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1. SARRERA 

2007. urtean, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak abian jarri zuen 
Errepideko bidaiarien garraioko autobusen ustiapen-kostuen simulatzailea, errepideko 
garraio sektoreko profesionalei (garraiolari elkarteak, jabedunak, autonomoak, etc. ) 
beraien jarduerei lotutako kostuak kalkulatzeko tresna bat eskaintzeko asmoz.  

Hain zuzen ere, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saileko OTEUS Euskadiko Garraio 
Behatokiaren web orrian (http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net), kostuak simulatzeko 
aplikazio informatiko bat. Tresna informatiko horrek ibilgailuaren ezaugarri ekonomikoak 
sartu ondoren, datu ekonomiko batzuk eta sektoreko batez besteko erreferentziak 
eskaintzen ditu lau ibilgailu mota ezberdinetarako. 

Aurreko tresna informatikoaren osagarri gisa, berriz ere, erabaki da jarraian azaltzen den 
txostena argitaratzea, errepideko garraio kostuek azken urtean izan duten bilakaera 
aztertzeko asmoz. Horretarako, EAEko kostuen egitura-eredu orokor batentzat, azken bi 
urteetan simulatzaileak ematen dituen emaitzak alderatu dira eta konklusioak, era grafiko 
eta irakurterrazean aurkeztu dira. 

Azkenik, nabarmendu beharra dago, Bidaiarien garraioko kostu-behatokiaren helburua ez 
dela inolaz ere garraio zerbitzuen prezioa mugatzea edo baldintzatzea. 

2. KALKULU-METODOLOGIA 

2.1 Autobus motak 

Ondorengo autobus motak hartu dira aintzat: 

(1) 15 metro luzeko autobusa (atzeko ardatz biduna) 

(2) 12 metro luzeko autobusa (atzeko ardatz bakarduna) 

(3) 9 metro luzeko autobusa 

(4) Mikrobusa 

2.2. Kostu motak 

Aplikazioak eskaintzen duen menuen kopuruaren arabera, bost kostu-multzoak bereizten 
dira: 

- Erosketa kostuak 

- Langileen kostuak 

- Aseguruak eta zerga arloko kostuak 

- Kostu aldakorrak 

- Zeharkako kostuak 
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Lehen hiru multzoak bidaldi ertaineko kostu zuzenei dagozkie (bidaldia joan ahala 
gehitzen diren kostuak) eta, kostu aldakorren multzoak, berriz, distantzia ertaineko kostu 
zuzenak hartzen ditu barne (ibilitako distantziarekin batera gehitzen direnak). 

Laburbilduta, hau da multzo bakoitzaren edukia: 

- Erosketa kostuak: Bastidorea, karrozeria eta ekipo osagarrien amortizazio- eta 
finantza gastuak. 

- Langileen kostuak: Soldatak, Gizarte Segurantza, dietak eta beste ordainsari 
osagarri batzuk. 

- Aseguruak eta zerga arloko kostuak: Autobusaren nahitaezko asegurua, 
erantzukizun zibila, bidaiarien nahitaezko asegurua, defentsa eta kalteengatiko 
erreklamazioa, gidariaren istripu-asegurua, suteen kontrako asegurua, beste 
aseguru batzuk, bisak, IAT, JEZ, TMIZ, takografoaren azterketa eta zerga-arloko 
beste kostu batzuk. 

- Kostu aldakorrak: Erregaia, pneumatikoak, konponketak, mantentzea eta 
bidesariak 

- Zeharkako kostuak: Kudeatze- eta merkaturazte-kostuak. 
 

2.3. Kostuen kalkuluak 

Jarraian zehazten dira kostu-multzo bakoitzean (edo menu bakoitzean) agertzen diren 
aldagai guztien ezaugarriak, hain zuzen ere, aldagaia izendatzeko erabiltzen den letra eta 
kostu-multzo bakoitzari dagozkion kostu-osagaiak kalkulatzeko balio duen formula. 

