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PRESIDENTEAREN GUTUNA

Garai berri batera daraman bidean gaude. Apurka-apurka, krisi pandemiko
honen faserik bortitzena atzean uzten ari gara. Dena den, oraindik nabarmen
baldintzatuko du gure jarduteko gaitasuna, eta ahalegin handiak eskatuko
dizkigu salbuespenezko egoera horrek dakartzan erronkei aurre egiteko.

Trenbidearen esparruan —izen horrekin aipatzen dugun esanahi ohikoenean—, ahaleginak egin behar ditugu Donostiako lurpeko igarobidea egiteko,
Orio eta Usurbil arteko trazadura berrian eta Altza eta Galtzaraborda arteko etorkizuneko tartean. Ekimen horiekin, aurrera egingo dugu Topoa Zumaia-Irun eta Tolosa-Donostia ardatzetako trenbide metropolitar bihurtzeko
prozesuan, Loiolako Erriberan interkonexioa eginez.

Gure azken helburua garraio-sistema teknologikoki aurreratuan, iraunkorrean eta eraginkorrean aurrera egitea da, eta hiri-integraziorako elementu
gisa finkatzea, gizarte-kohesioa sustatzeko eta jendearen bizi-kalitatea
hobetzeko.

Mugikortasun jasangarria sustatzeko jarduketak ez dira pertsonetara mugatuko, merkantzietatik ere igaroko baitira. Merkantzien trenbide garraioari bultzada emango dioten ekintza berrien aldeko apustua egingo dugu,
errepideetako trafikoa arintzeko eta sektorearen karbono-aztarna murrizteko.

Mugikortasun jasangarria sustatzea da azken helburu hori lortzeko ezarritako mekanismoetako bat. Mugikortasun iraunkorraren kontzeptuak gure
erkidegoko garraio sistema guztien plangintza integrala eskatzen du. Eta
lan horretan, garraio publiko adimendunaren eta emisio gutxikoaren sustapenerako eta intermodalitaterako irizpideak aplikatu behar dira, pertsonen
eta salgaien mugikortasun eraginkorra bermatzeko.

Legegintzaldi honetako beste helburu nagusietako bat trenbide sare berria,
denok Euskal Y gisa ezagutzen duguna, sustatzea da bai eskumen zuzenen
esparruan, bai abiadura handiko linea gauzatzen lagunduko duten erakundeen arteko lankidetza-formulen bidez. Horrela, garraiobide berriak bere
garapenean aurrera egitea behar dugu, eta lanak amaitzea Europa barruko
sareekin konektatzeko. Funtsezko faktorea da herri gisa dugun lehiakortasunerako eta guztion onerako.

Mugikortasun Jasangarriari buruzko Lege-proiektua eta dagokion plana
egitea dira Euskadiko garraio sistemak gure lurraldeko ekonomia-, gizarteeta ingurumen-beharretara egokitzen direla bermatuko duten lege-mekanismoez hornitzeko jarraitu beharreko prozedurak.

Iñaki Arriola López
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio sailburua.
ETS-RFVko presidentea.

Jarduketarako esparru horretan, 2030 Agendaren horizonteari begira, legegintzaldi honetan trenbide garraioko modalitateek euren protagonismoa
sendotuko dute. Horrela, gure tranbia sareak bere lineak luzatuko ditu,
trazadura Salburua eta Zabalgana aldera luzatuz, Gasteizen. Bilbon, unitateak Boluetara iritsiko dira laster. Horiek izango dira Bizkaiko hiriburuan
beste hiru jarduketa bereziren informazio-azterlanak amaitu aurreko atarikoak: tranbia-eraztuna ixtea, Atxuri-Kale Nagusia zatian trenbidea bikoiztea
eta Bolueta eta Etxebarri arteko trazadura tranbiarako egokitzea. Aipagarria
da, halaber, tranbia Zorrotzaurrera luzatzea definitzeko egindako lana, trenbide sarearen modernizazioak gure herrietako hiri-hobekuntzan zuzeneko
eragina duela erakusten baitu. Bilbo eta Gasteizez gain, Zarauzko kasuak
aipatu ditzakegu, geltoki berriaren bidez lortuko dugun trenbide integrazioarekin; Eibarkoa, trenbidearen trazaduraren gaineko oinezkoen pasealekuarekin; eta Irungoa, lubakia kenduz herritarrek erabiltzeko lursail handi bat
libre utziko baitu.
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ADMINISTRAZIO KONTSEILUA

Presidentea
Ignacio María Arriola López, jn
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua

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

Pedro Javier Jauregui Fernández, jn
Etxebizitza sailburuordea

Dolores de Juan de Miguel, and
Garraio Azpiegituren zuzendaria

Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta, jn
ETS - Euskal Trenbide Sarea Zuzendari nagusia

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

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

María Aranzazu Leturiondo Aranzamendi, and
Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea

Hernando Lacalle Edeso, jn
Finantza eta Aurrekontuetako sailburuordea

Idazkaria
Iván Pedreira Lanchas, jn
Garraio Plangintzaren zuzendaria

Administrazio Kontseiluaren osaketa 2020ko abenduaren 31n.

6

3
1

JAR DUER EN BIL AK AER A
2020KO EK I TAL DI AN

3

JARDUEREN BILAKAERA 2020KO EKITALDIAN

Euskal Trenbide Sarea/Red Ferroviaria Vasca (ETS-RFV), Euskadiko trenbide sektorea berrantolatzeko eta garraio moduen arteko oreka berria bultzatzeko 2004an sortu zen Eusko Jaurlaritzako erakunde publikoa da. Ingurumenaren aldetik eragin txikiena duten moduak indartuko ditu. Helburu
nagusia Euskadiko Autonomia Erkidegoaren esku dauden trenbide azpiegituren eraikuntza, kontserbazioa, kudeaketa eta administrazioa da, trenbideko garraioa garraio sistema moderno, eraginkor eta jasangarri bilakatzeko xedez.
Dauden azpiegituren kudeatzaile gisa dagozkion bete beharrei erantzuteaz
gain, ETSk 2020an aurrera eramandako jarduera puntu hauetan zentratu
da: «Euskal Y-aren» eraikuntzan; Ondoren Trenbidearen Hegoaldeko Saihesbidea egikaritzeko hitzarmenen eta espedienteen kudeaketa; 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 mugikortasunerako ardatz egituratzaile bilakatuko da, errepideko trafikoak arintzen lagunduko 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. Azpiegitura 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 dituzten paisaia aldeko berreskuratze jarduerak jasotzen dira.
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Obren egoera
Abenduaren amaieran, osatu gabe zeuden bakarrak hauek ziren: Hernani-Astigarraga tartearen bigarren fasea; Ergobiako gaineko igarobidea;
ezpondak egonkortzeko eta obrek eragindako iturburuak berritzeko zenbait
jarduketa osagarri; Atotxako geltokiaren birmoldaketa; eta, azkenik, Bergara-Astigarraga tartean egindako zenbait tunel larrialdietako zehaztapen
tekniko (LZT-ETI) berrietara egokitzea.
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Legegintzaldiko plana
Iñaki Arriola Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio sailburuak agerraldia egin zuen Eusko Legebiltzarrean urriaren 21ean, bere sailak datozen lau urteetan izango dituen jarduketa-ildo estrategikoak azaltzeko.
Bere esku-hartzea, Euskadiko Legebiltzarrerako azken hauteskundeen
ondoren Eusko Jaurlaritzan izandako aldaketaren ondorioz trenbide azpiegitura eta garraio arloaren erantzukizuna bere gain hartu ondoren izan
zen. Iñaki Arriolak agerraldian adierazi zuenez, helburu nagusietako bat,
hain zuzen ere, Trenbide Sare Berria sustatzea da, bai eskumen zuzenen
bitartez, bai abiadura handiko linea gauzatzen lagunduko duten erakundeen arteko lankidetza-formulen bidez. Horrela, indarrean dagoen egungo
kudeaketa-aginduak zehaztutako esparruan, Arriolak adierazi zuen jada
lizitatuta dauden edo egiten ari diren tarteetan obrak amaitzea, eta Astigarraga-Lezo tartearen informazio-azterlana bukatzea aurreikusten dela,
Astigarragako geralekuko obrak egiteko eta eraikuntza-proiektuak idazten
hasi aurreko urrats gisa.
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• Vitoria-Gasteizko geltokia: ingurumen-izapidetzea amaitzea eta finantzaketa-hitzarmenak idaztea.
• Atotxako geltokia: dagoeneko kontratatuta dauden obrekin jarraitzea eta
amaitzea.
• Irungo geltokia: Oinarrizko proiektua ixtea, Adif-ekin jarraipena egitea
eta lankidetzan jardutea, eraikuntza-proiektua idaztea eta obrak hastea.

Halaber, kudeaketa aginduan jasotako proiektuen artean, trenbide zirkulazioa antolatzeko, trenak aurreratzeko eta aparkatzeko postuaren egitura
orokorrean integratuta egongo den Ezkio-Itsasoko geltokia eraikitzea dago.
Bere garrantzia eskaintzen dituen aukera logistikoetan datza, trenek, trenbide bikoitzean zirkulatzeaz gain, maniobrak egin eta aparkatu ahal izateko
espazio zabala baitute. Horretarako, aparkatzeko bi trenbide eraikiko dira
trenbide orokorren alde banatan.

Legebiltzarrean egindako agerraldian, Iñaki Arriolak nabarmendu zuen Garraio Ministerioarekiko lankidetza-prozesuan aurrera egingo dela, dagoen
aginduaren bigarren eguneraketaren nondik norakoak definitzeko, eraikuntza-proiektuak idaztea eta Zaratamo-Cantalojas tartean Euskal Trenbide
Sare Berriaren Bilborako sarbideen eta, Euskal Y-aren adarraren eta Altsasu eta Irunerantz jarraitzen duen RENFEren linea konbentzionalaren arteko
lotura osatzen duen Arkautiko lotuneko lanak gauzatzea, besteak beste.

Trenbide Sare Berriak hirietara izango dituen sarbideen garapenari dagokionez, honako jarduketa hauek planteatzen direla azaldu zuen sailburuak:
• Abando-Bilbo geltokia: behin betiko ixtea geltoki berriaren finantzaketa-hitzarmena.
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Atotxako Geltokia

• Trenbideen gaineko plaza. Geltokiko trenbide-zabalgunearen gainean
egongo da, eta zoladuraren kota bat etorriko da ondoan duen Tabakalera
Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa (KGNZ) eraikinaren lehen solairuaren kotarekin; horri esker, plaza publiko bat eraiki ahal izango da,
kultura-eraikinetik zuzenean geltokira sartzeko. Trenbideen gaineko plaza
horren azalera osoa 5.723 m2-koa izango da.

Martxoan, ETSk, Moyua, Comsa eta Cycasa enpresek osatutako ABEEari
esleitu dizkio Donostian egingo den Atotxako geltokia eraikitzeko lanak.
Esleipenaren zenbatekoa 80,4 milioi eurokoa da, eta egikaritze epea 42 hilabetekoa. Hala ere, inbertsio osoa handiagoa izango da, laguntzako beste
kontratu batzuk esleitu eta gero.

Lau solairu dituen eraikin berriak alderdi hauek jasoko ditu: egungo markesina kontserbatzea, Jean Biarez ingeniari frantsesak, Alexandre Gustave
Eiffelen kolaboratzaileak, egina baita; eta Maria Cristina zubiaren aurreko
zutabedia kontserbatzea.

Hala, Atotxakoa izango da hiru hiriburuetan eraikiko diren euskal Y-aren hiru
terminalen arteko lehena. Eraikuntza hori exekutibo autonomoaren esku
egongo da, 2017an Sustapen Ministerioak zabaldu egin baitzuen Gipuzkoako Euskal Yaren tartearen enkomenda agindua.

Ibilbide luzeko eta aldirietako trenen atariak beheko solairuan egongo dira
eta bien arteko konexioa Frantzia pasealekuaren eta Nestor Basterretxea
plazaren arteko beheko igarobidea izango da; horretarako, trenbide-zabalgunearen (eta egungo eraikinaren) azpian 7.400 m2 inguruko azalera duen
gunea eraiki beharko da.

Terminal berria Norteko Geltokiaren eta Tabakalera ingurunearen egungo
arkitekturan integratzen da, eta hainbat garraiobideren arteko lotura bultzatuko du: abiadura handikoak, aldirietakoak eta autobusak. Autobus geltokiak modu independentean funtzionatuko duen arren nabarmen hobetuko
da garraiobideen arteko lotura.
Hauek dira Atotxako geltoki berriko jarduketa nagusiak. Horien artean hauek
azpimarratu behar dira:
• Trenbide-zabalgunea berritzea. Amaitutakoan, aldirietako trenetarako
bi nasa egokituko dira, hiru harirekin (zabalera iberikoa eta nazioartekoa)
eta ibilbide luzeko nahiz abiadura handiko hiru nasa izango ditu, UIC zabalerako lau trenbideri zerbitzu emango diotenak.
• Geltokiaren eraikina berreraikitzea. Egungo eraikinaren toki berean
egongo da, baina eraikina geltokiaren beharrizan funtzional berrietara
egokituko da. Egungo eraikinaren fatxada mantenduko da, barruko aldea
berreraikiko da eta beste bi solairu gehituko dira.
• Aldirietako trenen eta ibilbide luzeko trenen beheko atarteak,
nasetara iristeko. Ibilbide luzeko trenen atartean, merkataritza-gune bat
eta etorkizuneko tren-operadoreentzako guneak egongo dira.
• Egiara iristeko beheko igarobidea. Hiriaren erdigunea eta Egia auzoa
komunikatzeaz gain, bertatik bi atarteetara edo nasetara iritsi ahal izango da.

13

3

JARDUEREN BILAKAERA 2020KO EKITALDIAN

14

3

JARDUEREN BILAKAERA 2020KO EKITALDIAN

Trafikoarekin jarraitzea
Lanek irauten duten bitartean une oro tren zerbitzuarekin jarraitzea bermatuko da. Horretarako, lanak hainbat fasetan egingo dira, betiere behin-behineko trenbide bikoitza martxan egon dadin. Behin behineko trenbidea mendebaldetik (Urumea aldea) ekialdera (Egia aldea) aldatuko da, obraren
beharren arabera.

Lanen hasiera
Uztailaren 8an jakinarazi zen topografia-lanak hasi zirela, okupatu beharreko eremuak hesiz itxi zirela eta Donostiako abiadura handiko geltokia
eraikitzeko prozesua hasteko obra-bulegoak prest zeudela. Lanak, gehienbat, trenbide-jabariko eremuetan gauzatu ziren, eta, horrela, herritarrei
eragindako kalteak mugatu egin ziren.
Hala ere, uztailaren amaieran, Mundaiz kalea era partzialean moztu zen,
trenbideko plataforma trenbide desbideratzeetarako prestatzearen ondorioz.
Gune horretan, hain zuzen ere, obrara sartzeko puntu bat instalatu da, eta
horretarako mozketa puntualak egin dira Federico Garcia Lorca pasealekuko errei batean. Era berean, Epaitegietako plazan, 950 metro karratuko
azalera hartu zen, obrako kanpaleku eta pilaketa lanak egiteko.
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Iraileko bigarren hamabostaldian, ETSk obra-eremutik gertu dauden eraikinen ikuskapen teknikoa egiteko prozesuari ekin zion. Jarduketaren barruan, fatxadak ikuskatzeko lanak eta eraikinetako komunitateen administrazio-arduradunekin harremanak izatea sartu ziren. Ondoren, banakako
hitzorduak kudeatu ziren jabeekin. Lan horretaz arduratzen zen ABEEko
teknikariek geltokiaren inguruan zeuden mila etxebizitza inguru ikuskatu
zituzten.

irisgarritasuna bermatzeko eta dagoena ordezkatuko du. Pasabide berria
martxan jartzen denean, Egiako lurpeko pasabidea itxi eta eraitsi egingo
da.
Halaber, trenbideak egungo terminalera eramaten direnean behin behineko
geltoki bat eraikiko da. Behin behineko geltoki horrek Nestor Basterretxea
plazatik nasetara –horiek ere behin-behinekoak— sartzea ahalbidetuko du.
Geltoki horren zati bat terminal berriaren behin betiko beheko atari gisa
aprobetxatuko da gero. Estalkiak, gainera, Tabakalera CICC eta Egia auzoa
Donostiako erdigunearekin lotuko dituen plaza handia sortuko du; eta autobus-geltokia, Abiadura Handiarekin edo aldiriko trenekin.

Behin-behineko oinezkoentzako pasabidea eta geltokia
Obra horien testuinguruan, azaroan hasi ziren oinezkoentzako behin-behineko pasabide bat eraikitzeko lanak, Frantzia pasealekua —egungo geltokiaren eta ondoko hotelaren artekoa— eta Blas de Otero plazako etxebizitza-urbanizazioa lotzeko. Pasabide goratu horrek igogailuak izango ditu

Behin-behineko geltokia 2022. urtearen hasieran martxan jartzea aurreikusten da. Jarduketari esker, mendebaldea libre utzi ahal izango da, eta
terminal berriaren atondoaren eraikuntza osatu, behin betiko nasak altxatu
eta plaza trenbideen gainean erabat eraiki ahal izango da. Aldi berean,
egungo terminalaren eraikina handitu egingo da, beste bi solairurekin, eta
markesina zaharberrituko da.

Astigarraga-Oiartzun-Lezo tartea, jendaurreko informaziora
Ekainaren 22an, Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratuta, Garraio,
Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak “Euskal Autonomia Erkidegoko
Trenbide Sare Berriaren Informazio Azterlan Osagarria: Astigarraga-Oiartzun-Lezo tartea” jendaurrean jartzeko prozesua hasi zuen.
Azterlanak trazaduraren ezaugarriak zehazten ditu (plataforma berri eta
misto bat, bidaiariak eta merkantziak garraiatzeko). Trenbide saihesbide bat
izango da, eta merkantzia trenak Frantziako mugara eta Pasaiako portura
joatea ahalbidetuko du, Donostia, Pasaia, Errenteria eta Lezoko hiri-inguruneak zeharkatu behar izan gabe. Tarteak, Astigarragan hasi eta Lezon amaituko den zabalera mistoko (iberiarra eta nazioartekoa) trenbide bikoitza
izango du. Zabalera bietako zirkulazioek erabili ahal izango dute, bi noranzkoetan. Gainera, Astigarragan eta Oiartzunen trenbide lotune bana jasoko du,
lehendik dagoen Madril-Irun linearekin (iberiar zabalerakoa) lotzeko beharrezkoak diren adarrekin, eta Pasaiako porturako lotura bat ere izango du.
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Ondoen baloratutako trazadurarako aukerak (informazio-azterlanak trenbide tartearen erdialderako planteatu ziren hiru aukerak aztertzen ditu) 10,6
kilometro inguruko luzera du; horietatik % 80 tunel barrutik doa, eta gainerakoa zubibidean. Alternatiba horren balorazioan, ingurumenarekin erlazionaturiko alderdiak eta eraikuntzak dakartzan arrisku geologiko eta eragin
txikiagoak hartu ziren kontuan.

Saihesbideak Serantes mendiko tunela eta Olabeaga-Bilbon dagoen lurpeko
trenbidea lotuko ditu, tarte nagusian meategiko tunelean egingo den trazadura baten bidez, Ortuellan, Trapagaranen eta Barakaldon biztanleria biltzen
den eremuak inguratuz. Azpiegitura berriak merkantzien mugimenduak
eragindako trafikotik libre utziko ditu herri horiek (100.000 edukiontzi baino
gehiago garraiatuko dira trenbidez eta 800.000 tona inguru tren osoan garraiatuko dira).

Hegoaldeko Trenbide Saihesbidea

Eusko Jaurlaritza da Hegoaldeko Trenbide Saihesbidearen lehen faseko lanen
proiektuak idaztearen eta obrak egitearen eta bigarren fasearen (Bilbo-Basauri) informazio azterlana idaztearen arduraduna, Sustapen Ministerioaren,
Ogasun eta Funtzio Publiko Ministerioaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) erakundearen artean
2017ko uztailaren 12an sinatu zen hitzarmenaren ondorioz.

Uztailaren 30ean, Euskal Trenbide Sareko Kontratazio Mahaiak Euskal
Trenbide Saihesbidearen 1. faseko eraikuntza-proiektua atera zuen lizitaziora. Trazadurak 12 kilometroko luzera du eta Bilboko Portua abiadura
handiko sarearekin lotuko du. Eraikuntza-proiektua 5,5 milioi euroko aurrekontuarekin atera zen lizitaziora, eta 4 lotetan egituratu zen, lote bakoitzaren enpresa esleipendunak berberak izan ez zitezen. Neurri horren helburua
ingeniaritza-enpresa onenek proiektuaren garapenean elkarrekin lan egin
dezatela lortzea da.
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3.2. Lezama-Bilbo-Donostia eta
Amorebieta-Bermeo adarra
3.2.1. Oinezkoentzako pasabidea Kurtzeako geltokian (Lezama)
Matiko-Lezama trenbide zatian azken urteetan egindako jarduketen testuinguruan, otsailaren 12an ETSk Kurtzeako geltoki berrituaren trazaduraren
gainean eraikitako oinezkoentzako pasabide bat jarri zuen martxan. Pasabide horri esker, bi nasen arteko zuzeneko pasabidea ahalbidetuko da, eta
erabiltzaileen eta inguruko bizilagunen irisgarritasuna hobetzen da. Pasabidearen taulak 12 metroko luzera du. Ordura arte, geltokiaren kanpoaldetik
lurpeko pasabide bakarra zegoen —orain betegarrien bidez ezabatua—,
mugikortasun urriko pertsonentzat irisgarriezina zena eta puntu beltz moduan hartzen zena.
Aste batzuk geroago, maiatzaren 6an, oinezkoentzako pasabideak dituen
bi igogailu panoramikoak ireki ziren. Igogailuek zortzi lagunentzako (630 kg)
edukiera eta telefono konexioa eta bideozaintza sistema dute.
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Katigamendu berriak
Kurtzeako geltokia berritzeko prozesua, Bilboko metroaren 3. linearen ezaugarrietara egokitzeko Matiko-Lezama (Txorierri) tarteko hainbat terminaletan gauzatutako homogeneizazio funtzional eta korporatiboko programaren
barruan dago. Helburu horrekin, eta trenen zirkulazioaren maiztasunak gora
egin duenez, ETSk tartearen katigamenduak ere berritu ditu pixkanaka.
Horrela, abenduaren 14an, Larrondon beste katigamendu elektroniko bat
jaso izanaren akta sinatu zen. Bertan 1,9 milioi euro inguru inbertitu dira.
Katigamendu horrek Larrondo, Berreteagako hirukia eta Sondika arteko
inguruari dagokion ustiapen-programa berriari eusten dio eta alboko katigamenduekin (Derio, Matiko eta Asua) blokeo-erlazioak ezartzen ditu.
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Larrondoko katigamendu elektroniko berriaz gain, zati horretako seinaleztapen-sistemak hobetzeko, besteak beste, honako jarduketa hauek egin
behar dira:
• Larrondoko geltokiko gela teknikoa berritzea, katigamendu berria eta hari
lotutako armairuak instalatzeko.
• L arrondoko eta Sondikako eraldaketa-zentroak berritzea, 10 kVA-ko trafo
berriekin.
• Amarako eta Atxuriko CTCak (Trafiko-kontrol Zentralizatua) aldatzea,
aldaketak integratzeko.
• Katigamenduak kontrolatzen dituen eremu guztiak barne hartzen dituen
Larrondoko PLO (Eragiketen Tokiko Postua) berritzea.
• Trenaren presentzia hautemateko ekipoak aldatzea.
• Lehengo argi-seinaleak LED teknologiako beste modular batzuekin ordeztea.
• Berreteagako hirukian orratza adierazteko seinaleak eta geltokietan helmugako seinaleak sartzeak, horiek ere LED teknologiakoak.
• L arrondoko geltokiaren ondoko trenbide pasaguneko seinaleak hobetzea.
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Txorierriko trenbide sarea hobetzeko prozesua osatzeko xedez, ETSk Kurtzeako katigamendua berritzeko proiektua idazteko kontratua egin zuen
otsaila eta ekaina bitartean. Proiektu horretan Atxuriko eta Amarako
aginte-postuetatik eta landa-elementuetatik (seinaleak, ardatz-kontagailuak, trenbide zirkuituak, eragingailuak eta trenaren babes automatikoko
sistema) gauzatzen den teleagintea ere sartzen da.

3.2.2. Bediako geltokirako irisgarritasunaren hobekuntza
Uztailaren 30ean amaitu ziren 306.050 euroko inbertsioa eskatu zuten
Bediako geltokian irisgarritasuna hobetzeko lanak. Jarduketa, batez ere,
nasetara sartzeko arrapalak eraikitzea izan da; horien kotak 18 cm igo dira,
Euskotrenen unitateen altuerara egokitzeko. Era berean, zoladura eta ele21
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mentu arkitektonikoak berritu dira eta geltoki osoa zaharberritu da. Sarbideak eta nasak argiztatzeko sistema hobetzeak osatu du proiektua.
Egin diren sarbide-arrapalen zortzi zatietako bakoitzak 2,39 metroko zabalera du ardatz nagusian, eta horrela, irisgarritasunari dagozkion eskakizunak
gainditzen ditu, 10 metroko gehieneko luzerarekin, bi metroko eskailera-buruekin horien artean. Arrapalak metalezko barandez babestuta daude bi
aldeetatik.
Geltokiko bi nasek 80 metroko jatorrizko luzera dute. Hala ere, Bilbo aldeko
nasaren zabalera handitu egin da, elektrizitate- eta komunikazio-armairuek
hartzen duten eremuan bi metrora iritsi arte.
Lanek sortutako lur-erauzketen eta lubeten azalera, eta baita lan horiek aldi
baterako hartzen duten eremua ere, lehengoratu egin da, landare-lurra
birjarriz eta ondorengo hidroereintza eginez.

3.2.3. Amorebietako geralekuaren eraberritzea
Abenduaren 11n, ETSk Amorebietako geraleku berria jarri zuen martxan,
milioi bat euroko inbertsioa egin eta urtebetez obrak egiten aritu ondoren.
Egun horretan bertan, obrak egin bitartean egokitu zen behin-behineko
nasak funtzionatzeari utzi zion.
Lan horien barruan nasa zaharra eraitsi da, markesina barne, eta baita
geltokiko buruaren txabola ere. Nasa berria 101 metro luze da guztira, eta
horietatik 60 metro altzairu herdoilgaitzez eta beira ijeztu epelez egindako
markesina batez estalita geratzen dira.
Nasaren lehen 12 metroak geltoki gisa eraiki dira, arkupedun egiturarekin
—horiek ere altzairu herdoilgaitzezkoak eta beirazkoak—, eta egitura horren
barruan daude geltokiko agintaritzarako, erabiltzaileei informazioa emateko
eta billeteak saltzeko eta baliogabetzeko zerbitzuak.
San Pedro kaletik geralekurako sarbidea ere hobetu egin da, espaloia zabalduz. Horretarako, Garitondo ibaiaren gaineko zubia handitu behar izan da.
22
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Geralekuaren eraberritze integralarekin, geralekuaren ikuspegia hobetu da,
eta udalerriari azpiegitura moderno eta funtzionala eman zaio. Horrek nasa
berriaren mendebaldeko muturraren eta Gudari kalearen arteko hesi akustiko bat ere badakar, trenbideetatik gertu dauden etxebizitzen gaineko
soinu-inpaktua murrizteko.
Amorebietako geralekua Bermeoko adarreko hirugarren geltokia da erabiltzaile kopuruari dagokionez, eta 288.000 bidaia erregistratu zituen 2019an,
pandemiaren aurreko urtean. Joan-etorri gehienak Bermeoko (530.000) eta
Gernikako (479.000) geltokietan erregistratu ziren.
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak, ETSren bidez, 3,5 milioi euro inguru inbertitu ditu azken bi urteetan Amorebieta eta Bermeo arteko tartean (trenbide bakarra) hainbat hobekuntza egiteko. Amorebietako geralekuaren obraz gain, partidarik garrantzitsuena, milioi
bat euro ingurukoa, Gernikako geltokiko estalkia eta fatxadak birgaitzeko
eta eraikin erantsi bat egiteko erabili da.
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3.2.4. Gernikako Vega pasabidearen egokitzapena

Gainerako partida ekonomikoen helburua hainbat hobekuntza-jarduketa
egitea izan da, gehienak irisgarritasunean zentratuta, Lurgorriko eta institutuko geralekuetan, Itxasbegi, Axpe eta San Kristobal geltokietan —hirurak
Busturian—, Zugastietako terminalean (Muxika) eta Sukarrietan eta Mundakan. Berrikuntzek geltokien ikusizko izaera bateratzen ere lagundu dute,
bereziki Bermeoko adarreko trenak Bilboko metroaren 3. linean zuzenean
sartu direnetik. Trenbideko hainbat tarte berritzeko lanak ere egin dira.

Abenduaren amaieran, Gernikako Vega trenbide pasagunea urbanizatzeko
lanak amaitu zituen ETSk. Foru hiribilduaren mugikortasunean funtsezko
arteria da. Jarduketa horren bidez, nabarmen hobetu dira zirkulazioaren
segurtasuna, irisgarritasuna eta herritarren erabilerarako eta gozamenerako espazio baten, Geltoki plazaren, eta zerbitzu eta intermodalitate jarduerak (autobus- eta taxi-geltokiak edo geltokia bera) biltzen diren eremuen
arteko lotura.
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Proiektuak 91.197 euroko aurrekontua izan du, BEZik gabe, eta 418 m2-ko
azaleran gauzatu da Ibarra kalean zehar, Loizaga eta Iparragirre kaleekiko
elkarguneraino, geltokiaren mutur batean (Amorebietako aldea). Esku-hartzea, funtsean, trenbide pasagunearen alde bakoitzean segurtasun-hesi
bikoitza instalatzean, espaloietako espazioekin jarraitzean eta oinezkoentzako pasabide berriak sortzean datza. Inguruko argiteria herrigunean dagoen trenbide pasagune baten ezaugarriekin diseinatu da, eta horrek jarraitutasuna ematen dio hiri-espazio osoari.

3.2.5. Durangoko geltokirako sarbide berria
ETSk Durangoko geltokirako sarbide nagusi berria eraikitzeko lanekin jarraitu zuen 2020an, eta, abendua amaitzean azken fasean zeuden, urtearen
hasieran zerbitzuan jartzeko asmoarekin. Lanak 2019ko urrian hasi ziren
eta 1,2 milioi euroko aurrekontua dute.
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Azpiegitura berriak eskailera mekanikoak eta hormigoizkoak ditu, eta itxi
egingo den eta Ezkurdi plazako epaitegien aurrean dagoen aurreko sarbidea
ordezteko dago pentsatuta. Jarduketaren barruan sartzen dira, halaber,
banagailuaren inguruko espazioak eta trenbide terminaleko galeria estaltzeko lanak.
Metalezko egitura berria (xaflatutako altzairuzkoa) egiteko beharrezkoa izan
da geltokiaren estaldurako hainbat pieza desmuntatzea, lurrei eta eskailerei
eurei eusteko hormigoizko hormak eraikitzea eta estrukturako hainbat elementu eraistea.
Trenbideko zirkulazioan eraginik ez izateko, katenariaren inguruan egindako
lanak gaueko ordutegian programatu dira.
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Instalazioak
Durangoko geltokiko atarira sartzeko bi eskailera mekanikoez gain, 2020ko
urtarriletik abendura bitartean instalazio hauek egin ziren:
• Bi pertsiana automatiko, sarbidea ixteko.
• Instalazio elektrikoa: argiak, ekipo berrietarako harguneetarako behar
diren lineak eta lehendik dauden koadroen gaineko jarduketak.
• Instalazio berrien integrazioa eta teleagintea.
• Euri-uren saneamendu-sareak.
• Suteen aurkako ekipoak egokitzea.
• Bideozaintza.
• Kanalizazioak.

3.2.6. Karakateko gurutzaguneko instalazioak
Apirilaren 30ean, ETSk Maltzaga eta Elgoibar artean dagoen Karakateko
gurutzaguneari beharrezko instalazioak jartzeko kontratua esleitu zuen,
trenbide aldaketak mugimendu automatizatuekin tele-agintzeko. Urtearen
amaieran oraindik obrak gauzatzen ari zen proiektuak 1.048.240 euroko
aurrekontua du.
Jarduketa hauek hartzen ditu barne:
• Elgoibarko gela teknikoan beste katigamendu bat jartzea eta Elgoibarkoan
eta Maltzagakoan aldaketak sartzea alboko blokeoak egokitzeko.
• L anda-seinaleen elementu guztiak instalatzea eta kableatzea, eta baita
dagokion obra zibil osagarria ere.
• Euroloop balaztatze automatikoko sistema instalatzea sarrerako eta irteerako seinaleetan.
• Gurutzagunean trenaren presentzia detektatzeko sistema instalatzea.
• Karakateko gurutzagunea Amarako trenbide zirkulazioa kontrolatzeko
sisteman (CTC) sartzeko lanak.
• Komunikazio-ekipamendua.
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3.2.7. Deba eta Zumaia arteko zatia zerbitzuan jartzea

Tunelaren euspenak arazo bikoitza erakusten zuen. Alde batetik, alboetako
eta altuerako galiboak oso estuak ziren, burdinazko tunelaren formaren
ondorioz, eta horrek katenaria jartzea zailtzen zuen. Bestetik, euskal kostaldeko geoparkean, Flyscharen ibilbidean, dagoen eta erliebe karstikoko
labarrak eta haranak dituen eremu horren ezegonkortasun geologikoa ere
hartu behar da kontuan.

