hobea 
izan daitezkeela jende asko bere lanpostura joateko autotik bizikletara pasa 
dadin, lantokitik 4 eta 16 kilometro bitarteko distantziara bizi direnak, batez 
ere.

Bizikletak probatzeko aldia igaro ondoren, parte hartu zuten ETSko hiru 
kideek esperientzia baloratzeko aukera eman zien inkesta batean hartu 
zuten parte.
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3.11.8. Kanpoko bisitak obra eta instalazioetara

ETSk 2021ean berreskuratu zuen hainbat gizarte-taldetako ordezkariek 
instalazioak eta obrak bisitatzeko programa. Programa horren bidez, Era-
kundeak egiten duen lana hobeto ezagutzea sustatzen da, eta, aldi berean, 
garraio publikoaren ezaugarri diren balioak herritarren artean zabaltzen 
laguntzen du.

Legebiltzarkideak eta zinegotziak, ETSren obretan

Ekainean, Eusko Legebiltzarreko Garraio Batzordeko kideek ETS trenbide 
sare berriko Hernani-Astigarraga tartean egiten ari den obrak bisitatu zituz-
ten. Batzorde hori bera Donostiara joan zen Topoaren lurpeko saihesbidean 
egiten ari diren lanen xehetasunen berri izateko. Hilabete geroago, Donos-
tiako Udaleko zinegotziek osatutako talde batek Topoaren obrak bisitatu 
zituen, eta lanen egoera eta bilakaera bertatik bertara ezagutzeko aukera 
izan zuen.

Ingeniaritza Eskolaren bisita Euskal Y-ra

Urrian, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako Ingeniaritza Zibileko Graduko 30 
bat ikaslek osatutako talde bat Euskal Y-aren Hernani-Astigarraga tartera 
joan zen, ETS Trenbide Sare berriaren segmentu horretan egiten ari diren 
lanen ezaugarriak ezagutzeko. Segmentu hori 2,4 kilometro da luze, eta 
zatirik luzeena zubibidean doa.
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BALANTZEAK
2021eko eta 2020ko abenduaren 31n eurotan

AKTIBOA

31/12/2021 31/12/2020

AKTIBO EZ KORRIENTEA 1.145.677.351 1.119.673.848

Ibilgetu ukiezina (5. Oharra) 2.401.167 1.645.213

Aplikazio Informatikoak 896.730 1.217.238

Garapena 202.079 60.000

Aurrerakinak 1.302.358 367.975

Ibilgetu materialak (6. oharra) 1.143.217.253 1.117.948.118

Lurrak eta Eraikinak 783.785.435 796.244.316

Instalazio Teknikoak eta bestelako ibilgetua 172.260.266 182.035.936

Martxan dauden ibilgetuak eta aurrerakinak 187.171.552 139.667.866

Epe luzeko ibilgetu Finantzarioak (8. oharra) 58.931 80.517

Bestelako finantza aktiboak 58.931 80.517
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AKTIBOA

31/12/2021 31/12/2020

AKTIBO KORRIENTEA 44.626.868 43.634.811

Zordun komertzialak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (8. oharra) 10.108.124 13.704.188

Zerbitzuak jaso dituzten bezeroak 276.769 921.316

Bezeroak, taldeko enpresa eta elkartuak 5.638.299 9.082.593

Orotariko Zordunak 128.935 167.614

Langileak 59.361 69.363

Herri Administrazioak (15. oharra) 4.004.760 3.463.302

Epe laburreko finantze inbertsioak (8. oharra) 7.743 7.743

Bestelako finantza aktiboak 7.743 7.743

Epe laburreko periodifikazioak 26.490 25.602

Dirua eta bestelako aktibo likido baliokideak 34.484.511 29.897.278

Diruzaintza 34.484.511 29.897.278

AKTIBO OSOA 1.190.304.219 1.163.308.659
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ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

31/12/2021 31/12/2020

ONDARE GARBIA 1.167.932.048 1.144.741.792

Funts propioak (9. oharra) 156.510.594 162.728.586

Funts Soziala 295.648.889 295.648.889

Aurreko Urtetan lortutako Emaitzak -132.920.303 -127.056.962

Galdu-Irabaziak -6.217.992 -5.863.341

Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (10.b oharra) 1.011.421.454 982.013.206

Jasotako diru-laguntzak 1.011.421.454 982.013.206

PASIBO EZ KORRIENTEA 360.730 370.145

Epe luzeko zuzkidurak (11. oharra) 360.730 370.145

Langileei epe luzera emandako prestazioengatiko obligazioak 360.730 370.145

BALANTZEAK
2021eko eta 2020ko abenduaren 31n eurotan
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ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

31/12/2021 31/12/2020

PASIBO KORRIENTEA 22.011.441 18.196.722

Epe motzerako Hartzekodunak (12.a oharra) 11.066.096 12.713.568

Bestelako finantza pasiboak 11.066.096 12.713.568

Merkataritza Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu 
batzuk (12 oharra) 10.945.345 5.483.154

Bestelako hornitzaile eta hartzekodunak 9.449.708 3.895.184

Hartzekodunak, Taldeko enpresak eta Elkartutakoak 125.315 247.649

Langileak (oraindik burutu gabeko ordainketak) 678.848 671.354

Herri Administrazioekin dauden beste zor batzuk (15. oharra) 691.474 668.967

PASIBO OSOA ETA ONDARE GARBIA 1.190.304.219 1.163.308.659

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 20ra bitarteko oharrak, 2021eko abenduak 31ri dagokion Balantzearen parte dira. 
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31/12/2021 31/12/2020

Negozio kopuruaren zenbateko garbia (16.a. oharra) 49.902.537 37.375.652

Salmentak 12.014.164 7.252.805

Zerbitzu Prestazioak 37.888.373 30.122.847

Hornikuntzak (16.a. oharra) -37.888.373 -30.122.847

Beste enpresa batzuek egindako lanak -37.888.373 -30.122.847

Beste ustiapen sarrera batzuk 33.011.996 34.204.543

Sarrera Osagarriak eta Kudeaketa Orokorreko beste batzuk (7. oharra) 711.996 754.543

Ekitaldiaren emaitzan sartutako ustiapen diru laguntzak (10.a oharra) 32.300.000 33.450.000

Langileen gastuak -17.562.205 -16.440.921

Soldatak eta Antzekoak -12.500.984 -11.892.690

Gizarte Kargak (16.e. oharra) -5.061.221 -4.548.231

Beste ustiapen Gastu batzuk -26.842.780 -23.639.673

Kanpoko Zerbitzuak (16.d. oharra) -26.780.827 -23.586.219

Tributuak -61.953 -53.454

GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUAK
2021eko eta 2020ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiak, eurotan
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31/12/2021 31/12/2020

Ibilgetuaren amortizazioak (5. eta 6. oharrak) -41.836.891 -41.542.408

Ibilgetu ez finantzarioaren diru laguntzengatiko inputazioa (10.b) 35.078.150 34.405.081

Narriadurak eta emaitzak ibilgetuaren besterentzeengatik (6. oharra) -171.618 -172.445

Narriadura eta galerak -172.858 -172.858

Besterentzeengatiko emaitzak 1.240 413

Beste emaitza batzuk 91.432 69.947

A.1. USTIAPENAREN EMAITZA -6.217.752 -5.863.071

Finantza gastuak -240 -274

Beste batzuekin izandako zorrengatik -240 -274

Finantza sarrerak 0 4

Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak 0 4

A.2. FINANTZA EMAITZAK -240 -270

A.3. ZERGA AURREKO EMAITZAK -6.217.992 -5.863.341

Irabazien gaineko zergak (15.c. oharra) 0 0

A.4. OPERAZIO JARRAITUEN EMAITZAK -6.217.992 -5.863.341

EKITALDIAREN EMAITZA -6.217.992 -5.863.341

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 20ra bitarteko oharrak, 2021eko abenduak 31ri dagokion Galeren eta Irabazien Egoeraren parte dira.
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1. 2021EKO ETA 2020KO EKITALDIEI DAGOZKION DIRU-SARREREN ETA GASTUEN EGOERAK

31/12/2021 31/12/2020

A) Galeren eta Irabazien kontuaren emaitza -6.217.992 -5.863.341

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

Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (10 b. oharra)

– Ibilgetuaren finantzaketarako jasotako diru-laguntzak 64.486.398 72.251.868

C) Transferentziak galeren eta irabazien kontura

Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (10 b. oharra)

– Ibilgetuaren finantzaketarako jasotako diru-laguntzak -35.078.150 -34.405.081

AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA 23.190.256 31.983.446

ONDARE GARBIAN GERTATUTAKO ALDAKETEN EGOERAK
2021 eta 2020ko abenduaren 31n eurotan
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2. ONDARE GARBIAREN GAINEKO ALDAKETEN EGOERA OSOA EUROTAN

Gizarte funtsa
Aurreko 

ekitaldietako 
emaitzak

Ekitaldiko 
emaitza

Jasotako diru 
laguntzak, 
dohaintzak 

eta legatuak

Guztira

HASIERAKO SALDOA 2020ko URTARRILAREN 1ean 295.648.889 -119.084.910 -7.972.052 944.166.419 1.112.758.346

Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk 2020an

– 2019. ekitaldiko emaitzen banaketa -7.972.052 7.972.052

2020ko ekitaldian onartutako sarrerak eta gastuak guztira -5.863.341 37.846.787 31.983.446

AZKEN SALDOA 2020ko ABENDUAREN 31n 295.648.889 -127.056.962 -5.863.341 982.013.206 1.144.741.792

Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk 2021an

– 2020. ekitaldiko emaitzen banaketa -5.863.341 5.863.341

2021ko ekitaldian onartutako sarrerak eta gastuak guztira -6.217.992 29.408.248 23.190.256

AZKEN SALDOA 2021ko ABENDUAREN 31n 295.648.889 -132.920.303 -6.217.992 1.011.421.454 1.167.932.048

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 20ra bitarteko oharrak, 2021ko abenduak 31ri dagokion Ondare garbiaren Aldaketen Egoera Osoaren parte dira.
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2021 2020

USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK (I) 10.438.270 -4.088.820

Ekitaldiaren emaitza zerga aurretik -6.217.992 -5.863.341

Emaitzaren doikuntzak 6.921.184 7.291.658

Ibilgetuaren amortizazioa (5 eta 6. oharrak) 41.836.891 41.542.408

Balio zuzenketak narriaduragatik (6. oharra) 172.858 172.858

Hornikuntzen aldaketa (11. oharra) -9.415 -18.388

Ibilgetuaren baxen eta besterentzeen eta finantza inbertsioen ondoriozko emaitzak -1.240 -413

Kapital diru-laguntzen inputazioa (10.b. oharra) -35.078.150 -34.405.081

Finantza gastuak 240 274

Aldaketak kapital arruntean 9.735.318 -5.516.863

Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (8. oharra) 4.049.539 -5.197.684

Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (12. oharra) 5.462.191 -387.800

Beste zenbait aktibo eta pasibo arrunt 223.588 68.621

Ustiapen jardueren beste zenbait eskudiru fluxu -240 -274

Interesen ordainketak -240 -274

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA
2021 eta 2020ko ekitaldiak, eurotan
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2021 2020

INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK (II) -64.833.394 -71.576.348

Inbertsioengatiko ordainketak -64.856.220 -71.588.945

Ibilgetu ez-materiala (5. oharra) -1.295.469 -318.261

Ibilgetu materiala (6. oharra) -63.560.751 -71.270.684

Desinbertsioengatiko kobrantzak 22.826 12.597

Beste finantza aktibo batzuk (8. oharra) 21.586 12.184

Ibilgetu materiala (6. oharra) 1.240 413

FINANTZAKETA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK (III) 58.982.357 78.813.677

Ondare tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak 58.982.357 78.813.677

Kapital diru laguntzengatiko kobrantzak (10.b. oharra) 58.982.357 78.813.677

ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN HAZKUNDEA/MURRIZKETA (I+II+III) 4.587.233 3.148.509

Eskudirua edo baliokidea ekitaldiaren hasieran 29.897.278 26.748.769

Eskudirua edo baliokidea ekitaldiaren amaieran 34.484.511 29.897.278

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 20ra bitarteko oharrak, 2021ko abenduak 31ri dagokion Eskudiruaren fluxuen Egoeraren parte dira.
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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 ze-
rikusia dutenak.

Bere eginkizunen artean ondorengoak azpimarra daitezke:

–  Proiektu teknikoak lantzea.
–  Azpiegitura berriak eraikitzeko obrak aurrera eramatea.
–  Azpiegiturak kudeatzea: horiek ustiatzea eta mantentzea, haien segurta-

suna bermatzea eta trafikoa erregulatzea. 
–  Lursailak eta instalazioak erabiltzea. 
–  Trenbide azpiegiturekin erlazionatutako babesa eta zainketa.
–  Kanon eta tarifen dirua jasotzea.
–  Azpiegituretako administratzaile gisa dituen administrazio ahalmenak 

erabiltzea.
–  Trenbideetako jabari publikoaren gaineko emakida eta baimenei buruzko 

erabakiak hartzea

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

TXOSTENA
2021. EKITALDIA
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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, 2021eko abenduaren 31n, 57.113.814 eurokoa da. 
2020ko abenduaren 31n 60.810.734 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 
abenduaren 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.

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.
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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 kudeake-
ta. 

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-
-lanak 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.

