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Arartekoaren 2013ko uztailaren 18ko ebazpena, Gasteizko garraio publikoko 

sistemaren erabiltzaileek BAT txartelaren iraungitasunari buruzko informaziorik eza 

dela-eta aurkeztu dituzten kexen gaineko jarduketa bukatutzat eman duena. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Kexa ugari jaso dira erakunde honetan Gasteizko garraio publikoko sistemaren 

erabiltzaileen aldetik; izan ere, BAT txartelaren iraungitasunari buruzko 

informaziorik eza salatzen dute.Horri dagokionez, kexa aurkeztu dutenek 

azpimarratzen dutenez, txartel horiek jaso zituztenean ez zitzaien inoiz jakinarazi 

lau urteko epean iraungitzen direla.Halaber, aipatzen dute horren gaineko 

informaziorik ez zela eman euskarrian bertan (txartel orokorrei dagokienez), eta 

uste dute horixe dela garrantzizkotzat jotako informazioa agerrarazteko toki 

egokia. Izan ere, bidaia ordaintzeko txartela erabiltzean izan zuten gehienek 

iraungitzearen berri, eta bidaia hobari edo deskontu barik ordaindu behar izan 

zuten txartela. Era berean, zalantzan jartzen zen txartelaren prezioa, 3€-koa. 

 

2. Hala jakinarazi genion Euskotreni, eta txartela iraungitzeko zioen gaineko 

informazioa eskatu genion, baita ondorio horietarako lau urteko epea zergatik 

ezarri zen ere. Gainera, informazioa txartelean bertan ez agerrarazteko izan 

zitezkeen arrazoiez galdetu zitzaion. 

 

Euskotrenek emandako informazioa kontuan izanik, honako hauek eman 

ditzakegu: 

 

 

Gogoetak 

 

1. Lehenik eta behin, Gasteizko tranbia 2008ko abenduan abian jarri zela jakinarazi 

zigun Euskotrenek eta, jarduera hasi ahal izateko, ezarri beharreko ticketing 

sisteman etorkizuneko teknologiaren aldeko apustua egitea erabaki zen. Tranbia 

ustiatzeko eta Gasteizko eta Arabako gainerako operadoreentzako ahalik eta 

txartelik onena eman nahi izan zen. Horregatik, kontakturik gabeko txartela 

aukeratu zen, zeren hura fabrikatzeko erabilitako teknologiaren oinarria 

informazioaren irrati-maiztasunaren bidezko transmisioa baitzen, betiere, 

kriptatze algoritmo egokiak erabiliz transmisioaren segurtasuna 

bermatzeko.Gainera, haiek adierazitakoaren arabera, % 70-% 80koa da garraio 

merkatuan kontakturik gabeko txartelen kuota. Beraz, bermatuta dago hornidura 

etorkizunean. 

 

2. 3€-ko txartela saltzeko ezarritako prezioari dagokionez, Euskotrenek jakinarazi 

digu prezio horrek ez dakarrela diru-sarrerarik zentro konpentsatzailearentzat, 

baizik eta helburua fabrikazio, emate eta pertsonalizazioaren kostuak estaltzea 

da. Hauexek aipatzen ditu zehazki: 
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“… 

-Eskariaren gaineko prezioa. 

-Beharrezko aparatuen amortizazioa: Ordenagailua; inprimagailu 

pertsonalizatua; mahai gaineko irakurgailua: eskanerra; ordainagirien 

inprimagailua. 

-Bulegoko kudeaketa. 

…” 

 

3. Txartelaren iraungitasunari dagokionez adierazi digutenez, nahiz eta iraungitasun 

bat edo bestea adierazten duen frogagiririk ez egon, txartelaren fabrikatzaileak 

emandako zehaztapen teknikoetan ezarri zen ezen 4 urteko iraungitasuna 

ezartzea komeni zela, funtzionamendu arazoak saihesteko.Euskotrenek eta 

Tuvisak elkarrekin hartutako erabakia izan zen.Iraungitasunik ez ezartzeak 

arazoak sor litzake euskarrian (fabrikatzaileek 2 urteko epea ematen zuten 

bukaturiko txartelean, hots, txipa+antena+euskarria, eta 2 urtetik gora igotzen 

dena operadoreak edota administrazioak estaliko luke). 

