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Azken hamarkadan, Euskadiko kaleetan eta errepideetan izandako 
istripu tasak bilakaera positiboa eta etengabea izan du. Bide segurtaneko 
eskumenak dituzten administrazioek eta herritarrek bultzada gisa hartu 
behar dute jaitsiera, mugikortasun segurua eta iraunkorra sustatzen 
jarraitzeko. Euskadin izaten diren zirkulazio-istripuen kopurua eta 
hildakoak minimizatzeko.

Horregatik, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Trafiko Zuzendaritzak 
bidesegurtasunaren eta mugikortasun seguru eta jasangarriaren 
egoeraren gaineko gogoeta eta azterketa sakoneko prozesua gauzatu 
du, 2020 urteari begirako orientabide estrategiko nagusiak zehazteko.

Bide-segurtasuneko eta mugikortasun seguruko eta iraunkorreko 
2015-2020 aldirako Plan Estrategikoa anbizio handiko proiektua da, eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko errepideetan istripu kopurua gutxitzeko 
ardura duten eragile guztien lankidetza eta partaidetza behar du.

Hala, segurtasunaren arloan gertatzen ari den aldaketa kultural 
etengabea hedatuko da.

Baina, helburu nagusia da egunero gure errepide eta komunikazio sarea 
erabiltzen duten pertsonek (oinezkoak, txirrindulariak, motorzaleak edo 
ibilgailu guztien gidariak) segurtasunez eta iraunkortasunez ibiltzea da.

Jarrai dezagun mugikortasun segurua eta iraunkorra lortzeko pausoak 
ematen.

Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz 
Segurtasun Sailburua
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1. SARRERA 
 
 

1.1 Planaren aurkezpen orokorra: premisak eta prozesua 
 
Azken hiletan, EAEko Bide Segurtasunari eta Mugikortasun Seguruari eta Iraunkorrari 
buruzko hausnarketa- eta azterketa-prozesu zorrotza egin da Eusko Jaurlaritzaren 
Segurtasun Sailaren zuzendaritzapean, 2020. urtera begirako orientabide estrategiko 
nagusiak zehazteko asmoz. 
 
Hausnarketa- eta azterketa-prozesu horren ondorioz aurkeztu da 2015-2020 aldirako 
EAEko Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Segururako eta Iraunkorrerako Plan 
Estrategikoa. Eusko Jaurlaritzaren zuzendaritzapean egindako Asmo handiko prozesu 
horrek lotutako eragile guztien laguntza eta partaidetza eskatuko du, asmo argi eta garbi 
batekin: azken urteetan euskal gizartean bide-segurtasunaren eta mugikortasun 
seguruaren eta iraunkorraren inguruan pixkanaka gertatzen ari den kultura-aldaketa 
finkatu eta EAEko errepideetako istripuen kopurua are gehiago murrizten jarraitzea. 
 
Halatan, bada, agiri honetan jaso dira 2014an burutu den hausnarketa-prozesuaren 
emaitzak, hasierako premisa hauetan oinarrituta: 
 

• Plana 2020. urtera begira zehaztu da, eta horrek bi kontu handi dakartza 
berarekin batera:  

o Epe luzerako diseinu estrategikoa eskatzen duten elementuekin batera, 
epe ertainerako eta laburrerako beste elementu batzuk ere txertatu 
beharko dira. Estrategia eta datozen urteetan garatuko diren osagai 
batzuk adierazten direnean ikusi ahal izango dugu hori; besteak beste, 
2020rako Ikuspegia eta beste zenbait jarduera-ildo, programa eta 
ekimen. 

o Sailen arteko, erakundeen arteko eta publikoaren eta pribatuaren arteko 
hitzarmenak lortu beharko dira, soilik horrela bermatu ahal izango baita 
herritarren eta, azken buruan, Herriaren onurarako izango den epe 
luzeko asmo estrategikoari eutsi ahal izatea. 

 
• Planak ahalik eta atxikimendu gehien eskuratu beharko ditu, 

ardurakidetasunean, hitzarmenetan eta elkarrekiko lankidetzan oinarrituta soilik 
lortuko baita eraginkortasunik eta efizientziarik handiena.  

• Planak ahalik eta atarramentu handiena atera beharko die eragile guztien 
ezagutzari, esperientziari, konpetentziei eta gaitasunei, bakoitzari dagokion 
eginkizunean. 
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• Plana asmo handikoa bada ere, errealista eta egingarria ere bada, apustu 
handiak egin arren, kudeaketarako tresna baliagarritzat pentsatuta egonik, beste 
gauza batzuei uko egiten ere jakin beharko baitu. 

• Ordura arte lortutako inpaktua eta emaitzak kontuan hartuta, unean uneko 
errealitatera, baldintzetara eta eskakizunetara egokituko diren urteko planetan 
(kudeaketa-planetan) banatu da Plana. 

 
Agiri hau hiru atal handitan egituratuta dago: azterketa estrategikoa, formulazio 
estrategikoa eta kudeaketa-eredua. Horren aurretik, beste bi kapitulu ere baditu: sarrera 
hau bera eta beste bi atal, bata lan-metodologia aztertzeko eta bestea agiriaren 
erreferentzia-esparrua zehazteko. Zehazki, bide-segurtasunaren eta mugikortasun 
seguruaren eta iraunkorraren alorreko nazioarteko politika da erreferentzietako bat, eta 
Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailaren 2014-2019 aldirako EAEko Segurtasun 
Publikoaren Plan Orokorra bestea.  
 
Hortik aurrera, 1. zatian, azterketa estrategikoari buruzkoan, atal bakarra egongo da, 
EAEko istripu kopuruaren bilakaeraren eta arrisku-taldeen araberako azterketaren 
oinarrizko magnitudeak biltzeko.  
 
Bigarren zatian, formulazio estrategikoaren edukiak azalduko dira, hainbat kapitulutan 
banatuta: ikuspegia, helburu orokorrak, estrategiak, adierazleak eta helburuak, 
jarduera-ildoak eta ekimen estrategikoak. Horrenbestez, hausnarketa-prozesuan zehar 
hartutako erabaki estrategikoak bilduko dira bertan.  
 
Agiriak hirugarren zatia ere izango du, Plana kudeatzeko sistematika abian jartzeko 
jarraibideak azaltzeko. Horretarako, ziklo estrategikoaren ideia eta horri heltzeko 
mekanismoak izango dira ardatz: urteko kudeaketa-planak, jarraipen- eta ebaluazio-
plana eta horri lotutako Aginte Taula Estrategikoa.  
 
Azkenik, aipatu beharrekoa da Plan horrek guztiz bere egiten dituela Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen edukiak eta aginduak, eta bere egiten 
dituela, halaber, "EAEko Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako VI. Planean” 
jasotako helburuak eta, zehazki, " 2014-2016 aldirako Emakumeen eta Gizonen 
berdintasunerako Segurtasun Sailaren Programan" jasotakoak.  
 
 

1.2 Lan-metodologia 
 
Burututako metodologia eta lan-plana diseinatzean, kontuan hartu da aurretiaz 
aipaturiko ezaugarriak bildu beharko dituela Planak (gaur egungo legeria baino harago 
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joango dena, ahalik eta atxikimendu gehien bilduko dituena, asmo handikoa baina 
errealista eta egingarria...). Kontuan hartu da, era berean, EAEn azken hamar urteotan 
eskarmentu handia bildu dela trafiko-kudeaketaren eta bide-segurtasunaren esparruan, 
eta ikaskuntza zabala eskuratu dela bide-segurtasunerako politika berria diseinatzeko 
funtsezkoak izango diren osagaien inguruan. Hurrengo diagraman bildu dira funtsezko 
alderdi horiek guztiak: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hori guztia bilduta, jarduketa eraginkorra bilatu da eta, horretarako, parte hartzeko 
bideak arindu eta elkarrizketen eta bileren jardun trinkoa burutu da, azterketa egokia 
egin eta erabaki estrategikoak egoki hartu ahal izateko.  

KUDEAKETA 
BIKAINA 

HEZKUNTZA ETA 
PRESTAKUNTZA 

INFORMAZIOA GOBERNANTZA 
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Lan-operatiba bost fasetan egituratu da: antolamendurako eta abian jartzeko aurretiko 
fase bat, eta beste bost fase: 
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1.3 Erreferentzia-esparrua 
 
 
1.3.1 Bide-segurtasunari eta mugikortasun seguruari eta iraunkorrari 

buruzko nazioarteko politika 
 
Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) arabera, urtean 1.240.000 pertsona hiltzen dira 
munduan trafiko-istripuen ondorioz; hau da, zortzigarren heriotza-kausa da munduan. 
Gaur egungo joeren arabera, gainera, premiazko neurriak hartu ezean, 2030ean trafiko 
istripuak bosgarren heriotza-kausa izango dira munduan. 
 
Gauzak horrela, 2010ean, Nazio Batuen Erakundeak eta mundu osoko gobernuek "Bide 
Segurtasunaren aldeko Ekintzaren Hamar Urtekoa (2011-2020)”1 aldarrikatu zuten, 
hasiera batean trafiko-istripuek eragindako biktimen kopurua egonkortu eta, ondoren, 
murrizteko asmoz.  
 
Helburu hori mugikortasun-sistema segurua garatzeko ikuspegian txertatzen da, betiere 
onartuta gizakiaren hutsegitea saihestezina dela eta, beraz, ezinezkoa dela trafiko-
istripurik gabeko mundua egotea. Nolanahi ere, bide-segurtasunaren ikuspegi 
sistemikoaren aldeko apustua egin da eta, ondorioz, erantzukizuna ez da soilik gidariaren 
bizkar uzten eta bai, ordea, berarekin batera, bide-azpiegiturak diseinatu eta 
mantentzeaz arduratzen diren pertsonen, bide-kudeaketaren arduradunen, ibilgailu-
industriaren, poliziaren, politikarien eta organo legegileen bizkar ere bai.  
 
Helburu hori erdiesteko, NBEk 5 zutabe edo jarduera-esparru zehaztu ditu tokiko eta 
nazioko gobernuentzat: 
 

1. Bide-segurtasunaren kudeaketa. Bide-segurtasunaren alorreko baliabide 
juridikoak onartu eta ezartzea eta estatuan alor horretako estrategia, planak eta 
helburuak zehaztea. 

2. Ibiltzeko eta mugitzeko bide seguruagoak. Bide-azpiegituren segurtasuna eta 
kalitatea handitu nahi dira, batez ere erabiltzaile ahulenei dagokienez. 
Horretarako, ebaluazioak egin eta errepideen diseinua, eraikuntza eta 
funtzionamendua hobetu beharko dira. 

3. Ibilgailu seguruagoak. Ibilgailuetan segurtasun pasiboko eta aktiboko teknologia 
gehiago erabiltzea bultzatzen du. Horretarako, mundu-mailako arautegiak, 

                                            
1 http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/es/ 
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kontsumitzaileak informatzeko sistemak eta teknologia berriak txertatzen 
laguntzeko pizgarriak konbinatu beharko dira. 

4. Ibilbide seguruagoetako erabiltzaileak. Erabiltzaileen jokabidea hobetzeko 
programa integralak prestatzea. Eskura dauden baliabide guztiak hartzen dira 
aintzat, hala nola trafiko-araudia eta legeria, hezkuntza eta herritarren 
sentsibilizazioa. 

5. Istripuen osteko emaitza. Istripuetan osasun-larrialdietako zerbitzuek duten 
erantzun-gaitasuna areagotzea eta osasun-sistemak hobetzea, istripuaren 
ondoren nahiz luzera begira biktimei arreta eta tratamendu hobea eman ahal 
izateko. 

 
Ildo horretan, Europar Batasunak Bide-segurtasuneko eremu europar baterantz: 2011-
2020 aldirako bide-segurtasunari buruzko orientazio politikoak2 agiria kaleratu zuen 
2010eko uztailean. Agiri horretan, Europar Batasunak hurrengo 9 urteetarako bide-
segurtasunaren alorreko helburuak eta garatu beharreko jarduerak zehaztu zituen.  
 
Esan daiteke bide-orri horrek NBEk zehaztutako jarduera-ildoak bereganatu eta 
aurreratu ere egiten dituela. Dena dela, Europaren kasuan, helburua areago zehazten da; 
izan ere, 2010. urteko datuak oinarri hartuta, 2020rako bideetako heriotzen kopuru 
osoa erdira murriztea planteatzen du; hau da, heriotzak % 50era murrizteko asmo 
handia. Era berean, zauritu larrien kopurua ere murrizteko helburua zehaztuko dela 
aipatzen du, "zauri larrien" definizioari buruzko adostasuna eskuratzen denean.  
 
Plan horrek 13 jarduketetan garatuko diren 7 helburu estrategiko biltzen ditu, hurrengo 
taulan agertzen den bezala: 

                                            
2 COM (2010) 389. Batzordeak Europako Parlamentuarentzat, Kontseiluarentzat, Batzorde Ekonomiko eta 
Sozialarentzat eta Eskualdeen Batzordearentzat prestatutako komunikazioa. Bide-segurtasunaren europar 
eremu baterantz, 2011-2020. 
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HELBURUA: 

2010. URTEKO DATUAK OINARRI HARTUTA, 2020. URTEAN TRAFIKOKO HERIOTZA KOPURUA % 50era MURRIZTEA 

HELBURU ESTRATEGIKOAK JARDUKETAK 

1.- Errepideen erabiltzaileen 
hezkuntza eta prestakuntza hobetzea. 

1.1.- Bide-segurtasunari buruzko hezkuntza- eta prestakuntza-estrategia 
bateratua garatzea. 

2.- Trafiko-arauak hobeto betetzea. 

2.1.- Bide-segurtasunari buruzko informazioa mugaz gaindi trukatzea. 

2.2.- Bide-segurtasunaren arauak burutzeko estrategia bateratua, honako hauek 
kontuan hartuta:  

(i) Ibilgailu industrial arinetan abiadura-mugagailuak txertatzeko 
aukera, eta kasu batzuetan, alkoholemiagatiko blokeo-sistemak 
erabiltzera behartzea.  

(ii) Estatuek kontrol-helburuak zehaztea eta ezarriko diren nazio-
planetan txertatzea. 

3.- Segurtasun handiagoa bide-
azpiegituretan. 

3.1.- Europaren fondoak bide-segurtasunari eta tunelen segurtasunari buruzko 
zuzentarauak betetzen dituzten azpiegituretara zedarrituko dira. 

3.2.- Bigarren mailako errepideen kudeaketari buruzko printzipioak ezartzean, 
jokabide egokiak trukatzea. 

4.- Ibilgailu seguruagoak. 

4.1.- Motorren eta ibilgailu elektrikoen segurtasun aktiboa eta pasiboa 
bultzatzeko proposamenak aurkeztuko dira. 

4.2.- Proposamenak aurkeztean kontuan hartuko da ikuskaritza teknikoak eta 
errepideko ikuskaritza teknikoak pixkanaka harmonizatu eta finkatu egingo 
direla. 

4.3.- Kooperazio-sistemak ebaluatu egingo dira, aldi berean ezarri beharreko 
neurriak gomendatzeko. 

5.- Bide-segurtasuna handitzeko 
teknologien erabilera sustatzea. 

5.1.- Garraio-sistema adimendunei buruzko ekintza-plana (ITS). 

5.2.- Ibilgailu komertzial eta pribatuak egokitu eta beraietan gidariari laguntzeko 
sistema aurreratuak txertatzeko aukera aztertzea. 

5.3.- E-call delakoaren ezarpena bizkortzea eta beste ibilgailu batzuetan ere 
txertatzeko aukera aztertzea. 

6.- Zaurituak izaten direnean, 
larrialdi- eta arreta-zerbitzuak 
hobetzea. 

6.1.- Trafiko-istripuetako zaurituen eta lehen laguntzen alorrean jarduteko 
estrategia. 

7.- Erabiltzailerik ahulenen babesa 
errepideetan.   

7.1.- Batzordeak hainbat proposamen aurkeztuko ditu, honako helburu honekin:  

(i) Erabiltzailerik ahulenak babesteko arau teknikoak aztertu eta 
garatzea.  

(ii) Bi gurpileko ibilgailuak ere azterketa horietan sartzea. 

(iii) Bizikleta-bidezko joan-etorrien segurtasuna eta errepideetako 
beste erabiltzaile ahulena areagotzea, adibidez azpiegitura 
egokiak sortuz. 

7.2.- Estatu kideek errepideko erabiltzaileen eta agintaritza eskudunen arteko 
informazioa eta komunikazioa garatu behar dute. 
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1.3.2 Bide-segurtasunari buruzko estatu-politika 
 
Estatuan, DGTren 2011-2020 aldirako Bide Segurtasunaren Estrategiaren3 bidez txertatu 
dira Europako zuzentarauak. Estrategia horrek trafiko-istripuen inpaktu 
sozioekonomikoa murrizteko helburua erdiesteko 6 lehentasun estrategiko zehaztu ditu. 
 

1. Erabiltzailerik ahulenak babestea. Honako kolektibo hauek, hain zuzen: haurrak, 
gazteak, adinekoa, oinezkoak eta txirrindulariak.  

2. Hiriguneetan mugikortasun segurua bultzatzea. 
3. Motorzaleen segurtasuna hobetzea. 
4. Ohiko errepideen segurtasuna hobetzea. 
5. Lanari lotutako joan-etorrien segurtasuna hobetzea, bai enpresetako bide-

segurtasunari dagokionez, bai garraio-sektoreko profesionalei dagokienez. 
6. Gidatzean alkoholari eta abiadurari lotutako jokabideak hobetzea. 

 
Estrategia ebaluatzeko 13 adierazle zehaztu dira, horietako bi adierazle nagusitzat jo 
ditzakegunak: 
 

• 2020. urtean milioi bat biztanleko 37 hildakotik beherako tasa lortzea. 2009an 
ratio hori 39koa zen eta, beraz, % 37,28ko murrizketa lortu beharko da 
horretarako. Adierazle hori Europako helburua ez bezalakoa da, Europan 
hildakoen kopurua % 50 murrizteko helburua finkatu baita. 

• 2009ko datuak oinarri hartuta, zauritu larrien kopurua % 35 murriztea. 2009an 
13.923 zauritu larri egon ziren. 

 
Era berean, helburu horiek osatzen dituzten helburu operatiboetarako hainbat jarduera-
ildo eta adierazle ere zehaztu dira, Europar Batasuneko helburu estrategikoekin bat. 
 
 
1.3.3 EAEren ibilbidea trafikoaren, bide-segurtasunaren eta 

mugikortasun seguruaren eta iraunkorraren alorrean 
 
1.3.3.1 Eskumenen banaketa 
 
Eskumenen ikuspuntutik EAEn dauden administrazio-maila bakoitzak ardura zehatz bat 
du trafikoaren kudeaketan eta bide-segurtasunean. Horrek esan nahi du erakundeen 
arteko koordinazio-maila handia behar dela zerbitzuen kalitatea ziurtatzeko, gai 

                                            
3 http://www.dgt.es/es/la-dgt/centro-de-documentacion/publicaciones/2011/estrategia-de-seguridad-vial-
2011-2020-resumen-ejecutivo.shtml 
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garrantzitsu horretan herritarren arreta bermatzeko eta baliabideen erabilera 
arrazionalizatzeko. 
 