Ekainaren 1ean, ETSk Deba eta Zumaia arteko trenbide tartea jarri zuen
martxan, Sakoneta II tunelaren ekialdeko aldeko ahokaduran izandako luizien ondorioz larrialdiko obrak egin behar izan ondoren. 2019ko azaroan
izandako luizien ondorioz zirkulazioa eten behar izan zen.
Luiziak, bere dimentsioa zela eta, trenbidea eta tunelerako sarbidea oztopatu zituen. Tunel hau 279 metro da luze eta 1901ean eraiki zen. Egoera
horren ondorioz, ezpondaren egoera epe luzean bermatuko lukeen soluzioa
diseinatu behar izan zen. Trenbideko zerbitzua moztuta zegoenez, obrari
premiazko izaera eman zitzaion. Hasteko, trenbidearen zati bat desmuntatu
zen, makineria astuna sartzea ahalbidetzeko. Ezponda egonkortzeko ainguraketak, mikro-piloteak eta hormigoi proiektatua erabili ziren.

Hartutako eraikuntza-soluzioa zertxatan oinarritu zen. Zerbitzua berriro irekitzeko gauzatu ziren azken lanak trenbidea jartzea, katenaria instalatzea eta
seinaleztapenak kontrolatzen dituzten komunikazioen berrezarpena izan ziren.
1.400 metro trenbide berritu ziren, 3.000 m3 lur hondeatu eta zabortegira
bidali ziren, eta 400 metro lineal mikropilote, 1.400 metro lineal buloi eta
800 metro zertxa erabili ziren, hori guztia euskarrietarako. Jarduketaren
aurrekontua 3,6 milioi eurokoa izan zen (horietatik 1,2 milioi autobusez
egindako garraio aldaketa zerbitzuei dagozkie).
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Sei tunel eraberritzea
Tarte horretan bertan, Deba eta Zumaia artean, ETSk berriro jardun zuen
azaroaren 24tik bi hilabetez, eta, ondorioz, zerbitzu erregularra eten eta
autobus bidezko garraio alternatiboa ezarri behar izan zen. Esku-hartze
horren bidez, sei tunelen (Santa Katalina, Itxaspe, Atxuribi, Sakoneta I,
Sagarbide eta Baiona) estruktura-arazoak konpondu nahi izan dira. Tunel
horiek 1901eko urtarrilaren 1ean inauguratu zen Elgoibartik Donostiarako
trenbidearen hasierako linearen parte dira. Itxaspekoa izan ezik, gainerako
tunelek garai hartako eraikuntza-ezaugarriak dituzte: adreiluzko harlangaitzak, masa-hormigoizko estaldurak eta harlandua ahokadurako arkuetan.
Lanek 1,5 milioi euroko aurrekontua izan zuten, gehi BEZa, eta fase hauetan
egituratu ziren:
• Trenbideko instalazioak, komunikazioak, tentsio ertaineko sarea eta katenaria desmuntatzea
• Proiektuan zehaztutako eremuetan harlangaitza pikatzea
• Errefortzu lanak egitea zertxekin eta hormigoi proiektatuarekin
• Instalazioak berrezartzea.

N-634 errepidearen gaineko zubibidea
Deban N-634 errepidea zeharkatzen duen trenbideko zubia konpontzeko
lanak egin ahal izateko, errepidea itxi egin behar izan zen Itziarko biribilgunearen eta herri horren artean, abenduko hiru asteburutan, sei tuneletan
egin beharreko mantentze-lanak zirela eta trenbideko zirkulazioa etenda
zegoela aprobetxatuz. Zirkulazioa eteteko arrazoia, aurretik hormigoi armatuzkoa zen galtzada gaineko zubibidearen baoaren ordez, hormigoizko lauza duen altzairu herdoilgaitzezko beste bat jartzea izan da.
Lau baok osatzen zuten zubibidea, eta horietatik argi-sorta handienekoak,
errepidearen gainean zegoenak, kalte handiak zituen ibilgailu astunen kolpeen ondorioz. Jarduketan, bao hori eraitsi eta altzairu herdoilgaitzezko
beste bat jarri da bere ordez, galibo pixka bat altuagoa duena, 4,65 metro29
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koa, hain zuzen ere. Horrez gain, gainerakoetan garbiketa eta saneamendu
jarduketa orokorrak egin dira.

Debako geltokia eraberritzeko instalazio proiektuak
Maiatzean amaitu ziren Debako geltokia eraberritzeko hiru instalazio-proiektuak idazteko lanak:
• Instalazio elektrikoei dagokiena (hornidura elektrikoak eta horien banaketa; indar- eta argi-ekipoak; hirugarrenentzako elikadura; suteen aurkako babesa; klimatizazioa eta teleagintea). Hiru igogailu ere jasotzen dira:
bat geltokirako espezifikoa eta beste bi geltokira sartzeko edo geltokia
alde batetik bestera zeharkatzeko.
• Seinaleztapen-proiektuak, behin betiko egoera jasotzeaz gain, behin-behineko bi fase jasotzen ditu. Egoera horietarako, katigamenduaren kokalekua, alboko geltokiekin dituen blokeo-erlazioekin, seinaleekin, trenbide-zirkuituekin, ardatz-kontagailuekin, orratz-eragingailuekin, ATP
sistemarekin eta CTCren teleagintearekin Aginte-postutik proiektatzen da.
Lehenbiziko behin-behineko egoeran, bi trenbide-pasagunetako jarduketak ere aurreikusten dira (ondoren, pasagune horiek kendu egingo dira).
• Komunikazio-proiektua, garraio-azpiegiturei eta -sareei dagokienez, eta
baita telefonia, Interfonia, megafonia, teleadierazle, kronometria, bideozaintza eta sarbide-kontroleko sistemak ere. Behin betiko egoera baino ez
da jasotzen, behin-behinekoak obra zibilaren proiektuarekin egingo baitira.

3.2.8. Zarauzko geltoki berria
Abenduaren 30ean, ETSren kontratazio-mahaiak argi berdea eman zion
Zarauzko geltoki berriaren eraikuntzari. Horrek udalerri horretako trenbide
instalazioak modernizatzea eta trazadura hiri-ingurunean gehiago eta hobeto integratzea ekarriko du.
Proiektua ETSk eta herri horretako udalak sinatutako hitzarmen baten bidez
finantzatuko da. Aurrekontua 13 milioi eurokoa da; ETSk % 66,7 jarriko du,
eta Udalak, gainerako % 33,3a. Egikaritze epea 32 hilabetekoa da.
30
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Lan horien barruan egungo geltokia eraistea, trazadura aldi baterako zuzentzea eta obrak egin bitartean zerbitzuarekin jarraitzeko behin-behineko
geltoki bat eraikitzea sartzen dira. 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 modu seguruan eta irisgarrian lotzea da. Donostiako topoaren trenbide saihesbidea
zerbitzuan jarri ondoren Bilbo-Donostia linean aurreikusitako eskariaren
hazkundeak eragina izango du lotura horretan, Zarautz-Donostia tartean,
batez ere.
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.

Seinaleztapen- eta komunikazio-proiektuak
Irailean hasi ziren Zarauzko geltoki berriko seinaleztapen- eta komunikazio-proiektuak idazten, obra zibilari dagokiona osatzeko, instalazio elektrikoak ere barne hartuta.
Seinaleztapen-proiektuak geltokiaren behin betiko egoera definituko du, eta
egungo katigamendua erabiliko da, trenbideen eskema berrira egokituta,
behin-behineko egoera batetik abiatuta, eta bertan katigamendu berri bat
muntatuko da. Katigamenduaren bidez kontrolatuko diren elementuak ere
proiektatzen dira: seinaleak, eragingailuak, trenbide zirkuituak eta trena era
automatikoan babesteko sistema.
Komunikazio-proiektuak garraio-azpiegiturak eta -sareak barne hartzen
ditu, eta baita honako sistema hauek ere: telefonia (ustiapenekoa eta automatikoa), interfonia (larrialdikoa eta jendeari arreta ematekoa), megafonia,
teleadierazleak, kronometria, bideozaintza eta sarbideen kontrola.
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Zumaian beste katigamendu baterako proiektua
Abuztua eta abendua bitartean, Zumaiako geltokian beste katigamendu
elektroniko baterako proiektua idatzi zen. Proiektu horretan, baldintza teknikoak eta seinaleztapen berria ezartzeko lanak zehaztu ziren.
Proiektuaren barruan, etxola tekniko berri bat muntatuko da geltokiaren
eraikinaren eta instalazio osagarrien ondoan, eta baita blokeo berriak ere
Arroako eta Oikiako alboko geltokiekin, komunikazio-ibilbide bikoitzarekin:
zuntz optikoa eta kableatua.
Katigamendu berriaren tokiko aginteak Operazioko Postu Lokal (OPL-PLO)
bat izango du euskarri, eta geltokiko buruaren gelan instalatuko da. Teleagintearen funtzioa Amarako aginte-postuko CTCtik egingo da.

3.3. Lasarte Oria-Donostia-Hendaia (Topo)
3.3.1. Lugaritz-Easo saihesbidearen eraikuntza
2020an aurrera jarraitu zuten Topoaren eraikuntza lanek. Topoaren trenbide saihesbideak, metro sistema emango dio Donostiako erdiguneari, zerbitzua 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, Erdialdea-Kontxa eta Easo-Amara, guztiak ere lur azpian.
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Easoko geltokiko haitzuloa hondeatu ondorengo obra-bisita
Urtarrilaren erdialdean, ETSk Topoaren trenbide saihesbidearen Easoko
geralekua hartuko duen haitzuloaren hondeaketa lanak amaitu zituen. Hori
dela eta, obretara bisita bat antolatu zen, lanen aurrerapen-mailaren berri
emateko eta lurra egonkortzeko erabiltzen ari den eraikuntza-sistemaren
ezaugarriak azaltzeko. Jet Grouting izenaz ezagutzen den sistema Easo
Plazaren azpiko 40 metroko luzeran aplikatzen da, iragazkortasuna duen
harkatiz biguna hauteman zen lursaila sendotzeko eta indartzeko, lineako
tunelaren hondeaketa lanetan aurrera egiten jarraitu aurretik. Labaki-makinaz egiten ari da.
Antonio Aiz orduko Azpiegitura eta Garraio sailburuordea eta Aitor Garitano
ETSko Zuzendaritza Nagusiko kidea izan ziren bisitan. Era berean, Antonio
López erakunde publikoko Eraikuntza zuzendariak ere parte hartu zuen.
Jet Grouting sistema konpaktu gutxiko lurzoruak zementuarekin nahastean
eta ordezkatzean datza, eta horrek lurraren erresistentzia-ahalmena hobetzea ahalbidetzen du. Funtsean, zulaketak egiten dira, Preventer izeneko
tresna berezi batekin, eta, tobera batzuen bidez, zementu-esne zurrustak
(grout) proiektatzen dira. Horrela, lursailarekin integratzea lortzen da.
Emaitza gisa, zementatutako lur-zutabe bat lortzen da tratamendua jarritako puntu bakoitzean.
Mirakontxa-Easo tartearen kasu zehatzean, tratamenduak tunelaren giltzarrian jet grouting horizontaleko hiru zutabeko aterki bat sortzea dakar, 40
cm-ko diametrokoa, haien artean 30 cm-ko tartea utziz. Obra honetarako
aurreikusitako aterkiak 9 metroko luzera dute. Aterki bakoitza egiten amaitu ondoren, jet grouting ekipoa erretiratzen da eta, babes horren pean,
labaki-makinaz tunela egiten da.
ETSk antzeko errefortzu-jarduketak egin ditu aurretik. Zehazki, Txurdinagan, Bilboko metroaren 3. linean, eta, urte batzuk lehenago, Basaurin, 2.
linean, baita 1. linean ere, itsasadarretik igarotzean. Bartzelonako abiadura
handiko tuneletan ere badaude teknologia horren aplikazio arrakastatsuen
adibideak.
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Igogailu baten eta bi sarbide-kanoiren eraikuntza
Maiatzaren 11n, Topoaren trenbide saihesbidearen garapenean beste bi
mugarri izan ziren. Alde batetik, bide publikoa eta Erdialdea-Kontxako geltokia lotuko dituen igogailua eraikitzeko obren lehen fasea hasi zen. Bestetik, geltoki horretara sartzeko bi kanoietako bat, Xabier Zubiri plazakoa,
egiteko lanak hasi ziren.
Igogailua eraikitzen hasteko, lurra prestatu behar izan zen, eta, horretarako, galtzada hesiz itxi, obra- eta metaketa-gune bihurtzeko, eta espaloietatik bereizi, oinezkoak ibiltzeko. Ondoren, piloteen pantaila egin zen makineria astunarekin, eta, horren ostean, igogailua igaroko den zuloaren
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indusketa partziala. Obra hori zela eta, Easo kaleko zati bateko ibilgailuen
zirkulazioa eten egin zen, uztailera arte, Arrasate eta San Martingo bideen
artean.
Bigarren fasean, igogailuaren zuloaren hondeaketa lanak egingo dira, geltokiko haitzuloa amaitu ondoren, eta urbanizazio-lanak eta amaierako akabera gauzatuko dira.
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Amaitu dira Lugaritz-Mirakontxa tarteko hondeaketa lanak
Maiatzaren 20an, Topoaren trenbide saihesbideko obretan erabilitako
makineria Lugaritzeko geltokitik 200 metrora zegoen. Horrela, puntu horretan, tunelaren “kalea” edo bat egitea egin zen, eraikitzen ari diren trazadura berriaren eta gaur egun zerbitzuan dagoen topoaren trenbide sarearen
arteko lotura. Horrela, 2,1 kilometroko luzerako Lugaritz-Mirakontxa tartearen hondeaketa lanak amaitu ziren, mugarri bat lurpean zegoen saihesbidea
eraikitzeko prozesuan. Data horretan, Bentaberriko geralekuaren hormigoizko estaldura ere osatu zen, eta ganga hormigoiztatzea besterik ez zen falta.

36

3

JARDUEREN BILAKAERA 2020KO EKITALDIAN

Tunelaren hondeaketa lanetan harkaitzean izandako etenak
eragindako hondoratzea

koak, bai Donostiako Udalekoak, ez zuten egitura-kalterik identifikatu ezein
etxebizitzatan.

Ekainaren 5ean Donostiako Zubieta kaleko 8. zenbakiko bizitegi-eraikineko sotoari dagokion lurzoruaren zati bat hondoratu zen, topoaren tunela
hondeatzen ari ziren harkaitzaren materialean etenaldi bat edo aldaketa
bat agertu zelako. Horrek barrunbe karstiko bat utzi zuen agerian, eta horrek tunelean filtrazioak sortu zituen harea arrastatuz. Ondorioz, eraikineko zutabe bat oinutsik geratu zen. Une horretan, tunelaren aurrealdeko
hondeaketa lanak gertakariaren lekutik 120 metrora zeuden, itsas eremuaren azpian.

Hurrengo lanak eragindako eremua hormigoiz betetzea eta, aldi berean,
tunelaren aurrealdea egonkortzea izan ziren, ur gehiago sar ez zedin.

Gertakariaren ondorioz, Zubieta kaleko 8. eta 10. zenbakietan bizi ziren
pertsonak ebakuatu eta bi eraikinak ikuskatu behar izan ziren. Lan hori
udaleko zerbitzu teknikoekin elkarlanean egin zen. Bai ETSko talde tekni-

Ekainaren 8an, ETSk etxerako itzulera segurtasun osoz egin zitekeela
bermatzen zuten azterketak amaitu zituen. Ondorioz, Udalak ETSk egindako txosten teknikoa baliozkotu ondoren, eraikinean bizi ziren pertsonak
etxera itzuli ziren.

Obra geldiarazita geratu zen fronte horretan, beharrezko segurtasuna bermatzeko behar ziren lurzoruaren tratamenduak zehaztu arte. Auzokideei
prozesuaren bilakaeraren berri eman zitzaien uneoro, eta baita segurtasun-berme guztiak lortu ondoren etxera pixkanaka itzuli ahal izatea ahalbidetu ere.
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Egun horretan bertan ETSko arduradunek kaltetutako bizilagunekin izandako bileran emandako azalpenen arabera, tuneleko ur-bidearen buxadura
amaituta zegoen. Garai hartan Azpiegitura eta Garraioetako sailburuorde
zen Antonio Aizek eraikina ikuskatzeko lanen berri eman zuen. Hirugarren
egunez jarraian egin ziren ikuskapen horiek, eta, ondorioz, beharrezko segurtasuna bermatzen zen, pertsonak berehala etxera itzul zitezen. Aldi
berean, Zubieta kaleko 8. zenbakiko eraikinean eta inguruko higiezinetan
georradar bidez (uhin elektromagnetikoen transmisioan oinarritutako materialak aztertzeko metodo ez-inbaditzailea) egindako ikerketa-lanen ezaugarrien berri eman zen.
Kontxa azpiko tunelaren indusketari berriro ekiteari dagokionez, aurretik
proiektuaren azterketa geologiko eta hidrogeologikoaren osagarriak egingo
zirela nabarmendu zen, lurzoruen morfologiari buruzko informazioa zabaltze
aldera.

Easo kalea berriro irekitzea eta San Martin kalea ixtea
Mirakontxa-Easo tartean topoaren saihesbidea eraikitzeko lanen bilakaerak
Easo kalea berriro irekitzea ahalbidetu zuen uztailaren 15eko goizaldean.
Aldi berean, lanak fase berri batean sartu zirenez —etorkizuneko Erdialdea-Kontxako geltokirako Loiolako sarbidea edo kanoia egiteko pilote-pantailak jarri zirenez—, beharrezkoa izan zen San Martin kalea ixtea, Urbieta
eta Hondarribia kaleen arteko tartean, ordura arte irekita egon baitzen,
trafikoari mugak jarrita.
Lurra finkatzeko lanak

Egoera hori urtebeteko aldirako programatu zen, eta Donostiako Udalak
hainbat desbideratze egin behar izan zituen, bide-zirkulazioa egokitzeko.
ETSk eta Udalak elkarlanean jardun zuten uneoro, obren eraginak minimizatzeko eta ordezko ibilbideak diseinatzeko, zamalanetarako eta motozikletetarako eremu berriak ezartzeko, txandakako aparkalekuetarako eta parking pribatu eta munizipaletarako sarbideak ezartzeko eta autobus-geltokiak
lekuz aldatzeko.

Abuztuaren hasieran, Topoaren lurpeko saihesbidea igarotzen den lursaila
sendotzeko lanak hasi zituen ETSk, Kontxako hondartzako pasealekuko
arkupetan, Hegalak kirol-zentroaren eta erlojuen sarbidearen artean. Lanak
ekainaren 5ean izandako gertakariaren ondoriozko jarduketa osagarrien
parte ziren, eta geruza karstifikatuak zehaztasun osoz karakterizatzeko eta,
horrela, lurra sendotzeko, kanpaina geotekniko gehigarri bat barne hartu
zuten.
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Mirakontxa-Easo tarteko obren kontratua bertan behera uztea

Lanak aldez aurretik, Trantsizio Ekologikoaren eta Erronka Demografikoaren
Ministerioaren esku dagoen Kosta Zuzendaritzak baimendu zituen, itsas-lehorreko jabari publikoa zelako.

ETSk irailaren amaieran jakinarazi zuen Topoaren saihesbideko Mirakontxa-Easo tarteko obren kontratua bertan behera uzteko aukera zegoela,
legeak baimendutakoa baino handiagoa zen aurrekontuaren gehikuntza
handiaren ondorioz. Izan ere, proiektua gauzatzean urak ustekabean pilatzea eta kaleko eraikina hondatzea eragin zuten gorabehera geologikoek
eragindako arazoei aurre egiteko, erakunde publikoak aurrekontua handitu
zuen. Obraren kostua handitzeko beste faktore erabakigarrietako bat Easo
inguruan sakonera handiko hondarrak agertu izana izan zen. Horren ondorioz, urtarriletik aurrera lurzoru ez oso trinkoak tratatzeko Jet Grouting
eraikuntza-sistema aplikatu behar izan zen.

Fase horretan, funtsean, lan hauek egin ziren: arkupeen mailan jarduteko
eremua mugatzea, lurzorua babestea, kioskoaren kokapena aldatzea eta
beharrezko ekipo eta material batzuk jasotzea.
Ondoren, mortero-esnea injektatzeko lanak hasi ziren eremu karstikoan.
Lanak arkupeetatik egin ziren, Kontxako pasealekuaren azpitik, hondartza
aldean kalterik ez eragiteko. Jarduketak iraun zuen bitartean, hondartzara
sartzea eta bertan egon ahal izatea bermatu zen.
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Helburua eraikuntza-proiektu berri bat egitea zen, indarrean dagoenean
oinarritua % 95ean, urtea amaitu baino lehen lizitaziora ateratzeko; horrela, enpresa esleipendun berriak 2021aren erdialdera ekin ahal izango zien
obrei.
Ordura arte, lanak ez ziren geldituko; izan ere, hasiera batean, ABEE esleipendunak segurtasuna bermatzeko lanak egingo zituen, eta lur gaineko
lanak normaltasunez egingo ziren, herritarrei kalterik ez eragiteko.

Eusko Jaurlaritzaren konpromiso irmoa saihesbidearen
amaierarekin
Urriaren 7an, Iñaki Arriola sailburuak, Eusko Jaurlaritzak topoaren saihesbideko obrak egiteko eta, ondoren, martxan jartzeko zuen konpromisoa
nabarmendu zuen. Euskadiko trenbide azpiegituren arduradun nagusi gisa
egin zuen lehenbiziko ekitaldian, Eneko Goia Gipuzkoako hiriburuko alkatearekin bildu zen. Pedro Marco Garraio sailburuordearekin eta Ernesto Martinez
Cabredo ETSko zuzendari nagusiarekin batera, Arriolak obraren egungo
egoera eta Mirakontxa-Easo tarteko kontratua bertan behera uzteko erabakia eragin duten arrazoiak azaldu zituen.
Udaletxean egindako bileraren ondoren, Kontxako hondartzaren parean lineako tunelaren hondeaketa lanetan ekainaren hasieran izandako gertakariaren ondorioz lurra finkatzeko mortero-esne injekzioak aplikatzen ari diren
eremura joan zen. Puntu horretan, saihesbideko 6,9 kilometroko tunelen eta
galerien %90 dagoeneko hondeaturik dagoela gogorarazi zuen Iñaki Arriolak: “Izaera geologikoa duten arazoak, Mirakontxa-Easo azpi-tarteko bi
puntutan daude, 500 metro eskaseko sektore batean, hondartzaren eta Easo
plazaren inguruaren artean”, esan zuen. “Normala denez, horiek konpontzeko aplikatu behar diren eraikuntzako teknikak ez zeuden jatorrizko
proiektuan jasota, eta esleipenaren kostua Kontratuen Legeak baimentzen
duena baino askoz gehiago handitzea ekarri dute”, gaineratu zuen sailburuak. Gainkostua esleituriko hasierako kontratuaren %50 baino handiagoa
izan daitekeela aurreratu zuen.

40

3

JARDUEREN BILAKAERA 2020KO EKITALDIAN

teknikariek hasieratik aztertu zuten egoera, eta, berehalako neurri gisa,
zuloa bete eta kalea moztu zuten, ibilgailuentzako.
Ernesto Martinez de Cabredo ETSko zuzendari nagusiak azaldu duenez,
gertakari hori aurreko zulotik metro gutxira gertatu zen, eta hondar mugimenduak eragin zuen, eta une honetan horren ondorioak neutralizatzen ari
dira. Halaber, ziurtatu zuen inguruko eraikinak etengabe auskultatuta daudela eta zimenduei eragin diezaiekeen guztia kontrolpean dagoela, inolako
kalterik eragin gabe.
Iñaki Arriola sailburua, ETSko teknikari eta arduradunekin batera, Londres
hoteleko ordezkariekin bildu zen, bertako espaloian sortu baizen zuloa. Bere
balorazioan, sailburuak adierazi zuen, arazoa konplexua izan arren, ETS
ahalik eta zuhurtasun eta profesionaltasun handienarekin ari zela lanean,
obren eraginpeko pertsonen eta eraikinen segurtasuna uneoro bermatzeko,
eta gorabeherei azkar erantzuteko. Era berean, jakinarazi zuen tunela zulatzeko lanak geldirik dauden arren, eremu osoan ez direla gelditu lurpea
sendotzeko eta betetzeko lanak.

“Garrantzitsuena segurtasuna da eta aplikatzen ari diren konponbide geoteknikoak garestiak dira. Hori dela eta, beharrezkoa da proiektu eraberritua
lizitatzea, eta, aurreikuspenen arabera, hori urtea amaitu baino lehen egingo da”, azaldu zuen Arriola sailburuak.
“Obrak ez daude geldirik, –adierazi zuen sailburuak– eta lanean jarraituko
dugu obran bertan eta administrazio lanetan, ahalik eta lasterren amaitzeko, segurtasunari lehentasuna emanez, batez ere. Jaurlaritza, Udala eta
herritar gehienak bat gatoz proiektu horren izaera estrategikoa aitortzeko
orduan”.

Aurreko gertakariarekin erlazionatutako zulo berria
Azaroaren 18an, bi metro inguruko diametroko zulo bat sortu zen, Zubieta kaleko topoaren saihesbidearen obren ondoan, ekainaren 5ean gertatu
zen aurreko gertakariarekin erlazionatuta. ETSko eta Donostiako Udaleko
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Mirakontxa-Easo tartea eraikitzeko proiektuaren 2. fasearen
lizitazioa

Urtea amaitzean, Eraikuntza Proiektuaren lizitazioa onartu zenean, Easoko
haitzuloa, haren sarbideak eta aireztapenak ere egikaritze-fase desberdinetan zeuden. Zehazki, hondeaketa, sostengua eta iragazgaiztearen zati bat
jada eginda zeuden. Autonomiako kanoia oso aurreratuta zegoen eta Osasun
kaleko igogailuaren putzua ere eginda dago.

Abenduaren 30ean, Euskal Trenbide Sarearen kontratazio-mahaiak argi
berdea eman zion Mirakontxa-Easo tartearen eraikuntza-proiektuaren lizitazioari, 2. fasean, 2,1 km-ko luzera duena eta 2017ko amaieratik eraikitzen
ari den Topoko Lugaritz-Easo trenbide saihesbidetik (4,2 km) abiatzen dena.
Proiektua 50,9 milioi euroko oinarrizko prezioarekin eta 40 hilabeteko epearekin atera zen lizitaziora, eta egin gabe dauden jatorrizko proiektuan jasotako obrak amaitzeari heldu dio.

Lehen kontratua bertan behera uzteko arrazoiak, funtsean, bi izan dira: alde
batetik, Morlanseko arrapalatik erasotzen den fronteko eraikuntza lanen
aurrerapenean, harri iragazkorra hauteman zen. Horregatik, aurrera egiten
jarraitu aurretik, lurra iragazgaiztea beharrezkoa zela erabaki zen, tunelaren
klabearen gainean tratamendu espezifiko bat eginez, haren erresistentziarako gaitasuna hobetzeko. Bestalde, zundaketetan aurreikusitakoa baino ur
gehiago eta harkaitz porotsuagoa zuen lursail baten ondorioz Zubietako 8
zenbakiko eraikinaren oinetan joan den ekainean sortu zen zuloa, faseka
tratatu, finkatu eta bete behar izan da.

Proiektu berriak, orokorrean, Kontxako hondartzaren eta Easo plazaren
inguruaren arteko lineako tunelaren 400 metro inguruko hondeaketa hartzen
du barne, eta baita Erdialdea-Kontxan eraikiko den geltokiko haitzuloa eta
haren sarbideak eta aireztapenak ere. Horietako batzuen parte bat dagoeneko eginik dago. Lanen eragina jasaten duten zerbitzuen parte bat lehengoratzea ere sartuko da lanetan.
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Bi kasuetan, aurrera egin ahal izateko teknikak oso motelak eta garestiagoak
dira.
Kontratu berria behin betiko esleitu arte, lanean jarraituko da hondeatutako
tunelaren hormigoizko egiturazko estalduran, zorupea sendotzeko eta auskultatzeko lanetan, gerta daitezkeen gorabeherak saihesteko, eta ibilgailuen
eta oinezkoen zirkulazioa aldatzen duten azalerako obrak egiten.

Instalazioak

Usurbilgo azpiestazio elektriko berria
ETSk 2020an amaitu zituen Usurbilgo trakzioko azpiestazio elektriko berriaren eraikuntza- eta ekipamendu-lanak, egungo azpiegitura hobetzeko eta
egikaritze-fasean dagoen topoaren trenbide saihesbidea funtzionaltasun
handiz zerbitzatzeko.
Obrak lan hauek hartzen ditu:

– Ekipamendu osagarria: BT, SAI koadroak, aireztapenak, suteen detekzioa eta itzaltzea, argiteria eta indarra, komunikazio-sistema, kontrol-sistema, etab.
• Feeder ebakigailuak, Usurbilgo azpiestaziotik eta Amarako Aginte postutik
teleaginduta.

• A zpiestazio berriaren eraikina eraikitzea. Horren barruan ekipamenduak
dauden nabea, karga-kaia eta inguruaren urbanizazioa sartzen dira.
• 30 kV-ko hartune bikoitzaren lurpeko linearen lotura.
• Azpiestazioko lur-sarea.
• A zpiestazioaren ekipamendua, 6.000 kW-ko potentziarako:
– 2.250 KVA-ko hiru transformadore talde zuzentzaile bakoitzerako, 160
KVA-ko transformadore bat azpiestazioko zerbitzu osagarrietarako eta
2.500 KVA-ko transformadore bat 13,2 KV-ko barne-sarerako.
– 30 kV-ko bederatzi kabina; aireko isolamendua eta SF6ko ebaketa duten
gelaxkak, autosostengatzaileak eta independenteak, eta elkarren artean
lotu ondoren, multzo bakar eta trinko komuna osatzen dute.
– 1.650 Vccko korronte zuzeneko hamar gelaxka.
– Leuntzeko bi bobina induktibo, gehi harmonikoen iragazki-ekipo bat,
600 eta 1.200 HZkoa.

Sarbide mekanizatuen lizitazioa
Apirilaren 8an, ETSk Topoaren saihesbideko sarbide mekanizatuen mantentze-lanen eta obren lizitazioa irekitzeko iragarkia argitaratu zuen, prozedura irekiaren bidez eta 13.370.281,97 euroko oinarrizko aurrekontu
orokorrarekin eta 29 hilabeteko egikaritze-epearekin. Lehiaketak bi lote
zituen:
• Igogailuen obra eta mantentze-lanak (2.423.225,71 euro).
• 
E skailera eta korridore mekanizatuen obra eta mantentze-lanak
(8.947.056,27 euro).
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Eskaintzak aurkezteko epea amaitu zenean, abenduaren 31n, bi enpresak
hiru proposamen egin zituzten.

Anoetako geltokiko bigarren atari baterako instalazioen proiektua
ETSk ekainean esleitu zuen Anoetako geltokiko bigarren atariko instalazioen proiektuaren idazketa, eta lan hori abenduan jaso zen. Definitzen
diren obren zenbatekoa, obra zibilaren proiektuaren ondoriozko zuzenketarik ezean, 1.893.181 eurokoa da, eta gehienez ere hamabi hilabeteko epea
dago horiek gauzatzeko.
Instalazioak askotarikoak zirenez, proiektua bi lotetan banatu zen:
• Komunikazioak eta seinaleak, atari berria egitearekin lotutako instalazio
berriak eta lehendik daudenak egokitzea barne (komunikazio-sareak;
trena-lurra; CCTV; sarbideen kontrola; telefonia, etab.).
• Energia eta sarbideak, instalazio elektrikoak, ekipo elektromekanikoak eta
geltokiko sarbideak barne hartzen dituena. Proiektuak 13,2 kv-ko transformazio-zentro berri bat instalatzea eta Easoko geltoki berritik, topoaren
pasabidetik, hargunea egitea ere barne hartzen du.
Proiektuaren arabera, geltokiak lau igogailu berri izango ditu, bi atari berrian
eta beste bi bertan lehendik instalatuta zeudenen ordez.

3.3.2. Altza eta Galtzaraborda arteko saihesbidearen lizitazioa
laster
Azaroaren 6an, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburu
Iñaki Arriolak iragarri zuen Eusko Jaurlaritzak 2021ean lizitatuko duela Altza
(Donostiako udalerria) eta Galtzaraborda (Errenteria) arteko topoaren trenbide saihesbidea, Pasaiako erdigunean lurpean geltoki berri bat egitea barne hartzen duena.
Izaskun Gomez Pasaiako alkatearekin izandako bileran, Arriola sailburuak
jakinarazi zuen ETS 2 kilometroko luzerako tarte berriaren eraikuntza-proiek44
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Deskribapen teknikoa
Topoaren tarte hori Donostiatik, Pasaiatik eta Errenteriatik igarotzen da.
Herrera eta Altza arteko saihesbideari jarraipena ematen dio eta meategiko
tunelean egiten du aurrera Donostia eta Pasaia arteko muga ezartzen duen
Eskalantegi kaleraino. Ondoren, ibilbide berriak Pasaia zeharkatzen du mendebaldetik ekialdera, tunel faltsutik, eta, Pasaiako saihesbidearen eta topoaren egungo trazaduraren azpitik igaro aurretik, meategiko tuneletik jarraitzen du Errenteriako udal-mugartera iritsi arte. Puntu horretan, Parke
kalearen parean, orain Topoa igarotzen den ibarbidean, diseinatutako trazadura kanpora irteten da, Galtzarabordako geltokiaren hasieran egungo
trenbideekin bat egin arte.

