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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

ARABAKO BATZAR NAGUSIAK

1/2016 Foru Araua, urtarrilaren 20koa, berresten duena Euskal Autonomia Erkidegoko Admi-
nistrazio Orokorraren, Arabako Foru Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren arteko lankidetza 
hitzarmena, Gasteizko hiriko garraio publikoaren eskaintza egokitzeko eraikuntza proiektu 
bat idazteko; garraio publikoa egokitzea da xedea, garraiobide publiko kolektibo eta azken 
miliakoaren sistema multimodal integratu eta erabat elektrifikatu bat sortuz

Arabako Batzar Nagusiek 2016ko urtarrilaren 20an egindako osoko bilkuran ondoko foru 
araua onetsi dute:

1/2016 Foru Araua, urtarrilaren 20koa, berresten duena Euskal Autonomia Erkidegoko Ad-
ministrazio Orokorraren, Arabako Foru Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren arteko lankidetza 
hitzarmena, Gasteizko hiriko garraio publikoaren eskaintza egokitzeko eraikuntza proiektu bat 
idazteko; garraio publikoa egokitzea da xedea, garraiobide publiko kolektibo eta azken mi-
liakoaren sistema multimodal integratu eta erabat elektrifikatu bat sortuz.

Euskal herri administrazioen eremu politikoaren zati da garraio politika. Politika horietan, 
azken urteetan, gero eta garrantzitsuagoa bihurtu da mugikortasun jasangarriaren printzipioa, 
eta mugikortasun eragingarri eta osoko sistema baten alde egiteko beharra ikusi da, bai eta 
garraio alorrean ikertzeko eta berritzeko beharra ere. Horrek guztiak koordinazio handiagoa 
eskatzen du, bai eta ere bidaiarien garraio erak integratzea, eguneratzea, gizarte eskaera berriei 
egokitzea…

Horiek horrela, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politikako Saila hasi da Garraio 
Iraunkorraren 2020 Gidaplana lantzen, zeinaren bidez jarraipena eman baitzaio aurreko gidapla-
nari. Gidaplan horren helburua da garraio jasangarri bat lortzea Euskadin, intermodalitatean 
eta garraioa lurralde politikaren zati gisa hartzean oinarrituta.

Gasteizko Udalak, halaber, bizi kalitateari eustea ahalbidetuko dion garapen jasangarriari 
atxikirik, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana egin du, zeina udal talde 
politiko guztiek adostu duten.

Horrez gain, administrazio bi horiek, klima aldaketaren aurkako beren borroka politiken ba-
rruan, bere egin dute berotegi efektuko gasak estaturako zehaztutako mailatik gora murrizteko 
helburua.

Bestalde, Arabako Foru Aldundiak, errepide bidezko herri arteko garraio zerbitzuaren ka-
litatea hobetzeko eta mugikortasun jasangarriaren gidalerroei buruz gehiago jakiteko, era-
baki du berriro antolatzea eskaeraren araberako eskualdeko garraioa eta hura teknologikoki 
eguneratzea. Ezin ahaztu, halaber, Gasteizko autobus geltokia lekuz aldatu izanak eta hura 
dagoeneko abian izateak agerian utzi dutela herri barruko eta herri arteko zerbitzuen garapena 
eta funtzionamendua teknikoki koordinatzeko beharra, herritarrei zerbitzu hobe bat eskaintzeko.

Horren guztiaren ondorioz, hiru administrazioak ados dira Gasteizko hiri garraioaren 
eskaintza egokitzeko beharrezkoak diren jardunak gauza daitezen; eta, hartara, saio berritzaile 
bat gauzatuko dute Gasteizen eta jasangarritasuna irizpide duen esperientzia berritzaile bat 
sustatuko.

Horiek horrela, sinatzen duten hiru erakundeek, mugikortasunaren eta ingurumenaren 
arloan nork bere eskumenak baliatuz, zenbait betebehar onartzen dituzte, Gasteizen garraio 
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publikoaren eskaintza eraikitzeko proiektua egiteko. Proiektu horretan honakoak jasoko dira: 
hirian duen eragina, inbertsioaren zenbatekoa, mugikortasuna osorik lantzen duen proiektu bat 
egiteko aukera eta sistema erabat elektrifikatzea.

