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Sarrera

Mugikortasun seguru eta jasangarrian au-

rrera egiten jarraitzea, EAEko bide-segurta-

sun eta mugikortasun seguru eta jasanga-

rriko 2015-2020 aldiko plan estrategikoaren 

erronka.  

Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Saileko Trafiko 

Zuzendaritzaren gidaritzapean, 2014an Euska-

diko Bide Segurtasunaren eta Mugikortasun Se-

guru eta Jasangarriaren egoeraren gaineko go-

goeta eta azterketa sakoneko prozesua egin zen, 

2020 . urteari begirako orientabide estrategiko 

nagusiak zehazteko .

Gogoeta- eta azterketa-prozesu horren emaitza 

da 2015-2020 aldiko Euskadiko Bide Segurtasun 

eta Mugikortasun Seguru eta Jasangarriko Plan 

Estrategikoa, helburu argi bat daukana: EAEko 

errepideetako istripu-tasa are gehiago murriztea, 

azken urteetan euskal gizartean bide-segurtasu-

naren eta mugikortasun seguru eta jasangarriaren 

arloan gertatzen ari den kultura-aldaketa finkatu-

ta . Aldaketa hori beheranzko joera finkatzen ari 

da Euskadin istripu-tasari dagokionez . Mendea-

ren hasieran 200 pertsona baino gehiago hiltzen 

ziren gure kale eta errepideetan; gaur egun, aldiz, 

hildako pertsonen kopurua 40tik beherakoa da . 

Hala ere, joera hori alde batera utzita, badakigu 

bide luzea dugula egiteko bide-segurtasunaren 

eta mugikortasun seguru eta jasangarriaren 

erronkan konprometituta gauden eragile guztiok 

parte hartzen dugun erantzukizun partekatuko 

eginkizunean .

Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Segu-

rurako eta Jasangarrirako 2015-2020 aldirako 

Plan Estrategikoa gure ibilbide-orria da, 2010etik 

2020ra zirkulazio-istripuetan hildako pertsonen 

kopurua % 50 murrizteko Europako helburuare-

kin batera, eta hark helburuak ezartzen ditu, 

2020rako istripu-tasa murriztea lortzeko garatu 

beharreko jarduera-ildoak zehazteaz gain .

Ikuspegi horretan aurrera egiteko, 5 helburu na-

gusi proposatzen dira . Helburu horien bitartez, 

Plan Estrategikoan bertan definitutako jardunak 

bideratzen dituen norabidea finkatzen da, bai eta 

etorkizunean sor daitezkeen bestelako jardunena 

ere, betiere ingurunean gertatzen diren aldaketei 

edo bestelako aukerei erantzuteko . 

Planaren helburu nagusiak hauek dira:

O1 . Talde ahulak babestea .

O2 . Errepide nagusietan zirkulazioaren kudeake-

ta hobetzea .

O3 . Bigarren mailako errepideetan bide-segurta-

suna hobetzea .

O4 . Jokabide desegokiak zuzentzea .

O5 . Hiriguneetan mugikortasun seguru eta jasan-

garria bultzatzea .

Helburu horiek betetzeko, beharrezkoa izango da 

5 estrategia hauek garatzea:

E1 . Bide-hezkuntza .

E2 . Zirkulazioa eta bide-segurtasuna ikertzea .

E3 . Zirkulazioaren kudeaketa .

E4 . Zaintza eta kontrola .
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BIDE SEgURtASUNERAKO EtA MUgIKORtASUN SEgURURAKO EtA JASANgARRIRAKO PlAN EStRAtEgIKOA 2015-2020. 

Helburuak  BIDE-SEgURtASUNA  ZIRKUlAZIOAREN KUDEAKEtA

 Prestakuntza/ Ikerketa BS-rako eta Zirkulazioaren Baimena/kontrola Informazioa Zirkulazioaren 
 Hezkuntza  kudeaketarako ingeniaritza eta zehapena   kudeaketa

