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Donostian, 2011eko ……………. aren   ……….(e)an. 

 

 

BILDUAK: 

 

 

Alde batetik, IGNACIO MARIA ARRIOLA LOPEZ Jn., EUSKO 

JAURLARITZAKO Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailburu gisa. 

 

Beste alde batetik, LARRAITZ UGARTE ZUBIZARRETA And., GIPUZKOAKO 

FORU-ALDUNDIKO Mugikortasun eta Bide Azpiegituretako saileko Foru Diputatu 

gisa. 

 

Beste alde batetik, JUAN KARLOS IZAGIRRE HORTELANO Jn., DONOSTIAKO 

UDALEKO Alkate gisa. 

 

Beste alde batetik, JOSE ANTONIO SANTANO CLAVERO Jn., IRUNGO 

UDALEKO Alkate gisa. 

 

Beste alde batetik, JULEN MENDOZA PEREZ Jn., ERRENTERIAKO UDALEKO 

Alkate gisa. 

 

Beste alde batetik, JOSE IGNACIO ASENSIO BAZTERRA Jn., EUSKO 

TRENBIDEAK – FERROCARRILES VASCOS, S.A.ren (aurrerantzean, 

EUSKOTRENen) Zuzendari Orokor gisa. 

 

Beste alde batetik, JOSE ENRIQUE URKIJO GOITIA  Jn., RENFE-OPERADORA 

HERRI-ERAKUNDE ENPRESARIALEKO (aurrerantzean, RENFEko) Bidaiarien 

Zuzendari Orokor gisa. 

 

Eta beste aldetik, ARANTXA AROCENA GOMEZ And., AUTORIDAD 

TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA – GIPUZKOAKO 

GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZAren (aurrerantzean, Gipuzkoako 

Garraioaren Agintaritzaren) Zuzendari orokor gisa. 
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Parte hartzen duten alderdiek Lankidetzako Protokolo Orokor hau egiteko behar 

adinako legezko gaitasuna aitortzen diote elkarri, eta ondorio horretarako 

 

 

AZALTZEN DUTE: 

 

 

I. Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren, alegia Euskal Herrirako 

Autonomia Estatutuaren 10.32 artikuluan xedatutakoarekin bat, Euskadiko 

Autonomia Erkidegoari dagokiola, beste eskumen batzuen artean, “Euskadiko 

trenbideei, lurreko garraioari, itsaso, ibai nahiz kable bidezko garraioari, 

portu, heliportu edo aireportuei eta Zerbitzu meteorologikoari buruzko 

eskumen esklusiboa, Konstituzioaren 149.1.20. artikuluan garraioen 

esparruan Kontratazio-zentroen eta zama-lanetarako terminalen inguruan 

xedatutakoari kalterik egin gabe”. 

 

Eskumen horiek Euskadiko Autonomia Erkidegoari transferitu zitzaizkion, 

Barne sailari, Turismoari, Jarduera Gogaikarriei eta Garraioei buruzko 

gaietan Estatuko Administraziotik Euskal Herriko Kontseilu Orokorrera 

eskumenak transferitzeko abuztuaren 25eko 2488/1978 Errege Dekretuaren 

bidez, eta lurreko garraioari dagokionez Estatuaren zerbitzuak traspasatzeko 

ekainaren 19ko 1446/1981 Errege Dekretuaren bidez. 

 

Era berean, Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunen eta bere Lurralde 

Historikoetako Erakunde Foralen arteko harremanak gobernatzen dituen 

azaroaren 25eko 27/1983 Legeak (aurrerantzean, LHL) zera xedatzen du bere 

10. artikuluan: “Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunei dagozkiela 

Legegintza, Arauen garapena, Goi-mailako Ikuskaritza, Plangintza eta 

Koordinazioko eskumenak errepide bidezko garraio mekanikoen esparruan, 

une honetan Arabak, bere lurraldearen barruan, Estatuarekin indarrean 

dauden hitzarmenei esker, betetzen dituen ahalmen berberak eta izaera 

berarekin bete ahal izango dituztelarik Lurralde Historikoek”. 

 

 

II. Beste alde batetik, LHLren aipatu 10. artikuluan ezarritakoarekin bat eta 

errepide bidezko nahiz kable bidezko garraioen inguruan Estatuaren 

ahalmenak Autonomia Erkidegoetan delegatzeko uztailaren 30eko 5/1987 

Lege Organikoan aurreikusitakoaren bidetik, eta baita Euskadiko Autonomia 

Erkidegoaren Erakunde Komunetako Zerbitzuak Gipuzkoako Lurralde 

Historikora traspasatzeko martxoaren 5eko 46/1985 Dekretuan, eta Euskadiko 

Autonomia Erkidegoaren Erakunde Komunetako Zerbitzuak garraioen 

esparruan Gipuzkoako Lurralde Historikora traspasatzeko martxoaren 5eko 

30/1985 Foru dekretuan xedatutakoaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiari 
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dagozkio errepideko garraio mekanikoen esparruko eskumenak bere 

lurraldearen barruan. 

 

 Eskumen horien eremuan, Gipuzkoako Foru Aldundia da LURRALDEBUS, 

S.L. izeneko merkataritzako sozietate foralaren kapital sozialaren titularra 

(sozietate hori aipatu Diputazio horretako Mugikortasun eta Bide 

Azpiegituretako sailari atxikia dago). Sozietate horren helburua da, beste 

batzuen artean, hiri barruko nahiz hiri arteko garraio publiko kolektiboaren 

eremuan “Txartel bakarra” bezala ezagutzen den ekimena ezarri, kudeatu eta 

kontrolatzea, hain zuzen ere, Gipuzkoako Foru Aldundiko Garraioaren 

Kudeaketa Integraleko Zentroaren bitartez, eta baita zerbitzu foralen irudia 

bateratzea eta hiritarren artean irudi hori zabaltzea ere. 

