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BILDU DIRA: 

 
 
Alde batetik, Gemma Zabaleta Areta andrea, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioaren Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua. 
 
Eta bestetik, Ignacio María Arriola López jauna, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazioaren Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio sailburua. 
 
 

ADIERAZI DUTE: 

 

 

I. Euskal Autonomia Erkidegoa garraioaren eremuan gune estrategikoa 
dela honako hauek kontuan izanik: 

 
- bere kokapen geografikoa; 
 
- bere industria- eta ekonomia-sarea;  
 
- bertan dauden errepideen eta burdinbideen (burdinbide-

administratzaile eta -operadore propioekin) sare zabala; eta  
 
- bi itsas-portu handi eta hiru aireportu ditu.  

 
Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoak Euskadi-Akitania 
Plataforma Logistikoa dauka, zeinaren bitartez esperientziak 
elkartrukatzen baititu eta mugaz gaindiko proiektuak gauzatzen 
baititu, Akitaniako eskualdeko gobernu frantziarrarekin elkarlanean, 
Europa osoarekin konektatzeko salgaien nazioarteko garraioan 
beharrezkoa den erlazio hori indartzeko. 

 
Era berean azpimarratu behar da Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioaren Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila Arku 
Atlantikoko garraio-taldearen koordinatzailea dela, eta bertan 
hainbat proiektu garrantzitsu gidatzen ari da, adibidez salgaien 
garraioaren Korridore Atlantikoa, zeinaren xedea, hain zuzen ere, 



 

 2 

gune atlantikoan burdinbide- eta portu-korridore bat sustatzeko 
beharrezkoak diren jardunak bultzatzea den; Europa barruko 
garraiorako sare zentralaren lehentasunezko ardatzetako bat barne 
hartzen duen gunea, hain zuzen. 
 

 

II. Garraioak funtsezkoak direla Euskal Autonomia Erkidegoaren 
ekonomia-lehiakortasunerako, bere BPGan nahiko pisu erlatibo 
handia dutelako, eta gainera pertsona askori enplegua ematen dien 
sektore bat delako, eta betiere ahaztu gabe garraioak lagungarriak 
direla herritarren mugikortasunerako, eta Europako politika 
komunaren lehentasunezko helburu bat bezala azaltzen direla.  

 
 
III. Garraio-sektorearen zailtasunek, adibidez bide-metaketa, 

ingurumenerako dituen ondorio kaltegarriak eta istripu-indizea, 
besteak beste, erabiltzeari eskaintzen zaion zerbitzu-maila 
murrizten dutela eta sektorearentzat ekonomikoki kaltegarriak 
direla. 

 
Ildo horretan, erronka berriak garraio modernoa gauzatzera bideratu 
behar dira, hainbat kudeaketa-sistemaren bitartez, garraio-moduen 
banaketaren berroreka iraunkorra, intermodalitatearen garapena eta 
herritarren mugitzeko eskubidea finkatzea lortzeko.  

 

 

IV. Garraioaren eremuko prestakuntza, baita eremu bereko ikerketa eta 
prestakuntza-garapena ere, funtsezko zutabeak direla egungo 
garraio-eredutik mugikortasun-eredu eraginkorrago, iraunkorrago eta 
multimodalera aldatu ahal izateko, betiere zeharkako ikuspegiarekin 
eta helburu eta xede bateratuak abiapuntutzat hartuz. Izan ere, 
garraioaren operatiba berri horiei lotutako gaietan kualifikatuta eta 
prestatuta dauden langileak behar dira, beren lana, prestakuntza eta 
esperientziarekin proposatu diren aldaketa berriei aurre egiteko, 
betiere garraio-eredu berrirako igarotzea modu egokian kudeatuz. 

 
 
V. (i) Euskal Autonomia Erkidegoko garraioaren eremuan biltzen diren 

egungo zirkunstantziak eta (ii) garraio-eredu berri baterako 
aldaketari ekin beharra kontuan izanik, Erkidegoan Garraioaren 
Zentro Integral bat sortzeko aukera paregabea dela, bertan, eta 
etengabe, garraio-sektorearen modernizazioa, profesionalizazioa eta 
iraunkortasuna sustatzeko, egungo politika publikoekin bat etorriz, 
honako ekintza hauen bitartez:  
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- Prestakuntza-sistemak hobetzea eta sustatzea maila 

guztietan, sektoreko pertsonen enplegagarritasuna eta 
profesionaltasuna garatzeko. 

 
- Ikerketa eta garapena bultzatzea garraio-modu desberdinetan, 

diziplina arteko ikerketa-proiektuak landuz, enpresentzako 
zerbitzua hobetzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoak I+G+B 
proiektuetan parte hartzeko aukerak handitzeko. 