2.3.1. Ibilgailuaren ezaugarri teknikoak eta ustiapen ezaugarriak 

Atal honetan hurrengo aldagaiak hartzen dira kontuan: 

Plaza kopurua, gidaria barne: N 
Urtero egindako kilometroak: KM 
Urtean egindako kilometroetatik fakturatutakoak: KMf 
Urtean egindako kilometroetatik ez fakturatutakoak: (KM−KMf ) 
Urtean lanean emandako orduak: H 
Urtean egindako orduetatik fakturatutakoak: Hf 
Urtean egindako orduetatik ez fakturatutakoak: (H−Hf ) 
Urtean egindako kilometroetatik, bidaiariekin egindakoak: KMv 
Bidaiariekin egindako kilometroetan okupatutako plazetako portzentaia: α 

Urteko ekoizpena: bidaiariak x kilometroak: vKM
N

100

)1( −⋅α
 

2.3.2. Erosketa kostuak 

Kostuen osagarri hau kalkulatzeko, ibilgailuaren bizitza erabilgarri osoan zehar banatzen 
dira erosketaren gastuak eta inguruko finantza-kostuak ere bai. Erosteko hainbat modu 
onartzen dira, besteak beste, erosketa bera edo, bestela, alokairua, leasing-a edo renting-
a. 

Bigarren kasu horretan, urteko kostuak egindako ordainketak dira; lehenengoan, berriz, 
ohiko formula erabiliz, amortizazioa gehi finantza-kostuak kalkulatu dira. 

Horretarako, ondorengo elementuen erosketa hartu da kontuan: bastidorea (K1), 
karrozeria (K2) eta ekipamendu osagarri amortizagarriak (K3), hala balegokio. Hiru 
elementu horien inguruan ondorengo datuak zehaztu dira: 

Urteko alokairu edo leasing-aren ordainketa (€): li 
Erosketa-prezioa (tarifa prezioa − deskontua), BEZ gabe (€): Ki 
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Bizitza teknikoa (urteak): ui 
Hondar-balioa (erosketa-prezioaren gaineko %, BEZ gabe): vi 
Hondar-balioa (€): viKi 

Pneumatikoen kostua kostu aldakorren atalean sartzen dela eta, kostuak zenbatzeko 
orduan bikoiztasunak saihesteko, atal honetan, bastidorea erosteko prezioari 
pneumatikoena kendu behar zaio. Bestalde, kostu aldakorren multzoaren barruan, 
autobusari buruzko ondorengo datuak jasotzen dira: 

Pneumatiko-kopurua: 
Norabidezko pneumatiko kopurua: n1 
Pneumatiko eragileen kopurua: n2 
Arrasteko pneumatiko kopurua: n3 

Pneumatiko baten prezioa BEZ gabe (€): 
Norabidezko pneumatikoen prezioa: ρ1 
Pneumatiko eragileen prezioa: ρ2 
Arrasteko pneumatikoen prezioa: ρ3 

Bastidorearen prezioari mota guztietako pneumatikoen prezioa, BEZ gabe, kentzen zaio: 
nk1 ρk1 = n1ρ1 + n2ρ2 + n3ρ3. 

Datu horiek abiapuntutzat hartuta, aplikazioak urteko amortizazioa eta finantza gastuak 
kalkulatzen ditu, ondorengo formularen bitartez: 

( )[ ]∑
=

−+−
−−

3
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Non: r merkatuaren interes-tasa da eta nk2 ρk2 = nk3 ρk3 = 0. 

Erosketa kostuari “CA” esaten badiogu: 
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Kostuaren elementu batzuk erosten badira eta, aldi berean, beste batzuk leasing moduan 
hartzen baldin badira, bi adierazpen hauek era egokian batuko dira. 

Aurreko formulak amortizazioa eta finantza gastuak hartzen ditu barne. Ki elementu 
bakoitzerako, bi epigrafe hauen arteko banaketa honako ekuazioek ematen dute: 

( )[ ]
i

KKii
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Finantza gastuen atalak barne hartzen ditu maileguak direla-eta finantza-erakundeei 
ordaindutako interesak ez ezik, finantzaketa propioaren aukera-kostua ere bai. Beraz, 
finantzaketa propioa eta kanpo-finantzaketa ez daude inolaz bereiztuta.  