Pasaiako geltokia
Pasaian, lurpeko geltoki bat eraikitzea proposatzen da, Gure Zumardia
kalearen ondoko plazaren azpian. Sarbidea Eskalantegi kalean egongo da,
eta igogailua plazan bertan. Larrialdietarako irteera San Markos kalean
egongo da.

tua amaitzen ari zela. Era telematikoan egindako bileran Pedro Marco Garraio
sailburuordeak ere hartu zuen parte.
Arriola sailburuak, proiektuak Pasaiako garraio zerbitzua hobetzeko eta
Errenteriatik eta Altzatik Donostiara doazen pertsonentzat duen garrantzia
azpimarratu zuen. Zerbitzua abian jartzean, Altza, Pasaia eta Galtzarabordako topoaren erabiltzaileek 7,5 minutuko maiztasuna izango dute hiriburuaren erdigunera joateko; gaur egun, Herrerako geltokiraino baino ezin da
maiztasun hori eskaini. Altza, Pasaia eta Galtzarabordako geltokiek 1,2
milioi bidaia ekarri zituzten Topora 2019an.
Altza eta Galtzaraborda arteko tartea eraikita, jarraipena ematen zaio trenbide saihesbideari, eta 2016ko irailean Topoa Herreratik Altzara eraman zuen
trenbide bikoitzeko saihesbidea osatuta geratuko da.
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Geltokiak alboetan izango ditu nasak, baina eskailerak atari bakar batean
amaituko dira, eta bertatik irtengo da kalera. Bi nasak ere igogailu baten
bitartez lotuko dira atariarekin.
Pasaiako geltokitik igarotzen den linearen trazadura Molinao errekaren presentziak eta inguruko eraikuntzek baldintzatzen dute. Elementu berberek
baldintzatu dituzte sarbideen kokapena eta larrialdietarako aireztapenak.
Pasaiako geltokia “cut&cover” (moztu eta estali) metodoa erabiliz gauzatuko da. Horretarako, gainazaletik pantaila batzuk egingo dira hidrofresa
erabiliz, eta horiek hartuko dute geltokia. Pantaila horiek egiteko ezinbestekoa izango da Merkatua eraistea.

3.3.3. Irungo katigamendu berriak
ETSk bi katigamendu elektroniko berri instalatu ditu Irunen, bata Irun Coloneko geltokiko gela teknikoan, zerbitzuan zegoenaren ordez, eta bestea
Ficoba inguruan, gela tekniko funtzioak betetzen dituen eta Kostorbe, Ficoba eta Hendaia inguruak kontrolatzen dituen etxola berrian. Instalazio berriak Amarako Aginte postutik teleaginduta daude, baina, segurtasun- eta
erredundantzia-arrazoiengatik, bi kokalekuetan Operazioko Toki Postuak
(PLO) jarri ziren.
Jarduketa hori 2020an amaitu zen, eta 1.968.036,18 euroko azken balorazioa
izan du.

Proiektuaren parte gisa, Ficobako gurutzaketarako bi eragingailu hornitu
dira. Kostorben eta Colonen lehendik zeuden motorrak mantendu dira. Era
berean, tokiko aginte berriak hornitu dira eragingailu guztietarako. Gainera,
Colonen eragingailuei orratzak berotzeko sistema bat ezarri zaie.

Guztira 30 seinale jarri dira (sarrerakoak, irteerakoak, aurreratuak, helmuga- eta maniobra-adierazleak), horietako hamar Coloneko geltokiaren inguruan, 14 Ficoban eta bost Hendaian, eta beste bat berrerabili egin da.
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Komunikazioak
Coloneko eta Ficobako katigamenduak Amarako aginte-postuarekin komunikatzeko, jarduketa hauek egin dira, besteak beste:
• Amara eta Ficoba-Kostorbe artean inplikatutako ETSren sareko ekipoetan
(switchak eta routerrak) 3. mailako IP lotura konfiguratzea, martxan jartzea eta probak egitea.
• Katigamendu bakoitzean bi switch jartzea routerrarekin interfazea egiteko, eta zerbitzu anitzeko sarerako switch gehigarri bat Colonen.
• C TCrekin serieko komunikazioarekin zerikusia duten elementuak ezabatzea.
• Colon – Araso seriea blokeatzeko Arason beharrezkoak diren modema eta
egokitzapen-elementuak kentzea.

Coloneko geltokiaren eta Ficoba eremuaren inguruan trena detektatzeko
sistemak berritzearen ondorioz, 50 Hz-ko trenbide zirkuitu zaharren ordez
audiofrekuentzia-ekipo berriak jarri dira. Gainera, Kostorbeko maniobren
eremuan, elektrifikatu gabeko trenbidean trena detektatzeko sistemak jartzeko ardatz-kontagailuak instalatu dira.
Sarrera- eta irteera-seinale guztiei Euroloop babes-sistema ezarri zaie. Ficobako maniobra seinaleak ere bai, eta horrek gurutzaketa babestea ahalbidetzen du, geralekuaren eta Coloneko sarreraren artean dagoen distantzia
handiarengatik, eta Kostorben egiten diren maniobra-mugimenduengatik.
Energiaren arloan, 15 kVA-ko transformazio-zentroak eta 15 kVA-ko SAIak
jarri dira Coloneko geltokian eta Ficoba inguruan.
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Gainera, CCTV (telebista-zirkuitu itxia) sistema bat instalatu da, Ficoba-Kostorbe eremurako bi kamerarekin eta Ficobako komunikazio-etxolarako sarbideak kontrolatzeko sistema batekin.

Terminala oin berriko eraikina da, aurrekoaren espazio erabilgarria bikoizten
duena. Jarduketaren barruan, 91 metro luzeko erdiko nasa berri bat eta bi
katigamendu berri eraikiko dira, eta azken zatian trenbideak bikoiztuko dira.
Jarduketa multzo horrek erabiltzaileei zerbitzu hobea eskaintzea, segurtasuna areagotzea eta irisgarritasuna optimizatzea ahalbidetzen du.

Abenduan, katigamendu berriak martxan jarri ondoren, zuntzezko loturak
eta seinaleztapen-eraztunak ixteko bihurgailuak instalatu ziren topoaren
linean, komunikazio-kanalen erredundantzia hobetzeko.

3.3.4. Hendaiako geltoki berria martxan jartzea
Ekainaren 29an, ETSk Hendaiako geltoki berria jarri zuen martxan, eta,
gainera, mugaz gaindiko trenbide komunikazioak berrezarri zituen, Covid-19aren pandemiaren ondoriozko konfinamendu aldi baten ondoren. 5,3
milioi euroko inbertsioa eskatu duen terminal berriaren inaugurazioak, 15
minutuz behingora arteko maiztasunak eskaintzea ahalbidetzen du.
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Ezaugarriak

Proiektua, 2017ko abenduaren 20an Frantziako Trenbideen Sozietate Nazionalaren (SNCF) eta ETSren artean sinatu zen hitzarmenari esker gauzatu
ahal izan da. Akordio horretan, SNCFk, trenbidea bikoizteko eta zegoen
geltokia handitzeko beharrezkoak ziren lurrak lagatzeko konpromisoa hartu
zuen. ETSk, bere aldetik, Frantziako trenbideetako mantentze-lanetako
langileen aurrefabrikatutako bulego zaharrak kendu eta haien ordez berriak
jarri ditu. Halaber, ingurunea urbanizatu du, eta langileentzat 48 plaza izango dituzten bi aparkaleku eraiki ditu.

Geltoki berriak 198 metro karratuko azalera du, zaharrak 84 metro karratu
zituen bitartean. Itxaroteko atari bat du, txartelak saltzeko hiru makina,
bost makina baliogabetzaile, gainbegiratzailearentzako gela bat bi armairurekin, aldagela, komuna eta garbiketa-gela.
Lau metro zabal eta 91 metro luze den erdiko nasa berriak alboan zegoen
eta 1,9 metro zabal zen aurrekoa ordezkatu du. Orain arte, Hendaiara heltzen ziren trenak Irun-Coloneko katigamenduak kontrolatzen zituen, eta
bidaiariei dagokienez, bi geltokien arteko tartea trenbide bakar gisa baino
ezin zitekeen ustiatu.

Lehenengo fasean geltoki zaharra eraitsi eta Hendaiatik abiatzen eta bertara heltzen diren bidaiariei zerbitzua emateko behin behineko bat eraiki
zen, aurrekotik 150 metrora. Bederatzi hilabetetan eman du zerbitzua.
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Hendaiako geltoki berriarekin batera, bi katigamendu berri ere hasi dira
zerbitzua ematen. Lehenengoa, aurretik zegoena ordeztu duen Irun-Colonekoa, eta beste bat Irun-Ficoban. Horrez gain, ETSk seinaleztapena aldatu
du, Hendaian bigarren trenbidea sortu delako, eta Ficoban ere seinale berriak instalatu ditu. Horrek, geltoki horretan trenak gurutzatzeko aukera
ematen du. Horrela, bidaiari gehieneko uneetan maiztasunak handitu egin
daitezke. Une honetan maiztasuna ordu erdiz behingoa da. Hala ere, sarean
egindako hobekuntzei esker, bidaiari gehieneko uneetan maiztasunak 15
minutuz behingoak ere izan daitezke.
Lanen %100 Eusko Jaurlaritzak finantzatu du, eta Euskadi-Nafarroa-Akitania
Euroeskualdearen, Nouvelle Aquitaine eskualdearen, Communauté d ‘Agglomération Pays Basqueren eta Hendaiako Udalaren laguntza izan dute.

Urtero 700.000 erabiltzaile inguru dituzten Euskotrenek Hendaiako geltokian
eskaintzen dituen zerbitzuek, Topoa garraiobide erabiliena bihurtzen dute
udalerri horretako trenbideko eta errepideko operadoreek eskaintzen dituzten garraiobide guztien artean.

Sarbideak eta urbanizazioa
Geltoki berrirako sarbideak “PEM”, Pôle d’Echanges Multimodal d’Hendaye,
(Hendaiako Trukatze Multimodal Zentroa) izeneko hirigintza proiektu berrira egokitu behar izan dira. Bi tren geltokien, SNCFren Gare izenekoaren eta
Euskotrenen geltokiaren, ingurunea berriro urbanizatzeko asmo handiko
planak Génerál de Gaulle Bulebarrari dagokion tartea ere jasotzen du, eta
Euskal Herriko Mugikortasun Sindikatua (Syndicat des Mobilités Pays Basque
Adour) ari da gauzatzen, Hendaiako Udalarekin, ETS-Euskotrenekin eta
SNCFrekin batera, mugaz gaindiko mugikortasuna garatzeko Europa mailako proiektu baten barruan (POCTEFA funtsa).
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Jarduketa horren bitartez erremate egokia ematen zaie SNCFko geltokitik
eta Général de Gaulle Bulebarretik toki horretan bat egiten duten oinezkoen
ibilbideei. Halaber, informaziorako seinaleak eta hiriko altzari elementuak
jartzeko erabilgarri dagoen tokia handitu egiten da.

– Zuntz optikoko enborreko azpiegitura guztia gainbegiratzeko sistema
martxan jartzea.
– Beharrezko trebakuntza-ikastaroak egitea.
– Instalazioen mantentze-lanetarako prozedurak idaztea

Seinaleak eta komunikazioak hobetzeko beste jarduketa batzuk

Proiektu honetan zehazten diren obrek 1.577.120 euroko zenbatekoa dute,
eta sei hilabete inguruko egikaritze-epea.

2020an hainbat hobekuntza-jarduketa egin dira Topoaren lineako seinaleztapen- eta komunikazio-instalazioetan. Horien artean dago Loiola-Altza
tartean teleaginterako eta blokeorako IP komunikazioak inplementatzea.
Urtarriletik abendura bitartean egin zen, eta azken balioa 201.718 eurokoa izan zen. Jarduketa hori sare zaharretik komunikatzeko bihurgailuak
dituzten katigamenduak eguneratzeko prozesuaren parte da.

3.4. Bilboko Metroa
3.4.1. 1. linea (Etxebarri-Plentzia)

Ibarbengoako aparkaleku berria martxan jarri da

Lebario eta Hendaia artean zuntz optikoaren sarea luzatzeko
proiektua

Ekainaren 15ean jarri zen martxan ETSk eraiki duen Bilboko trenbide metropolitarraren 1. lineako Ibarbengoako disuasio-aparkaleku berria. Aparkaleku hori eraikitzeko lanak amaitu zirenez, izen bereko geltokia ireki ahal
izan zen. Getxoko udalerriko metroaren zazpigarren geltokia bihurtu da, eta
Andra Mari auzoaren inguruan bizi diren pertsonei ematen die zerbitzua.

Uztailaren 27an jaso zuen ETSk enpresa esleipendunaren eskutik Lebario
eta Irun arteko tartean zuntz optikoaren sarea luzatzeko proiektua. Azpiegitura horren edukiera handitzeko beharrezkoak diren jarduerak aztertzea,
definitzea eta baloratzea du helburu.

Azpiegitura publiko horrek 295 plaza ditu, hiru solairutan banatuta (horietako bi lurpean); horietatik bederatzi mugikortasun urriko pertsonentzat
dira, eta bost zamalanetarako.

Proiektuan instalazio hauek hartzen dira kontuan:
– Zuntz optikoko azpiegitura.
– F.O. gainbegiratze hardwarea eta softwarea.
Proiektuak barne hartzen dituen obren artean hauek daude:

Aparkalekuaren obrak eta sarbideak hobetzeko lanak 36 hilabeteko epean
egin dira, eta 5.560.901 euroko kostua izan dute, Bizkaiko Garraio Partzuergoak finantzatuta.

– 64 zuntz optikoko mahuka berri bat zerbitzuan jartzea Lebario eta Hendaia
artean, eta tartean katigatuta dauden geltokietako 36 kokalekutan konektatzea.

Ibarbengoako aparkalekua Bilboko metroaren laugarren disuasio-aparkalekua bihurtu da, Leioa, Etxebarri eta Bilbao Exhibition Centrekoekin batera
(BEC).
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Instalazio berri horien azken helburua biztanle-dentsitate txikia duten baina
metroaren eraginetik kanpo dauden inguruetan bizi diren pertsonei garraio
publikorako sarbidea erraztea da, eta, horrela, ibilgailu pribatua erabiltzea
saihestea. Horrek mugikortasunari lotutako baliabideen kontsumoa txikitzen
eta errepide-pilaketen ondorioak murrizten laguntzen du.

3.4.2. 3. linea (Kukullaga-Matiko)

Aurrera doaz Esperantzako eraikina eta pilotalekua eraikitzeko
obrak
ETSk Esperantza kaleko pilotaleku berriaren obrekin jarraitu du 2020an,
Bilboko trenbide metropolitarraren 3. lineako Zazpikaleak/ Alde Zaharra
geltokiaren estalkiaren gainean.
La Esperanza pilotalekuaren eraikuntza Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Udalak 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, txapelketak eta azokak hartzen zituen, udal-barrutiko bilerak egiteko lekua
izateaz gain.
Planteatu den eta udal titulartasuna izango duen eraikin berriak bi helburu
ditu: alde batetik, pilotaleku berriaren altuerako euskarri izatea eta, bestetik, erabilgarri dagoen gune berriaren aukeraz baliatzea, dentsitate handiko
hirigunean. Horretarako, bost solairuko eraikina diseinatu da, 240 m2 inguruko azalera eraikigarriarekin beheko solairuan eta lehenengo bi solairuetan.
Azalera 160 m2ra murriztuko da eraikinaren azken solairu bietan.
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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 aldagelak) jasotzeko behar adinako altuera ematen die. Zazpi ilara horiek 300
pertsona inguru eserita egoteko lekua emango dute.
Eraikinak, elkarteek erabiltzeko, eta aisialdi eta kultura ekintzetarako hainbat gune ere izango ditu, besteak beste, umeentzako liburutegia ere egongo da.
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Panel fonoxurgatzaileak instalatzea aireztapen-irteeretan
Ekainean, ETSk 3. lineako Matiko, Uribarri eta Zazpikaleak-Alde Zaharra
geltokietako larrialdiko aireztapen-irteeretan panel fonoxurgatzaileak instalatzeari ekin zion. Horri esker, trenen zirkulazioaren ondoriozko kanpoko
zarata-mailak nabarmen murriztu dira, eta, ondorioz, kalitate akustikoa
hobetu da.
115.000 euroko aurrekontua izan du jarduketak, eta horren bitartez panelak
jarri dira trenbide plataformaren eta kanpoko sareten arteko ibilbidean.
Horrela, ETSk trenak igarotzeak sortutako eragin akustikoarengatik jasotako kexa eta eskaerei erantzun die, batez ere, jardun den geltokietako aireztapen-irteeretatik hurbil dauden etxebizitzetan.
Gorabehera horri konponbidea bilatzeko asmoz, ETSk AAC Centro de Acústica Aplicada ingeniaritza enpresaren zerbitzuak kontratatu zituen, egoera
ebaluatzeko eta, hala balitz, hiru geltokietako aireztapen-irteeretako zarata-mailak murriztea ahalbidetuko zuen proiektu bat diseinatzeko.
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Panel fonoxurgatzaileak instalatu ondoren erregistratu den soinu-mailaren
murrizketa 6,6 dB(A)koa —dezibelioak— izan da Matikon, 18,4 dB(A)koa
Uribarrin eta 9,4 dB(A)koa Zazpikaleetan.

Instalazioak

Balaztatze-energia berreskuratzeko sistema Txurdinagako
azpiestazioan
Urtean zehar, ETSk “3. lineako Txurdinagako azpiestazioan balaztatze-energia berreskuratzeko sistema” izeneko obra hasi zuen. Jarduketa honen
helburua balaztatze-energiaren soberakinak berreskuratzea da, energia
horren zati bat azpiestazioetara itzuliz, horrela, sistema optimoa lortzeko
eta ingurumen-inpaktua murrizteko.
Gaur egun, trenen balaztatze-energia katenarian injektatzen da edo trenetan bertan ontziratutako balaztatze-erresistentzietan erretzen da, atmosferara igortzen den bero bihurtuz, linearen energia-eraginkortasuna gutxituz.
Obra, trenak balaztatzean sortutako energia berreskuratzeko ekipo bat
instalatzean datza, Txurdinagako Trakzioko Azpiestazio Elektrikoan. Ekipoa
IGBT teknologiako talde inbertitzaile batean oinarritzen da eta elementu
hauek ditu:
• 1250 Ako korronte alternoko gelaxka bat, etengailu automatikoa duena.
• 1303/950-950 V tentsio-transformadore jasotzaile bat.
• Korronte zuzeneko gelaxkak:
– Iragazkien gelaxka.
– Energia berreskuratzeko ekipodun gelaxka.
– Korronte zuzeneko gelaxka.
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3.4.3. 4. lineari buruzko informazio-azterlana

3.4.4. 5. Linea, EBren Next Generation programaren barruan

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak, ETSren bidez, Bilboko trenbide metropolitarraren 4. linearen informazio-azterlanaren lehen fasea idazten egin zuen lan 2020an, Bizkaiko hiriburuaren
hegoaldeko auzoetan garraio publikoa hobetzeko soluzioak zehazteko. 4.
Linearekin lur azpiko trenbidea, Zorrotza auzoraino iritsiko da.

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko eta
Bizkaiko Foru Aldundiko arduradunek trenbide metropolitarraren sarearen
hedapena eta azpiegitura horrekin erlazionatutako berrikuntzak aztertu
zituzten urtearen azken fasean. 5. lineari dagokionez, Europar Batasunaren
Next Generation programan sartutako funtsak ematearen mende dago.
Proiektuaren bultzatzaile diren Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak EBren babesa behar dute, pandemiaren ondorio ekonomikoek administrazio publikoen aukerak baldintzatu baitituzte.

KUKULLAGA
ETXEBARRI
SARRATU
ETXEBARRI
ARIZ
BASAURI

GALDAKAO

HOSPITAL
Konexio berria
Euskotren
Metro Bilbao
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Dagoeneko definitutako proiektu adostu bat edukitzeak eta onartutako
ingurumen-baimena izateak Europar Batasunaren finantzaketa hori eskatzea ahalbidetu du, une honetan linea berria gauzatzeko ezinbesteko baldintza baita. Europako funtsetatik lortutako baliabideen baldintzapean,
proiektua lizitaziora atera daiteke 2021. urtearen amaieran edo 2022. urtearen hasieran.

ETSren eraikuntza-proiektua hiru zatitan egituratuko da, eta laugarren zati
bat Busturialdeko eta Durangaldeko lineekin lotuko da. Lehenengoa, 2.350
metroko luzerakoa, Lezama-Bilbo-Donostia linearen desbideratze gisa jaioko da, aire zabalean Etxebarriko geltokiaren ondoren, eta, beraz, 3. linearen
jarraipena izango da; beraz, Euskotrenek ere egingo du lan. Metro batzuk
aurrerago, Sarratuko (Basauri) geltoki intermodala eraikiko da, gainazalean
baina estalita, Euskotrenen eta Metro Bilbaoren arteko trukerako terminal
gisa planteatuta. Hortik aurrera, trazadura osoa lurpetik joango da.

6,6 kilometroko luzerarekin, 5. lineak Etxebarriko geltokitik Galdakaoraino
eta Usansoloko Ospitaleraino dauden metro-sareak handituko ditu. Bertatik,
Euskotrenek erabiltzen duen sarearekin konektatuko da, gainerako obrekin
batera martxan jarriko den fase batean.
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3.5. Tranbia programa

Jarduketa hori Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Udalak proiektua finantzatzeko eta eraikitzeko sinatutako hitzarmenaren emaitza da. Hitzarmen horren
bidez, 2019ko irailetik, Bilbo Gernikarekin eta Bermeorekin lotzen duten
Euskotreneko unitateak Bizkaiko hiriburura metroaren 3. linearen bidez
sartzen hasi zirenetik, erabiltzen ez den trenbide tarte hori tranbiarako
egokituta geratuko da.

Bilboko tranbia
3.5.1. Bilboko tranbiaren luzapena Boluetara

Trazadura luzatzeko lanak hasi zirenean, azaroaren 30ean Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio sailburuak, Iñaki Arriolak, eta Bilboko jarduneko alkateak, Amaia Arregik, Atxuriko geltokia bisitatu zuten, eta haiekin batera Ernesto Martínez de Cabredo ETSko eta Javier
Seoane Euskotreneko zuzendari nagusiak, Alfonso Gil Mugikortasun eta
Iraunkortasuneko zinegotzia, eta Asier Abaunza Obra, Hiri Plangintza eta
Proiektu Estrategikoetako zinegotzia, egon ziren.

ETSren kontratazio-mahaiak uztailean esleitu zuen Atxuriko eta Boluetako
geltokien artean Bilboko tranbia luzatzeko obra zibila, 2,3 kilometroko luzerarekin.
Azpiegitura martxan jartzen denean, Bilboko tranbiak 8 kilometroko sarea
izango du (orain 5,8 kilometro dira) eta 17 geltoki Bolueta eta Casilla artean.
Lanen aurrekontu orokorra 5,2 milioi eurokoa da, eta lanak egiteko epea 8,5
hilabetekoa.
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Atxurin, trenbideak eta egungo tranbiaren trazaduratik hurbilen dagoen nasa
egokitu ondoren, tranbia sare zaharreko trenbidean sartuko da, biak lotzeko aukera emango duen desbideraketaren bitartez. Bestalde, lantegietara
eta kotxetegietara sartzeko aukera ematen duten gaur egungo desbideratzeek jarraituko dute, tranbia zerbitzuarekin bateragarriak direlako eta
trenbideko mantentze-lanak egiten dituzten unitateen maniobrak egiteko
aukera ematen dutelako. Lanen artean, Los Caños gaineko pasabidearen eta
Mirafloreseko tunelaren ahoaren arteko tartean trenbideak estaltzea jasotzen da.

Abusuko geltokia
Abusu izena izango duen tranbiaren geraleku berria tunelaren ahotik irten
ondoren egongo da (Abusu eta Bolueta artean, Abusu ikastolaren ostean).
Bertan, trenbideak Pontongo bidearekin ia zeharka doaz, eta trazadurak
geralekua eskola ingurutik ahalik eta gertuen ezartzeko aukera ematen du.
Geltoki berriarekin irisgarritasuna hobetuko da, eta haren, ikastolaren eta
Abusu inguruaren arteko lotura indartuko da. Horrek oinezkoen joan-etorria
handitzea ekarriko du, mendiaren aldeko espaloitik. Hori errazteko, espaloiaren alde horretako pasabide erabilgarriaren sekzioa handitu egingo da,
gaur egungo 2 metroetatik 3 metrora pasatuz, geralekuari jarraipena emanez, eskola eremua sartu arte.

Bisitan, Iñaki Arriola sailburuak erakundeen arteko lankidetza eta proiektuaren garrantzia azpimarratu zituen. Esan zuenez, “hazten ari den Bolueta
auzoko bizilagunak Atxurira hurbiltzeaz gain, Abusu-La Peñako geltoki berriarekin gune jendetsu bati eta ikastetxe bati emango zaio zerbitzua. Azken
finean, herritarren mugikortasuna erraztea eta haien bizi-kalitatea hobetzea
da helburua”.

Boluetako geltokia
Metro Bilbaoko geltokiaren ondoan dagoen Boluetako geltokia egokitzeko,
jarduketak egin beharko dira trenbidean eta nasetan. Nasetako altuera
tranbiako material mugikorrera eta nasetako ertzen posizioa tranbietara
egokitzeko lanak egingo dira.

Atxuriko geltokia
Atxuriko geltokiak gaur egun duen lekuan jarraituko du. 2014an bere mendeurrena ospatu zuen Manuel Maria Smithek eraikitako geltokiaren eraikin
historikoak Eusko Trenbideak – Ferrocarriles Vascos erakundearen bulego
nagusiak eta tranbiaren eta trenbidearen beraren aginte- postuak hartzen
jarraituko du. Kotxetegiek eta tranbiaren tailerrek ere orain arteko leku
berean jarraituko dute.

Gainera, geralekua irisgarritasun-araudira egokitu beharko da, eta baita
trenbidearen superegitura material mugikor berrira eta trenbidearen mantentze-lanetarako ibilgailuetara ere. Telleria kaletik nasetara oinezkoentzako sarbide berriak eraikitzea ere aurreikusten da, eta baita Boluetako gel59
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tokira iritsi aurretik dagoen diagonal bikoitza aldatzea ere, tranbien
igarobidera egokitzeko.

Kukullaga-Etxebarriko behin-behineko kotxetegiak
Atxuri-Bolueta tartea tranbia bilakatzeko obren hasierarekin batera, Kukullaga-Etxebarriko behin-behineko kotxetegi berriak jarri dira martxan. Leku
horretan egingo dute ‘lo’ lehenago Atxurin egiten zuten unitateek. Azpiegitura hori martxan jartzeak ehun urte baino gehiagoko geltokiko trenbide
zabalgunea liberatzea ahalbidetu du, trenbideak eta nasak egokitzeko.
Kotxetegiak eraikitzeko lanak maiatzean hasi eta azaroan amaitu ziren.
Kotxetegietako moduluez gain, ibilgailuentzako aparkaleku bat eraiki da
langileentzat, eta handitu egin da geltokira sartzeko oinezkoentzako gunea.
Atxuriko egoitza zaharretan, material mugikorraz gain, Euskotreneko langi-
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Instalazioak

Kotxetegi berrien seinaleztapena
Trenbidea aldatzeko eta kotxetegi gisa erabiltzeko egindako lanek 352.507
euroko zenbatekoa izan dute. Hauek dira jarduketa nagusiak:
Maniobra-seinaleak jartzea 3. Linearekin egiten den bidebanatzearen desbideratzeen ondoan, trenbide nagusirako sarbidea arautzeko.
• 3. Linearekin egiten den bidebanatzearen trenbide-zirkuituak laburtzea.
• Balaztatze automatikoko sistema instalatzea.
• CTC teleagintea eguneratzea, egindako aldaketara egokitzeko.
• Erabiltzen ez diren seinaleztapen-ekipoak desmuntatzea eta ETSko biltegietara eramatea.

leen egoitza zegoen (operazio- eta lineako agenteak, ikuskapen-zerbitzuak,
segurtasuna, garbiketa…).
Lanen zenbatekoa 1.468.891,04 eurokoa izan da.
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Gasteizko tranbia
Inauguratu zenetik, Gasteizko tranbiak etengabeko hazkunde-erritmoari
eutsi dio, eta, ondorioz, hiriko hiri-garraioaren benetako ardatz egituratzaile bihurtu da. Herritarren mugikortasunean hartu duen leku garrantzitsua da tranbiaren trazadura hegoaldera (Unibertsitatea) eta Salburua eta
Zabalgana auzoetara luzatzeko plangintza egitera eraman duten faktoreetako bat.

3.5.2. Linea hegoaldera luzatzea
Otsailaren 15ean beste mugarri bat erregistratu zen Gasteizko tranbia
luzatzeko prozesuan. Egun horretan, Angulema kalearen eta unibertsitateko campusaren arteko tartea jarri zen martxan, bi urtez luzatu diren obrak
amaitu ondoren, bertan 40 pertsonak egin dute lan (eguneko batez bestekoa). Tarte berriak 1.400 metroko luzera eta hiru geltoki ditu: Florida, Hegoalde eta Unibertsitatea.
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Azpiegitura hori egiteari esker, bidegorri-sarea kilometro bat inguru luzatu
da, eta 20.000 m2-ko azalera urbanizatu da tranbiaren trazaduran zehar.
Lan horien barruan, hainbat motatako 25 kilometro hodi ezarri dira.
Tranbia Unibertsitatera luzatzeko lanen aurrekontua 14,3 milioi eurokoa izan
da, eta Eusko Jaurlaritzaren, Arabako Foru Aldundiaren eta Vitoria-Gasteizko Udalaren arteko hitzarmenaren bitartez finantzatu dira. Eusko Jaurlaritzak %65eko ekarpena egin du, eta Arabako Foru Aldundiak eta Vitoria-Gasteizko Udalak %35ekoa, erdibana.
Tarte berriaren inaugurazio-egunean zehar zerbitzuaren doakotasunari eutsi zitzaion, eta horrek bidaiari-mugimendu handia eragin zuen; horietako
batzuk, ondoren, programatutako jai-ekitaldiekin bat egin zuten, besteak
beste, zenbait musika-talderen emanaldiekin. Iñigo Urkullu lehendakariak
eta Arantxa Tapia orduko Garraio sailburuak herritarrekin partekatu zuten
inaugurazioko bidaia, Ibaiondotik, Martínez de Aragón kalean amaitu arte.
Tranbiaren maniobrak egiteko mahuka bat, Floridako geralekuaren ondoan
dagoena, izango da etorkizuneko Salburuarako luzapenarekiko lotura. Gas-
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teizko garraio-sare berriak 2,5 kilometro gehiago izango ditu, eta beste bost
geraleku (Santa Luzia, Iliada, Nikosia, La Unión eta Salburua), herritarrek
erabiltzeko.
Instalazioak
Tranbia hiriaren hegoalderantz luzatzeko, honako instalazio-lan hauek egin
behar izan ziren:
• Energia: ukipen-hariaren konexioak, ebakigailuak, feederrak eta bloke
teknikoen sistemak. Teleaginterako integrazioak (katenaria eta bloke teknikoak) egin ziren eta abiadura mugatzeko seinaleak muntatu ziren elektrifikazioko zutoinetan. Jarduketa horren azken balorazioa 515.239 eurokoa da.
• Bideko seinaleak: erregulatzaile bakoitzaren probak egitea eta tranbiako seinaleen katigamenduekin duten lotura. Semaforoen ikuspena, funtzionaltasuna eta gurutzatzeko denborak ere egiaztatu ziren. Obraren
zenbatekoa 637.614 eurokoa da.
• Tranbiako seinaleztapena: eragingailuen doikuntzak egitea, aginte-postuarekin integratzea eta tranbiekin probak egitea. Obraren zenbatekoa
1.037.478 eurokoa da.
• Komunikazioak: eraztunak ixteko lanak, SIV sistema instalatzea eta
probak egitea, 257.598 euroko azken zenbatekoarekin.

65

3

JARDUEREN BILAKAERA 2020KO EKITALDIAN

3.5.3. Geralekuak luzatzea eta egokitzea

Instalazioak

Unibertsitateko campuserako tarte berria inauguratu baino egun batzuk
lehenago, Euskotren operadoreak pixkanaka bere merkataritza-zerbitzuan
sartu dituen tranbia-unitate estraluzeen lehen zirkulazio-probak egin ziren.
Auto berriek zazpi modulu dituzte, aurreko ibilgailuek bost zituzten bitartean, eta 44 metroko luzera, eta 270 lagunetik 400era igotzeko aukera
ematen dute.

Geltokiak egokitzeko, beharrezkoa izan zen, halaber, hainbat instalazio-obra
egitea:

Ibilgailu berriak, luzeagoak, sartu aurretik, geltokiak luzatzeko eta egokitzeko prozesu bat egin da, eta mugikortasun urriko pertsonen kolektiboek
eskatutako irisgarritasun-beharretara ere egokitu dira. Dimentsionamendu-prozesu hori Abetxuko, Lakua eta Erdialdeko adarretako ia geraleku
guztietan gauzatu da. Hegoaldeko luzapeneko hiru geralekuak behar berrietara egokituta daude.

• Elektrifikazioa: elektrifikazioko bi zutoin lekuz aldatzea Abetxukuko
geltokian, eta, aldi berean, bi ebakigailu lekuz aldatzea eta kanalizazioa
luzatzea.
• Bideko seinaleak egokitzea: Ibaiondo, Landaverde, Wellington, Europa,
Antso Jakituna, Lovaina, Legebiltzarra, Forondako Atea, Gernikako Arbola, Arriaga, Artapadura, Kañabenta eta Kristo geltokietako espira, zutabe,
seinale eta disko batzuk lekuz aldatzea edo baliogabetzea. Erreguladoreen
softwarea ere aldatu behar izan zen.
• Tranbiako seinaleak: bi seinale lekuz aldatzea Ibaiondoko geralekuan
eta Legebiltzarreko geralekuko katigamenduan.

Obrak (2019. urtearen hasieran hasi ziren eta 2020an amaitu) 2.650.074
euroko aurrekontua izan dute.

3.5.4. Tranbia Salburura luzatzea
ETSren kontratazio-mahaiak martxoan esleitu zituen tranbia Salburua
barrutira luzatzeko lanak, 15,5 milioi euroren truke, bi urteko egikaritze-epearekin. Hamar proposamen aurkeztu ziren lizitaziora, eta, azkenean,
Tecsa, Altuna y Uria ABEEari esleitu zitzaion. Adar berriak 2.575 metroko
luzera izango du, eta bost geltoki berri ere eraiki beharko dira. Alboko nasak
izango dituzte, eta estruktura, tamaina eta forma berdina izango dute geltoki guztiek. Santa Luzian, Iliadan, Nikosian, La Uniónen eta Salburuan
egongo dira.
Tranbiaren luzapenari esker hiriaren ekialdean dauden auzoen konexio zuzena hobetu ahal izango da. Zehatzago esanez, Santa Luzia eta Salburua
auzoek erdialdearekin, Lakuako autobus geltokiarekin eta une honetan
dauden lineen zerbitzua jasotzen duten guneekin duten lotura hobetuko da.
Horrez gain, auzo horiek Hegoalderekin eta EHU/UPVko campusarekin lotuta geratuko dira hegoaldeko luzapenari esker.
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Mugikortasuna eta hiriburuaren erdialdearen eta auzoen arteko harremanak
hobetzeaz gain, tranbia Salburuara luzatzeak urbanizatutako gune berriak
sortzen eta bidegorri sarea hedatzen ere lagunduko du.