Betebehar horiek, hitzarmenaren klausuletan garatutakoak, erakundeen konpromisoan 
oinarritzen dira eta Eusko Jaurlaritzaren, Gasteizko Udalaren eta Arabako Foru Aldundiaren 
arteko lankidetza esparrua zehaztu eta arautzea dute helburu, garraiobide kolektibo eta azken 
miliakoaren sistema integratu eta elektrifikatuaren eraikuntza proiektu teknikoa finantzatzeko.

Arabako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak, 2015eko abenduaren 23ko bilkuran, erabaki 
du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Gasteizko Udalaren eta Arabako 
Foru Aldundiaren arteko lankidetza hitzarmen bat izenpetzea, zeina, 1983ko martxoaren 7ko 
Foru Arauaren, Arabako Lurralde Historikoaren erakunde antolamenduari buruzkoaren, 6.2.b 
artikuluan eta 52/1992 Foru Arauaren, Arabako Foru Aldundiaren antolaketa, funtzionamendu 
eta araubide juridikoarenaren, 6.1.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Arabako Batzar 
Nagusiek berretsi beharko duten.

ARTIKULU BAKARRA

Lehenengoa. Berretsi egiten da lankidetzarako esparru hitzarmena, Euskal Autonomia Erki-
degoko Administrazio Orokorraren, Arabako Foru Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren artekoa, 
Gasteizko hiriko garraio publikoaren eskaintza egokitzeko eraikuntza proiektu bat idazteko; ga-
rraio publikoa egokitzea da xedea, garraiobide publiko kolektibo eta azken miliakoaren sistema 
multimodal integratu eta erabat elektrifikatu bat sortuz.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko urtarrilaren 20a

Presidentea
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN, ARABAKO 
FORU ALDUNDIAREN ETA GASTEIZKO UDALAREN ARTEKO HITZARMENA, HIRIKO 
GARRAIO PUBLIKOAREN ESKAINTZA EGOKITZEKO ERAIKUNTZA-PROIEKTUA 
IDAZTEKO, GARRAIOBIDE PUBLIKO KOLEKTIBO ETA AZKEN MILIAKOEN SISTEMA 
MULTIMODAL INTEGRATU ETA OSORIK ELEKTRIFIKATUA SORTZE ALDERA (TRANBIA 
LUZATU ETA AUTOBUS AZKARRA ETA BIZIKLETA ELEKTRIKOA EZARRIZ).

Vitoria-Gasteizen, 2015eko abenduaren ..an.

BILDURIK

Ana Oregi Bastarrika, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua; Ramiro 
González San Vicente, Arabako diputatu nagusia, eta Gorka Urtaran Aguirre, Gasteizko 
Udaleko alkate lehendakaria, Tokiko Gobernu Batzarrari Laguntzeko Organoaren titularrak 
lagunduta. 

ESKU HARTZEN DUTE

Lehenak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ordezkari gisa —
Lehendakariaren abenduaren 15eko 29/2012 Dekretuaren bitartez Ingurumen eta Lurralde 
Politikako sailburu izendatua izan baitzen—.

Bigarrenak, Arabako Foru Aldundiaren ordezkari gisa dagokion lege-gaitasuna baliatuz —
Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoari buruzko 
abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauaren ildotik—.

Hirugarrenak, Udala ordezkatzeko duen lege-gaitasuna baliatuz —Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 124.4. a) artikuluaren ildotik—.

Esku hartzen duten guztiek aitortzen diote elkarri hitzarmen hau sinatzeko nahikoa lege-
gaitasun, eta, horrenbestez, hau 

ADIERAZTEN DUTE:

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunei dagokie trenbideen eta tranbien alorreko 
eskumena, Euskadiko Autonomia Estatutuaren 10.32 artikuluaren arabera —ikus bitez, halaber, 
Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko erakunde komunen eta lurralde historikoetako foru 
organoen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 6. artikulua eta 
garraioen arloari dagokionez hori osatzen duten Euskadiko Garraio Agintaritzaren abenduaren 
15eko 5/2003 Legea eta, berariaz trenbideei dagozkienetan, Euskal Trenbide Sareari buruzko 
maiatzaren 21eko 6/2004 Legean xedatutakoa—.

