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Bilera Arantxa Tapia sailburuaren eta Iñigo De la Serna ministroaren artean 

Eusko Jaurlaritzak formulak proposatu ditu AHTaren obra eta 
trenbideak eta portuak kudeatzeko eskumen-transferentzia 

bizkortzeko 

Tapiak positibotzat jo du bilera eta espero du ministroaren jarrera harkorra 
Eusko Jaurlaritzak planteatutako proposamenak gauzatzean islatzea  

 

Gaur goizean Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun sailburu 
Arantxa Tapiaren eta Espainiako Gobernuko Sustapen ministro Iñigo De la Sernaren 
artean egindako bilera Lakuako Eusko Jaurlaritzako egoitzan izan da. 

Sailburuaz eta ministroaz gain, topaketara joan dira, baita ere, Garraio sailburuorde Toño 
Aiz, Azpiegitura, Garraio eta Etxebizitzako estatu-idazkari Julio Gómez eta ADIFeko 
lehendakari Juan Bravo. 

Arantxa Tapia sailburuaren eta Iñigo De la Serna ministroaren artean egindako lehen 
bilera da. Eusko Jaurlaritzak eskatutako lehen topaketa da, non bi ordezkari 
instituzionalek baterako kudeaketa eskatzen duten gaiak errepasatu dituzten, eta horien 
artean Abiadura Handiko Trenak hartu du saioaren zati handi bat. 

 

Eusko Jaurlaritzak bileran proposatu dituen gaiak eta jarrera: 

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sare Berria-EAETSB (AHT) 

Eusko Jaurlaritzak inplikazio handiagoa eskatu du obra horren prozesuan, Sustapen 
Ministerioa kudeatzen ari den tarteetan pilatzen ari dena baino berandutze handiagoa 
ekiditeko. 

• Bergarako lotunea: Obrek hainbat tartetan duten egoerak, bereziki “Bergarako 
lotunea” izenekoan, atzerapen handia du, eta ezinezkoa da euskal Y-a 2019an 
amaituta egotea, gobernu zentralak behin eta berriz hitz eman duen bezala. 
EJk Angiozar, Xumelegi eta Kobateko tarteetara zabaldu nahi du agindua, 
406,2 milioi euroko hasierako aurrekontu batekin, eta proiektu-fasean 
onartutakoak ez diren beste eraikuntza-modu batzuk baztertuta. 
 

• Hiriburuetarako sarbideak: EJk ez du aurreikusten behin-behineko soluziorik, 
baizik behin betiko funtzionalak, trenbide-hiri hiri-integrazio egoki batekin.  
Soluzio horietarako erakundearteko adostasun bat dago eraginpeko 
administrazioen artean. 
EJk 2015aren amaieran Ministerioari planteatutako proiektuetan jasota dauden bi 
baldintza. 
Lehendik dagoen hitzarmenak aurreikusten duenez, “EJk Bergara-Irun adar 
gipuzkoar osoko obrak gauzatzea kontratatuko du, eta Donostiako hirian sartzeko 
tartea”. 
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Halaber, adierazten denez, Sustapen Ministerioak ADIFen bidez “… bere gain 
hartuko du Gasteizko hirian eta Bilbon sartzeko tarteen plataformako eraikuntza-
proiektuak idaztea, Gasteizen eta Bilbon hurrenez hurren sortutako 
erakundearteko batzorde bakoitzean hartuko diren akordioetan oinarrituta”. 
 
EJk zuzenean parte hartzea proposatzen du, Agindu Hitzarmenaren bidez, 
hiri-sarbideetako obren garapenean.  

 
• Ezkioko geltokia eta PAET (aurre hartzeko eta trenak gelditzeko puntua): 

Eraikuntza-proiektua amaituta dago eta ADIFek onartuta. Batzorde Teknikoan 
Agindu Hitzarmenaren adenda bat dago onartuta, eta hitzarmena Ogasun 
Ministerioak onartzeko zain dago. 
EJk bizkortasuna eskatu du tramite hori gainditzeko. 

 
• Vitoria-Dourges Trenbide Autopista, Jundiz Plataforma Multimodala.  

Sustapen Ministerioak eskari-, ustiapen- eta errentagarritasun-azterketa zorrotz 
bat dauka eginda. Jaurlaritzan plataforma lurraldean egoki sartzea bultzatzen ari 
gara (Araba Erdialdeko LPP). 
 
EJk hurrengo urratsari lehenbailehen heltzea proposatu du, proiektua bi 
administrazioen artean egitea. 