Ondoren, tranbiaren plataformak La Unión plazako biribilgunea zeharkatu,
Salburuako Bulebarreko tarteko galtzadatik aurrera egin, ibilbidea Aerodromoko Pasealekuko oinezkoentzako gunetik jarraitu, zenbait bidegurutze
igaro eta, amaitzeko, Martxoaren 8ko Etorbideko erdibitzailearen gainean
dagoen pasealeku eta lorategi eremuaren gainetik joango da.

2,5 kilometroko trazatu berriaren eraikuntzak 70.860 metro karratuko urbanizazio berria ekarriko du. Horietatik ia 22.000 tranbiaren trazatuari eta
bost geralekuei dagozkie. Proiektua egikaritzearen ondorioz, udal bidegorri
sarea 2.390 metro luzeagoa izango da. Espazioaren gainerakoa, Eusko Jaurlaritzak eta Vitoria-Gasteizko Udalak adostutako jarraibideen arabera urbanizatuko da. Gainera, trazatu berriaren %95ean, tranbiak bide berdetik
zirkulatuko du.

Amaierako geralekua, Salburua, auzoaren erdialdean dago, gutxi gorabehera, Martzoaren 8ko Etorbidearen erdian.

Geraleku berriak
Ezaugarri nagusiak hauek dira:

Trazatua

• 3,5 metroko zabalerako nasak.
• 25 cm-ko altuerako nasak.
• Lerrokadura zuzenean.

Trazatu berriaren lotunea Florida, Herran eta Las Trianas kaleek bat egiten
duten puntuaren inguruan dago. Tranbia Unibertsitatera luzatzeko lanek
maniobretarako mahuka bat prestatu dute bertan. 0+200 K.P.an trazatua,
Calasanz – Escolapios ikastetxearen itxidurarekin paraleloan doan iparraldeko galtzadaren gainera sartzen da, eta tranbiaren plataformak galtzada
hori okupatuko du.
Florida eta Jacinto Benavente kaleen intersekzioan dagoen biribilgunean,
trazatuak eskuinerantz egiten du pixka bat, 230 metroko zuzenguneari bidea
emateko. Bertan dago lehenengo geltokia, nasak alboetan eta katenariaren
zutabeak erdian dituen Santa Luzia, Vicente Alexandre kalearekin intersekzioan dagoen biribilgunea zeharkatu aurretik.
Trazatuak Florida kaleko iparraldeko galtzadatik jarraituko du, eta Astronomoen kaleko intersekzioan dagoen biribilgunea igaro ondoren, Iliadako
Pasealekuan sartuko da. Bigarren kale horretan dago tarteko bigarren geltokia, Iliada. Geltoki horrek ere nasak alboetan eta katenariaren zutabeak
plataforman zentratuta ditu.
90 graduko bira egin ostean, tranbiaren plataforma bulebarreko mendebaldeko galtzadaren gainera doa, 645 metroko lerrokadura zuzenean. Bertan
egongo dira beste bi geltokiak: Nikosia eta La Unión.
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Lehenengo fasean, lanak aldi berean egin ziren trazaduraren bi puntutan:
Martxoak 8 Etorbidean eta Salburuako Bulebarrean, Nikosia kalearen parean. Horietan, beharrezkoa izango da ibilgailuen zirkulazioan aldaketak
egitea, Gasteizko Udalarekin aldez aurretik adostuta. Eremu horretan, tranbia mendebaldetik joango da, eta bulebarrak bi errei izango ditu noranzko
bakoitzeko, gaur egungo hiru erreien ordez. Hori dela eta, lehenengo lanetako bat egungo erdibitzailea bulebarraren mendebaldera eramatea izan
zen.

Salburua

LUZAPENA
SALBURUARA

La Unión

Nikosia

Iliada
Santa Luzia

• Luzera osoa: 50 metro, nasaren bi aldeetan dauden 5 metroko arrapalak
barne.
• Markesinak nasen barruan daude. Horrela, itxaroteko gunean eta alboetako batean, 1,80 metroko zabalera librea duen oztoporik gabeko lerroa
dago.
• Geralekua osatzen duten elementuak, markesinak, paper-ontziak, seinaleztatzeko elementuak, etab. dagoeneko zerbitzuan dauden tranbiako lineetako gainerakoen ezaugarri berberak izango dituzte.

Obren hasiera
Ekainean, tranbia Salburura luzatzeko lanak hasi zituen ETSk. Topografo
talde bat esleitutako proiektua egiaztatzeko lanak egiten hasi zen, zuinketa-akta sinatu ondoren, Martxoak 8 etorbidearen inguruan, eta bertan
egongo da bukaerako geltokia.
Ondoren, bulego- eta pilaketa-guneak instalatu ziren Salburuako bulebarraren ondoan, eta kendu egin ziren zerbitzuak desbideratzeko eta tranbiaren
plataforma hondeatzeko lanek ukituta hiri-altzariak.
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Tranbiaren plataformaren eraikuntza
Abenduaren 2an, tranbiaren plataforma eraikitzeko lanak hastear zeudela ikusita, Iñaki Arriola Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio sailburuak, Ramiro González Arabako ahaldun nagusiarekin eta Gorka Urtaran
Gasteizko alkatearekin batera, obra-eremua bisitatu zuen.
Jarduketa hori zela eta, hilabete horretatik aurrera Salburuako galtzada
aldatu zen, eta, horren ondorioz, hiri-altzariak kendu egin behar izan ziren,
ukitutako zerbitzuak desbideratu eta mediana zaharra zuzendu aurretik. Era
berean, eremu horretan landatutako zuhaitz asko udal-haztegira lekualdatu
ziren. Era berean, lursail bat okupatu zen Salburuan, pilaketa-eremu gisa,
eta beste bat Iliada pasealekuan, obra-etxolak jartzeko.
Bisitan, Arriola sailburuak azpimarratu zuenez, “tranbia, garraiobide modernoa eta hiria egituratzeko faktorea izateaz gain, Vitoria-Gasteizko ezaugarri
bihurtu da”.
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Instalazioak
Urtarrila eta iraila bitartean, tranbia Salburuara luzatzeko beharrezkoak
diren instalazioak definitzen dituzten bost proiektuak idatzi ziren. Eremu
hauek hartzen ditu: bideko seinaleen eta tranbiako seinaleen eremua, komunikazio-sarea —lehendik dagoenaren luzapen gisa hartua—, instalazio
elektrikoak eta katenariako elikaduraren diseinua jasotzen duen elektrifikazio-sistema.
Bideko seinaleen proiektuak gai hauek jorratzen ditu: tranbiaren igarobideak
ukitutako bidegurutze guztiak egokitzea, igarotzeko lehentasuna ematen
dion detekzio-sistema ezartzea eta hiriko trafikoko sistema zentrala egokitzea.
Tranbiako seinaleei dagokien proiektuak bi maniobra-eremu berri ditu, Nikosia eta Salburua geltokietatik gertu. Nikosiako geltokiko bloke teknikoan
eta Salburuako geltokiaren ondoko
azpi-estazioan, hurrenez hurren,
dauden bi katigamenduk gobernatzen dituzte. Bi maniobra-eremu
horien kudeaketa katigamendu
elektroniko baten bidez egingo da,
eta tranbiaren aginte-postuan zentralizatuko da komunikazio-sarearen bidez. Eremu horretan sartzen
da Floridako geralekuaren inguruan
maniobrak egiteko gunearen eta
mahuka trenbidearen aldaketa.
Instalazio elektrikoen arloan, dagokion proiektuak, besteak beste,
Salburuako geltokietarako elikatze-linea eta azpi-estazio elektriko
berria definitzen ditu.
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3.5.5. Tranbia Zabalganara luzatzeko proiektua jendaurrean
jarri da

denez, azpiegitura berriaren aurrekontua 120 milioi euro ingurukoa da; 6
kilometroko luzera izango du, hamaika geraleku izango ditu eta bi fasetan
eraikiko da.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak martxoan argitaratu zuen “Vitoria-Gasteizko tranbia Zabalganara luzatzeari buruzko informazio-azterlana”
jendaurrean jartzeko Eusko Jaurlaritzako Garraio Azpiegituren Zuzendaritzaren ebazpena.

Trazaduraren luzapen berri horren bitartez, herritarrentzako zerbitzua oro
har hobetu gura da, edukiera handiko garraiobideak interkonektatuz, hala
nola tranbia lineak eta BEA. Informazio azterlanaren oinarrian, tranbiak,
orain arte bezala, bidegurutze guztietan semaforo-lehentasuna izango duela jasotzen da.

Gasteizko erdigunearen eta Zabalgana auzoaren arteko tranbia bidezko
loturaren ezaugarriak eta alternatibak zehazten dituen azterlanean jasotzen
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Alternatiben azterlanean irizpide hauek hartuko dira kontuan:
•
•
•
•
•

Arkitektura arloko soluzioak eta hiri integrazioa.
Eraikuntza prozedura
Tranbiaren funtzionalitatea
Balorazio ekonomikoa
Ingurumen arloko integrazioa eta balorazioa.

3.6. Instalazioen mantentze-lanak
2020an, besteak beste, instalazioen mantentze-lanekin erlazionatutako obra
eta inbertsio hauek egin dira:
• Trenbidearen mantentze-lanetarako plana finkatzea ETSren kalitate-sisteman.
• Seinaleen eta komunikazioen mantentze-lanetarako plana amaitzea.
• Energiaren mantentze-lanetarako plana hastea.
• OLMK-GMAO (Ordenagailuz Lagundutako Mantentzearen Kudeaketa) sistema orokor bat sortzen hastea ETSrako.
• Ustiapen-sareko Segurtasun auditoretza amaitzea.
• Bilboko tranbiaren bihurguneetako erreia eta armamentua berritzeko
proiektuaren hasiera.
• Amorebieta-Bermeo adarreko geltokietan trenbidea berritzeko proiektuaren hasiera.
• Katenariaren ebakigailuen motorizazioa eta teleagintea.

3.5.6. Zabalganako kotxetegien informazio-azterlana lizitaziora
atera da
Otsailean, ETSk argi berdea eman zion Gasteizko tranbia Zabalgana auzora luzatzeko kotxetegien informazio-azterlanaren lizitazioari, 180.000 euroko oinarrizko aurrekontuarekin eta 9 hilabeteko egikaritze-epearekin. Instalazio horiek Ibaiondon daudenei laguntzeko kotxetegiak izango dira, eta
mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileek bertan zentralizatuta jarraituko
dute.

Trenbide pasaguneetako segurtasun-instalazioak hobetzea
2020an, trenbide pasagune hauetako instalazioak hobetu ziren:

Enpresa eskaintzaileek instalazio berrien kokapen egokiena aztertuko dute,
egungo sarearen eta aurreikusitako tranbiaren luzapenen arabera, eta baita haien beharrak eta ekipamendua ere. Azterlan horren barruan, garajeen
fasekako definizioa dago, etorkizuneko lineak izango duen zerbitzu mailakatuarekin bat etorriz. Instalazio horietara konektatzeko trazadura ere azterlanaren barruan sartuko da.

• Errenteria
Bi hesi-erdi gehitu ziren.
• Edukiontziak
Bi hesi-erdi gehitu ziren, eta kontrol-elektronika eta lehendik zeuden
hesi-erdiak berritu ziren.
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• Vega
Bi hesi-erdi gehitu ziren, eta kontrol-elektronika eta lehendik zeuden
hesi-erdiak berritu ziren.
• Hendaia II
Kontrol elektroniko berri bat sortu zen eta Hendaia I trenbide pasagunea
egokitu zen.
• Asua II
Argizko seinaleak erantsi ziren.
• Sukarrieta
Beste hesi-erdi bat gehitu zen.

• Usansolo
Trenbide pasagune berri bat sortu zen F motako nasen artean, automatizatu akustiko-argizkoa.

Hasitako espedienteak
2020an, honako trenbide pasagune hauetan bi hesi-erdi gehitzeko, kontrol-elektronika berritzeko eta dauden hesi-erdiak berritzeko espedienteak
hasi ziren:
• Matzabekoa
• 634 Errepidea
• Gurutze Gorria
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Ikuspen artifizial adimenduneko sistemak instalatzea beste bost
trenbide pasagunetan

Trenbideko bost pasaguneak leku hauetan daude: Larrondon eta Formetan,
biak Loiun, Txorierriko linean; Zuhatzun (Galdakao) eta Torretxon (Berriz),
Bilbo-Donostia linean; eta Busturian, Zornotzatik Bermeorako adarrean.

ETSk urrian amaitu zuen ikuspen artifizial adimenduneko BegiCrossing
sistemaren instalazioa bere trenbide sareko bost trenbide pasagunetan.
Ekipamendu berri horiek instalatuta, 22 dira segurtasuna hobetzen duen
teknologia hori duten ETSko trenbide pasaguneak.

Ekipamendu teknologiko berritzaile horrek ibilgailuen eta pertsonen mugimendua gainbegiratzen du hesiak dituzten trenbide pasaguneetan. Ohiz
kanpoko egoerak gertatzen direnean abisuak eta alarmak sortzen ditu, eta
egoera horiek aginte-postuan instalatutako kudeaketa-sistemara nahiz
trenbide pasagunera bertara igortzen dira. Horrela, pasabidea seinaleztatzeko sistemetan jardun ahal izango da, horien seinalea aldatuz eta gidariari gorabeheraren baten berri emanez.
Instalazioak era automatikoan detektatzen ditu anomaliak eta gorabeherak,
bideo-seinaleak denbora errealean aztertuta. Horretarako, trenbide pasagunearen ingurua hartzen duten kamera batzuk erabiltzen dira. Irudiak
denbora errealean prozesatzen dira eta trenbide pasagunearen edo hura
zeharkatzen duen trafikoaren funtzionamendu-sekuentzia normaletan aldaketak zehazteko aukera ematen dute, alterazioren bat antzemanez gero
alarma edo intzidentzia bat sortuz.
Martxan daramatzan lau urteetan, 1.300.000 tren baino gehiago igaro direla egiaztatu du sistemak, eta ez da inolako tren-ibilgailu talkarik izan.

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.
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EREMUA

Azpiegituran
sartzea

ZERBITZUAK

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.

Instalazioen ezaugarriak

3.7.2. ETS-k kudeatutako sarea
Luzera
osoa

Trenbide
bikoitza

Trenbide
bakarra

108/670

47/224

61/446

Bermeoko adarra

29/194

—

29/194

Donostia-Hendaia (Altza barne)

22/170

10/327

11/843

Txorierri

14/449

—

14/449

3. Linea

8/003

8/003

—

Lasao-Azpeitia (Museoa)

4/888

—

4/888

187/374

65/554

121/820

Bilbo-Donostia (Lasarte barne)

Guztira
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Trenbide bikoitz elektrifikatua

65/554

%100

Trenbide bakar elektrifikatua

121/820

%95,95

Blokeatze Automatikoa C.T.C.-rekin

182/486

%97,39

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

25/172

%13,43

Blokeo automatiko banalizatuarekin (B.A.B.)

40/382

%21,55

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

116/932

%62,40

A.T.P.-rekin

182/486

%97,39

Tetra

182/486

%97,39

Trena Lurra

159/234

%84,98

Gehieneko Abiadura Onargarria

80 km/h
90 km/h

%88,52
%11,48
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Pertsonala (urteko batez besteko kopurua)
Zirkulazio kabineteak
Aginte-tokiak

45

Linea

28

Egitura

3.7.3. Eginiko trafikoa
Zirkulazioak (zirkulazio kopurua)
Km-trena urtean

247.313
5.511.948,28

Egitura
Aginte-tokien kopurua

2

Zirkul. kabineteen kop. pertsonalarekin

2

Zirkul. kabinete kop. pertsonalik gabe

51
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3.7.4. Adierazle nagusiak
Adierazleak

Ordukotasuna

Merkantziak betetzea
Bezeroaren gogobetetasuna

3.7.5. Trenbide eta tranbia lineak eta instalazioak
Eremua

Emaitza

Txorierri

%99,70

Bilbao-Bermeo

%99,47

Ermua-Eibar

%99,90

Bilbao-Donostia

%99,63

Lasarte-Hendaia

%99,82

Ariz-Lasarte

%100

Euskotren

%98,44

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

Beste jarduketa batzuk:
• Trenbideko makinista laguntzaileen prestakuntza (Elecnor, Cycasa eta Vías).
• Operadoreen 48 garraio eskaeraren kudeaketa.
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Trenbidea

Azpiegiturak

Trenbide metroak (metrotan)

Desbideraketak / orratzak

285.323

Trenbide bakarra

138.785

Trenbide bikoitza

73.269

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

72
Tunelen luzera

410

279

Tajea kop.

40.475
330

Energia
Katenaria metroak

263.351
Katenaria konpentsatua
Konpentsatu gabeko
katenaria

Azpi-estazio kop.
Zentro murriztaile kop.

263.239
1.112
21
137

Zentro igotzaile kop.

12

Eraldaketa zentro kop.

31

Seinaleztapena
Trenbide pasagune kop.

49

Katigamendu/blokeatze kop.

59

CTC-an integratutako linea metroak
ATP instalazio finko kopurua (linearen osotasuna)

78

265.751
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Komunikazioak
Zuntz optikoko metroak
Aginte postu kopurua

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

182.941
Atxuri, Amara

Eraikinak
Geltoki kop.

63

Geraleku kop.

34

Trenbidea
Trenbide metroak (metrotan)

Desbideraketak/orratzak

79

28.307

Trenbide bakarra

2.821

Trenbide bikoitza

12.743
56

3

JARDUEREN BILAKAERA 2020KO EKITALDIAN

Energía

Komunikazioak

Katenaria metroak

28.307

Zuntz optikoko metroak

Katenaria konpentsatua

26.457

PMR errepetidore kop.

Konpentsatu gabeko
katenaria

1.850

Azpi-estazio kop.

Aginte postu kop.

15.205
2
Atxuri, Vitoria-Gasteiz

6
Geralekuak

Seinaleztapena

Geraleku kop.

Tranbia katigamendu kop.

12

Trenbideko bidegurutze kop.

84
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Funikularra lineak

Larreineta funikularra
Trenbidea
Trenbide metroak (metrotan)

1.179
Trenbide bakarra

Desbideraketak/orratzak

2

Azpiegiturak
Zubi kop. (zubiak, zubitzarrak, bidezubiak eta
igarobideak)
Zubiaren luzera

3
356

Goialdeko igarobide kop.

Komunikazioak
Zuntz optikoko metroak

1.179

Geltokiak
Geraleku kop.

2
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Tunelen eta ezponden inbentarioa eguneratzea
ETSk bere trenbide sareko tunelen eta ezponden inbentarioa eguneratzeko prozesuarekin jarraitu du 2020an zehar, bere egoera diagnostikatzen duten eta etengabe hobetzeko tresna diren kudeaketa-irizpide
eta -tresnen arabera.
2019ko urritik 2020ko urrira bitartean tunelen inbentarioa eguneratu
da, eta, horri esker, hiru kasutan jarduketak eragin dituzten patologiak
identifikatu ahal izan dira, eta beste kasu batzuetan sendotze- eta
indartze-proiektuak idatzi ahal izan dira. Horiek, aldi berean, dagozkien
obrak ekarriko dituzte.
Ezpondei dagokienez, inbentarioa 2022ko lehen hiruhilekora arte luzatuko da. 2020an, oinarrizko egoera katalogatu eta identifikatu da, eta
guztira 402 ezponda hauteman dira. Lan horiei esker, laguntza hobea
eman ahal izan da Irunen, Autzaganen, Karakaten edo Zarautzen egindako jarduketetan, esaterako, eta hobekuntzak egin ahal izan dira
Deba eta Zumaia arteko ezpondetan, Zankoeta tuneleko larrialdi-obraren ondoriozko trenbide zerbitzu mozketan.
Ezponda guztiak aldizka zaintzen dira diagnostiko xehatuko lanak egiten diren bitartean. Horiek amaitutakoan, hobekuntza-jarduketak eta
jarraipen-plan bat planteatuko dira.

3.7.6. Segurtasuna zirkulazioan
ETSko Zirkulazioko Segurtasun Sailak koordinazio jarduerak garatu zituen
2020an diziplina anitzeko honako foro hauetan:
•
•
•
•
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Ikuskapen txostenak

Auditoretzak

Urtean zehar, Sail honek 322 ikuskapen txosten egin zituen, modu honetan
sailkatuz:

2020. urtean bi segurtasun auditoretza egin ziren.

• Azpiegitura eta trenbidea: 21.
• Trenbide pasaguneak: 75.
• Zirkulazioa (azpiestazioetako tiro kontrola, komunikazio sistemen kontro
la, komunikazio prozeduren kontrola, gainezka egiteko baimenen kontro
la): 71.
• Trenbideko lanak eta eraginpeko zonako obrak: 26.
• Bilboko eta Gasteizko tranbiak: 27.
• (CCTV sistemak, intrusioaren kontrakoak eta segurtasunaren zainketakoak): 33.
• Larrialdiak (PCI sistemak eta larrialdiak): 44.
• Bestelakoak: 25.

Komunikazioen auditoretza
Auditoretza ETSren trenbide sarean dauden komunikazioen zirkulazioko
segurtasunarekin erlazionatutako alderdietara mugatu da, eta zerbitzuen
ustiapen seguruari zuzenean edo zeharka eragiten dioten elementuak aztertu dira.

Suteen Aurkako Babes (SAB-PCI) instalazioen auditoretza
Auditoretzak suteen aurkako babes-sistemei buruzko araudia eta ETSren
instalazioetan duten aplikazioa aztertu ditu (Atxuriko eta Amarako aginte-postuak, geltokiak, gela teknikoak, azpiestazioak, trenbideko tunelak,
Albiako bulegoak eta mantentze-lanetarako ibilgailu-parkea).
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Prestakuntza
Prestakuntza ekintza hauek gauzatu ziren:
• L anen arduraduna, trenbideko lanetarako eta kontratisten kontrolerako
araudiaren arabera. ETSko langileentzako, kanpokoentzako eta barrukoentzako, ikastaroak.
• Zerbitzuaren Zirkulazio eta Kudeaketa Arloarekin lankidetzan aritzea,
zirkulazio-eragile berrientzako prestakuntza emateko.
• Zaintzaileentzako sarrera trenbidera eta tuneletara.
• Obra-koordinatzaileen segurtasun-prozedurak.

Jarduketak trenbide pasaguneetan
• E TSren lineetako trenbide pasaguneen bi urtez behingo ikuskapena. Bideen titularrei ikuskapenetan antzemandako anomaliak jakinaraztea,
konpon ditzaten.
• Hobekuntzak trenbide pasaguneen instalazioetan, «ETSko Trenbide Pasaguneen Planaren» barruan:
– Hesi gehigarrien instalazioa Zuhatzuko (Bilbo-Donostia 8/525 KP), Galtzarapeko (Amorebieta-Bermeo 11/728 KP), Gurutze Gorriko (Amorebieta-Bermeo 13/881 KP) eta Sukarrietako (Amorebieta-Bermeo 24/310
KP) trenbide pasaguneetan.
– Kareagako trenbide pasagunearen (14/764 KP, Bilbo-Donostia) babesa
handitzea.
– San Kristobal trenbide pasagunea (21/285 KP Amorebieta-Bermeo) C
klasera egokitzea.
– Zornotzako geralekuko trenbide pasagunea (Amorebieta-Bermeo 0/806
KP) berritzea.
– Laguntza-sistema instalatzea ETSko bost trenbide pasagunetan (osotasuna gainbegiratzea eta gorabeherak kontrolatzea).
– Trenbide pasaguneak seinaleztatzeko eta balizatzeko hobekuntzak.
– Trenbide zabalguneko itxiturak trenbide pasaguneen inguruan.
– C motako trenbide pasaguneetan faldoia duten hesiak jartzea.
– Sei trenbide pasagune kentzea.

ETSren Auto-babeserako plana
• L arrialdi-simulakroak egitea Albia eta Amarako bulegoetan eta Leioako
lantegian.
• Kabinete-ariketa: istripu-simulazioa Ermuan.

Azterlanak egitea
ETSn sarbideak kontrolatzeko sistemak antolatzeko eta modernizatzeko
politikak garatzeko proiektuak.

Covid jarduketak
• Zaintza-zerbitzuak indartzea, musukoen erabilera eta pertsonen arteko
tartea kontrolatzeko.
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Pandemiaren ondorioak zirela eta, alarma-egoera deklaratu arte tramitatzen
ari ziren administrazio-espedienteen kudeaketak eragina izan zuen administrazio-aldiak bertan behera utzi zirenean. Hala ere, gertakari horrek ez
zuen barne-lana eten, eta jarduera prestatzen eta aurreratzen jarraitu zen,
behin epeen etendura kentzea adostuta, administrazio-mailan ahalik eta
kalterik txikiena eragiteko.

3.8.2. Giza baliabideak

COVID 19
SARS-CoV-2 birusak eragindako osasun-krisiaren deklarazioak eragina izan
du 2020an erakundeko sail guztietan, eta, batez ere, giza baliabideen arloan,
horretan pertsonekin lotutako jarduketek eragin berezia izan baitute. Horren
ondorioz, erakunde publikoan gauzatutako jarduera guztia errealitate horretara egokitu da.

• DYAko langileek geltokietan tenperatura ausaz hartzeko zerbitzua kontratatzea.
• Jende-pilaketak kudeatzeko bideo-analitikako azterlanak.

Prestakuntza

3.8. Arlo Korporatiboa

Urtearen hasieran, osasun-alerta deklaratu aurretik, erakundearen eremuan
online prestakuntza-plataforma bat ezartzearen bideragarritasuna aztertzea
ezarri zen helburutzat.

Planteatutako urteko programan eragina izan du ia ekitaldi osoan zehar
aurrez aurreko prestakuntza ahalik eta gehien mugatzeak.

3.8.1. Aholkularitza juridikoa

Azterlan horrekin batera, eta prestakuntza egungo egoerara egokitu behar
zela eta, online ikastaroen eskaintza planteatu zitzaien langileei, hainbat
edukikoa, kanpoko plataforma baten bidez, interesa zutenek egin zitzaten.

Bere jardueraren berezko xedearekin —arlo guztietako laguntza juridikoa—
erlazionatutako eguneroko gaiei erantzuteaz gain, arlo honen ardura erakunde publikoak hainbat motatako erakunde edo entitaterekin sinatzen dituen espedienteak eta hitzarmenak idaztea eta koordinatzea da, bereziki
Euskal Autonomia Erkidegoaren esku dauden trenbide azpiegituren eraikuntzarekin, kontserbazioarekin, kudeaketarekin eta administrazioarekin lotutako alderdi guztiak barne hartzen dituztenak.
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Eragiketa Sailaren
berrantolatzea
2020an barne-deialdiak egin ziren, Zirkulazio eta Mantentze
sailetako beharrei erantzun
ahal izateko langile-zerrendak
izateko.
Horrekin batera, hitzarmena
negoziatu ondoren, alderdi sozialarekin beharrezko harremanak izan dira, Seinaleztapen
eta Komunikazioen eremuan
lana antolatzeko eskema berria
definitzeko.

Ordutegia kontrolatzeko
sistemaren eguneratzea

Telelana

Eguneroko lanaldia erregistratzeko araudi orokorrera egokitu
beharra zegoenez, urtean zehar
ordutegia kontrolatzeko sistema berrikusi da, eta presentzia
kontrolatzeko sistema berriak
ezartzeko aukera aztertu da.

Agintariek egindako gomendioak betetzeko, pertsonen mugikortasuna murrizte aldera, urruneko lan-sistema bat jarri zen abian, une batzuetan aurrez
aurreko lan-ereduaren ordez eta beste batzuetan haren osagarri izango
zena. Neurri horrekin batera, beren ezaugarriengatik urrutiko lana egitea
ezinezkoa den lanpostuetan, aurrez aurreko sistemak eta lanerako txandak
mugikortasuna murrizteko gomendioei erantzuteko egokitu ziren, gomendio
horien bidez kutsatzeko arriskua murriztu nahi baita.

Alde horretatik, lizitazio berria jarri da abian, presentzia kontrolatzeko sistema berri bat hornitzeko eta instalatzeko.

Erretiro partziala eta errelebu-kontratua
2020an, ETSk erretiro partzialeko eta errelebu-kontratuko programa aplikatzen jarraitu du. Erakundeko hamaika pertsonak erretiro partziala hartu
zuten. Prozesu horrekin batera, zeuden lanpostu hutsak betetzeko beharrezkoak ziren errelebu-kontratuak egin ziren.
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Jazarpen-protokoloaren berrikuspena eta egokitzapena

– Araudia betetzea.
• Arau-esparrua, krisiaren hasieran batez ere, konplexua eta aldakorra
izan da. Osasun- eta teknika-agintaritzetatik zetozen arauak etengabe
agertzearen eta aldatzearen ondorioz, ahalegin handia egin behar izan
zen lege-eskakizun guztiak betetzeko.
• Pandemiaren kudeaketa-plana modu positiboan baloratu zen. Kanpoko
auditoretzan egindako ekarpenak ere planean sartu ziren.

2020an, 2014an onartutako laneko sexu-jazarpenaren eta jazarpen sexistaren aurkako protokoloa berrikusi eta eguneratu da, eta horri laneko jazarpen-jokabideak gehitu zaizkio.

3.8.3. Laneko arriskuen prebentzioa

– Zuzendaritzarekin eta beste sail batzuekin koordinatzea.
• Horrelako krisi baten kudeaketan arrakasta izateko, inplikatutako eragile guztien konpromisoa behar da. Erabat tentsioan zegoen merkatu
batean prebentziorako materiala erostea egiteko zaila bihurtu zen, eta

COVID 19
COVID-19a agertzeak aurrekaririk gabeko egoera ekarri du, berria herritar
guztientzat. ETSn, lan-ekipoekin edo agente kimikoekin lotutako arriskuak
interpretatzen ohituta dauden Laneko Arriskuen Prebentzio saileko pertsonek, jarduera delikatua egin behar izan dute. Orain arte, elementu kutsatzaile batek ez du inoiz jokabide berezi hori planteatu.
Osasun-krisia hasi zenetik, Laneko Arriskuen Prebentzio Sailak modu koordinatuan egin du lan bertako kolektibo eta instalazioetarako kontingentzia-planak prestatzen, kutsatzeko ahalik eta arrisku txikiena bermatzeko
behar diren prebentzio-neurriak zehaztuz eta kudeatuz, eta baita osasun-agintariek ezarritako eskakizunak betetzen direla bermatuz ere.
Hain egoera korapilatsuaren aurrean, pertsonen babesa izan da une oro
lehentasuna. Horrela, birusaren etorreraren berri eman zuten lehen berrien
aurrean, zuzendaritzako eta prebentzio-zerbitzuko ordezkariek parte hartzen zuten lantalde bat sortu zen. Hala, jarduteko lehen irizpideak ezarri
ziren, batetik, kutsatzeak prebenitzeko, eta, bestetik, zirkulazioaren mantentze-lanetako eta kudeaketako langileei tratu berezia emateko, garraio
publikoaren sektorea funtsezko zerbitzutzat hartzen delako.
Krisiak aurrera egin ahala, prebentzio-zerbitzuaren lana irizpide teknikoak
eta aplikatu beharreko prebentzio-neurriak zehaztean oinarritu zen, eta
baita ezarri ziren kontingentzia-planen euskarri-dokumentazioa prestatzean
ere, hiru ildo nagusi hauen arabera:
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ordura arte ezagutzen ez ziren merkatuak eta hornidura-bideak esploratu behar izan ziren.
• Osasun-zerbitzuarekiko koordinazioa funtsezkoa izan da, eta hala izaten
jarraitzen du, langileen osasuna zaintzeko. Uneoro hartu dira kontuan
langileen patologiei eta egoera partikularrei buruzko behar zehatzak,
eta irizpide medikoa izan da ondorengo edozein neurri zehaztu duena.
– Langileei informazioa ematea.
• E TSn funtsezkotzat jo zen langileei zuzeneko informazioa ematea. Baita gehiegizko informazioa ezaugarri duen gaur egungo ingurunean ere.
• Hainbat formatu egin ziren informazio eta jarraibide espezifikoekin,
langile guztiei kutsadurei aurrea hartzeko behar zituzten tresnak emateko.
• Ordezkaritza sozialaren parte-hartzea sustatu zen, asteroko bileren
bidez, ezartzen ari ziren neurriak ezagutu zitzaten eta haietan parte har
zezaten.

Obren koordinazioa
ETSk kontratak integratzeko eta kontrolatzeko lan espezifikoa egin du, eta
kontrata horiei pandemia kudeatzeko protokolo espezifikoak egitea eskatu
zaie. Obra-koordinatzaileek protokolo espezifikoetan balioztatutako prebentzio-neurrien jarraipena integratu behar izan dute euren lanean.

Arriskuen ebaluazioak
Urtean zehar, lanpostuen eta ETSko instalazioen arriskuen ebaluazioak egokitu dira. Lan hori osasun-krisiak sortutako ezohiko jarduerarekin batera
egin da.
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Prebentzio Sailaren berrantolaketa
Sailak berrantolaketa-prozesu bat egin zuen, eta hainbat erantzukizun ezarri ziren LAPeko teknikarientzat. Sailak pertsona berri baten sarrera erregistratu zuen.

Enpresa-jardueren koordinazioa
Urtean zehar, kontratatutako enpresen dokumentazio prozesu bat garatu
da, eta prozesu horrek aurrera jarraituko du LAP integratzen eta enpresa-jarduerak koordinatzen.