Zentzu horretan, 1982az geroztik Eusko Jaurlaritzak bide-segurtasunaren alorreko 
eskumena transferitua du, Nafarroako eta Kataluniako erkidegoek bezala, 3256/1982 
Errege Dekretuak arautzen duenez4. Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza da Errege 
Dekretuan zehaztutako eskumenak ezartzeaz arduratzen den organoa, Ertzaintzarekin 
batera. Azken erakunde horren ardura da, ordea, trafikoa zaindu eta kontrolatzea. 
 
Hala, apirilaren 9ko 194/2013 Dekretuak Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta 
funtzionala xedatzen du5. 16. artikuluan, Trafiko Zuzendaritzari esleitutako eskumenak 
zehazten dira. Honako hauek, hain zuzen: 
 

1. Euskal Autonomia Erkidegoko bide-segurtasuneko politikak egitea eta 
kudeatzea. 

2. Trafiko eta bide-segurtasunaren araudian xedatutako baimentze-, ikuskatze- eta 
zehatze-ahalmenak erabiltzea. 

3. Trafikoa eta bide-segurtasuna kudeatu eta kontrolatzea. 
4. Trafiko Zuzendaritzak Ertzaintzaren laguntza izango du. 
5. Bide-segurtasunerako prestakuntza, sentsibilizazioa, hezkuntza eta ikerketa. 
6. Errepideen arloan eskumena duten Administrazioekiko eta Europa Barneko 

Errepideen Sarearekin loturiko beste Administrazio batzuekiko lankidetza-
harremanak. 

 
Bestalde, Ertzaintzaren egitura xedatzen duen 2013ko azaroaren 20ko Segurtasun 
Sailburuaren Aginduak6 jasotzen duenez, Ertzaintzaren Trafikoko Burutza Nagusia 
Trafiko Zuzendaritzak, Ertzaintzaren Zuzendaritzarekin koordinatuta, prestatutako 
politikak eta jarraibideak ezarri eta betearazteaz arduratuko da, batez ere trafikoko 
lurralde-unitateen bitartez, bere mendekotasun funtzionalaren pean jarduten baitute. 
Orobat, aipaturiko Aginduak xedatzen duenez, hori kudeatzeko eta zirkulazio-istripuen 
berritzeari loturik, Idazkaritza Nagusiaren eta Ikerketa Kriminalaren Atalaren laguntza 
izango du. 
 
Ondorengo eskeman laburtzen dira bide-segurtasunean parte hartzen duten eragileen 
eskumenak. 

                                            
4Estatuak trafikoari eta ibilgailuen zirkulazioari buruz egindako legeria ezartzeko eskumena Euskal Autonomia 
Erkidegoari emateari buruzko urriaren 15eko 3256/1982 Errege Dekretua. 
5 http://www.lehendakaritza.ejgv.EAE.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301821a.shtml 
6 http://www.lehendakaritza.ejgv.EAE.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305336a.shtml 
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Trafikoaren eta Bide Segurtasunaren alorreko eskumenen banaketa EAEn 

 

 
Iturria: Guk geuk prestatuta.  

 
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren alorrean eskumena duten administrazio-mailekin 
batera, ezinbestez aipatu behar da EAEko Bide Segurtasuneko Batzordea ere. Izan ere, 
organo hori bide-segurtasuna hobetzeko asmoz, erakunde arteko koordinazioa burutzeko 
eratu da, eta etorkizunean baliabide eraginkorra izan liteke, batez ere istripuen kopurua 
murrizteari begira. Aholku-organo hori martxoaren 11ko 35/2014 Dekretuaren bidez 
arautzen da eta, dekretuan agertzen denez, haren zeregina da bide segurtasunean 
eragina duten eskumenez baliatzen diren administrazio publikoen koordinazioa erraztea 
eta, ildo beretik, bide segurtasunaren hobekuntza bultzatzea, trafikoarekin eta bide 
segurtasunarekin lotutako erakunde publiko eta pribatuen elkartzearen eta parte-
hartzearen bidez. 
 
Bereziki, Dekretuaren 5. artikuluan jasotzen denez, bere eginkizuna da prestatzen diren 
bide-segurtasunaren arloko plan estrategikoak aztertzea, plan horiek Jaurlaritzaren 
Kontseiluak onartu baino lehenago, eta bereziki EAEko Bide Segurtasunaren arloko Plan 
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Estrategikoa aztertzea. EAEko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 
28ko 15/2012 Legearen 64. artikuluak Plan hori aurreikusten du. 
 
1.3.3.2 2010-2014 aldirako EAEko Bide Segurtasunerako Plan Estrategikoaren 

balantzea 
 
EAEn azken hamarkadan izan den istripu kopuruaren bilakaerari esker, Eusko 
Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritzak elkarren segidan prestatu dituen 
Bide Segurtasunerako Plan Estrategikoen helburuak bete ahal izan dira. Hala, milioi bat 
pertsonako 30 egunen buruan hildakoen ratioak Erresuma Batuetakoekin, Suediakoekin 
edo Herbeheretakoekin pareka daitezke. 
 
2010-2014 aldirako EAEko Bide Segurtasunerako Plan Estrategikoak zazpi jarduera-
ardatzen bidez garatu beharreko 3 helburu-jomuga zehaztu zituen. 
 

1. jomuga. Trafiko-istripuen biktimen kopurua murriztea. 
2. jomuga. Arrisku-talde bakoitzeko istripuen kopurua murriztea. 
3. jomuga. EAEn mugikortasun iraunkor eta segurua sustatzea. 

 
Horrenbestez, hala Plan Estrategikoaren nola Europaren helburu kuantitatiboak 
(2020rako biktimen kopurua % 50 murriztea) eskuratzeko, Planak aurrerapausoa ekarri 
du. 2020-2013 aldiko balantzeari erreparatuz gero, ikus daiteke aurreko urteekiko 
trafiko-istripuetako biktimen kopuruak behera egiteko joerari eutsi diola.  
 
Ikuspuntu kualitatiboari begiratuta, planean prebentzioa eta bide-erabiltzaileen 
kontzientziazioa, adingabeen hezkuntza eta sektore ahulenen bide-segurtasuna 
sustatzera bideratutako ekintza gehienak burutu egin dira. Horretarako, hainbat jarduera 
gauzatu dira ikerkuntzan, trafikoaren eta mugikortasunaren kudeaketan, prestakuntzan 
eta hezkuntzan, hedabideetan eta kanpainetan, eta Internet bidezko partaidetza-kanalak 
bultzatzeko eta sareko presentzia berritzeko ekimenetan. Garapen txikiena izan duten 
ekintzei dagokienez, bi izan dira arrazoi nagusiak: diru-arazoak (aurrekonturik ez izatea) 
eta Trafiko Zuzendaritzak alor horretako eskumen zuzenik ez izatea.  
 
 
1.3.3.3 2014-2019 aldirako EAEko Segurtasun Publikoko Plan Orokorra 
 
EAEko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legeak 
segurtasun-publikoaren antolamendu-esparruaren ideia integrala zehazten du. 
Horrenbestez, pertsonek euren eskubide eta askatasunak osotasunean erabili eta, 
ondorioz, bizitza bake, ongizate eta gizarte kohesioko eremuetan garatu ahal izateko 
baldintzak sustatzera eta oztopoak baztertzera bideratutako administrazio publikoen 
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xedapen, prozedura eta baliabide guztiak artikulatzen ditu. Horretarako, eskubide eta 
askatasunak, herritarren eta euren ondasunen segurtasuna eta ondare kolektiboa 
zalantzan jar ditzaketen arriskuak ahalik eta gehien murriztuko ditu, arriskuak 
nahitakoak izan ala ez. 
 
Lege horri lotuta, EAEko Segurtasun Plan Orokorrak pertsonen eta ondasunen 
segurtasunari eragin liezaioketen arriskuen azterketa eta aurreikuspenak nahiz herri-
segurtasunaren, larrialdien eta bide-segurtasunaren alorreko jarduketak eta bitartekoak 
biltzen ditu. Gauzak horrela, zehaztutako eremuaren segurtasun-egoera aztertu, helburu 
orokorrak eta lehentasunak zehaztu, eskura dauden bitartekoak eta baliabideak definitu 
eta abian jarri beharreko ekintzak finkatzen ditu planak, hori guztia ezartzeko egutegi 
batekin, jarraipen- eta ebaluazio-bideak kontuan hartuta, eta indarraldia ere zedarrituta. 
Horretaz gain, segurtasun-alorreko agintaritza guztiek euren helburu, estrategia eta 
jarduera-ildoak bai eta dagozkien plangintzak ere zehazteko helburu orokorrak eta 
jarraibide teknikoak zehazten ditu planak.  
 
Horregatik, 2014-2019 aldirako EAEko Segurtasun Plan Orokorrak aparteko garrantzia 
du, bertatik sortzen direlako bide-segurtasunari buruzko planak bere egin beharko 
dituen jarduera-eremuak eta helburuak. Segurtasun Plan Orokorrak bereziki honako 
helburu hauek lortzera bideratutako ekintzak biltzen ditu trafikoaren alorrean: 
 

• Gure bide-sarean biktimen eta istripuen kopurua murriztea. 
• Gizartea bide-segurtasuneko araudiaren errespetuan kontzientziaraztea. 
• Barneko baliabideekin, kanpoko eragileekin, instituzioekin eta nazioarteko 

sareekin koordinatu eta informazioa bildu eta trukatzea. 
• Gizarteko sektore guztietan bide-segurtasuneko prestakuntza sustatzea. 

 
Horretarako, planak trafikoan eta bide-segurtasunean eragin berezia duten hainbat 
jarduera-eremu identifikatu ditu: 
 

1. EAEko polizia-zerbitzuen (Ertzaintzaren eta udaltzaingoen) arteko lankidetza- eta 
koordinazio-bideak bultzatzea. 

2. Udaltzaingoekiko harremana bultzatzea, trafikoari, ibilgailu motordunen 
zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko arauak zaindu eta interpretatze 
aldera. 

3. Larrialdietako eta gizarte-babeseko euskal sistema osatzen duten gainerako 
herri erakundeekiko koordinazioa bultzatzea. 

4. Euskal administrazioen segurtasun-publikoko zerbitzu guztiek onartu beharreko 
estandarrak zehaztea, datuen transmisioa eta gorabeheren eta baliabideen 
kudeaketa eta erabilera bultzatuz, baliabideen koordinazioa denbora errealean 
egin ahal izateko. 
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5. Trafiko-istripuak prebenitzen laguntzea, gidarientzako prestakuntza- eta 
informazio-jarduerak burutuz, istripuen arriskua eta beraien larritasuna 
murrizteko azpiegiturak egokituz eta gidatze segurua sustatuz. 

6. Trafiko-arauak etengabe, era bateratuan eta modu egokian zaintzeko baliabideak 
garatzen laguntzea. 

7. Ahal den heinean, istripuen kausak, inguruabarrak eta ondorioak are hobeto 
ezagutzen laguntzea, bertatik ikasi eta berriro gerta ez daitezen. 

 
 
1.3.3.4 EAEko bide segurtasunaren eta mugikortasun seguruaren eta 

iraunkorraren zeharkakotasuna 
 
Aurretiaz aipaturiko plangintza-tresnez gain, Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuek ere 
zehaztu dituzte alor horretako helburuak jasotzen dituzten plangintza-tresnak. Funtsean, 
garraio- eta mugikortasun-alorrei, iraunkortasunari, hezkuntzari, gazteriari eta 
osasunari lotutako plangintza-baliabideak dira eta, gauzak horrela, EAEko politika 
publikoen esparruan gai hori guztiz zeharkakoa dela esan liteke. Ondoren, gai horri 
lotutako Eusko Jaurlaritzaren plangintza-baliabide nagusiak bildu dira: 
 

1. Mugikortasun iraunkorrerako plan zuzentzailea 2020 
 
Sektore-izaera dela eta, 2010ean Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak prestatutako 
2020rako Mugikortasun iraunkorrerako plan zuzentzailearen plan operatiboetako bat 
bide-segurtasuna handitzea izan zen. Horretarako, planak bi ildo estrategiko zehaztu 
zituen: 
 

• Garraiobide iraunkorragoak indartu eta auto bakoitzean pertsona bakarra joatea 
saihestea. 

• Joan-etorrien irisgarritasuna, segurtasuna eta erosotasuna bultzatzea eta, 
horretarako:  

o Eskola-ibilbide ziurrerako prozesuak bultzatzea. 
o Oinezkoentzako eta txirrindularientzako hiri-arteko sarea sortzea, 

gatazka handiena gertatzen den eremuetan istripuak murrizteko asmoz. 
Izan ere, gaur egun garraiobide ahulak (oinezkoak eta bizikletak) 
ibilgailuen ondoan ibiltzen dira azken horiek abiadura bizian ibiltzen 
diren lekuetan. 

o EAEko bide-segurtasunerako plana prestatzea. 
 
Gaur egun plan hori berrikusten ari dira eta mugikortasunaren eta bide-segurtasunaren 
eskariari lotutako konpromisoak indartzen lagunduko du.  
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2. EkoEuskadi 2020 estrategia 
 
Iraunkortasunari lotuta, EkoEuskadi 2020 estrategiaren helburu estrategikoetako bat 
zera da: "mugikortasun integratuko eredu iraunkorra garatzea, lehiakortasun-jarduketa 
hobeen bidez, lurralde barruko egitura hobetu eta kanpoaldearekiko konexioa 
bultzatzeko. Bereziki, 6-2 jarduera-ildoak7 onartzen duenez, “arriskua, istripu-tasa 
bihurtzen dena, murriztea izango litzateke mugikortasun-sistemak gizarte-alorrean izan 
dezakeen hobekuntzarik handienetakoa”. Eta, asmo hori lortzeko, Estrategiak erakunde-
maila guztietan eta joan-etorriak eragiten dituzten eremuetan mugikortasun-planak 
prestatzea proposatzen du. 
 

3. 2013-2020 aldirako Osasunaren Euskal Plana 
 
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak zuzentzen duen 2013-2020 aldirako Osasunaren 
Euskal Planak jasotzen duenez, suizidioekin batera trafiko-istripuak dira 15 eta 29 urte 
bitarteko gazteen heriotza-kausarik handiena 1998-2011 aldian. Horregatik, gazteen 
artean ohitura osasungarriak bultzatzea eta arrisku-jokabideak murriztea da Planaren 
jarduera-ildo nagusietako bat, eta 2020. urterako helburutzat finkatzen du 15-29 urte 
bitarteko gazteen artean istripuek eragindako heriotza-tasa murriztea. 
 

4. Gazte Plana 2020 
 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren III. Gazte Plana 2020k jasotako 
helburuen artean bi azpimarra daitezke: batetik, mutil gazteen (15-29 urte) trafiko-
istripuetako heriotza-tasa murriztea eta, bestetik, kolektibo horretan garraio publikoaren 
erabilera handitzea. Era beretan, bide-segurtasunaren alorrean honako lan-esparru 
hauek biltzen ditu: 
 

1. Gazteei bideratutako bide-hezkuntzako kanpainak egitea, ikastera nahiz lanera 
joateko astean zehar egiten dituzten joan-etorrien harira. 

2. Arriskurik handiena duten kolektiboei bideratutako bide-hezkuntzako kanpainei 
eutsi eta indartzea, trafiko-istripuetan hiltzen diren gazteen kopurua 
murrizteko. 

3. Bide-hezkuntzako kanpainetan garraio kolektiboa erabiltzera bideratutako 
edukiak eta jarraibideak txertatzea. 

 
Gazteen joan-etorrien ondoriozko bide-istripuak murrizteko helburu estrategikoa 
gauzatzeko, hauxe proposatzen du Planak: (i) bide-hezkuntzaren bitartez, istripuak 

                                            
7Eco-EAE 2020. 6-2 jarduera-ildoa: garraiobideak mugikortasun-baldintza egoki eta seguruetan erabiltzea 
lortzea, azpiegitura eta zerbitzu integratuetan oinarrituta. 
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prebenitzeko jarduerak burutzea; eta (ii) bide-istripuak eta ingurumen-inpaktua 
murrizteko, gidatze arduratsuak duen garrantzia azpimarratzea. 
 
Ondoren, labur azalduko dira Eusko Jaurlaritzaren nahiz Europaren eta Estatuaren 
plangintza estrategikorako agirietan bide-segurtasunari lotuta agertzen diren helburu 
eta adierazle nagusiak. 
 
 



LEHENENGO ZATIA:

AZTERKETA 
ESTRATEGIKOA
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2. LEHENENGO ZATIA: AZTERKETA ESTRATEGIKOA 
 
 

2.1 Mugikortasuna EAEn 
 
 
2.1.1 Mugikortasun-eskaria 
 
EAEko herritarren mugikortasuna handia dela esan daiteke. 2011ko EAEko 
Mugikortasunari buruzko Azterketaren arabera8, 6 urtetik gorako EAEko herritarren 
% 89,5 mugitzen da lanegun arrunt batean. Horrek esan nahi du 2011n 6.200.572 joan-
etorri izan zirela; zehatzago, 3,05 joan-etorri eguneko eta biztanleko9.  
 
 

EAEko joan-etorrien kopuruaren bilakaera (2003-2011) 
 

 
Iturria: 2011ko EAEko Mugikortasunari buruzko Azterketa. Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Eusko 
Jaurlaritza. 

 
Mugikortasuna sexuen arabera aztertuz gero, ikus daiteke emakumeen mugikortasuna 
(3,08) gizonena (3,01) baino pixka bat handiagoa dela. 

                                            
8 Euskal Autonomia Erkidegoko mugikortasunaren azterlana, 2011 
9 Kontuan izan behar da atal honetan aztertzen diren EAEko mugikortasunari buruzko datuak herritar 
egoiliarren mugikortasun ohituren ingurukoak direla. Aitzitik, istripu-tasari buruzko azterketa egitean, herritar 
egoiliarren trafikoa ez ezik, EAE zeharkatzen dutenen trafikoa ere hartzen da kontuan. Hau da, EAEn 
gertatutako istripuei buruzko datuetan ez da aintzat hartzen hildakoak eta zaurituak bertako biztanleak diren 
ala ez. 
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Joan-etorriak biztanleko, sexuaren arabera EAE 2011 
 

 
 
Iturria: 2011ko EAEko Mugikortasunari buruzko Azterketa. Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
2011n herritarrek oinez egin zituzten joan-etorri gehienak; guztizkoaren % 44,8 zehazki. 
Gainera, oinez egindako joan-etorriak ugaritu egin dira autoz egindakoen aldean, 2011n 
2007an baino 257.826 joan-etorri gehiago egin baitziren oinez. Autoak bigarren postuan 
jarraitzen du, nahiz eta 2007tik 2011ra erabilera txikitu egin den. 
 

Joan-etorrien banaketa garraiobidearen arabera EAE 2011 

 
Iturria: 2011ko EAEko Mugikortasunari buruzko Azterketa. Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Eusko Jaurlaritza 
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Nabarmentzekoa da, era berean, 2011n bizikletan egindako joan-etorriek izan duten 
gorakada, motorrean egiten direnen gainetik ere jarri baitira. Ildo beretik, azpimarratu 
egin behar da garraiobide iraunkorrenek (oinez eta bizikletaz egindakoek) bereganatu 
dituztela EAEko herritarrek egindako joan-etorri berri gehienak.  
 