2.3.3. Langileen kostuak 

Atal honetan sartzen dira Ibilgailuan doazen langileen urteko soldatak eta enpresak 
hartzen dituen beste kostu guztiak. Dietak hartzeko orduan bereizten dira garraio zerbitzu 
erregularrak (i azpiindizea = r) eta eskatu ahalako garraio zerbitzuak (i azpiindizea = d). 
Zerbitzu mota bakoitzeko aplikazioak eskatzen dituen datuak hurrengo hauek dira: 
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Ibilgailuan doazen langileen urteko soldatak: w 
Enpresa-kostuak barne (Gizarte Segurantza eta besteak): SS 
Ibilgailuan doazen langileen beste ordainsari osagarri batzuk: p 
Garraio erregularreko ibilgailuan doazen langileen eguneko dieta osoa (€/egun): di 
Dietarekin urtean emandako egunen kopurua: Li 
Urteko dieta guztiak (€): diLi 

Langileen kostuei “CP” esaten badiegu: 

CP = w + SS + p + drLr+ddLd 

2.3.4. Aseguruak eta zerga arloko kostuak 

a) Aseguruak: Azpi atal horretan, aplikazioak ondorengo datuak ematen ditu, urtebeteko 
epean hartuta: 

Autobusaren nahitaezko asegurua: s1 
Erantzukizun zibila: s2 
Bidaiarien nahitaezko asegurua: s3 
Defentsa eta kalteengatiko erreklamazioa: s4 
Gidariaren istripu-asegurua: s5 
Suteen kontrako asegurua: s6 
Beste aseguru batzuk: s7 

b) Zerga-arloko kostuak: 

Arauz agindutako bisak: t1 
Ibilgailuen Azterketa Teknikoa (IAT): t2 
Ibilgailu honi esleitu dakiokeen jarduera ekonomikoen gaineko zerga (JEZ): t3 
Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen Zerga (TMIZ): t4 
Takografoaren azterketa: t5 
Zerga-arloko beste kostu batzuk: t6 

Aseguruak eta zerga arloko kostuei “CSF” esaten badiegu, orduan: 

∑∑ +=
i

j
i

i tsCSF  

2.3.5. Kostu aldakorrak 

Kostu aldakorrak honako hauek osatzen dituzte: autobusetako erregaiaren kostua, 
pneumatikoena, mantentze- eta y konpontze lanetako gastuak, eta bidesariak. 

a) Erregaia: 

Erregaiaren prezioa BEZ barne (€/litroko): p 
Deskontua (%): σ 
Deskontua (€/litroko): σp 
Erregaiari aplikatutako BEZa (€/litroko): t 

Erregaiaren prezioa, BEZ gabe (€/litro): 
t

p

+
−
1

)1( σ  

Urtean erregaitan egindako gastu osoa, BEZ gabe (litro/100 km-ko): c 

Aurreko datuetatik, ondorengo formularen bidez erregaiaren urteko kostua kalkula 
dezakegu:  

1001

)1(
cos

cKM

t

p
carburantete ⋅

+
−= σ  

b) Pneumatikoak: 

Pneumatiko-kopurua: 
Norabidezko pneumatikoena: n1 
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Pneumatiko eragileena: n2 
Arrasteko pneumatikoena: n3 

Pneumatiko baten batez besteko iraupena (km): 
Norabidezko pneumatikoena: δ1 
Pneumatiko eragileena: δ2 
Arrasteko pneumatikoena: δ3 

Pneumatiko baten prezioa BEZ gabe (€): 
Norabidezko pneumatikoena: ρ 1 
Pneumatiko eragileena: ρ2 
Arrasteko pneumatikoena: ρ3 

Urteko kostu guztiak pneumatikoetan ondoko hauek dira: 

i
i

i
i

KM
nneumátideCoste

δ
ρ∑

=

=
3

1

cos  

c) Mantentze eta konponketengatiko gastuak eta bidesariak 

Mantentze eta konponketengatiko kilometroko gastuak, BEZ gabe (€/km) : µ 
Mantentze eta konponketengatiko urteko gastuak (€): µKM 
Urteko bidesarietako kostuak BEZ gabe (€): P 