Koordinazioa proiektu-fasean
Prebentzio-teknikariek era aktiboan hartu dute parte proiektuak koordinatzeko bileretan. Bilera horietan hobekuntza bilatu da, prebentzio-arloko
neurriak txertatuta.

Segurtasunaren eta osasunaren arloko helburuen zehaztapena
ETSren eremu guztietan arriskuen prebentzioaren eta segurtasunaren presentzia areagotzeko, Laneko Arriskuen Prebentzio Sailak erakundeko arlo
eta sail guztietan arlo horretan planteatu beharreko helburuei buruzko azterlana egin du.
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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:

COVID 19 eta ETSko sistemak
Sektore teknologikoa enpresen kolaboratzaile handia izan da osasun-larrialdiaren ondorioz sortutako premia berriei erantzuteko orduan. ETS ez da
salbuespena izan, eta informazio-sistemen arloak kontingentzia-planak
ezarri ditu premiaz, ETSko langileentzat telelan-egoerak bermatzeko eta
trenbideko azpiegiturak urrutitik mantentzeko. Hala, 2020an, ETSko sistemen sarea hedatzeko asmo handiko prozesua gauzatu da, pertsona konfinatuei zerbitzua emateko.
• H
 irukoiztu egin dira lantaldearen urruneko konexioak, eta hobetu
egin dira, ETSren IT sistema guztietan sartu ahal izateko, lanpostuan fisikoki egotearen antzeko erabiltzaile-esperientzia izanik.
• Geografikoki inoiz baino sakabanatuago dauden langileekin, ezinbestekoa
izan da bideokonferentzia-sistemen bidez espazio birtual bat bilatzea
zereginak taldean planifikatzeko, partekatzeko eta gauzatzeko.
– Nextcloud bideo-sistema hobetu eta Zoom ezarri da.
– Sistemen sareko komunikazio-sarbideak aldatu dira, merkatuko gainerako estandarrekiko (teams, webex, Skype…) bateragarritasuna ziurtatzeko.
• L ankidetza-tresna berriak sortu dira eta beste batzuk eguneratu dira
urruneko lankidetzako prestazioak handitzeko (SAP Fiori, Hodei, Intrages,
Lizitazio elektronikoa, Formakuntza…).
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SAP S4 HANAren ezarpenaren hasiera
2014tik, SAPek ERPren egungo bertsioa bertsio berrietara egokitzea bultzatu du, HANA datu-base batekin eta SAPen s/4 HANA bertsioarekin. Horregatik, 2019an, ETSk, aztertu eta erabaki zuen bere egungo ERPa SAP s/4
HANA bihurtzea, eta horrek, besteak beste, honako funtzionalitate hauek
ahalbidetzen ditu:
• Datuen tratamendu masiboa optimizatzea eta analisiak denbora errealean
egitea. SAPen HANA datu-base berriek egungoek baino egitura sinpleagoa
dute.
• Erabiltzailearen esperientzia nabarmen hobetzea eta prozesu batzuk mobilizatzeko aukera ematea. S/4 HANA ERP berriari esker, Fiori interfazean
aplikazio eta transakzio ugari aktiba daitezke.
Ezarpen-prozesua 2020an jarri da abian, eta bi urte iraungo du. Ezarritako
modulu bakoitzerako (FI, CO, BCS, HR, PS, PM, Kontratazioak, Fiori…) aldaketa kudeatu behar da.

Erabiltzaileen lanpostu guztiak Windows 10era migratzea
2020an, ETSk PCak berritzeko eta sistema eragilea eguneratzeko prozesua
amaitu zuen. 2019-2020 aldian 215 ordenagailu baino gehiago ordeztu ditu.
2020. urtearen hasieran, Windows 7k Microsoften eguneratze ofizialak jasotzeari utzi zion. Euskarriaren amaiera iritsi zen, bere bizitzaren amaiera.
Windows 7k ez du segurtasun eguneratzerik jasotzen, eta horrek esan nahi
du, ahultasun kritikoak agertzen badira, ez direla zuzenduko eta bertsio hori
erabiltzen duten ordenagailuak kaltetuak izan daitezkeela.
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Datuak babesteko sistemak hobetzea eta biltegiratze-kabina
(SAN) berrien zehaztapen teknikoak zehaztea

3.8.5. Finantza-baliabideak
2020an, ETSk 137,9 milioi euroko baliabideak kudeatu zituen zuzenean,
aurreko ekitaldian baino % 19 gehiago. Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen eta konpromiso-kredituen arabera, hurrengo ekitaldietan urtean
200 milioira helduko direla aurreikusten da.

Babes-sistema berriek sistemen berreskuratze- eta backup denborak murrizten dituzte. Espazioaren aprobetxamendu handiagoa lortzen da era
automatikoan, eta, beraz, eskalagarritasuna handiagoa eta merkeagoa da.
Hori biltegiratze-egitura aldatuta lortzen da, eta baita hainbat teknika erabilita ere, hala nola jatorrian bikoiztea, bikoiztutako datuak behin bakarrik
biltegiratzea ahalbidetzen baitu.

2020an kudeatutako diruaren % 71 trenbide eta tranbia sarea luzatzeko eta
hobetzeko inbertsioetara bideratu da, eta, bereziki, Topoa lurperatzera eta
agindutako proiektuak eta obrak kudeatzera, Euskal Autonomia Erkidegoko
Trenbide Sare Berria, batez ere.

Gainera, biltegiratzeko SAN sare berria definitu da, erreplikazio sinkronoa
duten All Flash kabinak, makina birtualen ingurunearekiko integrazioa hobetuz, IOPSen errendimendua handituz, administratzeko denbora murriztuz
eta ahalmena hobetuz.

Zuzkidurak

Beste hobekuntza batzuk sistemen segurtasunean eta
funtzionaltasunean
Besteak beste, hobekuntza hauek egin dira:
• Egoitza guztietako Interneteko konexioak zabaltzea eta hobetzea.
• Dokumentuak kudeatzeko plataformaren ezarpenaren lizitazio elektronikoaren prozesua amaitzea, prozesu eta arlo guztietan sortutako dokumentazioaren bizi-zikloa barne hartzen duen ikuspegi global batetik, jatorria
edozein dela ere. Hau da IT sailaren datozen urteetarako proiektu estrategikoetako bat.
• E rabiltzaileen PCen bideokonferentziako periferikoak eta prestakuntza-aretoak hobetzea, urrutiko gonbidatuak sartzeko eta ohiko bileretan
integratzeko.
• Trenbideko oztopoak gainbegiratzeko sistema hedatzea, funtzionaltasuna
hobetuz eta zibersegurtasuna handituz.
• Erakundeko langile guztientzako aplikazio berriak SAP Fiori 2n argitaratzea: PFEZaren egoera eta BGAEaren urteko txostena.
• Instalazio- eta eraikuntza-proiektuen arloarekin erlazionatutako merkatuko aplikazio berriak (CAD tresnak, BIM tresnak eta aurrekontuak kudeatzeko plataformak) eguneratzea eta ezartzea.

M€

%

Pertsonal gastuak

16,4

%12

Funtzionamenduko gastuak

23,6

%17

Kudeaketa aginduak

30,1

%22

Inbertsioak

67,8

%49

GUZTIRA

137,9

%100

Inbertsioak
%49
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3.8.6. Ondarea

azpiegitura berri horren ezaugarriak eta eraikuntza-plana zabaltzeko beste
zerbitzu batzuk ere jasotzen dira.

ETSren Desjabetze, Lurzoruaren Kudeaketa eta Ondare sailek 2020an zehar
beren ohiko funtzioak bete dituzte. Horien bidez garatzen da erakunde publikoari atxikitako trenbide eta tranbia lineei dagozkien lursailen kudeaketa,
beraien existentziaren ziklo luze osoan zehar. Funtsean, honako hauek dira:
trenbideko obrak egiteko behar diren lursailak eskuratzea; lurzoruak, inguruko eremuak eta instalazioak kudeatzea eta babestea.

COVID-19aren ondorioz izandako alarma egoeraren eta populazioaren konfinamenduaren ondoriozko eraginak zerbitzu honek 2020an erregistratu
duen jardueran ere nabaritu dira. Herritarren konfinamenduak berak eta
TOPOguneko instalazioak aldi baterako ixteak kontsulta, eskaera edo erreklamazio kopuruak behera egitea ekarri du. Hala, jarduera-balantzean islatzen diren datuen arabera, urte osoan zehar mota askotako 211 eskaera
erregistratu ziren (aurreko urtean 499 izan ziren). Parte esanguratsu bat
(83) aurrez aurre egin zen, baina kopuru horrek ere beherakada nabarmena
erakusten du aurreko ekitaldiarekiko (233). Gainerako kontsultak telefonoz
eta posta elektronikoz egin ziren.

Jarduketa horiek, 2020an, ETSk egindako proiektu eta obrekin erlazionatutako lursailen desjabetzearen 35 espediente izapidetzean gauzatu dira.
Halaber, 95 ondare-espediente ireki ziren, besteak beste, obra publikoetako
goiko edo beheko pasabideei, eraikinei, urbanizazioei, gurutzaketei edo
zerbitzuen paralelismoei (elektrizitatea, gasa, saneamendua, hornidura,
telefonia…), lur-erauzketei, lubetei eta abarri buruzkoak.

Erabiltzaileen intereseko gaiei dagokienez, gehienak (155) informazio-eskaerei eta askotariko kontsultei dagozkie. Gainerakoen (56) jatorria asko-

Era berean, ETSk, hiri- eta lurralde-plangintzako dokumentuei buruzko
trenbide arloko azterlana eta txostena egin ditu, jendaurrean jartzeko faseetan, 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-antolamenduarekin ahalik eta gehien integra dadin lortzea.

3.9. Gizarte Erantzukizun Korporatiboa
3.9.1. 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
93
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Urteurren horiek gogoratuz, kanpainak berdintasunaren eta emakumeen
eskubideen aldeko lana aspalditik datorren katea dela azpimarratu zuen.
Mezu horren bidez, berdintasunaren aldeko urratsak eman dituzten emakume guztiak omendu ziren. Aldi berean, belaunaldi berriei, katea indartzen
jarraitzeko dei egin zitzaien.
Kanpainaren leloak (“Katerik gabe, katean”), hain zuzen ere, berdintasunaren aldeko borrokaren belaunaldien arteko transmisioa sinbolizatzen du.

tariko erreklamazioak edo kexak dira. Kontsulta edo kudeaketa guztien % 54
emakumeek egin dituzte, eta % 46 gizonek.

3.9.2. Berdintasuna
ETSk aurrera jarraitzen du berdintasunerako politikak ezartzeko eta garatzeko konpromisoarekin, berdintasun hori eraginkorra izan dadin, erakundean zeharkako izaera izango duen printzipio estrategiko gisa.

Emakunderen kanpainarekin bat eginda
Bere ezaugarriak diren balioekin bat etorriz, ETSk bat egin zuen Emakundek
Martxoaren 8a zela eta sustatu zuen kanpainarekin. Kanpaina horretan,
emakumeen berdintasunarekin eta eskubideekin erlazionatutako hainbat
ospakizun gogorarazi ziren. Kanpainak bat egin zuen Beijingo Adierazpenaren eta Ekintza Plataformaren 25. urteurrenarekin eta Berdintasunerako
Euskal Legea onartu zeneko hamabosgarren urteurrenarekin.
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Berdintasunaren aldeko ipuin lehiaketa

12 urtetik 16 urtera bitarteko kategoriako euskarazko saria hutsik geratu zen.

Euskal Trenbide Sareak, Euskotrenek eta Metro Bilbaok batera antolatu
zuten Berdintasunaren aldeko III. Ipuin Lehiaketa, Emakunde Foroaren
jardueren testuinguruan. Lehiaketa erakunde publiko horietako langileei eta
horien bikoteei, ezkontideei eta seme-alabei zuzenduta egon zen. Raquel
Ortiz, ETSko Sistemen teknikaria, izan zen lehiaketako irabazleetako bat.

Era berean, aipamen berezia egin zitzaion Ivan Poyato Metro Bilbaoko geltoki-ikuskatzailearen “Estrellas” idazlanari.

Emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte baten aldeko
adierazpena

Kontakizun irabazleak hauek izan ziren:

Azaroaren 25ean, Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunean, ETSk bat egin zuen Eusko Jaurlaritzaren adierazpen
instituzionalarekin. Aldarrikapen publiko horretan,
Jaurlaritzak indarkeria sexistaren adierazpen guztiak
gaitzesten zituen, eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte baterantz
aurrera egiteko konpromiso
irmoa agertu zuen, bereziki
gaur egun, Covid19ak sortutako krisi-egoera bizi den
uneetan.

• “Mi compañero de clase”, Endika Izquierdo, Mónica Gómez Euskotreneko Treneko agentearen semea, 12 urtetik 16 urtera bitartean, gaztelaniaz.
• “Superheroia”, Mirari Celayeta, Euskotreneko Administraria, 17 urtetik
aurrerako kategorian, euskaraz.
• “Sobreviviré”, Raquel Ortiz, ETSko Sistema-teknikaria, 17 urtetik aurrerako kategorian, gaztelaniaz.

Krisiaren hasieratik, Jaurlaritza honentzat lehentasuna
izan da emakumeen aurkako
indarkeria matxista kasuetarako arreta-zerbitzuak
funtzionamenduan mantentzea eta errealitate berrira
egokitzea, bai eta biktima
guztiek zerbitzu horiek eskuratzeko aukera izatea,
haien aniztasuna kontuan
hartuta. Baina, horrez gain,
konpromisoa hartu du pan95
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3.9.4. Elkartasun balioen sustapena

demiari eman beharreko erantzunean genero-ikuspegia modu integralean
txertatzeko; izan ere, osasunean, ekonomian eta gizartean orohar eragina
duen krisi honek guztioi eragiten badigu ere, modu ezberdinean egiten du:
eta horren adierazleetako bat da emakumeen aurkako indarkeria, pandemia-garaian emakume askoren zaurgarritasun maila handitu baitu, behartuta egon baitira beraien erasotzailearekin konfinatuta edo ordu gehiago
egotera.

Gabonetako lotea behartsuentzako
Abenduan, ETSk ohiko bisita egin zion Jesusen Bihotz Sakratuaren On
gintza Elkarteari. Ordena erlijioso horrek, Ibarrekolandako (Bilbo) geltokia
itxi zenean, 1994an, bere jabetzako lursail batzuen erabilera laga zigun.
Ordudanik, euren eskuzabaltasuna eskertzeko, urtero, Gabonak baino lehen
elikagai sorta bat ematen zaie oinarrizko produktuekin. Aurten, Gorka Eraña,
Saioa Ochoa de Alda eta Manu Rueda izan ziren ahizpatxoak bisitatzeaz
arduratu zirenak, sorta emateko. Dolores ahizpak esker ona adierazi zuen
ETSren detailearengatik, hainbat arrazoirengatik ongintza-erakunde horren
instalazioetan bizi diren pertsonen oinarrizko beharrei erantzuteko balioko
baitu.

3.9.3. Euskararen sustapena

Euskararen Nazioarteko Eguna
Abenduaren 3an, Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzen den egunean,
Eusko Jaurlaritzak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek, Gasteizko, Bilboko eta Donostiako Udalek eta UEMAk egindako adierazpen instituzionalari atxiki zitzaion ETS. Adierazpen horren bidez, gure gizartea
euskaraz biziberritzearen alde egiten da. “Aurten —dio aldarrikapenak—
beste zerbait ikasi dugu: euskarak, bidelagun izan behar dugunak, zailtasunak gainditzeko ahaleginean laguntzen digu”. “Euskarak —gaineratzen du—
aurrera eginarazten digu”.
Euskararen aldeko helburu hori betetzen laguntzeko, ETSk galdera-lehiaketaren beste edizio bat deitu zuen plantilla osoaren artean, emaitza honekin:
1. Miren Ibáñez (Sare Teknikaria Bizkaia).
2. Adoración Lansorena (Aginte Postuaren Teknikaria Gipuzkoa).
3. Igor Diez (Sare Teknikaria Bizkaia).
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Gaztedi Rugby Taldeari babesa
ETSk Gaztedi Rugby Taldea babesten jarraitu zuen 2020an. Irabazi-asmorik
gabeko erakunde horrek eragin handia du Araban, gazteen garapen pertsonalari eta kirol-garapenari egiten dion ekarpenarengatik eta bere konpromiso sozialarengatik. Hiru denboraldirako sinatutako hitzarmena 2020ko
ekainean amaitu zen. ETSk eta Euskotrenek 25.000 euroko ekarpena egin
dute urtean klubeko kategoria eta modalitate guztiak (gizonezkoak, emakumezkoak eta inklusiboa) garatzeko. Denbora horretan, bi erakunde publikoen markak kirol-ekipamenduetan, joko-zelaian, webgunean eta klubak
zabaldutako euskarri inprimatuetan egon dira.
Gaztedi Rugby Taldea aitzindaria da inklusio-talde bat sortzen. Talde horretan aniztasun funtzionala duten pertsonek parte hartzen dute, eta, bertatik,
aukera-berdintasunaren eredua sustatzen da.

ETS, ‘bizikletaren lagun’ gisa ziurtatua
ETSk Lebarion duen egoitza ‘bizikletaren lagun’ (Cycle Friendly Employer –
CFE) gisa egiaztatutako Durangaldeko 23 lantokietako bat da. Joan den
uztailean lortutako bereizgarria, Europako Txirrindulari Federazioak Europa mailan bultzatutako proiektu baten parte da, alde batetik, lantokiei egunero euren lanpostura bizikletan joaten direnen beharretara egokitzen laguntzeko, eta, bestetik, mugikortasun mota hori sustatzen duten enpresak
aintzatesteko.
ETSz gain, aintzatetsitako erakundeen artean Durangaldeko Mankomunitatea, ekimenaren sustatzailea, eskualdeko hamar udal, lau ikastetxe eta
zazpi enpresa daude. Ziurtagiria lortzeak aldizkako sustapen-saioetan parte hartzeko eta bizikletaren erabilera sustatzeko konpromisoa dakar. Izan
ere, 2020-2023 aldirako, sortzen diren onura ekonomiko eta sozialetan
eraginez garraiobide hori dinamizatuko duten sustapen-ekintzak barne hartzen dituen ibilbide-orri bat definitu zen.
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Ekintza horiekin guztiekin eta eragile publikoen eta pribatuen parte-hartze
aktiboarekin, besteak beste, 2023a amaitu baino lehen bizikletaren eguneroko erabilera egungo %0,6tik %5era pasatzea bilatzen da. Helburua lortzeko modukoa da, adibidez, Gasteizen bizikleta %12 erabiltzen dela, eta
Kopenhagen, berriz, %35era heltzen dela kontuan hartzen badugu.
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Partaidetza Enplegu Lagundurako programa oroitzeko bideoan
Euskal Trenbide Sareak, laneko merkatu inklusiboaren alde lan egiten duen
irabazi asmorik gabeko Lantegi Batuak erakundearen Enplegu Lagundua
programaren 25. urteurrena ospatzeko bideoan hartu du parte.
Duela 25 urte sortu zenetik, Enplegu Lagundua programak desgaitasunen
bat duten 340 pertsonen 500 kontratazio ahalbidetu ditu, 225 enpresatan.
“Zenbakien atzean —Lantegi Batuaketik adierazi dutenez— profesional talde
bat dago, egunero lanean, pertsona horiei eta enpresei zerbitzua emateko,
eta, horien ostean, guri laguntzea eta desgaitasuna duten pertsonengan
sinestea erabaki duten pertsonak daude, beren erakundeak leku hobeak
izan daitezen”
Bideo oroigarrian, programaren erabiltzaileak eta ekimen honetan modu
aktiboan parte hartzen duten erakundeetako eta enpresetako arduradunak
agertzen dira, ETS, besteak beste.

Ikusmen-urritasuna duten pertsonak geltokietan gidatzeko gailua
Abenduaren 11n, ETSk, Metro Bilbaorekin batera, geltokietan ikusmen-urritasuna duten pertsonak gidatzea ahalbidetzen duen aplikazio mugikor bat probatu zuen. Soluzio teknologiko hori QR motako seinale berrietan oinarritzen da. Kamera eta Interneterako konexioa duen gailu mugikor
baten bitartez seinaleak urrundik irakurtzeko aukera ematen du, edozein
argiztapen-baldintzarekin eta irakurketa-angelurekin.
Sistema probatzeko, ETSk eta Metro Bilbaok Zazpikaleetako geltokia aukeratu zuten proba pilotua egiteko, linea ugari jasotzen dituen terminala delako eta bertatik gidatzea konplexua delako.
Ernesto Martinez de Cabredo ETSko zuzendari nagusia eta Eneko Arruebarrena Metro Bilbaokoa eta Juan Carlos Andueza ONCE Euskadiko lurralde-ordezkaria bertan izan ziren. ETSko eta Metro Bilbaoko langileak, telefono
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mugikorra eta aplikazio hori zutela, metroaren 1-2. eta 3. lineetako hainbat
puntutan ibili ziren gailuaren eraginkortasuna egiaztatzeko.
Bai ETSk bai Metro Bilbaok lanean jarraitzen dute euren trenbide sareen
irisgarritasuna hobetzeko; lan-ildoetako bat, urritasun sentsorialak dituzten
pertsonen kolektiboentzat soluzio berriak aztertzea da.
Irisgarritasunaren arloko soluzio berritzaileak aztertzeko ondorengo prozesuan, ETS eta Metro Bilbao bat etorri ziren Navilens enpresak ikusmen
urritasuna duten pertsonen kolektiboarentzat garatzen duen gidaritza- eta
informazio-teknologia baloratzeko orduan.
Seinale espezifikoak instalatuz, ibilbideak diseinatu eta elementuei buruzko
informazioa eman daiteke, eta baita informazio dinamikoa ere (tele-adierazleen kasuan), ikusmen urritasuna duten pertsonentzako edozein gune irisgarri eginez.
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3.9.5. Kultura-balioen sustapena

3. lineako eraikuntzaren gorabeherak laburbiltzen dituen liburua
argitaratu da
Bilboko metroaren 3. linea martxan jarri zeneko hirugarren urteurrena bete
zenean, ETSk, trenbide azpiegitura horren eraikuntzaren gorabeherak kontatzen dituen liburu bat argitaratu zuen. Izenburuak, “3. linea, funtsezko
katebegia”, hain zuzen ere, ibilbide berriari eta haren ekipamenduari egiten
dio erreferentzia, bi trenbide sare historiko lotzea ahalbidetu baitu: Bilbo-Donostia eta Bilbo-Lezama. Hori dela eta, garraio sistema berrantolatzeko funtsezko helburua bete da, eta Txorierri, Durangaldea, Busturialdea edo
Debabarrena eskualdeetan bizi diren biztanleek Bizkaiko hiriburuaren bihotzeraino eroso iristeko aukera izan dute.
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nak moldeko letra bihurtu zituen bere ekarpenak eta ETSko profesionalen
eta kanpoko laguntzaileen talde handi baten ekarpenak. Haiekin batera
ekitaldian egon ziren, Antonio Aiz garai hartako Azpiegitura eta Garraio
sailburuordea eta une hartan ETSko zuzendari nagusia zen Aitor Garitano,
obren diseinuan eta egikaritzean parte hartu zuten erakunde publikoko aurreko zuzendariekin, teknikariekin eta enpresetako arduradunekin batera.
Azpiegitura berriak Bilboko gune garaietan bizi diren 70.000 pertsona baino
gehiago artatzen ditu zuzenean, eta Bizkaiko eta Gipuzkoako beste eskualde batzuetako erabiltzaileei ere ematen die zerbitzua. Herritarren aldetik
izan duen erantzunak Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak egin
duten eraikuntza eta ekonomia arloko ahalegina abalatzen du. Metroaren 3.
linea lurraldearen benetako ardatz egituratzaile bilakatu da.

Webserieen jaialdiaren eta mendiko argazki eta zine lehiaketen
babesa
ETSk webserieekin, argazkigintzarekin eta mendiko zinemarekin erlazionatutako hainbat kultur ekitaldiri emandako babesa sendotu du; izan ere,
pandemiak eragindako murrizketak gorabehera, aurreko edizioetako deialdiari eta kalitate-mailari eutsi diete.
CVCPHOTO, Club Vasco de Camping elkarteak antolatzen duen mendi-jardueraren nazioarteko argazki lehiaketan 60 herrialdetako 499 argazkilarik
hartu zuten parte, 1.322 argazki aurkeztuz. Ricardo Alves portugaldarrak
irabazi zuen seigarren edizioa, maiatzaren 30ean Donostian ospatu zen
gala birtual batekin amaitu zen.

ETSk argitaratu duen liburua lau kapitulu handitan dago egituratuta. Begoñako Errepublikako burdinbideez diharduen argitalpenaren lehen kapituluak Bilboko trenbidearen historia errepasatzen du. Bigarren atal nagusiak
proiektuaren sorrera eta bilakaera jorratzen ditu. Hirugarren zatiaren ardatz
nagusia 3. linearen eraikuntza eta ekipamendua da, eta obren antolaketan
eta garapenean sakontzen du. Azkenik, argitalpenak proiektuaren emaitza
aurkezten du, zerbitzuari eta merkataritza-onarpenari dagokienez.

Seriesland Bilbao, webserieei eskainitako Euskadiko ikus-entzunezko lehiaketa bakarra da. Seigarren edizioan, urriaren 19tik 23ra bitartean, 22
herrialdetako 92 titulu biltzea lortu zuen, horien artean zazpi euskaldun,
Internet bidez banatu eta ikusteko sortutako ikus-entzunezko sorkuntza-lanen barruan nazioarteko erreferente gisa finkatzea lortu duen topaketa
batean. Serieslanden edizio berri honetan, drama eta tonu ilun eta ezkorreko gaiak nagusitu dira, koronabirusarekin erlazionatutako gaiak jorratzen
dituzten hainbat lan barne.

Liburuaren aurkezpen-ekitaldia uztailaren 16an egin zen Zazpikaleak-Casco viejo geltoki intermodalean. Bertan parte hartu zuten Agustin Presmanes
argitalpenaren koordinatzaileak eta Juanjo Olaizola Euskotreneko Burdinbidearen Euskal Museoko zuzendariak. Azken horren sintesia- eta garapen-la102
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BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia Nazioarteko Mendi Zinemaldiak, ETSren laguntzarekin, arrakastaz ospatu zuen hamahirugarren edizioa abenduaren
4tik 13ra bitartean. 2020an, aurrez aurre egindako mendiko zinema arloko
nazioarteko jaialdi bakanetako bat izan da. Guztira 5.578 ikusle izan ziren
Euskalduna Jauregian, BBK Aretoan eta Golem zine-aretoetan eskainitako
saioetan, eta 18 herrialde ordezkatzen zituzten 57 film proiektatu ziren.
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Trengintza Hiztegitik Trengintza Atarira

Lehen bi sariek Smartbox bana jaso zuten, eta irudiak ETSren urteko mahai
gaineko egutegian argitaratu dira.

ETSk berretsi egin du Trengintza Hiztegia (www.trenhiztegia.eus) elikatzearen aldeko apustua. Ekimen horrek berrikuntza garrantzitsuak ekarri ditu
Elhuyar Fundazioak eta garraioarekin eta azpiegiturekin erlazionatutako
hainbat erakundek (ETS, Euskotren, Metro Bilbao, Bizkaiko Garraio Partzuergoa eta CAF) 2016az geroztik bidaia partekatu bat egiten baitute bilketaren,
itzulpenaren eta terminologiaren bateratzearen alde duten lankidetzari
esker.
Gaur egun, atariaren kontsulta-interfazeak bi iturri edo oinarri terminologikoetan aldi berean bilatzeko aukera ematen du. Alde batetik, tren arloko
hiztegia bera (Trengintza Hiztegia), erakunde laguntzaileek egina, lau hizkuntzatan: gaztelaniaz, euskaraz, frantsesez eta ingelesez. Bestetik, Mario
Leonek argitaratutako Trenaren Hiztegiaren eta Trenaren Hiztegi Poliklotaren bildumak. Horietan bederatzi hizkuntza gehiago jasotzen dira: alemana,
galiziera, italiera, katalana eta portugesa. Azkenik, bilaketa Wikipedian ere
egiten da zuzenean.

3.9.6. Barne-komunikazioa

Trenbideko argazki lehiaketa
ETSk argazki lehiaketa bat antolatu zuen 2020an, trenbidearen esparruan
sormena sustatzeko.
Aitor Gartzia izan zen irabazlea, zuri-beltzeko argazki batekin. Epaimahaiaren iritziz irudi “freskoa eta alaia” da, “Covid-19a heldu aurretik nonbaitera
barrezka, ondo pasatuz, doazen gazteak irudikatzen dituena. Maskararik ez
dagoen, eta berriro ikustea kostako zaigun iraganeko irudia”.
Akzesita Juanjo Plazak eraman zuen, trenbide baten irudiarekin. Epaimahaiaren ustez, “etenik gabe sigi-saga egiten duen trenbidea, edozein
agertokira egokituz, joateko eta itzultzeko bere zeregina betez”.
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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.
2020ko edizioaren emaitza honako hau izan zen:
• 0-3 urte: Jon Lekue Sáez (Garbiñe Sáezen semea - Albia).
• 4-7 urte: June Aras (Alberto Arasen alaba - Albia).
• 8-11 urte: Lucía de la Iglesia Mendizabal (Estíbaliz Mendizabalen alaba
- Albia).
• 12-14 urte: Markel Ruipérez Del Val (Ana Del Val-en semea – Albia).

Aisialdiko eta kiroleko jardueren egutegiaren etetea
Osasun-alarmaren eta pandemia-egoeraren adierazpenaren ondorioz, ETSk
eten egin zuen erakundeko pertsonen arteko harremanak aberasteko eta
sailen arteko ikuspegiak sustatzeko kirol- eta aisialdi-jardueren urteko programazioa. Jardueren programak, batez ere, pertsona beteranoak omentzeko antolatzen diren topaketak, herri-ekitaldietan parte hartzea eta kirol-jarduera eta -txapelketak barne hartzen ditu.
Era berean, bertan behera utzi ziren Gabonak zirela eta egin ohi diren barne ekitaldi eta ospakizunak. Tradizioz, Santo Tomas egunaren atarian ospatzen dira, urte amaierako lunch klasikoarekin, eta Olentzerok eta Mari Domingik bisita egiten dute, ETSren egoitzetan biltzen diren umeen
gozamenerako.
Hala ere, plantillako langileen artean Gabonetako loteak zozketatzeari eutsi
zitzaion, eta emaitza hau izan zen:
• Gabonetako Saskia: José Luis Bernardino. Zirkulazio Z. / Atxuri.
• Lotea: Roberto Ruiz. Zirkulazio Z. / Atxuri.

105

3

JARDUEREN BILAKAERA 2020KO EKITALDIAN

• Lotea: José Domingo Arriola. Zirkulazio Z. / Amara.
• Lotea: Conchi Corral. Zirkulazio Z. / Albia.
• Lotea: Antonio López. Eraikuntza Z. / Albia.

ruen arteko garraio publiko azkarra, puntuala eta integratua izango dute,
eta horri esker, gaur egun errepideko ibilgailuetan bidaiatzen duten pertsona ugarik trenbidez bidaiatu ahal izango dute. “Gaur egun gure hiriburuen
artean errepidez egiten diren eguneroko trafikoen %8-10 trenbidera joango
da zuzenean”, aurreratu zuen.

3.9.7. Jardunaldiak eta kongresuak

Hitzaldia, José Luis Ábalos Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako ministroarekin bilera bat izan ondoren eman zuen. Bilera horretan, bi erakundeetako arduradunek konpromisoa berritu zuten oraindik egin gabe zeuden
lanen erritmoa bizkortzeko eta Euskal Y-aren obra osatzeko behin betiko
bultzada emateko.

Urtarrilaren 22an Basque Railway izeneko nazioarteko laugarren tren
jardunaldia egin zen Donostian. Bertan, Euskadiko garraio publikoaren “bizkarrezurra” bihurtuko diren abiadura handiko sareak martxan jartzeko
erronkak aztertu ziren, Arantxa Tapia orduko sailburuak irekiera-ekitaldian
nabarmendu zuenez. Horrela, adierazi zuenez, 3 - 4 milioi pertsonak hiribu-
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Arantxa Tapiak trenbide-korridore atlantikoaren barruan kokatu zuen Euskal
Y-a, hau da, penintsula eta Frantzia lotzeko funtsezko elementua dela esan
zuen. Gipuzkoako tartea amaituta, “gaur egun erronka nagusia AHTa hiriburuetara iristean dago”. Hori dela eta, Ministerioari egungo lan-agindua
handitzeko borondatea eskaini zion, jarduketa berriei ekiteko, obra zibila
amaituta dagoen tokietan gainegitura (trenbideak eta elektrifikazioa) instalatzea, edo Bilboko eta Vitoria-Gasteizko terminal berriak eraikitzea, besteak
beste.

ma horrek, esan zuenez, azpiegituren, ustiapenaren eta geografiaren alderdi guztiak integratu behar ditu, trenbideak estatuen mugen gainetik jarraipena izan dezan”.
Hizlari nagusi gisa, Libor Lochman CER (Community of European Railways)
erakundeko zuzendari exekutiboak hartu zuen parte. Lochmanek Europar
Batasun mailan trenbideko legeria markatzen duten arauen eta erregulazioen negoziazioan eta prestaketan hartzen du parte. Bere zeregin nagusia
tren enpresen ikuspegia ematea da, eta, planteamendu horretatik, “Europako erakundeek trenbide espazio integratu interoperagarri europarraren
sorrera bultzatzea beharrezkoa” dela esan zuen, eta “arauzko esparruak
beste garraiobide batzuen aurrean trenbidea ez zigortzearen” aldeko apustua egin zuen.