Merkataritzako Kodearen 42. artikuluaren edukiaren arabera, Erakundea ez 
dago behartuta urteko kontu bateratuak formulatzera, eta, Urteko Kontuak 
Prestatzeari buruzko Arauen 13. arauan ezarritakoaren arabera, ez du era-
baki-unitaterik osatzen Espainian helbideratutako beste ezein sozietatere-
kin.

Urteko kontu hauek eurotan aurkezten dira, hori baita erakundearen diru 
funtzionala eta aurkezpen-dirua.
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2.  URTEKO KONTUAK AURKEZTEKO 
OINARRIAK

Urteko Kontu hauen zenbateko guztiak eurotan eta hamarrekorik gabe adie-
razita daude. Memoria honetan aipatutako oharrak (1etik 20ra) 2021eko 
abenduaren 31n datatutako 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 haren aldaketetan, eta EHA/733/2010 (martxoaren 
25ekoa) Aginduan agindutakoa betetzen dute, eta aplikatzekoak diren Es-
painiako gainerako kontabilitate-arauak. 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 
guztiak aplikatzeari.

c)  Ziurgabetasuna balioztatzeari eta zenbatesteari buruzko 
alderdi kritikoak 

Urteko kontuen prestakuntzetarako beharrezkoa da Erakundeak 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 2021eko 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 alda-
tu egin daiteke, seberoen sektorearen zikloaren erantzun diren be rrikuntza 
teknikoen eta ekintzen ondorioz, adibidez. Zuzendaritzak amor tizazio bitar-
teko kargua handitu egingo du bizitza erabilgarriak aurretik aurreikusitako 
bizitzak baino laburragoak direnean, edo ikuspegi tekni kotik zaharkiturik 
geratu diren edo baztertu diren aktiboak amortizatu edo desegingo ditu.

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.
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e)  Urtarrilaren 12ko 1/2021 Errege Dekretuak Kontabilitate Plan 
Orokorrean sartutako aldaketen lehen aplikazioa

2021eko urtarrilaren 30ean urtarrilaren 12ko 1/2021 Errege Dekretua argi-
taratu zen, azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuaren bidez onartuta-
ko Kontabilitate Plan Orokorra (KPO); azaroaren 16ko 1515/2007 Errege 
Dekretuaren bidez onartutako Enpresa Txiki eta Ertainen Kontabilitate Plan 
Orokorra; irailaren 17ko 1159/2010 Errege Dekretuaren bidez onartutako 
Urteko Kontu Kontsolidatuak Formulatzeko arauak; eta urriaren 24ko 
1491/2011 Errege Dekretuaren bidez onartutako irabazi asmorik gabeko 
erakundeei Kontabilitate Plan Orokorra egokitzeko arauak aldatzen dituena. 
Errege Dekretu hori Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 
egunean sartu zen indarrean, eta 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera hasi-
tako ekitaldietan aplikatuko da.

Aipatutako Errege Dekretuak aldaketak sartu ditu Kontabilitate Plan Oroko-
rrean, batez ere finantza-tresnen sailkapenari eta balorazioari, salmenten-
gatiko eta zerbitzuak emateagatiko diru-sarreren aintzatespenari eta estal-
duren kontabilitateari dagokienez. Aldaketa horiek 2021eko urtarrilaren 
1ean aplikatuko dira lehen aldiz.

Errege Dekretuaren Lehen Xedapen Iragankorrean aurreikusitakoaren ara-
bera, sozietateak ez du berriro adierazi behar izan 2021eko ekitaldiko urte-
ko kontuetan sartutako informazio konparatiboa irizpide berrietara egoki-
tzeko, horrek ez baitu eraginik izan.

Jarraian, Errege Dekretu horrek egindako aldaketen lehen aplikazioari bu-
ruzko informazioa zehazten da:

Kontabilitate Plan Orokorraren «Tresna finantzarioak» erregistratzeko eta 
baloratzeko 9. arauan, tresna finantzarioen sailkapenaren eta balorazioaren 
arloan egindako aldaketen lehen aplikazioa

Erakundeak Errege Dekretuaren Bigarren Xedapen Iragankorraren 6. para-
grafoan ezarritako lehen aplikazioko irizpideak aplikatzea erabaki du, eta, 
beraz, honako arau hauek jarraitu ditu:

a) Erakundeak aktibo finantzarioak sailkatzeko egiten duen kudeaketari 
buruzko iritzia lehenengo aplikazioaren datan egin da, data horretako ger-
takariak eta inguruabarrak oinarri hartuta. Ondoriozko sailkapena prospek-
tiboki aplikatu da.

b) Amortizatutako kostuaren irizpideari jarraitu behar dioten aktibo eta 
pasibo finantzarioen aurreko ekitaldiaren itxieran zuten kontabilitate balioa 
2021eko ekitaldiaren hasierako amortizatutako kostutzat hartu da.

c) Informazio alderatua ez da irizpide berrietara egokitu, aurreko ekitaldiko 
saldoak aurkezteko irizpide berrietara egokituta erakusteko egin beharreko 
partiden birsailkapena egiterai utzi gabe.

Kontabilitate Plan Orokorraren «finantza-tresnak» 9. erregistratzeko eta 
baloratzeko arauan sartutako aldaketen lehen aplikazioak ez du eraginik izan 
Erakundearen ondare garbian. Aldaketa bakarra aktibo eta pasibo finantza-
rioetako “Maileguak eta kobratzeko partidak” eta “Ordaintzeko partidak eta 
zordunketak” kategoriak, “Aktibo finantzarioak amortizatutako kostura” eta 
“Pasibo finantzarioak amortizatutako kostura” bezala sailkatu direla da, 
hurrenez hurren.

Kontabilitate Plan Orokorraren 14. erregistro eta balorazio arauan salmen-
tengatiko eta zerbitzuak emateagatiko sarreren aintzatespenaren arloan 
sartutako aldaketen lehenengo aplikazioa

Errege Dekretuaren Bosgarren Xedapen Iragankorraren 4. atalean aurrei-
kusitakoaren arabera, Erakundeak erabaki du 2020ko abenduaren 31ra arte 
indarrean zeuden aintzatespen-irizpideak aplikatzen jarraitzea 2021eko 
urtarrilaren 1ean amaituta zeuden kontratuetan, eta, beraz, irizpide berrien 
lehen aplikazioak ez du eraginik izan Erakundearen finantza-egoeretan.

f) Informazioaren konparazioa

Merkataritza-legeriaren arabera, konparatzeko, balantzaren idazpen, gale-
ren eta irabazien kontu, ondare garbian aldaeren egoera eta eskudiruaren 
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fluxuen egoera bakoitzarekin, 2021eko kontuez gain, joan den urtekoak 
aurkezten dira.

Era berean, memoria honetan 2021. urteari dagokion informazioa 2020koa-
rekin batera agertzen da alderatu ahal izateko. Informazioa alderatzean 
kontuan hartu behar dira 2.e). oharrean esandako inguruabarrak.

g) Kontabilitate-irizpideen aldaketak

2020ko ekitaldian aplikatutako irizpideekin alderatuta, 2021eko ekitaldian 
ez da aldaketa handirik gertatu kontabilitate-irizpideetan.

h) Akatsen zuzenketa

Urteko kontu erantsiak egitean ez da aurkitu aurreko ekitaldiko urteko kon-
tuetan sartutako zenbatekoak berriro adierazi behar izatea ekarri duen akats 
garrantzitsurik.

i) Garrantzi erlatiboa

Memoria honetan finantza-egoeren edo beste gai batzuen partidei buruz 
xehatu beharreko informazioa zehazterakoan, erakundeak aintzat hartu du 
2021eko ekitaldiko kontuekiko garrantzi erlatiboa, Kontabilitate Plan Oroko-
rraren kontzeptu-esparruarekin bat.

3. EMAITZAK APLIKATZEA

2021eko ekitaldiaren emaitza banatzeko proposamena da ekitaldiko galerak 
Aurreko Ekitaldietako Emaitzen kontuan aplikatzea. 2020ko eki taldiaren 
emaitza Aurreko Ekitaldietako Emaitzen 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. Ondoren, dagokion amortizazio metatuagatik gutxitutako 
balio kostuagatik baloratzen da, bizitza erabilgarriaren arabera kalkulatua 
eta, hala badagokio, narriaduragatik aitortutako balio zuzenketen zenbate-
ko metatuaren arabera.

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 berres-
kuragarriraino. Garapen-gastuak kapitalizatzea ahalbidetu zuten proiektua-
ren aldeko zirkunstantziak aldatzen badira, amortizatzeko dagoen zatia zir-
kunstantzia 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. Ondoren balio kostuagatik baloratzen dira, amortizazio 
metatuetatik eta jasandako narriadurek eragindako galeretatik garbi. Berri-
kuntza, hedapen edo hobekuntza kostuak, ibilgetu materialaren balio bizitza 
luzatzen dutenak, aktiboan sartu dira, ondasuna ren balio handiago gisa, 
bakar bakarrik gaitasunaren, produktibitatearen edo bizitza erabilgarriaren 
luzapenaren hobekuntza eragiten dutenean. Zaintze eta mantentze gastuak 
dagokien ekitaldiko ustiapen kontuaren ba rruan sartu dira.

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

Elementuak
Bizitza erabilgarria 

(urteak)

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

50
33
25

Makineria 10

Tresneria 5

(…)



44URTEKO KONTUEN LIKIDAZIOA 
2021EKO EKITALDIA

131

2021

Elementuak
Bizitza erabilgarria 

(urteak)

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

Altzariak eta ekipoak 10

Ekipo informatikoak 4

Garraio elementuak
– ibilgailuak
– automotoreak

5
25

Bestelako ibilgetua 20-50

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 esanguratsurik 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. 

Aktiboen balio berreskuragarria hauxe da: arrazoizko balioaren (salmenta-
-kostuak kenduta) eta erabilera-balioaren arteko zenbateko handiena. Era-
bilera-balioa kalkulatzeko hipotesiek hauek hartzen dituzte barnean: zerga 
aurreko deskontu-tasak, hazkunde-tasak, eta salmenta-prezioetan eta 
kostuetan espero diren aldaketak. Hazkunde-tasak eta prezio eta kostueta-
ko aldaketak barruko eta sektoreko aurreikuspenetan, eta esperientzian eta 
etorkizuneko itxaropenetan oinarritzen dira, hurrenez hurren. EHA/733/2010 
Agindua oinarri hartuta (martxoaren 25ekoa, inguruabar jakinetan jarduten 
duten enpresa publikoen kontularitzako alderdiak onartzen dituena), era-
kundearen ibilgetua osatzen duten elementu gehienak eskudiru-fluxuak 
sortzen ez dituzten aktibotzat har daitezke, merkataritza-etekina sortzea 
ez beste xede batez edukitzen baitira; hala dira, adibidez, aktibo horiek 
sortzen dituzten fluxu ekonomiko sozialak, kolektibitaterako onuragarriak 
direnak. Agindu horren xedapenekin bat etorriz, ebidentzia hoberik ezean, 
balioa galdutako birjartze-kostuaren arabera zehaztuko da eskudirua sor-
tzen ez duen aktibo baten edo ustiaketa edo zerbitzu-unitate baten erabi-
lera-balioa.
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“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.

2020 eta 2021. urteetan abian den eraikuntza bati dagokion narriadura 
balorazio zuzenketak ezarri dira, Ibilgetu Materialeko oharrean adierazten 
den bezala (ikusi 6. oharra)

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 Balantzean, ez direlako zenbateko garran-
tzitsuak eta 2021eko eta 2020ko abenduaren 31n ez datozelako bat 1. Oha-
rrean 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. Kobrantzatzat 
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

Finantza-tresna kontratu bat da, zeinaren bidez enpresa batean aktibo fi-
nantzario bat sortu eta, aldi berean, beste enpresa batean pasibo finantza-
rio bat edo ondare-tresna bat sortzen baita.

Finantza-tresnak, hasierako aitorpenaren unean, finantza-aktibo, finantza-
-pasibo edo norberaren ondare-tresna gisa sailkatzen dira, bat etorriz kon-
tratu-akordioaren funts ekonomikoarekin eta finantza-aktiboaren, finantza-
-pasiboaren edo ondare-tresnaren definizioekin.

Erakundeak finantza-tresna bat aitortzen du bere balantzean, haren xeda-
penen arabera kontratu edo negozio juridikoaren nahitaezko alderdi bihur-
tzen denean, dela jaulkitzaile gisa, dela haren edukitzaile edo eskuratzaile 
gisa.

Balorazioa egiteko, Erakundeak, izendatutako ondare tresnak izan ezik, 
aktibo finatzarioak amortizatutako kostuan eta ondare garbiaren bitartez 
arrazoizko balioan baloratutako aktibotan sailkatzen ditu negozio ereduaren 
eta kontratu fluxuen ezaugarrien arabera. Erakundeak amortizatutako kos-
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tuan baloratutako pasibo bezela sailkatzen ditu pasibo finantzarioak, galdu 
irabazien bidez arrazoizko balioan izendatutakoak eta negoziatzeko manten-
dutakoak izan ezik.

d.1) Finantza aktiboak

Sailkapena eta balioztapena

Balorazioa egiteko unean, erakundeak dituen aktibo finantzarioak kategoria 
hauetan sailkatzen dira:

1. Aktibo finantzarioak amortizatutako kostuan:

Aktibo finantzario bat kategoria honetan sartzen da, baita merkatu antola-
tu batean negoziatzeko onartuta dagoenean ere, baldin eta kontratua gau-
zatzetik eratorritako diru fluxuak jasotzeko inbertsioari eustea helburu duen 
negozio eredu baten esparruan mantentzen bada, eta aktibo finantzarioaren 
kontratu baldintzek, zehaztutako datetan, diru fluxuak sortzen badituzte, 
printzipalaren kobrantzak eta ordaindu gabeko printzipalaren zenbatekoaren 
gaineko interesak baino ez direnak.