2.- Arabako Foru Aldundiak toki-erakundeei laguntza eta aholkularitza teknikoa emateko 
eskumena du, delako 27/1983 Legearen 7 a) 5 artikuluaren arabera. 
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3.- Gasteizko Udalak, Estatuko nahiz autonomia-erkidegoko legediaren ildotik, hainbat 
eskumen ditu arlo hauetan —Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 
25.2 artikuluko a eta g paragrafoen arabera—: bidaiarien garraio kolektiboa, trafikoa, 
ibilgailuentzako aparkalekuak eta mugikortasuna, hirigintzaren alorreko plangintza, kudeaketa, 
gauzatze-lanak eta diziplina.

4.- 2002-2012 aldirako Euskadiko Garraio Jasangarriaren Gida Plana onetsi zuen Euskal 
Autonomia Erkidegoak 2002an, gobernu-kontseiluaren erabakia medio.

5.- Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politikako Sailak hasia du Euskadiko Garraio 
Jasangarriaren 2020 Gida Plana lantzeko prozesua, zeinen bitartez jarraipena eman nahi 
baitzaio 2002-2012 aldirako Euskadiko Garraio Jasangarriaren Gida Planari, eta 2020ra arte 
luzatu. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politikako Sailak garraioen alorrean 
hurrengo urteetan —2020. urtera arte— garatzea proposatzen duen politika komuna taxutzea 
du helburu plan berri horrek, eta funtsezko xede bat, zein baita Euskadin garraio iraunkorraren 
eredua gauzatu dadin bideak urratzea, europar ingurune zabalagoa aintzat hartuz, erreferentzia 
izan dadin integrazio intermodalean oinarritutako garraio-politika ezartzeko, baita garraioa 
lurralde-politikaren partetzat hartzeko orduan ere. 

6.- Esku hartzen duten administrazioak —"Roadmap to a single European transport area -
Towards a competitive and resource efficient transport system" Garraioaren Liburu Zuriarekin 
bat etorriz—, mugikortasun-sistema eraginkor eta iraunkorraren alde egiteko premiaz jabetuta 
daude, baita garraioaren alorrean ikerketaren eta berrikuntzaren alde egiteko premiaz ere, eta 
horrek koordinazio handiagoa eskatzen du, bidaiari-garraio modu desberdinak integratzea, 
gizartearen eskari berrietara egokitzea, modernizatzea, eta abar, eta, horretarako, egokitzat jo 
da guztion artean sustapen-, bultzatze- eta artikulazio-jarduketei ekitea, baita koordinazio 
tekniko, administratibo eta ekonomikorako jarduketei ere.

7.- Hiriak eta horien inguruak bizitzeko leku egoki bihurtzeko aukera emango duen garapen 
iraunkorrarekiko konpromisoaren baitan, Gasteizko Udalak Mugikortasun Iraunkorraren eta 
Espazio Publikoaren Planaren garapena sustatu du azken urteotan, hainbat jarduketa eta neurri 
modu integratuan gauzatuz. Plan hori aplikatzearen ondorioz, hiriko mugikortasun-sisteman oso 
bilakaera positiboa ari da gertatzen, hasierako helburuak lortzeari dagokionez. 

8.- Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren garapenaren ardatz 
nagusietako bat, hain zuzen ere, hauxe da: mugikortasun-konponbide gisa auto partikularra 
neurriz gain erabiltzearen ordezko aukera erakargarri eta funtzionala suertatuko den garraio 
publiko kolektiboaren eskaintza sendotzea.

9.- Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren lehen fasean, Eusko Trenek 
eta TUVISAk eskaintzen dituzten hiriko garraio publiko kolektiboen zerbitzuen baterako 
prestazio egokiak bermatze aldera, TUVISAren autobusen sarearen diseinua erabat berritzeaz 
batera, sistema globalerako nahi ziren eraginkortasun-mailei eusteko aukera emango zuten 
berehalako jarduketen sorta bat gauzatuz zerbitzuak taxutu eta integratzeko aukera planteatu 
zen. Garraio publikoa bultzatzeak berekin ekarri zuen bi enpresen arteko koordinazioa 
areagotzea, kontakturik gabeko txartel bateratua ezartzeko, bietan balioko zuena.