H1 . 
Talde ahulak  
babestea

H2 . 
Errepide nagusietan  
zirkulazioaren kudeaketa hobetzea

H3 . 
Bigarren mailako errepideetan  
bide-segurtasuna hobetzea

H4 . 
Jokabide desegokiak  
zuzentzea

H5 . 
Hiriguneetan mugikortasun  
seguru eta jasangarria bultzatzea

Azken finean, 2020an hurrengo belaunaldiari utziko diogun Euskadin zirkulazioaren kudeaketaren eta bide-segurtasunaren arloko arazo nagusiak konpont-

zeko bidean egotea da 2020rako BSPEren helburua .
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gobernantza eta kultura berria: helburuen 

araberako kudeaketa herri-administrazioetan

Gobernantza edo gobernamendu ona lortzeko, 

gobernuaren politikak esplizituak izan behar dira 

eta haren kudeaketa diseinatutako helburuen eta 

bilatutako emaitzen arabera ebaluatu behar da . 

Ebaluazioa ez da ekitaldi bat ixtean egiten den 

jarduera . Etengabeko prozesua da eta kudeake-

ta estiloaren zati izan behar du . 

Sarritan, ebaluazio sistemak, erabiltzen direnean, 

erabilitako baliabideen kudeaketan eta jarraitu-

tako prozesuen ebaluazioan oinarritu dira, emait-

zen eta planteaturiko helburuen lorpen mailan 

oinarritu baino .

Jaurlaritzaren Kontseiluak 2014ko urrian onartu 

zuen AURRERABIDE, Eusko Jaurlaritzaren Ku-

deaketa Publiko Aurreratuko Eredua, baita hori 

ezartzeko oinarrizko prestakuntzaren eta lagunt-

zaren proiektua ere, herritarren eskaera berriei 

erantzute aldera lan-metodologia aldatzeko . 

Barne-antolakuntza kultura aldatu nahi da, herri-

tarrei kalitatezko zerbitzu publikoak, balio erant-

sikoak, eskaini ahal izateko . Trafiko Zuzendaritzak 

ordutik parte hartzen du Aurrerabide prozesuan, 

hortaz, bere egiten ditu kudeaketa aurreratuaren 

ereduaren printzipioak eta bere jardueretan txer-

tatzen ditu . Ildo horretatik, 2020rako BSPEren 

kudeaketa eta lidergoa modu naturalean ahokat-

zen da Trafiko Zuzendaritzaren kudeaketa-ere-

duaren funtsezko pieza gisa .

Hortaz, Trafiko Zuzendaritzak helburuen arabe-

rako kudeaketaren irizpideak eta metodoak txer-

tatzen ditu bere kudeaketa-prozeduretan . Enpre-

sa pribatu eraginkorrek duela zenbait hamarkada 

txertatu dituzte irizpide horiek, beren kudeaketa-

metodoetan gardentasuna eta eraginkortasuna 

pixkanaka areagotzeko . 

Hala, helburuen araberako kudeaketak Trafiko 

Zuzendaritzak bere politiken eta planen misioa, 

ikuspegia, estrategiak eta aurreikusitako emaitzak 

argi azaltzeko eskatu du; horrela, haren kudeake-

ta gardenagoa da, eta, batez ere, gobernuaren 

jardunak hobeto ebaluatzeko azterketa-elemen-

tuak ematen dira .

Trafiko Zuzendaritzak hauxe bilatzen du horren 

bitartez: bere planen ebaluazio ariketak zorrot-

zagoak eta erabilgarriagoak izatea, jomugak 

bete direla frogatzeaz gain, haien egokitasuna 

ebalua dadin ezarritako helburuen eta lortutako 

emaitzen arteko konparazioaren arabera . Hor-

taz, ebaluazio-ariketa planaren etengabeko 

hobekuntzarako tresna bilakatzen da, propo-

satutako jarduketak zein ezarritako jomugak 

berrikusita .



3. Erreferentzia-marko berria

Bide-segurtasunaren eta mugikortasun se-

guru eta jasangarriaren arloko nazioarteko 

politika

2010ean, Nazio Batuek eta mundu osoko gober-

nuek «Bide-segurtasunerako ekintza-hamarkada 

(2011–2020)» izendatu zuten, lehenik eta behin, 

iragaitzazko istripuen biktimen kopurua egonkort-

zeko eta, ondoren, murrizteko .

Ildo beretik, Europar Batasunak 2010eko uztailean 

argitaratu zuen Bide-segurtasuneko espaziorantz: 

bide-segurtasunari buruzko orientabide politikoak 

2011-2020 izeneko komunikazioa . Agiri horrek 

hamarkada horretan bide-segurtasunaren arloko 

EBren helburuak eta jarduketak zehazten zituen . 