Egiteke dagoen printzipalaren zenbatekoaren gainontzeko printzipala eta 
interesa baino ez duten kontratuzko diru fluxuak mailegu arrunt edo erkide 
izaera duen akordio baten berezkoak dira, eragiketa zero interes tasan edo 
merkatutik beherako interes tasan adostea eragotzi gabe.

Aktibo finantzarioen talde bat bere kontratu fluxuak lortzeko kudeatzeak ez 
du esan nahi erakundeak tresna guztiei eutsi behar dienik mugaegunera 
arte; aktibo finantzarioak helburu horrekin kudeatzen direla jo ahal izango 
da, etorkizunean salmentak gertatu badira edo espero badira ere. Horreta-
rako, Erakundeak kontuan hartzen ditu aurreko ekitaldietako salmenten 
maiztasuna, zenbatekoa eta egutegia, salmenta horien arrazoiak eta etor-
kizuneko salmenten jarduerarekiko igurikimenak. Erakundeak inbertsio 
horien inguruan egiten duen kudeaketa egitatezko kontua da, eta ez dago 
banakako tresna batentzat duen bere asmoaren mende.

Oro har, kategoria honetan sartzen dira merkataritza eragiketengatiko kre-
dituak (kobrantza geroratua duen erakundearen trafiko eragiketengatik 
ondasunak saltzean eta zerbitzuak ematean sortzen diren finantza aktiboak) 
eta eragiketa ez komertzialengatiko kredituak (ondare tresnak edo deriba-
tuak ez izan arren, merkataritza jatorririk ez duten eta zenbateko jakin edo 
zehaztagarriko kobrantzak dituzten finantza aktiboak, erakundeak emanda-
ko mailegu edo kreditu eragiketetatik datozenak).

Erakundeak uste du hirugarrenei lagako zaizkien eta haiei baja emango ez 
dieten merkataritza zordunek eta kobratu beharreko kontuek negozio eredu 
horri eutsiko diotela.

Kategoria honetan sailkatutako aktibo finantzarioak arrazoizko balioaren 
arabera balioesten dira hasieran; kontrako ebidentziarik ezean, transakzioa-
ren prezioa da, hau da, emandako kontraprestazioaren arrazoizko balioa 
gehi zuzenean egotz dakizkiekeen transakzio kostuak. Ondoren, finantza 
aktibo horiek amortizatutako kostuan baloratzen dira. Sortutako interesak 
galdu irabazien kontuan kontabilizatzen dira, interés tasa efektiboaren me-
todoa aplikatuta.

Hala ere, urtebete edo gutxiagoko epemuga duten eta kontratu tasa espli-
ziturik ez duten merkataritza eragiketengatiko kredituak, langileei emanda-
ko kredituak, kobratu beharreko dibidenduak eta ondare tresnei buruz es-
katutako ordainketak, horien zenbatekoa epe laburrean jasotzea espero 
bada, balio nominalaren arabera balioetsiko dira, diru fluxuak ez egunera-
tzearen eragina esanguratsua ez denean.

Aktibo finantzario baten kontratuko diru fluxuak jaulkitzailearen finantza 
zailtasunen ondorioz aldatzen direnean, erakundeak balio narriaduragatiko 
galera kontabilizatu behar den aztertzen du.

Ekitaldi itxieran, gutxienez, beharrezkoak diren balio zuzenketak egiten dira, 
baldin eta ebidentzia objektiboa badago aktibo finantzario baten edo antze-
ko arrisku ezaugarriak dituzten aktibo finantzarioen talde baten balioa na-
rriatu egin dela hasierako aintzatespenaren ondoren gertatu den gertaera 
baten edo gehiagoren ondorioz, eta horrek etorkizuneko diru fluxu zenbate-
tsiak murriztea edo atzeratzea eragiten duela, zordunaren kaudimengabe-
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ziaren ondorioz. Kasu horretan, aktibo finantzario horien balio narriaduraga-
tiko galera kontabilitate balioaren eta etorkizuneko diru fluxuen balio 
eguneratuaren arteko diferentzia da, hala badagokio, berme errealak eta 
pertsonalak gauzatzetik datozenak barne, hasieran kontabilizatzen direnean 
kalkulatutako interés tasa efektibora deskontatuta sortuko dutela uste baita.

Narriaduragatiko balio zuzenketak eta itzulketak, galera horren zenbatekoa 
ondorengo gertaera batekin lotutako arrazoiengatik murrizten denean, gas-
tu edo sarrera gisa kontabilizatzen dira, hurrenez hurren, galdu irabazien 
kontuan. Narriaduraren itzulketak aktiboaren kontabilitate balioa du muga-
tzat, balio narriadurarik erregistratu izan ez balitz lehengoratze datan aitor-
tuta egongo litzatekeena.

Kreditu narriadura duten aktibo finantzarioen interesen aitorpenak arau 
orokorrak jarraitzen ditu; hala ere, erakundeak aldi berean ebaluatzen du 
zenbateko hori berreskuratuko den eta, hala badagokio, narriaduragatiko 
dagokion galera kontabilizatzen duen.

Erakundeak zuzenean murrizten du aktibo finantzario baten zenbatekoa li-
buruetan, erabat edo partzialki berreskuratzeko arrazoizko itxaropenik ez 
duenean.

Erakundeak merkataritza zordunen narriaduraren ebidentzia objektiboa 
dagoela zehazten du, banakako azterketa baten bidez. Hala ere, erakundeak 
ez du narriaduragatik egindako balio zuzenketarik aitortzen Administrazio 
Publikoekiko, finantza erakundeekiko eta berme eraginkorrekin bermatuta-
ko saldoetarako.

Zordun baten ez betetzea kasu bakoitzean zehazten da, zordunaren ingu-
ruabar zehatzak kontuan hartzen dituen banakako azterketa egin ondoren. 
Era berean, erakundeak kobratu beharreko saldoak bajan ematen ditu, 
dagokion narriaduragatiko horniduraren kargura, zenbateko horiek ezin 
izango dituela behin betiko berreskuratu ondorioztatzen den unean.

Aktibo finantzarioen baja

Aktibo finantzario bati edo haren zati bati baja ematen dio erakundeak, 
aktibo finantzarioaren diru fluxuen gaineko kontratu eskubideak amaitzen 
direnean edo laga direnean, eta funtsean transferitu direnean haren jabe-
tzari datxezkion arriskuak eta onurak, inguruabar horietan ebaluatzen bai-
ta erakundearen esposizioa, lagapenaren aurretik eta ondoren, transferitu-
tako aktiboaren diru fluxu garbien zenbatekoen eta egutegiaren 
aldaketarekin alderatzen. Aktibo finantzarioaren jabetzari datxezkion arris-
kuak eta mozkinak modu nabarmenean laga direla ulertzen da, baldin eta 
aldaketa horren eraginpean egotea ez bada adierazgarria aktibo finantza-
rioarekin lotutako etorkizuneko diru fluxu garbien balio eguneratuaren al-
daketa osoari dagokionez.

Aktibo finantzarioari baja ematen zaionean, transakzio kostu egozgarrieta-
tik jasotako kontraprestazio garbiaren (lortutako edozein aktibo berri kon-
tuan hartuta, bere gain hartutako edozein pasibo berri kenduta) eta aktibo 
finantzarioaren kontabilitate balioaren arteko aldeak aktibo horri baja ema-
tean sortutako irabazia edo galera zehazten du, eta hori baja ematen zaion 
ekitaldiko emaitzaren parte da. Halaber, zuzenean ondare garbian metatu-
tako edozein irabazi edo galera galdu irabazien kontura birsailkatzen da.

Aitzitik, erakundeak ez die baja ematen aktibo finantzarioei, eta pasibo fi-
nantzario bat aitortzen du, jasotako kontraprestazioaren zenbateko berekoa, 
aktibo finantzarioen lagapenetan, baldin eta aktibo finantzarioei atxikitzen 
bazaizkie funtsean bere jabetzari datxezkion arriskuak eta mozkinak, hala 
nola efektuen deskontuak, errekurtsodun faktoringak, prezio finko batean 
edo salmenta prezioan gehi interes batean  berrerosteko ituna duten aktibo 
finantzarioen salmentak eta finantza aktiboen titulizazioak, baldin eta en-
presa lagatzaileak mendeko finantzazioak edo espero diren galera guztiak 
bereganatzen dituen bestelako bermeak atxikitzen baditu.

d.2) Finantza pasiboak

Jaulkitako, egindako edo bere gain hartutako finantza tresnak pasibo finan-
tzario gisa sailkatzen dira, osorik edo zati batean, baldin eta, haien erreali-
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tate ekonomikoaren arabera, erakundeari kontratuzko betebehar bat bada-
karkio, zuzena edo zeharkakoa, eskudirua edo beste aktibo finantzario bat 
emateko, edo hirugarrenekin aktibo edo pasibo finantzarioak trukatzeko, 
baldintza potentzialki kaltegarrietan, hala nola jaulkitzailearen nahitaezko 
berrerosketa aurreikusten duen finantza tresna bat,  edo edukitzaileari es-
kubidea ematen diona jaulkitzaileari erreskatea eskatzeko data eta zenba-
teko jakin edo erabakigarri batean, edo aldez aurretik zehaztutako ordain-
saria jasotzeko, betiere mozkin banagarriak badaude, hala nola erreskatatu 
daitezkeen akzio jakin batzuk eta botorik gabeko akzio edo partaidetzak.

Sailkapena eta balioztapena

Baloratzeko unean, erakundeak dituen pasibo finantzarioak kategoria hone-
tan sailkatzen dira:

1. Pasibo finantzarioak amortizatutako kostuan:

Erakundeak kategoria honetan sailkatzen ditu pasibo finantzario guztiak, 
galdu irabazien bidez arrazoizko balioan balioztatu behar direnean izan ezik.

Oro har, kategoria honetan sartzen dira merkataritza eragiketengatiko zo-
rrak (ordainketa geroratua duen enpresaren trafiko eragiketengatik onda-
sunak eta zerbitzuak erostean sortzen diren finantza-pasiboak) eta merka-
taritzakoak ez diren eragiketengatiko zorrak (tresna eratorriak izan gabe, 
merkataritza jatorria ez duten finantza pasiboak, erakundeak jasotako 
mailegu edo kreditu eragiketetatik datozenak).

Kategoria honetan sartutako pasibo finantzarioak arrazoizko balioaren ara-
bera balioesten dira hasieran; kontrako ebidentziarik ezean, transakzioaren 
prezioa da, hau da, jasotako kontraprestazioaren arrazoizko balioa, zuze-
nean egotz dakizkiekeen transakzio kostuen arabera doituta. Ondoren, fi-
nantza pasibo horiek amortizatutako kostuaren arabera baloratzen dira. 
Sortutako interesak galdu-irabazien kontuan kontabilizatzen dira, interés 
tasa efektiboaren metodoa aplikatuta.

Hala ere, urtebete edo gutxiagoko epemuga duten eta kontratuzko interes 
tasarik ez duten merkataritza eragiketengatiko zorrak eta partaidetzen 
gainean hirugarrenek eskatutako ordainketak, zeinen zenbatekoa epe labu-
rrean ordaintzea espero baita, balio nominalaren arabera baloratzen dira, 
diru fluxuak ez eguneratzearen ondorioa esanguratsua ez denean.

Pasibo finantzarioen baja

Erakundeak pasibo finantzario bati edo horren zati bati baja ematen dio 
betebeharra desagertzen denean; hau da, ordaindu, ezereztu edo iraungi 
denean.

Erakundearen eta kontrapartearen artean zor tresnen trukea gertatzen 
bada, betiere horiek funtsean baldintza desberdinak badituzte, jatorrizko 
pasibo finantzarioaren baja erregistratzen da eta bere arrazoizko balioan 
sortzen den pasibo finantzario berria aitortzen da. Era berean, pasibo finan-
tzario baten egungo baldintzen funtsezko aldaketa erregistratzen da. Pasibo 
finantzarioari edo pasibo horren zatiari baja eman zaion kontabilitate ba-
lioaren eta ordaindutako kontraprestazioaren arteko aldea gertatzen den 
ekitaldiko galdu irabazien kontuan kontabilizatuko da, kostu edo komisioak 
barne, zeinetan jasotzen baita lagatako edozein aktibo, onartutako eskudi-
rua edo pasiboa ez dena.

Funtsean baldintza desberdinak ez dituzten zor tresnen trukearen kasuan, 
jatorrizko pasibo finantzarioari ez zaio balantzean baja ematen, eta eginda-
ko edozein transakzio edo komisio kostuk pasibo finantzarioaren zenbatekoa 
liburuetan doitzen du. Data horretatik aurrera, pasibo finantzarioaren kostu 
amortizatua zehazteko, pasibo finantzarioaren kontabilitate balioa eta bal-
dintza berrien arabera ordaindu beharreko diru fluxuak berdintzen dituen 
interes-tasa efektiboa aplikatzen da.