10.- Arabako Foru Aldundiak, berak baitu eskumena hiri arteko errepideko garraioaren arloan, 
erabilera orokorreko garraio erregularreko hainbat emakida eta eskariaren araberako lote 
zenbait ditu —etorkizuneko eskualdeko garraioa—, zeinek irteera eta helmuga Gasteizen 
baitute, baita ibilbidea ere, partez, bertan barrena. Gaur egun, berrantolaketa-prozesu batean 
murgilduta dago, eta emakidak eta eskualdeko loteak berritzen ari da —2015ean bukatzea 
dago aurreikusia—.
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11.- Aldi berean, zerbitzuaren kalitatea hobetu eta mugikortasun-ereduak hobeto ezagutzeko 
helburuarekin, Arabako Foru Aldundiak hiriarteko garraio-sistema teknologikoki modernizatzea 
erabaki du, gaur egun Gasteizko hiri-garraioan ezarria dagoen kontakturik gabeko ordainketa-
sistema bereganatze aldera.

12.- Autobus geltokia lekuz aldatu eta geltoki berria funtzionatzen hasteak are ageriago utzi du 
hiri-zerbitzuen eta hiriartekoen garapena eta funtzionamendua teknikoki koordinatzeko premia, 
hartara herritarrei, oro har, zerbitzu-eskaintza hobea egin ahal izateko.

13.- Dagoneko bost urte igaro direlarik Gasteiz hirian hiri-garraioaren sare berria martxan jarri 
zenetik, Gasteizko Udalak egindako hiri-mugikortasun iraunkorrari buruzko azken inkestaren 
azterketatik ondorioztatzen da ezen gero eta handiagoa den eskariari, hiriaren ekialdeko, 
mendebaldeko eta hegoaldeko bizitegi-eremu berrietan sortzen diren eskari berriei behar 
bezala erantzungo dion garraio publiko kolektiboaren eskaintza gauzatzen jarraitu beharra 
dagoela, eta orobat errepideko hiriarteko garraio-emakida berriak ezartzetik sortzen direnei.

14.- Bai Gasteizko Udalak, bai Eusko Jaurlaritzak, klima-aldaketaren kontra borrokatzeko beren 
politiken baitan, bere egin dute berotegi-efektuko gasen emisioak Estatuan finkatutako mailez 
gainetik murriztea lekarketen zenbait helburu lortzeko erronka, eta horrek, ezinbestean, 
garraioaren sektorea karbonogabetzearen aldeko apustu serio eta erabatekoa ekarriko du, eta, 
horrekin batera, hiri mugikortasuna karbonogabetzea, mugikortasun elektrikoari eta 
mugikortasun aktiboari protagonismo handiagoa emanez.

15.- Horren guztiaren ondorioz, Gasteiz hiriko garraio publikoaren eskaintza egokitzeko 
beharrezko diren jarduketak bideratzearen komenientzia partekatzen dute hiru administrazioek, 
hiri honetan esperientzia berritzailea gauzatuz, zeinek mugikortasunaren ingurukoak ez ezik, 
mugikortasun elektrikoaren ingurukoak ere konponduko dituen.

16.- Irizpide partekatu horrek, zeinek adierazi diren eskumenak eta helburuak baititu oinarri, 
lehenik eta behin eraikuntza-proiektu bat idaztea eskatzen du, non zehaztuko den zein diren 
hiri-ingurunean izan ditzakeen eraginak, eta orobat ezarriko den inbertsioaren benetako kostua 
eta ondorioztatuko den posible den, Gasteiz hiriaren zirkunstantzia zehatzetan, mugikortasun 
proiektu integratu bat —osatu nahi duten bitarteko desberdinak konektatuko dituena—
gauzatzeari ekitea, eta, beste alde batetik, materialki eta teknologikoki posible den sistema 
guztiz elektrifikatzea, behintzat gaur ekiten zaion fasean.

Azken batean, hiri-garraio elektriko integratuaren sistema gauzatzeko proiektua enkargatzea, 
bideragarritasun materiala, teknologikoa eta ekonomikoa azter daitezen.

Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak, Arabako Foru Aldundiak 
eta Gasteizko Udalak —2015eko abenduaren ...an onetsi baitzuen hitzarmen hau Tokiko 
Gobernu Batzarrak—, hauxe  

HITZARTU DUTE 

Lehena.- Hitzarmenaren xedea.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko 
Udalak Gasteiz hiriko garraio publikoaren eskaintza eraikitzeko proiektuaren idazkuntzan —
alderdi administratibo, tekniko nahiz finantzarioan— elkarlanean jarduteko konpromisoa hartzen 
dute beren gain, esan nahi baita Gasteizko garraio publikoko eta azken miliako bitartekoen 
sistema integratu eta elektrifikatua eraikitzeko proiektu teknikoaren idazkuntzan eta 
azterlanetan. Honako hauek hartuko ditu horrek bere baitan:
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a. Udalerriaren Ekialde-Erdialde-Medebalde komunikazioaren alternatiben 
azterketa, Salburua eta Zabalgana auzoen eta Jundizko industrialdearen 
beharrei erantzungo diena, garraiobide hauen edo horien arteko konbinazio 
integratuaren bitartez:

• Hiria gurutzatzen duen trenbidea baliatzea tren-trana ezartzeko.

• Autobus azkar elektrikoa.

• Tranbia.

• Autobus elektrikoa.

b. Eraginkorren suertatzen den alternatiba ezartzearen inguruko azterketa.

c. Tranbiaren egungo bideak Angulemako geltokitik luzatzeko azterketa, egindako 
inbertsioei errentagarritasuna atera eta horiek optimizatzeko helburuarekin, 
azpiegituraren eragin-eremua handituz. 

d. Hiriko egungo linea periferikoan autobus azkar elektrikoa ezartzearen inguruko 
azterketa.

e. Bizikleta elektrikoa ezartzearen inguruko azterketa, hiriko garraio-sare 
publikoaren osagarri gisa; horren ondorio izan beharko baitu gerora hiriko beste 
leku batzuetara zabaldu ahal izango den esperientzia piloto bat proposatzea.

f. Bizikletaren eta garraio publikoaren arteko bateragarritasuna, planteatzen diren 
aukera desberdinetan.

g. Horiek guztiak modu eraginkorrean integratzeko bitarteko eta sistemak, 
iraunkortasun eta intermodalitate printzipioetan oinarritutako hiri-garraioaren
sistema lortze aldera.

Bigarrena.- Hitzarmenaren garapena.

Gehienez sei hilabeteko epean, sinatzen duten administrazioek honako honetarako lanak 
enkargatu eta eskuratuko dituzte: 

1.- Azterlanak eta bideragarritasuna:

a) Hiriko garraio kolektiboaren egoeraren azterketa.

b) Egungo trenbidean tren-trana ezartzearen bideragarritasuna.

c) Tranbiaren egungo bideak unibertsitate-campuseraino eta Salburua eta Zabalgana 
auzoetaraino luzatzea.

d) Linea periferiko berri batean BRT autobus azkar elektrikoaren gisako ahalmen handiko 
sistema bat eta etorkizunean Salburua eta Zabalgana bizitegi-eremuen arteko lotura-
linea berri bat ezartzearen  bideragarritasuna, hiriburuan eta inguruan operatibo dauden 
beste garraio-modu batzuekiko intermodalitate-aukerekin batera.

e) Ibilbide eta aukera desberdinak proposatzea.
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f) Dena delako aukerak definitzea.

g) Horiek martxan jartzeko plangintza.

h) Autobus azkar elektrikoa funtzionatzen hastearen eraginaren eta beharrezko izango 
diren egokitzapenen azterketa.

i) Bizikleta publiko elektrikoaren sistema baten —hiri-garraio kolektiboaren sarearen 
osagarri— eta hori gerora, egoki izanez gero, hiri osora zabalduko litzatekeen plan piloto 
baten bitartez ezartzearen bideragarritasunaren azterketa.

2.- Definizioa:

a) Modalitateei, ibilbideei eta zerbitzu-konponbideei buruzko proposamen desberdinak 
aurkeztuko dira.

b) Kostuen eta onura sozial, ekonomiko eta ingurumenaren alorrekoen ebaluazioa egingo 
da.

3.- Ibilbide-proiektuak.

Gauzatzeko ibilbideen proiektuek honako hauek adierazi beharko dituzte:

a) Ibilbideen ezaugarriak eta aurreikusten diren geltokien gutxi gorabeherako kokapena. 

b) Tarte bakoitzean baliatu beharreko eraikuntza-prozesuak. 

d) Alboko urbanizazio-obrak, eta hirigintza-integrazioak eskatzen dituenak. 

d) Material mugikorraren parkea. 

e) Informazio-sistemak eta ustiapenean laguntzekoak. 

f) Eskaintzen den konponbideetako bakoitza ustiatzeko erregimena.