Irekiera instituzionalean, Eneko Goia Donostiako alkateaz gain, ia mundu
osoko tren konpainiak biltzen dituen UICeko François Davenne zuzendari
nagusiak parte hartu zuen. Davenneren hitzetan, beharrezkoa da trenbidea
sistema gisa ulertzea, eta ez pieza isolatuz osatutako mosaiko gisa: siste-
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Basque Railway biltzarrean 600 profesional baino gehiago izan ziren, eta,
hizlarien parte hartzeaz gain, erakusketa- eta networking-gune bat, mugikortasun berriaren aurrean euskal industriak dituen erronkei buruzko solasaldi bat eta lau mahai sektorial ere izan ziren. Horietan, enpresetako eta
erakundeetako ordezkariek tren arloko berrikuntza eta digitalizazioa, eragiketa eta fabrikazioa eta mugaz gaindiko esperientziak izan zituzten hizpide. Ekitaldiak Amurrio Ferrocarriles, Bombardier, CAF, Danobat, Dominion-Begirale, Ekide, Ikusi, Ingeteam, JEZ Sistemas Ferroviarios, Talgo eta
Thales enpresen laguntza izan zuen.

zio eta obretara bisitak egiteko programari eutsi zion. Programa horren
bidez, erakundeak egiten duen lanari buruzko ezagutza handiagoa sustatzen
da, eta, aldi berean, garraio publikoa ezaugarritzen duten balioak herritarren
artean zabaltzen laguntzen da.
Hala, urtarrilaren 23an, Eusko Legebiltzarreko batzorde baten ordezkaritzak Topoaren trenbide saihesbidearen obrak bisitatu zituen. Egun batzuk
geroago, otsailaren 21ean, Gipuzkoako Industria Ingeniarien Eskolako
profesional talde batek Lugaritzeko eraso-frontean egiten ari ziren lanak eta
Bentaberriko haitzuloa iragazgaizteko lanak bertatik bertara ezagutzeko
aukera izan zuen.

3.9.8. Kanpoko bisitak obra eta instalazioetara
Pandemiaren ondoriozko alarma-egoera ofiziala aldarrikatu arte, 2020ko
lehen bi hilabeteetan ETSk gizarte-kolektiboetako ordezkariek bere instala-
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3.10. Kalitatea eta ingurumena
Kudeaketa sistema integratuak
Irailean, ETSk, AENORek egindako kalitatearen eta ingurumenaren ISO
9001:2015 eta ISO14001: 2015 ISO arauak, hurrenez hurren, berritzeko
kanpoko auditoretzak jaso zituen. Era berean, EMAS III Erregelamenduaren
eta Ingurumen Adierazpenaren ziurtagiriaren jarraipen-auditoretza egin zen,
Ingurumenerako Batzordearen 2017ko abuztuaren 28ko 2017/1505 (EB)
Erregelamenduaren eta abenduaren 19ko 2018/2026 (EB) Erregelamenduaren aldaketen arabera. Adierazpen horretan erakundearen zenbait ingurumen-adierazleren jarraipenak jasotzen dira, zuzenekoak zein zeharkakoak,
ISO 14001:2015 arauaren egiturarekin.
Adierazpenak izaera publikoa du; interesatuta dagoen pertsona oro sar
daiteke horren edukira. Erakundeko langileak Intranetetik; herritar guztiak,
ETSren webgunearen bitartez.
Era berean, martxoan egin zen laneko segurtasun- eta osasun-sistemaren
jarraipenerako lehen auditoretza. SGS ziurtatzaileak egin zuen ISO45001:
2018 arauaren arabera, sistema 2019an erreferentzia berriaren eskakizunetara egokitu ondoren.

2020an, Mantentze Sailaren helburuak eta adierazleak dagozkien planetan
txertatzen jarraituko da, planaren irismenean egon ez arren. Trenbideen
Mantentze eta Azpiegitura arloko dokumentazioa sisteman sartu ondoren,
bigarren barne-auditoretza bat egin zen, ezarpen-maila egiaztatzeko. Emaitzak oso onak izan ziren.

Ziurtapenen irismenak Erakunde osoa hartzen du, segurtasunari eta osasunari dagokienez. Kalitatearen eta ingurumenaren eremuan, honako zuzendaritza hauei eragiten die: Plangintza eta Proiektuak, Eraikuntza, Instalazioak, Zirkulazioa eta Zerbitzuaren Kudeaketa, eta Zirkulazioko
Segurtasuneko Buruzagitza.

Urtekoaren orokorrean, sistema integratuan markatutako 68 helburuetatik,
59,5, gogobetetze mailarekin lortu ziren, %87,5a, eta horrek erakundeko
langileek sistemen kudeaketan duten inplikazioa erakusten du. Adierazleen
bateria bat ere neurtzen da, 87 guztira. Azken horiek etengabeko hobekuntzarako informazio iturri garrantzitsutzat hartzen dira, eta sistemaren prozesuen kontrol eta jarraipenaren mende zuzenean ez dauden Zuzendaritzak/
Sailak ere barne daude, horien artean Komunikazio, Ondare, Informazio
Sistema eta Mantentze Zuzendaritzak.

Kudeaketa-sistema integratuaren mantentzea eta etengabeko hobekuntza
bermatzeko, barneko auditoretzak egin ziren kanpokoak baino lehen. Barne-auditoretzak ere sistema etengabe hobetzeko oinarri dira, indarguneak
eta hobetu beharreko arloak hautemanez. Hiru sistemetarako ikuskatutako
obren kopurua aurreko aldikoa baino askoz txikiagoa izan da.
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Beste alde batetik, eta eskaintzen diren eta bezeroak zuzenean jasotzen
dituen zerbitzuen kanpo kalitatea neurtzeko xedez, ETSk dagozkion gogobetetze inkestak egin zituen. Emaitzek hobera egin dute, aurreko erreferentziazko balioekin alderatuta. Horrela, operadoreak %98,44ko gogobetetze
maila eman du, eta obra eta proiektuetako bezeroek %95,6koa. Kasu bietan
gainditu egiten dira erreferentziazko balioak (%89,7 eta %80, hurrenez
hurren).
Balio horiek 2019an erregistratutakoak baino altuagoak dira, edo aldaketarik gabe jarraitu dute operadorearen kasuan. Erabiltzaileen artean egindako
inkestaren emaitzak erakusten duenez, 10etik 8,90eko puntuazioa lortu da
“Zerbitzuaren puntualtasuna” kontzeptuan, eta horrek aurreko urteko datuak (8,69 puntu) hobetu ditu.

Kalitatezko zerbitzu ikuskatua eta aintzatetsia emateaz gain, ETSk konpromiso sendoa du ingurumen-baldintza guztiak zorrotz betetzeko. Eremu
horretan egiten duen lana prozesu egokienak identifikatuz eta horien garapenean ingurumen-inpaktuak murriztuz egiten du. Sisteman bertan integratuta egon ez arren, ETSk jardunbide egokien konpromiso hori lantegietan
sortzen diren hondakinen kudeaketara ere hedatzen du, indarrean dagoen
legediaren arabera.
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Sari hori emateko ekitaldia Iñigo Urkullu Lehendakaria buru izan zen gala
batean egin zen, abenduaren 17an, Bilboko Euskalduna Jauregian, eta
streaming bidez soilik eman zen. Ernesto Martínez de Cabredok, ETSko
zuzendari nagusiak, Iñaki Arriola Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza,
Etxebizitza eta Garraioetako sailburu eta erakunde publiko horretako presidentearen eskutik jaso zuen aintzatespena.
Eusko Jaurlaritzak sustatutako Euskalit fundazioa Kudeaketa Aurreratua
sustatzeko antolakunde-talde batek osatzen du, eta erabilgarritasuna, efi
zientzia eta hurbiltasuna eskaintzen ditu, Euskadiren lehiakortasunari eta
garapen jasangarriari laguntzeko.

Go Mobility azokan parte hartzea
ETSk Go Mobility azokaren bigarren edizioan Ficoban (Irun) hartu zuen parte martxoaren 11n eta 12an. Erakusketa-gune horretan, garraio eraginkorrerantz aurrera egiteko eta klima-aldaketaren aurka borrokatzera zuzendutako politika publikoen berri eman zen. ETSk standa partekatu zuen
mugikortasun jasangarriaren ingurumen- ekonomia- eta gizarte-printzipioetan oinarritutako ereduarekin konprometituta dauden Euskotren, Energiaren
Euskal Erakundea eta Energigune IKZ erakundeekin.

Kudeaketa Aurreratuko Brontzezko A saria
ETSk Euskalitek ematen duen Kudeaketa Aurreratuko Brontzezko A saria
lortu zuen 2020an. Aitorpen hori, Euskalitek irailaren 16tik 23ra egin zuen
kanpo-ebaluazio sinplifikatuaren prozesuaren emaitza da. Prozesu horretan
Kudeaketa Aurreratuko Ereduaren sei alderdi aztertu ziren: estrategia, bezeroak, pertsonak, gizartea, berrikuntza eta emaitzak.
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3.11. Berrikuntza

guztiei, I+G+b-ri buruz duten ezagutza baloratu ahal izateko eta, batez ere,
lanarekin erlazionatutako ideia berritzaileak identifikatzeko, lanaren kalitatea hobetzen laguntzeko.

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 eraginkortasun eta jasangarritasun maila nagusiekin garatzeko xedez.

Trenbide sarean ezpondak ez erortzeko soluzio berritzaileak

2020ko gertaera garrantzitsu bat Berrikuntzaren Erosketa Publikoaren (BEPCPI) lehen prozesua izan zen, aurrez ETSn identifikatutako erronka bati
ekiteko soluzio berritzaileak bilatzera bideratua; kasu honetan, ezponden
mugimenduak goiz detektatzea. Berrikuntza sustatzeko administrazio-jarduera da BEP-CPI, kontratazio publikoaren bitartez merkatu berritzaile
berrien garapena eskariaren aldetik sustatzera bideratua. Prozesua, sektore publikoan konpondu gabeko erronketatik abiatuta antolatzen da, eta
enpresek eta eragile zientifiko-teknologikoek soluzio proposamenak egin
behar dizkiete erronka horiei.

Hogei bat erakundek parte hartu zuten 2020an gauzatu zen “Euskal Trenbide Sareak (ETS) kudeatzen duen eta Euskotrenek operatzen duen Trenbide
Sareko ezpondak eta material mugikorra sentsorizatzeari” buruz Merkatuari egindako Aurretiazko lehen Kontsultan. ETSk sustatutako ekimen horretan
parte hartu zuten erakundeen artean, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa multinazionalak, unibertsitateak eta I+G zentro teknologikoak daude.

Quality Innovation Award aintzatespena lortzea izan da ETSren lorpenetako
bat nazioartean. Barne-mailan, langileek berrikuntzaren arloan parte hartzea ere bultzatu du ETSk. Horretarako, galdetegi bat zabaldu zien langile

Jasotako proposamenek merkatuaren gaitasunak ebaluatzeko eta berrikuntza dakarten eta Berrikuntzaren Erosketa Publikoko lizitazioen bitartez lor
daitezkeen espezifikazio funtzionalak definitzeko balio izan dute.

Lehen kontsulta horren emaitzak martxoaren 11n Bilbon egindako jardunaldi batean eman ziren ezagutzera.
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Xurgapen akustikoko sistema hori ezartzeak, Bilbo-Donostia linean dagoen
Ermuko geltokiaren inguruko kalitate akustiko helburua betetzea nabarmen
hobetzea lortu du. Sistema berri hori gauez instalatu zen, trenbideko zirkulazioari eragin barik, eta bizilagunei eragindako eragozpenak murriztuz.
2018an ere jaso zuen sari hori ETSk, ikuspen artifizial adimenduneko BegiCrossing sistemari esker. Sistema horrek trenbide pasaguneetako gorabeherak garaiz detektatzea errazten du, pasaguneko oztopoek edo trenbide-pasaguneko azpiegituraren beraren segurtasun-elementuren batek huts
eginez gero. Lehiaketak, bertan parte hartzen duten erakundeen eta herrialdeen lehiakortasuna handitzen lagundu nahi du. Lehiaketak bi fase ditu:
bata, tokikoa, eta bestea, nazioartekoa. Tokiko fasean, Euskaliteko Kudeaketa Aurreratuko Ebaluazio Klubeko pertsona-talde batek eta Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziak identifikatutako adituek 35 hautagaitza ebaluatu dituzte. Azkenik, Euskaliteko eta Innobasqueko ordezkariek
osatutako epaimahaiak aukeratu ditu euskal faseko hautagai irabazleak.

ETSk Berrikuntzaren Erosketa Publikoko prozesuen alde egiten jarraituko
du, ETEek, ekintzaileek, enpresa handiek eta zentro teknologikoek sektore
publikoaren beraren beharrak asetzeko apustu teknologiko berritzaileak egin
ditzaten.

ETSk Quality Innovation Award Euskadi 2020 lortu du
Euskal Trenbide Sareak, Euskalitek ematen duen Quality Innovation Award
Euskadi izenekoa jaso zuen 2020an. Horren bidez, produktuen eta prozesuen
eta antolaketaren arloetan soluzio berritzaileak sortzearen eta garatzearen
alde egindako lana aintzatesten da.
ETS Sektore Publikoaren kategorian gailendu da, abiadura txikiko trenbideetarako hesi txiki akustiko baten diseinuari esker. Dagoeneko errealitate
den proiektu horrek ohiko soluzioen antzeko zarata-murrizketak lortzea
ahalbidetzen ditu, zimendatzerik eta obra handirik egin behar gabe, oso
inpaktu bisual txikiarekin eta lehiakortasun ekonomiko handiarekin.
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BALANTZEAK

2020ko eta 2019ko abenduaren 31n eurotan

AKTIBOA
31/12/2020

31/12/2019

1.119.673.848

1.093.596.555

1.645.213

1.974.111

1.217.238

1.654.634

60.000

65.485

367.975

253.992

1.117.948.118

1.091.529.743

Lurrak eta Eraikinak

796.244.316

791.326.959

Instalazio Teknikoak eta bestelako ibilgetua

182.035.936

184.502.358

Martxan dauden ibilgetuak eta aurrerakinak

139.667.866

115.700.426

80.517

92.701

80.517

92.701

AKTIBO EZ KORRIENTEA
Ibilgetu ukiezina (5. Oharra)

Aplikazio Informatikoak
Garapena
Aurrerakinak
Ibilgetu materialak (6. oharra)

Epe luzeko ibilgetu Finantzarioak (8. oharra)

Bestelako finantza aktiboak
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ACTIVO
31/12/2020

31/12/2019

AKTIBO KORRIENTEA

43.634.811

36.829.422

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

13.704.188

10.017.747

921.316

121.954

9.082.593

3.399.602

167.614

43.332

69.363

71.258

3.463.302

6.381.601

7.743

7.743

7.743

7.743

25.602

55.163

29.897.278

26.748.769

29.897.278

26.748.769

1.163.308.659

1.130.425.977

Zerbitzuak jaso dituzten bezeroak
Bezeroak, taldeko enpresa eta elkartuak
Orotariko Zordunak
Langileak
Herri Administrazioak (15. oharra)
Epe laburreko finantze inbertsioak (8. oharra)

Bestelako finantza aktiboak
Epe laburreko periodifikazioak
Dirua eta bestelako aktibo likido baliokideak

Diruzaintza
AKTIBO OSOA
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BALANTZEAK

2020ko eta 2019ko abenduaren 31n eurotan

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
31/12/2020

31/12/2019

1.144.741.792

1.112.758.346

162.728.586

168.591.927

Funts Soziala

295.648.889

295.648.889

Aurreko Urtetan lortutako Emaitzak

-127.056.962

-119.084.910

-5.863.341

-7.972.052

982.013.206

944.166.419

Jasotako diru-laguntzak

982.013.206

944.166.419

PASIBO EZ KORRIENTEA

370.145

388.533

Epe luzeko zuzkidurak (11. oharra)

370.145

388.533

370.145

388.533

ONDARE GARBIA
Funts propioak (9. oharra)

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

Langileei epe luzera emandako prestazioengatiko obligazioak
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ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
31/12/2019

31/12/2018

PASIBO KORRIENTEA

18.196.722

17.279.098

Epe motzerako Hartzekodunak (12.a oharra)

12.713.568

11.408.144

12.713.568

11.408.144

5.483.154

5.870.954

3.895.184

3.990.755

Hartzekodunak, Taldeko enpresak eta Elkartutakoak

247.649

179.196

Langileak (oraindik burutu gabeko ordainketak)

671.354

918.523

Herri Administrazioekin dauden beste zor batzuk (15. oharra)

668.967

782.480

1.163.308.659

1.130.425.977

Bestelako finantza pasiboak
Merkataritza Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk
(12 oharra)

Bestelako hornitzaile eta hartzekodunak

PASIBO OSOA ETA ONDARE GARBIA

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 20ra bitarteko oharrak, 2020ko abenduak 31ri dagokion Balantzearen parte dira.
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GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUAK

2020ko eta 2019ko abenduaren 31n amaitutako urteko
ekitaldiak, eurotan

Negozio kopuruaren zenbateko garbia (16.a. oharra)

Salmentak
Zerbitzu Prestazioak
Hornikuntzak (16.a. oharra)

Beste enpresa batzuek egindako lanak
Beste ustiapen sarrera batzuk

Sarrera Osagarriak eta Kudeaketa Orokorreko beste batzuk (7. oharra)
Ekitaldiaren emaitzan sartutako ustiapen diru laguntzak (10.a oharra)
Langileen gastuak

Soldatak eta Antzekoak
Gizarte Kargak (16.e. oharra)
Beste ustiapen Gastu batzuk

Kanpoko Zerbitzuak (16.d. oharra)
Tributuak
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31/12/2020

31/12/2019

37.375.652

17.699.550

7.252.805

8.699.046

30.122.847

9.000.504

-30.122.847

-9.000.504

-30.122.847

-9.000.504

34.204.543

29.081.516

754.543

729.516

33.450.000

28.352.000

-16.440.921

-15.639.636

-11.892.690

-11.582.798

-4.548.231

-4.056.838

-23.639.673

-22.135.433

-23.586.219

-22.080.488

-53.454

-54.945
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31/12/2020

31/12/2019

-41.542.408

-41.022.926

34.405.081

33.857.812

-172.445

-1.018.174

-172.858

-1.037.148

413

18.974

69.947

206.440

-5.863.071

-7.971.355

-274

-697

-274

-697

4

0

4

0

-270

-697

-5.863.341

-7.972.052

0

0

A.4. OPERAZIO JARRAITUEN EMAITZAK

-5.863.341

-7.972.052

EKITALDIAREN EMAITZA

-5.863.341

-7.972.052

Ibilgetuaren amortizazioak (5. eta 6. oharrak)
Ibilgetu ez finantzarioaren diru laguntzengatiko inputazioa (10.b)
Narriadurak eta emaitzak ibilgetuaren besterentzeengatik (6. oharra)

Narriadura eta galerak
Besterentzeengatiko emaitzak
Beste emaitza batzuk
A.1. USTIAPENAREN EMAITZA
Finantza gastuak

Beste batzuekin izandako zorrengatik
Finantza sarrerak

Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak
A.2. FINANTZA EMAITZAK
A.3. ZERGA AURREKO EMAITZAK

Irabazien gaineko zergak (15.d. oharra)

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 20ra bitarteko oharrak, 2020ko abenduak 31ri dagokion Galeren eta Irabazien Egoeraren parte dira.
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ONDARE GARBIAN GERTATUTAKO ALDAKETEN
egoerak 2020 eta 2019ko abenduaren 31n eurotan

1. 2020KO ETA 2019KO EKITALDIEI DAGOZKION DIRU-SARREREN ETA GASTUEN EGOERAK

A) Galeren eta Irabazien kontuaren emaitza

31/12/2020

31/12/2019

-5.863.341

-7.972.052

72.251.868

67.232.854

-34.405.081

-33.857.812

31.983.446

25.402.990

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

Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (10 b. oharra)
- Ibilgetuaren finantzaketarako jasotako diru-laguntzak
C) Transferentziak galeren eta irabazien kontura

Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (10 b. oharra)
- Ibilgetuaren finantzaketarako jasotako diru-laguntzak
AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA
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2. ONDARE GARBIAREN GAINEKO ALDAKETEN EGOERA OSOA EUROTAN

HASIERAKO SALDOA 2019ko URTARRILAREN 1ean

Gizarte funtsa

Aurreko
ekitaldietako
emaitzak

Ekitaldiko
emaitza

Jasotako diru
laguntzak,
dohaintzak eta
legatuak

Guztira

295.648.889

-111.701.781

-7.383.129

910.791.377

1.087.355.356

-7.383.129

7.383.129

Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk 2019an

– 2018. ekitaldiko emaitzen banaketa
2019ko ekitaldian onartutako sarrerak eta gastuak guztira
AZKEN SALDOA 2019ko ABENDUAREN 31n

295.648.889

0

-7.972.052

33.375.042

25.402.990

-119.084.910

-7.972.052

944.166.419

1.112.758.346

-7.972.052

7.972.052

Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk 2020an

– 2019. ekitaldiko emaitzen banaketa
2020ko ekitaldian onartutako sarrerak eta gastuak guztira
AZKEN SALDOA 2020ko ABENDUAREN 31n

295.648.889

-127.056.962

0

-5.863.341

37.846.787

31.983.446

-5.863.341

982.013.206

1.144.741.792

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 20ra bitarteko oharrak, 2020ko abenduak 31ri dagokion Ondare garbiaren Aldaketen Egoera Osoaren parte dira.
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ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA
2020 eta 2019ko ekitaldiak, eurotan

2020

2019

USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK (I)

-4.088.820

173.755

Ekitaldiaren emaitza zerga aurretik

-5.863.341

-7.972.052

7.291.658

8.213.765

Ibilgetuaren amortizazioa (5 eta 6. oharrak)

41.542.408

41.022.926

Balio zuzenketak narriaduragatik (6. oharra)

172.858

1.037.148

Hornikuntzen aldaketa (11. oharra)

-18.388

29.780

-413

-18.974

-34.405.081

-33.857.812

274

697

-5.516.863

-67.261

-5.197.684

-654.738

-387.800

539.386

68.621

48.091

Ustiapen jardueren beste zenbait eskudiru fluxu

-274

-697

Interesen ordainketak

-274

-697

Emaitzaren doikuntzak

Ibilgetuaren baxen eta besterentzeen eta finantza inbertsioen ondoriozko
emaitzak
Kapital diru-laguntzen inputazioa (10.b. oharra)
Finantza gastuak
Aldaketak kapital arruntean

Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (8. oharra)
Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (12. oharra)
Beste zenbait aktibo eta pasibo arrunt
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2020

2019

INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK (II)

-71.576.348

-68.031.735

Inbertsioengatiko ordainketak

-71.588.945

-68.073.239

Ibilgetu ez-materiala (5. oharra)

-318.261

-451.554

-71.270.684

-67.621.685

Desinbertsioengatiko kobrantzak

12.597

41.504

Beste finantza aktibo batzuk (8. oharra)

12.184

17.804

413

23.700

FINANTZAKETA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK (III)

78.813.677

65.121.070

Ondare tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak

78.813.677

65.121.070

Kapital diru laguntzengatiko kobrantzak (10.b. oharra)

78.813.677

65.121.070

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

3.148.509

-2.736.910

Eskudirua edo baliokidea ekitaldiaren hasieran

26.748.769

29.485.679

Eskudirua edo baliokidea ekitaldiaren amaieran

29.897.278

26.748.769

Ibilgetu materiala (6. oharra)

Ibilgetu materiala (6. oharra)

Erantsitako Memorian deskribaturiko 1etik 20ra bitarteko oharrak, 2020ko abenduak 31ri dagokion Eskudiruaren fluxuen Egoeraren parte dira.
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TXOSTENA

2020. EKITALDIA

1.

ERAKUNDE PUBLIKOAREN IZAERA ETA
JARDUERA

kusia duen beste edozein eginkizun, bereziki, azterlanak eta proiektuak
idazteari buruzkoak eta trenbide garraioko politikari, telekomunikazio
zerbitzuei eta espazio publikoen erabilerari lotutako azpiegiturak kudea
tzearekin zuzenbidean onartutako edozein negozio juridikoren bidez
zerikusia dutenak.

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
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila da.

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.
– A zpiegituretako administratzaile gisa dituen administrazio ahalmenak
erabiltzea.
– Trenbideetako jabari publikoaren gaineko emakida eta baimenei buruzko
erabakiak hartzea.

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.

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

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
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formulatuko du, Erakundearen eraketari buruzko 6/2004 Legearen 10.c
artikuluan ezartzen dena betez.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

Ondasun horien balioa, 2020ko abenduaren 31n, 60.810.734 eurokoa da.
2019ko abenduaren 31n 64.883.010 eurokoa zen.

1.2. ETS-ren jarduera

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

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
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Garapen eta Azpiegitura Sailarekin elkarlan teknikoan aritzen da ordutik
aurrera. Horrela, bere xede sozialean aurreikusitako jarduerak bete dira.

Urteko kontu hauek eurotan aurkezten dira, hori baita erakundearen diru
funtzionala eta aurkezpen-dirua.

Gaur egun azpiegiturak honako hauek dira:
–	Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide-jabari publikoko ondasunak, abuz
tuaren 25eko 2488/1978 Dekretuaren eta abenduaren 18ko 3/1979 Lege
Organikoaren bidez transferitutako trenbide-lineek osatzen dituztenak
(Bilbo-Donostia, Donostia-Hendaia, Amorebieta-Bermeo, Deustua-Lezama eta Urolako trenbide-adarra).
– Bilboko tranbia.
– Gasteizko tranbia.
Euskal Trenbide Sareak bere gain hartuko du, halaber, Bilboko hiri trenbi
deko linea berrien eraikuntza, eta bere azpiegituraren ondasun guztien
kudeaketa.
Laburbilduz, bere funtzioak honako hauek dira:
–	ETS-ren Sare Propioaren trenbide-azpiegitura berriak eraikitzea eta
proiektu teknikoak egitea.
–	Eusko Jaurlaritzak hala aginduta, beste trenbide azpiegituren eraikitze-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.
2020ko abenduaren 31n, 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 erabaki-unitaterik osatzen Espainian
helbideratutako beste ezein sozietaterekin.
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URTEKO KONTUAK AURKEZTEKO
OINARRIAK

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.

Urteko Kontu hauen zenbateko guztiak eurotan eta hamarrekorik gabe adie
razita daude. Memoria honetan aipatutako oharrak (1etik 20ra) 2020ko
abenduaren 31n datatutako Balantzetik, Galeren eta Irabazien Kontutik,
Ondare Garbian gertatutako Aldaketen Egoeratik eta Diru Fluxuen Egoeratik
lortu ditugu.

Nahiz eta zenbatespen horiek 2020ko 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.

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

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 aldatu egin daiteke, seberoen sektorearen zikloaren erantzun diren berrikuntza
teknikoen eta ekintzen ondorioz, adibidez. Zuzendaritzak amortizazio bitarteko kargua handitu egingo du bizitza erabilgarriak aurretik aurreikusitako
bizitzak baino laburragoak direnean, edo ikuspegi teknikotik zaharkiturik
geratu diren edo baztertu diren aktiboak amortizatu edo desegingo ditu.

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.

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.

c) Ziurgabetasuna balioztatzeari eta zenbatesteari buruzko
alderdi kritikoak
Urteko kontuen prestakuntzetarako beharrezkoa da Sozietateak etorkizunari
dagokionez nolabaiteko aurreikuspenak erabiltzea. Aurreikuspen horiek
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e) Informazioaren konparazioa

ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurri batzuk
onartu ditu.

Merkataritza-legeriaren arabera, konparatzeko, balantzaren idazpen, galeren eta irabazien kontu, ondare garbian aldaeren egoera eta eskudiruaren
fluxuen egoera bakoitzarekin, 2020ko kontuez gain, joan den urtekoak
aurkezten dira.

Oraindik ikusgarritasun mugatua dago krisiaren iraupen eta tamainari dagokionez. Hala ere, Administratzaileek eta Erakundearen Zuzendaritzak,
eskuragarri dagoen informazioarekin, pandemiak 2020ko ekitaldiko urteko
kontuetan izan dituen eragin nagusien ebaluazioa egin dute. Segidan deskribatzen dira, Erakundeak hartutako neurri nagusiekin batera:

2019ko galeren eta irabazien kontuak, ordea, emaitzetan inolako eraginik
ez duen hurrengo birsailkapena jasotzen du, aurreko ekitaldiko urteko kontuetan aurkeztutakoarekin alderatuta:
2019
(CCAA 2020)

2019
(CCAA 2019)

-9.000.504

0

-22.080.488

-31.080.992

-31.080.992

-31.080.992

– Hasieran aurrekusitakoak baino inbertsio txikiagoak egin dira, abian dauden obra eta proiektu jakin batzuk atzeratu eta/edo aldi baterako geldiarazi direlako.
– Hala ere, orain arte ez da eragin negatibo nabarmenik izan Erakundearen
finantza-egoeran, emaitzetan ezta diru-fluxuetan, eta, ondorioz, ez da
beharrezkoa izan aktiboen kontabilitate balioan narriadura esanguratsuak
erregistratzerik.
– Bestalde, Erakundeak ez du COVID-19ren ondorioz enplegu erregulazioko
espedienterik egin.

Hornikuntzak (16.a. oharra)

Beste enpresa batzuek egindako lanak
Beste ustiapen Gastu batzuk

Kanpoko Zerbitzuak (16.d. oharra)

Erakundeko Administratzaileen eta Zuzendaritzaren iritziz ez dira zehaztu
urteko kontu hauetan doitu edota ezagutaraztea merezi duten eraginik.

Bi ekitaldietako kontuak konparagarriak eta homogeneoak dira ondorioz.
Era berean, memoria honetan 2020. urteari dagokion informazioa 2019koarekin batera agertzen da alderatu ahal izateko.

Azkenik, Administrazio Kontseiluak eta Erakundearen Zuzendaritzak egoeraren bilakaera etengabe gainbegiratzen ari direla azpimarratu behar da,
gerta litezkeen inpaktu finantzarioei zein ez-finantzarioei arrakastaz aurre
egiteko.

f) COVID-19 Koronabirusaren inpaktua

g) Kontabilitate-irizpideen aldaketak

Aurreko 2020ko martxoaren 11n, Osasunaren Mundu Erakundeak koronabirus agerraldiak (COVID-19) sorrarazitako osasun publikoko larrialdi egoera nazioarteko pandemia bezala aitortu zuen. Gertakarien bilakaera azkarrak, estatu eta nazioartean, aurrekaririk gabeko osasun krisia ekarri du,
eta horrek ingurune makroekonomikoan eta negozioen bilakaeran eragin
du. Egoera horri aurre egiteko, beste neurri batzuen artean, Espainiako
Gobernuak ondoz ondoko alarma egoerak ezarri eta COVID-19ren eragin

2019ko ekitaldian aplikatutako irizpideekin alderatuta, 2020ko ekitaldian ez
da aldaketa handirik gertatu kontabilitate-irizpideetan.
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3.

h) Akatsen zuzenketa
Urteko kontu erantsiak egitean ez da aurkitu aurreko ekitaldiko urteko kontuetan sartutako zenbatekoak berriro adierazi behar izatea ekarri duen akats
garrantzitsurik.

EMAITZAK APLIKATZEA

2020ko ekitaldiaren emaitza banatzeko proposamena da ekitaldiko galerak
Aurreko Ekitaldietako Emaitzen kontuan aplikatzea. 2019ko ekitaldiaren
emaitza Aurreko Ekitaldietako Emaitzen kontuan aplikatu zen.

i) Garrantzi erlatiboa
Memoria honetan finantza-egoeren edo beste gai batzuen partidei buruz
xehatu beharreko informazioa zehazterakoan, erakundeak aintzat hartu du
2020ko ekitaldiko kontuekiko garrantzi erlatiboa, Kontabilitate Plan Orokorraren kontzeptu-esparruarekin bat.
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ERREGISTRO ETA BALORAZIO ARAUAK

tentze-kostuak, kostu horiek eragiten diren ekitaldiko galera-irabazien
kontuan erregistratzen dira. Informatika-aplikazioen amortizazioa 4 urteko
aldi batean metodo lineala aplikatuz egiten da.

a) Ibilgetua

Ibilgetu Materiala

Ibilgetu ukiezina

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. Berrikuntza, hedapen edo hobekuntza kostuak, ibilgetu materialaren balio bizitza
luzatzen dutenak, aktiboan sartu dira, ondasunaren balio handiago gisa,
bakar bakarrik gaitasunaren, produktibitatearen edo bizitza erabilgarriaren
luzapenaren hobekuntza eragiten dutenean. Zaintze eta mantentze gastuak
dagokien ekitaldiko ustiapen kontuaren barruan sartu dira.

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 zenbateko 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.

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

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 baliobizitza estimatuan zehar proiektu bakoitzerako, 5 urte gainditu gabe. Aktibo
baten kontabilitate-balioa bere zenbateko berreskuragarri estimatua baino
handiagoa bada, bere balioa berehala murrizten da bere zenbateko berreskuragarriraino. Garapen-gastuak kapitalizatzea ahalbidetu zuten proiektuaren aldeko zirkunstantziak aldatzen badira, amortizatzeko dagoen zatia zirkunstantzia horiek aldatzen diren ekitaldian emaitzetara eramaten da.
Hirugarrenei erositako informatika-programetarako lizentziak horiek eros
teko eta programa espezifikoa erabiltzeko prestatzeko egin diren kostuak
oinarritzat hartuz kapitalizatzen dira. Ordenagailu-programen eskuraketa
eta garapenean eragindako kostuak, webguneen garapen-kostuak barne,
informatika-aplikazio gisa barne hartzen dira. Informatika-aplikazioen man
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Bizitza erabilgarria
(urteak)

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

50
33
25

Makineria

10

Tresneria

5
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Elementuak

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

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

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

10
15
14

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.
Erabilera-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 kostuetako 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), erakundearen ibilgetua osatzen duten elementuak 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
sortzen ez duen aktibo baten edo ustiaketa edo zerbitzu-unitate baten erabilera-balioa.

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.
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c) Errentamenduak

“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.

Errentatzaileak titulartasunetik eratorritako arriskuen eta etekinen zati
handi bat bere gain hartzen dituen errentamenduak errentamendu operatibo
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 kontratatzean
egin litekeen edozein kobrantza edo ordainketa, eta emaitzetan egotziko da
errentamendu-aldi osoan zehar, errentan hartutako aktiboaren etekinak laga
edo jaso ahala betiere.