 

 

III. Aurreko guztiaz gain, Donostiako, Irungo eta Errenteriako Udalek badituzte 

eskumenak, Estatuko eta Autonomia Erkidegoetako legeriari dagozkien 

gaietan, ibilgailuen eta pertsonen trafikoaren ordenazioari dagokionez hiri 

barruko bideetan eta baita bidaiarien hiri barruko garraio publikoari 

dagokionez ere, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzeko apirilaren 2ko 

7/1985 Legearen 25.2 artikuluan, b) eta ll) letretan, ezartzen denaren arabera. 

 

Testuinguru honetan, Donostiako udala da DONOSTIAKO TRANBIA 

KONPAINIA, SAU izeneko elkartearen akzionista bakarra, eta sozietate 

horrek kudeatzen du Donostian hiri barruko bidaiarien erabilera orokorreko 

garraio zerbitzu publikoa. 

 

Irungo Udalak, bere aldetik, hiri barruko garraio publiko kolektiboko 

zerbitzua ematen du IRUN HONDARRIBIA HIRI AUTOBUSAK, S.L 

izeneko elkartearen bidez, sozietate horixe baita Udalak xede horretarako 

esleitutako emakidaren onuraduna. 

 

Errenteriako Udalak ere hiri barruko garraio publiko kolektiboko zerbitzua 

ematen du HERRIBUS, S.A. izeneko elkartearen bidez, sozietate horixe baita 

Udalak xede horretarako esleitutako emakidaren onuraduna. 

 

 

IV. RENFE Herri-erakunde enpresarialaren Estatutua onartzen duen abenduaren 

30eko 2396/2004 Errege Dekretuaren 1. artikuluarekin bat, RENFE Garraio 

gaietarako Idazkaritza orokorraren bitartez Sustapen Ministeriora atxikia 

aurkitzen dela, eta bere helburua trenbideko garraio-zerbitzuak ematea dela, 

bidaiariak bezala baita materialak eta salgaiak ere garraiatuz, eta zerbitzu 

horien barruan sartzen dira material ibiltaria mantentzea, eta baita trenbideko 

garraioarekin lotuak dauden edo horren osagarriak diren beste zerbitzu edo 

jarduerak eskaintzea ere, Trenbide Sektoreko 39/2003 Legean eta hori 
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garatzen duten arauetan ezarritako moduan, aipatutako Errege Dekretuaren 3. 

artikuluan ikus daitekeen bezala. 

 

 RENFEk trenbide-garraioko zerbitzuak ematen ditu Gipuzkoako Lurralde 

Historikoan. 

 

 

V. Euskadiko Autonomia Erkidegoak oso-osorik eta esklusiboki partaidetzen 

duen EUSKOTREN sozietate publikoaren helburu nagusia trenbideko 

garraio-zerbitzuak eskaintzea da, bidaiarien garraioa bezala baita materialena 

ere, eta zerbitzu horien barruan sartzen dira material ibiltaria mantentzea, eta 

baita trenbideko garraioarekin lotuak dauden edo horren osagarriak diren 

beste zerbitzu edo jarduerak eskaintzea ere. Horrez gain, eta bere jarduera 

nagusiaren osagarri moduan, eskaintzen ditu baita kable, tranbia, funikular 

edo errepide bidezko garraio-zerbitzuak ere, bidaiariak bezala baita 

materialak eta salgaiak ere garraiatuz, eta zerbitzu horien barruan sartzen dira 

material ibiltaria mantentzea, eta garraio-modu horrekin lotuak dauden edo 

horren osagarriak diren beste zerbitzu edo jarduerak eskaintzea ere. 

 

 Sozietate horrek badu, gainera, bidaiarien garraio publikorako zerbitzu-sare 

bat ere Gipuzkoako Lurralde Historikoan. 

 

 

VI. Gipuzkoako Garraioaren Agintaritza, bere aldetik, Gipuzkoako Foru 

Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak, Donostiako Udalak eta Irungo Udalak 

sortutako kontsortzio bat da, helburu gisa ondorengo jarduerak hartzen 

dituena: 

 

a) Garraioa antolatzeko politikak definitzen laguntzea, garraio-politika 

bateratuak koordinatzeko, garraioaren modalitate desberdinak 

planifikatzeko eta garraio-politikak lurraldearen barruko orekara eta, 

oro har, garapen iraunkorrera doitu eta egokitzeko, eta horrez gain, 

garraioaren eremuko politika komunitarioak martxan jarri eta aurrera 

eramateko. 

 

b) Garraio-gaietan eskumenak dituzten erakunde eta instituzio guztien 

aldetik ahalmen publikoen gauzatze koordinatua sustatu eta erraztea, 

administrazio diferenteen arteko lankidetza bere gain hartzea eta 

Gipuzkoako Lurraldean garraioko politiken inguruan biltzen diren 

interes desberdinak bateratu eta adostea. 

 

c) Zerbitzu, sare eta tarifen koordinazioa bultzatu eta sustatzea, eta 

eskaintza ahalik eta onena erabiltzailearen eskura jartzea, garraioaren 

erabilera indartu eta bultzatzeko asmoz azken finean. 
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d) Garraio-sare bakarra eta integrala sustatzea. 

 

e) Garraio arrazionalagoa eta eraginkorragoa lortzeko bideak bultzatzea, 

garapen iraunkorraren alderdi sozialak, ingurumenekoak eta 

ekonomikoak bete-betean integratuz.. 

 

f) Baliabide publiko eta pribatuak optimizatzea, garraio-modu 

diferenteen elkar trukagarritasuna bultzatzeko eta Europako garraio-

sistemaren barruan txerta daitezen saiatuz. 

 

 

VII. Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraio publikoaren eskaintza askotariko 

edo modalitate anitzekoaren barruan (trenbideko garraioa, batetik, eta 

errepidekoa bestetik), bai Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta 

Garraio sailak, bai Gipuzkoako Foru Aldundiak, edo Donostiako Udalak, 

Irungo Udalak edo Errenteriako Udalak, bai RENFEk eta baita 

EUSKOTRENek ere, horietako bakoitzak dauzka bere tarifa eta txartelak 

jaulkitzeko politika propioak, eta desberdintasun edo aniztasun horrek 

erakargarritasuna kentzen dio garraio gipuzkoarrari. 