Esan daiteke ibilbide-orri horrek NBEk ezarritako 

jarduera-ildoak aurreratzen eta barne hartzen 

zituela, Europako kasuan helburuaren definizioa 

zehatzagoa bazen ere; izan ere, 2020rako, 

2010eko datuetan oinarrituta, errepideetan 

hildako pertsonen kopurua erdira murrizte-

ko helburua ezartzen zuen, hau da, % 50eko 

anbizio handiko murrizketa .

2017ko martxoan, Europar Batasuneko estatu 

kideetako garraio-ministroak Vallettan bildu zi-

ren eta bide-segurtasuna hobetzeko konpro-

misoa berretsi zuten, kontziente baitziren Eu-

ropan zirkulazio-istripuetan hildako eta larri 

zauritutako pertsonen kopuru handiaz (26 .100 

hildako EBn 2015ean); kopuru hori handia da 

oraindik ere . Gizartearen arazo larri horrek giza 

sufrimendu handia eta kostu ekonomiko onar-

tezinak eragiten ditu; kalkulatzen da kostu ho-

riek urtean 50 .000 milioi eurokoak direla istripu 

hilgarriei dagokienez soilik, eta 100 .000 milioi 

euro baino gehiagokoak istripu larriak kontuan 

hartzen badira .

Egoera horren aurrean, EBren bide-segurtasu-

nari buruzko hurrengo estrategiak, 2020-2030 

hamarkadarako prestatzea aurreikusita da-

goenak, helburu hau ezarriko du: 2030erako 

erdira murriztea, 2020ko datuetan oinarri-

tuta, EBko errepideetan larri zauritutako 

pertsonen kopurua . Bereziki kezkagarria da 

urtero hiltzen edo zauritzen diren oinezkoen edo 

txirrindularien kopurua .

Euskadiko Segurtasun Publikoko 2014-2019 

Plan Orokorra 

Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema an-

tolatzeari buruzko ekainaren 28ko 5/2012 Legeak 

segurtasun publikoa antolatzeko markoaren ikus-

kera integrala du, zeinak artikulatzen baitu admi-

nistrazio publikoek abian jartzen duten xedapen, 

prozedura, bitarteko eta baliabide sorta bat, he-

lburu duena baldintzak sortzea eta oztopoak 

ezabatzea pertsonek bete-betean disfruta ditza-

ten beren eskubideak eta askatasunak eta posi-

ble izan dezaten bizikidetza baketsuan, ongiza-

tean eta gizarte kohesionatuan bizitzea, hartarako 

ahal den neurrian murriztuz arriskuak eta perilak, 

nahita edo nahi gabe gertatu ohi direnak, pertso-

nen eskubideei eta askatasunei dagokienez, bai 

eta pertsonen euren, beraien ondasunen eta on-

dare kolektiboaren segurtasunari dagokionez ere . 

Aipatutako legearen arabera, Euskadiko Segur-

tasun Plan Orokorrak herritarren segurtasuna-

ren, larrialdien, bide-segurtasunaren eta beste 

arlo batzuetako arriskuen, jardueren eta bitarte-

koen analisi eta aurreikuspen orokorrak biltzen 
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ditu, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko herri-

tarren elkarbizitzari eta pertsonen eta ondasunen 

segurtasunari eragiten dioten beste batzuk ere . 

Horrela, plan horrek plangintzan sartzen den ere-

muaren segurtasun-egoera aztertzen du eta he-

lburu orokorrak eta lehentasunak definitzen ditu; 

gainera, bitarteko eta errekurtso eskuragarriak 

zehazten ditu, bai eta abiarazi beharreko ekintzak 

ere, beren aplikazio-egutegia eta jarraipen- eta 

ebaluazio-metodoak eta indarraldia adierazita . 

Gainera, plan horrek helburu nagusiak eta ildo 

teknikoak zehazten ditu agintaritzek beren helbu-

ruak, estrategiak eta jarduera-ildoak ezar ditzaten, 

baita horien planifikazioak ere . 