 
• Intercity zerbitzuak.  

Jaurlaritzak ibilbide osoa EAE barruan sare berritik duten barne-zerbitzuen 
prestazioan zuzenean parte hartzeko borondatea dauka. 
 
 

2.- Trenbidearen Hegoaldeko Saihesbidea, Bilbo Portua.  

 
Proiektu gakoa da Bilboko portura trenbide-konexioaren hobekuntzarako eta 
euskal Y-aren zuzeneko konexioa ahalbidetzeko mesetara, Bilbo 
Metropolitarraren hiriguneak zeharkatu behar izan gabe. Horrek “itogunea” dakar 
berekin eta, ondorioz, portuko tren-trafikoaren gaitasunaren murrizketa. 
 
Hegoaldeko saihesbidea euskal Y-aren eta Kantauriko korridorearen arteko 
konexioaren zati izango litzateke. 
 
2016ko urtarrilean alegazio batzuk egin ziren, eraginpeko udalekin adostuta, lehen 
faseko Informazio Azterketaren aurka (Serantes-Olabeagako tunela) eta oraindik ez 
dira ebatzi. Ebatzitakoan eta ingurumen-tramitazioa egindakoan, Agindu Hitzarmen 
bat sina liteke eraikuntza-proiektua egiteko. 
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EJk Agindu Hitzarmen bat proposatu dio Sustapen Ministerioari eraikuntza-
proiektuak faseka egiteko. 

 
 

3.- Loiolako Erriberetako geltokia eta aldageltokia 

 
Donostialdeko Metroko lineen eta ADIFeko Madril-Irun linearen arteko aldageltokidun 
geltoki berri bat da. 
 
Informazio Azterketa amaitzea proposatzen da eta erakundearteko 
hitzarmen bat sinatzea (Sustapen Ministerioa/ADIF, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako 
Foru Aldundia eta Donostiako Udala) eraikuntza-proiektuaren idazketari eta obren 
geroko garapenari heltzeko. 

 
 

4.- Aireportuak  

 
• Hondarribia/Donostia: EB 139/2014 Erregelamenduaren zehaztapenak 

betetzeko premiak pista operatiboa laburtzea dakar berekin, eta egiten den 
moduaren arabera, gaur egun aireportuan diharduten aireontzi mota jakin baten 
zerbitzua murriztuko luke. 

 
Erregelamendu horren eskakizunak betetzen direla egiaztatu nahi da, 
pista gutxiago laburtuta, AENAk aurreikusitakoaren aldean. Azken Aireportuko 
Koordinazio Batzordean erabakitakoaren arabera, Ortzibiaren eta AENAren artean 
talde tekniko batean lan egiten ari da egungo aire-zerbitzua murriztuko ez 
duen ordezko aukera bat bilatzeko. 

 
• Foronda/Gasteiz: EJk H24 zerbitzua berreskuratzea proposatzen du eta MIP 

(Mugako Ikuskapen Postua) zerbitzua aktibatzea. 
 

 

5.- Trenbideak KAren epaia 

 
Konstituzio Auzitegiak, 2016ko ekainaren 29ko epaian, zati batez onartu zuen Eusko 
Jaurlaritzak FOM 710/2015 Aginduaren, Herri Intereseko Trenbide Sarearen 
Katalogoaren definizioari buruzkoaren aurka jarritako helegitea. Ondorioz, Irauregi–
Lutxana eta Ariz–Basurto lineek katalogo horren zati izateari utzi behar diote eta, 
beraz, Euskal Autonomia Erkidegoari trenbide-arloan aitortutako eskumenen arabera, 
dagokien transferentzia egin behar da.  
 
Transferentzia hori gauzatzearekin batera, EJk aldebiko batzorde tekniko bat 
planteatzen du trenbideetako gainerako transferentzia landuko duena, 
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berreziki metro-sarean (Bilbo-Balmaseda eta Karrantza), aldiriko sareak baztertu 
gabe. 
 
 

6.- RENFE/EUSKOTREN lankidetza salgai-arloan. 

 
EJk lankidetza-akordioak proposatzen ditu gaur egun aluminio- eta zur-
trafikoak dituzten erlaitzeko trafikoetarako. Prest gaude gure ekintza-eremua 
Santanderreraino zabaltzeko Renfe Mercancías-en aldetik dagoen baliabide 
erabilgarrien faltaren aurrean. 

 

7. Pasaiako eta Bilboko portuak. 

 
EJk portuen kudeaketaren transferentzia gauzatzeko eskaera egin du berriz.  

 
 
 