 

Eta horrez gainera, garraio publiko kolektiboetan aritzen diren eragile edo 

operadore gehienak organikoki Administrazio Publiko edo erakunde 

diferenteen mendean daude. 

 

Hori horrela izanik ere, testuinguru horretan eragile horiek guztiek eta baita 

Gipuzkoako Garraioaren Agintaritzak ere, hainbat ikerlan, azterketa eta 

izapide egin dituzte azken garaiotan, bakoitzak dagokion eremu eta esparruan, 

garraio publiko kolektibo horren baitan tarifen integrazio-sistema bat 

ezartzeko. 

 

 

VIII. Arestian VII. Atalean adierazitakoa kontuan hartuz, eta Gipuzkoako Lurralde 

Historikoan garraio publiko kolektiboa sustatzeko asmoarekin, alderdi esku-

hartzaileek ezinbestekotzat jotzen dute aipatu Lurralde horretako garraio 

publikoko sektorean tarifak integratzeko sistema bat ezartzea (hemendik 

aurrera Tarifak Integratzeko Sistema izango da). Beste hainbaten artean, 

ondorengoak izango lirateke sistema horren abantaila nagusiak: 

 

a. Sistemaren barruan integratzen diren garraio-modu guztientzat 

ordainbide bateratua erabiltzea; 

 

b. Zonakatze komuna ezartzea garraio-modu guztientzat, alegia 

erabiltzaileak egindako garraioa zonaka eta zona-jauzika ordaintzea; 
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c. Garraio-txartel komunak, sistemaren barruan integratzen diren garraio-

modu guztientzat; 

 

d. Deskontu mailakatuak tarifetan (hilabete naturalean egindako bidaia-

tarteen arabera), alde batera utziz zein garraio-modutan bidaiatzen den; 

 

e. Eragile eta modu desberdinen arteko linea-aldaketa edo transbordoak, 

abantailazko baldintza ekonomikoetan; eta 

 

f. Kolektibo integratuak Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraio-modu 

guztietan, garraio-modu guztietan gizarte-politika bateratuak aplikatuz. 

 

Beste alde batetik, arestian aipatutako Tarifak Integratzeko Sistema horrek 

garraioko eragileetan ere zuzeneko abantailak izango dituela pentsatzen da, 

izan ere, integrazioko egoera baten aurrean eta tarifak egokiak izanez gero, 

hiritarren mugikortasuna sustatu egingo dela aurreikusten baita, eta diru-

sarrerak gehitu egingo baitira egungo egoeran lortzen diren sarreren aldean. 

Horren ondorioz, eragile gehienen emaitzak nabarmen hobetuko dira. 

 

Testuinguru horretan, (i) Gipuzkoako garraio publiko kolektiboa 

erabiltzaileentzako sistema erakargarriagoa bezala ezartzeko ekarpena, (ii) 

erraz ulertzeko moduko eta erabiltzaileek berek onartzen dituzten 

printzipioetan oinarritutako tarifa-sistema bat ezartzea, eta (iii) garraio 

publiko kolektiboko sistema sare integratu eta bakarra bezala ikusi eta 

hautematea, dira Tarifak Integratzeko Sistemak ezinbestean lortu beharreko 

helburuak, eta hori guztia mugikortasun iraunkorragoa eta ibilgailu 

pribatuarekiko ez hain mendekoa dena sustatzera bideratua betiere. 

 

 

IX. Kontuan hartuz alderdi esku-hartzaileen artean ez daudela Gipuzkoako 

Lurralde Historikoan diharduten garraio publiko kolektiboko eragile eta 

operadore guztien ordezkariak, eta ikusirik aipatutako eragile horiek guztiak 

barruan hartzea dela Tarifak Integratzeko Sistemaren funtsezko helburuetako 

bat, alderdien asmoa da Protokolo Orokor honetan agertzen diren 

hitzarmenak sinatuko lituzketen eragile posibleak ez mugatzea. Era horretan, 

dokumentu honetan ordezkatuak ez dauden garraio publiko eta kolektiboko 

eragile eta operadore gipuzkoarrek etorkizunean bertara atxikitzeko aukera 

edukiko lukete, ondoren zehaztuko diren baldintzetan. 

 

 

X. Eta, (i) Protokolo honetan esku hartzen duten Administrazio Publikoek eta 

erakundeek dauzkaten eskumenetatik ondorioztatzen denez, aurreko I - III 

Ataletan aipatu eta azaldu dira eskumen horiek, (ii) Administrazio Publiko 
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desberdinen mendekoak diren erakundeek ematen dituzten zerbitzuetatik 

ondorioztatzen denez, aurreko IV – VI Ataletan aipatuak izan direnak, eta (iii) 

Tarifak Integratzeko Sistemaren aplikazioak garraioko eragileengan ekar 

ditzakeen eraginetatik ondorioztatzen denez, eskumenen nolabaiteko lehia 

edo elkarreragina sortu da Gipuzkoako garraio publiko kolektiboaren 

eremuan, eta Lankidetzako Protokolo Orokor honek harreman eta jarduera-

esparru orokor hori arautu nahi luke. 