Euskadiko Segurtasuneko 2014-2019 Plan 

Orokorra indarrean dago, hortaz, beharrezkoa da 

2020rako BSPEn zirkulazioaren arloan hartutako 

helburuak gogoraraztea:

· Gure errepide-sareko biktimen eta istripuen 

kopurura murriztea .

· Gizartea kontzientziatzea bide-segurtasuna-

ren araudia errespetatzeaz .

· Informazioa biltzea eta trukatzea eta barne-

baliabideekin, kanpo-eragileekin, erakundee-

kin eta nazioarteko sareekin koordinatzea .

· Bide-segurtasunaren arloko prestakuntza 

sustatzea gizarteko sektore desberdinetan .

Horretarako, aipatutako planak jarduera-eremu 

batzuk identifikatzen ditu, bereziki, zirkulazioan 

eta bide-segurtasunean eragina dutenak, eta 

horiek 2020rako BSPEn ere bildu ziren:

1 . Euskal poliziaren zerbitzuen (Ertzaintza eta 

Udaltzaingoa) lankidetzarako eta koordina-

ziorako mekanismoak sustatzea .

2 . Udaltzaingoekin harremanak sustatzea, 

zirkulazioari, motordun ibilgailuen zirkula-

zioari eta bide-segurtasunari buruzko araudia 

bete eta interpreta dadin .

3 . Koordinazioa sustatzea larrialdietako arreta-

ren eta babes zibilaren euskal sistema osat-

zen duten gainerako herri-administrazioekin .

4 . Euskal administrazioen zerbitzuek hartu be-

harreko estandarrak ezartzea, datuen trans-

misioa eta gorabeheren nahiz baliabideen 

kudeaketa eta igorpena ahalbidetzeko mo-

duan, baliabideen denbora errealeko koor-

dinazioa gauzatu dadin .

5 . Zirkulazio-istripuen prebentzioan laguntzea, 

gidarientzako prestakuntza- eta informazio-

jarduera abiarazita eta azpiegiturak birmol-

datuta, istripu-arriskuak eta horien larritasu-

na minimizatzeko eta modu seguruan 

gidatzea sustatzeko .

6 . Zirkulazio-arauen behaketa era bateratuan, 

etengabe eta egoki kontrolatzeko baliabi-

deak garatzen laguntzea .

7 . Ahal den heinean, istripuen kausak, baldint-

zak eta ondorioak hobeto ezagutzen lagunt-

zea, dagozkion ikaskuntzak ateratzeko eta, 

hala, errepikatzea saihesteko .



Etorkizuneko joerak

1.

Apurka-apurka, gero eta argitasun handiagoare-

kin, eredua eta paradigma aldatzen ari da 

zirkulazioaren kudeaketari eta bide-segur-

tasunari dagokienez . Orain arte, bide-segurta-

sun «tradizionalak» funtsezko hiru oinarri izan ditu: 

bidea (errepidea), ibilgailua (autoa) eta gizakia 

(gidaria) . Hala ere, azken hamarkadan, konekta-

garritasuna, automatizazioa eta gidatzen lagunt-

zeko sistemak (ibilgailuetan eta azpiegituretan 

eskuragarri dauden datuak erabiltzea, eCall sis-

tema, errei-aldaketaren alerta, oztopoen alerta . . .) 

funtsezko elementuak izaten ari dira zirkulazioaren 

kudeaketa eta bide-segurtasuna hobetzeko; hor-

taz, zirkulazio-istripuak desagerraraztea aukera 

erreala izango da berandu baino lehen . Herrialde 

batzuetan dagoeneko bosgarren mailako auto 

autonomoen adibideak daude .

2.

Nazio Batuen arabera, munduko biztanleriaren 

erdia baino gehiago 300 .000 biztanle baino ge-

hiagoko hiriguneetan bizi da . Horrela aurrera egi-

ten jarraituz gero, 2050ean bi heren izango dira . 

Europan, hirietan pertsonen % 75 pilatzen 

dira dagoeneko . Biztanleriaren hiriguneetako 

kontzentrazio hori ingurumen-presio nabarmenak 

eragiten ari da, hala nola ingurumen-kutsadura, 

kutsadura akustikoa eta zirkulazioaren masifika-

zioa, horrek dakartzan arazoekin . Hala, pertsona 

gutxik ukatzen dute etorkizuna elektrikoa izango 

dela . Elektrifikazioa eta ordezko erregaiak atzera-

bueltarik gabeko bidea dira . 

