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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

BIDE AZPIEGITUREN ETA MUGIKORTASUNAREN SAILA

Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saileko foru diputatuaren 1471/2017 Foru Agindua, 
abenduaren 5ekoa, onartzen duena kostuen egituraren proposamena zehaztea, Arabako Lurral-
de historikoan errepideetako bidaiarien erabilera orokorreko herri arteko garraio erregularraren 
zerbitzu publikoaren kudeaketa kontratuaren lizitazioa arautuko duen agirian sartuko den 
prezioen berrikuspenerako. C-01 Miranda de Ebro-Vitoria-Gasteiz-Durango

Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 18ko 70/2014 Erabaki bidez, onarpena ematen zitzaien 
bost aurreproiekturi, Arabako Foru Aldundiaren errepideetako bidaiarien erabilera orokorreko 
garraio publiko erregularraren zerbitzu berriak ezartzeko.

Onartutako aurreproiektuetako bat izan zen C-01 Miranda de Ebro – Vitoria-Gasteiz – Durango 
izeneko zerbitzu unitateari buruzkoa. Jendaurreko epea amaitu eta alegazioak aztertu ondoren, 
alegazioei erantzun eta kasuan kasuko proiektua onartuko da, lizitazioa egin baino lehen.

Arabako Lurralde Historikoan errepideetako bidaiarien erabilera orokorreko herri arteko 
garraio erregularraren zerbitzu publikoaren kudeaketa kontratuaren lizitazioa -C-01 Miranda de 
Ebro-Vitoria-Gasteiz-Durango- onartzeko beharrezko diren izapideen artean, bete egin behar 
da otsailaren 3ko 55/2017 Errege Dekretua, martxoaren 30eko 2/2015 Legea –Espainiako eko-
nomiaren desindexazioarena– garatzen duena.

Errege Dekretu horren xedea da martxoaren 30eko 2/2015 Legea garatzea arau bidez, kostu 
desbideraketak direla eta diru balioen berrikuspenei dagokienez, lege haren 4. eta 5. artiku-
luetan xedatutako gaikuntzan barne. Halaber, sartzen da sektore publikoko kontratuei buruzko 
Legearen testu bateratuak, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zue-
nak, 89. artikuluan jasotako gaikuntzan, hain zuzen, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen azken 
xedapenetatik hirugarreneko hirugarren idatz zatiak duen idazkeran.

Edukiaren barruan, 9. artikulua dagokie azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekre-
tua, sektore publikoko kontratuei buruzko legearen testu bateratua onartzen duena, aplikagarri 
zaien kontratuen prezioei, ez direnak administrazio publikoetarako obra kontratuak eta arma 
eta ekipamendua fabrikatzeko hornidurakoak. Kontratu horien prezioak bakarrik berrikusi aha-
lko dira aurrez zehaztutako eta aldizkako berrikuspen erregimena erabiliz. Kontratu horien 
aurrez zehaztutako eta aldizkako berrikuspen erregimena aplikatzeko, zenbait betekizun bete 
behar dira, besteak beste, berrikuspen erregimena jasotzea kontratuaren agirietan. Hori dela 
eta, arautzen dira memorian eta agirietan sartu behar diren edukiak, berrikuspen sistemaren 
justifikazioari eta diseinuari dagokienez. Zehazki, justifikatzeko betetzen dela enpresa eraginkor-
tasunaren eta kudeaketa onaren printzipioa, kontratazio organoak kasuan kasuko sektoreko 
eragile ekonomikoei eskatuko die informazioa eman dezatela nork bere kostuen egiturei buruz, 
eta proposamen bat egingo du kostuen egituraz jarduerarako, hala behar izanez gero, ematen 
zaion informazioa erabiliz. Proposamen hori jendaurrean jarri beharko da agiriak onartu baino 
lehen, eta Estatuaren Kontratuen Prezioen Batzorde Nagusiari edo autonomian haren pareko 
den organoari bidali beharko zaio.

Mugikortasun eta Garraio Zerbitzuak 2017ko azaroaren 22an hori dela eta egin duen txos-
tena aztertu da.

Horregatik, Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saileko foru diputatu naizen aldetik 
ditudan ahalmenak baliatuz, hau
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XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Adieraztea kontsulta prozesutik ondorioztatu den kostuen egituraren pro-
posamena dela honekin batera doan taulan jasotakoa, non agertzen diren zerbitzua emateko 
kontzesio horren proiektuko bidai eta kilometroei dagozkien kostuak guztira, kostuak kilome-
troko eta kostuen ehuneko egitura.

KONTZEPTUA EUROAK % KOSTUA/KM

Langileen kostuak 415.451,96 42,67% 0,70

Ibilgailuen kostu finkoak 107.912,39 11,08% 0,18

Amortizazioa 79.299,20 8,14% 0,13

Finantzak 7.263,18 0,75% 0,01

Aseguruak 21.350,02 2,19% 0,04

Kostu aldakorrak 278.805,54 28,63% 0,47

Konponketak 77.625,44 7,97% 0,13

Erregaiak 175.514,33 18,03% 0,29

Pneumatikoak 25.665,76 2,64% 0,04

Estazio kanona 30.695,59 3,15% 0,05

Egiturako bestelako gastuak 76.440,29 7,85% 0,13

Etekina (%8) 64.375,63 6,61% 0,11

Guztira 973.681,40 100,00% 1,631

Bigarrena. Foru agindu hau ALHAOn argitaratzea, betetzeko otsailaren 3ko 55/2017 Errege 
Dekretuak, martxoaren 30eko 2/2015 Legea –Espainiako ekonomiaren desindexazioarena– 
garatzen duenak, 9 artikuluan finkatutako izapidea, eta interesdun izan daitezkeen guztiek jakin 
dezaten. Halaber, Arabako Foru Aldundiaren web orrian ere argitaratuko da: www.araba.eus.

Hirugarrena. Kostuen egituraren proposamena jakinaraztea kontratazio publikoaren arloan 
aholkularitza organo autonomiko denari.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 5a

Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren foru diputatua
JESÚS MARÍA LÓPEZ UBIERNA

Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren zuzendaria
MARÍA ÁNGELES GUTIÉRREZ ONDARZA
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