 

 

XI. Adierazitako arrazoi horiek kontuan hartuz, eta alderdi esku-hartzaileek 

helburu horrekin egindako bileren ondotik, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, 

Herri Lan eta Garraio Sailak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Donostiako 

Udalak, Irungo Udalak, Errenteriako Udalak, RENFEk, EUSKOTRENek eta 

Gipuzkoako Garraioaren Agintaritzak Tarifak Integratzeko Sistemaren 

ezarpenari bultzada emango liokeen lankidetza-marko bat sortzeko 

interes berezia daukate, eta horretarako eta aipatutako xedeak eta helburuak 

bete eta formalizatzeko asmoarekin, Administrazio Publiko eta erakunde 

horiek, Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 

Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 6.4 artikuluan eta Toki 

Araubidearen oinarriak arautzeko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 57. 

artikuluan xedatutakoarekin bat, elkarren arteko adostasunez, Lankidetzako 

Protokolo Orokor hau (aurrerantzean, Protokoloa) formalizatzen dute, 

ondorengo estipulazioen arabera: 

 

 

ESTIPULAZIOAK: 

 

 

LEHENENGOA.-  Protokoloaren helburua 

 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak, Gipuzkoako Foru 

Aldundiak, Donostiako Udalak, Irungo Udalak, Errenteriako Udalak, 

EUSKOTRENek, RENFEk eta Gipuzkoako Garraioaren Agintaritzak, aurreko VIII. 

Atalean definitutako Tarifak Integratzeko Sistemaren ezarpena bultzatzeko 

konpromisoa hartzen dute, bakoitzak bere eskumen eta jarduera propioen barruan, 

Protokolo honen bidez finkatutako jarduera-esparru orokorraren barruan betiere. 

 

Hori horrela izanik, Protokolo hau sinatzen duten Administrazio Publikoek eta 

erakundeek Tarifak Integratzeko Sistemaren ezarpena bultzatzeko aurrera eramateko 

beharrezkoak diren ahalegin guztiak egiteko obligazioa hartzen dute beren gain, xede 

hori lortzeko egokiak diren jarduera oro, kanpokoak bezala baita barrukoak ere, 

eginez. 
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Protokolo honek jarduera-esparru orokor gisa funtzionatuko du, bertan parte hartzen 

duten Administrazio Publiko eta erakundeentzat guztien interesekoa den gai batean 

lankidetzan aritzeko metodologia finkatu eta guztientzat etorkizunerako jarduera-

konpromisoak biltzen dituen heinean. Horrexegatik, jarduera-esparru orokor gisa 

aplikatzeko modukoa da Tarifak Integratzeko Sistemaren ezarpen-prozesu osoan. 

 

 

BIGARRENA.-   Tarifak Integratzeko Sistemaren Zonakatzea 

 

Alderdiek aitortzen dute Tarifak Integratzeko Sistemaren lurraldekako barruti-

banaketa bat etorriko dela Protokolo honen I. eranskin gisa ematen den mapan 

agertzen den zonakatze bakarrarekin, izan ere Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 

eremua gainditzen duen arren, bai Gipuzkoako Foru Aldundiaren titulartasunekoak 

edo baita Protokolo honetan integratua dagoen ordainketa-sistemara atxikitzen diren 

beste Administrazio edo Erakundeen titulartasunekoak diren bidaiariak garraiatzeko 

zerbitzuak ematen dituzten zonak sartzen baitira barruan. 

 

 

HIRUGARRENA.- Tarifak Integratzeko Sistemaren barruan integratzen 

diren kolektibo berezien definizioa 
 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak, Gipuzkoako Foru 

Aldundiak, Donostiako Udalak, Irungo Udalak, Errenteriako Udalak, 

EUSKOTRENek, RENFEk eta Gipuzkoako Garraioaren Agintaritzak hitzartzen dute 

Tarifak Integratzeko Sistemak kolektibo berezi batzuk izango dituela bertan 

integratuak, eta kolektibo horiek baldintza bereziak izango dituztela aipatu Tarifak 

Integratzeko Sistemara atxikitako garraio-eragileekiko duten harremanean. Kolektibo 

horiek Protokolo honen II. eranskinean definituko dira. 

 

Kontuan hartuz RENFEk badituela baldintza bereziak jasotzen dituzten bere multzo 

propioak —zenbait kasutan II. Eranskinean hitzartutakoez bestelakoak—, aipatu 

erakunde horrek baldintza berezien onuradunak diren kolektiboekiko bere tarifa-

politikari eutsiko dio, baina bere garraio-titulu propioetan soilik aplikatuko da.  

 

 

LAUGARRENA.- Tarifak Integratzeko Sistemaren tarifikazioa 

 

a. Integratutako tarifen bateratzea 

 

Alderdiek hitzartzen dute ezen Tarifak Integratzeko Sistemaren ezarpena 

lortu ahal izateko, ezinbestekoa dela aurrez garraio-eragile diferenteen tarifak 

bateratzea, alderdiak, kasu bakoitzaren arabera, garraio-eragile horien 

titularrak, kudeatzaileak, ustiatzaileak eta/edo koordinatzaileak baitira. Eta 

horretarako tarifikazio-sistema mailakatu bat jarraituko da, hurrengo b) letran 
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definitzen den moduan, Tarifak Integratzeko Sistemara atxikitako garraio-

eragile guztiek tarifa integratu berak ezar ditzaten (aurrerantzean Tarifa 

bakarra(k) bezala izendatuko dira). Baina garraio-eragile jakin batek 

erabiltzaileentzat Tarifa bakarra baino tarifa merkeagoak ezartzea erabakitzen 

badu salbuespentzat hartuko da, hurrengo e) letran aurreikusitakoarekin bat. 

 

Aurreko paragrafoan aipatutako tarifak bateratzeko aitorpenaren inguruan, eta 

Gipuzkoako Garraioaren Agintaritzari dagokionez, administrazioen arteko 

lankidetza sustatzeko eta gainerako Administrazio Publiko eta erakunde esku-

hartzaileetan ager daitezkeen interes desberdinak bateratu eta adosteko 

konpromisoa hartzen du, kontuan hartuz erakunde hori ez dagoela, ez 

zuzenean ezta zeharka ere, inolako garraio-eragileren mendean eta ez duela 

gai horretan inolako eskumenik. 