Ondorio horietarako, erakundeak uste du kontratuen baldintzak funtsean 
desberdinak direla, besteak beste, kontratu berriaren diru fluxuen balio 
eguneratua, ordaindutako edozein komisio barne, jasotako edozein komisio-
ren garbia, jatorrizko kontratuko diru soberakinen fluxuen balio egunera-
tuaren ehuneko hamar, gutxienez, desberdina denean, bi zenbatekoak azken 
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horren interés tasa efektiboaren arabera eguneratuta. Hala ere, erakundeak 
faktore kualitatiboak ere hartzen ditu kontuan baldintzak funtsean desber-
dinak diren ebaluatzeko.

Arrazoizko balioa

Arrazoizko balioa aktibo baten salmentagatik jasoko litzatekeen prezioa da, 
edo balorazio datan merkatuko parte hartzaileen artean antolatutako tran-
sakzio baten bidez pasibo bat transferitzeko edo ezeztatzeko ordainduko 
litzatekeena. Arrazoizko balioa zehazteko, ez da inolako kenketarik egin 
behar besterentzearen edo beste bide batzuetatik xedatzearen ondorioz egin 
daitezkeen transakzio kostuengatik. Ez da inola ere arrazoizko baliotzat 
hartuko bortxazko, presazko edo nahigabeko likidazio egoera baten ondorioz 
egindako transakzio baten emaitza dena.

Finantza tresna baten arrazoizko balioan, besteak beste, kreditu arriskua 
hartzen da kontuan, eta, pasibo finantzario baten kasuan, Erakundearen ez 
betetzearen arriskua, beste osagai batzuen artean, kreditu propioaren arris-
kua barne hartzen duena.

Eragiketa komertzialengatiko eta ez komertzialengatiko kredituen eta zorren 
liburu balioa arrazoizko baliora hurbiltzen dela onartzen da.

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.

f) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

Izaera itzulgarria duten diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak pasibo gisa 
erregistratzen dira, ez itzulgarritzat hartzeko baldintzak bete arte, eta itzul-

garriak ez diren diru-laguntzak, berriz, ondare garbiari zuzenean inputatu-
riko diru-sarrera gisa erregistratzen dira, eta oinarri sistematikoa eta arra-
zionala duten diru-sa rrera gisa aitortzen dira, diru-laguntzatik sorturiko 
gastuekin erlazionaturik. Bazkideen aldetik, galerak konpentsatzeko, jaso-
tzen 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.
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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: era-
kundearen borondaterik zerikusirik ez duten geroko gertaera bat edo 
gehiago jazotzea. Pasibo kontingente horiek ez dira kontabilitatean erre-
gistratzen, eta horien xehetasuna memorian aurkezten da.

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

epigrafearen kargura emango dira arrisku eta gastuetarako gainerako hor-
nidurak, arriskuaren edo estali beharreko betebehar motaren arabera.

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

h) Langileen epe luzeko ordainsarigatiko pasiboak

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 
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eten egin zituzten. Ekarpen-plana 2018an berriz hasi zen, soldata gordinaren 
%0,5-a emanik 2018ko urtarriletik azarora, %1-a abendutik 2019ko azarora 
eta %1,5-a handik 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 11. oharrean ikus daiteke.

i) Irabazien gaineko Zerga

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

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

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

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

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

Kontabilitate itxiera bakoitzean, berriz aztertzen dira erregistraturiko gero-
ratutako zergengatiko aktiboak, eta zerga horietan zuzenketak egiten dira 
gerora begira berreskuratuko ote diren zalantzak badaude. Halaber, konta-
bilitate-ixte bakoitzean, balantzean erregistratu ez diren geroratutako zer-
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.

Zerbitzuak emateagatiko diru sarrerak aitortzeko eta baloratzeko irizpide 
orokorra

Bezeroekin konprometitutako ondasun edo zerbitzuen kontrola transferitzen 
denean, Erakundeak bere jardueraren ohiko garapenagatiko diru sarrerak 
aitortzen ditu. Une horretan, Erakundeak diru sarrera balioesten du, onda-
sun edo zerbitzu horien truke jasotzeko eskubidea izatea espero duen kon-
traprestazioaren zenbatekoan.
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Aitorpena

Bezero batekin egindako kontratu batetik eratorritako diru sarrerak aitortzen 
ditu Erakundeak, baldin eta, edo bezeroari konprometitutako ondasun edo 
zerbitzuen kontrola transferitzen zaion heinean, hau da, bete beharreko 
betebeharrak.

Identifikatutako betebehar bakoitzerako (ondasunak entregatzea edo zerbi-
tzuak ematea), Erakundeak kontratuaren hasieran zehazten du hartutako 
konpromisoa denboran zehar edo une jakin batean betetzen den.

Une jakin batean betetzen diren kontratu betebeharren kasuan, kontratua 
gauzatzetik eratorritako diru sarrerak data horretan aitortzen dira.

Balioztapena

Zerbitzuak ematetik datozen diru sarrera arruntak diruzko zenbatekoan 
balioesten dira, edo, hala badagokio, kontrakontuaren arrazoizko balioan, 
jasoa edo jasotzea espero dena, kontrakorik frogatu ezean, bezeroari trans-
feritu beharreko aktiboetarako adostutako prezioa dena, erakundeak eman 
ditzakeen deskontuen, prezioan beherapenen edo antzeko beste partida 
batzuen zenbatekoa kenduta, baita kreditu nominalei erantsitako interesak 
ere. Hala ere, urtebete edo gutxiagoko epemuga duten eta kontratuzko 
interés tasarik ez duten merkataritza kredituei erantsitako interesak sartzen 
dira, diru fluxuak ez eguneratzearen eragina esanguratsua ez denean.

Diru sarreren barruan ez dira sartzen Erakundeak hirugarrenei jasanarazi 
behar dizkien ondasunak entregatzeko eta zerbitzuak emateko eragiketak 
zergapetzen dituzten zergak, hala nola balio erantsiaren gaineko zerga eta 
zerga bereziak, bai eta hirugarrenen kontura jasotako kopuruak ere.

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.

Berotegi-efektuko gasak isurtzeko eskubideei buruzko 
informazioa

Erakundeak ez du berotegi-efektuko gasak isurtzeko eskubiderik izan 
2021eko eta 2020ko ekitaldietan.

l) Transakzioak lotutakoekin

Urteko kontuak prestatzeko, Eusko Jaularitzaz gain, haren eragin eremuko 
erakunde publiko eta pribatuak hartu dira taldeko enpresatzat.

Horrez gainera, Erakundeari lotetsikotzat hartzen dira Erakundeko edo Tal-
deko enpresa nagusiaren funtsezko langileak (zuzenean edo zeharka enpre-
saren jarduera planifikatzeko, zuzentzeko eta kontrolatzeko autoritatea eta 
erantzukizuna duten pertsona fisikoak), tartean Erakundearen batzordeki-
deak zein zuzendariak daudelarik hurbileko senideekin batera, eta baita 
aipatutako pertsona horiek nabarmenki eragin ditzaketen entitateak ere.

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 
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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 barruan 
ez dauden beste inbertsio batzuei eta baliokideei dagozkienak.

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

Ondorengo tauletan aktibo ibilgetu ukiezinaren kontu sailek 2021eko eta 
2020ko ekitaldietan izan dituzten mugimenduak adierazi dira.

2021
Kostua

31/12/2020 Gehikuntzak Bajak Intsuldaketas 31/12/2021

Aplikazio informatikoak 10.086.209 229.334 0 69.436 10.384.979

Garapena 12.796.484 106.570 0 36.000 12.939.054

Ibilgetu Int. Aurrerakina 367.975 959.565 0 -25.182 1.302.358

GUZTIRA 23.250.668 1.295.469 0 80.254 24.626.391

Metaturiko amortizazioa

31/12/2020 Hornikuntzak Bajak Intsuldaketak 31/12/2021

Aplikazio informatikoak 8.868.971 619.278 0 0 9.488.249

Garapena 12.736.484 491 0 0 12.736.975

GUZTIRA 21.605.455 619.769 0 0 22.225.224

 Kontabilitateko balio garbia

 31/12/2020 31/12/2021

Aplikazio informatikoak 1.217.238 896.730

Garapena 60.000 202.079

Ibilgetu Int. Aurrerakina 367.975 1.302.358

GUZTIRA 1.645.213 2.401.167
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2020
Kostua

31/12/2019 Gehikuntzak Bajak Intsuldaketas 31/12/2020

Aplikazio informatikoak 9.684.948 142.098 0 259.163 10.086.209

Garapena 12.796.484 0 0 0 12.796.484

Ibilgetu Int. Aurrerakina 253.992 176.163 0 -62.180 367.975

GUZTIRA 22.735.424 318.261 0 196.983 23.250.668

Metaturiko amortizazioa

31/12/2019 Hornikuntzak Bajak Intsuldaketak 31/12/2020

Aplikazio informatikoak 8.030.314 838.657 0 0 8.868.971

Garapena 12.730.999 5.485 0 0 12.736.484

GUZTIRA 20.761.313 844.142 0 0 21.605.455

 Kontabilitateko balio garbia

 31/12/2019 31/12/2020

Aplikazio informatikoak 1.654.634 1.217.238

Garapena 65.485 60.000

Ibilgetu Int. Aurrerakina 253.992 367.975

GUZTIRA 1.974.111 1.645.213
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Ibilgetu ukiezinaren barruan, erabiltzen ari den eta erabat amortizaturik 
dagoen ibilgetua dago. Ibilgetu horren zenbatekoak, hauek ziren:

– 2021eko abenduaren 31n: 20.718.879 euro.

Aplikazio informatikoak: 7.982.395 euro.
Garapena: 12.736.484 euro.

– 2020ko abenduaren 31n: 19.765.796 euro.

Aplikazio informatikoak: 7.029.312 euro.
Garapena: 12.736.484 euro.

2021eko abenduaren 31n, ibilgetu ukiezinean inbertitzeko 649.284 euroko 
konpromisoak daude. 2020ko abenduaren 31n inbertitzeko konpromisoak 
1.146.478 eurokoak ziren.
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6. IBILGETU MATERIALA

Ondorengo tauletan aktibo ibilgetu materialaren kontu sailek 2021eko eta 
2020ko ekitaldietan izan dituzten mugimenduak adierazi dira.

2021
Kostua

31/12/2020 Gehikuntzak Bajak Narriadurak Intsuldaketas 31/12/2021

Lurrak eta Eraikinak 990.785.656 3.063.734 0 0 6.035.971 999.885.361

Makineria 9.692.926 2.299 0 0 0 9.695.225

Tresneria 168.145 3.115 0 0 0 171.260

Bestelako instalazioak 283.016.274 3.068.490 0 0 4.988.071 291.072.835

Altzariak 14.096.727 298.506 0 0 472.866 14.868.099

Info. Prozesuetarako ekipoak 4.689.303 784.965 0 0 32.505 5.506.773

Garraio-elementuak 2.212.109 108.749 -24.010 0 123.300 2.420.148

Bestelako ibilgetua 89.836.018 0 0 0 0 89.836.018

Indarreango ibilgetua 140.877.872 59.409.511 0 0 -11.732.967 188.554.416

GUZTIRA 1.535.375.030 66.739.369 -24.010 0 -80.254 1.602.010.135
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Metaturiko amortizazioa eta narriadurak

31/12/2020 Hornikuntzak Bajak Narriadurak Intsuldaketak 31/12/2021

Eraikinak 194.541.340 21.558.586 0 0 0 216.099.926

Makineria 9.674.115 3.103 0 0 0 9.677.218

Tresneria 156.317 5.394 0 0 0 161.711

Bestelako instalazioak 111.559.494 16.943.251 0 0 0 128.502.745

Altzariak 8.463.211 958.092 0 0 0 9.421.303

Info. Prozesuetarako ekipoak 4.017.576 368.179 0 0 0 4.385.755

Garraio-elementuak 1.992.819 124.110 -24.010 0 0 2.092.919

Bestelako ibilgetua 85.812.034 1.256.407 0 0 0 87.068.441

Indarreango ibilgetua 1.210.006 0 0 172.858 0 1.382.864

GUZTIRA 417.426.912 41.217.122 -24.010 172.858 0 458.792.882

Kontabilitateko balio garbia

31/12/2020 31/12/2021

Lurrak eta Eraikinak 796.244.316 783.785.435

Makineria 18.811 18.007

Tresneria 11.828 9.549

Bestelako instalazioak 171.456.780 162.570.090

Altzariak 5.633.516 5.446.796

Info. Prozesuetarako ekipoak 671.727 1.121.018

Garraio-elementuak 219.290 327.229

Bestelako ibilgetua 4.023.984 2.767.577

Indarreango ibilgetua 139.667.866 187.171.552

GUZTIRA 1.117.948.118 1.143.217.253
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2020
Kostua