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.

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.

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.

d) Finantza tresnak
Finantza-tresna kontratu bat da, zeinaren bidez enpresa batean aktibo finantzario bat sortu eta, aldi berean, beste enpresa batean pasibo finantzario bat edo ondare-tresna bat sortzen baita.

2019 eta 2020. urteetan abian den eraikuntza bati dagokion narriadura balorazio zuzenketak ezarri dira, Ibilgetu Materialeko oharrean adierazten den
bezala (ikusi 6. oharra)

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

b) Higiezinen inbertsioak

Finantza-tresnak, haien balorazioaren ondoreetarako, kategoria hauetan
sailkatzen dira: maileguak eta kobratzeko partidak, negoziatzeko gordetako
aktibo eta pasibo finantzarioak, galdu-irabazien kontuan aldaketak dituzten
arrazoizko balioko beste aktibo eta pasibo finantzario batzuk, epemugara
arte mantendutako inbertsioak, salmentarako dauden finantza-aktiboak, eta
zordunketak eta ordaindu beharreko kontuak. Aurreko kategorietan sailkatzeko garaian tresnaren ezaugarriak eta zuzendaritzak hasierako aitorpenaren unean zer asmo dituen hartzen dira kontuan.

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 garrantzitsuak eta 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n ez datozelako bat 1. Oharrean adierazitako adskripziotik datozen aktiboekin, eta kontabilitate-balio
garbiaren balioaren xehetasun fidagarria ez dagoelako eskura. Hala eta
guztiz ere, 7. Oharrean horietatik lortutako errendimenduak xehatzen dira.
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Finantza-tresnak aitortzen dira Erakundea kontratu edo negozio juridikoko
alderdi obligatu bihurtzen denean, kontratuan bertan ezarritakoaren arabera.

hasierako onarpenaren unean nahiz ondoren, beren balio nominalarekin
balioesten dira, fluxuak ez eguneratzeko eragina garrantzitsua ez bada.
Finantza-aktiboei balantzean baja ematen zaie aktiboaren jabetzari atxiki
tako arrisku eta etekin guztiak funtsean eskualdatu egiten direnean. Kobra
tu beharreko kontuen kasuan, ulertzen da hori gertatzen dela oro har kau
dimengabezia eta berandutza-arriskuak eskualdatu badira.

d.1) Finantza aktiboak
Kategoria hauetan sailkatzen dira Erakundeak dituen finantza aktiboak:
– Kobratu beharreko partidak: ondasunen salmentan edo trafiko eragike
tengatik emandako zerbitzuetan sortutako finantza aktiboak, merkatari
tzan sortutakoak ez izan arren ondare tresnak horien deribatuak ez dire
nak, eta zenbateko finkoko edo finka daitekeen zenbatekoko kobrantzak
dituztenak eta merkatu aktiboan negoziatzen ez direnak.

d.2) Finantza pasiboak
Finantza pasiboak Erakundeak ordaintzeke dituen partidak eta zordunketak
dira, enpresaren eragiketei dagozkien ondasunak eta zerbitzuak erostea
gatik sortuak, edo merkataritzan sortutakoak ez direnak baina ezin har
daitezkenak finantza tresna deribatuak bezala.

Erakundeak, ekitaldia ixtean behinik behin, narriadura testa egiten du zentzuzko balioarekin erregistraturik ez dauden finantza aktiboetarako. Narriadura gertatzeko ebidentzia objektiboa dagoela irizten zaio baldin eta finantza aktiboaren balio berreskuragarriak liburuetan duena baino balio txikiagoa
badu. Hala gertatzen denean, galeren eta irabazien kontuan erregistratzen
da narriadura.

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

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

Erakundeak baja ematen die finantza pasiboetan sortutako betebeharrak
iraungi direnean.

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

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

Amortizaturiko kostuagatik baloratzen dira kobratu beharreko partidak, eta
finantzen aldetik eguneratu egingo dira urtebetetik gorako mugaeguna du
ten eta kobratzekoak diren kontuak. Aurrekoa hala izanik ere, urtebetetik
gorako mugaeguneratzea duten merkataritza-eragiketengatiko kredituak,
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e) Kontuen Banaketa

pentsatzeko ematen direnekin, etorkizuneko ekitaldietako ustiapen galerak
konpentsatzera bideratzen direnean izan ezik, halakoetan ekitaldi horietan
inputatzen baitira.

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.

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.

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 itzulgarriak ez diren diru-laguntzak, berriz, ondare garbiari zuzenean inputaturiko diru-sarrera gisa erregistratzen dira, eta oinarri sistematikoa eta arrazionala duten diru-sarrera gisa aitortzen dira, diru-laguntzatik sorturiko
gastuekin erlazionaturik. Bazkideen aldetik, galerak konpentsatzeko, jasotzen diren diru-laguntza ez itzulgarriak funts propioetan erregistratzen dira
zuzenean.

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.

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.

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.

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.

g) Zuzkidurak eta gertakizunak
Erakundeko administratzaileek honako hauek bereizten dituzte urteko kon
tuak egitean:

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

a)	Zuzkidurak: iraganeko gertaeren ondoriozko betebeharrak estaltzen di
tuzten saldo hartzekodunak; baliteke horiek ezeztatzean diru-sarrerak
irtenaraztea, baina zehaztugabeak dira zenbatekoari edota ezeztapen
egiteko uneari dagokienez.
b)	Pasibo kontingenteak: iraganeko gertaeren ondoriozko balizko betebeha
rrak; horiek etorkizunean gauzatzeko, baldintza bat bete behar da: so
143

4

URTEKO KONTUEN LIKIDAZIOA 2020KO EKITALDIA

zietatearen borondaterik zerikusirik ez duten geroko gertaera bat edo
gehiago jazotzea. Pasibo kontingente horiek ez dira kontabilitatean erre
gistratzen, eta horien xehetasuna memorian aurkezten da.

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.

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.

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 Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legea eta Estatuaren
2013ko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legea
aplikatuz, bazkide babesleek Erakundeari 2012ko, 2013ko, 2014ko, 2015eko,
2016ko eta 2017ko, ekitaldietarako egin beharreko ekarpenak aldi baterako
eten egin 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.

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.

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.

h) Langileen epe luzeko ordainsarigatiko pasiboak

i) Irabazien gaineko Zerga

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

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

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

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.
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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.

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.

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

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

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.

Berotegi-efektuko gasak isurtzeko eskubideei buruzko informazioa
Erakundeak ez du berotegi-efektuko gasak isurtzeko eskubiderik izan 2020ko
eta 2019ko ekitaldietan.

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.

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 Taldeko enpresa nagusiaren funtsezko langileak (zuzenean edo zeharka enpresaren jarduera planifikatzeko, zuzentzeko eta kontrolatzeko autoritatea eta
erantzukizuna duten pertsona fisikoak), tartean Erakundearen batzordekideak zein zuzendariak daudelarik hurbileko senideekin batera, eta baita
aipatutako pertsona horiek nabarmenki eragin ditzaketen entitateak ere.

j) Sarrerak eta Gastuak
Erakundearen sarrerak eta gastuak sortu diren unean kontabilizatu dira eta
ez kobratu edo ordaindu diren unean.

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

–	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.

m) Eskudiruaren fluxuen egoera
Zeharkako metodoaren arabera prestaturiko eskudiruaren fluxu egoeran,
ondoko adierazpenetan erabiltzen dira noranzko hauetan:
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IBILGETU UKIEZINA

Ondorengo tauletan aktibo ibilgetu ukiezinaren kontu sailek 2020ko eta 2019ko ekitaldietan izan dituzten mugimenduak adierazi dira.

2020
Aplikazio informatikoak
Garapena
Ibilgetu Int. Aurrerakina
GUZTIRA

Kostua
31-12-2019

Gehikuntzak

Bajak

Intsuldaketak

31-12-2020

9.684.948

142.098

0

259.163

10.086.209

12.796.484

0

0

0

12.796.484

253.992

176.163

0

-62.180

367.975

22.735.424

318.261

0

196.983

23.250.668

31-12-2020

Metaturiko amortizazioa
31-12-2019

Hornikuntzak

Bajak

Intsuldaketak

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

Aplikazio informatikoak

Kontabilitateko balio garbia
31-12-2019

Aplikazio informatikoak
Garapena
Ibilgetu Int. Aurrerakina
GUZTIRA

31-12-2020

1.654.634

1.217.238

65.485

60.000

253.992

367.975

1.974.111

1.645.213
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Garapena
Ibilgetu Int. Aurrerakina
GUZTIRA
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Kostua
31-12-2018

Gehikuntzak

Bajak

Intsuldaketak

31-12-2019

8.764.281

256.421

0

664.246

9.684.948

12.796.484

0

0

0

12.796.484

58.859

195.133

0

0

253.992

21.619.624

451.554

0

664.246

22.735.424

31-12-2019

Metaturiko amortizazioa
31-12-2018

Hornikuntzak

Bajak

Intsuldaketak

7.145.740

884.574

0

0

8.030.314

Garapena

12.724.602

6.397

0

0

12.730.999

GUZTIRA

19.870.342

890.971

0

0

20.761.313

Aplikazio informatikoak

Kontabilitateko balio garbia
31-12-2018

31-12-2019

1.618.541

1.654.634

Garapena

71.882

65.485

Ibilgetu Int. Aurrerakina

58.859

253.992

1.749.282

1.974.111

Aplikazio informatikoak

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

Inbertsioak Erakundeak jasotako capital diru-laguntzarekin egin dira.
2020ko abenduaren 31n, ibilgetu ukiezinean inbertitzeko 1.146.478 euroko
konpromisoak daude. 2019ko abenduaren 31n inbertitzeko konpromisoak
67.102 eurokoak ziren.

– 2020ko abenduaren 31n: 19.765.796 euro.
Aplikazio informatikoak: 7.029.312 euro.
Garapena: 12.736.484 euro.
– 2019ko abenduaren 31n: 19.200.789 euro.
Aplikazio informatikoak: 6.482.255 euro.
Garapena: 12.718.534 euro.
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IBILGETU MATERIALA

Ondorengo tauletan aktibo ibilgetu materialaren kontu sailek 2020ko eta 2019ko ekitaldietan izan dituzten mugimenduak adierazi dira.

2020
Lurrak eta Eraikinak

Kostua
31-12-2019

Gehikuntzak

Bajak

Narriadurak

Intsuldaketak

31-12-2020

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

266.965.876

7.362.519

0

0

8.687.879

283.016.274

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

89.836.018

0

0

0

0

89.836.018

116.737.574

51.326.325

0

0

-27.186.027

140.877.872

1.468.109.013

67.486.482

-23.482

0

-196.983

1.535.375.030

Bestelako instalazioak
Altzariak

Bestelako ibilgetua
Indarreango ibilgetua
GUZTIRA
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Metaturiko amortizazioa eta narriadurak
31-12-2019

Hornikuntzak

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

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

84.430.555

1.381.479

0

0

0

85.812.034

1.037.148

0

0

172.858

0

1.210.006

376.579.270

40.698.266

-23.482

172.858

0

417.426.912

Bestelako instalazioak

Bestelako ibilgetua
Indarreango ibilgetua
GUZTIRA

Bajak

Kontabilitateko balio garbia
31-12-2019

Lurrak eta Eraikinak

31-12-2020

791.326.959

796.244.316

Makineria

21.818

18.811

Tresneria

15.808

11.828

172.261.634

171.456.780

5.972.202

5.633.516

Info. Prozesuetarako ekipoak

593.915

671.727

Garraio-elementuak

231.518

219.290

5.405.463

4.023.984

115.700.426

139.667.866

1.091.529.743

1.117.948.118

Bestelako instalazioak
Altzariak

Bestelako ibilgetua
Indarreango ibilgetua
GUZTIRA
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Kostua
31-12-2018

Gehikuntzak

Bajak

Narriadurak

Intsuldaketak

31-12-2019

924.921.039

7.728.852

0

0

32.095.616

964.745.507

Makineria

9.702.084

0

-9.158

0

0

9.692.926

Tresneria

164.712

1.925

0

0

0

166.637

246.883.217

5.303.338

0

0

14.779.321

266.965.876

11.928.318

488.441

0

0

1.099.969

13.516.728

Info. Prozesuetarako ekipoak

3.998.614

145.834

0

0

168.037

4.312.485

Garraio-elementuak

2.178.665

12.694

-83.541

0

27.444

2.135.262

89.836.018

0

0

0

0

89.836.018

110.974.680

54.597.527

0

0

-48.834.633

116.737.574

1.400.587.347

68.278.611

-92.699

0

-664.246

1.468.109.013

Bestelako instalazioak
Altzariak

Bestelako ibilgetua
Indarreango ibilgetua
GUZTIRA

Metaturiko amortizazioa eta narriadurak
31-12-2018

Hornikuntzak

Bajak

Narriadurak

Intsuldaketak

31-12-2019

Eraikinak

152.497.801

20.920.747

0

0

0

173.418.548

Makineria

9.670.796

9.470

-9.158

0

0

9.671.108

Tresneria

144.903

5.926

0

0

0

150.829

78.255.430

16.448.812

0

0

0

94.704.242

Altzariak

6.720.873

823.653

0

0

0

7.544.526

Info. Prozesuetarako ekipoak

3.364.178

354.392

0

0

0

3.718.570

Garraio-elementuak

1.880.430

102.129

-78.815

0

0

1.903.744

Bestelako ibilgetua

82.963.729

1.466.826

0

0

0

84.430.555

0

0

0

1.037.148

0

1.037.148

335.498.140

40.131.955

-87.973

1.037.148

0

376.579.270

Bestelako instalazioak

Indarreango ibilgetua
GUZTIRA
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Kontabilitateko balio garbia
31-12-2018

Lurrak eta Eraikinak

31-12-2019

772.423.238

791.326.959

Makineria

31.288

21.818

Tresneria

19.809

15.808

168.627.787

172.261.634

5.207.445

5.972.202

Info. Prozesuetarako ekipoak

634.436

593.915

Garraio-elementuak

298.235

231.518

6.872.289

5.405.463

110.974.680

115.700.426

1.065.089.207

1.091.529.743

Bestelako instalazioak
Altzariak

Bestelako ibilgetua
Indarreango ibilgetua
GUZTIRA

2020ko eta 2019ko abenduaren 31n, erabat amortizaturik eta oraindik ere
funtzionatzen dauden ibilgetu materialaren zenbait elementu daude. Beraien
zenbatekoa hau da:
2020ko abenduaren 31n, 155.502.205 euro:

2019ko abenduaren 31n, 140.661.387 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

Eraikuntzak: 44.654.276 euro
Makineria: 9.659.471 euro
Tresneria: 135.402 euro
Bestelako instalazioak: 15.684.517 euro
Altzariak: 4.658.368 euro
Info. Proz. ekipoak: 3.068.420 euro
Garraio-elementuak: 1.195.746 euro
Bestelako ibilgetua: 61.605.187 euro
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Indarrean dauden ibilgetu materialen epigrafearen barruan, Topoko lurpeko
pasabidearen lanekin bat datozen ekitaldiko gehikuntza nagusiak jasotzen
dira. Horrez gain, 2020. ekitaldiko ustiapen intsuldaketa nagusiak Gasteizko
tranbiaren unibertsitaterainoko handitzeari dagozkio. 2019. ekitaldiko ustiapen intsuldaketa nagusiak Ermuako bikoizketari zegozkien.

Hala ere, Administratzaileen zein Erakundeko Zuzendaritzaren iritziz, proiektu horiek bideragarriak eta egiteko modukoak dira epe ertainean eta, ondorioz, Erakundearen indarrean dauden ibilgetuen barruan erregistratuta jarraitzen dute. Halaber, aurretik adierazi diren indarrean dauden aktiboak
kapital aurrekontuaren bitartez finantzatu ziren eta, ondorioz, kopuru bereko diru-laguntza ez itzulgarri bat onetsi zen erakundeko balantzean.

Indarrean dauden ibilgetze materialen barruan, 9.598.088 euroko obra bat
dago 2020 eta 2019ko abenduaren 31n, eraikuntza proiektuaren eta beste
proiektu gehigarrien (2.010.265 euro) idazketari eta egindako eta amaitutako eraikuntza lanei dagokiena (7.587.823 euros). Obraren hasierako eta
amaierako konpromisozko kredituak esleitu barik daude. Urteko kontu hauek
egiten diren egunean aukera ezberdinen bideragarritasun azterlanak egiten
ari dira. Egindako eraikuntzak berreskuragarriak izango dira ia bere osotasunean, hala ere, zentzu honetan Erakundeak 2020an zehar 172.858 euroko narriaduragatik egindako balio-zuzenketa bat ezarri du, 2019an 1.037.149
eurogatik ezarri zenaren osagarri. Balio-zuzenketak itzuli egin daitezke
eraikuntzak martxan jartzen diren unean.

112.556.364 euroko (83.041.534 euro 2019ko abenduak 31n) Indarreango
ibilgetua kontuan erregistratutako gainerako zenbatekoa gaur egun gauzatzen ari diren lanei dagokio.
Erakundeak 2020ko ekitaldian 77.302.434 euros euroko zenbatekoko kapitaleko diru-laguntzak jaso ditu (11.b. oharra), batez ere aldi horretako ibilgetu material eta ukiezineko inbertsioengatiko ordainketak finantzatzeko.
2019ko ekitaldian erakundeak 67.232.854 euroko zenbatekoko kapitaleko
diru-laguntzak jaso zituen.
2020ko eta 2019ko abenduaren 31n, Erakundeak, ibilgetu materialaren elementuei dagozkien arriskuen estaldurarako aseguru polizak kontratatzen
ditu. 2020ko abenduaren 31n, kontrataturiko aseguruaren estaldurak ibilgetu materialaren kontabilitateko balio garbiaren balioa betetzen zuen.

Horrez gain, 2020ko abenduaren 31n, Erakundearen aldetik lan horiek etorkizunean eraikitzeko zenbait proiekturen, aurreko ekitaldietako kapital aurrekontuaren barruan onetsitakoen, idazketaren kostua, indarrean dauden
ibilgetuen barruan dago erregistratuta, 25.101.236 euroko zenbatekoarekin
(23.060.804 2019ko abenduaren 31n), eta urteko kontu hauek egiten diren
egunean, ez dago 9.889.628 eurotan balioetsitako obrak gauzatzearen hasierarako esleitutako fondorik (3.550.179 euro 2019ko abenduaren 31n).

Halaber, 2020ko abenduaren 31n, Ibilgetu Materiala eskuratzeko eta zenbait
konpromiso daude, ondoren adierazten direnak:
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Esleipenduna

Azken
urtea

Miraconcha-Easoko lanak

UTE Miraconcha-Easo

2021

3.408.861

32.683.844,00

Lugaritz-Miraconchako lanak

UTE Metro Benta Berri

2021

6.514.894

15.024.640,00

Topoko tunela induskatu eta eustea

UTE Miraconcha-Easo

2021

4.067

Altuna y Uría, S.A.

2021

1.673.211

Eldu, S.A.

2020

234.142

Salburuako tranbiaren lanak

U.T.E. Tecsa - Altuna

2022

13.552.433

0,00

Modernización vía Maltzaga

Tecsa Empresa Constructora, S.A.

2021

1.667.249

0,00

U.T.E. Cycasa - Bycam

2021

1.422.231

0,00

Deskribapena

La Esperanza pilotalekuaren berritzea
Usurbilgo azpiestazio elektrikoa

Tranviarización Atxuri-Bolueta
1.500.000 euro baino zenbateko gutxiagoko beste
inbertsio batzuk
GUZTIRA

Egin gabe
2020.12.31n

Egin gabe
2019.12.31n

4.673.932
2.665.554,00
1.894.771

14.889.816

18.316.890

43.366.904

75.259.631

Aipatutako eskuratze eta eraikuntza konpromisoei aurre egiteko, Erakun
deak konpromisoko kredituak ditu Euskadiko Autonomia Erkidegoan onetsi
tako aurrekontuen barruan (14. oharra).

orokorreko zerbitzu publikoa eskaintzean oinarritzen den jarduerara daude
bideraturik, eta horien kontra-prestazioa prezio murriztua da, merkataritza
ko parametroetan oinarrituz ezar daitekeenarekin alderatuz.

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

Bestalde, “Zorrak epe laburrera - Beste finantza-pasibo batzuk” epigrafeak
jasotzen ditu, beste kontzeptu batzuen artean, 2020ko abenduaren 31n,
ibilgetuaren hornitzaileei ordaintzeke dagoen zenbatekoan 7.260.751 euro
(11.044.953 euro 2019ko abenduaren 31n) (12. oharra).
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ERRENTAMENDU OPERATIBOAK

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:

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.

Gastuak

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

2020

2019

Lokalen errentamendua

28.618

41.437

Salmenta makinen errentamendua

35.342

48.747

Publizitate espazioen errentamendua

69.504

113.192

Etxebizitzen errentamendua

11.623

12.643

387.120

382.663

57.378

57.166

589.585

655.848

Taldeko enpresen errentamendua Eusko Trenbideak, S.A. (16.b. oharra)
Telefonia guneen errentamendua
GUZTIRA

2019

Bulegoen errentamendua

9.984

9.526

Garajeen errentamendua

51.986

45.243

1.034.118

289.198

648

1.310

1.096.736

345.277

Autobusen errentamendua
Beste errentamendu batzuk
GUZTIRA

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

Erantsitako laukian, 2020 eta 2019 epealdietako sarrera gisa aitortutako
kuotak islatzen dira.
Sarrerak

2020
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FINANTZA-AKTIBOAK

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 gabekotzat
jotzen dira. Batez ere erakunde publikoekin kobratu beharreko kontuei
dagozkie. 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n ez dago erregistratuta balio-narriaduragatiko hornidurarik.

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

2020

Kategoriak

Maileguak eta
kobratu beharreko
partidak

2019

Kategoriak

Maileguak eta
kobratu beharreko
partidak

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

Kredituak, deribatuak eta beste batzuk
Epe luzera

Epe laburrera

Epe luzeko
ibilgetu
Finantzarioak

Epe
laburrekoko
ibilgetu
Finantzarioak

Zordunak
eta beste
ordaintzeko
komertzial
kontuak

80.517

7.743

10.240.886

Finantza-aktiboen kategorien araberako galdu-irabazi garbiak
2020 eta 2019an zehar ez da kategoria finantzarioetatik eratorriko galdu-irabazi garbirik izan.

a) Epe luzeko ibilgetu Finantzarioak
Epe luzeko ibilgetu Finantzarioak - Bestelako finantza aktiboak batzuk epigrafean epe luzera dauden langileei emandako maileguen zatia aurkitzen da.

Kredituak, deribatuak eta beste batzuk
Epe luzera
Epe luzeko
ibilgetu
Finantzarioak

Epe laburrera
Epe
laburrekoko
ibilgetu
Finantzarioak

Zordunak
eta beste
ordaintzeko
komertzial
kontuak

b) Bezeroak eta Zordunak, Taldeko enpresak eta kideak
Balantzearen partida horren saldoaren osaketa honako hau da:

Eusko Jaurlaritza, kudeaketa aginduak
92.701

7.743

3.636.146

Eusko Jaurlaritza, funtsen zuzkidura
Eusko Trenbideak

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

GUZTIRA
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2019

6.397.309

2.455.268

25.112

25.112

2.660.172

919.222

9.082.593

3.399.602
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Eusko Jaurlaritza – Kudeaketa Aginduak atalaren saldoa hurrengo lanetan
kobratu ez diren ziurtapenei dagozkie:
Kudeaketa Aginduak

2020
Saldoa

2019
Saldoa

Bus Elektriko Adimentsua

40.241

85.649

Bilboko Metroa

38.340

47.810

6.135.503

2.187.225

100.661

28.038

Lezo intermodala

12.160

0

Hegoaldeko Trenbide Sahiesbidea

70.404

106.546

6.397.309

2.455.268

ETSB
Altzagako etxebizitzak

GUZTIRA

Eusko Jaurlaritza - Funtsen Zuzkidura saldoa, Bilboko Trenbide Metropoli
tarraren 3. Linearen burutzapen lanak egiteko beharrezkoak ziren desjabetzeak egiteko mahai gainean jarritako kopuruarekin bat dator, ETS-ren,
Eusko Jaurlaritzako eta Bizkaiko Foru Aldundiaren artean sinaturiko hitzarmenak adierazten duenez. Hitzarmen hori kontuan izanik, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiak 3. Linea egiteko beharrezkoak
diren ondasunak eta eskubideak desjabetuko ditu, eta berari dagokio espedienteen izapidetzea, erregistroan Euskadiko Autonomia Erkidegoaren izenean inskribatzea barne. Euskal Trenbide Sareak desjabetzeen eta aldi
baterako okupazioen onuradun izaera izango du. Eusko Jaurlaritzari dagokio
okupazioaren aurreko deposituei, okupazio azkarraren ondoriozko kalte-ordainei 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 gabekotzat hartuko dira.

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

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

10.

Erantsitako balantzeetako 2020ko eta 2019ko ekitaldietako “funts propioak”
epigrafeko mugimenduak Ondare Garbian Gertatutako Aldaketen Egoeretan
agertzen dira.

DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA
LEGATUAK

Ondoren agertzen dira zehaztuta Erakundeak 2020ko eta 2019ko ekitaldian
jasotako diru-laguntzak eta 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n duen egoera:

Erakunde Publikoaren Gizarte funtsa 295.648.889 eurokoa da 2020 eta
2019ko abenduaren 31n, eta oso-osorik dagokio Euskal Autonomia Erkide
goko Administrazio Orokorrari.

a) Ustiapen diru-laguntzak
ETS-k 33.450.000 euroko zenbateko ustiapen diru-laguntza jaso zuen
2020an 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-laguntzak deritzon epigrafean.
2020ko abenduaren 31n eta kontu hauek egin direneko egunean, ez dago
Erakundeak itzulketarik egiteko konpromisorik.
2020ko abenduaren 31n Balantzearen Aktiboko Zordunak - Administrazio
Publikoak epigrafean ez dago kobratu gabeko zenbatekorik Ustiapen diru-laguntza moduan (ez zeuden ezta ere 2019ko abenduaren 31n).
2019an, ETSk 28.352.000 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
banakatuta agertzen direnaren arabera:

159

4

URTEKO KONTUEN LIKIDAZIOA 2020KO EKITALDIA

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

Saldoa
SALDOA 2019KO URTARRILAREN 1N

910.791.377

2019KO MUGIMENDUAK

Kapital diru-laguntzak - Eusko Jaurlaritza
Kapital diru-laguntzak - Bizkaiko Foru Aldundia

1.265.864

Kapital diru-laguntzak - Arabako Foru Aldundia Udala

1.265.864

Kapital diru-laguntzak - Donostiako Udala

991.606

Kapital diru-laguntzak - Bilboko Udala

140.635

Kapital diru-laguntzak - Azpeitiako Udala

15.663

Kapital diru-laguntzak - Zestoako Udala

15.663

Kapital diru-laguntzak - Berrizko Udala

70.534

SALDOA 2019KO ABENDUAREN 31N

15. oharrean adierazten den bezala, 2020ko abenduaren 31n jasotzeko zain
zeuden Balantzearen Aktiboan Zordun komertzialak eta kobratzeko beste
kontu batzuk – Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin epigrafean
bildutako 1.491.681 euroko ekarpenak. Kontuak formulatzen diren egunean
partzialki kobratu dira. 2019ko abenduaren 31n 3.002.924 euro zeuden kobratzeko zain.

627.025

Kapital diru-laguntzak - Gasteizko Udala

Ekitaldiaren emaitzara intsuldatuak

Aurretik zehaztu diren jasotako diru-laguntzak ez dira itzulgarriak.

62.840.000

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.
2020ko ekitaldian Erakundeak hainbat elkarlan hitzarmenekin erlaziona
turiko diru-laguntzak jaso ditu beste erakunde batzuetatik. Ondoren labur
biltzen dira:

-33.857.812
944.166.419

2020KO MUGIMENDUAK

Kapital diru-laguntzak - Eusko Jaurlaritza
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
Kapital diru-laguntzak - Sare propiaren O.D. jasotako
tasak
Ekitaldiaren emaitzara intsuldatuak
SALDOA 2020KO ABENDUAREN 31N

1.	Gasteizko Udala eta Arabako Foru Aldundia: Gasteizko Tranbiaren Unibertsitaterainoko handitzea eta Gasteizko Tranbiaren Salbururainoko
handitzea partzialki finantzatzea helburu duen akordioa. Udalak eta Foru
Aldundiak 693.640 euro finantzatu dituzte bakoitzak (1.265.864 2019an).

69.201.434

2.	Bilboko Udala: L3ko lanen ondorioz eraitsitako La Esperanza pilotalekuaren birjarpena partzialki finantzatzea helburu duen akordioa. Udalak
599.740 euro finantzatu ditu (140.635 2019an).

35.644
1.027.770
-34.405.081
982.013.206
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EPE LUZEKO ZUZKIDURAK

12.

Hauxe izan da balantzaren eraketa 2020ko epigrafe honek izan duen mugimendua:
Saldoa
Ekitaldiko
01/01/2020 zuzkidura

Kalte-ordainak
Egote-saria
GUZTIRA

Horniduren
Aplikazioa

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

Saldoa
31/12/2020

6.700

6.980

-6.840

6.840

381.833

31.754

-50.282

363.305

388.533

38.734

-57.122

370.145

FINANTZA-PASIBOAK

Finantza-pasiboak

2020

2019

Beste batzuk

Beste batzuk

12.477.189

16.496.618

Epe laburrera

Maileguak eta partidak, pagatzeko

Erakundearen batzordekideen ustez, “Zordunketak eta ordaintzeko partidak” epigrafearen kontabilitateko zenbatekoa arrazoizko balioaren antzekoa
da, eta horien mugaeguna epe laburrekoa da.

Zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta sozietate publikoetako zu
zendarien estatutu pertsonala arautzen duen 130/1889 Dekretuarekin bat
etorriz, zuzendari karguari uztearen ziozko kalte-ordainak ordaindu behar
dira. 2020ko abenduak 31n 6.840 euroko zenbatekodun zuzkidura jasotzen
da kontzeptu horregatik, eta horrez gain 2020ko Urriak 31n jasotako hornidura baten aplikazioa agertzen da Zuzendari Nagusiaren aldaketa dela eta.

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

Finantza-pasiboen kategorien araberako galdu-irabazi garbiak
2020 eta 2019an zehar ez da kategoria finantzarioetatik eratorriko galdu-irabazi garbirik izan.

a) Beste finantza pasibo batzuk
Balantzearen pasiboaren partida horretan, ibilgetua eskuratzeagatik horni
tzaileekin dauden epe laburreko zorrak (2020an 7.260.751 euro) (6. Oharra)
eta epe laburrean jasotako fiantzak jasotzen dira (2020an 402.251 euro).
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2020. urtean, horrez gain, 5.050.566 euro jaso dira Diru-laguntzak bihur
daitezkeen epe laburreko zorrak moduan, diru laguntza itzulgarriak, egindako jarduerak, proiektuak edo ekintzak gauzatzeke daudelako.

c) Bestelako hornitzaile eta hartzekodunak

2019ko abenduaren 31n, Ibilgetuaren Hornitzaileak eta Epe laburrean jasotako fidantzak kapituluak 11.044.953 eta 363.191eurokoak ziren, hurrenez
hurren.

2019ko abenduaren 31n, atal horren saldoa 3.990.755 eurokoa zen.

b) Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak

Erantsitako balantzeen pasiboko “Langileak (oraindik burutu gabeko ordainketak)” epigrafea, funtsean, urtarrilean ordaindu den abenduko nominen
likidazioengatik langileekin dauden pasiboetaz, ustez urtearen bigarren hiruhilekoan ordainduko den soldata aldakorraz, eta 2019ko abenduaren 31n
sortutako gizarte-onura jakin batzuengatiko aurreikuspenaz osatuta dago,
horiek urte amaieran ordaintzeko betebeharrik ez baitago.

Balantzaren saldoa 2020ko abenduaren 31n 3.895.184 eurokoa da.

d) Langileak (oraindik burutu gabeko ordainketak)

2020ko eta 2019ko abenduaren 31ko balantzearen saldoaren zenbatekoa
honako hau da:

Eusko Trenbideak
Ejie
EJ/GV
Osakidetza
GUZTIRA

2020

2019

211.583

122.560

15.120

56.636

3.333

0

17.613

0

247.649

179.196
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MERKATARITZA HORNITZAILEEI ETA
HARTZEKODUNEI BURUZKO
ORDAINKETEN ATZERAPENARI
BURUZKO INFORMAZIOA

14.

a) Kreditu arriskua

Ibilgetuaren erosketak kontuan izan gabe 2020 eta 2019ko ekitaldietan
egindako merkataritza eragiketen ondoriozko ordainketen xehetasuna, uztailaren 5eko 15/2010 Legearen «Informatzeko beharra» izeneko hirugarren
xedapen gehigarriarekin bat etorriz, hau da:
2020

2019

Egunak

Egunak

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko
epea

29,45

28,53

Ordaindutako eragiketen ratioa

31,30

31,02

2,90

6,61

Ordaindu gabeko eragiketen ratioa

Egindako ordainketak guztira
Egin gabeko ordainketak guztira

Euroak

Euroak

59.129.607

34.338.765

4.118.841

3.902.724

FINANTZA ARRISKUAREN
KUDEAKETARI BURUZKO
INFORMAZIOA

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 (2019: 19.550 mila euro)
maniobra funts positiboa du, nahikoa epe laburreko eta ertaineko konpro
misoei erantzuteko.

c) Jarduera arriskua
Erakundearen izaera dela-eta (1. oharra), Administrazio Orokorraren mende
dago Erakundea erabat bere jarduera normaltasunez egiteko eta jarraipena
emateko, eta harengandik jasotzen ditu hartu beharreko defizitak ordain
tzeko diru-laguntzak. Horren arabera, Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak
jasotzen ditu, tren azpiegitura mantentzearekin lotutako interes orokorreko
jardueran gertatzen diren gastu espezifikoak eta jarduerak finantzatzeko,
baita hari agindutako inbertsioak eta proiektuak egiteko diru-laguntzak ere
(10.b. oharra).
Egon dauden konpromisoak eta inbertsioak ordainarazten dira Erakundeak
Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuetan dituen konpro
m isokredituak egoteagatik (5. eta 6. oharrak). Modu osagarrian, erakundeak
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15.