 

 

b. Zonakako tarifikazioa 

 

Tarifa Bakarrek errespetatu beharreko zonakako tarifikazioak erabiltzaile 

batek ibilbide berean eta garraio-eragile berarekin egiten dituen zona-jauzien 

kopuruaren arabera finkatuko ditu tarifa horiek, aurreko bigarren 

estipulazioan adierazitako lurralde-barruti beraren barruan betiere. Arestian 

aipatutako zona-jauziak I. eranskinean azaltzen dira mugatuak. 

 

 

c. Deskontuak 

 

Tarifak Integratzeko Sistemaren erabiltzaileek deskontuak lortu ahal izango 

dituzte Tarifa Bakarren gain, erabiltzaile horiek hilean (hilabete naturalean, 

zehazkiago esateko) egindako ibilbide-kopuruaren arabera. Alderdiek aipatu 

Sisteman erabiltzeko konpromisoa hartzen duten deskontuen politika, 

Protokolo honen III. eranskinean jasota dago. 

 

 

d. Linea-aldaketak 

 

Tarifak Integratzeko Sistemara atxikitako garraio-eragile desberdinen artean 

erabiltzaileek egin ditzaketen linea-aldaketa edo transbordoetan Tarifa 

bakarren gain deskontu-politika bat ezartzeko konpromisoa hartzen dute 

Alderdiek. 

 

Linea-aldaketa horiek direla medio ezarriko litzatekeen deskontu-politikak 

Tarifak Integratzeko Sistemara atxikitako garraio-eragileen artean sortutako 

eragin ekonomikoa ahalik eta modurik orekatuenean doitzen saiatuko dira 

alderdiak. 
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e. Tarifa bakarrak baino merkeagoak diren tarifak finkatzea 

 

Tarifak Integratzeko Sistemara atxikitako garraio-eragileetako bakoitzak 

Tarifak Integratzeko Sisteman aurreikusitakoak baino merkeagoak diren 

tarifak ezartzeko ahalmena izango du, baina kasu horretan aurrez b) letratik d) 

letrara arte ezarritako baldintzak errespetatu beharko dira . 

 

Aurreko paragrafoan xedatutakoa baliatuz aipatu Tarifak Integratzeko 

Sistemara atxikitako garraio-eragile batek Tarifa Bakarrak baino merkeagoak 

diren beste tarifa batzuk ezarriko balitu, jokabide horrek Tarifak Integratzeko 

Sisteman ekarriko lituzkeen ondorio ekonomikoak eragile horrek bere 

kargura bakarrik hartuko lituzke. 

 

Dena den, RENFEk bere garraio-titulu propioei eutsiko die, Tarifak 

Integratzeko Sistemak ezarritako baldintzak bete ezin ditzaketen bere 

erabiltzaile-talde bereziei (Indar Armatuak, Urrezko txartela, etab.) arreta 

ematen jarraitu ahal izateko.  

 

Kasu honetan, eta baita eragile batek sistema integratuaz bestelako tarifa 

propioak ezartzen dituen kasuetan ere, egin beharreko konpentsazioak ez dira 

titulu propio horien salmentak emandako diru-sarreren arabera egingo, titulu 

propiorik gabe sortuko liratekeenak baino konpentsazio handien ondoriozko 

sarrera handiagoak lortzeko bide gisa erabil ez daitezen. 

 

 

BOSGARRENA.- Tarifak Integratzeko Sistemak garraio-eragileen gaur 

egungo egoeran duen eragina. Premisak 

 

Alderdiek jasota uzten dute ezen, erabilitako azterketa eta analisien arabera, Tarifak 

Integratzeko Sistemak, itxuraz, Protokoloan ordezkatuak dauden garraio-eragileei 

egungoak baino diru-sarrera handiagoak ekarriko dizkiela kontuan hartuta ere, 

litekeena dela sistema hori ezarri ondoren gertatuko den egoera integratuak eragina 

izatea, beste faktore batzuekin batera, aipatu Sistemara atxikitako garraio-eragileen 

zerbitzu-kopuruan, garraiatutako bidaiarien kopuruan, beren diru-sarrera nahiz 

emaitzetan, etab., hori guztia gaur egungo egoerarekin alderatuz gero. 

 

Horregatik, Tarifak Integratzeko Sistemaren ezarpenak Protokoloan ordezkatuak 

dauden garraio-eragileen gaur egungo egoeran izango duen eragina aztertzeko 

konpromisoa hartzen dute alderdiek, kasu bakoitzean beharrezkoak gerta daitezkeen 

neurriak hartzeko, egoera integratu batean eta horren ondorioz, aipatu eragileen 

artean desorekarik edo egungoak baino galera handiagorik sor ez dadin. Zentzu 

honetan, Tarifak Integratzeko Sistemara atxikiak dauden garraio-eragileen arteko 

konpentsazio-erregimen edo araubide bat aurreikustea da alderdien asmoa eta, bide 
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batez, eragile horiei diru-sarrera batzuk bermatzea, Tarifak Integratzeko Sistemaren 

ezarpena gertatu aurreko fasean eragileentzat diru-kontuek okerrera egin ez dezaten 

eta eragile guztien artean nolabaiteko oreka manten dadin. 

 

Era berean, Tarifak Integratzeko Sistema ezarri ostean egoera integratuan lortuko 

diren diru-irabaziei dagokienez, alderdien premisa da irabazi horiek Sistema bera eta 

garraio publiko kolektiboa, orokorrean, hobetzera bidera daitezela. 

 

 

SEIGARRENA.- Tarifak Integratzeko Sistemaren kontrola 

 

Behin Tarifak Integratzeko Sistema ezarri ondoren, alderdiek, bakoitzak bere 

eskumenen eremuan, erabiltzaileek Tarifak Integratzeko Sistema modu legezkoan eta 

egokian erabiliko dutela kontrolatzeko bere borondatea adierazten dute, gerta 

litezkeen iruzurrak eragozteko neurri egokiak hartuz. Bide horretatik, alderdiak 

saiatuko dira gai honetan onartuko diren garraioko arautegiak ahalik eta uniforme 

edo bateratuenak izan daitezela. 