31/12/2019 Gehikuntzak Bajak Narriadurak Intsuldaketas 31/12/2020

Lurrak eta Eraikinak 964.745.507 8.110.353 0 0 17.929.796 990.785.656

Makineria 9.692.926 0 0 0 0 9.692.926

Tresneria 166.637 1.508 0 0 0 168.145

Bestelako instalazioak 266.965.876 7.362.519 0 0 8.687.879 283.016.274

Altzariak 13.516.728 275.147 0 0 304.852 14.096.727

Info. Prozesuetarako ekipoak 4.312.485 310.301 0 0 66.517 4.689.303

Garraio-elementuak 2.135.262 100.329 -23.482 0 0 2.212.109

Bestelako ibilgetua 89.836.018 0 0 0 0 89.836.018

Indarreango ibilgetua 116.737.574 51.326.325 0 0 -27.186.027 140.877.872

GUZTIRA 1.468.109.013 67.486.482 -23.482 0 -196.983 1.535.375.030

Metaturiko amortizazioa eta narriadurak

31/12/2019 Hornikuntzak Bajak Narriadurak Intsuldaketak 31/12/2020

Eraikinak 173.418.548 21.122.792 0 0 0 194.541.340

Makineria 9.671.108 3.007 0 0 0 9.674.115

Tresneria 150.829 5.488 0 0 0 156.317

Bestelako instalazioak 94.704.242 16.855.252 0 0 0 111.559.494

Altzariak 7.544.526 918.685 0 0 0 8.463.211

Info. Prozesuetarako ekipoak 3.718.570 299.006 0 0 0 4.017.576

Garraio-elementuak 1.903.744 112.557 -23.482 0 0 1.992.819

Bestelako ibilgetua 84.430.555 1.381.479 0 0 0 85.812.034

Indarreango ibilgetua 1.037.148 0 0 172.858 0 1.210.006

GUZTIRA 376.579.270 40.698.266 -23.482 172.858 0 417.426.912
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Kontabilitateko balio garbia

31/12/2019 31/12/2020

Lurrak eta Eraikinak 791.326.959 796.244.316

Makineria 21.818 18.811

Tresneria 15.808 11.828

Bestelako instalazioak 172.261.634 171.456.780

Altzariak 5.972.202 5.633.516

Info. Prozesuetarako ekipoak 593.915 671.727

Garraio-elementuak 231.518 219.290

Bestelako ibilgetua 5.405.463 4.023.984

Indarreango ibilgetua 115.700.426 139.667.866

GUZTIRA 1.091.529.743 1.117.948.118

2021eko eta 2020ko abenduaren 31n, erabat amortizaturik eta oraindik ere 
funtzionatzen dauden ibilgetu materialaren zenbait elementu daude. Beraien 
zenbatekoa hau da:

2021eko abenduaren 31n 172.426.486 euro:

Eraikuntzak: 54.056.299 euro
Makineria: 9.659.471 euro
Tresneria: 142.475 euro
Bestelako instalazioak: 27.974.210 euro
Altzariak: 4.859.214 euro
Info. Proz. ekipoak: 3.769.948 euro
Garraio-elementuak: 1.694.406 euro
Bestelako ibilgetua: 70.270.463 euro

2020ko abenduaren 31n 155.502.205 euro:

Eraikuntzak: 49.877.131 euro
Makineria: 9.659.471 euro
Tresneria: 142.475 euro
Bestelako instalazioak: 22.003.434 euro
Altzariak: 4.766.084 euro
Info. Proz. ekipoak: 3.365.846 euro
Garraio-elementuak: 1.615.140 euro
Bestelako ibilgetua: 64.072.624 euro
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Indarrean dauden ibilgetu materialen epigrafearen barruan, Topoko lurpeko 
pasabidearen, Gasteizko tranbia Salburura zabaltzearen eta Bilboko tranbia 
Atxuri eta Bolueta arteko tartean luzatzeko lanekin bat datozen ekitaldiko 
gehikuntza nagusiak jasotzen dira. Horrez gain, 2021. ekitaldiko ustiapen 
intsuldaketa nagusiak Amorebietako geralekuaren lanei dagozkio. 2020. 
ekitaldiko ustiapen intsuldaketa nagusiak Gasteizko tranbiaren unibertsita-
terainoko handitzeari zegozkien.

Indarrean dauden ibilgetze materialen barruan, 9.598.088 euroko obra bat 
dago 2021 eta 2020ko abenduaren 31n, eraikuntza proiektuaren eta beste 
proiektu gehigarrien (2.010.265 euro) idazketari eta egindako eta amaitu-
tako erai kuntza lanei dagokiena (7.587.823 euros). Obraren hasierako eta 
amaierako konpromisozko kredituak esleitu barik daude. Urteko kontu hauek 
egiten diren egunean aukera ezberdinen bideragarritasun azterlanak egiten 
ari dira. Egindako eraikuntzak berreskuragarriak izango dira ia bere osota-
sunean, hala ere, zentzu honetan Erakundeak 2021an zehar 172.858 euro-
ko narriaduragatik egindako balio-zuzenketa bat ezarri du, 2020an 172.858 
eurogatik eta 2019an 1.037.148 eurogatik ezarri zirenen osagarri. Balio-zu-
zenketak itzuli egin daitezke eraikuntzak martxan jartzen diren unean.

Horrez gain, 2021eko abenduaren 31n, Erakundearen aldetik lan horiek 
etorkizunean eraikitzeko zenbait proiekturen, aurreko ekitaldie tako kapital 
aurrekontuaren barruan onetsitakoen, idazketaren kostua, in darrean dauden 
ibilgetuen barruan dago erregistratuta, 27.934.926 euroko zenbatekoarekin 
(25.101.237 2020ko abenduaren 31n), eta urteko kontu hauek egiten diren 
egunean, ez dago 5.098.635 eurotan balioetsitako obrak gauzatzearen ha-

sierarako esleitutako fondorik (9.889.628 euro 2020ko abenduaren 31n). 
Hala ere, Administra tzaileen zein Erakundeko Zuzendaritzaren iritziz, proiek-
tu horiek bideraga rriak eta egiteko modukoak dira epe ertainean eta, ondo-
rioz, Erakundearen indarrean dauden ibilgetuen barruan erregistratuta ja-
rraitzen dute. Halaber, aurretik adierazi diren indarrean dauden aktiboak 
kapital aurrekontuaren bitartez finantzatu ziren eta, ondorioz, kopuru be-
reko diru-laguntza ez itzul garri bat onetsi zen erakundeko balantzean.

149.638.538 euroko (104.968.541 euro 2020ko abenduak 31n) Indarreango 
ibilgetua kontuan erregistratutako gainerako zenbatekoa gaur egun gauza-
tzen ari diren lanei dagokio.

Erakundeak 2021eko ekitaldian 64.486.398 euroko zenbatekoko kapitaleko 
diru-laguntzak erregistratu ditu (10.b. oharra), batez ere aldi horretako 
ibilgetu ma terial eta ukiezineko inbertsioengatiko ordainketak finantzatzeko. 
2020ko ekitaldian erakundeak 72.251.868 euroko zenbatekoko kapitaleko 
diru-la guntzak erregistratu zituen.

2021eko eta 2020ko abenduaren 31n, Erakundeak, ibilgetu materialaren 
elementuei dagozkien arriskuen estaldurarako aseguru polizak kontratatzen 
ditu. 2021eko abenduaren 31n, kontrataturiko aseguruaren estaldurak ibil-
getu materialaren kontabilitateko balio garbiaren balioa betetzen zuen.

Halaber, 2021eko abenduaren 31n, Ibilgetu Materiala eskuratzeko eta zen-
bait konpromiso daude, ondoren adierazten direnak:
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Deskribapena Esleipenduna Azken urtea
Egin gabe 

2021.12.31n
Egin gabe 

2020.12.31n

Altza-Galtzarabordako lanak UTE Tecsa-Amenabar 2025 62.557.272 0

Miraconcha-Easo IIko lanak UTE Sainz-Copasa 2024 42.968.067 0

Salburuako tranbiaren lanak Orona 2022 6.553.689 13.552.433

Zarauzko geltokia Thales 2024 6.465.607 0

Eubako trenbide pasagunea kentzea UTE Moyua-Jaizubia 2023 4.271.190 0

Topoko trenbide sahiesbidearen eskailerak Altuna y Uría, S.A. 2024 4.440.000 0

Arizko seinalizazio lanak Tecsa Empresa Constructora, S.A. 2022 2.146.048 0

San Pelaioko geralekua UTE Metro Benta Berri 2023 2.102.318 0

La Esperanza pilotalekuaren berritzea Eldu, S.A. 2022 737.691 1.673.211

Maltzagako trenbidearen modernizazioa UTE Miraconcha-Easo 2022 444.917 1.667.249

Lugaritz-Miraconchako lanak UTE Miraconcha-Easo 2022 89.156 6.514.894

Usurbilgo azpiestazio elektrikoa U.T.E. Cycasa - Bycam 2022 17.466 234.142

Miraconcha-Easoko lanak UTE Miraconcha-Easo 2021 0 3.408.861

Topoko tunela induskatu eta eustea UTE Miraconcha-Easo 2021 0 4.067

Atxuri-Bolueta tranbiarizazioa U.T.E. Cycasa - Bycam 2021 0 1.422.231

2.000.000 euro baino zenbateko gutxiagoko beste 
inbertsio batzuk 28.541.679 14.889.816

GUZTIRA 161.335.100 43.366.904
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Aipatutako eskuratze eta eraikuntza konpromisoei aurre egiteko, Erakun-
deak konpromisoko kredituak ditu Euskadiko Autonomia Erkidegoan onetsi-
tako aurrekontuen barruan (14. 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.

Bestalde, “Zorrak epe laburrera - Beste finantza-pasibo batzuk” epigrafeak 
jasotzen ditu, beste kontzeptu batzuen artean, 2021eko abenduaren 31n, 
ibilgetuaren hornitzaileei ordaintzeke dagoen zenbatekoan 10.439.369 euro 
(7.260.751 euro 2020ko abenduaren 31n) (12. oharra).
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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, 2021 eta 2020 epealdietako sarrera gisa aitortutako 
kuotak islatzen dira.

Sarrerak 2021 2020

Lokalen errentamendua 28.290 28.618

Salmenta makinen errentamendua 40.727 35.342

Publizitate espazioen errentamendua 100.000 69.504

Etxebizitzen errentamendua 12.660 11.623

Telefonia guneen errentamendua 57.205 57.378

Lurren errentamendua 34.913 0

Taldeko enpresen errentamendua - 
Eusko Trenbideak, S.A. (16.b. oharra) 385.749 387.120

GUZTIRA 659.544 589.585

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 2021 2020

Bulegoen errentamendua 10.164 9.984

Garajeen errentamendua 53.474 51.986

Autobusen errentamendua 19.432 1.034.118

Beste errentamendu batzuk 648 648

GUZTIRA 83.718 1.096.736

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

Aktibo finantzarioen kategoriak

Kategoria eta motaren arabera sailkatutako aktibo finantzarioak, eskudirua 
eta beste aktibo likido baliokide batzuk, hala nola horien liburuetako balioa 
(eurotan) kontuan hartu gabe:

2021
Kredituak, deribatuak eta beste batzuk

Epe luzera Epe laburrera

Kategoriak

Epe luzeko 
ibilgetu 

Finantza-
rioak

Epe 
laburrekoko 

ibilgetu 
Finantza-

rioak

Zordunak 
eta beste 

ordaintzeko 
komertzial 

kontuak

Aktibo finantzarioak 
amortizatutako 
kostura 58.931 7.743 6.103.364

2020
Kredituak, deribatuak eta beste batzuk

Epe luzera Epe laburrera

Categorías

Epe luzeko 
ibilgetu 

Finantza-
rioak

Epe 
laburrekoko 

ibilgetu 
Finantza-

rioak

Zordunak 
eta beste 

ordaintzeko 
komertzial 

kontuak

Aktibo finantzarioak 
amortizatutako 
kostura 80.517 7.743 10.240.886

Erakundeko Kontseilariek uste dute aurrean zehaztutako aktibo finantza-
rioen liburuetako zenbatekoa haien arrazoizko baliora hurbiltzen dela eta 
epemuga ia osoa dute epe laburrean.

Oraindik mugaeguneratu ez diren eta narriaduragatiko galerarik jasan ez 
duten finantza-aktiboak, beraien izaera eta kobrantzen esperientzia histo-
rikoa kontuan izanik, kreditu-kalitate handikotzat eta narriadura gabe kotzat 
jotzen dira. Batez ere erakunde publikoekin kobratu beharreko kon tuei 
dagozkie. 2021eko eta 2020ko abenduaren 31n ez dago erregistratuta ba-
lio-narriaduragatiko hornidurarik.

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

Finantza-aktiboen kategorien araberako galdu-irabazi garbiak

2021 eta 2020an zehar ez da kategoria finantzarioetatik eratorriko galdu-
-irabazi garbirik izan.

a) Epe luzeko ibilgetu Finantzarioak

Epe luzeko ibilgetu Finantzarioak - Bestelako finantza aktiboak batzuk epi-
grafean epe luzera dauden Erakundeko langileei emandako maileguen zatia 
aurkitzen da.



44URTEKO KONTUEN LIKIDAZIOA 
2021EKO EKITALDIA

153

2021

b) Bezeroak eta Zordunak, Taldeko enpresak eta kideak

Balantzearen partida horren saldoaren osaketa honako hau da:

2021 2020

Eusko Jaurlaritza, kudeaketa aginduak 3.525.728 6.397.309

Eusko Jaurlaritza, funtsen zuzkidura 25.112 25.112

Eusko Trenbideak 2.087.459 2.660.172

GUZTIRA 5.638.299 9.082.593

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

Kudeaketa Aginduak
2021ko 
Saldoa

2020ko 
Saldoa

Bus Elektriko Adimentsua 0 40.241

Bilboko Metroa 0 38.340

ETSB 3.127.415 6.135.503

Altzagako etxebizitzak 8.443 100.661

Lezo intermodala 0 12.160

Hegoaldeko Trenbide Sahiesbidea 389.870 70.404

GUZTIRA 3.525.728 6.397.309

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. 