EAEko joan-etorrien bilakaera garraiobidearen arabera 2007-2011 
 

GARRAIOBIDEA 2011 2007 %  aldak. 07-11 
Oinez 2.777.979 2.520.153 % 10,2 
Bizikleta 116.938 53.192 % 119,8 
Autoa 2.219.667 2.362.841 -% 6,1 
Motorra 58.255 60.371 -% 3,5 
Abioia  3.316 1.793 % 84,9 
Autobusa 522.642 593.542 -% 11,9 
Trena 404.266 468.726 -% 13,8 
Multimodala 75.507 - - 
Bestelakoak 22.003 26.982 -% 18,5 
GUZTIRA 6.200.573 6.087.600 % 1,9 

 
Iturria: 2011ko EAEko Mugikortasunari buruzko Azterketa. Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Eusko 
Jaurlaritza 

 
Emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunei erreparatuz gero, agerian gelditzen da 
emakumeen mugikortasunak iraunkorragoa izaten jarraitzen duela. 2011n, emakumeek 
erabiltzen zituzten gehien motor gabeko garraiobideak (% 53,2, eta % 40 gizonek); ildo 
beretik, emakumeek erabiltzen zituzten gehien garraiobide kolektiboak, bai errepidean, 
bai trenean. Zentzu horretan, autoa da gizonek gehien erabiltzen duten garraiobidea 
(gizonen % 44,8k eta emakumeen % 27,5ek). Emakumeen kasuan, berriz, oinez ibiltzen 
dira batez ere (% 51,7). Gizonek emakumeek baino gehiago erabiltzen dituzte motorra, 
bizikleta eta autobusa. 
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Joan-etorrien banaketa sexuaren eta garraiobidearen arabera  

EAE 2011 

 
 
Iturria: 2011ko EAEko Mugikortasunari buruzko Azterketa. Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Eusko 
Jaurlaritza 

 
 
2.1.2 Ibilgailuen parkea 
 
EAEn, 4 ibilgailutik ia 3 autoak dira. Motorrak ibilgailuen % 8,6 baino izan ez arren, azken 
urteetan nabarmen handitu da haien pisu erlatiboa. Zehazki, 2008-2013 aldian motorren 
kopuruak % 23 egin du gora, eta autoen kopuruak, berriz, % 1 inguru. 
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EAEko ibilgailuen parkearen banaketa 2013an 

 

 
Iturria: EAEko trafiko-istripuen estatistika urtekaria. 2013/12/31ko datuak. Trafiko Zuzendaritza. Eusko 
Jaurlaritza. *Motorren atalak ez ditu ziklomotorrak kontuan hartzen. 

 
EAEko ibilgailuen parkearen bilakaera, 2008-2013 (2008=100) 

 

 
Iturria: DGT eta EAEko trafiko-istripuen estatistika urtekaria 2013. Trafiko Zuzendaritza. EJ–GV. 

 
Zentzu horretan, EAEko motorizazio-tasa (hau da, 1.000 biztanleko autoen kopurua) 
Estatukoa baino % 7 txikiagoa da, eta Europako batez bestekoa baino % 10 txikiagoa. 
Lurralde Historikoei begiratuz gero, Araban dago ratiorik altuena: 471 auto 1.000 
biztanleko. 
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EAEko motorizazio-tasa, 2013 

 

 
Iturria: EUSTAT eta DGT. *2012. urteko EB-28ko datuak. Iturria:  Eurostat Regional Yearbook 2014. 

 
 
 
2.1.3 Trafikoa EAEko errepideetan 
 
Azken 4 urteetan EAEko errepideetan izandako trafikoari eta mugikortasunari buruzko 
datuei erreparatuz gero, ikus daiteke bizi izan dugun krisi ekonomikoak auto pribatuaren 
bidezko mugikortasuna murriztea eragin duela, eta horrenbestez Eguneko Batez 
Besteko Intentsitatea (EBBI)10 eta erregai-kontsumoa ere murriztu egin direla. 
 
Zalantzarik gabe, horrek lagundu egin du EAEko errepideetako istripuak murriztuen, 
nahiz eta lurraldearen arabera eta errepide motaren arabera, EBBIk bilakaera bereizia 
izan duen. 

                                            
10 Eguneko Batez Besteko Intentsitatea zera da: aforo-guneak zeharkatzen dituzten ibilgailuen kopurua, 
ibilgailu tipologiaren arabera. Normalean EBBI esaten zaio eta urteko batez besteko eguneko trafiko-
intentsitatetzat har daiteke.  
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EBBIaren batez besteko bilakaera lurralde historikoetan. 2007-2013 
 

 
Iturria: Guk geuk eginda, Foru Aldundien datuetan oinarrituz. 

 
2007. urtea erreferentziatzat hartuz gero, ikus dezakegu Bizkaiko, Arabako eta 
Gipuzkoako errepideetan trafikoak % 9-% 10 bitartean behera egin duela.  
 
Bestalde, automoziorako gasolinen eta gasolioen kontsumoak ere ibilgailuen trafikoan 
izandako beherakadaren berri emango digu. 2007-2012 aldian, EAEn gasolinen eta 
gasolioen kontsumoak % 11 egin du behera. Agerian dago, beraz, krisiak zer-nolako 
eragina izan duen trafikoan eta, ondorioz, EAEko errepideetako istripu kopuruan.  
 
Gasolinen eta gasolioen kontsumoaren bilakaera EAEn, 2000-2012 aldian (2000 = 100) 

 

 
 
Iturria: INE Petrolio-produktuen Erreserba Estrategikoen Korporazioa (CORES). Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioa. 
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2.2 Istripuak EAEn 
 
2.2.1 Istripuei lotutako adierazle nagusiak. 
 
2003-2013 aldian, EAEn ia erdira (-% 48,1) murriztu dira biktimak eragin dituzten trafiko-
istripuak. Istripu kopuruaren bilakaera positibo hori azken hamarkada osoan izan da, 
nahiz eta 2013an gorakada txikia egon, ez hildakoen kopuruan baina bai istripuen eta 
zauritu larrien kopuruan. Azken Inkesta bide-erabiltzaileei txostenaren arabera11, 
galdetutako pertsonen % 94,5ek esan du ez duela trafiko-istripuetan parterik izan azken 
bi urteetan. 
 

Biktimak eragin dituzten istripuen bilakaera EAEn, 2001-2013 
 

 
 
Iturria: 2010-2014 aldirako Bide Segurtasunaren Plan Estrategikoa, 2013ko txostena. Trafiko Zuzendaritza. 
Eusko Jaurlaritza 

                                            
11 . 2013ko erabiltzaileen inkestaren emaitzak. Ikerketa Arloa. Bide Segurtasun eta Mugikortasunaren 
Behatokia. Segurtasun Saila. 

4354	   4218	  
4447	  

4023	  

3755	  

3413	  
3384	  

3039	  

2717	  

2543	  
2511	  

2267	  
2307	  

2000	  

2500	  

3000	  

3500	  

4000	  

4500	  

2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  



 
 

 

 
 

BIDE SEGURTASUNERAKO ETA MUGIKORTASUN SEGURURAKO ETA IRAUNKORRERAKO PLAN ESTRATEGIKOA  |  2015 -  2020  31 

 
 

EAEn trafiko-istripuetan 2001-2013 bitartean hildakoen kopuruaren bilakaera 
 

 
 
Iturria: 2010-2014 aldirako Bide Segurtasunaren Plan Estrategikoa, 2013ko txostena. Trafiko Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 
 
EAE osoko eta lurraldearen araberako azterketa eginez gero, ikusiko dugu hildakoen 
kopurua nabarmen murriztu dela hiru lurraldeetan. Hala, 2003ko kopuruekin alderatuz 
gero, azken hamarkadan -% 70 inguruko murrizketa egon da. 
 

Hildakoen kopuruaren bilakaera Lurralde Historikoaren arabera.  
2001-2013 (2001=100) 

 
 
Iturria: 2010-2014 aldirako Bide Segurtasunaren Plan Estrategikoa, 2013ko txostena. Trafiko Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 
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Kopuru global horiei esker, Europan istripu-tasarik baxuenetakoa duen eskualdea da 
EAE, nahiz eta oraindik Europar Batasunak 2020. urterako zehaztutako helburutik urrun 
egon; alegia, 2010. urteko datuen aldean, hildakoen kopurua erdira murriztea.  
 

Trafiko-istripuen ondorioz 30 egunetan hildakoen heriotza-tasa  
milioi bat biztanleko EAEn. 2001-2013 

 
Iturria: Estatistika-zerbitzua. Trafiko Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 

 
Trafiko-istripuen ondorioz 30 egunetan hildakoen heriotza-tasa  

mila istripuko EAEn. 2001-2013 

 
Iturria: Estatistika-zerbitzua. Trafiko Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 

 
Istripu-tasak12 (hau da, biktimak eragin dituzten eta eragin ez dituzten trafiko-istripuen 
batez bestekoaren eta eguneko batez besteko intentsitatearen arteko ratioa) beherantz 

                                            
12 Istripu-tasa = urteko trafiko-istripuak/365*1000 
Istripu Tasa = (Urteko trafiko istripuak/365)*1000 
    Eguneko batez besteko intentsitatea 
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egin du hiru Lurraldeetan. Alabaina, aldeak daude lurralde batetik bestera. Gipuzkoan 
indize horren beherako joerak bere horretan iraun du aldi osoan, 2013an izan ezik, urte 
horretan hazkunde nabarmena egon baita. Nolanahi ere, azken bost urteetan istripu-
tasaren beherakada ibilgailu-trafikoaren beherakada baino handiagoa izan da. Beste 
aldean daude Araban eta Bizkaian. Bi herrialde horietan 2007arekin alderatuta 
beherakada egon den arren, 2010az geroztik joera aldatu eta istripu-tasak gorako bidea 
hartu du, nahiz eta oraindik ere 2007ko mailatik behera egon. 
 

Istripu-tasaren bilakaera lurralde historikoaren arabera  
2007-2013 

 
Iturria: Guk geuk eginda, Foru Aldundien eta Estatistika Zerbitzuen datuetan oinarrituta (Ertzaintzaren datuak). 
Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza. 

 
 
2.2.2 Nazioarteko alderaketa 
 
Aurretiaz esan dugun bezala, azken hamarkadan EAEn izan den istripu kopuruaren 
beherakadari esker, gaur egun trafiko-istripuen ondorioz 30 egunean hildakoen kopurua 
alor horretan puntan dauden estatuen parean kokatu da; adibidez, Erresuma Batuen, 
Suediaren, Herbehereen eta Danimarkaren parean. 
 
Izan ere, 2013ko datuei erreparatuz gero, Suedian (28), Erresuma Batuan (29) eta 
Danimarkan (32) baino ez dute EAEko hildakoen tasa baino hobea. 
 

                                                                                                                        
Kontuan hartuta EBBI egunerokoa dela, egunean batez beste izandako istripuen kopurua kalkulatu da (biktimak 
eragin dituztenak eta eragin ez dituztenak), Ertzaintzak emandako datuetan oinarrituta. Horrenbestez, indize 
horri esker, EAEko errepideetan dabiltzan 1.000 ibilgailuko zenbat istripu egoten diren kalkula dezakegu. 
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Trafiko istripuen ondorioz 30 egunetan hildakoen heriotza  
tasa milioi bat biztanleko, EBn eta 2013an 

 

 
Iturria: Estatistika-zerbitzua. Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza eta Road Safety Vademecum - Road 
safety trends, statistics and challenges in the EU 2010-2013. Europar Batasuna. 

 
 
Ildo beretik, EAEn milioi bat pertsonako hildakoen ratioa inguruko herrialdeetako 
(Nafarroako eta Akitaniako) ratioarekin alderatuz gero, agerian dago azken hamarkadan 
hiru lurraldeotan beherako joera dagoela eta EAEn lortu direla aldi osoko emaitzarik 
hoberenak. Hala, EAEn 32 hildako daude milioi bat biztanleko, 45 Nafarroan, eta 71 
Akitanian. 

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	   90	   100	  

Errumania	  

Polonia	  

Lituania	  

Grezia	  

Txekiar	  Errepublika	  

Eslovenia	  

Hungaria	  

Malta	  

Zipre	  	  

Finlandia	  

Eslovakia	  

Espainia	  

EAE	  

Erresuma	  Batua	  



 
 

 

 
 

BIDE SEGURTASUNERAKO ETA MUGIKORTASUN SEGURURAKO ETA IRAUNKORRERAKO PLAN ESTRATEGIKOA  |  2015 -  2020  35 

 
 

Hildakoen kopurua milioi bat biztanleko. EAE, Nafarroa eta Akitania, 2000-2011 
 

 
Iturria: Eurostat. Guk geuk prestatuta. 

 
 
2.2.3 Istripuak arrisku-taldearen arabera 
 
2.2.3.1 Sexua 
 
Sexuaren eta istripu kopuruaren artean harreman estua dago. 2013an, adibidez, trafiko-
istripuetan hildakoen % 84 eta zauritu larrien % 71 gizonezkoak ziren, eta % 16 eta % 29 
baino ez emakumeak, Ertzaintzak eta udaltzaingoek emandako datuen arabera13. 
 
Horrenbestez, Inkesta bide-erabiltzaileei, 2013 txostenaren emaitzek agerian jarri dute 
arrisku-portaeretan alde handia dagoela gidariaren sexuaren arabera. Emakumeek 
istripu-tasa txikiagoa dute, eta zigor kopuruan ere islatzen da hori. Zehazki, txostenak 
emandako datuen arabera, EAEko emakume gidarien % 76,4k ez du inoiz trafiko-arauak 
hausteagatiko zigorrik jaso. Gizonen kasuan, ordea, ehuneko hori % 42,3koa da. Horren 
ondorio bezala, gizon gidarien % 16,8k gidabaimeneko puntuak galdu ditu, eta emakume 
gidarien % 8,3k baino ez.  
 
Gizonek istripu gehiago izatea egiturazko ezaugarria da bide-istripuetan. Azken lau 
urteetan, trafiko-istripuetan hildako % 75etik gora eta zauritu larrien % 71tik gora 
gizonezkoak izan dira, Ertzaintzak emandako datuen arabera. 
 

                                            
13 Iturria: EAEko bide-segurtasunaren balantzea, 2013. Trafiko Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 
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Trafiko-istripuetan hildakoen kopuruaren bilakaera, sexuen arabera.  
EAE 2009-2013 

 
Iturria: EAEko trafiko-istripuen estatistika-urtekariak. Ertzaintzaren datuak. Trafiko Zuzendaritza. Eusko 
Jaurlaritza. 
 
 

Trafiko-istripuetan larri zauritutakoen kopuruaren bilakaera, sexuaren arabera.  
EAE 2009-2013 

 
Iturria: EAEko trafiko-istripuen estatistika-urtekariak. Ertzaintzaren datuak Trafiko Zuzendaritza. Eusko 
Jaurlaritza. 
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2.2.3.2 Adina 
 
Adin-tarteei dagokienez, 45-64 urte bitarteko pertsonen kolektiboak biltzen du 2013an 
hildakoen % 40, Ertzaintzak eta udaltzaingoek bildutako datuen arabera. Gero dator 64 
urtetik gorakoen taldea, hildakoen % 30 hartuta.  
 
Azken urteetan istripuetan izan den bilakaera adin-tarteen arabera aztertuz gero, 
Ertzaintzak emaniko datuek diotenez, 46-64 urte bitarteko pertsonen taldeak biltzen ditu 
hildako gehienak (% 30 inguru). Gainera, talde horretan eman da istripuen gorakada 
handiena, 64 urteko pertsonen taldearekin batera. Batez beste 10 eta 6 puntu egin dute 
gora bi taldeek, hurrenez hurren. Horren beste aldean, 25-44 urteko pertsonen taldean 
hildakoek nabarmen egin dute behera, eta 2009an hildakoen % 37 izatetik 2013an % 20 
izatera igaro dira. Ondorioz, 2009an arrisku-talde handiena zenak lehen postua galdu du. 
 

Hildakoen banaketa adin-taldearen arabera.  
EAE 2009-2013 

 
 
Iturria: EAEko trafiko-istripuen estatistika-urtekariak. Ertzaintzaren datuak Trafiko Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 
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Zauritu larriei dagokienez, Ertzaintzaren datuen arabera, 25-44 urteko taldeak du istripu-
tasarik handiena (% 44), eta ondoren dator 46-65 urtekoen taldea (% 24). Nolanahi ere, 
istripu-tasaren hazkunde handiena 64 urtetik gorakoen taldean izan da: 2009an % 9 ziren 
eta 2013an, berriz, zauritu larrien % 17. 
 

Zauritu larrien banaketa adin-taldearen arabera.  
EAE 2009-2013 

 
Iturria: EAEko trafiko-istripuen estatistika-urtekariak. Ertzaintzaren datuak Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza. 
 
Beste aldetik, istripu-tasari buruzko informazioa sexuaren eta adin-taldearen arabera 
aztertuz gero, kontu interesgarri batzuk azaleratzen dira. 2013an, trafiko-istripuetan 
hildako 25-64 urte bitarteko pertsona guztiak gizonezkoak izan ziren; urte horretan 
hildako gizonezkoen % 71, zehazki14. Aitzitik, emakumeen kasuan, % 66,7k 64 urte baino 
gehiago zituen, eta ondoren adingabekoak izan ziren gehienak: % 22 zehazki. 
 

                                            
14 Iturria: EAEko bide-segurtasunaren balantzea. 2013. urtea. Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza. 
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EAEn trafiko istripuetan hildakoen banaketa sexuaren eta adinaren arabera, 2013 

 

Iturria: EAEko bide-segurtasunaren balantzea. 2013. urtea. Ertzaintzaren + udaltzaingoen datuak. 

 
Aparteko aipamena merezi dute 14-24 urteko gazteen taldeak. Datuen arabera, hildako 
eta zauritu larri gehienak bertan biltzen ez diren arren, ukaezina da istripuak heriotza-
kausa garrantzitsua direla talde horretan. Izan ere, 2013-2020 aldirako Osasunaren 
Euskal Planean jasotzen denez, trafiko-istripuak eta suizidioak izan dira 15-29 urte 
bitarteko gazteen heriotza-kausa garrantzitsuenak 1998 eta 2011 bitartean. 2013an, 
adibidez, 14 eta 24 urteko gazteen heriotzen % 12,8 trafiko-istripuetan gertatu zen. 
 

EAEn guztira hildako pertsonen artean trafiko-istripuetan hildakoen %-a,  
sexuaren eta adin-taldearen arabera. EAE 2013 

 

 
Iturria: EAEko bide-segurtasunaren balantzea. 2013. urtea. Ertzaintzaren + udaltzaingoen datuak. 

 

Egoera hori bera islatzen da milioi bat biztanleko heriotza-tasan. 
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Trafiko istripuen ondorioz hildakoen heriotza tasa milioi bat biztanleko,  

sexuaren eta adin-taldearen arabera. EAE 2013 

 
Iturria: EAEko bide-segurtasunaren balantzea. 2013. urtea. Ertzaintzaren + udaltzaingoen datuak. 