3.

Hirigune horietan, tradizionalki, zirkulazioa «oi-

nezkoak» eta «ibilgailu motordunak» desberdin-

duta sailkatu da juridikoki . Lehenengoen espazio 

naturalak espaloiak ziren; bigarrenenak, aldiz, 

galtzadak . Bereizketa horri dagokionez, gure hi-

rietan eta udalerrietan indarrean dauden zirkula-

zio-arauak ezarri ziren, baita murrizketekin, seina-

leztapenarekin, igarotzeko lehentasunekin, 

debekuekin eta antzekoekin lotutakoak ere . Hala 

ere, teknologia berriek lagundu dute hiri-mu-

gikortasuneko irtenbide berriak sortzen, eta 

horiek oinezkoen lekualdaketak errazten dituzte 

«oinezkoa/ibilgailu motorduna» bereizketa tradi-

zionala apurtzen duten ibilgailu-eredu berrien la-

guntzaz . Ibilgailu horiek, MPI deritzenak (mugikor-

tasun pertsonalerako ibilgailuak, adibidez, 

patinete elektrikoak, segway-a, hoverboard-a), 

kasu batzuetan, pertsonek baino masa handiagoa 

dute eta oinezkoak baino azkarrago mugitzen 

dira; horrela, arrisku-egoerak eragiten dituzte, 

hiri-espazioa gainerako erabiltzaileekin partekat-

zen dutelako . 
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4.

Beraz, aurreikus daiteke etorkizunean kaleak eta 

errepideak seguruagoak izango direla, gidatze 

autonomoko automobilak heltzen direnean . Bai-

na hori errealitatea izan arte, ibilgailu autonomoak 

eta eredu tradizionalekoak elkarrekin biziko diren 

trantsizio-etapa igaroko dugu . Kaleetan, 

erronka nagusia oinezkoen, ibilgailu elektrikoen 

eta MPIen arteko bizikidetza izango da . Hirigu-

neetan, merkataritza elektronikoaren bidez etxe-

ra eramandako gaien hazkundea erronka gehi-

garria izango da hiriaren bizigarritasunerako, 

horiek garraiatzeko furgoneten, bizikleten eta 

ziklomotorren kopuruaren hazkundeagatik .

5.

Zalantzarik gabe, argudio horiei dagokienez, herri-

administrazioaren eginkizuna funtsezkoa 

izango da zirkulazioa eta mugikortasuna era-

ginkortasunez eta segurtasunez kudeatzeko .
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Aurrera egiteko neurtzea: aginte-taula estrategikoa

Aginte-taula

2020rako BSPE onartu ondoren, kudeaketarekin 

lotutako urteko txostenak egin dira, eta horietan 

planeko jomugen betetze-mailan egindako aurre-

rapenak bildu dira («zer» galderari erantzuten dio-

tenak) . Gainera, deskargu kualitatiboak egin dira 

planak zehaztutako 5 estrategien barruko jardue-

ra-ildoetan eta egindako ekimenenetan («nola» 

galderari erantzuten diotenak) .

Planaren esparruan zehaztutako estrategiek ez-

behar-tasaren zuzeneko kausetan eragin erlatiboa 

dutela ondo jakin arren, bi deskarguen loturarik 

eza 2020rako BSPEren balioespen-sistemaren 

mugatzat jo daiteke . Ekimenak betetzea politikak 

edo tresnak abian jartzea baino ez dela ulertzen 

bada, haiek zirkulazioaren kudeaketan eta bide-

segurtasunean izango duten eragina aintzat har-

tu gabe, ez da nahikoa .

Ondorioz, bitarteko ebaluazioan BSPEren testuin-

guruan egindako bi azterketek bat egiten dute: 

planeko jarduera-ildoen eta ekimenen jarraipenak 

eta jomuga estrategikoetan oinarritutako zirkula-

zioaren kudeaketaren eta bide-segurtasunaren 

egoerak (aginte-taula estrategikoa) .

Horregatik, BSPEren berariazko helburua zen jo-

mugak eta horien aginte-taulako adierazleak le-

rrokatzea zehaztutako 5 helburu estrategikoekin . 