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

c) Epe laburreko finantze inbertsioak

Epe laburrean eratutako bermeei dagokie  Epe laburreko finantze inbertsioak 
– Bestelako finantza aktiboak izeneko partidaren saldoa.
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9. FUNTS PROPIOAK

Erantsitako balantzeetako 2021eko eta 2020ko ekitaldietako “funts pro-
pioak” epigrafeko mugimenduak Ondare Garbian Gertatutako Aldaketen 
Egoeretan agertzen dira.

Erakunde Publikoaren Gizarte funtsa 295.648.889 eurokoa da 2021 eta 
2020ko abenduaren 31n, eta oso-osorik dagokio Euskal Autonomia Erkide-
goko Administrazio Orokorrari.

10.  DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA 
LEGATUAK

Ondoren agertzen dira zehaztuta Erakundeak 2021eko eta 2020ko ekitaldian 
jasotako diru-laguntzak eta 2021eko eta 2020ko abenduaren 31n duen 
egoera:

a) Ustiapen diru-laguntzak

ETS-k 32.300.000 euroko zenbateko ustiapen diru-laguntza jaso zuen 
2021ean 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.

2021eko abenduaren 31n eta kontu hauek egin direneko egunean, ez dago 
Erakundeak itzulketarik egiteko konpromisorik.

2021eko abenduaren 31n Balantzearen Aktiboko Zordunak - Administrazio 
Publikoak epigrafean ez dago kobratu gabeko zenbatekorik Ustiapen diru-
-laguntza moduan (ez zeuden ezta ere 2020ko abenduaren 31n).

2020an, ETSk 33.450.000 euroko Ustiapeneko Diru-laguntza bat jaso zuen, 
eta hori ere osorik emaitzei egotzi zitzaizkien.

b) Kapital Diru-laguntzak

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

SALDOA 2020KO URTARRILAREN 1EAN 944.166.419

2020KO MUGIMENDUAK

Kapital diru-laguntzak - Eusko Jaurlaritza 69.201.434

Kapital diru-laguntzak - Gasteizko Udala 693.640

Kapital diru-laguntzak - Arabako Foru Aldundia Udala 693.640

Kapital diru-laguntzak - Bilboko Udala 599.740

Kapital diru-laguntzak - Zarauzko Udala 35.644

Kapital diru-laguntzak - Sare propiaren O.D. 
jasotako tasak 1.027.770

Ekitaldiaren emaitzara intsuldatuak -34.405.081

SALDOA 2020KO ABENDUAREN 31N 982.013.206

2021EKO MUGIMENDUAK

Kapital diru-laguntzak - Eusko Jaurlaritza 57.532.566

Kapital diru-laguntzak - Gasteizko Udala 1.322.178

Kapital diru-laguntzak - Arabako Foru Aldundia Udala 1.322.178

Kapital diru-laguntzak - Bilboko Udala 2.499.717

Kapital diru-laguntzak - Zarauzko Udala 578.774

Kapital diru-laguntzak - Sare propiaren O.D. 
jasotako tasak 1.230.985

Ekitaldiaren emaitzara intsuldatuak -35.078.150

SALDOA 2021EKO ABENDUAREN 31N 1.011.421.454

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

Aurretik zehaztu diren jasotako diru-laguntzak ez dira itzulgarriak.

15. oharrean adierazten den bezala, 2021eko abenduaren 31n jasotzeko zain 
zeuden Balantzearen Aktiboan Zordun komertzialak eta kobratzeko beste 
kontu batzuk – Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin epigrafean 
bildutako 1.945.156 euroko ekarpenak. Kontuak formulatzen diren egunean 
partzialki kobratu dira. 2020ko abenduaren 31n 1.491.681 euro zeuden ko-
bratzeko 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.

2021eko ekitaldian Erakundeak hainbat elkarlan hitzarmenekin erlaziona-
turiko diru-laguntzak jaso ditu beste erakunde batzuetatik. Ondoren labur-
biltzen dira:

1.  Gasteizko Udala eta Arabako Foru Aldundia: Gasteizko Tranbiaren Salbu-
rurainoko handitzea partzialki finantzatzea helburu duen akordioa. Uda-
lak eta Foru Aldundiak 1.322.178 euro finantzatu dituzte bakoitzak 
(693.640 2020an).

2.  Bilboko Udala: L3ko lanen ondorioz eraitsitako La Esperanza pilotalekua-
ren birjarpena, eta Bilboko Tranbiaren Atxuri eta Bolueta arteko tartearen 
handitzea partzialki finantzatzea helburu duen akordioa. Udalak 2.499.717 
euro finantzatu ditu (599.740 2020an).
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11. EPE LUZEKO ZUZKIDURAK

Hauxe izan da balantzaren eraketa 2021ko epigrafe honek izan duen mugi-
mendua: 

Saldoa 
01/01/2021

Ekitaldiko 
zuzkidura

Horniduren 
Aplikazioa

Saldoa  
31/12/2021

Kalte-ordainak 6.840 60 0 6.900

Egote-saria 363.305 24.828 -34.303 353.830

GUZTIRA 370.145 24.888 -34.303 360.730

Zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta sozietate publikoetako zu-
zendarien estatutu pertsonala arautzen duen 130/1989 Dekretuarekin bat 
etorriz, zuzendari karguari uztearen ziozko kalte-ordainak ordaindu behar 
dira. 2021eko abenduak 31n 6.900 euroko zenbatekodun zuzkidura jasotzen 
da kontzeptu horregatik.

12. FINANTZA-PASIBOAK

Pasibo finantzarioen kategoriak

Finantza-pasiboen kategorien eta klaseen araberako sailkapena, bai eta 
haien kontabilitateko balioa honako hauxe da:

2021 2020

Finantza-pasiboak
Beste 
batzuk

Beste 
batzuk

Epe laburrera

Pasibo finantzarioak amortizatutako 
kostura 21.319.967 17.527.755

Erakundearen batzordekideen ustez, “Pasibo finantzarioak amortizatutako 
kostura” epigrafearen kontabilitateko zenbatekoa arrazoizko balioaren an-
tzekoa da, eta horien mugaeguna epe laburrekoa da.

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

Finantza-pasiboen kategorien araberako galdu-irabazi garbiak 

2021 eta 2020an zehar ez da kategoria finantzarioetatik eratorriko galdu-
-irabazi garbirik izan. 

a) Beste finantza pasibo batzuk

Balantzearen pasiboaren partida horretan, 2021eko abenduaren 31n ibilge-
tua eskuratzeagatik horni tzaileekin dauden epe laburreko zorrak (2021ean 
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10.439.369 euro) (6. Oharra) eta epe laburrean jasotako fiantzak jasotzen 
dira (2021ean 626.727 euro).

Bestalde, 2020ko abenduaren 31n, partida honek Ibilgetuaren Hornitzaileak 
eta Epe laburrean jasotako fidantzak  jasotzen zituen 7.260.751 eta 402.251 
eurogatik, hurrenez hurren.

b) Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak

2021eko eta 2020ko abenduaren 31ko balantzearen saldoaren zenbatekoa 
honako hau da:

2021 2020

Eusko Trenbideak 98.519 211.583

Ejie 26.796 15.120

EJ/GV 0 3.333

Osakidetza 0 17.613

GUZTIRA 125.315 247.649

c) Bestelako hornitzaile eta hartzekodunak

Balantzaren saldoa 2021eko abenduaren 31n 9.449.708 eurokoa da.

Balantzaren saldoa 2020ko abenduaren 31n 3.895.184 eurokoa zen.

d) Langileak (oraindik burutu gabeko ordainketak)

Erantsitako balantzeen pasiboko “Langileak (oraindik burutu gabeko ordain-
ketak)” epigrafea, funtsean, urtarrilean ordaindu den abenduko nominen 
likidazioengatik langileekin dauden pasiboetaz, ustez urtearen bigarren hi-
ruhilekoan ordainduko den soldata aldakorraz, eta urteroko abenduak 31n 
sortutako gizarte-onura jakin batzuengatiko aurreikuspenaz osatuta dago, 
horiek urte amaieran ordaintzeko betebeharrik ez baitago.
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13.  MERKATARITZA HORNITZAILEEI ETA 
HARTZEKODUNEI BURUZKO 
ORDAINKETEN ATZERAPENARI 
BURUZKO INFORMAZIOA

Ibilgetuaren erosketak kontuan izan gabe 2021 eta 2020ko ekitaldietan 
egindako merkataritza eragiketen ondoriozko ordainketen xehetasuna, uz-
tailaren 5eko 15/2010 Legearen «Informatzeko beharra» izeneko hirugarren 
xedapen gehigarriarekin bat etorriz, hau da:

2021 2020

Egunak Egunak

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko 
epea 25,54 29,45

Ordaindutako eragiketen ratioa 27,37 31,30

Ordaindu gabeko eragiketen ratioa 3,28 2,90

Euroak Euroak

Egindako ordainketak guztira 63.002.959 59.129.607 

Egin gabeko ordainketak guztira 5.196.205 4.118.841

14.  FINANTZA TRESNEN ARRISKUAREN 
IZAERA ETA MAILARI BURUZKO 
INFORMAZIOA

Erakundearen arriskuen kudeaketa finantza zuzendaritzaren esku dago, 
zeinak behar diren mekanismoak ezarrita baititu kreditu eta likidezia arris-
kuak pairatzeko aukerak kontrolpean izateko. Jarraian azalduko dira Era-
kundeari eragiten dioten finantza arrisku nagusiak.

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. 2021eko 
abenduaren 31n erakundeak 22.615 mila euroko (2020: 25.438 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, 
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baita hari agindutako inbertsioak eta proiektuak egiteko diru-laguntzak ere 
(10.b. oharra). 

Egon dauden konpromisoak eta inbertsioak ordainarazten dira Erakundeak 
Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuetan dituen konpro miso-
kredituak egoteagatik (5. eta 6. oharrak). 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.

d) Merkatu-arriskua

Erakundearen diru-kutxa interes-tasen arriskuari eta horien gorabeherei 
lotuta dago, eta, baldin kalterako bilakaera badute, efektu kaltegarria izan 
dezakete finantza-emaitzetan zein kaxa-fluxuetan. Erakundeak bere diru-
-kutxa mantentzen du Eusko Jaurlaritzak aurretiaz ezarri dituen interes-ta-
sen ordaintzarekin, ohar honetan bertan azaldu denaren arabera, eta, beraz, 
aipatutako arriskua arinduta geratzen da.

15.  SALDOAK HERRI ADMINISTRAZIOEKIN 
ETA EGOERA FISKALA

2021eko eta 2020ko abenduaren 31n Herri Administrazioekin dauden saldo 
zordunen osaera honako hau da:

2021 2020

Ogasun Publiko Zorduna, BEZ dela eta 1.965.158 1.879.309

Ogasun Publiko Zorduna, atxikipenak direla 
eta 92.977 89.863

Ogasun Publiko Zorduna, Sozietateen 
gaineko zerga dela eta 1.469 2.449

Herri Administrazio Zordunak, 
dirulaguntzak direla eta 1.945.156 1.491.681

GUZTIRA 4.004.760 3.463.302

Ogasun Publiko Zorduna BEZagatik epigrafearen saldoa kobratzeko dauden 
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioei dagozkio. Kontuak formulatu 
diren unean, saldo horren zatirik handiena kobratuta dago.

Ogasun Publiko Zorduna atxikipenengatik epigrafearen saldoa 2021eko eki-
taldiko atxikipenen eta konturako ordainketengatiko zergaren likidazioari 
dagokio.
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Ondorengo laukian 2021 eta 2020eko abenduaren 31n Diru-laguntzen on-
dorioz zordun diren Herri Administrazioen saldoa banakatzen da:

2021 2020

Gasteizko Udala - Tranbiaren 
Unibertsitaterainoko handitzea 0 6.224

Gasteizko Udala - Tranbiaren 
Salbururainoko handitzea 352.415 301.416

Arabako Foru Aldundia - Tranbiaren 
Unibertsitaterainoko handitzea 0 6.224

Arabako Foru Aldundia Tranbiaren 
Salbururainoko handitzea 248.282 301.416

Bilboko Udala - Atxuri-Bolueta tranbia 393.863 207.766

Bilboko Udala - La Esperanza frontoia 69.095 32.972

CTB - Urdulizko trenbide-pasagunea 
kentzea 620.000 620.000

Zestoako Udala - Lasao bidea 15.663 15.663

Zarautz Udala - Geltokia 145.838 0

Eusko Jaurlaritza - Kapital dirulaguntza 100.000 0

GUZTIRA 1.945.156 1.491.681

Kontuak formulatzean saldoak partzialki kobratuta daude.

