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Bide-Segurtasunarekin bat egiten 
duten euskal Enpresen Sarea

I n n o v a b i d e



2020-2025 aldirako Euskadiko 
Segurtasun Publikoaren Plan 
Orokorrarekin lerrokatua
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• Bide-segurtasuna, Agenda 2030eko GJHetan jasotako erronka 
globala (3. Helburua, 3.6 Helmuga eta 11. Helburua, 11.2 Helmuga) 

• EB: 2021-2030 aldirako Bide-Segurtasunerako Ekintza-Plan 
Estrategikoa 

• Xede komuna: istripu-tasa murriztea trafiko-istripuek eragindako 
ZERO BIKTIMAREN IKUSPEGITIK

• 2030erako helburua: %50 murriztea hildako eta zauritu larrien 
kopurua 2020ko kopuruaren aldean

• Stockholmeko adierazpena 2020: Bide-segurtasuna hobetzeko 
konpromisoa ZERO IKUSPEGIA Sistema Seguruaren ikuspegi 
integratuarekin. Bere baitan hartzen ditu sektore eta erakunde 
guztiak: joera aldatzeko jarduerak



2000. urtean 200dik gora 
pertsona hil ziren Euskadin 
trafiko istripuen ondorioz.

Gaur egun, ezbehar kopurua murriztu egin da, 
hildakoak 40-50 inguru  baitira. Hortaz, 
beheranzko joera finkatu da, eta datua 
zertxobait egonkortu da azken urteotan. 
Gauza bera gertatu da zauritu larrien kasuan, 
hau da, kopurua egonkortu egin da, eta 
urtean 400-450 pertsona inguruan kokatu da.

Hildako kopuruaren bilakaera 2001-2020 bitartean*

Iturria: EAEko trafiko istripuen urtekari estatistikoa. Eusko 
Jaurlaritza. *2020ko behin-behineko datuak.
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Misioa eta Ikuspegia

Misioa

Euskal errepide sareko erabiltzaileen 
ongizatea eta segurtasuna bultzatzea, 
bide-segurtasuna, trafikoaren arintasuna 
eta mugikortasun seguru eta jasangarria 
sustatuz, eta beti ere oinarritzat hartuz 
prebentzioa, koordinazioa eta erakunde 
eta herritarren erantzukidetasuna.

Ikuspegia

Istripu kopurua murriztea trafiko istripuen 
ondoriozko Zero Biktimaren Ikuspegitik, eta 
Euskadi Europa mailako erreferente 
bihurtzea bide-segurtasunean eta 
trafikoaren kudeaketan, hildakoen eta 
zauritu larrien kopuruak gutxitzeko helburu 
orokorra betez.
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Printzipioak eta 
erronkak



III. erronka, 5. Ildo Estrategikoa, 5.1.3 ekintza: Innovabide – 
Bide-segurtasunarekin bat egin duten euskal enpresen sarea indartzea 

kudeaketatik abiatuta
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Innovabide ibilbidea

ZERGATIK ETA ZERTARAKO 
SARE HAU?

• Errepideko ezbehar 
kopurua murrizteko.
• Mugikortasun seguruaren 
inguruko kontzientzia 
sustatzeko.
• Biktima kopurua 
gutxitzeko.
• Mugikortasun seguruaren 
inguruko ardura 
partekatzeko.

NOR DAGO SAREAN?

Edozein tamaina edo 
lan-eremutako euskal 
enpresak.

ZER SUPOSATZEN DU 
SAREKO KIDE IZATEAK?

• Elkarrekin partekatzea eta 
elkarrengandik ikastea.
• Sare sozialetan presentzia 
izatea, laneko 
bide-segurtasunaren alde lan 
egiten duen enpresa gisa
• Trafiko Zuzendaritzaren 
aitortza publiko eta ofizial bat 
jasotzeko hautagai izatea 
hartutako konpromisoagatik 
eta emaitza bikainengatik.

ZER BEHAR DA SAREKO 
KIDE IZATEKO?

• Bide-segurtasunaren 
kudeaketari buruzko 
enpresako 
barne-diagnostiko bat.
• Sareko aholkulariek 
pertsonalizatutako 
kontraste bat.
Enpresaren ezaugarri eta 
premiei egokitutako 
hasierako dokumentua.



Hausnarketa egingo duen lantaldea 
edo pertsona multzoa definitzea

Bakarkako hausnarketa: indarguneak 
eta hobetu beharreko arloak

Adostasuna eta kanpoko kontrastea

Hausnartuz 
aurrera 
egiteko
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III. erronka, 5. Ildo Estrategikoa, 5.1.3 ekintza: Innovabide – 
Bide-segurtasunarekin bat egin duten euskal enpresen sarea indartzea 

kudeaketatik abiatuta

Sarearen urteroko topaketa eta aitortza 
enpresari bide-segurtasun arloko 
jardunbide egokiengatik

Ezagutzaren transferentzia 
eta aitortza
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www.trafikoa.euskadi.eus