Kostu aldakorrei “CV” esaten badiegu, orduan: 

PKM
c

t

Pn
CV

i i

ii +⋅
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2.3.6. Zeharkako kostuak 

Zeharkako kostuen artean honako hauek aurkitu ditzakegu:  

Autobus honi esleitu dakiokeen enpresako egituraren urteko kostua (kudeaketa, 
administrazioa...): E 

Autobus honi esleitu dakiokeen urteko merkaturatze-kostua: C 
Autobus honi esleitu dakizkiokeen beste urteko zeharkako kostuak: O 
Autobus honi esleitu dakizkiokeen urteko zeharkako kostu guztiak: E + C + O 

Zeharkako kostuei “CI” esaten badiegu, orduan: 

CI = E + C + O 
2.3.7. Kostu guztiak 

Kostu guztiak lortzeko, multzo guztietako kostuak gehitu behar dira:  

CT = CA + CP + CSF + CV + CI 

2.4. Kostuen esleipena, orduko, kilometroko eta y b idaiari-kilometroko 

Denboraren arabera aldatzen diren kostu zuzenek, “cdt”, hurrengo kontzeptuak hartzen 
ditu barne: soldatak eta dietak, bastidorea, karrozeria eta autobuseko ekipamendu 
osagarriak erosteari lotutako amortizazioa eta finantza gastuak, bai eta aseguruak eta 
zerga-arloko kostuak. Denboraren araberako kostu zuzenek “cdt”: 

cdt = CA + CP + CSF 

Zeharkako kostuak “CI” ere bai denboraren arabera aldatzen diren kostuak dira; horrela 
izanda, denboraren araberako kostuak “ct” kalkulatzen dira ondorengo formula erabilita: 

ct = CA + CP + CSF + CI 

Bestalde, distantziaren araberako kostuak, kostu aldakorrak dira: 
ck = CV 



 
 

6 

Beraz, kostu guztiak dira denboraren araberako kostuak eta distantziaren araberako 
kostuen arteko baturaren emaitza: 

CT = ct + ck 

Batez besteko kostu guztia (egindako km-ko): 

KM

CT
CTKM =  

Batez besteko kostu guztia (orduko): 

H

CT
CTh=  

Distantzia ertaineko kostua (km-ko) 

KM

ck
ckkm =  

Bidaldi ertaineko kostua (orduko): 

H

ct
CTh=  

Bidaiari-kilometroko kostu guztiak: 

( )
v

KM

KM
N

CT
CT

v

100

1−
= αα  
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3. AUTOBUSEN BIDEZ BIDAIARIAK GARRAIATZEKO KOSTUEN LABURPENA 

Atal honetan zehazten dira Kostu behatokian aztertzen diren autobus mota guztiei 
dagozkien kostuak, 2014ko urtarrilaren 1ean eguneratuta. 

3.1. 15 metrotako autobusa: 

IBILGAILUAREN EZAUGARRIAK  
Ezaugarri teknikoak  
      Deskribapena  
      Eserlekuen kopurua, gidariarena barne 65 
      Potentzia (CV) 420 
      Baimendutako Gehieneko Masa (kg)  
      Ardatz kopurua 3 
      Autobusaren kategoria  
   
Ustiapen-ezaugarriak   
      Urtean egindako kilometroak 55.000 
             Urtean egindako kilometroetatik fakturatutakoak (km) 52.250 
      Batez besteko kontsumoa (litro/100 km-ko) 39 
      Urtean lanean emandako orduak 1.720 
              Urtean egindakoetatik orduetatik fakturatutakoak (% h ) 1.565,2 
      Garraiatutako bidaiariak  
              Egindako kilometroetatik bidaiariekin egindako kilometroak (% km) 49.500 
              Bidaiariekin egindako kilometroetan batez beste okupatutako plazak (% 

bidaiari/autobus) 51,20 
              Urteko ekoizpena: bidaiariak x kilometroak 2.534.400 