2021eko eta 2020ko abenduaren 31n Herri Administrazioekin dauden saldo 
hartzekodunen osaera honako hau da:

2021 2020

Foru Ogasuna, PFEZarengatiko 
hartzekoduna 344.411 333.540

Gizarte Segurantza Hartzekoduna 347.063 334.684

Beste batzuk 0 743

GUZTIRA 691.474 668.967

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 2022ko urtarrilean gauzatu ziren.

a) Ikuskapenak

2018. ekitalditik aurrera ordaindu beharreko zerga guztiak ikuskatzea posi-
ble izango da, 2017. ekitalditik aurrera Sozietateen gaineko Zergaren ka-
suan.

b) 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 
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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, 16.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 2021eko eki-
taldiari dagozkien diru-kopuruen.

c) Sozietateen gaineko Zerga

2021eko 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.

Erakundeko administratzaileek kalkulatu dituzte Sozietateen gaineko Zergei 
lotutako zenbatekoak 2021. 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 2021era bitarteko ekitaldietako Erakundearen 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.

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

2021 2020

Zerga aurreko emaitzak -6.217.992 -5.863.341

Diferentzia egonkor positiboak 3.870 1.389

Denbora diferentzia positiboak 60 6.980

Denbora diferentzia negatiboak 0 -6.840

GUZTIRA -6.214.062 -5.861.812

Diferentzia egonkorrek zehapenei eta gain-karguei dagozkie.
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Erakunde Publikoak Sozietateen gaineko Zergaren aitorpenean zerga oi narri 
positiboak murrizteko aukera badu. Horretarako, 2021eko 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 

2018 6.127.428 0 6.127.428 2048 

2019 13.684.059 0 13.684.059 2049 

2020 5.861.812 0 5.861.812 2050 

2021 6.214.062 0 6.214.062 2051 

GUZTIRA 136.663.223 0 136.663.223

2021eko eta 2020ko ekitaldietan ez da inolako gasturik sortu Sozietateen 
gaineko Zergari dagokionez.

Sozietateen gaineko Zergari buruzko indarreko araudiaren arabera, Erakun-
deak badu aukera datozen ekitaldietan zerga karga murrizteko, inbertsioen-
gatik, lanbide heziketako jarduerengatik eta enpresak BGAE-ei egindako 
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 6.125.947 35% 2048

2019 6.184.955 35% 2049

2020 4.354.895 35% 2050

2021 1.927.823 35% 2051

GUZTIRA 80.720.656
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Aurretik aipatu diren zerga diferituen ondoriozko aktiboak ez dira 2021eko 
eta 2020ko 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 kapital diru-laguntzakoak, izaera fiskal berbera eta epe berberak 
dituzten aktiboekin konpen tsatuko direla ulertzen baita.

16. SARRERAK ETA GASTUAK

a) Negozio Zifraren Zenbateko Garbia

Negozio Zifraren Zenbateko Garbiaren jardueren araberako banakaketa hau 
da:

2021 2020

Salmentak 12.014.164 7.252.805

Trenbide Azpiegituren Ustiapena 11.748.447 7.252.078

Hondakinen salmenta 265.717 727

Zerbitzu prestazioak 37.888.373 30.122.847

Proiektu eta Obren Kudeaketa:

– Euskadiko Trenbide Sare Berria 34.885.204 28.814.893

– Bilboko Metroa 0 120.249

– Lezoko intermodala 86.137 24.321

– Bus Elektriko Adimentsua 0 325.926

– Altzagako etxebizitzak 990.190 529.396

– Hegoaldeko Trenbide Sahiesbidea 1.926.842 308.062

GUZTIRA 49.902.537 37.375.652

2021ean eta 2020an Proiektuen eta Obren Kudeaketa ataleko zenbatekoek 
1.026.938 eta 806.314 euro barnehartzen dituzte, hurrenez hurren, kudea-
keta gomendioen obren zuzendaritza tasa kontzeptuan.

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

Bestalde, “Hornidurak - Beste enpresa batzuek egindako lanak” epigrafean 
kudeaketa-gomendioei dagozkien obrak eta proiektuak kudeatzeko egin 
diren kanpoko gastuak jasotzen dira.

b) Transakzioak Taldeko Enpresekin

Erakundeak taldeko enpresekin 2021eko eta 2020ko ekitaldietan egindako 
transakzio nagusien xehetasuna, 10. oharrean aipatutako ustiapen eta ca-
pital diru-laguntzak kontuan hartu gabe, honako hau da:

– Taldeko enpresetatik jasotako sarrerak

2021 2020

Eusko Jaurlaritza 36.861.435 28.600.810

Eusko Trenbideak, S.A. 12.134.197 7.639.198

GUZTIRA 48.995.632 36.240.008

– Gastuak taldeko enpresekin

2021 2020

Eusko Jaurlaritza 12.526 6.287

Eusko Trenbideak, S.A. 695.525 695.118

Ejie 100.350 96.658

Osakidetza 24.831 17.613

IVAP 891 2.106

GUZTIRA 834.123 817.782

Aurreko trantsakzioen saldo gehienak urteko kontuen txosten honen 8. eta 
12. 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 2024ra bitartean, zenbateko txikiagoa 
duten beste kudeaketa agindu batzuez gain. Konprometitutako diru sarrerak 
urtero 2021ko abenduak 31an hauek dira:

2022 2023-2025 Guztira

ETSB esleipena 2011-2025 112.550.000 365.082.000 477.632.000

2022 2023-2024 Guztira

Hegoaldeko Trenbide 
Saihesbidearen esleipena 
2018-2024 151.290.000 260.245.000 411.535.000

2022 Guztira

Lezoko geltoki intermodala 221.000 221.000

2020an konprometitutako diru-sarrerak 495 milioikoak ziren ETSBan, 458 
milioikoak Hegoaldeko Trenbide Saihesbidean, 0,5 milioikoak Letzoko gelto-
ki intermodalan, 0,2 milioikoak Altzagako etxebizitzetan eta 0,6 milioikoa 
autobus elektriko adimendunaren kasuan.

– Konprometitutako gastuak

2021ko abenduaren 31n atal honetan zenbait kontratu jasotzen ziren, da-
tozen ekitaldietarako konprometitutako gastuak zituztenak, eta horien bu-
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rutzapen zenbatekoak, BEZ barne, 147.271.016 eurokoak dira ondoren 
azaldutako xehetasunaren arabera.

2020ko abenduaren 31n, konprometituriko gastuen zenbatekoa 137.013.905 
eurokoa zen.

Deskribapena Esleipenduna Urtea Egiteko 2021.12

Atotxako geltokiko lanak ETSB U.T.E. Moyua - Comsa - Cycasa 2024 69.358.898

Hernani-Astigarraga lanak II. Fasea UTE Hernani-Astigarraga 2024 29.210.923

G.T. energia hornidura I-DE Redes Eléctricas Inteligentes 2022 4.000.000

Ezkioko geltokia Iparraguirre 2022 2.957.505

P.C. Astigarraga-Irun ETSB Sener Ingeniería y Sistemas 2023 2.746.842

D.O. Atotxako geltokiko birmoldaketa lanak U.T.E. Eptisa - Ayesa - Montero 2024 2.365.565

 PC VSFB I UTE Fulcrum-Ingeplan 2022 1.295.851

Atotxako ekipoen lekualdatzea Orange 2022 1.192.560

Gipuzkoako trenbideen makanizaziozko mantenua Canteras y Construcciones 2023 1.185.352

Gipuzkoako trenbideen eskuzko mantenua Canteras y Construcciones 2024 1.182.655

Zuhaitzen kontserbazioa UTE Cuadrado-Seanto 2025 1.102.303

1.000.000 eurotik beherako beste kontratu batzuk 30.672.562

GUZTIRA 147.271.016
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d) Kanpoko zerbitzuak

Kanpo zerbitzuetako gastua honela banakatzen da:

Kontzeptua 2021 2020

Ikerketa eta garapen gastuak 53.832 25.932

Errentamenduak eta kanonak 90.702 1.106.048

Konponketak eta kontserbazioa 11.213.197 11.159.192

Zerbitzu profesional independenteak 1.107.414 1.432.691

Garraioak 9.463 11.654

Aseguru primak 143.469 159.355

Banku zerbitzuak 113.301 1.203

Publizitatea 98.652 124.218

Hornidurak 8.643.403 4.198.030

Beste zerbitzu batzuk 5.307.394 5.367.896

GUZTIRA 26.780.827 23.586.219

e) Gizarte kargak

Kontzeptua 2021 2020

Gizarte segurantzako gastuak 3.824.108 3.569.925

BGAE ekarpenak 243.589 182.072

Bizitza eta istripu aseguruak 453.798 472.346

Prestakuntza 294.461 75.698

Laneko arriskuen prebentzioa 66.184 71.485

Beste gizarte laguntza batzuk 179.081 176.705

GUZTIRA 5.061.221 4.548.231

f) Lantaldea

2021eko eta 2020ko Abenduaren 31n zegoen lantaldea, Administrazio Kon-
tseiluko kideak kontuan hartu gabe (19. oharra), honako hau zen:

2021

Batez 
besteko 
langile 

kopurua

Langile 
kopurua 
2021-12-

31n

Gizon 
kopurua

Emaku-
me 

kopurua

Goi Karguak 1 1 1 0

Egiturako langileak 224 224 162 62

Behin behineko 
langileak 64 65 58 7

GUZTIRA 289 290 221 69

Langile desgaituak 
>33% 6 6 6 0
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2020

Batez 
besteko 
langile 

kopurua

Langile 
kopurua 
2021-12-

31n

Gizon 
kopurua

Emaku-
me 

kopurua

Goi Karguak 1 1 1 0 

Egiturako langileak 223 223 162 61

Behin behineko 
langileak 53 63 58 5

GUZTIRA 277 287 221 66

Langile desgaituak 
>33% 6 6 6 0

g) Auditoriarengatiko ordainsariak

2020 eta 2021eko ekitaldietan, erakundearen auditoreak emandako kontu-
-auditoretzako zerbitzuei dagozkien ordainsariak 23.500 eurokoak izan dira 
urte bakoitzean. 2020 eta 2021eko ekitaldietan ez zaio zenbatekorik faktu-
ratu erakundeari auditoretza-enpresak emandako beste zerbitzu batzuen-
gatik. Horrez gain, auditoretza enpresari lotutako sozietateek 2021eko 
ekitaldian zehar 3.600 euro fakturatu zituzten zerga aholkularitzagatik eta 
61.450 euroko beste zerbitzu batzuengatik (104.500 euro beste zerbitzu 
batzuengatik 2020ko ekitaldian).

17.  INGURUMENARI BURUZKO 
INFORMAZIOA

2021ean 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 eta 2018/2026 Erregelamenduan 
(UE) abenduak 19an aldatu zena. Erregelamendu horren baldintzak bete 
dira, 2020ko ekitaldiari dagokion Ingurumen Deklarazioa webgunean argita-
ratuz.

Bestalde, sistema ISO45001 segurtasun eta osasun arauaren jarraipen au-
ditoretza egin da. Arau honen irismena erakunde osoari dagokio.

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 sistema guztien mantenimenduarekin aurrera egiteko lanean 
jarraitzen du, eta egoerak ahalbidetzen duen neurrian, egungo ziurtapenean 
prozesu berriak sartzeko lan egiten da, Mantentze lanetako Sailaren kasuan 
bezala. Horrela, 2021ean barne auditoretzan trenbide eta azpiegituraren 
prozesua barne hartu da, egiaztatuz prozesu hori erabat ezarrita dagoela 
eta hurrengo kanpo auditoretzan barne hartuz.

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.
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2021. urtean zehar 2016ko ekainean onartutako zaraten aurkako akzio pla-
netik zetozen zenbait adierazle Kudeaketa Sistemaren adierazleen planean 
sartu dira. Honez gain, erakundearen ingurune-kudeaketa islatzen duten 
beste zenbait adierazle sartu dira.

2021. urtean zehar 17 ingurumen erreklamazio kudeatu dira guztira, guztiak 
zarata gaiekin lotutakoak, eta neurri txikiagoan bibrazioekin. Zaratak tren 
ibilbidearen inguruneko zirkulazioengatik dira ia bere osotasunean. 17 ingu-
rumen erreklamazio horiek erakundean jasotako erreklamazio guztien %6a 
dira. Nolanahi ere, erreklamazio horietatik 9 ezetsi egin dira.

2021eko eta 2020ko ekitaldietan ingurumena babestu eta hobetzeko sortu-
tako gastuen zenbatekoak honako hauek izan dira:

Kontzeptua 2021 2020

Birziklapena 3.308 3.691

Kalitate eta Ingurumen zerbitzuak 283.253 292.844

GUZTIRA 286.561 296.535

18.  BESTE BATZUEKIN ADOSTUTAKO 
BERMEAK ETA BESTELAKO PASIBO 
KONTINGENTEAK

Beste alde batetik, 2021eko abenduaren 31n, Erakundeak Kutxabanken 
25.000 euroko abalak ditu. 2020ko ekitaldian, Erakundeak Kutxabank-en 
25.000 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.
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19.  ADMINISTRAZIO KONTSEILUA ETA GOI 
MAILAKO ZUZENDARITZA

Euskal Trenbide Sareko Administrazio Kontseilua ondorengo pertsonek osa-
tzen zuten 2021eko abenduaren 31n:

Presidentea Ignacio María Arriola López jn.

Kontseilukideak Luis Pedro Marco de la Peña jn.

Dolores de Juan de Miguel and.

Paloma Usatorre Mingo and.

Miguel de los Toyos Nazabal jn.

Pedro Javier Jauregui Fernández jn.

Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta jn.

Ignacio de la Puerta Rueda jn.

Hernando Lacalle Edeso jn.