 
Neska-mutilen taldeari dagokionez (14 urtetik beherakoak), 2013an 2 pertsona hil eta 
(% 3,5) 12 zauritu larri (% 2,8) egon ziren trafiko-istripuetan, Ertzaintzak eta 
udaltzaingoek emandako datuen arabera15.  
 
Zentzu horretan, kolektibo horrentzako segurtasun-gailuen erabileraren inguruan 
barneratu den kontzientziazioa nabarmendu behar da. 2013an, Ertzaintzak 
erregistratutako trafiko-istripuetan inplikatutako 14 urtetik beherako pertsonen 
% 85,2k gailu horiek erabili zituen. Adierazle horrek hobekuntza handia izan du azken 
urteetan, 2001ean % 30,7 baino ez ziren eta. Ondorioz, erabilera ia hirukoiztu egin da 12 
urteotan. Nolanahi ere, joera positibo horrek ez gaitu lasaiarazi behar, %100eko erabilera 
lortzea baita helburua. 

                                            
15 Iturria: EAEko bide-segurtasunaren balantzea. 2013. urtea. Trafiko Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 
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Istripuetan inplikatuta egonik, segurtasun-gailuak erabili dituzten 14 urtetik beherako 
pertsonak, istripuetan inplikatutako adingabe guztien aldean (hiri-arteko eremuetan). 

EAE 2005-2013  

 
Iturria: EAEko bide-segurtasunaren balantzea. 2013. urtea. Ertzaintzaren datuak. 
 
 
2.2.3.3 Garraiobidea 
 
2013an bide-erabiltzaileei egindako inkestaren datuek agerian jarri dutenez, EAEko auto- 
eta motor-gidarien artean dago istripu-tasarik altuena. Auto-erabiltzaileen % 45ek esan 
du inoiz gidari-gisa egon dela inplikatuta trafiko-istripuren batean. Motorren kasuan, 
ehuneko hori % 31koa da. Beste muturrean, oinezkoak eta txirrindulariak dira istripuetan 
inplikazio gutxien dutenak. Hartara, oinezkoen % 7k baino ez du esan istripuren bat jasan 
duela, eta % 4,3k baino ez txirrindularien kasuan. 
 
Ertzaintzak eta udaltzaingoek erregistratutako datuen arabera, 2013ko istripu-tasek 
adierazten dute autoa dela trafiko-istripuetako hildako eta zauritu larri gehien biltzen 
dituen garraiobidea. Zehazki, 2013an hildako hamar pertsonatatik bost auto-gidariak eta 
-erabiltzaileak ziren. Ondoren datoz oinezkoak eta motorzaleak16. Zehatzago, trafiko-
istripuetan hildako lau pertsonatatik bat oinezkoak dira, eta bost pertsonatatik bat 
motorzaleak.  
 
 

                                            
16 Iturria: EAEko bide-segurtasunaren balantzea. 2013. urtea. Trafiko Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 
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Trafiko-istripuetan hildakoen banaketa garraiobidearen arabera. 
EAE 2013 

Iturria: EAEko bide-segurtasunaren balantzea. 2013. urtea. Ertzaintzaren + udaltzaingoen datuak. 

 

Ehuneko horiek alderantzizkoak dira zauritu larrien ehunekoari dagokionez, % 26 baitira 
motorzaleak eta % 20 oinezkoak. Gaur egun bizikleta da istripu-tasarik txikiena duen 
garraiobidea: hildakoen % 7 eta zauritu larrien % 11 izan dira txirrindulariak. Halere, 
kontuan hartu behar dugu askoz ere joan-etorri gutxiago egiten direla bizikletan autoan 
baino. Izan ere, azken urteetan txirrindularien taldea izan da trafiko-istripuetan 
ahulenetakoa, garraiobide horrek garai berean izan duen hazkundearekin bat. 
 

Trafiko-istripuetan larri zauritutakoen banaketa, garraiobidearen arabera.  
EAE. 2013 

 
 
Iturria: EAEko bide-segurtasunaren balantzea. 2013. urtea. Ertzaintzaren + udaltzaingoen datuak. 
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2013an hildako 37 gidarien kasuan, Ertzaintzak eta udaltzaingoek bildutako datuen 
arabera, 6 (% 16) 64 urtetik beherako gidariak ziren, baina zauritu larrien % 10,1 baino ez 
(27)17. Halere, EAEko gidarien % 13,8 64 urtetik gorakoak dira. Hau da, heriotza-tasa 
handiagoa da kolektibo horretan. Zentzu horretan, eta Ertzaintzak bildutako datuen 
arabera, azken urteotan zaurituak eragin dituzten eta eragin ez dituzten trafiko-istripuen 
kopuruak behera egin badu ere, 64 urtetik gorakoen istripu kopurua handitu egin da, datu 
globalen kontrako norabidean. Izan ere, 64 urtetik gorako gidariek izandako istripuen 
ehunekoa % 4,9koa zen 2009an eta % 6koa 2013an. Hazkunde hori istripu tipologia 
guztietan gertatu da: biktimak eragin dituztenetan nahiz biktimarik eragin ez 
dituztenetan. 
 

Trafiko-istripuetan inplikatutako 64 urtetik gorako gidarien %-aren bilakaera, 
tipologiaren arabera. EAE 2009-2013 

 
Iturria: EAEko trafiko-istripuen estatistika-urtekariak. Ertzaintzaren datuak 
 
Pentsatzekoa da adierazle horrek goraka jarraituko duela datozen urteetan, gure 
gizartean dagoen zahartze-prozesua dela eta. Eustatek zenbatetsi duenez, 2020an 65 
urtetik gorakoak EAEko biztanleen % 22,5 izango dira (eta 2050ean % 40); alegia, 2005ean 
baino 110.000 gehiago. 2013an, EAEn 65 urtetik gorako 169.000 herritarrek zuten 
gidabaimena, gidabaimen guztien % 14. Alderdi hori, gainera, EAEko gizarteak gertatzen 
ari den zahartze aktiboarekin bat dator, adineko herritarrek gero eta partaidetza 
handiagoa baitute gizarte-, ekonomia- nahiz kultura-jardueretan, baita jarduera 
espiritual eta herritarretan ere. 

                                            
17 Iturria: EAEko bide-segurtasunaren balantzea. 2013. urtea. Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza. 
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2.2.3.4 Oinezkoak 
 
Azken urteotan etengabe murriztu da EAEn trafiko-istripuan hildako edo larri zauritutako 
oinezkoen kopurua. Hamarkada bat baino gehixeagoan, batzuen eta besteen kopurua 
erditik behera murriztu da.  
Zehazki, 2001ean 31 oinezko hil ziren trafiko-istripuetan, eta 14 2013an. Zauritu larriei 
dagokienez, 245 izan ziren 2001ean eta 85 2013an18. 
 

EAEn autoek harrapatutako pertsonen kopuruaren bilakaera,  
kaltegarritasunaren arabera. 2001-2013 

 
 
Iturria: Trafiko-txosten monografikoa: oinezkoen istripuak EAEko errepide eta kaleetan eta bide-
segurtasunaren balantzea 2013. Ertzaintzaren eta udaltzaingoen datua.  
 
 

Trafiko-istripuetan hildako oinezkoen tasa milioi bat biztanleko. EAE 2001-2013 
 

 
 
Iturria: Estatistika-zerbitzua. Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza. Ertzaintzaren datuak. 

                                            
18Iturria: EAEko bide-segurtasunaren balantzea. 2013. urtea. Trafiko Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 
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Trafiko-istripuetan larri zauritutako oinezkoen tasa milioi bat biztanleko.  
EAE 2001-2013 

 
Iturria: Estatistika-zerbitzua. Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza. Ertzaintzaren datuak. 

 
2013an bide-erabiltzaileei egindako inkestaren datuen arabera, errepidea edo kalea 
zeharkatzean deskuidua, arreta galtzea eta oharkabetasuna dira auto-harrapatzeen 
lehen kausa. Horrela adierazi dute oinezko gisa istripuetan inplikatuta egonda, galderari 
erantzun dioten pertsonen % 58,3k. 
 
Trafiko-istripuetan hildako oinezkoen profilari dagokionez, hamarretik sei gizonak dira 
eta bitik bat 64 urtetik gorakoa. Halere, alde handiak daude bide motaren arabera. 
Adibidez, hiri-arteko errepideetan profil ohikoena zera da: gizonezkoa eta 65 urtetik 
beherakoa; herrietako kaleetan, aldiz, 65 urtetik gorako emakumezkoa. 
 
Auto-harrapatzeen larritasuna areagotu egiten da udazkenean eta neguan, garai 
horretan gertatzen baita heriotza eragiten duten istripuen % 60. Ildo beretik, 
asteburuetan auto-harrapatze gehixeago egoten dira eta larriagoak izaten dira, gainera. 
Hildako oinezko gehienak gauez edo txarto argitutako guneetan harrapatu dituzte. 
Heriotza eragin duten auto-harrapatzeen erdietan, oinezkoak leku desegokitik 
zeharkatzen zuen errepidea.  
 
Harrapatzea egin duen gidariaren profilean, % 90 gizonezkoak izaten dira. 24 urtetik 
beherako gidarien kolektiboak gidari guztien aldean duen ehunekoa kontuan hartuta, 
halako istripuetan dagokiena baino inplikazio-maila handiagoa du. 
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2.2.3.5 Motorzaleak 
 
2013an, motorrek (ziklomotorrak zenbatu gabe) EAEko ibilgailuen parkearen % 8,6 
hartzen zuten. Azken hamarkadan ibilgailu horiek bikoiztu egin dira EAEn: 2003an 53.781 
ziren eta 2013an 111.176. Gipuzkoan dago motorren tasarik altuena: 71 motor 1.000 
biztanleko. Biztanle proportzio berberean, Araban 42 motor daude eta Bizkaian 40. Zifra 
horien gainetik ere, istripu-tasak (hildakoen eta zaurituen kopuruak) beherako joerari 
eutsi dio azken urteetan. 
 
Hala, azken 20 urteetan (1993tik 2013ra) motor-istripuan hildakoen eta zauritu larrien 
kopuruak % 67 egin du behera EAEn, nahiz eta motorren parkeak nabarmen gora egin. 
Nolanahi ere, aldi berberean EAEko errepideetan trafiko-istripuan hildakoen edo larri 
zauritutakoen kopuruak are gehiago egin du behera: % 76, zehazki.  
 
Ertzaintzaren eta udaltzaingoen datuen arabera, 2013an EAEko errepideetan hil ziren 57 
pertsonetatik 11k motorra gidatzen zuten (% 19,2)19. Gainera, 424 zauritu larrietatik 
100ek motorrak gidatu eta 12 bidaiariak ziren (guztizkoaren % 25).  
 
Joan-etorrietan motorra erabiltzen duten pertsonek ez dute segurtasun-uhalik eta, 
beraz, istripuetan ondorioak larriagoak izaten dira. Datuek adierazten dutenez, trafiko-
istripua izanez gero, motorrean joanez gero hiltzeko edo larri zauritzeko arriskua beste 
ibilgailuren batean joanez gero baino sei bider handiagoa da. 
 
2013an istripua jasan zuten hamar lagunetatik bederatzi gizonak ziren eta erdiak baino 
gehiago (% 52) 25 eta 44 urte bitartekoak20. Gainera, askoz motor-istripu gehiago izaten 
dira asteburuetan eta maiatzean, ekainean eta uztailean, ziurrenik eguraldi oneko eta 
oporraldietako hilak direlako. Motorrean izandako istripuen ia erdietan ez dago beste 
ibilgailurik nahasita eta halakoetan zerikusi handiena duten faktoreak deskuidua, trafiko-
arauak ez betetzea eta abiadura izaten dira.  
 
2005ean, biktimak eragin zituzten istripu guztietatik % 8 motor-istripuak izan ziren; 
2012an, berriz, % 12. Gainera, motor-istripuen % 72tan zaurituren bat egoten da, baina 
soilik auto-istripuen % 25etan gertatzen da hori. 
 
Azken urteotan motor-istripuetan hildakoen eta zauritu larrien kopuruan behera egin 
izanaren atzean, kaskoaren erabileran izandako hazkundea dago. Halere, esan behar da 
kaskoaren erabilera % 86 inguruan gelditu dela, legez erabilera nahitaezkoa bada ere.  

                                            
19 Iturria: EAEko bide-segurtasunaren balantzea, 2013. Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza. 
20 Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza. 
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EAEn biktimak eragin dituzten ziklomotorren eta motozikleten  

istripuetan kaskoa zeramaten pertsonen ehunekoa 

 
Iturria: Estatistika-zerbitzua. Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza. Ertzaintzaren datuak. 

 
2.2.3.6 Txirrindulariak 
 
2013an lau hildako eta 46 zauritu larri izan ziren bizikletak inplikatutako istripuetan; 
Ertzaintzak eta udaltzaingoek erregistratutako biktima guztien % 7,1 eta % 10,7, 
hurrenez hurren21. Bizikleta-istripuek gizonezkoei eragiten diete batez ere: bizikleta-
istripuetan hildako guztiak gizonezkoak ziren, bai eta zauritu larrien % 84 ere. Hiri-arteko 
ohiko errepideetan izaten dira bizikleta-istripu larrienak (hamarretik zortzi). Gainera, 
bizikletan joanez gero trafiko-istripuan hiltzeko edo larri zauritzeko arriskua autoan 
joanez gero baino sei bider handiagoa da. Honako hauek dira bizikleta-istripuen kausa 
nagusiak: autoan deskuidua izatea, kontrako erreian sartzea eta stop edo utzi bidea 
zeinuei kasurik ez egitea. 
 
Biktimak eragin dituzten bizikleta-istripuen erdiak asteburuetan eta jaiegunetan 
gertatzen dira, eta bereziki ekainean eta uztailean, eguraldi ona dagoenean. Bizikleta-
istripuan inplikatutako pertsonaren profila zera da: gizonezkoa eta batez beste 40 
urtekoa. 
 
Ertzaintzaren datuen arabera, azken bost urteetan gora egin dute biktimak eragin 
dituzten bizikleta-istripuak: 2008an 115 izan ziren eta 2013an 169. Dena dela, 2011n egon 
zen istripu kopururik altuena: 221 istripu, hain zuzen22. Hazkunde horren arrazoietako 

                                            
21 Iturria: Trafikoko Txosten Monografikoak, 4. zka. Bizikleta-istripuak Euskal Autonomia Erkidegoko 
Errepideetan. Trafiko zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 
22 Iturria: EAEko trafiko-istripuen estatistika-urtekariak. Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza. 
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bat azken urteotan EAEn izan diren bizikleta bidezko joan-etorrien hazkundea izan da. 
Datu hori mugikortasun-inkesta guztietan azaleratzen da eta, adibidez,  2007 eta 2011 
bitartean bizikletaren erabilerak % 120 egin du gora.  
 

2008 eta 2013 bitartean biktimak eragin dituzten eta Ertzaintzak  
erregistratu dituen bizikleta-istripuen bilakaera 

 

 
Iturria: Estatistika-zerbitzua. Trafiko Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 

 
Biktimak eragin dituzten bizikleta-istripuen bilakaera horrek hildakoen eta zauritu larrien 
kopuruan du isla, batak nahiz besteak gora egin baitute 2008az geroztik. Nolanahi ere, ez 
dugu ahantzi behar garraiobide horren erabilerak gorakada garrantzitsua izan duela.  
 

2008 eta 2013 bitartean, bizikleta-istripuetan hildakoen eta larri zauritutakoen 
kopuruaren bilakaera. Ertzaintzak emandako datuak 

 

 
Iturria: Estatistika-zerbitzua. Trafiko Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 
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Azken urteotan bizikleta-istripuetan hildakoen eta zauri larritutakoen kopuruak izan 
duen gorakadaren ondorioz, biktimak eragin dituzten istripu guztien artean garraiobide 
horrek izan duen pisua hirukoiztu egin da 2004-2013 aldian. Hala, 2004an biktimak eragin 
zituzten bizikleta-istripuak istripu guztien % 2,4 baino ez ziren, baina % 9 izan ziren 
2012an.  
 

EAEn biktimak eragin dituzten bizikleta-istripu kopuruaren bilakaera,  
biktimak eragin dituzten trafiko-istripu guztiekiko. 2004-2013 

 
Iturria: Trafikoari buruzko 4. txosten monografikoa: bizikleta-istripuak EAEko errepideetan. Eusko Jaurlaritzako 
Trafiko Zuzendaritza. 

 
Zifra horiek gainetik ere, azpimarratu egin behar da azken urteetan txirrindularien artean 
orokortu egin dela kaskoa erabiltzeko ohitura. 
 
 
2.2.3.7 ‘In itinere’ eta ‘in misio’ izandako istripuak 
 
Istripua gidariaren lanaldian (in misio) edo lanera doan bitartean eta bertatik itzultzean 
(in itinere) gertatzen bada, istripu hori laneko bide-segurtasunaren atalean kokatzen da.  
 
Trafiko Zuzendaritzak egindako txosten monografikoaren arabera, 2013an Ertzaintzak 
EAEn erregistratutako lau istripuetatik bat laneko joan-etorrietan gertatu ziren23. 
Zehazki, 616 pertsonak in itinere izan zuten trafiko-istripua, eta 995ek in misio. 
 

                                            
23 Trafikoko Txosten Monografikoak, 3. zka. In itinere et a misioko istripuak Euskal Autonomia Erkidegoko 
errepideean (2013). Trafiko Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 
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Istripu horien kaltegarritasunari dagokionez, 2013an 9 hildako eragin zituzten (4 in misio 
eta 5 in itinere), 48 zauritu larri (25 in misio eta 23 in itinere) eta 677 zauritu arin (357 in 
misio eta 320 in itinere). 
 
Halako istripuen kaltegarritasuna trafiko-istripu guztien kaltegarritasunarekin alderatuz 
gero, ikus daiteke lanean nahiz lanerako eta lanetiko joan-etorrietan izandako trafiko-
istripuetan hiltzeko edo larri zauritzeko arrisku gutxiago dagoela trafiko-istripu guztien 
aldean. 
 
Istripua in misio izan dutenen profilari dagokionez, % 88 gizonezkoa da, % 52 25 eta 44 
urte bitartekoa, % 37 turismo-gidaria edo kamioi- eta furgoneta gidaria (% 53), eta 
istripuen % 9tan larri zauritu edo hil egiten da. Karga erortzea izaten da istripu horien 
arrazoi nagusia. 
 
Biktimak eragin dituzten in itinere istripuetan, istripua izan duen pertsonaren profila 
honako hau da: gizonezkoa (% 66), 25-44 urte bitartekoa (% 57), auto-gidaria (% 85), eta 
istripuen %8tan hil edo larri zauritzen da.  
 
Istripua eragin duten kausen artean, deskuidua eta abiadura desegokia dira arrazoi 
nagusiak. 
 
Gainerako istripuekin gertatzen den bezala, biktimak eragin dituzten in misio eta in 
itinere istripuek beherako joera izan dute azken hamar urteotan.  
 