 
BATEZ BESTEKO KOSTU UNITARIOAK  
        Batez besteko kostu guztia (km-ko) 2,29 
        Batez besteko kostu guztia (fakturatutako km-ko) 2,42 
        Batez besteko kostu guztia (orduko) 73,37 
        Batez besteko kostu guztia (fakturatutako orduko) 80,62 
        Distantzia ertaineko kostua (km-ko) 0,63 
        Distantzia ertaineko kostua (fakturatutako km-ko) 0,66 
        Bidaldi ertaineko kostua (orduko) 53,29 
        Bidaldi ertaineko kostua (fakturatutako orduko) 58,56 
        Bidaiari-kilometroko kostu guztiak 0,05 
  
ZERBITZUAREN KOSTUA  
        Zerbitzuaren izena  
        Zerbitzu honetan egindako kilometroak 180 
                Kilometroak bidaiariko (km) 90 
        Zerbitzu honetan batez besteko kontsumoa kilometroko (litro / 100 km-ko) 40 
        Zerbitzu honen guztizko orduak 5 
        Zerbitzu honetan bidaiariek batez beste okupatutako plaza kopurua 47 
        Bidesariak 12 
   Zerbitzu honen kostua ibilbidearen arabera 126,98 
   Zerbitzu honen kostua denboraren arabera 266,44 
   Zerbitzu honekin lotutako beste kostu batzuk 23 
   Zerbitzu honen guztizko kostua 416,43 
   Zerbitzu honen bidaiari-kilometroko kostua 0,049 
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URTEKO KOSTUEN EGITURA   

 € % 
GUZTIZKO KOSTUAK  (% €) 126.191 100% 
      Kostuak denboraren arabera  (% €) 91.656 72,63% 

 Amortizazioa 21.829 17,30% 

 Finantza-gastuak 3.159 2,50% 

 Langileen kostuak 44.975 35,64% 

 Langileen dietak eta osagarriak 2.386 1,89% 

 Aseguruak 4.252 3,37% 

 Zerga-arloko kostuak 1.035 0,82% 

 Kudeaketa eta merkaturatzea 14.021 11,11% 

      Kostuak ibilbidearen arabera 34.534 27,37% 

 Erregaia 23.381 18,53% 

 Pneumatikoak 2.915 2,31% 

 Konponketak eta mantentzea 8.239 6,53% 

   
 
 

KOSTUEN EGITURA
15 metrotako autobusa

 Kudeaketa eta 
merkaturatzea

11%
 Zerga-arloko kostuak

1%  Aseguruak
3%

 Dietak eta pertsonalaren 
osagarriak

2%

 Erregaia
19%

 Pneumatikoak
2%

 Konponketak eta 
mantentzea

7%

 Finantza-gastuak
3%

 Amortizazioa
17%

 Pertsonalaren kostuak
35%
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3.2. 12 metrotako autobusa: 

IBILGAILUAREN EZAUGARRIAK  
Ezaugarri teknikoak  
      Deskribapena  
      Eserlekuen kopurua, gidariarena barne 65 
      Potentzia (CV) 380 
      Baimendutako Gehieneko Masa (kg)  
      Ardatz kopurua 2 
      Autobusaren kategoria  
   
Ustiapen-ezaugarriak   
      Urtean egindako kilometroak 55.000 
             Urtean egindako kilometroetatik fakturatutakoak (km) 52.250 
      Batez besteko kontsumoa (litro/100 km-ko) 37 
      Urtean lanean emandako orduak 1.720 
              Urtean egindakoetatik orduetatik fakturatutakoak (% h ) 1.565,2 
      Garraiatutako bidaiariak  
              Egindako kilometroetatik bidaiariekin egindako kilometroak (% km) 49.500 
              Bidaiariekin egindako kilometroetan batez beste okupatutako plazak (% 

bidaiari/autobus) 43,20 
              Urteko ekoizpena: bidaiariak x kilometroak 2.138.400 

 
 