Hori guztia hitzarmen honen laugarren puntuan ezartzen den jarraipen-batzordearen bitartez 
bideratuko da.

Hirugarrena.- Administrazioen betebeharrak, hitzarmenaren helburuari, garapenari eta 
finantzaketari dagokienez.

A) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak, Euskal Trenbide Sarea erakunde 
publikoaren bitartez, konpromiso hauek hartzen ditu bere gain:

1. Hiri-garraio publiko kolektibo eta azken miliakoaren sistema integratu eta 
elektrifikatua taxutzeko eta gerora, egoki bada, gauzatzeko beharrezko diren azterlan 
eta eraikuntza-proiektuak idaztea, akordioan adierazten diren lanak egin ondoren 
honako hauek aintzat hartuko dituena: tranbiaren luzapenak, linea periferikoaren 
eraldaketa eta bizikleta elektrikoaren sistemaren ezarpena, lehen puntuan jaso eta 
adierazitakoaren ildotik.

2. Adierazitako azterlan eta eraikuntza-proiektuak idazteko kontratuak esleitzeko 
aurrekontuaren —esleipen-aurrekontua gehi BEZ— % 65 finantzatzea, beharrezko 
diren aurrekontu-zuzkidurak egin ondoren.
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B) Arabako Foru Aldundiak konpromiso hauek hartzen ditu: 

1. A) 1 atalean aipatzen diren azterlan eta proiektuen idazkuntzan teknikoki laguntzea.

2. Adierazitako azterlan eta eraikuntza-proiektuak idazteko kontratuak esleitzeko 
aurrekontuaren —esleipen-aurrekontua gehi BEZ— % 17,5 finantzatzea, beharrezko 
diren aurrekontu-zuzkidurak egin ondoren —gehienez 157.500 eurokoa izango da 
Arabako Foru Aldundiari egokituko zaion kopurua—.

C) Gasteizko Udalak konpromiso hauek hartuko ditu: 

1. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrari kudeatzeko mandatua ematea 

—A atalean adierazitako sektore publikoko erakundearen bitartez— hiri-garraio publiko 

kolektibo eta elektrifikatuaren sistema integratua ezartzeko azterlan eta proiektua idatz 

dezan, hitzarmen honen xedea betetze aldera. Hori guztia aztertzen diren alternatiba 

desberdinen inguruan udalbatzan egin beharreko eztabaidak eta hartu beharreko 

erabakiak gorabehera.

2. Adierazitako azterlan eta eraikuntza-proiektuak idazteko kontratuak esleitzeko 

aurrekontuaren —esleipen-aurrekontua gehi BEZ— % 17,5 finantzatzea, beharrezko 

diren aurrekontu-zuzkidurak egin ondoren —gehienez 157.500 eurokoa izango da 

Gasteizko Udalari egokituko zaion kopurua—.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko 
Udalak aurreko ataletan finkatutako ehunekoen arabera ordainduko diote Euskal Trenbide 
Sareari hitzarmen honen xede den hiri-garraio publiko kolektibo eta elektrifikatuaren sistema 
integratua ezartzeko proiektua idatzi eta azterlanak egiteko kontratuaren esleipenaren ondorioz 
sortzen den gastua. Aldez aurretik, laugarren puntuan ezartzen den jarraipen-batzordeak ontzat 
eman beharko ditu idazkuntza eta egindako azterlanak.

Izandako gastuaren ziurtagiriak, fakturak eta beste emango dizkie Euskal Trenbide Sareak 
hitzarmena sinatzen duten administrazioei.

Laugarrena.- Jarraipen-batzordea.

Hitzarmena sinatzen duten erakundeek jarraipen-batzorde bat sortuko dute, bakoitzak 
izendatutako bina ordezkarik osatua, hitzarmena egoki betetzen den gainbegiratzeko. Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ordezkarietako bat izango da batzorde horren 
buru, eta idazkari, berriz, Gasteizko Udalak izendatutako ordezkarietako bat.