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.

SALDOAK HERRI
ADMINISTRAZIOEKIN ETA EGOERA
FISKALA

2020ko eta 2019ko abenduaren 31n Herri Administrazioekin dauden saldo
zordunen osaera honako hau da:
2020

2019

1.879.309

3.285.169

Ogasun Publiko Zorduna, atxikipenak
direla eta

89.863

91.481

Ogasun Publiko Zorduna, Sozietateen
gaineko zerga dela eta

2.449

2.027

1.491.681

3.002.924

3.463.302

6.381.601

Ogasun Publiko Zorduna, BEZ dela eta

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

d) Merkatu-arriskua

Herri Administrazio Zordunak,
dirulaguntzak direla eta

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-tasen ordaintzarekin, ohar honetan bertan azaldu denaren arabera, eta,
beraz, aipatutako arriskua arinduta geratzen da.

GUZTIRA

Ogasun Publiko Zorduna BEZagatik epigrafearen saldoa kobratzeko dauden
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioei dagozkio. Kontuak formulatu
diren unean, saldo hori osotasunean kobratuta dago.
Ogasun Publiko Zorduna atxikipenengatik epigrafearen saldoa 2020ko ekitaldiko atxikipenen eta konturako ordainketengatiko zergaren likidazioari
dagokio.
Ondorengo laukian 2020 eta 2019ko abenduaren 31n Diru-laguntzen ondorioz zordun diren Herri Administrazioen saldoa banakatzen da:

164

4

URTEKO KONTUEN LIKIDAZIOA 2020KO EKITALDIA

2020

2019

2020

2019

Bizkaiko Foru Aldundia - Bilboko
Metroaren 3. Linea

0

607.862

Foru Ogasuna, PFEZarengatiko
hartzekoduna

333.540

370.155

Donostiako Udala - Oleta parking-a

0

390.082

Gizarte Segurantza Hartzekoduna

334.684

412.325

6.224

1.265.864

743

0

668.967

782.480

301.416

0

6.224

531.893

Arabako Foru Aldundia Tranbiaren
Salbururainoko handitzea

301.416

0

Bilboko Udala - Atxuri-Bolueta tranbia

207.766

82.000

Bilboko Udala - La Esperanza frontoia

32.972

70.948

620.000

0

15.663

15.663

0

38.612

1.491.681

3.002.924

Gasteizko Udala - Tranbiaren
Unibertsitaterainoko handitzea
Gasteizko Udala - Tranbiaren
Salbururainoko handitzea
Arabako Foru Aldundia - Tranbiaren
Unibertsitaterainoko handitzea

CTB - Urdulizko trenbide-pasagunea
kentzea
Zestoako Udala - Lasao bidea
Berriz Udala - Sarbideak eta geltokiaren
ingurua
GUZTIRA

Beste batzuk
GUZTIRA

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 2021ko urtarrilean gauzatu ziren.

a) Ikuskapenak
2017. ekitalditik aurrera ordaindu beharreko zerga guztiak ikuskatzea posi
ble izango da, 2016. ekitalditik aurrera Sozietateen gaineko Zergaren kasuan.

b) Balio Erantsiaren gaineko Zerga

Kontuak formulatzean saldoak partzialki kobratuta daude.

Euskal Trenbide Sareak emandako zerbitzuak Balio Erantsiaren Zergaren
mende daudela ulertu behar da, 2015eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondo
rearekin Balio Erantsiaren Zergari buruzko 7/1994 Foru Arauaren 7.8 arti
kuluari lotetsitakoak izan ezik: “(…) kudeaketa aginduak direla eta, ez dira
Zergaren mende egongo Administrazio Publiko agintzailearen eta haren esku
dauden aginte esleitzaileen medio propio instrumental eta zerbitzu propio

2020ko eta 2019ko abenduaren 31n Herri Administrazioekin dauden saldo
hartzekodunen osaera honako hau da:
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izaera duten sektore publikoko erakundeek eta organismoek eskainitako
zerbitzuak. (…).”

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. Tituluko
VI. kapituluan ezarritako zerga-araubidea aplikatuko zaie. Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 8/2006 Foru Arauan eta Arabako Lurralde Historikoaren
9/2006 Foru Arauan antzeko xedapenak azaltzen dira.

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

2006tik 2019ra bitarteko ekitaldietako Sozietatearen Memorian eta ekai
naren 6ko 118/2006 Dekretuan, Eusko Jaurlaritzak aurretiaz zeuden tren
bideen azpiegituren kudeaketa ETS-ri esleitzen dionean, esleitutako onda
sunekin lotutako zerga araudia eta baita horiei lotutako onura fiskalak
aipatzen dira.

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 2020ko ekitaldiari dagozkien diru-kopuruen.

Kontabilitate emaitza eta Sozietateen gaineko Zergaren oinarriaren arteko
berdinkatzea ondoren azaltzen den bezala izan da:
2020

c) Sozietateen gaineko Zerga

Zerga aurreko emaitzak

2020ko ekitaldiko Sozietateen gaineko Zerga likidatzeko legeria aplikagarria
2013ko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauari eta martxoak 7ko 2/2018
Foru Arauaren bidez eginiko gaurkotzeari dagokiona da.

-5.863.341

-7.972.052

0

-5.713.975

Diferentzia egonkor positiboak

1.389

1.808

Denbora diferentzia positiboak

6.980

160

Denbora diferentzia negatiboak

-6.840

0

-5.861.812

-13.684.059

Akatsengatiko doikuntzak

Erakundeko administratzaileek kalkulatu dituzte Sozietateen gaineko Zergei
lotutako zenbatekoak 2020. 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.

2019

GUZTIRA

Diferentzia egonkorrek zehapenei eta gain-karguei dagozkie.
Erakunde Publikoak Sozietateen gaineko Zergaren aitorpenean zerga oinarri
positiboak murrizteko aukera badu. Horretarako, 2020ko abenduaren 31n
oraindik konpentsatu gabeko ondorengo galera fiskalak aplikatu behar dira:

1. Oharrean azaldutako trenbide azpiegituren esleipen-prozesuarekin lotuta,
azaroaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren xedapen gehigarrietariko bigarrenak
dioenez, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Toki Ogasunari buruzkoak, Red
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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

130.449.161

0

130.449.161

GUZTIRA

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

TOTAL

78.792.833

Aurretik aipatu diren zerga diferituen ondoriozko aktiboak ez dira 2020ko
eta 2019ko abenduaren 31ko egoeraren balantzean erregistratu, Erakunde
ko Administratzaileen iritziz horien berreskuragarritasuna ez baitago behar
bezala ziurtaturik datozen hamar ekitaldietan.

2020ko eta 2019ko ekitaldietan ez da inolako gasturik sortu Sozietateen
gaineko Zergari dagokionez.
Sozietateen gaineko Zergari buruzko indarreko araudiaren arabera, Sozie
tateak badu aukera datozen ekitaldietan zerga karga murrizteko, inbertsioengatik, lanbide heziketako jarduerengatik eta enpresak BGAE-ei egindako kontribuzioengatik ondorengo kenkariak erabiliz:

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

167

4
16.

URTEKO KONTUEN LIKIDAZIOA 2020KO EKITALDIA

SARRERAK ETA GASTUAK

konpromisorik, dagokion ekitaldian konprometitutako proiektuak burututa
baitaude. Aginduengatiko diru-sarrerak inoiz ez zaizkigu Eusko Jaurlaritzari
itzuli beharko.

a) Negozio Zifraren Zenbateko Garbia

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

Negozio Zifraren Zenbateko Garbiaren jardueren araberako banakaketa hau
da:
2020

2019

7.252.805

8.699.046

7.252.078

8.638.871

727

60.175

30.122.847

9.000.504

28.814.893

7.751.963

120.249

248.818

0

32.812

24.321

0

– Bus Elektriko Adimentsua

325.926

438.632

– Altzagako etxebizitzak

529.396

28.557

– Hegoaldeko Trenbide Sahiesbidea

308.062

499.722

37.375.652

17.699.550

Salmentak
Trenbide Azpiegituren Ustiapena
Hondakinen salmenta
Zerbitzu prestazioak

b) Transakzioak Taldeko Enpresekin
Erakundeak taldeko enpresekin 2020ko eta 2019ko ekitaldietan egindako
transakzio nagusien xehetasuna, 10. oharrean aipatutako ustiapen eta capital diru-laguntzak kontuan hartu gabe, honako hau da:
– Taldeko enpresetatik jasotako sarrerak

Proiektu eta Obren Kudeaketa:
– Euskadiko Trenbide Sare Berria
– Bilboko Metroa
– Trintxerpeko Konexioa
– Lezoko intermodala

GUZTIRA

2020

Eusko Jaurlaritza
Eusko Trenbideak, S.A.
GUZTIRA

2020an eta 2019an Proiektuen eta Obren Kudeaketa ataleko zenbatekoek
806.314 eta 135.801 euro barnehartzen dituzte, hurrenez hurren, kudeaketa gomendioen obren zuzendaritza tasa kontzeptuan.
Obren eta proiektuen kudeaketarekin lotutako agindu bakoitzarengatik fak
turatutako diru-kopuruei dagokienez, Erakundeak ez du inolako itzulketa
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28.600.810

8.864.703

7.639.198

9.021.534

36.240.008

17.886.237
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– Gastuak taldeko enpresekin
2020

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

ETSB esleipena
2011-2025

2019

6.287

0

695.118

616.945

Ejie

96.658

75.598

Osakidetza

17.613

0

2.106

0

817.782

692.543

Eusko Trenbideak, S.A.

IVAP
GUZTIRA

Hegoaldeko Trenbide
Saihesbidearen esleipena
2018-2024

Lezoko geltoki
intermodala

Aurreko trantsakzioen saldoak urteko kontuen txosten honen 8. eta 12.
oharretan adierazten dira.

Altzagako etxebizitzak

c) Konprometitutako Sarrerak eta Gastuak

Bus Elektriko
Adimentsua

– Konprometitutako sarrerak
Eusko Jaurlaritzak erakunde publikoari esleitu dio EAEko Trenbide Sare Be
rriaren eta Hegoaldeko Trenbide Saihesbidearen obren eta proiektuen kudeaketa 2011tik 2025era eta 2018tik 2024ra bitartean, zenbateko txikiagoa
duten beste kudeaketa agindu batzuez gain. Konprometitutako diru sarrerak
urtero 2020ko abenduak 31an hauek dira:

2021

2022-2025

Guztira

60.015.000

435.389.000

495.404.000

2021

2022-2024

Guztira

46.480.000

411.535.000

458.015.000

2021

2022

Guztira

363.000

121.000

484.000

2021

Guztira

220.000

220.000

2021

Guztira

600.000

600.000

2019an konprometitutako diru-sarrerak 544 milioikoak ziren ETSBan, 459
milioikoak Hegoaldeko Trenbide Saihesbidean, 1,4 milioikoak Altzagako
etxebizitzetan eta 0,2 milioikoa autobus elektriko adimendunaren kasuan.
– Konprometitutako gastuak
2020ko abenduaren 31n atal honetan zenbait kontratu jasotzen ziren, da
tozen ekitaldietarako konprometitutako gastuak zituztenak, eta horien bu
rutzapen zenbatekoak, BEZ barne, 137.013.905 eurokoak dira ondoren
azaldutako xehetasunaren arabera.
2019ko abenduaren 31n, konprometituriko gastuen zenbatekoa 91.768.766
eurokoa zen.
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Deskribapena

Esleipenduna

Urtea

U.T.E. Moyua - Comsa - Cycasa

2024

64.300.470

UTE Hernani-Astigarraga

2022

28.627.490

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes,

2022

2.722.000

UTE Galerías Emergencia

2021

2.549.991

U.T.E. Eptisa - Ayesa - Montero

2024

2.425.997

Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.

2023

2.306.686

Iberdrola Clientes, S.A.

2022

2.300.000

Ergobia gaineko pasabideko amaitze lanak

Sacyr Construcción, S.A.U.

2021

2.054.990

Gipuzkoako trenbideen eskuzko mantenua

Canteras y Construcciones, S.A.

2024

1.731.189

Elecnor, S.A.

2023

1.588.337

Trenbidearen eta tranbiaren moldaketa

U.T.E. Comsa - Mecno

2023

1.446.457

Bizkaiako trenbideen eskuzko mantenua

Canteras y Construcciones, S.A.

2024

1.376.863

UTE Hernani-TAV

2023

1.325.961

UTE Alta - Alse - Sekoop

2021

1.023.601

Atotxako geltokiko lanak ETSB
Hernani-Astigarraga lanak II. Fasea
G.T. energia hornidura
Larrialdietako irteerak Bergara-Astigarraga ETSB
D.O. Atotxako geltokiko birmoldaketa lanak
P.C. Astigarraga-Irun ETSB
G.T. energia hornidura

Trenbide LAC-LMT mantenua

D.O. Hernani-Astigarraga II. Fasea
Bizkaia zainketa zerbitzuak
1.000.000 eurotik beherako beste kontratu batzuk

Egiteko 2020.12

21.233.873

GUZTIRA

137.013.905
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d) Kanpoko zerbitzuak

e) Gizarte kargak

Kanpo zerbitzuetako gastua honela banakatzen da:
Kontzeptua

Kontzeptua

2020

25.932

15.735

Errentamenduak eta kanonak

1.106.048

356.719

11.159.192

10.477.150

1.432.691

1.055.660

11.654

10.074

159.355

151.105

Publizitatea

1.203

1.663

Hornidurak

124.218

134.649

Beste zerbitzu batzuk

4.198.030

5.581.502

GUZTIRA

5.367.896

4.296.231

23.586.219

22.080.488

Konponketak eta kontserbazioa
Zerbitzu profesional independenteak
GarraioakAseguru primak
Banku zerbitzuak

TOTAL

Gizarte segurantzako gastuak

2019

Ikerketa eta garapen gastuak

2020

2019

3.569.925

3.353.300

BGAE ekarpenakBizitza eta istripu
aseguruak

182.072

131.643

Prestakuntza

472.346

175.565

Laneko arriskuen prebentzioa

75.698

81.958

Beste gizarte laguntza batzuk

71.485

57.488

176.705

256.884

4.548.231

4.056.838

GUZTIRA
TOTAL

f) Lantaldea
2020ko eta 2019ko Abenduaren 31n zegoen lantaldea, Administrazio Kontseiluko kideak kontuan hartu gabe (19. oharra), honako hau zen:

2020

Goi Karguak
Egiturako langileak
Behin behineko
langileak
GUZTIRA

Langile desgaituak
>33%
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Batez
besteko
langile
kopurua

Langile
kopurua
2020-12-31n

Gizon
kopurua

Emakume
kopurua

1

1

1

0

223

223

162

61

53

63

58

5

277

287

221

66

6

6

6

0

4
2019

Goi Karguak
Egiturako langileak
Behin behineko
langileak
GUZTIRA

Langile desgaituak
>33%
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Batez
besteko
langile
kopurua

Langile
kopurua
2020-12-31n

Gizon
kopurua

17.

Emakume
kopurua

1

1

1

0

222

224

163

61

48

49

45

4

271

274

209

65

5

5

5

0

INGURUMENARI BURUZKO
INFORMAZIOA

2020an 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 Kudeaketako eta Zirkulazioko Segurtasuneko prozesuetarako da. Halaber, Europako 1221/2009 zk. Erregelamenduaren EMAS III (Enviromental Management 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, 2019ko ekitaldiari dagokion Ingurumen Deklarazio egokitua webgunean
argitaratuz.
Bestalde, sistema ISO45001 segurtasun eta osasun arauaren jarraipen auditoretza egin da. Arau honen irismena erakunde osoari dagokio.

g) Auditoriarengatiko ordainsariak
2019 eta 2020ko ekitaldietan, erakundearen auditoreak emandako kontu-auditoretzako zerbitzuei dagozkien ordainsariak 23.500 eurokoak izan dira urte
bakoitzean. 2019 eta 2020ko ekitaldietan ez zaio zenbatekorik fakturatu
erakundeari auditoretza-enpresak emandako beste zerbitzu batzuengatik.
Horrez gain, auditoretza enpresari lotutako sozietateek 2020ko ekitaldian
zehar beste zerbitzu batzuk eman zituzten, 104.500 eurokoak guztira
(85.833 euro 2019ko ekitaldian).

Sistema guztiak erabat ezarrita daude erakundean, barne nahiz kanpo-au
ditorien emaitzek adierazten duten moduan. Langile guztiek, sortzen dituz
ten hondakinak tratatzeko eta kudeatzeko ingurumen-arauen berri dute,
hondakin horiek modu egokian bananduz horretarako ipinitako edukiontzie
tan, ez soilik egiaztatu den eremuaren barruan, baita mantentze-tailerretan
ere.
Erakundeak lanean jarraitzen du sistema guztien mantenimenduarekin aurrera egiteko, eta egoerak ahalbidetzen duen neurrian duen neurrian, egungo ziurtapenean prozesu berriak sartzeko lanean, Mantentze lanetako Sailaren kasuan bezala. Sail honetarako, 2020an barne auditoretza egin da
trenbidearen eta azpiegituraren prozesuaren ezarpen maila ikusteko, eta
egiaztatu da prozesu hori erabat ezarrita dagoela.
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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18.

2020. urtean zehar 2016ko ekainean onartutako zaraten aurkako akzio planetik zetozen zenbait adierazle Kudeaketa Sistemaren adierazleen planean
sartu dira. Honez gain, erakundearen ingurune-kudeaketa islatzen duten
beste zenbait adierazle sartu dira.
2020. urtean zehar 27 ingurumen erreklamazio kudeatu dira guztira, guztiak
zarata gaiekin lotutakoak, eta neurri txikiagoan bibrazioekin. Zaratak tren
ibilbidearen inguruneko zirkulazioengatik dira ia bere osotasunean. 27 ingurumen erreklamazio horiek erakundean jasotako erreklamazio guztien %7a
dira. Nolanahi ere, erreklamazio horietatik 15 ezetsi egin dira.

Beste alde batetik, 2020ko abenduaren 31n, Erakundeak Kutxabanken
25.000 euroko abalak ditu. 2019ko 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.

2020ko eta 2019ko ekitaldietan ingurumena babestu eta hobetzeko sortu
tako gastuen zenbatekoak honako hauek izan dira:
Kontzeptua

Birziklapena

2020

2019

3.691

2.561

Kalitate eta Ingurumen zerbitzuak

292.844

242.597

GUZTIRA

296.535

245.158

BESTE BATZUEKIN ADOSTUTAKO
BERMEAK ETA BESTELAKO PASIBO
KONTINGENTEAK
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ADMINISTRAZIO KONTSEILUA ETA
GOI MAILAKO ZUZENDARITZA

Legearen 229. artikuluan ezarritakoaren arabera, 2020ko 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 interesgatazkako komunikaziorik egin, sozietatearen Administrazio Kontseiluak
aztertu ahal izateko.

Euskal Trenbide Sareko Administrazio Kontseilua ondorengo pertsonek osa
tzen zuten 2020ko abenduaren 31n:
Presidentea

Ignacio María Arriola López jn.

Kontseilukideak

Luis Pedro Marco de la Peña jn.

Hala eta guztiz ere, 2020ko 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.

Dolores de Juan de Miguel and.
Paloma Usatorre Mingo and.
María Aranzazu Leturiondo Aranzamendi and.
Pedro Javier Jauregui Fernández jn.
Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta jn.
Ignacio de la Puerta Rueda jn.
Hernando Lacalle Edeso jn.
Idazkaria

Zuzendaritza taldeko kideak

Iván Pedreira Lanchas jn.

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 Erakunde 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.

2020ko irailaren 7an Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua izendatzeko 26/2020 Dekretuarekin bat etorriz, Ignacio María Arriolak
ETSko Presidentearen eginkizunak bere gain hartu zituen.
Martxoaren 2ko 102/2021 Dekretuaren bidez Maria Aranzazu Leturiondo
Aranzamendi sailburuordea kargutik kendu da eta haren ordezkoa, Miguel
de los Toyos Nazabal, izendatu da karguan martxoaren 2ko 103/2021 Dekretuaren bidez. 2021eko martxoaren 23an, gobernu kontseiluan hartutako
erabakiaren bidez, azken hori sartu zen Erakundearen Administrazio Kontseiluan.

Aipatutako aginduan ezarritakoarekin bat etorriz, Erakundeko Administrazio
Kontseiluak, 2013ko otsailaren 13an egindako bileran, Erakundeko zuzen
daritza taldeko kideen zerrenda aldatzea proposatu zuen, zuzendaritza

Uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartu zen eta
abenduaren 3ko 31/2014 Legearen bidez aldatu zen Kapital Sozietateen
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20.

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.

Ez da gertakari nabarmen gehigarririk jazo balantzearen itxieraren ostean
Urteko Kontu likidazioen barruan aipatzekorik denik, oharretan deskribatzen
dena izan ezik.

2020 eta 2019ko ekitaldian sortutako ordainsariak honako hauek izan dira:
Kontzeptua

2020

2019

86.638

80.339

Pizgarriak

3.312

3.247

Kalte-ordaina

6.840

0

BGAE-ra egindako ekarpenak

1.060

1.345

97.850

84.931

Zuzendari Nagusia

Kontzeptu guztiengatiko ordainketak

GUZTIRA

ITXI ONDORENGO GERTAKARIAK

Administrazio Kontseiluaren ordainsariak
2020ko ekitaldian zehar Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin zeri
kusirik ez duten eta funtzionario kontratatu eta Administrazio Orokorreko
edo Erakundeko goi kargu izateagatik Administrazio Kontseiluko kide direnek 3.330 euroko dietak jaso dituzte bertaratzeagatik (2019ko ekitaldian
2.970 euro).
2020an Kontseilukide eta Zuzendari Nagusiaren erantzukizun zibileko aseguruagatik sortutako aseguru-primak 2.729 eurokoak izan dira (2.654 euro
2019an).
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KUDEAKETA TXOSTENA
2020KO Ekitaldia

1.

ETS-REN JARDUERA ETA XEDEA

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

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

Horrela, Euskal Trenbide Sareak bere gain hartu ditu erabat une honetan
EAE-ren esku dauden trenbide azpiegituren eraikuntza, kontserbazio eta
administrazio lanak. Azpiegitura horiek honako hauek dira, gaur egun:
– Euskadiko Autonomia Erkidegoko trenbide jabari publikoko ondasunak,
abuztuaren 25eko 2488/1978 Dekretu bitartez eta abenduaren 18ko
3/1979 Lege Organiko bitartez transferitutakoak (Bilbo-Donostia, Donos
tia-Hendaia, Amorebieta-Bermeo, Deustua-Lezama eta Urolako adarra).
– Bilboko tranbia.
– Gasteizko tranbia.
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JARDUEREN BILAKAERA 2020AN ZEHAR

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

Aurreko 2020ko martxoaren 11n, Osasunaren Mundu Erakundeak koronabirus agerraldiak (COVID-19) sorrarazitako osasun publikoko larrialdi egoera nazioarteko pandemia bezala aitortu zuen. Gertakarien bilakaera azkarrak, estatu eta nazioartean, aurrekaririk gabeko osasun krisia ekarri du,
eta horrek ingurune makroekonomikoan eta negozioen bilakaeran eragin
du. Egoera horri aurre egiteko, beste neurri batzuen artean, Espainiako
Gobernuak ondoz ondoko alarma egoerak ezarri eta COVID-19ren eragin
ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurri batzuk
onartu ditu.

– Besteak beste, Irungo (Ficoba) geltokia birmoldatu da, eta Zornotza eta
Gernikako geltokiak birmoldatzen jarraitu da.
– Katigamendu berri bat instalatu da Larrondo eta Sondika artean.
– 3. lineako Kukullaga geltokiko panel fotovoltaikoen instalazioarekin, autokontsumo elektrikoaren proiektua amaitu da.
– Energia berreskuratzeko sistema bat ezartzen ari da 3. linean.
– Gasteizko tranbian dauden azpiegiturak (geltokiak eta tailerrak) egokitu
dira, irisgarritasuna hobetzeko eta edukiera handiagoko unitateen zirkulazioa ahalbidetzeko.
– Trenbidea berritzeko hainbat lan egin dira Deba-Arroa tartean eta Zaldibar, Zugaztieta, Muxika, Maltzaga eta Arizko geltokietan.

Oraindik ikusgarritasun mugatua dago krisiaren iraupen eta tamainari dagokionez. Hala ere, Administratzaileek eta Erakundearen Zuzendaritzak,
eskuragarri dagoen informazioarekin, pandemiak 2020ko ekitaldiko urteko
kontuetan izan dituen eragin nagusien ebaluazioa egin dute. Segidan deskribatzen dira, Erakundeak hartutako neurri nagusiekin batera:

Trenbide azpiegitura berrien eraikuntza
2020an zenbait lan egin dira Sare Propioan, sarearen ahalmena hobetzeko
eta zerbitzua jasotzen duten guneak hobetzeko xedez.

– Hasieran aurrekusitakoak baino inbertsio txikiagoak egin dira, abian dauden obra eta proiektu jakin batzuk atzeratu eta/edo aldi baterako geldiarazi direlako.
– Hala ere, orain arte ez da eragin negatibo nabarmenik izan Erakundearen
finantza-egoeran, emaitzetan ezta diru-fluxuetan, eta, ondorioz, ez da
beharrezkoa izan aktiboen kontabilitate balioan narriadura esanguratsuak
erregistratzerik.
– Bestalde, Erakundeak ez du COVID-19ren ondorioz enplegu erregulazioko
espedienterik egin.

Gipuzkoan Donostiako Topoko lurpeko pasabidearen (Lugaritz-Easo) lanekin jarraitu da, eta instalazioetako lehen lanak hasi dira. Azpiegitura berria,
egiteko bi bide-zatitan banatu dena, trenbide zerbitzua hobetuko du Donostia hiriburuaren erdialdean, Antiguo-Unibertsitateak eremuari zerbitzua
eskainiko dio eta Amarako geltokiak gaur egun adierazten duen zaku-hondoa
kenduko du.
Euskotrenek Hendaian duen geltoki berria abian jarri da orain arte zeuden
edukiera eta irisgarritasun arazoak konpontzen dituen eraikin berri batekin.

Trenbide azpiegituren ustiapena

Gainera, Lezoko plataforma intermodala egiteko informazio azterlana idazten ari da.

2020ko ekitaldian ETS-k 1. puntuan aipatutako trenbide azpiegituren man
tentze lanekin eta bertako zirkulazioa kudeatuz jarraitu du: trafikoa erregu
latzeko sistemak eta segurtasun sistemak.
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Bizkaian azpimarragarriak dira Durango Operazioari dagozkion jarduketak,
trenbideak okupatutako lurrak libre uzteko xedea daukatenak. Durangoko
geltokiaren sarbideak hobetzen jarraitu da, hirian bere integrazioa hobetuz.

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

Bilboko tranbia Boluetara zabaltzeko lanak egiten ari dira.

–
–
–
–
–

Araban tranbiak zerbitzatutako guneen handiagotzea jarraitzen du. Tranbiaren Unibertsitaterainoko handitzea martxan jarri da, Salburua aldera
zabaltzeko lanak egiten ari dira eta Zabalganara zabaltzeko azterlanak
idazten ari dira.

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 542 milioi euroko balioespenarekin.

Azkenik, Gasteizko Autobus Elektriko Adimentsuko (AEI) kotxetegien eta
Amerika Latinako enparantza inguruko errepide sistema egokitzeko eraikitze
proiektuak idatzi dira.

2020an:
– Hernani-Astigarraga zatiko obrek aurrera jarraitzen dute.
– Atotxako (Donostia) geltoki berriaren lanak hasi dira.
– Tuneletako larrialdietako galerien lanak eta bestelako jarduketa gehigarriak amaitzen ari dira.

Bilboko Metroa
Esperanza kaleko (Bilbo) pilotalekuaren berregiterako lanekin jarraitu da, 3.
Linearen lanek izan zituzten eraginak direla eta.

Hegoaldeko Trenbide Saihesbidea

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

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

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

Euskadiko Trenbide Sare Berria
Eusko Jaurlaritzaren aginduz, 2020an 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.

Geroago, ekainaren 2an, Ministroen Kontseiluak Euskadiko Autonomia-Erkidegoari 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
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Trenbide Saihesbideko lanak behar izan dezaketen bestelako edozein zerbitzu ere.

2018an 2018-2021 epealdirako IV. Berdintasun Plana onetsi zen, eta planifikatutako ekintzak burutu egin dira.

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

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

Bigarren faseko (Barakaldo-Basauri) informazio azterlana egiten ari da.
Gainera, 2020ko amaieran, lehen faseko bide bikoitzerako plataforma eraikitzeko 4 proiektu idazteko lizitazioa bidean dago (Serantes tunelaren-Olabeagaren arteko tartea).

Euskara
Urte honetan “Erakunde Publikoaren 2018-2022 epealdirako Euskara Plana”-ren 2018rako jarduketak gauzatu dira.

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.
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ERAKUNDE PUBLIKOAREN
BILAKAERAREN AURREIKUSPENA

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

c) Jarduera arriskua

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.

Erakundearen izaera dela-eta, Administrazio Orokorraren mende dago Erakundea erabat bere jarduera normaltasunez egiteko eta jarraipena emateko,
eta harengandik jasotzen ditu hartu beharreko defizitak ordaintzeko 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.

ETS, EAEko Trenbide Sare Berriaren obrak kudeatzen jarraituko du, baita
adskribituta dituen lineen ahalmena hobetu eta zabaltzen ere.

Arriskuak eta ziurgabetasunak

Egon dauden konpromisoak eta inbertsioak ordainarazten dira Erakundeak
Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuetan dituen konpro
m isokredituak egoteagatik. Era berean, Eusko Jaurlaritzak EAEko trenbide-sare
berriari («Euskal Y») lotutako jarduera jakin batzuk egiteko mandatua esleitu dio erakundeari. Modu osagarrian, erakundeak Eusko Trenbideei trenbide-azpiegituren ustiapenagatik fakturatu dio, alderdien artean ezarritako
prezioekin.

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

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.

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.

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

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
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IKERKETA ETA GARAPEN JARDUERAK

d) Merkatu-arriskua

4.

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-tasen ordaintzarekin, ohar honetan bertan azaldu denaren arabera, eta,
beraz, aipatutako arriskua arinduta geratzen da.

ETSk, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren erantzukizunpeko azpiegitura
kudeatzaile gisa, trenbide sarean gauzatzen diren jarduketa guztietan berrikuntza 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. Agendaren xedea, erakundeak bultzatzen dituen berrikuntza proiektu eta jarduketa 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.
Berrikuntza Agendan 2020an jarduera izan duten proiektu nagusiak honako
hauek dira:
– BIM metodologia ezartzea. Hiru dimentsioko eredu birtual bat egitean
datza. Bertan, proiektu edo jarduera integral baten informazio grafiko eta
ez-grafiko, ekonomikoa eta denborazkoa integratzen da, eta, horrela,
gordailu gisa balio du.
– CBTC - Communication Based Train Control.
– Balaztatzeko energia berreskuratzeko sistemak.
– Trenbideetako alerta goiztiarreko sistema mugimenduan dauden langileentzat.
– BIRBALAST (altzairugintzako zepa balasto eta azpi-balasto gisa erabiltzea).
– Geltokietarako kontrol integraleko taula.
– Mini-pantaila akustikoak.
– Ezpondetan mugimenduak goiz antzematea.
– Trenbide auskultaziorako eta sareko beste instalazio batzuetarako material mugikorra sentsorizatzea.
– Topoko pasabidearen portaera akustikoa aztertzea.
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6.

– ERAIMAT – Eraikuntza material jasangarriak garatzea, galdaketako hondar
hondakinen balorizaziotik abiatuta.
– Navilens – Ikusmen ezgaitasuna duten pertsonentzako geltokietan seinale digitalak ezartzea.
– SINATU - tunelen tresneria monitorizatzeko sistema.
– Zirkulazioaren kudeaketa automatizatzea.

2020ko abenduaren 31n ekitaldia itxi ondoren, Euskal Trenbide Sareak ez
du aparteko konpromisorik hartu eta ez da gertaera garrantzitsurik jazo,
ekitaldiko Urteko Kontuetan adierazi ez direnak.

Gainera, 2020ko otsailean, ETSk PRIZE WINNER IN THE CATEGORY OF PUBLIC SERVICE INNOVATIONS saria lortu zuen BEIJINGen “Mini-pantaila
akustikoak” proiektuari esker, QUALITY INNOVATION AWARD izenekoen
Nazioarteko Deialdian.

5.

Bilbon, 2021ko martxoaren 31n, Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide
Sareari buruzko 6/2004 Legearen 10. artikuluaren eta egun berean bildutako Administrazio Kontseiluaren Akordioaren arabera, Kontseiluko kideek
2020ko ekitaldiko Kontuen kitapena gauzatzen dute. Bertan, unitate bakar
gisa, Balantzea, Galeren eta Irabazien Kontua, Eskudiru Fluxuen Egoera,
Ondare Garbiko Aldaketen Egoera, Memoria eta Kudeaketa Txostena sartzen
dira.

HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ
BESTEKO EPEA

Merkataritza eragiketen ondoriozko ordainketen xehetasuna, ibilgetuaren
erosketak kontuan izan gabe, 2020ko eta 2019ko ekitaldian egindakoak,
uztailaren 5eko 15/2010 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian, «Informatzeko beharra» izenekoan, xedatutakoarekin bat etorriz, hau da:
2020

2019

Egunak

Egunak

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko
epea

29,45

28,53

Ordaindutako eragiketen ratioa

31,30

31,02

2,90

6,61

Euroak

Euroak

59.129.607

34.338.765

4.118.841

3.902.724

Ordaindu gabeko eragiketen ratioa

Egindako ordainketak guztira
Egin gabeko ordainketak guztira

ITXI ONDORENGO GERTAKARIAK
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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

Iván Pedreira Lanchas
Idazkaria
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