Beraz, aginte-taula kudeaketa-tresna bat da, 

estrategia hobetu ulertzea eta horren jarraipena 

egitea ahalbidetzen duena . Horrela, plan estrate-

gikoan zehaztutako 5 helburuak betetzen diren 

ala ez balioesteko, horietako bakoitzerako jomu-

ga kuantitatiboak definitu dira, planarekin lortu 

nahi denarekin bat datozenak . 

Beraz, atal honetan, 2020rako BSPEren 5 helbu-

ruen (eta 21 jomugen) ebaluazio globala aurkezten 

dugu, dagokion adierazlearen joeran oinarrituta, 

ezarritako helburuak lortzeko konpromiso bakoit-

zean egin diren ekimen nagusiak azpimarratuta .

Emaitzak modu grafiko eta intuitiboan aurkeztu 

dira, adierazleak azken urteetan izan duen joera 

erakusten duten koloreen bitartez . Azterketa hau 

partziala da nahitaez, adierazleak joera positiboa 

izan arren, 2020rako BSPEn ezarritako helburuak 

lortzea zaila izan baitaiteke .

Joera

 - Joera positiboa 2020rako ezarritako helburua betetzeari dagokionez

 - Oraindik ez dago ikuspegi argirik 2020rako ezarritako helburua beteko den ala ez zehazteko

 - Joera negatiboa 2020rako ezarritako helburua betetzeari dagokionez
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Helburu bakoitzaren banakako ibilbidearen ondo-

ren, hurrengo atalean baterako ebaluazioa biltzen 

da, eta modu errazean erantzuten du mugikorta-

sun seguru eta jasangarriaren bidean eraginkor-

tasunez aurrera egiten ari garen ala ez, jakinda 

bide hori, berez, etengabe egokitzen ari dela .

Aurrerapen nagusiak

Hurrengo grafikoak modu laburrean eskaintzen 

ditu 2020rako BSPEren 5 helburuei eta 21 jomu-

gei dagozkien balorazioak, izandako joeren ikus-

pegia aintzat hartuta . 

2013-2017 aldiko adierazleen bilakaeran oinarri-

tuta, ikusten da 1. helburuan (talde ahulak ba-

bestea) hildako pertsonen kopuruaren bilakaera 

beheranzkoa dela denbora-tarte horretan . Hala 

ere, larri zauritutako pertsonen kasuan, datuen 

bilakaerak oraindik ez du bilatutako noranzkorako 

joera argirik erakusten, bereziki, 65 urtetik gorako 

pertsonen, bizikleten gidari nahiz bidaiarien eta 

oinezkoen kasuan . Talde horietan, larri zauritutako 

pertsonen kopurua progresiboki hazi dela ikusten 

da . Joera horiek aurreikusitako prebentzio-jar-

duketak bizkortzeko eta horietan sakontzeko 

beharra areagotzen dute .

3. helburuari dagokionez (bigarren mailako erre-

pideetan bide-segurtasuna hobetzea), 2013-

2017 aldiko istripuen ehunekoa % 50ean man-

tendu da, eta ez da beheranzko joera argirik 

ikusten, hortaz, ezta ezarritako helburua lortzeko 

bidean gaudenik ere . 

4. helburuari dagokionez (jokabide desegokiak 

zuzentzea), 2013-2017 aldian aurrerapen txikia 

egin da . Ildo horretatik, Ertzaintzaren prebentzio-

kontroletan egindako eta emaitza positiboa izan 

duten alkoholemia eta drogak detektatzeko pro-

ben ehunekoak aldaketa handirik gabe mantent-

zen dira urtetik urtera . 

5. helburuak (hiriguneetan mugikortasun segu-

ru eta jasangarria bultzatzea), 2015 ., 2016 . eta 

2017 . urteetan, zirkulazio-istripuetan hildako pert-

sonen kopuruaren beheranzko joera erakusten 

du, 2010etik aurrerako bilakaeraren ildo beretik .

Hortaz, mota horretako ikuspegi sintetikoek es-

katzen duten arretarekin, hauxe diosku aritme-

tikak: 5 adierazletan joerak positiboak direla, 9 

adierazletan oraindik ez dagoela 2020rako hel-

burua beteko den ala ez zehazteko ikuspegi ar-

girik eta 3 adierazletan BSPEkoak baino epe lu-

zeagoak beharko direla . 