 
2.2.4 Istripuen arrazoiak 
 
Gaur egun ez dago EAEn istripu-kausen arrazoi nagusiak zein diren zehazteko berariazko 
azterketarik, ez badira Ertzaintzak eta udaltzaingoek gertaeraren unean egindako 
azterketak. Alabaina, azterketa horiek ezin dira kontuan hartu ikuspegi zientifikotik. 
Halere, Europako SAFETYNET24 datu-basearen SNACS azterketan lortutako emaitzek 
agerian jarri dute trafiko-istripuek orotariko arrazoiak izaten dituztela eta, normalean, 
aldagai bat baino gehiago egoten dela tartean. EAEn kasuan bezala, deskuidua edo arreta 
ez egitea, abiadura desegokia, alkohola eta drogak nahiz beste faktore soziokultural 
batzuk izango lirateke istripuen arrazoi nagusiak.  
 

                                            
24 http://ec.europa.eu/transport/wcm/road_safety/erso/safetynet/content/safetynet.htm 
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2.2.4.1 Deskuiduak eta arreta-gabetasuna 
 
Europako datu-basearen azterketak agerian jartzen du deskuiduak eta arreta ez jartzeak 
direla istripuen kausa nagusiak. Hala, aztertutako istripuen % 32tan, gidaria edo 
oinezkoa arreta gabe zebilen istripuaren unean. Istripuetan inplikatutako pertsonen 
profilari dagokionez, kasuen % 68tan gizonak ziren, eta 41 urtekoak batez beste. 
 
Bat-batean eta edozein unetan posta-jakinarazpenak, txatak eta abar jasotzen dituzten 
3G teknologiadun telefonoen eta bestelako gailu mugikorren nahiz nabigatzaileen 
erabilera asko zabaldu denez, istripuen kausa horrek (arreta-gabetasunak) gora egiteko 
arrisku argia dago, batez ere gidari gazteenen artean. Gailu horiek guztiek bide-
erabiltzaileen arreta galarazten dute eta, horrenbestez, nabarmen handitzen da istripua 
izateko arriskua. 
 
2.2.4.2 Abiadura desegokia 
 
Iturri berberaren arabera, Europan izandako istripuen % 23 bidearen egoerari 
egokitzen ez zaion abiaduraren ondorioz gertatzen da. Halatan, bigarren arrisku-kausa 
da hori. Halako istripuetan inplikatutako pertsonen profila honako hau da: gizonezkoa 
(% 73) eta 37 urtekoa batez beste. Azterketa horretan nabarmentzen da abiadura 
desegokiaren ondorioz izandako istripuetan motorrek gainerako ibilgailuek baino pisu 
handiagoa dutela. 
 
EAEko kasuan, 2013an bide-erabiltzaileei egindako inkestaren emaitzek agerian jarri 
dute gizonek emakumeek baino arrisku handiagoa dutela jokabide horretan. Gizonen 
% 70ek onartzen du inoiz abiadura-mugak gainditzen dituela; emakumeen kasuan, aldiz, 
% 56 baino ez dira. Beste muturrean, inkestatutako emakumeen % 46k esan du ez duela 
inoiz abiadura-muga gainditzen, eta gizonen artean % 30ek eman du erantzun hori. 
 
2.2.4.3 Orotariko substantziek (alkoholak eta drogak) gidatzean duten eragina 
 
Europako datuen arabera, trafiko-istripuen % 10ean gidaria edo oinezkoa alkoholaren 
edo drogen eraginpean egon dira. Inplikatutako pertsonen profilari dagokionez, 
gizonezkoa da (% 76) eta 36 urte ditu batez beste. 
 
2013an bide-erabiltzaileei egindako inkestaren arabera, EAEko gizonezko gidariek 
emakumezkoek baino arrisku-jokabide handiagoa dute alkohola edo drogak kontsumitu 
ondoren. Inkestari erantzun dioten gizonen % 34k onartu du bi substantzietako bat 
kontsumitu ondoren gidatu duela, baina emakumeen % 8k baino ez du halakorik esan. 
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Alkoholemia positiboen ehunekoa Ertzaintzaren prebentziozko kontroletan  
EAEn, 2001-2013 

 
Iturria: Estatistika-zerbitzua. Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza. 

 
2013an, EAEn 87.79925 alkoholemia-proba egin ziren eta horietatik % 3,5 positiboak izan 
ziren. Test horietatik ia guztiak (% 90) prebentziozko kontroletan egin ziren. Nolanahi ere, 
trafiko-istripuaren ostean 7.582 proba egin ziren. Azken kasu horretan, proben % 5,7 
positiboak izan ziren; aurreko urtean, berriz, proben % 6,9. 
 
Droga-kontrolei dagokienez, 2013an 2.297 kontrol egin ziren, horietatik % 91 
prebentziozko kontroletan26. Egindako lau prebentziozko kontroletatik batek emaitza 
positiboa izan zuen drogetan (% 24,6); 2012ko datuekin alderatuz, lau puntu gehiago. 
Ehuneko horiek agerian uzten dute datozen urteetan aurre egin beharko zaion ezkutuko 
arazoa dagoela hor. 
 
2.2.4.4 Faktore soziokulturalak 
 
Generoari eta arriskuari lotutako azterketei so eginez gero, agerian gelditzen da gidatze 
arriskutsu gehienak gizonezkoek egiten dituztela27. Portaera hori ikuspegi soziokultural 
batetik azal daiteke, gizonezkoen nortasunari lotutako sinesmen eta balioek gidatzean 
eragiten baitute.  
 
Gizon moduan jokatzeko nagusitzen den ereduan, arriskua, gidatze arriskutsua, 
abiadura, minarekiko axolagabetasuna eta zauriak gizontasunaren balioak dira. Gainera, 
muturreko jarduerek (adibidez auto- edo moto-lasterketek) gizontasunaren 

                                            
25 Kopuru horretan sartu dira prebentziozko kontrolak nahiz gidariak arau-haustea egin edo trafiko-istripua izan 
ondoren egiten zaizkion kontrolak. 
26 Iturria: EAEko bide-segurtasunaren balantzea. 2013. urtea. Trafiko Zuzendaritza. 
27 Farapi S.L. (2009): “Siniestralidad vial y género”. 
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estereotipoari lotutako ezaugarriak azaleratzeko aukera ematen dute: indarra, ausardia, 
sendotasuna, kontrola, ekimena, buruaskitasuna, oldarkortasuna... Aitzitik, kontu 
handiagoarekin gidatzeari lotutako portaerak emakumetasunaren ereduan koka daitezke 
eta, ondorioz, arbuioa eragiten dute esparru horretan. 
 
 
2.2.5 Istripuen kokapena 
 
Eusko Jaurlaritzaren Trafiko Zuzendaritzak bere gain hartu duen eskumena da, besteak 
beste, hiriarteko bideetako segurtasuna eta arintasuna hobetzeko jarduerak 
planifikatzea, zuzentzea eta bateratzea, batez ere hiri-bide eta herri handietarako 
sarreretakoak, zati eta gune arriskutsu eta trafiko handikoetakoak eta 
zeharbideetakoak. 
 
Errepidean gune arriskutsua zer den zehazteko kontu metodologikoak alboratuta, 
agerikoa da tokiko errepideetan, hau da, lehentasunezko sareko errepideen aldean 
segurtasun-neurri txikiagoak eta kontserbazio-egoera txarragoa dutenetan, gertatzen 
direla, oro har, hiru lurralde historikoetako istripu gehienak. 
 
Izan ere, istripu-tasa kalkulatuz gero (trafikoaren eguneko batez besteko intentsitatea 
eta batez beste egunean izaten den istripu kopurua), ikus daiteke 2013an tokiko sarean 
dagoela tasarik altuena hiru lurralde historikoetan28.  
 

Istripu-tasa osoa (biktimak eragin dituzten istripuak+biktimarik eragin ez duten 
istripuak) bide motaren arabera. Lurralde Historikoak. 2013 

 
 Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Oinarrizko sarea 0,10 0,14 0,16 

Eskualdeko sarea 0,26 0,17 0,36 

Sare osagarria * 0,03 * 

Lehentasuneko sarea 0,09 0,14 0,22 

Tokiko sarea 1,49 0,46 0,86 
 
Iturria: Guk geuk eginda, Foru Aldundien eta Estatistika Zerbitzuen datuetan oinarrituta (Ertzaintzaren datuak). 
Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza. 
*Araban eta Gipuzkoan ez dago “osagarritzat” sailkatutako biderik. 

 

                                            
28 Istripu-tasa = urteko trafiko-istripuak/365*1000 
    Eguneko Batez Besteko Intentsitatea. 
EBBIa egunerokoa dela kontuan hartuta, eguneko batez besteko istripuen kopurua kalkulatu da. Horrenbestez, 
indize horri esker, EAEko errepideetan dabiltzan 1.000 ibilgailuko zenbat istripu egoten diren kalkula dezakegu. 



 
 

 

 
 

BIDE SEGURTASUNERAKO ETA MUGIKORTASUN SEGURURAKO ETA IRAUNKORRERAKO PLAN ESTRATEGIKOA  |  2015 -  2020  54 

 
Biktimak eragin dituzten istripu-tasa, bide motaren arabera.  

Lurralde Historikoak. 2013 
 

  Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Oinarrizko sarea 0,03 0,04 0,05 

Eskualdeko sarea 0,04 0,07 0,12 

Sare osagarria * 0,01 * 

Lehentasuneko sarea 0,02 0,04 0,05 

Tokiko sarea 0,28 0,21 0,29 
 
Iturria: Guk geuk eginda, Foru Aldundien eta Estatistika Zerbitzuen datuetan oinarrituta (Ertzaintzaren datuak). 
Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza. 
*Araban eta Gipuzkoan ez dago “osagarritzat” sailkatutako biderik. 

 
 

2.3 Ondorioak 
 
(ZER) Bide-segurtasuna, lehentasuneko jarduera-arloa Eusko Jaurlaritzako 
Segurtasun Sailarentzat 
 
Bide-segurtasuna lehentasuneko jarduera-alorra da hala Eusko Jaurlaritzako 
Segurtasun Sailarentzat nola Europar Batasunarentzat, batez ere istripuak murriztera 
bideratutako politikei dagokienez. Eusko Jaurlaritza bere bide-segurtasuneko politikak 
Europar Batasunaren helburuekin lerrokatzen ahalegindu da, eta Trafiko Zuzendaritza 
lagun du zeregin hori burutzeko.  
 
Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritzak du bide-segurtasuneko politika aktiboak 
proposatzeko eskumena, eta hiriarteko trafikoa kudeatu eta kontrolatzeko, hiriarteko 
bideen segurtasuna eta arintasuna hobetzeko, trafikoari buruzko informazioa kudeatzeko 
eta zaintza-bitartekoak eta neurri bereziak erabiltzeko eginkizuna betetzen du. Horretaz 
gain, bide-hezkuntza, -prestakuntza eta -segurtasun alorreko dibulgazio-kanpainak eta 
jarduera-programak garatu eta trafikoari buruzko estatistikak eta azterketak prestatzen 
ditu. Era berean, trafiko-arauak urratzeagatiko zigorrak gauzatzea, baimen bereziak 
ematea eta kirol probak eta gidatze-eskolak kudeatzea ere beraren zereginak dira. 
 
2010-2020 aldian trafiko-istripuak eragindako heriotzak % 50 murriztea da EBk bide-
segurtasunaren alorrean zehaztutako helburua (35.000 hildako izan ziren 2009an). EBren 
bide-segurtasuneko politikak bide-segurtasunaren maila handitu egin nahi du, batez ere 
bigarren mailako errepideetan, herritarrak Europan arin eta ziur ibil daitezen. Ildo 
beretik, EBk bide-erabiltzaileen berdintasuna bultzatu nahi du, eta pertsonarik ahulenen 
segurtasuna hobetzeko ahalegin berezia egingo du.  
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Eusko Jaurlaritzaren bide-segurtasuneko politika EBren helburu estrategiko horiekin 
lerratu da eta herritarrengan zentratu ditu ahaleginak, euren eta gainerakoen 
segurtasunean duten ardura beregana dezaten. 
 
Alabaina, erronka eta helburu berriak eskuratu ahal izateko, Trafiko Zuzendaritzaren 
barruko kudeaketa hobetzeaz gain, nahitaezkoa da bide-segurtasun alorrean interes-
taldeen arteko lankidetza eta kooperazioa ere lortzea. Zentzu horretan, aparteko 
garrantzia du Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuekin, errepideen titularrak diren 
aldundiekin eta, jakina, baita sentsibilizazioaren alorrean ari diren eragile eta kolektibo 
pribatuekin ere lankidetza-esparruak indartzeak. 
 
 
(ZENBAT). Istripu kopuruaren bilakaera positiboa, oraindik Europaren helburuetatik 
urrun egon arren. 
 
Azken hamarkadan istripuen kopuruak joera egokia izan du Euskal Autonomia 
Erkidegoan. Ertzaintzak eta udaltzaingoek 2013an bildutako datuen arabera, 2001. urteko 
datuekin alderatuta, hildakoak % 70 gutxiago izan dira, zauritu larriak % 72 gutxiago eta 
biktimak eragin dituzten istripuek ere % 37 egin dute behera. Horren ondorioz, gaur 
egun, istripuen ondorioz 30 egunen buruan hildakoen milioi bat biztanleko ratioa (2013an 
32,4koa izan da) alor horretan puntan dauden Europako herrialdeen parekoa da EAEn. 
Adibidez, Suedian 28koa da, Erresuma Batuan 29koa, Danimarkan 32koa eta 
Herbehereetan 34koa. 
 
Zifra horiek erakusten duten bilakaera positibo horren gainetik, oraindik ere gizonezkoak 
dira nagusi istripuetan. 2013an trafiko-istripuan hildakoen % 84 eta zauritu larrien % 70,7 
gizonezkoak izan ziren. Biktimak eragin zituzten istripuetan ere, gidarien % 75 
gizonezkoak izan ziren. 
 
Istripuen kopuruak etengabe egin du behera azken urteetan EAEn. Are gehiago, segidan 
etorri diren Bide Segurtasunerako Plan Estrategikoetan zehaztutako helburuak ere 
gainditu egin dira. Halere, gero eta zailagoa da zifrak hobetzeko erronkari eustea, batez 
ere istripuak murriztea eragiten duten kausak orotarikoak direlako: krisi ekonomikoa 
(eta ondorioz joan-etorriak murriztea), ibilgailuen segurtasuna hobetzea, bide-
azpiegitura (errepide azkarrak) seguruagoak egitea, lege aldaketaren ondorioz puntu 
bidezko gidabaimena ezartzea, gidatzean segurtasunaren kontzientzia handitzea, etab. 
Gainera, 2001-2013 aldian jokabide seguruek gora egin dute, azken urteetan 
egonkortzeko joera antzematen bada ere. 2013an, trafiko-istripuetan inplikatutako 14 
urtetik beherakoen % 85,2k haurren segurtasunerako gailuak erabili zituen, motorrean 
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istripua izan zutenen % 86k kaskoa zeraman, eta Ertzaintzak prebentziozko kontroletan 
egindako alkoholemia-probetan, % 2,2k baino ez zuen positibo eman. 
 
 
(NOR) Arreta berezia arrisku-kolektiboei 
 
Istripuek bereziki eragiten dieten 5 kolektibo identifikatu dira. Oinezkoak dira lehen 
taldea, trafiko-istripuetan hil diren 4 pertsonetatik bat hartzen baitu. Bigarren taldea 
motorzaleena da; izan ere, azken urteetan hildakoen eta zauritu larrien kopuruak behera 
egin badu ere, beherakada hori istripu guztien azpitik dago eta, ondorioz, motor-istripuek 
istripu guztiekiko duten pisua handitu egin da. Istripua izan duten motorzaleen % 90 
gizonezkoa da, eta erdia baino gehiago 25 eta 44 urte bitartekoa. Beste arrisku-talde bat 
txirrindulariak dira, 2013an EAEn trafiko-istripuetan hildakoen % 7 eta zauritu larrien % 
11,8 izan baitziren. Azken urteetan, gainera, biktimak eragin dituzten istripuen kopuruak, 
hildakoenak nahiz zauritu larrienak, gora egin du, istripu guztien bilakaeraren kontrako 
norabidean. Gazteen istripu kopurua murriztu egin bada ere, gaur egun, oraindik ere, 
trafiko-istripuak dira 14-24 urte bitarteko herritarren heriotza-kasua nagusia, batez ere 
mutikoen kasuan (% 14,8 mutikoak eta % 8,3 neskatoak). Eta, azkenik, adineko 
pertsonak dira azken kolektiboa, ikuspegi bikoitz batean: trafiko-istripuetan zerikusia 
izan duten 64 urtetik gorako gidarien ehunekoak gora egin du 2009az geroztik (% 4,9), eta 
2013an istripu guztien % 6 izatera iritsi da. Hildakoen oinezkoen kasuan ere, % 50ek 64 
urtetik gora ditu. 
 
 
(NON) Ez ahantzi eskualdeko eta tokiko errepideak 
 
Trafiko Zuzendaritzak bereganatutako eskumenen artean dago bide-zati eta -gune 
arriskutsuetako segurtasuna eta arintasuna hobetzeko jarduerak planifikatu, zuzendu eta 
koordinatzea. 
 
Bide-azpiegiturak mantentzeko eta zaintzeko eskumena duten erakundeekin 
beharrezkoa den lankidetzaz harago, agerikoa da tokiko errepideetan, hau da, 
lehentasunezko sareko errepideen aldean segurtasun-neurri txikiagoak eta 
kontserbazio-egoera txarragoa dutenetan, dagoela hiru lurralde historikoetako istripu-
tasarik altuena. 
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(ZERGATIK) Deskuiduak, abiadura desegokia eta alkohol- eta droga-kontsumoa dira 
istripuen arrazoi nagusiak 
 
Europako SafetyNet datu-basearen arabera, trafiko-istripuak eragiten dituzten arrazoi 
nagusiak deskuiduak eta arreta-gabetasuna dira. Ildo horretan, gidari gazteen artean 
arrisku argi eta garbia dago: gidatzen duten bitartean gailu mugikorrak erabiltzea. 
Istripuen bigarren arrazoia errepidearen egoerarekin bat ez datorren abiadura da. 
Arrisku-jokabide hori are gehiago gertatzen da gizonezko gidarien artean. Drogaren eta 
alkoholaren eragina da istripuen hirugarren arrazoia, nahiz eta Ertzaintzaren 
prebentziozko kontroletan antzemandako alkoholemia positiboen ehunekoak behera 
egiten jarraitu. 2013an, Ertzaintzak trafiko-istripuetan egindako alkoholemia-testen 
% 5,7k positibo eman zuen. Prebentziozko droga-kontrolei dagokienez, lautik batek 
emaitza positiboa izan zuen eta, horrenbestez, ondoriozta daiteke hobetzeko tarte zabala 
gelditzen dela alor horretan. 
 
 
 
 
 



BIGARREN ZATIA:

FORMULAZIO 
ESTRATEGIKOA
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3. BIGARREN ZATIA: FORMULAZIO ESTRATEGIKOA 
 
 

3.1 Sarrera 
 
2015-2020 aldirako Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Segururako eta 
Iraunkorrerako Planak trafikoaren kudeaketaren eta bide-segurtasunaren ikuspegi 
integrala agerrarazi nahi du. Hala, gaur egungo egoeraren eta haren bilakaeraren 
azterketaren eta alor horretako baliabide eta aukeren arabera zehaztuko ditu helburu 
estrategikoak, jomugak eta jarduera-ildoak.  
 