BATEZ BESTEKO KOSTU UNITARIOAK  
        Batez besteko kostu guztia (km-ko) 2,14 
        Batez besteko kostu guztia (fakturatutako km-ko) 2,25 
        Batez besteko kostu guztia (orduko) 68,43 
        Batez besteko kostu guztia (fakturatutako orduko) 75,20 
        Distantzia ertaineko kostua (km-ko) 0,57 
        Distantzia ertaineko kostua (fakturatutako km-ko) 0,60 
        Bidaldi ertaineko kostua (orduko) 50,32 
        Bidaldi ertaineko kostua (fakturatutako orduko) 55,29 
        Bidaiari-kilometroko kostu guztiak 0,06 
  
ZERBITZUAREN KOSTUA  
        Zerbitzuaren izena   
        Zerbitzu honetan egindako kilometroak 180 
                Kilometroak bidaiariko (km) 90 
        Zerbitzu honetan batez besteko kontsumoa kilometroko (litro / 100 km-ko) 35 
        Zerbitzu honen guztizko orduak 5 
        Zerbitzu honetan bidaiariek batez beste okupatutako plaza kopurua 47 
        Bidesariak 12 
   Zerbitzu honen kostua ibilbidearen arabera 110,05 
   Zerbitzu honen kostua denboraren arabera 251,59 
   Zerbitzu honekin lotutako beste kostu batzuk 23 
   Zerbitzu honen guztizko kostua 384,64 
   Zerbitzu honen bidaiari-kilometroko kostua 0,045 
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URTEKO KOSTUEN EGITURA   
 € % 

GUZTIZKO KOSTUAK  (% €) 117.705 100% 
      Kostuak denboraren arabera  (% €) 86.546 73,53% 

 Amortizazioa 18.622 15,82% 

 Finantza-gastuak 2.695 2,29% 

 Langileen kostuak 44.975 38,21% 

 Langileen dietak eta osagarriak 2.111 1,79% 

 Aseguruak 4.029 3,42% 

 Zerga-arloko kostuak 1.035 0,88% 

 Kudeaketa eta merkaturatzea 13.078 11,11% 

      Kostuak ibilbidearen arabera 31160 26,47% 

 Erregaia 22182 18,84% 

 Pneumatikoak 2057 1,75% 

 Konponketak eta mantentzea 6921 5,88% 

   
 

KOSTUEN EGITURA
12 metrotako autobusa

 Pertsonalaren kostuak
38%

 Amortizazioa
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 Finantza-gastuak
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3.3. 9 metrotako autobusa: 

IBILGAILUAREN EZAUGARRIAK  
Ezaugarri teknikoak  
      Deskribapena  
      Eserlekuen kopurua, gidariarena barne 55 
      Potentzia (CV) 240 
      Baimendutako Gehieneko Masa (kg)  
      Ardatz kopurua 2 
      Autobusaren kategoria  
   
Ustiapen-ezaugarriak   
      Urtean egindako kilometroak 50.000 
             Urtean egindako kilometroetatik fakturatutakoak (km) 47.500 
      Batez besteko kontsumoa (litro/100 km-ko) 28 
      Urtean lanean emandako orduak 1.720 
              Urtean egindakoetatik orduetatik fakturatutakoak (% h ) 1.565,2 
      Garraiatutako bidaiariak  
              Egindako kilometroetatik bidaiariekin egindako kilometroak (% km) 45.000 
              Bidaiariekin egindako kilometroetan batez beste okupatutako plazak (% 

bidaiari/autobus) 27,20 
              Urteko ekoizpena: bidaiariak x kilometroak 1.224.000 

 
 
BATEZ BESTEKO KOSTU UNITARIOAK  
        Batez besteko kostu guztia (km-ko) 1,98 
        Batez besteko kostu guztia (fakturatutako km-ko) 2,08 
        Batez besteko kostu guztia (orduko) 57,43 
        Batez besteko kostu guztia (fakturatutako orduko) 63,11 
        Distantzia ertaineko kostua (km-ko) 0,45 
        Distantzia ertaineko kostua (fakturatutako km-ko) 0,48 
        Bidaldi ertaineko kostua (orduko) 44,23 
        Bidaldi ertaineko kostua (fakturatutako orduko) 48,60 
        Bidaiari-kilometroko kostu guztiak 0,08 
  