 

 

ZAZPIGARRENA.- Egutegia 

 

Tarifen integrazioa aurrera eramateko jarraitu beharreko pausoak zehatz-mehatz 

erabakitzeko, protokolo hau sinatzen duten erakunde bakoitzeko ordezkari batek 

osatutako erakundeen arteko batzorde bat eratuko da. 

 

 

ZORTZIGARRENA.- Etorkizunean Protokolora atxikitzea 

 

Aurrez IX. Atalean adierazitakoa kontuan hartuz, espresuki adosten da Protokoloari 

izaera irekia ematea eta, beraz, Protokolo honetan ordezkatuak ez dauden 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraio publiko kolektiboko gainerako eragileek 

bertara atxikitzeko aukera izango dute, aurrez Gipuzkoako Garraioaren Agintaritzak 

baimena eman eta gero, alde bakarreko atxikipen-gutunaren bidez. Protokoloaren 

eranskin moduan jasoko den gutun horretan espresuki eta oso-osorik onartuko dira 

Protokoloaren termino eta baldintza guztiak, betiere bidaiariak garraiatzeko 

zerbitzuak Gipuzkoako Lurralde Historikoan ematen dituen garraio publiko 

kolektiboko eragile baten titularrak, kudeatzaileak eta/edo ustiatzaileak diren 

Administrazio publikoak eta/edo erakundeak (azken bi kasuetan Administrazio 

publiko baten edo gehiagoren mendekoak) baldin badira. 

 

 

 

BEDERATZIGARRENA.- Protokoloaren jarraipena 
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Alderdiek Gipuzkoako Garraioaren Agintaritzari ematen diote, eta honek espresuki 

onartzen du, Protokoloa betetzen dela ikusteko jarraipena. Zehazkiago esateko puntu 

hauen ardura ematen zaio: 

 

a. Protokoloa eta ondoren sina daitezkeen lankidetzako hitzarmenak betetzen 

direla zaintzea, hamahirugarren estipulazioan jasotakoaren arabera ezarriak 

betiere, horien interpretazioan, betetzean eta exekuzioan sor daitezkeen 

zalantzak argitu eta ebatziz; 

 

b. Protokoloaren babesean egin beharreko azterketetatik ateratzen diren emaitzen 

inguruan gogoeta egin eta gainerako alderdi esku-hartzaileei horien edukiaren 

berri ematea; 

 

c.  Tarifak Integratzeko Sistemaren ezarpena koordinatzea; 

 

d. gainerako Administrazio Publiko eta erakunde esku-hartzaileek barrura begira 

egin beharreko ekintzak modu koordinatuan egin daitezen erraztea; 

 

e. Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraio publiko kolektiboko gainerako 

eragileak Protokolora atxiki daitezen bultzatzea; eta 

 

f. Tarifak Integratzeko Sistema bete-betean ezartzera bideratutako esku-hartzeak 

eta jarduerak, barrura bezala baita kanpora begira egindakoak ere, aurreikusiko 

dituen egutegia landu eta betetzea sustatzea. 

 

 

HAMARGARRENA.- Protokoloa indarrean sartzea eta horren iraupena 

 

Protokolo hau alderdiek sinatzen duten egunean sartuko da indarrean, eta mugarik 

gabeko iraupena izango du, bere helburuak behar bezala betetzen diren bitartean. 

 

 

HAMAIKAGARRENA.- Protokoloaren suntsiarazpena eta hortik banantzea 

 

Protokolo hau ondorengo arrazoiengatik suntsiaraziko da: 

 

-  alderdien arteko berariazko akordioagatik; eta 

 

- alderdietako edozeinek Protokoloa salatzeagatik, bertan xedatutakoaren arabera 

beste alderdi batek ez dituelako beretzat hartutako obligazioak betetzen. 

 

Alderdiek ere, beren borondatez, Protokolotik banantzeko aukera edukiko dute, 

betiere erabaki hori baliozkotasunez hartua izan bada eta horren berri formalki 
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Gipuzkoako Garraioaren Agintaritzari ematen badio, gutxienez 30 egun naturaleko 

aurreabisuarekin. 

 

 

HAMABIGARRENA.- Eranskinak 

 

Protokolo honi atxikitako eranskinak protokoloaren parte dira. 

 

 

HAMAHIRUGARRENA.- Lankidetzako hitzarmenak 

 

Alderdiek Protokolo hau behar bezala betetzeko, Tarifak Integratzeko Sistema egoki 

ezartzeko, eta xede horiekin lotutako beste jarduera posible batzuetarako 

beharrezkoak diren Lankidetzako Hitzarmenak sinatuko dituzte. Hitzarmen horietan 

zehatz-mehatz azalduko dira bete beharreko jarduketak, eta baita Administrazio 

Publiko bakoitzari eta erakunde bakoitzari dagozkion eskubideak eta obligazioak ere, 

Protokolo honek jarduera-esparru orokor gisa jokatuko baitu. 

 

 

HAMALAUGARRENA.- Araubide juridikoa 

 

Dokumentu honek alderdien borondatea erakusteko duen izaerari begira, Protokoloak 

jarduera-esparru orokor bat ezartzen du Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraio 

publiko kolektiboan tarifak integratzeari dagokionez lankidetzan aritzea garatu ahal 

izateko, Administrazio Publikoek eta horiekin lotutako erakundeek aurrera eraman 

beharko dituzten orientazioko irizpideak finkatzeaz gain. Beraz, Protokolo honetan 

alderdiek bere gain hartutako konpromisoak ez betetzeak ez du ekarriko inolako 

erreklamazio edo kalte-ordainerako eskubiderik. 

 

Protokolo honek izaera administratiboa dauka, eta Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 

Legearen 6.4 artikuluan aurreikusitako araubidea aplikatuko zaio. 
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Ezarritakoarekin adostasunaren adierazgarri, behean azaltzen direnek Lankidetzako 

Protokolo Orokor hau sinatzen dute, bere Eranskinekin batera, burualdean adierazten 

diren lekuan eta datan. 