Idazkari ez-kontseilaria Javier Ortega Burguera jn.

2020ko irailaren 7an Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sail-
burua izendatzeko 26/2020 Dekretuarekin bat etorriz, Ignacio María Arriolak 
ETSko Presidentearen eginkizunak bere gain hartu zituen.

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, 2021eko 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, erakundearen Administrazio Kontseiluak 
aztertu ahal izateko.

Hala eta guztiz ere, 2021eko ekitaldiko Administrazio Kontseiluko kideak 
Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorraren ordezkariak izan 
dira eta kudeaketari lotutako zereginak garatu dituzte erakundean barne 
hartuta dagoen taldeko enpresetan, zeinak ez diren memoriaren ohar honen 
barnean hartu ez dagoelako haien arretaz eta leialtasunez jokatzeko bete-
beharraren inolako urraketarik edota ustezko interes-gatazkarik uztailaren 
2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartu zen eta abenduaren 
3ko 31/2014 Legearen bidez aldatu zen Kapital Sozietateen Legearen tes-
tuinguruan.

Zuzendaritza taldeko kideak

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

Aipatutako aginduan ezarritakoarekin bat etorriz, Erakundeko Administrazio 
Kontseiluak, 2013ko otsailaren 13an egindako bileran, Erakundeko zuzen-
daritza taldeko kideen zerrenda aldatzea proposatu zuen, zuzendaritza 
taldeko kide bakar gisa Zuzendari Nagusiari dagokiona onartuz. Horrela, eta 
ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26.3 artikuluan ezarritakoarekin bat eto-
rriz, Gobernu Kontseiluak Erakundeko zuzendaritza taldeko kideen zerrenda 
onartu du, eta zerrendako kide bakarra Zuzendari Nagusia da.
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2021 eta 2020ko ekitaldian sortutako ordainsariak honako hauek izan dira:

Kontzeptua 2021 2020

Zuzendari Nagusia

Kontzeptu guztiengatiko ordainketak 82.784 86.638

Pizgarriak 3.342 3.312

Kalte-ordaina 0 6.840

BGAE-ra egindako ekarpenak 2.401 1.060

GUZTIRA 88.527 97.850

Administrazio Kontseiluaren ordainsariak

2021eko ekitaldian zehar ez ditu Administrazio Kontseiluko kide batek ere 
bertaratze dietarik jaso. 2020an Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin 
zeri kusirik ez zuten eta funtzionario kontratatu eta Administrazio Orokorre-
ko edo Erakundeko goi kargu izateagatik Administrazio Kontseiluko kide 
zirenek 3.330 euroko dietak jaso zituzten bertaratzeagatik.

2021ean Kontseilukide eta Zuzendari Nagusiaren erantzukizun zibileko ase-
guruagatik sortutako aseguru-primak 2.893 eurokoak izan dira (2.729 euro 
2020an).

20. ITXI ONDORENGO GERTAKARIAK

Errusiako armada Ukrainan sartu zen 2022ko otsailaren 24an, eta horrek 
pronostiko zaila eragin du. Gertakariek nola eboluzionatzen duten ikusi arte 
itxaron beharko den arren, badirudi gatazka hori luzatu egin daitekeela, 
modu batera edo bestera, ondorio geopolitikoengatik, besteak beste eta 
Europarako energia-horniduran eta lehengaien prezioan, jarduera ekonomi-
koaren mailetan eta inflazio tasetan dituen ondorioengatik.

Horregatik guztiagatik, urteko kontu hauek formulatzen diren egunean goi-
zegi da gatazka honek izango dituen eraginen balorazio zehatza edo kuan-
tifikazioa egiteko, epe labur, ertain eta luzera izango dituen ondorioei bu-
ruzko ziurgabetasuna dela eta.

Azkenik, azpimarratu behar da administratzaileak eta erakundearen Zuzen-
daritza etengabe ari direla egoeraren bilakaera ikuskatzen, gerta daitezkeen 
balizko inpaktu finantzarioei zein ez finantzarioei arrakastaz aurre egiteko.
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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:

Trenbide azpiegituren ustiapena

2021eko 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:

–  Zarauzko geltoki berriaren lanak hasi dira, sarbideak, funtzionaltasuna 
eta hiri integrazioa hobetuko dituenak, eta Zornotzako geralekua erabe-
rritzeko lanak amaitu dira.

–  Arizen katigamendu berri bat instalatzen ari da.
–  Karakateko gurutzatzearen lanak amaitu dira.
–  Zarauzko eta Euskaldunako trakziozko azpiestazioen control banatuaren 

Sarea modernizatzen ari da.
–  Funtzionaltasun berriak garatu dira ACS zirkulazio softwarean, eta zirku-

lazioko erregelamenduan prestatzeko softwarea garatzen ari da.
–  Trenbidea berritzeko hainbat lan egin dira Maltagan, Arizen, Errenterian, 

Berrizen, Mendaron, Orion eta Zamudio-Lezaman.

Trenbide azpiegitura berrien eraikuntza

2021ean zenbait lan egin dira Sare Propioan, sarearen ahalmena hobetzeko 
eta zerbitzua jasotzen duten guneak hobetzeko xedez. 

Gipuzkoan Donostiako Topoko lurpeko pasabidearen (Lugaritz-Easo) lane-
kin jarraitu da, eta instalazioetako lanak jarraitu dute. Azpiegitura berria, 
egiteko bi bide-zatitan banatu dena, trenbide zerbitzua hobetuko du Donos-
tia hiriburuaren erdialdean, Antiguo-Unibertsitateak eremuari zerbitzua 
eskainiko dio eta Amarako geltokiak gaur egun adierazten duen zaku-hondoa 
kenduko du.

Otsailean hasi dira Altza-Galtzaraborda trenbide-zatiaren lanak, eta, horre-
la, Herrerako topoak Altzaraino daraman trenbide-saihesbidea osatuko da.

Bizkaian azpimarragarriak dira Durango Operazioari dagozkion jarduke tak, 
trenbideak okupatutako lurrak libre uzteko xedea daukatenak. Durangoko 
geltokiaren sarbideak hobetzen jarraitu da, hirian bere integrazioa hobetuz.

KUDEAKETA TXOSTENA
2021EKO EKITALDIA
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Bilboko tranbia Boluetara zabaltzeko lanak amaitzen ari dira, 2022ko mar-
txoan inauguratuko direnak.

Araban tranbiak zerbitzatutako guneen handiagotzea jarraitzen du. Salbu-
rua aldera zabaltzeko lanak egiten ari dira eta Zabalganara zabaltzeko az-
terlanak idazten ari dira.

Bilboko Metroa

Esperanza kaleko (Bilbo) pilotalekuaren berregiterako lanekin jarraitu da, 3. 
Linearen lanek izan zituzten eraginak direla eta.  2022an martxan jartzea 
aurreikusten da.

Santurtziko Antonio Altzaga kaleko 2, 4 eta 8 zenbakietako etxebizitza eta 
lokaletan eragindako kalteak konpontzeko lanak egin dira.

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

Euskadiko Trenbide Sare Berria

Eusko Jaurlaritzaren aginduz, 2021ean 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 har-
tuz:

– Donostiko geltokia (Atotxa)
– Ezkioko geltokia
– Astigarragako geralekua
– Astigarraga – Oiartzun – Lezoko zatia

– Beste jarduketa txiki batzuk

Eusko Jaurlaritzak lan hauek egiteko ardura eman zion ETSri, zortzi urteko 
iraupeneko aurreikuspenarekin eta 553 milioi euroko balioespenarekin.

2021ean:

–  Hernani-Astigarraga zatiko obrek aurrera jarraitzen dute.
–  Atotxako (Donostia) geltoki berriaren lanak jarraitzen dute.
–  Tuneletako larrialdietako galerien lanak eta bestelako jarduketa gehiga-

rriak amaitzen ari dira.

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. 
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Bigarren faseko (Barakaldo-Basauri) informazio azterlana egiten ari da. 
Gainera, 2020ko amaieran, lehen faseko bide bikoitzerako plataforma erai-
kitzeko 4 proiektu idazten ari dira (Serantes tunelaren-Olabeagaren arteko 
tartea).

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 zen, eta plani-
fikatutako 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 Plana”-
-ren 2018rako jarduketak gauzatu dira.
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2.  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.

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.

Arrisku finantzarioak

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. 2020ko 

abenduaren 31n erakundeak 25.438 mila euroko maniobra funts positiboa 
du, nahikoa epe laburreko eta ertaineko konpro misoei erantzuteko.

c) Jarduera arriskua

Erakundearen izaera dela-eta, Administrazio Orokorraren mende dago Era-
kundea 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.

Egon dauden konpromisoak eta inbertsioak ordainarazten dira Erakundeak 
Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuetan dituen konpro miso-
kredituak egoteagatik. Era berean, Eusko Jaurlaritzak EAEko trenbide-sare 
berriari («Euskal Y») lotutako jarduera jakin batzuk egiteko mandatua eslei-
tu dio erakundeari. Modu osagarrian, erakundeak Eusko Trenbideei trenbi-
de-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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d) Merkatu-arriskua

Erakundearen diru-kutxa interes-tasen arriskuari eta horien gorabeherei 
lotuta dago, eta, baldin kalterako bilakaera badute, efektu kaltegarria izan 
dezakete finantza-emaitzetan zein kaxa-fluxuetan. 

3.  IKERKETA ETA GARAPEN JARDUERAK

ETSk, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren erantzukizunpeko azpiegitura 
kudeatzaile gisa, trenbide sarean gauzatzen diren jarduketa guztietan be-
rrikuntza sustatzeko helburu argia du, euskal trenbide sistemaren garapena 
kalitate, segurtasun, ekonomia eraginkortasun eta jasangarritasun maila 
gorenekin bultzatuz, EAEren eta gizarte osoaren garapenari lagunduz.

2018an amaitu egin zen Berrikuntza Agenda definitzeko prozesua. Agenda-
ren xedea, erakundeak bultzatzen dituen berrikuntza proiektu eta jarduke-
ta guztien kudeaketa biltzea eta bultzatzea, berriztatzeko beharrezkoak 
diren gaitasunen garapena bideratzea, eta erakundeak izan behar dituen 
lehentasunezko erronkak identifikatzea eta ezaugarritzea da, jarduketa 
esparru estrategiko desberdinetatik erantzun ahal izateko.
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4.  HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ 
BESTEKO EPEA

Merkataritza eragiketen ondoriozko ordainketen xehetasuna, ibilgetuaren 
erosketak kontuan izan gabe, 2021eko eta 2020ko ekitaldian egindakoak, 
uztailaren 5eko 15/2010 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian, «Infor-
matzeko beharra» izenekoan, xedatutakoarekin bat etorriz, hau da:

2021 2020

Egunak Egunak

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko 
epea 25,54 29,45

Ordaindutako eragiketen ratioa 27,37 31,30

Ordaindu gabeko eragiketen ratioa 3,28 2,90

Euroak Euroak

Egindako ordainketak guztira 63.002.959 59.129.607

Egin gabeko ordainketak guztira 5.196.205 4.118.841

5.  ITXI ONDORENGO GERTAKARIAK

Errusiako armada Ukrainan sartu zen 2022ko otsailaren 24an, eta horrek 
pronostiko zaila eragin du. Gertakariek nola eboluzionatzen duten ikusi arte 
itxaron beharko den arren, badirudi gatazka hori luzatu egin daitekeela, 
modu batera edo bestera, ondorio geopolitikoengatik, besteak beste eta 
Europarako energia-horniduran eta lehengaien prezioan, jarduera ekonomi-
koaren mailetan eta inflazio tasetan dituen ondorioengatik.

Horregatik guztiagatik, kudeaketa txostena hau formulatzen den egunean 
goizegi da gatazka honek izango dituen eraginen balorazio zehatza edo 
kuantifikazioa egiteko, epe labur, ertain eta luzera izango dituen ondorioei 
buruzko ziurgabetasuna dela eta.

Azkenik, azpimarratu behar da administratzaileak eta erakundearen Zuzen-
daritza etengabe ari direla egoeraren bilakaera ikuskatzen, gerta daitezkeen 
balizko inpaktu finantzarioei zein ez finantzarioei arrakastaz aurre egiteko.
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Ignacio María Arriola López. Presidentea Luis Pedro Marco de la Peña. Kontseilukidea Dolores de Juan de Miguel. Kontseilukidea

Paloma Usatorre Mingo. Kontseilukidea Miguel de los Toyos Nazabal. Kontseilukidea Pedro Javier Jauregui Fernández. Kontseilukidea

Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta. 
Kontseilukidea Ignacio de la Puerta Rueda. Kontseilukidea Hernando Lacalle Edeso. Kontseilukidea

Javier Ortega Burguera. Idazkaria ez-kontseilaria Iván Pedreira Lanchas. Kontseilukidea

Bilbon, 2022ko martxoaren 28n, Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sa reari buruzko 6/2004 Legearen 10. artikuluaren eta egun berean bildutako Adminis-
trazio Kontseiluaren Akordioaren arabera, Kontseiluko kideek 2021eko ekitaldiko Kontuen kitapena gauzatzen dute. Bertan, unitate bakar gisa, Balantzea, Ga-
leren eta Irabazien Kontua, Eskudiru Fluxuen Egoe ra, Ondare Garbiko Aldaketen Egoera, Memoria eta Kudeaketa Txostena sartzen dira.
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