Helburuak, jomugak eta estrategiak ikuspegi errealista eta egingarri batetik zehaztu dira, 
2020. urtera begira trafikoaren kudeaketari eta bide-segurtasunari lotutako beharrizanei 
erantzun egokia emateko, Trafiko Zuzendaritzak bere kabuz edo beste batzuekin 
lankidetzan garatu beharreko jarduera-ildoak ere kontuan hartuta.  
 
Plana bost helburu orokorren inguruan egituratzen da. Horiei erantzuteko, berriz, 5 
estrategia erabiltzen dira, horiek ere Zuzendaritzaren eta gainerako eragileen jarduera 
bideratuko duten ildo eta ekimenetan banatuta.  
 
Bost helburu orokor horiek, aldi berean, kuantifikatutako hainbat jomuga estrategikori 
lotuta daude. 
 
 

3.2 Planaren ikuspegi estrategikoa 
 
Ikuspegia zera da: epe luzerako ikuspegian oinarrituta, bide-segurtasunak eta 
mugikortasun seguruak eta iraunkorrak etorkizunean izan beharreko ereduaren 
adierazpena.  
 
Ikuspegia izaera orokorreko aitorpena da, EAEko eragile publiko eta pribatuek epe luzera 
dituzten oinarrizko asmoak bilduko dituena. Ikuspegiak norabidea erakusten digu; 
helburuak, jomugak eta estrategiak, aldiz, espezifikoagoak izango dira. Asmoei lotutako 
izaera orokor hori dela eta, Ikuspegiak edo beraren elementuetako batzuek hainbat garai 
estrategikotan zehar iraun dezakete.   
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EAEko BIDE SEGURTASUNERAKO ETA MUGIKORTASUN SEGURURAKO ETA 

IRAUNKORRERAKO PLANAK 2020 URTERA BEGIRA DUEN IKUSPEGIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikuspegi hori oinarri hartuta, 2020rako Estrategia hainbat helburutan, jomugatan, 
estrategiatan, jarduera-ildotan eta ekimenetan garatzen da. Hain zuzen, hurrengo 
diagraman laburbildu dira formulazio-eskema horren eduki nagusiak. 
 

2020. urtera begirako Planaren garapena 
 

 

Bide-segurtasunaren eta trafikoaren kudeaketari lotutako estrategia 
eraginkorretan oinarrituz, Euskadi mugikortasun seguruaren eta iraunkorraren 
alorreko erreferentzia bihurtzea. Ildo horretan, herritarrek arduraz jokatuko 
dute eta erakunde publikoek, eragile pribatuekin lankidetzan, era koordinatuan 
eta eraginkortasunez jardungo dute trafiko-istripuen kopurua eta larritasuna 
murrizteko. 
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3.3 Helburu orokorrak 
 
Ikuspegi horretan aurrera egin asmoz, 5 helburu orokor zehaztu dira. Helburuek plan 
estrategikoan zehaztutako jarduketak nahiz sor litezkeen aukera eta aldaketei 
erantzuteko etorkizuneko jarduketak bideratzeko norabidea zehazten dute. Honako 
hauek dira Planaren helburu orokorrak: 
 

• O1.- Kolektibo ahulenak babestea. 
• O2.- Errepide nagusietako trafikoaren kudeaketa hobetzea. 
• O3.- Bigarren mailako errepideen segurtasuna hobetzea. 
• O4.- Jokabide desegokiak zuzentzea. 
• O5.- Hiri inguruneetan mugikortasun segurua eta iraunkorra bultzatzea. 

 
Helburu horiek Trafiko Zuzendaritzaren eskumenekin nahiz bere jarduera garatzen duen 
esparruekin koherentzian planteatzen dira. 
 
 

Planaren helburu orokorrak eta trafikoaren  
eta bide-segurtasunaren alorreko jarduera-eremuak 
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3.4 Jomuga estrategikoak 
 

Hurrengo taulan 2015-2020 aldirako Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun 
Segururako eta Iraunkorrerako Plan Estrategikoaren jomuga estrategikoak bildu dira. 
Jomuga horiek kuantifikatzeko, 2013ko egoeratik abiatu eta 2020. urtera begirako 
helburuak zehazten dira. 
 

2015-2020 aldirako Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Segururako eta 
Iraunkorrerako Plan Estrategikoaren jomugak* 

 

Helburu orokorrak 2020ra begirako jomuga estrategikoak 

O1.- Kolektibo ahulenak babestea 

• Urtean hildakoen kopurua 33tik beherakoa izatea (EBk zehaztutako 
helburua). 

• Zauritu larrien kopurua % 40 murriztea. 
• 0ra murriztea 14 urtetik beherako neska-mutilen heriotzak 
• % 100 handitzea trafiko-istripuetan inplikatuta egonik, segurtasun-

sistemak erabiltzen dituzten 14 urtetik beherakoen kopurua. 
• % 40 murriztea hildako eta larri zauritutako motorzaleen kopurua. 
• % 50 murriztea hildako eta larri zauritutako 64 urtetik gorako 

pertsonen kopurua. 
• % 40 murriztea in itinere eta in misio istripuetan hildako edo larri 

zauritutako pertsonen kopurua. 
• % 75 murriztea hildako eta larri zauritutako txirrindularien kopurua. 
• % 40 murriztea hildako eta larri zauritutako oinezkoen kopurua. 

O2.- Errepide nagusietako 
trafikoaren kudeaketa hobetzea 

• Trafikoko gorabeherak konpontzeko batez beste behar den denbora 
% 10 murriztea gorabehera motaren arabera. 

• % 10 murriztea gidariek trafiko-gorabeheren ondorioz galtzen duten 
denbora. 

• % 10 murriztea trafiko-gorabeheren kostu ekonomikoa. 

O3.- Bigarren mailako errepideen 
segurtasuna hobetzea 

• % 50 murriztea biktimak eragin dituzten istripuen tasa bigarren 
mailako errepideetan. 

O4.- Jokabide desegokiak 
zuzentzea 

• % 50 murriztea prebentziozko kontroletan alkoholaren kontsumoan 
positibo ematen dutenen ehunekoa. 

• % 50 murriztea prebentziozko kontroletan droga-kontsumoan 
positibo ematen dutenen ehunekoa. 

• %50 murriztea istripu baten ondoren positibo ematen duten alkohol 
proben ehunekoa. 

• %50 murriztea istripu baten ondoren positibo ematen duten droga 
proben ehunekoa. 

• % 50 murriztea alkohol- eta droga-kontsumoan positibo eman duten 
hildakoen kopurua. 

O5.- Hiri inguruneetan 
mugikortasun segurua eta 
iraunkorra bultzatzea 

• % 30 murriztea hiri-ingurunean hildako eta larri zauritutakoen 
kopurua. 

• % 40 murriztea hiri-ingurunean hildako eta larri zauritutako 
oinezkoen kopurua. 

• Hiri-ingurunean hildako txirrindularien kopurua hutsean mantentzea 
eta zauritu larrien kopurua % 40 murriztea. 

 
*2013ko urtekarian argitaratutako datuarekin alderatutako ehunekoak. 
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3.5 Estrategiak eta jarduera-ildoak ekimen estrategikoetan 
 
Helburu horiek lortzeko, honako bost estrategia hauek garatu beharko dira: 
 

• E1. Bide-hezkuntza. 
• E2. Trafikoa eta bide-segurtasuna ikertzea. 
• E3. Trafikoa kudeatzea. 
• E4. Zaintza eta kontrola. 
• E5. Kudeaketa-eredu aurreratua 

 
 

2015-2020 aldirako Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Segururako eta 
Iraunkorrerako Plan Estrategikoaren estrategiak 
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3.5.1 1. estrategia: bide-hezkuntza 
 
‘Bide-hezkuntza’ estrategiak sentsibilizazioan, hezkuntzan eta prestakuntzan 
oinarritutako jarduera-ildoak eta ekimenak artikulatu behar ditu, bide-segurtasun 
handiagoa lortu eta herritarren artean mugikortasun seguruarekiko eta iraunkorrarekiko 
kontzientzia-maila areagotzeko. Horretarako, EAEko gizarte-eragile guztien lankidetza 
behar izango da ezinbestez. Estrategia hori garatzeko, lau jarduera-ildo identifikatu dira: 
 

• E1.1. Unibertsitatetik kanpoko hezkuntza-sisteman mugikortasun segururako 
hezkuntza sustatzea. 

• E1.2. Gizarte- eta hezkuntza-alorreko eragileen eguneroko jardueran 
mugikortasun segurua sustatzea. 

• E1.3. Bidean ari diren kolektiboen artean prebentzioaren balioa sustatzea. 
• E1.4. Bideko lan-arriskuen prebentzioa sustatzea. 
•  

 

1. JARDUERA ILDOA: 
 

Unibertsitatetik kanpoko hezkuntza-sisteman mugikortasun seguruaren hezkuntza sustatzea 

2020rako BSMSI PLANAREN HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

 
O1; O4 eta O5 

2019rako  ESPPOren HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

 
LE.4.4. 

LOTUTAKO PROZESUA 
 

PO.01 eta PO.02 

Epea 
Ekimenak 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Talde 

arduraduna 
Eragile 

inplikatuak 

E1.1. Eskola-esparruan mugikortasun seguruaren 
hezkuntzarako hezitzaileak prestatzeko ikastaroak, 
mintegiak eta lantegiak eskaintzea. 

X X X X X X 
Hezkuntza& 

Prestakuntza 
Berritzeguneak - 

Ingurugelak 

E1.2. Ikasgeletan erabiltzeko programazioak, 
materialak eta jarduerak prestatzea.   X X X X X 

Hezkuntza& 
Prestakuntza 

Berritzeguneak - 
Ingurugelak  

E1.3. Trafiko-istripuak prebenitzeko sentsibilizazio-
ekintzak egitea unibertsitatetik kanpoko hezkuntza-
sistemako ikasleentzat. 

X X X X X X 
Hezkuntza& 

Prestakuntza 
Berritzeguneak - 

Ingurugelak  
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2. JARDUERA ILDOA: 
 

Gizarte- eta hezkuntza-alorreko eragileen eguneroko jardueran mugikortasun segurua sustatzea 

2020rako BSMSI PLANAREN HELBURU 
HAUEI ERANTZUTEN DIE: 

O1; O4 eta O5 

2019rako ESPPOren HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

 
LE.4.4. 

LOTUTAKO PROZESUA 
 

PO.01 eta PO.02 

Epea 
Ekimenak 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Talde 

Arduraduna 
Eragile inplikatuak 

E2.1. Mugikortasunaren alorrari lotutako 
toki-administrazioetako langile teknikoei 
zuzendutako prestakuntza eskaintzea: 
haurrak eta gazteak, aisialdia, kultura, 
kirola, drogamenpekotasunaren 
prebentzioa... 

X X X X X X 
Hezkuntza& 

Prestakuntza 
Tokiko administrazioak 

- EUDEL 

E2.2. Toki-administrazioetako politikariei 
zuzendutako prestakuntza eskaintzea. X    X  

Hezkuntza& 
Prestakuntza 

Tokiko administrazioak 
- EUDEL  

 
E2.3. Bide-hezkuntzako programak garatzen 
dituzten udaltzaingoei zuzendutako 
mintegiak eskaintzea. 

X X X X X X 
Hezkuntza& 

Prestakuntza 

Tokiko administrazioak 
- Polizia eta 

Larrialdietako Euskal 
Akademia 

E2.4. Mugikortasun seguruaren hezkuntzako 
mintegiak eskaintzea Aisialdiko hezitzaile 
profesional eta zuzendarientzat. 

X X X X X X 
Hezkuntza& 

Prestakuntza 
Kirol eta aisialdiko 

elkarteak 

E2.5. Bideko arrisku-taldeekin lan egiten 
duten hezitzaileei zuzendutako mintegiak 
eskaintzea: puntuak berreskuratzeko 
zentroak, adingabeen zentroak eta 
espetxeak. 

X X X X X X 
Hezkuntza& 

Prestakuntza 

Puntukako 
gidabaimenen zentroak 
- Adingabeen zentroak - 

Espetxeak - Eusko 
Jaurlaritzako Justizia 

Zuzendaritza - Espetxe 
Instituzioak 

E2.6. Prebentzioaren alorreko hasierako eta 
etengabeko prestakuntzako mintegiak 
eskaintzea bide-hezkuntzako irakasleentzat. 

X X X X X X 
Hezkuntza& 

Prestakuntza 
EAEko Autoeskolen 

Federazioa 

E2.7. Mugikortasun segururako 
hezkuntzaren balioak sustatzeko materiala 
prestatzea, arautu gabeko hezkuntza-
inguruneetan erabiltzeko. 

  X X X X X 
Hezkuntza& 

Prestakuntza 

Osasun-zentroak - 
Aisialdiko elkarteak - 

Tokiko administrazioak 
- Adingabeentzako 

zentroen hezitzaileak - 
Espetxeetako 
hezitzaileak 
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3. JARDUERA ILDOA: 

Bidean ari diren kolektiboen artean prebentzioaren balioa sustatzea 

2020rako BSMSI PLANAREN HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

2019rako ESPPOren HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: LOTUTAKO PROZESUA 

O1; O4 eta O5 4.4. LE PO.01 eta PO.02 

Epea 

Ekimenak 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Talde 
Arduraduna Eragile inplikatuak 

E3.1. Istripuak prebenitzeari eta jokabide seguruak 
sustatzeari buruzko sentsibilizazio-programak 
egitea familien esparruan. 

X X X X X X 
Hezkuntza& 

Prestakuntza 

Osasun-zentroak - 
Ikastetxeak - 

Tokiko 
administrazioak 

E3.2. Istripuak prebenitzeari eta jokabide seguruak 
sustatzeari buruzko sentsibilizazio-programak 
egitea adineko pertsonekin. 

X X X X X X 
Hezkuntza& 

Prestakuntza 

Osasun-zentroak - 
Adineko pertsonen 
elkarteak - Tokiko 

administrazioak 

E3.3. Istripuak prebenitu eta jokabide seguruak 
sustatzeko sentsibilizazio-programak egitea 
kolektibo ahulen artean. 

X X X X X X 
Hezkuntza& 

Prestakuntza 

Kirol Federazioak - 
Tokiko 

administrazioak 

 
 

4. JARDUERA ILDOA: 
Bideko lan-arriskuen prebentzioa sustatzea   

2020rako BSMSI PLANAREN HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

O1; O4 eta O5 

2019rako ESPPOren HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

LE.4.4. 

LOTUTAKO PROZESUA 
PO.01 eta PO.02 

Epea 
Ekimenak 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Talde 
Arduraduna 

Eragile 
inplikatuak 

E4.1. Enpresetako lan-arriskuei buruzko prestakuntzaren 
arduradunei, prebentzio-teknikariei eta prebentzioko 
ordezkari/arduradunei zuzendutako mintegiak eskaintzea. 

X X X X X X 
Hezkuntza& 

Prestakuntza 
OSALAN 

E4.2. Lan-alorrean trafiko-istripuak prebenitzeko on-line 
ikastaroa prestatzea. X           Hezkuntza& 

Prestakuntza 
OSALAN 
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3.5.2 2. estrategia: trafikoa eta bide-segurtasuna ikertzea 
 
"Trafikoa eta bide-segurtasuna ikertzea” estrategiak bide-segurtasunaren, trafikoaren 
eta mugikortasunaren egoera hobetzen lagunduko duten ikerketa-proiektuak identifikatu 
eta garatzera bideratutako jarduera-ildoak eta ekimenak artikulatu behar ditu, joera eta 
aurrerapausoak ez ezik, EAEn informazioa bildu eta aztertzeko sisteman sortutako 
datuak ere kontuan hartuta. Estrategia hori garatzeko, bi jarduera-ildo identifikatu dira: 
 

• E2.1. Trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko datuak bildu eta ustiatzeko 
sistema integratua diseinatu eta mantentzea. 

• E2.2. Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa hobetuko duten ekimen 
eta proiektu berritzaileak garatzea. 

 
 

1. JARDUERA ILDOA: 
Trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko datuak bildu eta ustiatzeko sistema integratua diseinatu eta mantentzea 

2020rako BSMSI PLANAREN HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

O1, O2, O3, O4 eta O5 

2019rako ESPPOren HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

LE.2.7. 

LOTUTAKO PROZESUA 
P.10 

Epea 
Ekimenak 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Talde arduraduna Eragile inplikatuak 

E2.1.1. Istripuen alorreko informazioa bildu eta 
ikertzeko jardunbidea aztertu eta, hala bada, 
berriz antolatzea. 

X X X X X X 
Azterketak, datuak 

eta informazioa 
Ertzaintza 

Policías Locales 

E2.1.2. Bide-segurtasunaren alorreko 
informazio estatistikoa hobeto ustiatzen 
lagunduko duten aplikazioak garatzea.      

X X         Azterketak, datuak 
eta informazioa 

  

E2.1.3. Gorabeheren aplikazioa eguneratzea, 
informazio hori trafiko-datuekin gurutzatzeko. X X         Azterketak, datuak 

eta informazioa   

E2.1.4. Kolektibo ahulen istripuei buruzko 
ezagutza hobetzea, berariaz egindako 
azterketa eta ikerketen bidez. 

X X X X X X 
Azterketak, datuak 

eta informazioa 
  

E2.1.5. Istripuen kausei, inguruabarrei eta 
ondorioei buruzko ezagutza hobetzea. X X X X X X 

Azterketak, datuak 
eta informazioa   

E2.1.6. Hiri-inguruneetako bide-segurtasuna 
ebaluatzeko txostenak prestatzea. X X X X X X 

Azterketak, datuak 
eta informazioa   

E2.1.7. Istripuak gertatzen diren lekuei 
buruzko informazioa kudeatu eta argitaratzea. X X X X X X 

Azterketak, datuak 
eta informazioa   

E2.1.8. Trafikoaren kudeaketari eta bide-
segurtasunari buruzko joera estrategikoen 
azterketa bultzatzea. 

X X X X X X 
Azterketak, datuak 

eta informazioa 
  

E2.1.9. Trafiko-istripuen biktimen Euskal 
Erregistroa egitea. X X X    Zuzendaritza 

Ertzaintza 
Osasuna 

Udaltzaingoak 
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2. JARDUERA ILDOA: 
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa hobetuko duten ekimen eta proiektu berritzaileak garatzea 

2020rako BSMSI PLANAREN HELBURU 
HAUEI ERANTZUTEN DIE: 

O1, O2, O3, O4 eta O5 

2019rako ESPPOren HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 
LE.1.6. eta LE.2.7. 

LOTUTAKO PROZESUA 
PO.09 

Epea 
Ekimenak 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Talde arduraduna Eragile inplikatuak 

E2.2.1. Istripuen ezagutza hobetzeko 
geolokalizazioko proiektu espezifikoak egitea.   X X X     

Trafikoa eta bide-
segurtasuna 

hobetzeko 
proiektuak 

Ertzaintza 
GeoEAE 

E2.2.2. Informazio-sistema konbinatuak 
sortzea (istripuak, EBBI, abiadura, eguraldia, 
etab.). 

X X X       

Trafikoa eta bide-
segurtasuna 

hobetzeko 
proiektuak 

  

E2.2.3. Trafikoaren kudeaketari eta bide-
segurtasunari buruzko ikerketa-foroak eta 
foro teknikoak diseinatzea eta halakoetan 
parte hartzea. 