ZERBITZUAREN KOSTUA  
        Zerbitzuaren izena  
        Zerbitzu honetan egindako kilometroak 180 
                Kilometroak bidaiariko (km) 90 
        Zerbitzu honetan batez besteko kontsumoa kilometroko (litro / 100 km-ko) 30 
        Zerbitzu honen guztizko orduak 5 
        Zerbitzu honetan bidaiariek batez beste okupatutako plaza kopurua 47 
        Bidesariak 12 
   Zerbitzu honen kostua ibilbidearen arabera 97,69 
   Zerbitzu honen kostua denboraren arabera 221,14 
   Zerbitzu honekin lotutako beste kostu batzuk 23 
   Zerbitzu honen guztizko kostua 341,83 
   Zerbitzu honen bidaiari-kilometroko kostua 0,040 
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URTEKO KOSTUEN EGITURA   
 € % 

GUZTIZKO KOSTUAK  (% €) 98.786 100% 
      Kostuak denboraren arabera  (% €) 76.073 77,01% 

 Amortizazioa 12.578 12,73% 

 Finantza-gastuak 1.820 1,84% 

 Langileen kostuak 44.975 45,53% 

 Langileen dietak eta osagarriak 1.562 1,58% 

 Aseguruak 3.195 3,23% 

 Zerga-arloko kostuak 967 0,98% 

 Kudeaketa eta merkaturatzea 10.976 11,11% 

      Kostuak ibilbidearen arabera 22.713 22,99% 

 Erregaia 15.260 15,45% 

 Pneumatikoak 1.760 1,78% 

 Konponketak eta mantentzea 5.692 5,76% 

   
 
 

KOSTUEN EGITURA
9 metrotako autobusa

 Pertsonalaren kostuak
45%

 Amortizazioa
13%

 Finantza-gastuak
2%

 Konponketak eta 
mantentzea

6%
 Pneumatikoak

2% Erregaia
15%

 Dietak eta 
pertsonalaren osagarriak

2%

 Aseguruak
3%

 Zerga-arloko kostuak
1%

 Kudeaketa eta 
merkaturatzea

11%
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3.4. Mikrobus 

IBILGAILUAREN EZAUGARRIAK  
Ezaugarri teknikoak  
      Deskribapena  
      Eserlekuen kopurua, gidariarena barne 25 
      Potentzia (CV) 140 
      Baimendutako Gehieneko Masa (kg)  
      Ardatzen kopurua 2 
      Autobusaren kategoria  
   
Ustiapen-ezaugarriak   
      Urtean egindako kilometroak 50.000 
             Urtean egindako kilometroetatik fakturatutakoak (km) 47.500 
      Batez besteko kontsumoa (litro/100 km-ko) 24 
      Urtean lanean emandako orduak 1.720 
              Urtean egindakoetatik orduetatik fakturatutakoak (% h ) 1.565,2 
      Garraiatutako bidaiariak  
              Egindako kilometroetatik bidaiariekin egindako kilometroak (% km) 45.000 
              Bidaiariekin egindako kilometroetan batez beste okupatutako plazak (% 

bidaiari/autobus) 19,20 
              Urteko ekoizpena: bidaiariak x kilometroak 864.000 

 
 
BATEZ BESTEKO KOSTU UNITARIOAK  
        Batez besteko kostu guztia (km-ko) 1,73 
        Batez besteko kostu guztia (fakturatutako km-ko) 1,82 
        Batez besteko kostu guztia (orduko) 50,24 
        Batez besteko kostu guztia (fakturatutako orduko) 55,21 
        Distantzia ertaineko kostua (km-ko) 0,39 
        Distantzia ertaineko kostua (fakturatutako km-ko) 0,41 
        Bidaldi ertaineko kostua (orduko) 38,80 
        Bidaldi ertaineko kostua (fakturatutako orduko) 42,64 
        Bidaiari-kilometroko kostu guztiak 0,10 
  