Zeregin hauek izango ditu batzorde horrek:

a) Hitzarmenean aurreikusitako jarduerak zuzen betetzen diren jarraitzea, eta irizpideak 
eta bitartekoak ezartzea elkarri informazioa emateko eta alde bakoitzak hartu dituen 
konpromisoak egoki bete ditzan.

b) Behar diren izapideak azkar egitea eragotz dezaketen oztopoak kentzea.

c) Hitzarmenaren xede diren jarduketak bete daitezen, neurri zehatzak proposatzea, eta 
horien inguruko irizpena ematea.
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d) Euskal Trenbide Sareak aurkezten dituen idazkuntza, azterlana eta proiektua direla 
eta adostasuna ematea.

e) Hitzarmen hau interpretatu eta gauzatzean sor litezkeen arazoak ebazten 
ahalegintzea.

Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean, jarduketei bide egiteko beharrezko den guztietan 
bilduko da batzordea, aldeetako edozeinek hala proposatzen duelarik. Batzordearen bilkurek 
quoruma izango badute, kide guztiek izan beharko dute bertan, eta erabakiak, berriz, aho batez 
hartu beharko dira.

Hitzarmen honetan jarraipen-batzordeari dagokionez berariaz aurreikusi gabekoetan, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 

26ko 30/1992 Legearen II. tituluko II. kapituluan arautzen diren organo kolegiatuen erregimena 

aplikatuko da.

Jarraipen-batzordea gorabehera, Udalaren Mugikortasun Mahaian informazioa emango da 

hitzarmena betetzearen inguruan, baita Herritarren Mugikortasun Foroan ere. Hilean behin eta 

bi hilean behin bilduko dira horiek Gasteizko Udalean, hurrenez hurren, informazio hori eman 

dakien.

Bosgarrena.- Araubide juridikoa

Hitzarmen hau izaera administratibokoa da, eta, interpretatzeari eta garatzeari dagokionez, 
administrazio publikoen arteko akordioei aplikatzekoa den antolamendu juridiko 
administratiboaren mende egongo da, eta berariaz onartzen dute aldeek administrazioarekiko 
auzietarako jurisdikzioaren mende jartzea.

Administrazio publikoen kontratuen alorreko legediaren aplikagarritasuna baztertuta geratzen 
da, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legearen 4.1. c) artikuluaren ildotik, 
nahiz eta bertako printzipioak aplikatu ahal izango diren suertatzen diren zalantzak argitu eta 
hutsuneak betetze aldera.

Hitzarmenak edo hori gauzatzeak berekin ekar litzakeen interpretazio-arazoak aurreko 
klausulan adierazitakoaren ildotik ebatziko ditu jarraipen-batzordeak. Ezinezko gertatuz gero, 
berriz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 8.3 artikuluan xedatutakoaren arabera jokatuko da.

Seigarrena.- Esku hartzen duten aldeen eskumenak errespetatzea.

Hitzarmen hau sinatzeak ez dakar berekin esku-hartzen duten aldeek beren eskumenei uko 
egitea edo horiek aldatzea; hartzen dituzten konpromisoei dagozkien erantzukizunak bakarrik 
egiten dituzte bere.

Zazpigarrena.- Hitzarmenaren iraupena.

Sinatzen denetik aldeetako bakoitzak bere gain hartutako betebeharrak guztiz bete arte 
luzatuko da erabaki honen indarraldia. 

Zortzigarrena.- Hitzarmena bertan behera uztea.
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Hauek izango dira hitzarmena bertan behera uzteko arrazoiak:

a) Indarraldia amaitzea.

b) Alde guztien artean hala erabakitzea.

c) Aldeetako batek hitzarmena bertan behera uzteko asmoa agertzea eta beste aldeei 
modu fede-emailean jakinaraztea, aski denborarekin, betetzea ezinezko egiten duten 
arrazoiak egokituz gero.

d) Bertan jasotako klausulak ez betetzea.

Erabakitakoa behar bezala jasota uzteko, eta adostasunaren adierazgarri, hitzarmenaren hiru 
ale sinatu dituzte aldeek, idazpuruan adierazitako egunean eta lekuan.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN IZENEAN

Ana Oregi Bastarrika

ARABAKO FORU ALDUNDIAREN IZENEAN
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Gorka Urtaran Aguirre
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