 X X X X X 

Trafikoa eta bide-
segurtasuna 

hobetzeko 
proiektuak 

  

E2.2.4. Europa Barneko Errepide Sarean 
trafikoari buruzko informazioa trukatzeko 
egiten diren ekintzetan eta erabakietan 
lagundu eta parte hartzea. 

X X X X X X 

Trafikoa eta bide-
segurtasuna 

hobetzeko 
proiektuak 

  

E2.2.5. Lankidetza-esparruak eta 
hitzarmenak bilatu eta burutzea 
unibertsitateekin, zentro espezializatuekin, 
klusterrekin eta abarrekin.  

X X X X X X 

Trafikoa eta bide-
segurtasuna 

hobetzeko 
proiektuak 

Unibertsitateak 
Teknologia-zentroak 

Klusterrak 
Foru Aldundiak 

E2.2.6. Meteo proiektua burutzea. X X         

Trafikoa eta bide-
segurtasuna 

hobetzeko 
proiektuak 

Euskalmet 
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3.5.3 3. estrategia: trafikoaren kudeaketa 
 
Benetako denboran egindako monitorizazioaren bidez, EAEko hiri-arteko trafikoa eta 
trafikoaren egoera zaintzera bideratutako jarduera-ildoak eta ekimenak garatu behar 
ditu “Trafikoaren kudeaketa” estrategiak. Horretarako, unean-unean trafikoak antolatu 
eta arautzeko eta mugikortasuna eta segurtasuna bermatzeko estrategia eta neurri 
egokiak hartu behar ditu eta, horrekin batera, ezarritako protokoloei jarraituz eta, hala 
bada, horretarako baliabideak koordinatuz, errepide-sareko hiri-arteko bideetan 
gertatzen diren gorabeherak berehala antzeman eta erantzun bizkorra eman behar die. 
Estrategia hori garatzeko, bi jarduera-ildo identifikatu dira: 
 

• E3.1. Herritarrei zuzenean, berehala eta argi eta garbi ematea EAEko bide-
sareari, trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko informazioa. 

• E3.2. EAEko trafikoaren kudeaketaren plangintza hobetzea. 
 

1. JARDUERA ILDOA: 
Herritarrei zuzenean, berehala eta argi eta garbi ematea EAEko bide-sareari, trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko informazioa 

2020rako BSMSI PLANAREN HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

O2, O4 

2019rako ESPPOren HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

LE.5.6. 

LOTUTAKO PROZESUA 
PO.07 eta PA.06 

Epea 
Ekimenak 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Talde arduraduna 

Eragile 
inplikatuak 

E3.1.1. EAEko bide-sareko trafikoari buruz herritarrei 
ematen zaien informazioa hobetzea: zuzenean, 
berehalakoan eta modu argi eta garbian ematea, dela 
web orriaren bidez, dela 011 telefonoaren bidez, dela 
gizarte-sareen bidez, dela mezu aldakorreko panelen 
bidez.      

X X X X X X 
Trafiko-

informazioa 
  

E3.1.2. EAEko trafikoari buruzko smpartphoneetarako 
aplikazioaren funtzionalitateak hobetzea, trafikoa 
kudeatu eta bide segurtasuna hobetze aldera.    

X X X X X X 
Trafiko-

informazioa 
  

E3.1.3. TMCren RDSa hobetzea (trafiko-mezuen 
kanala). X X         Trafiko-

informazioa   

E3.1.4. EAEko trafikoaren egoerari buruz informatzeko, 
irrati konbentzionaleko frekuentzia bat izatea.   X X    

Trafiko-
informazioa 

EJko Kultura 
Saila 

E3.1.5. Mugikortasun seguruaren eta iraunkorraren 
aldeko kanpainak egitea. X X X X X X Komunikazioa   

E3.1.6. Herritarrei bide-segurtasunari buruzko 
kontseiluak eta trafikoari eta bide-segurtasunari 
lotutako balioak eta jokabideak jakinaraztea. 

X X X X X X Komunikazioa   

E3.1.7. Gizartea bide-segurtasunean duen arduraz 
jabetzeko kontzientziarazi eta ildo horretan partaide 
bihurtzea. 

X X X X X X Komunikazioa   

E3.1.8. Arrisku-faktoreei buruzko komunikazio-
kanpainak egitea. X X X X X X Komunikazioa   

E3.1.9. Trafikoaren eta bide-segurtasunaren alorrean 
indarrean dagoen araudiaz jabearazteko ekintzak 
burutzea. 

 X X X X X Komunikazioa   
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2. JARDUERA ILDOA: 
EAEko trafikoaren kudeaketaren plangintza hobetzea 

2020rako BSMSI PLANAREN HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

O2, O4 

2019rako ESPPOren HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

LE.5.6. 

LOTUTAKO PROZESUA 
PO.07 eta PO.08 

Epea 
Ekimenak 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Talde arduraduna Eragile inplikatuak 

E3.2.1. Trafikoa kudeatzeko eskumena garatzea: 
trafikoa kudeatzeko plan espezifikoak 
protokolizatu, burutu, ebaluatu eta eguneratzea. 

X X X X X X 
Trafikoaren 

plangintza eta 
kudeaketa 

Ertzaintza 

E3.2.2. EAEko trafikoaren kudeaketa hobetzeko 
Garraio Sistema Adimendunak garatzea. X X X X X X 

Trafikoaren 
plangintza eta 

kudeaketa 
  

E3.2.3. Trafikoko irudiak eta datuak trafikoa 
kontrolatzeko beste zentro batzuekin trukatzeko 
sistema bat diseinatu eta mantentzea. 

X X X X X X 
Trafikoaren 

plangintza eta 
kudeaketa 

Foru Aldundiak 
Autopistak 
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3.5.4 4. estrategia: zaintza eta kontrola 
 
‘Zaintza eta kontrola’ estrategiak trafikoaren, zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren 
alorreko jokabide desegokiak zuzentzera bideratutako jarduera-ildoak eta ekimenak 
artikulatu behar ditu, baliabide publikoak egoki kudeatuz. Horiek garatzeko, jarduera-ildo 
bakarra identifikatu da: 
 

• E4.1. Trafikoaren, zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren alorrean indarrean 
dagoen araudia beteko dela era bateratuan, jarraituan eta egokian kontrolatu 
ahal izateko baliabideak ezartzea, betiere errepideko jokabide desegokiak 
zuzentzea izanik azken helburua. 

 
 

1. JARDUERA ILDOA: 
 

Trafikoaren, zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren alorrean indarrean dagoen araudia beteko dela era bateratuan, jarraituan eta 
egokian kontrolatu ahal izateko baliabideak ezartzea, betiere errepideko jokabide desegokiak zuzentzea izanik azken helburua 

2020rako BSMSI PLANAREN HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

O1, O2, O3, O4 eta O5 

2019rako ESPPOren HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

LE.5.5. 

LOTUTAKO PROZESUA 
PO.05 eta PO.06 

Epea 
Ekimenak 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Talde 

arduraduna 
Eragile 

inplikatuak 

E4.1.1. Kontrol-planak eta zaintza-kanpainak 
diseinatzea, honako hauei dagokienez bereziki: 
abiadura, alkohola eta drogak, gailu mugikorren 
ondoriozko deskuiduak, eskola-garraioa, asegurua, IAT, 
etab. 

X X X X X X 
Kontrol eta 

Kanpainen Plana 
Ertzaintza 

Udaltzaingoak 

E4.1.2. Bigarren mailako errepideen zaintza eta 
kontrola indartzea. X X X X X X 

Trafikoaren 
plangintza eta 

kudeaketa 
Ertzaintza 

E4.1.3. Teknologia berriak trafiko-araudiaren zaintzan 
eta kontrolean are gehiago erabiltzea. X X X X X X 

Trafikoaren 
plangintza eta 

kudeaketa 
  

E4.1.4. Radar finko eta mugikorren plana diseinatzea, 
egindako azterketetan eta eskuratutako esperientzian 
oinarrituta. 

X X X X X X 
Trafikoaren 

plangintza eta 
kudeaketa 

Ertzaintza 

E4.1.5. Pixkanaka-pixkanaka tarteko radarra ezartzen 
joateko aukera aztertzea, bide-segurtasuneko 
irizpideetan oinarrituta. 

X X         
Trafikoaren 

plangintza eta 
kudeaketa 
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3.5.5 5. estrategia: kudeaketa-eredu aurreratua 
 

• E5.1. Gobernantza: Beste administrazio eta erakunde publiko nahiz pribatu 
batzuekin trafiko- eta errepide-alorreko partaidetza, lankidetza eta aliantzak 
bultzatzea, bide-segurtasuna kontrolatu eta zaintzeko eginkizuna bete ahal izateko. 

• E5.2. Prozesuak: Trafiko Zuzendaritzan prozesuen araberako kudeaketa zehaztu 
eta ezartzea. 

• E5.3. Etengabeko hobekuntza eta berrikuntza: Etengabeko hobekuntza eta 
berrikuntza ezartzeko behar diren bideak bultzatzea. 

 
1. JARDUERA ILDOA: 

 
GOBERNANTZA: beste administrazio eta erakunde publiko nahiz pribatu batzuekin trafiko- eta errepide-alorreko partaidetza, lankidetza 

eta aliantzak bultzatzea, bide-segurtasuna kontrolatu eta zaintzeko eginkizuna bete ahal izateko 

2020rako BSMSI PLANAREN HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

O1, O2, O3, O4 eta O5 

2019rako  ESPPOren HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

LE1.6. 

LOTUTAKO PROZESUA 
PE.01 eta PE.03 

Epea 
Ekimenak 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Talde 
arduraduna 

Eragile inplikatuak 

E5.1.1. EAEko Bide Segurtasunaren Batzordearen 
inplikazio handiagoa bilatzea. X X X X X X Zuzendaritza 

Bide Segurtasuneko 
Batzordea 

E5.1.2. Bide-segurtasunean inplikatutako Eusko 
Jaurlaritzako sailekin protokoloak lotzea. X X X X X X Zuzendaritza 

Garraioak 
Osasuna 
Justizia 

Hezkuntza 
E5.1.3. EAEko polizia-zerbitzuen (Ertzaintzaren 
eta udaltzaingoen) arteko lankidetza- eta 
koordinazio-bideak bultzatzea. 

X X X X X X Zuzendaritza 
Ertzaintza 

Udaltzaingoak 

E5.1.4. Foru aldundiekin eta autopistekin trafiko-
alorreko lankidetza-hitzarmenak prestatzea. X X X X X X Zuzendaritza 

Foru Aldundiak 
Autopistak 

E5.1.5. EAEko udalekin trafikoari, ibilgailu 
motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari 
buruzko araudia zaindu eta interpretatzeko 
lankidetza-bideak zehaztu eta bultzatzea. 

X X X X X X Zuzendaritza Tokiko erakundeak 

E5.1.6. Udalek udalerri-eremuan bide-
segurtasunerako eta mugikortasun segururako eta 
iraunkorrerako planak presta dezaten bultzatzea. 

X X X X X X Zuzendaritza Tokiko erakundeak 

E5.1.7. Herritarrek parte hartzeko eta eurekin 
komunikatzeko bideak bermatzea, bide-
segurtasunari lotuta egiten dituzten eskaera, 
iradokizun eta erreklamazioei erantzun eta 
neurriak hartu ahal izateko. 

 X X X X X Zuzendaritza  

E5.1.8. Bide-segurtasunaren alorrean ari diren 
elkarte eta kolektiboekin lankidetza-hitzarmenak 
bultzatzea, bide-segurtasunerako ekintza 
bateratuak burutu ahal izateko. 

X X X X X X Zuzendaritza Kolektiboak / Elkarteak 

E5.1.9. Enpresek bide-segurtasunaren alorrean 
inplikazio aktiboa izan dezaten lortzea.  X X X X X X Zuzendaritza 

Spri 
Ganberak 
Confebask 
OSALAN 
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2. JARDUERA ILDOA: 

PROZESUAK: Trafiko Zuzendaritzan prozesuen araberako kudeaketa zehaztu eta ezartzea 

2020rako BSMSI PLANAREN HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

O1, O2, O3, O4 eta O5 

2019rako ESPPOren HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

  

LOTUTAKO PROZESUA 
PE.01 eta PE.03 

Epea 
Ekimenak 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Talde arduraduna 

Eragile 
inplikatuak 

E5.2.1. Salaketak nahiz baimenak tramitatzean 
zerbitzu bizkorragoa, hurbilagoa eta 
fidagarriagoa ezartzea. 

X X X X X X Zuzendaritza  

E5.2.2. E-administrazioaren eta prozesuen 
automatizazioaren aldeko apustua egitea.  X X X X X X Zuzendaritza  

E5.2.3. Trafiko-arauak urratzeagatiko zigor-
espedienteak tramitatzeko interesa duten 
pertsonekiko komunikazioa hobetzea. 

X X X X X X Zuzendaritza  

E5.2.4. Baimen- eta zigor-prozesuen 
eraginkortasuna hobetzea. X X X X X X Zuzendaritza  

E5.2.5. EAEko segurtasun-administrazio 
guztiek datuak transmititzeko eta gorabeherak 
eta errekurtsoak kudeatu eta burutzeko 
zehaztu beharreko estandarrak zehaztea, 
baliabide guztiak benetako denboran 
koordinatu ahal izateko. 

X X X X X X Zuzendaritza  

 
3. JARDUERA ILDOA: 

ETENGABEKO HOBEKUNTZA ETA BERRIKUNTZA: Etengabeko hobekuntza  
eta berrikuntza ezartzeko behar diren bideak bultzatzea 

2020rako BSMSI PLANAREN 
HELBURU HAUEI ERANTZUTEN DIE: 

O1, O2, O3, O4 eta O5 

2019rako ESPPOren HELBURU HAUEI 
ERANTZUTEN DIE: 

  

LOTUTAKO PROZESUA 
PE.01 eta PE.03 

Epea 
Ekimenak 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Talde arduraduna Eragile inplikatuak 

E5.3.1 Trafiko Zuzendaritzaren 
Prozesuen Mapa osatzen duten 
prozesu guztiak eta, beraz, Trafiko 
Zuzendaritza bera  etengabe 
hobetzeko sistematika ezartzea. 

X X     Zuzendaritza 
TZko prozesuen 

talde eta jabe 
guztiak 

E5.3.2 Trafikoa eta bide-segurtasuna 
ikertzeko prozesua arautu eta 
sistematizatzea.  

X X     
Zuzendaritza eta 

prozesuaren jabea 

Unibertsitateak / 
Teknologia 
Zentroak  / 

Klusterrak / 
Ertzaintza 

Udaltzaingoak 
Beste 

administrazio 
batzuk 

 



HIRUGARREN ZATIA:

PLANAREN 
KUDEAKETA



 
 

 

BIDE SEGURTASUNERAKO ETA MUGIKORTASUN SEGURURAKO ETA IRAUNKORRERAKO PLAN ESTRATEGIKOA  |  2015 -  2020  75 

 

4. HIRUGARREN ZATIA: PLANAREN KUDEAKETA 
 
 

4.1 Planaren indarraldia 
 
Planak 2020. urterako indarraldia zehaztu du eta, hortaz, EBk markatutako 
programazioaren eta helburuekin lerratzen da. 
 
Urtean behin Planean zehaztutako helburuen betetze-maila ebaluatuko bada ere, 2017an 
bitarteko ebaluazio nagusia egingo da helburuen betetze-maila aztertzeko. Bereziki, 
planteatutako ekimenak zer mailatan bete diren eta Planean zehaztutako jomugak 
betetzen zer neurritan lagundu duten aztertuko da. Horrela, kudeaketaren zikloa delakoa 
onartuta, Plan honen edukiak doitzeko aukera egongo da, helburuak zehaztutako 
denboran beteko direla bermatu ahal izateko.  
 
 

4.2 Planaren kudeaketa-eredua - gobernantza 
 
2014ko urrian, Gobernu Kontseiluak AURRERABIDE, Eusko Jaurlaritzaren Kudeaketa 
Publikoko Eredu Aurreratua eta bera ezartzeko oinarrizko prestakuntzako eta laguntzako 
proiektua onartu zituen, herritarren eskaera berriei erantzun ahal izateko lan-
metodologiak aldatzeko asmoz. Barneko antolamendu-kultura aldatzea ekarri du horrek, 
herritarrei kalitateko zerbitzu publikoak, balio erantsia ekarriko dutenak, eskaini ahal 
izateko. 
 
Eredu hori sei ardatzetan, hogeita lau jarduera-ildotan eta ehun eta berrogeita zazpi 
ekintza zehatzetan hezurmamitzen da. Diseinuari esker, erraz, berehala eta pixkanaka 
ezartzen dira EAEko Administrazio Publiko osoan. Administrazioan lan egiten duten 
eguneroko lanean honako funtsezko faktoreetan oinarritutako jarduerak txertatzea du 
helburu, EAEko administrazioak eskaintzen dituen zerbitzu publikoei balio bereizia 
emateko asmoz: 
 

• Estrategia: administrazio publikoan lanean ari diren pertsonek helburuak 
planifikatu eta Eusko Jaurlaritzaren estrategia globalarekin lerratu ahal izateko 
estrategiak sortzea. 

• Zerbitzuak: gero eta kalitate handiagoko zerbitzuak espero dituzten herritarren 
benetako beharrizanei erantzuteko ikuspegian oinarritzea zerbitzu publikoen 
kudeaketa. 
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• Pertsonak: EAEko administrazio publikoan ari diren pertsonak motibatu eta 
ilusionatzeko eta, hartara, zerbitzu publikoarekiko duten konpromisoa indartzeko 
moduko giza taldeen kudeaketa.   

• Berrikuntza: ideiak eta proiektuak era berritzailean kudeatzeko testuinguru 
egokia bilatzea. 

• Gizartea: gobernu onaren, etika publikoaren eta lankidetzaren balioak nahiz 
iraunkortasunarekiko, berdintasunarekiko, euskararekiko eta abarrekiko ardura 
zabaltzea eguneroko kudeaketara. 

• Emaitzak: emaitzen eraginkortasuna baloratzeko aukera emango duen 
jarraipen-sistema ezartzea. 

 
Trafiko Zuzendaritzak Aurrerabide prozesuan parte hartzen du eta, beraz, kudeaketa-
eredu aurreratuaren printzipioak bereganatu eta bere jardueren garapenean txertatzen 
ditu. Zentzu horretan, estrategia horren kudeaketa eta lidergoa naturalki egokitzen da 
Trafiko Zuzendaritzaren Kudeaketa Ereduaren funtsezko pieza gisa. 
 
Eredu osoari koherentzia emateko, Trafiko Zuzendaritzak prozesuen mapa ere diseinatu 
du Estrategiarekin batera; hau da, Zuzendaritzaren antolamendu-sistema, bera osatzen 
duten prozesu handiak eta erlazio nagusiak identifikatuta. Honako hauek dira 
identifikatutako prozesu handiak edo makroprozesuak: 
 

• Zuzendaritza estrategikoa. 
• Trafikoa eta bide-segurtasuna ikertzea. 
• Prestakuntza eta hezkuntza. 
• Baimena, kontrola eta zigorra. 
• Trafikoaren kudeaketa. 
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Trafiko Zuzendaritzaren prozesuen mapa 

 
Horrela, Plan Estrategikoa prozesuen bidez garatuko da, eta Talde Arduradunek kudeatu 
beharko dituzte planean jasotako estrategiak.  
 
