
 

 
 
 
PRENTSA-OHARRA 
 

Bizkaiko Garraio Partzuergoak 200 milioiko aurrekontua 
izango du 2016an, aurtengoa baino % 8,26 gehiagokoa 
  
Bilbo, 2015eko abenduaren 9a. 
 
Bizkaiko Garraio Partzuergoaren (BGP) Kontseilu Nagusia gaur bildu da Bilbon eta onetsi dituen 
gaien artean, erakundeak datorren urtean izango duen aurrekontua azpimarratu behar da. BGPk 
200.002.884 euro izango ditu, tokiko erakundeak bere gain hartutako betebeharrei aurre egiteko. 
2016ko kontuak % 8,26 handiagoak izango dira, aurtengoekin alderatuz gero.  
 
BGPk 28,75 milioi euro izango ditu inbertsioak egiteko, eta batez ere Bilboko metroaren 1 eta 2 
lineetan hobekuntza berriak egiten hasteko edo jarraitzeko. Horrela, datorren urtean 13,5 milioi euro 
bideratuko dira Urdurlizko trenbide-pasagunea lurperatzeko, 5,5 milioi Ibarbengoako aldirietako 
aparkalekua eraikitzeko eta 3,8 milioi euro BGPri Urbinagako aldageltokiagatik dagokion zatia 
ordaintzeko. Beste 5,8 milioi euro Metro Bilbaon teknologia hobetzeko, modernizatzeko eta 
egokitzeko erabiliko dira, tartean San Inazion trenbidea berritzeko, trenek bertatik pasatzean sortutako 
bibrazioak eta zarata gutxitzeko (560.000 euro) Partzuergoak beste 150.000 euro erabiliko ditu Metro 
Bilbaon eraginkortasun energetikoaren neurriak ezartzen jarraitzeko. Bestalde, Metro Bilbaori 11 
milioi euroko ekarpena egitea ere aurreikusi da, BGP baita jabe bakarra eta beraz, ustiapenaren 
defizita konpentsatu behar duena. 
 
Aurrekontuaren zatirik handiena BGPk Bizkaiko operadoreekin kontakturik gabeko Barik txartela 
kudeatzeko hartutako konpromisoak ordaintzeko erabiliko da. Kontzeptu horren harira egingo diren 
sarreren eta ordainketen balioespena zenbateko osoaren erdiaren parekoa da ia. Partzuergoak 96 milioi 
euro banatuko ditu Lurraldeko operadoreen artean. Kopuru hori % 1 handiagoa da Barik txartelaren 
ezarpenak ere gora egin duelako. Pasa den urtean 118,3 milioi bidaia erregistratu ziren, % 71,5eko 
merkatuko kuota izan zuelarik. Garraio publikoa erabiliz egindako lau bidaiatatik hiru Barik txartela 
erabilita egin ziren. 
 
Atal horretan, aurrekontuak txartela kargatzeko puntu berriak gaitzeko beharrezkoak diren proiektuak 
barne hartzen ditu. Gaurtik hasita, eta pasa den ostiralean jakinarazi zen legez, BGPren web orriak 
(ctb.eus) Barik txartela internet bidez kargatzeko aukera eskaintzen du. Gainera, otsailetik aurrera, 
erosketa-eragiketa horiek “smartphone” (adimendun telefono mugikorrak) bidez ere egin ahalko dira, 
hasiera batean Android sistema eragilearekin eta NFC funtzioarekin funtzionatuko duen “app” baten 
bidez.  
 
Urtero bezala, urte amaierako batzarrean Kontseiluak BGPren Finantza Plana eguneratu du. Bizkaiko 
Garraio Partzuergoak bere beharrizan ekonomikoak euskal erakundeen aurrekontu-planetara egokitzen 
ditu, haien ekarpenei dagokienez kadentzia iraunkorra finkatzeko. 2027. urtea epemugatzat duen plan 
horren baitan, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak datorren 2016rako egin beharreko 
ekarpen parekidea 38,6 milioi eurokoa izango da.  
 
Zorrari dagokionez, 2016an 52,5 milioi euroko zorrari aurre egin beharko dio BGPk, bereziki Metro 
Bilbaoren 1 eta 2 lineak ustiatu eta eraikitzeko hartutako finantza-konpromisoen harira. 
 
 



 

 
 
 
METRO BILBAOREN AURREKONTUA ETA ESLEIPENAK 
 
Batzar berean, Kontseiluak oniritzia eman dio Metro Bilbao S.A.ren aurrekontuari, 74,5 milioi 
eurokoa izango dena. Partzuergoak Metro Bilbaoren kontuetara egindako ekarpena 11 milioi eurokoa 
izango da. 
 
Modu bertsuan, Bizkaiko garraio publikoa koordinatzen duen erakundeko erabaki-organoak Dominion 
enpresari esleitu dio Bilbo Metropoliko Trenbidearen Sopela-Plentzia tarteko komunikazioen 
proiektua, 538.757 eurogatik eta 6 hilabeteko epearekin, Urdulizko trenbide-pasagunea lurperatzeko 
obren baitan. 
 
Bestalde, Bombardier konpainiak komunikazioen plataforma bateratua eskainiko du metro geltokien 
eta aginte-mahaiaren artean, 485.619 eurogatik eta 9 hilabeteko epearekin.  
 
 