 

 

 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan 

eta Garraio Sailburua 

 

 

__________________________ 

Ignacio Maria Arriola Lopez Jn. 

 

Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Mugikortasun eta Bide Azpiegituretako 

saileko Foru Diputatua 

 

______________________ 

Larraitz Ugarte Zubizarreta And. 

 

Donostiako Alkatea 

 

 

 

_____________________ 

Juan Karlos Izagirre Hortelano Jn. 

 

Irungo Alkatea 

 

 

 

___________________________ 

Jose Antonio Santano Clavero Jn. 

 

Errenteriako Alkatea 

 

 

 

___________________________ 

Julen Mendoza Perez Jn. 

 

RENFE-Operadora Herri Erakunde 

Enpresarialeko ---------------------------- 

 

 

______________________ 

----------------------- Jn. 

 

EUSKO TRENBIDEAK – 

FERROCARRILES VASCOS, S.A.ren 

Zuzendari Orokorra 

 

___________________________ 

José Ignacio Asensio Bazterra Jn. 

 

 

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde 

Agintaritzako Zuzendari Orokorra 

 

 

_______________________ 

Arantxa Arocena Gomez And. 

 

  



 

 15 

I. ERANSKINA 

 

I.A Zonakatze Bakarraren Mapa 

3
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BALIARRAINBALIARRAINBALIARRAINBALIARRAINBALIARRAINBALIARRAINBALIARRAINBALIARRAINBALIARRAIN

ANTZUOLAANTZUOLAANTZUOLAANTZUOLAANTZUOLAANTZUOLAANTZUOLAANTZUOLAANTZUOLA

ORENDAINORENDAINORENDAINORENDAINORENDAINORENDAINORENDAINORENDAINORENDAIN

LEABURULEABURULEABURULEABURULEABURULEABURULEABURULEABURULEABURU
BERGARABERGARABERGARABERGARABERGARABERGARABERGARABERGARABERGARA

LEGORRETALEGORRETALEGORRETALEGORRETALEGORRETALEGORRETALEGORRETALEGORRETALEGORRETA
ALTZOALTZOALTZOALTZOALTZOALTZOALTZOALTZOALTZOLIZARTZALIZARTZALIZARTZALIZARTZALIZARTZALIZARTZALIZARTZALIZARTZALIZARTZA

OREXAOREXAOREXAOREXAOREXAOREXAOREXAOREXAOREXA

ALEGIAALEGIAALEGIAALEGIAALEGIAALEGIAALEGIAALEGIAALEGIA
IKAZTEGIETAIKAZTEGIETAIKAZTEGIETAIKAZTEGIETAIKAZTEGIETAIKAZTEGIETAIKAZTEGIETAIKAZTEGIETAIKAZTEGIETA

BERASTEGIBERASTEGIBERASTEGIBERASTEGIBERASTEGIBERASTEGIBERASTEGIBERASTEGIBERASTEGITOLOSATOLOSATOLOSATOLOSATOLOSATOLOSATOLOSATOLOSATOLOSA
ALBIZTURALBIZTURALBIZTURALBIZTURALBIZTURALBIZTURALBIZTURALBIZTURALBIZTUR

AIAAIAAIAAIAAIAAIAAIAAIAAIA

DONOSTIA-SAN SEBASTIANDONOSTIA-SAN SEBASTIANDONOSTIA-SAN SEBASTIANDONOSTIA-SAN SEBASTIANDONOSTIA-SAN SEBASTIANDONOSTIA-SAN SEBASTIANDONOSTIA-SAN SEBASTIANDONOSTIA-SAN SEBASTIANDONOSTIA-SAN SEBASTIAN

SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASSORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASSORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASSORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASSORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASSORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASSORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASSORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASSORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS

EIBAREIBAREIBAREIBAREIBAREIBAREIBAREIBAREIBAR

ELGOIBARELGOIBARELGOIBARELGOIBARELGOIBARELGOIBARELGOIBARELGOIBARELGOIBAR

DEBADEBADEBADEBADEBADEBADEBADEBADEBA

MENDAROMENDAROMENDAROMENDAROMENDAROMENDAROMENDAROMENDAROMENDARO

EZKIO-ITSASOEZKIO-ITSASOEZKIO-ITSASOEZKIO-ITSASOEZKIO-ITSASOEZKIO-ITSASOEZKIO-ITSASOEZKIO-ITSASOEZKIO-ITSASO

LEGAZPILEGAZPILEGAZPILEGAZPILEGAZPILEGAZPILEGAZPILEGAZPILEGAZPI

MUTRIKUMUTRIKUMUTRIKUMUTRIKUMUTRIKUMUTRIKUMUTRIKUMUTRIKUMUTRIKU

URRETXUURRETXUURRETXUURRETXUURRETXUURRETXUURRETXUURRETXUURRETXU

 
 

Irun  

Hondarribia 

 

Donostia  

Errenteria  

Pasaia  

Hernani  

Lasarte  

Andoain  

Lezo  

Oiartzun  

Urnieta  

Astigarraga  

Usurbil 

 

Tolosa  

Villabona  

Anoeta  

Alegia  

Irura  

Ikaztegieta  

Berastegi  

Amezketa  

Berrobi  

Lizartza  

Ibarra  

Bidegoian  

Elduain  

Abaltzisketa  

Albiztur  

Orendain  

Leaburu  

Orexa  

Belauntza  

Altzo  

Hernialde  

Gaztelu  

Baliarrain  

Alkiza  

Asteasu  

Aduna  

Zizurkil  

Larraul 

 

Zarautz  

Zumaia  

Getaria  

Aizarnazabal  

Aia  

Orio 

 

 

Azpeitia  

Azkoitia  

Zestoa  

Errezil  

Beizama 

 