 
- Garraiobideen iraunkortasunera bideratutako praktikak eta 

funtzionamenduak ezartzera bideratutako kudeaketa-sistemak 
bultzatzea, Garraio Sistema Adimendunen erabilera indartzea 
eta inplementatzea, eta garraioaren sektorean kalitate-
kultura praktikan jartzea. 

 
- Garraioaren alorrean lanbide-heziketa irakatsiko dela 

bermatzea, prestakuntza-maila guztietan; eta  
 

- Garraioarekin erlazionatuta dauden eremu eta gai guztien 
lanbide-heziketan ikerketa, garapen, esperimentazio eta 
berrikuntza jarduera handia egitea. 

 
 

VI. Egungo ekonomia-egoerak gizarte, ekonomia, lan, prestakuntza eta 
profesional mailan egiten duen eskariari erantzuteko, Erakunde 
Adierazpen hau sinatzen dutenei interesatzen zaiela gainerako 
Administrazio Publikoek, Unibertsitateak, Lanbide Heziketako 
Zentroek, eta gainerako agente sozialek, ekonomikoek eta 
industrialek, bereziki garraioaren alorrean dihardutenek, Garraioaren 
Zentro Integrala sortzeko proiektuan hasieratik parte har dezatela, 
une bakoitzean komenigarritzat jotzen diren tresnak baliatuz.       

   
 
VII. Azaldutako arrazoiak kontuan izanik eta sailen arteko babesaren 

sendotasuna indartzeko xedez, Enplegu eta Gizarte Gaietako 
sailburua eta Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio sailburua, biak 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administraziokoak, aipatu Garraioaren 
Zentro Integralaren sorkuntza, garapena eta egikaritzapena 
sustatzeko eta bultzatzeko interesatuta daudela, eta horretarako, 
biak ados egonik, honako Erakunde Adierazpen hau formalizatzen 
dutela: 
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ADIERAZI DUTE: 

 
 
LEHENENGOA.-  Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak eta 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio sailburuak, biak Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administraziokoak, beren eskumenen eremuan eta bidezkotzat 
jotzen duten forma juridikoarekin, Euskal Autonomia Erkidegoan 
Garraioaren Zentro Integralaren sorkuntza, garapena eta egikaritzapena 
bultzatuko dute, eta zentro horren xedea, funtsean, garraioaren eremuko 
ikerketaren eta lanbide-heziketaren sustapena izango da, betiere gaur egun 
heziketaren, garraioaren eta enplegu-politika aktiboen eremuan gauzatzen 
ari diren gainerako programa edo jardunekin koordinatuz.  
 
 
BIGARRENA.- Garraioaren Zentro Integralak tresna baliagarria izan nahi du 
euskal garraio-sektorerako, lehiakortasunerako eta gizarte osoaren 
ongizaterako. Ildo horretan, beste erakunde publiko batzuen parte-hartzea 
bultzatuko da, baita aipatu Garraioaren Zentro Integralaren sorkuntza, 
parte-hartzea eta garapenean interesatuta dauden erakunde pribatuena 
ere, hala lankidetza Hitzarmen espezifikoak sinatuz nola atxikipen-
hitzarmenen edo horretarako lantzen diren beste tresna batzuen bitartez.   
 

 

HIRUGARRENA.-  Garraioaren Zentro Integralaren sorkuntza, garapena 
eta egikaritzapena bultzatzeko beharrezkoak izan daitezkeen baliabide 
pertsonal, finantzario eta material espezifikoak bideratuko dira, kasu 
bakoitzean egokitzat jotzen diren moduan eta terminoetan. 
 
 
LAUGARRENA.- Dokumentu honetan bildu diren adierazpenak betearazteko 
eta horri lotutako beste edozein jardun gauzatzeko beharrezkoak diren 
Lankidetza Hitzarmenak sinatuko dira, eta hitzarmen horietan zehatz-
mehatz adieraziko dira erakunde bakoitzari dagozkion egin beharreko 
jardunak, eskubideak eta betebeharrak, baita jardunen egutegia ere. 
 
Eta ezarri denarekin adostasuna erakusteko, Erakunde Adierazpen hau 
sinatu dute bertaratu diren pertsonek, idazpuruan adierazitako lekuan eta 
egunean. 
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Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako sailburua 

 
 
 
 

______________________ 
Gemma Zabaleta Areta and. 

Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioaren Etxebizitza, Herri Lan 

eta Garraio sailburua 
 
 
 
 

__________________________ 
Ignacio María Arriola López jn.  

 