 

4.3 Ziklo estrategikoa 
 
Ziklo estrategikoan biltzen dira EAEko Bide Segurtasunaren eta Mugikortasun 
Seguruaren eta Iraunkorraren Estrategiaren funtsezko ildo nagusiak. Estrategia 
zehazteko nahitaezkoak izan dira hausnarketa, kontrastea eta parte hartzea, aurreko 
kapituluetan azaldu den bezala. Plan batean gauzatzen denean, baina, jarraipena, 
berrikuspena eta kontrola ahalbidetuko duten baliabideak zehaztu behar dira. 
 
Ildo horretan, ezinbestekoa da 2020 urtera begirako Plan Estrategikoaren ziklo 
estrategikoari heltzea. Hain zuzen, horretarako ezarri beharko diren baliabideak 
aurkeztuko dira kapitulu honetan zehar.   
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Eusko Jaurlaritzaren Trafiko Zuzendaritzaren ardurapean kudeatuko da plana. 
Horretarako, Segurtasun Sailburuordetzaren laguntza jaso eta honako baliabide hauek 
jarriko ditu indarrean ziklo estrategikoa kudeatzeko:  
 

• Urteko kudeaketa-planak.  
• Aginte-taula estrategikoa.  

 
Planaren PDCA zikloa 

 
 
 

4.4 Urteko kudeaketa-planak 
 
Urteko kudeaketa-planak zera izan behar du: EAEko Bide Segurtasunaren eta 
Mugikortasun Seguruaren eta Iraunkorraren helburuak eta ikuspegiak lortu ahal izateko 
urtean zehar garatu beharreko funtsezko alderdiak bilduko dituen tresna. Kudeaketa-
plana urtean behin sortuko da, plan estrategikoan bildutako jarduera-ildoak eta 
ekimenak operatibo bihurtzeko asmoz. Urtean behin eta Trafiko Zuzendaritzako prozesu-
taldeen partaidetzarekin, itxitako urtea ebaluatzeko eta hurrengo urterako helburu eta 
estrategiak eta urteko kudeaketa-planean txertatzen diren ekintza-planak zehazteko 
prozesu arina planteatu nahi da. Ekintza-plan horien atzean, egindako ebaluazioen 
arabera plan estrategikoan esleituko diren ekimenak egongo dira.  
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Urteko kudeaketa-plana burutzeko eskema 

 
 
 

4.5 Jarraipen- eta ebaluazio-sistema 
 
Urtero ebaluatuko da planeko helburuak eta ardurak zer mailatan bete diren, helburuak 
lortzean egon litezkeen desbideratzeak antzeman eta aurreikusteko eta, ondorioz, 
ezarritako ekintzetan egin beharreko hobekuntzak zehaztu ahal izateko.  
 
Jarraipena urtean behin egingo da, Trafiko Zuzendaritzako Batzordearen ardurapean. 
Lehenengo eta behin, Zuzendaritzaren makroprozesuen arduradunek eta Ertzaintzako 
trafiko buruak hartuko dute parte bertan.  
 
Era berean, Planaren emaitzen eta aurrerakuntzaren berri emango da EAEko Bide 
Segurtasuneko Batzordean, organo hori arautzen duen Dekretuan xedatuta dagoen 
bezala. 
 
 

4.6 Aginte-taula estrategikoa 
 
Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Segururako eta Iraunkorrerako Plan 
Estrategikoaren aginte-taula, estrategia hobeto ulertu eta jarraipena egin ahal izateko 
kudeaketa-tresnatzat zehaztu da. Plan estrategikoan zehaztutako helburuak betetzen 
diren ala ez baloratu ahal izateko, jomuga batzuk ezarri dira, zehaztapena eman eta 
aginte-taula estrategikoaren adierazleei ere lotuta daudelako. Honako hauek dira aginte-
taula osatzen duten adierazleak: 
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2015-2020 aldirako BSMSIPEaren aginte-taula estrategia 

 

HELBURUAK Neurketa-adierazleak  
2010eko 

urtekariko 
datua 

2013ko 
urtekariko 

datua 

2020rako helburua 
(2013. urtearekiko %-

aren aldaketa) 
-Trafiko-istripuetan hildakoen kopurua. 67 56 <33 

-Zauritu larrien kopurua. 516 434 260 

1 hildako 2 hildako 0 hildako -Hildako eta larri zauritutako 14 urtetik beherako 
neska-mutilen kopurua. 15 zau. lar. 12 zau. lar. 6 zau. lar. (-% 50) 

-trafiko-istripuetan inplikatuta egonik, segurtasun-
sistemak erabiltzen dituzten 14 urtetik beherakoen %-
a. 

%78,8 %85,2 % 100 

15 hildako 11 hildako 7 (-% 40) 
-Hildako eta larri zauritutako motorzaleen kopurua. 

120 z. larri 112 z. larri 40 (-% 50) 

9 hildako 17 hildako 8 (-% 50) -Hildako eta larri zauritutako 64 urtetik gorakoen 
kopurua. 44 z. larri 79 z. larri 47 (-% 40) 

5 hildako 9 hildako 5 (-% 40) -In itinere eta in misio izandako istripuetan hildakoen 
eta larri zauritutakoen kopurua. 70 z. larri 48 z. larri 29 (-% 40) 

1 hildako 4 hildako 1 (-% 75) 
-Hildako eta larri zauritutako txirrindularien kopurua. 

23 z. larri 50 z. larri 25 (-% 50) 

14 hildako 14 hildako 8 (-% 40) 

01.- Kolektibo ahulenak 
babestea 

-Hildako eta larri zauritutako oinezkoen kopurua. 
133 z. larri 85 z. larri 51 (-% 40) 

-Trafikoko gorabeherak konpontzeko behar den 
denbora. E.d. E.d. -% 10 

-Galdutako ordu kopurua. E.d. E.d. -% 10 

02.- Errepide nagusietako 
trafikoaren kudeaketa 
hobetzea 

-Trafikoko gorabeheren kostu ekonomikoa E.d. E.d. -% 10 

Arab: 0,22 Arab: 0,28; Arab: 0,14 (-% 50) 

Bizk: 0,42 Bizk: 0,21; Bizk: 0,14 (-% 30) 
03.- Bigarren mailako 
errepideen segurtasuna 
hobetzea 

-Biktimak eragin dituzten istripuen tasa bigarren 
mailako errepideetan. 

Gip: 0,31 Gip: 0,29 Gip: 0,14 (-% 50) 
-Positibo ematen duten prebentziozko alkohol-
kontrolen %-a. % 3,2 % 2,2 % 1,7 (-50) 

-Positibo ematen duten prebentziozko droga-kontrolen 
%-a. E.d. % 24,6 % 12,3 (-% 50) 

-Istripu baten ondoren positibo eman duten alkohol-
proben %-a. 9,2 % 5,7 % 2,8 (-% 50% 

-Istripu baten ondoren positibo eman duten droga-
proben %-a. E.d. % 25,7 % 12,8 (-% 50) 

04.- Jokabide desegokiak 
zuzentzea 

-Alkohol- eta droga-kontsumoan positibo eman duten 
hildakoen %-a. E.d. % 13 % 6,5 (-% 50) 

15 hildako 10 hildako 7 (-% 30) -Hiri-ingurunean hildako eta larri zauritutakoen 
kopurua murriztea. 241 z. larri 209 z. larri 125 (-% 40) 

6 hildako 7 hildako 4 (-% 40) -Hiri-ingurunean hildako eta larri zauritutako 
oinezkoen kopurua murriztea. 91 z. larri 87 z. larri 52 (-% 40) 

0 hildako 0 hildako 0 

05.- Hiri inguruneetan 
mugikortasun segurua eta 
iraunkorra bultzatzea 

-Hiri-ingurunean hildako txirrindularien kopurua 
murriztea. E.d. 16 z. larri 9 (-% 40) 

 
E.d. Ez dago daturik. 
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Era berean, emaitza-adierazleak ere planteatu dira, jarduera-ildoen betetze-maila 
neurtzeko. 
 

2015-2020 BSMSIPEren emaitza-adierazleak 
 

ESTRATEGIA Jarduera-ildoak  Adierazleak 

E1.1.. Unibertsitatetik kanpoko hezkuntza-sisteman 
mugikortasun segururako hezkuntza sustatzea. 

• Bide-segurtasunaren alorreko 
prestakuntza jaso duten ikasleen 
kopurua. 

1.2.E. Gizarte- eta hezkuntza-alorreko eragileen 
eguneroko jardueran mugikortasun segurua sustatzea. • Egindako ekintza kopurua. 

E1.3. Bidean ari diren kolektiboen artean 
prebentzioaren balioa sustatzea. • Egindako ekintza kopurua. 

E1 Bide-hezkuntza 

E1.4. Bideko lan-arriskuen prebentzioa sustatzea. 
• Enpresetan bide-arriskuei buruzko 

prestakuntza-ekintzetan parte hartu 
duten langileen kopurua. 

E2.1. Trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko datuak 
bildu eta ustiatzeko sistema integratua diseinatu eta 
mantentzea. 

• Sistema integratua lortzea. 
E2. Trafikoa eta bide-
segurtasuna ikertzea E2.2. Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa 

hobetuko duten ekimen eta proiektu berritzaileak 
garatzea. 

• Irekitako ikerketa-proiektuen kopurua. 

E3.1. Herritarrei zuzenean, berehala eta argi eta garbi 
ematea EAEko bide-sareari, trafikoari eta bide-
segurtasunari buruzko informazioa. 

• Trafikoari buruzko informazio-sistemak 
erabiltzen dituzten erabiltzaileen 
kopurua. E3. Trafikoaren 

kudeaketa 

E3.2. EAEko trafikoaren kudeaketaren plangintza 
hobetzea. 

• Diseinatutako eta burututako TPOen 
kopurua. 

E4. Zaintza eta kontrola 
E4.1. Trafiko-arauak betetze-maila era bateratuan, 
etengabe eta egoki kontrolatzeko baliabideak ezartzea. 

• Abiadurari lotutako arau-hausteen 
kopurua. 

E5.1. GOBERNANTZA: Beste administrazio eta 
erakunde publiko nahiz pribatu batzuekin trafiko- eta 
errepide-alorreko partaidetza, lankidetza eta aliantzak 
bultzatzea, bide-segurtasuna kontrolatu eta zaintzeko 
eginkizuna bete ahal izateko. 

• Sinatutako akordioen, hitzarmenen eta 
protokoloen kopurua. 

E5.2. PROZESUAK: Trafiko Zuzendaritzan prozesuen 
araberako kudeaketa zehaztu eta ezartzea. 

• Funtsezko prozesuen fitxak prestatzea. 
• Funtsezko prozesuak zehaztu eta 

ezartzea. 

E5 Kudeaketa-eredu 
aurreratua 

E5.3. ETENGABEKO HOBEKUNTZA ETA BERRIKUNTZA: 
Etengabeko hobekuntza eta berrikuntza ezartzeko 
behar diren bideak bultzatzea. 

• PDCA gestio-zikloa txertatua duten 
prozesuak. 

• Trafikoa eta bide-segurtasuna ikertzeko 
prozesua arautu eta sistematizatzea. 



 
 

 

BIDE SEGURTASUNERAKO ETA MUGIKORTASUN SEGURURAKO ETA IRAUNKORRERAKO PLAN ESTRATEGIKOA  |  2015 -  2020  82 

 

 

4.7 Komunikazio-estrategia 
 
Komunikazio-estrategiak 2020rako Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Segururako 
eta Iraunkorrerako Plan Estrategikoaren esparruan garatu beharreko ekimenak 
komunikatu eta gizartean zabaltzeko baliabideak biltzen ditu.  
 
Gizarteari estrategiaren berri ematea funtsezkoa da, baldin eta plana burutzeko 
inplikatuta dauden eragile guztien konpromisoa lortu nahi bada. Ildo horretan, estrategia 
kudeatzeko baliabidea izateaz gain, komunikazioa, bere horretan, Bide Segurtasunerako 
eta Mugikortasun Segururako eta Iraunkorrerako Estrategiaren berezko zatia ere bada. 
 
Halatan bada, zera da Komunikazio Estrategia izatearen helburua: Trafiko 
Zuzendaritzatik kanpoko eragileak ez ezik, plana gauzatzen parte-hartze zuzena duten 
Trafiko Zuzendaritzako pertsonak ere helburuen lorpenarekin lerratzea. Era berean, 
EAEko herritar guztiei Estrategiaren irismenaren, garapenaren eta emaitzen inguruko 
informazioa emateko ere funtsezkoa da. 
 
Estrategiak komunikazio-plana zehazteko kontuan hartu ohi diren parametroak jaso 
behar ditu:  
 

• Komunikazio bakoitzaren helburuak: komunikazio-ekintza bakoitzaren zergatia 
zehaztuko da (adibidez, prozesuaren aurrerakuntzaren berri ematea, fase baten 
emaitzen berri ematea, partaidetza bultzatzea...). 

 
• Ekintza zuzentzen zaion xede-publikoa: 2020. urterako Bide Segurtasunerako 

eta Mugikortasun Segururako eta Iraunkorrerako Plan Estrategikoaren kasuan, 
honako xede-publiko honetan zentratu nahi dira komunikazio-ekintzak: 
 

o Herritarrengan. 
o Trafiko Zuzendaritzako eta Segurtasun Saileko pertsonengan. 
o Bide-segurtasunaren alorrean ari diren eragile eta erakundeetan. 
o Trafikoaren eta Bide Segurtasunaren alorrean lagundu nahi duten eta 

estrategia garatzeko lagun izan daitezkeen erakunde eta organismoetan.   
 

• Transmititu beharreko edukiak, mezuak eta ideia nagusiak: komunikazio-
ekintzaren edukiak transmititu nahi den mezuaren ideia nagusiei lotuta egongo 
dira. Bereziki, 2015-2020 aldirako Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun 
Segururako eta Iraunkorrerako Plan Estrategikoak honako mezu hauek 
azpimarratu behar ditu: 
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1.  EAEn azken hamarkadan izan den istripu-tasaren bilakaerari esker, Eusko 
Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritzak elkarren segidan 
prestatu dituen Bide Segurtasunerako Plan Estrategikoen helburuak bete eta 
alor horretan aurreratuen dauden Europako herrialdeetakoen antzeko 
ratioak eskuratu ahal izan dira. 

2. 2020 helmuga estrategikoari begira eta bide-segurtasunaren eta trafikoaren 
kudeaketaren alorreko estrategia eraginkorretan oinarrituz, EAE 
mugikortasun seguruaren eta iraunkorraren alorreko erreferentzia 
bihurtzea. Ildo horretan, herritarrek arduraz jokatu eta erakunde publikoek, 
eragile pribatuekin lankidetzan, era koordinatuan eta eraginkortasunez 
jardungo dute, trafiko-istripuen kopurua eta larritasuna murrizteko. 

3. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren trafikoko, bide-segurtasuneko eta 
mugikortasun seguruko eta iraunkorreko politika berriaren helburuak EBk 
2020. urtera begira zehaztutako helburu estrategikoekin lerratuta daude. 

4. Indar berezia jarri behar da kolektibo ahulak babesteko; bereziki, haurrak, 
adineko pertsonak, txirrindulariak, motorzaleak, oinezkoak eta in itinere eta 
in misio dabiltzan gidariak.  

5. Horretarako, ezinbestekoa da beste administrazio eta erakunde publiko nahiz 
pribatu batzuekin trafiko- eta errepide-alorreko partaidetza, lankidetza eta 
aliantzak bultzatzea, bide-segurtasuna kontrolatu eta zaintzeko eginkizuna 
bete ahal izateko. 

6. Azkenik, Trafiko Zuzendaritzan barruko prozesuen araberako kudeaketa 
hobea ahalbidetuko duen kudeaketa-eredu aurreratua ezarri behar da; ezarri 
egin behar dira, era berean, etengabeko hobekuntza eta berrikuntza 
ezartzeko baliabideak ere. 

 
• Erabili beharreko baliabide eta euskarriak. Komunikazio-planean orotariko 

baliabide eta euskarriak erabiliko dira (Zuzendaritzaren webgunea, prentsa-
oharrak eta prentsaurrekoak, berariazko argitalpenak, etab.), betiere efizientzian 
eta eraginkortasunean oinarrituta, Trafiko Zuzendaritzak eskura dituen 
baliabideak kontuan hartuta eta proiektua burutzeko epeak errespetatuta. 

 
Komunikazio-estrategiak baliabide bizia izan behar du eta estrategiaren garapen-
egoeraren arabera jokatu behar du, nahiz eta bi momentu berezi nabarmendu: 
 

• Estrategia abian jartzen den unean. Batez ere estrategia onartzeko prozesuan, 
bertan parte hartzen duten edo lotura duten eragileei planaren eta bera 
prestatzeko eta adosteko prozesuaren ondoren sortu diren helburuen eta lan-
ildoen berri eman beharko zaielako. Zentzu horretan, Bide Segurtasuneko 
Batzordearen parte hartzea funtsezkoa da. 
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• Plana burutzen den bitartean.  
o Urtero emaitzen berri emanez.  
o Urte bakoitzean garatuko diren ekimenen berri emanez. 

 
 
 
Komunikazio-estrategiak hiru ildo bereizi zehaztu ditu: 
 

Norentzat Zertarako Zer 

Barrura begira 
(TZrentzat) 

• Trafiko Zuzendaritza 2020. 
urterako Estrategiaren 
helburuekin lerratzeko. 

• Estrategiaren edukiak eta 
garapena Zuzendaritzan ezarri 
beharreko kudeaketa-eredu 
berriarekin egokitzeko. 

• 2015-2020 aldirako Plan Estrategikoa eta 
erakundean inpaktu handiena izango duten 
lan-ildo berriak jakinaraztea. 

• Aldian-aldian estrategiaren garapen-mailaren 
eta lortutako emaitzen berri ematea. 

Kanpora begira 
(eragileentzat) 

• Bide segurtasunarekin eta 
mugikortasun seguruarekin 
eta iraunkorrarekin lotura 
duten eragile publiko eta 
pribatuak estrategiarekin 
lerratzeko. 

• Bide-segurtasunaren eta mugikortasun 
seguruaren eta iraunkorraren alorrean lortu 
nahi diren jomugak eskuratzeko ezarriko 
diren helburu handien eta estrategien berri 
ematea. 

• Lortutako emaitzen berri ematea.  

Herritarrentzat 

• Iritzi publikoa bide-
segurtasunaren eta 
mugikortasun seguruaren eta 
iraunkorraren garrantziaren 
ingurua sentsibilizatzeko. 

• Hedabideei plana abian jarri izanaren, urteko 
planen, jarraipen-planen eta urteko txostenen 
berri emango zaie prentsa-oharren bidez. 

• Herritarrei informazio-kanpaina baten bidez 
jakinaraziko zaie estrategia abian jarri dela. 
Urteko planen, jarraipen-txostenen eta urteko 
txostenen inguruko informazioa Trafiko 
Zuzendaritzaren webgunean argitaratuko 
diren informazio-oharren bidez emango zaie. 

 
 