 

Adibide gisa, beste sistema batzuen iraungitasunari buruzko datuak eman 

zizkiguten: 

 

BIZKAIA (barik) 4-5 urte 

GIPUZKOA (lurraldebus) 4 urte (berme-aldia) 

VALENTZIA 4 urte 

MADRIL 4 urte 

MURTZIA 7 urte (EV1 teknologia) 

MONTREAL (KANADA) 2-5 urte 

SINGAPURE 4 urte 

THAILANDIA 5 urte 

KAIRO 5 urte 

 

Nolanahi ere, Euskotrenek adierazi duenez, teknologia berria txarteletan 

ezartzeko modua dagoenean, EV1 deritzona (txartelen ziklo handiagoak 

ahalbideratzen ditu, egungo 100.000etatik 500.000etara), luzeagoa izango da 

txartelaren iraungitze-aldia, hots, egungo 4 urtetik 7 urtera, baina eutsi egingo 

zaie akatsak izan litzaketen elementuei (plastikozko euskarria eta antena). Hori 

dela-eta, 4 urteko berme-aldia ezarri beharko da, eta epe hori igarotakoan, 

erabiltzaileek ordaindu beharko dituzte txartela matxuraren ondorioz berritzeko 

gastuak.7 urtetiko gora, uste dute informazioaren trataera egokia ez izateko 

arriskua egon litekeela, eta nahi ez diren eragiketak gerta litezke, baita 

informazioa galtzea ere. 

 

4. Txartelen iraungitasunari buruzko informaziorik ezari dagokionez erabiltzaileek 

egin duten salaketa dela-eta, esan behar dugu txartel pertsonalizatuen aurreko 

goiko aldean txartelaren iraungitze-epea ageri dela, zeren eta erabiltzaileen 

datuak inprimatu behar baitira haien argazkiarekin batera.Alabaina, txartel 

anonimoek ez dakarte informazioa, ez dutelako prozesu horren beharrik. 
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Horri dagokionez jakinarazi digutenez, txartelen iraungitasunari buruzko 

informazioa eman da tranbiaren informazio bulegoan eta Meat edo makina 

saltzaileetan, karga egitean edo txartelaren mugimenduak eskatzean. 

 

Hala ere, baliteke euskarri teknikoak nahikoak gertatu ez izana, batez ere txartel 

anonimoetan.Hori dela-eta, jakinarazi digute iraungitze-aldia agerrarazten ari dela 

bezeroari emandako frogagirietan ere bai (erosketa, txartel-eskaerak, 

etab.).Gainera, baliozkotze-makinak egokitzen ari dira, zertarako-eta informazioa 

emateko euskarria iraungi baino denbora bat lehenago (hilabete edo 2 

hilabete).Azkenik, aurreikuspenen arabera, txartelaren atzeko aldean jakinaraziko 

da txartelak iraungitze-aldia duela eta kostua dakarrela berriztapenak. 

 

 

Ondorioa 

 

Eginiko jarraipena dela-eta egiazta daitekeenez, Euskotrenek bideratu egin du 

txartelen iraungitasunari buruzko informaziorik ezaren inguruko konponbidea, 

hartutako neurriei esker.Halaber, txartelaren prezioaren zioak eta txartela 

berritzeko zioak ere azaltzen ditu. 

 

Horrengatik guztiagatik, uste dugu nahikoa dela Euskotrenek erakunde honetara 

jo duten erabiltzaileen kexei erantzuna emateko emandako informazioa eta, 

beraz, bidezkoa da bukatutzat ematea gure jarduna gai honetan. 

 

 

 

 

 