Lekeitio  

Berriatua 

 

Deba  

Ondarroa  

Mutriku  

Mendaro  

Eibar  

Elgoibar  

Ermua  

Soraluze  

Mallabia  

 

Arrasate  

Bergara  

Aretxabaleta  

Eskoriatza  

Oñati  

Antzuola  

Leintz-Gatzaga  

Elgeta 

 

Bilbo  

Basauri  

Etxebarri  

 

Zornotza 

Bedia 

Lemoa 

Galdakao 

 

Durango  

Abadiño  

Berriz  

Zaldibar  

Elorrio 

 

Gernika  

Bermeo  

Mundaka  

Busturia  

Muxika  

Forua 

 

Beasain  

Ordizia  

Lazkao  

Olaberria  

Idiazabal  

Ormaiztegi  

Zegama  

Segura  

Ataun  

Zerain  

Mutiloa  

Legorreta  

Zaldibia  

Itsasondo  

Gaintza  

Altzaga  

Arama  

Gabiria  

Ezkio-Itsaso  

Zumarraga  

Legazpi  

Urretxu 

 

Arrazua-

Ubarrundia  

 

Gasteiz 
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I.B Zonen arteko jauziak 
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A
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IA

  

L
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A
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A
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A
  

G
A

S
T

E
IZ

  

IRUN  0  1  2  3  4  5  6  6  2  3       

DONOSTIA  1  0  1  2  3  4  5  5  1  2  3  2  3  4  5  

ZARAUTZ  2  1  0  1  2  3  4  4   2  2  1     

EIBAR  3  2  1  0  1  2  3  3    1  1  1  2  3  

DURANGO  4  3  2  1  0  1  2  2  3  2  1      

ZORNOTZA  5  4  3  2  1  0  1  1  4  3  2      

BILBO  6  5  4  3  2  1  0  2  5  4  3      

GERNIKA  6  5  4  3  2  1  2  0         

TOLOSA  2  1    3  4  5   0  1  2  1     

BEASAIN  3  2  2   2  3  4   1  0  1  1     

ARRASATE   3  2  1  1  2  3   2  1  0    1  2  

AZPEITIA   2  1  1      1  1   0     

LEKEITIO   3   1          0    

ARABA   4   2        1    0  1  

GASTEIZ   5   3        2    1  0  
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II. ERANSKINA 

 

Tarifak Integratzeko Sisteman barne hartzen diren kolektiboak 

 

Tarifen Integrazioko Sistema osatzen duten kolektibo bereziek, kontakturik gabeko 

txartel integratu espezifiko bat eduki beharko dute Sistemak eskaintzen dituen 

deskontu gehigarriak gozatu ahal izateko. Ondorengoak izango dira kolektibo horiek: 

 

A. Umeak: doan bidaiatuko dute 5 urte egin arte (4 urtez azpikoek ez dute txartel 

espezifikorik behako). 

B. Familia Ugariak: deskontuak izango dituzte atxikitako eragile guztietan, baita 

hiri-eragileetan ere (izaera orokorreko familia ugariak nahiz kategoria 

bereziko familia ugariak). 

 

Gainerako kolektibo integratuek bete beharreko baldintza komunak (kolektibo horri 

dagokion kontakturik gabeko txartel integratu espezifiko bat edukitzeaz gain) 

hurrengoak izango dira: 

 

 Gipuzkoan erroldatuak egotea. 

 Errenta OAEAP (**) delakoa baino 2,5 bider txikiagoa izatea. 

 

Kasu horretan, baldintza horiek betetzen dituzten kolektibo bereziak eta deskontuak 

gozatu ahal izango dituztenak, hurrengoak izango dira: 

 

C. Gazteak: / 25 urtetik beherakoak. 

D. Adinekoak: / 65 urtetik gorakoak. 

E. Desgaituak: / Desgaitasuna % 65ekoa edo hortik gorakoa. 

F. Soziala: / Lanik egiten ez duen 65 urtetik beherako erretiratua, baliaezintasun 

absolutua duen pentsionista, erabateko ezintasuna duen pentsionista, lanik 

egiten ez duen 55 urtetik gorakoa, lanik egiten ez duen alarguntasunagatiko 

pentsionista, lanik egiten ez duen eta urtean pentsio ez-kontributiboaren balio 

bereko edo hortik azpiko diru-sarrerak jasotzen dituen pentsionista, 

Oinarrizko Errentaren titularra edo onuraduna, Gizarte Premiako Laguntzaren 

titularra edo onuraduna, pentsio ez-kontributiboaren (PEK), Gizarte 

Ongizateko Funtsaren (GOF) eta/edo Minusbaliatuen Gizarte Integraziorako 

Legearen (LISMI) prestazioaren titularra, 52 urtetik gorako langabetuentzako 

laguntzaren titularra, mugikortasun-baremoa 7koa edo hortik gorakoa duten 

pertsona desgaituak, bere kargura seme-alabaren bat duen prestazioaren 

titularra, Gizarteratzeko Errenta Aktiboaren titularra. 

 

 
(**) OAEAP: Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoa. 
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III. ERANSKINA 

 

Tarifa Bakarren gaineko deskontu-politika 

 
Aldian behingoa (eskudirutan) 

Arrunta 1-10 bidaia/hilabetean (% 25eko 
deskontua) 
Arrunta 11-40 bidaia/hilabetean (% 50eko 
deskontua) 
Arrunta 41-70 bidaia/hilabetean (% 75eko 
deskontua) 

Arrunta > 70 bidaia/hilabetean (% 90eko 
deskontua) 

Gauekoa 

 
Horrela definitzen dira: 

 

Aldian behingoa: eskudirutan ordaintzen da 

Arrunta: bidaiak kontakturik gabeko txartel integratuarekin ordaindu behar dira (txanpon-txartela). 

hilabetea: hilabete naturala 

Gauekoa: eskudirutan ordaintzen da edo kontakturik gabeko txartel integratuarekin 

 