ZERBITZUAREN KOSTUA  
        Zerbitzuaren izena  
        Zerbitzu honetan egindako kilometroak 180 
                Kilometroak bidaiariko (km) 90 
        Zerbitzu honetan batez besteko kontsumoa kilometroko (litro / 100 km-ko) 25 
        Zerbitzu honen guztizko orduak 5 
        Zerbitzu honetan bidaiariek batez beste okupatutako plaza kopurua 47 
        Bidesariak 12 
   Zerbitzu honen kostua ibilbidearen arabera 84,80 
   Zerbitzu honen kostua denboraren arabera 194,02 
   Zerbitzu honekin lotutako beste kostu batzuk 23 
   Zerbitzu honen guztizko kostua 301,82 
   Zerbitzu honen bidaiari-kilometroko kostua 0,036 
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URTEKO KOSTUEN EGITURA   

 € % 
GUZTIZKO KOSTUAK  (% €) 86.421 100% 
      Kostuak denboraren arabera  (% €) 66.744 77,23% 

 Amortizazioa 6.464 7,48% 

 Finantza-gastuak 935 1,08% 

 Langileen kostuak 44.975 52,04% 

 Langileen dietak eta osagarriak 1.112 1,29% 

 Aseguruak 2.768 3,20% 

 Zerga-arloko kostuak 888 1,03% 

 Kudeaketa eta merkaturatzea 9.602 11,11% 

      Kostuak ibilbidearen arabera 19.677 22,77% 

 Erregaia 13.080 15,14% 

 Pneumatikoak 1.504 1,74% 

 Konponketak eta mantentzea 5.093 5,89% 

   
 

KOSTUEN EGITURA
Mikrobusa

 Pertsonalaren kostuak
53%

 Amortizazioa
7%  Finantza-gastuak

1%

 Konponketak eta 
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6%
 Pneumatikoak

2% Erregaia
15%

 Dietak eta pertsonalaren 
osagarriak

1%

 Aseguruak
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 Zerga-arloko kostuak
1%

 Kudeaketa eta 
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11%
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4. BIDAIARIAK GARRAIATZEKO KOSTUEN KUDEAKETA 

Azken urtean zehar izandako kostuen bilakaera(1), ondoko taulan emandako datuekin 
adierazten da. Horretarako, aurkeztu dira autobus mota bakoitzarentzat, 2013ko 
urtarrilaren 1ean eta 2014ko urtarrilaren 1ean kalkulatutako kostuak eta bien arteko 
aldakuntzak: 

 2013/01/01 2014/01/01 ∆ (%) (1) 

15 metrotako autobusa    

Guztizko kostuak (% €) 125.775 126.191 0,33% 
Kostuak denboraren arabera  (% €) 90.578 91.656 1,19% 
Kostuak ibilbidearen arabera  (% €) 35.196 21.829 0,84% 

12 metrotako autobusa    

Guztizko kostuak (% €) 117.155 117.705 0,47% 
Kostuak denboraren arabera  (% €) 85.375 86.546 1,37% 
Kostuak ibilbidearen arabera  (% €) 18.468 18.622 0,83% 

9 metrotako autobusa    

Guztizko kostuak (% €) 97.849 98.786 0,96% 
Kostuak denboraren arabera  (% €) 74.708 76.073 1,83% 
Kostuak ibilbidearen arabera  (% €) 12.472 12.578 0,85% 

Mikrobus    

Guztizko kostuak (% €) 85.240 86.421 1,39% 
Kostuak denboraren arabera  (% €) 65.196 66.744 2,37% 
Kostuak ibilbidearen arabera  (% €) 6.407 6.464 0,89% 

 
(1) Egitura honetako kostu hauek BEZ gabeko unitateko kostuak dira, BEZaren emaitza 

neutroa izango delakoan.  

(2) Gehikuntza hauek, kostuen egitura osatzen duten aldagaien urte arteko aldaketetan 
oinarritzen dira, hain zuzen ere, abenduan zehar batez besteko datuetan. Erregaien 
prezioarekin eta Euriborrarekin, berriz, gorabehera nabarmenak pairatzen dituztenez, 
urtean zehar batez besteko datuak hartzen dira. 