Zenbaketa bukatzeko, 2. helburuari dagokionez, 

oraindik ez dago daturik .
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Helburu nagusiak Joera  2020rako Helburu Estrategikoak

   1. JOMUgA: Urtean hiltzen diren pertsonen kopurua 33tik behera jaistea (Europar Batasunak ezarritako helburua) .

   2. JOMUGA: Zauritu larrien kopurua % 30 jaistea .

   3. JOMUGA: Hildako 14 urtetik beherako neska-mutilen kopurua 0ra jaistea .

   4. JOMUGA: Zirkulazio-istripua izan zuten eta eusteko sistemak erabiltzen ari ziren 14 urtetik beherakoak % 100 izatea .

   5. JOMUGA: Hildako edo larri zauritutako motor-gidarien kopurua % 40 jaistea .

   6. JOMUGA: Hildako edo larri zauritutako 64 urtetik gorako pertsonen kopurua % 40 jaistea .

   7. JOMUGA: In itinere eta in misio istripuetan hildako eta larri zauritutako pertsonen kopurua % 40 jaistea .

   8. JOMUGA: Hildako eta larri zauritutako txirrindularien kopurua % 50 jaistea .

   9. JOMUGA: Hildako edo larri zauritutako oinezkoen kopurua % 40 jaistea .

   10. JOMUGA: Zirkulazioan gorabeherak konpontzeko batez besteko denbora % 10 murriztea, gorabehera motaren arabera .

   11. JOMUGA: Gidariek zirkulazioko gorabeherengatik galdutako ordu kopurua % 10 jaistea .

   12. JOMUGA: Zirkulazioko gorabeheren ondoriozko kostu ekonomikoa % 10 jaistea .

 
   

13. JOMUGA: Bigarren mailako errepideetan biktimadun istripuen indizea % 50 jaistea .

   14. JOMUGA: Aurrearretazko kontroletan alkoholagatiko emaitza positiboen ehunekoa % 50 jaistea .

   15. JOMUGA: Aurrearretazko kontroletan drogengatiko emaitza positiboen ehunekoa % 50 jaistea .

   16. JOMUGA: Istripu baten ostean emaitza positiboa duten alkohol-proben ehunekoa % 50 jaistea .

   17. JOMUGA: Istripu baten ostean emaitza positiboa duten droga-proben ehunekoa % 50 jaistea .

   18. JOMUGA: Alkoholagatiko eta drogengatiko emaitza positiboa duten hildakoen kopurua % 50 jaistea .

   19. JOMUGA: Hiriguneetan hildako eta larri zauritutako pertsonen kopurua % 50 jaistea .

   20. JOMUGA: Hiriguneetan hildako eta larri zauritutako oinezkoen kopurua % 50 jaistea .

   21. JOMUGA: Hiriguneetan hildako txirrindularien kopurua zero izaten jarraitzea eta larri zauritutako pertsonen kopurua % 50 jaistea .

H1. Talde ahulak babestea.

H2. Errepide nagusietan 
zirkulazioaren kudeaketa hobetzea.

H3. Bigarren mailako errepideetan 
bide-segurtasuna hobetzea.

H4. Jokabide desegokiak zuzentzea.

H5. Hiriguneetan mugikortasun 
seguru eta jasangarria bultzatzea.



1. HElBURUA. tAlDE AHUlAK BABEStEA

“Talde ahulak babestea, hildako nahiz larri zauritutako pertsonen kopurua 
murriztuta”

1. JOMUgA: Urtean hiltzen diren pertsonen kopurua 33tik 

behera jaistea (Europar Batasunak ezarritako helburua).

2014ko emaitza bereziki baxuen ondoren, 2015eko, 2016ko eta 2017ko 

joerak jarraitu egiten dio 2010aren hasieran hasi zen zirkulazio-istripuetan 

hildako pertsonen kopuruaren beheranzko bideari; hain zuzen, urte horretan 

67 pertsona hil ziren .

Euskadin zirkulazio-istripuetan hildako pertsonen kopuruaren bilakaera 

(Ertzaintza eta udaltzaingoak)

2. JOMUgA: Zauritu larrien kopurua % 30 jaistea.

Hala ere, zirkulazio-istripuetan larri zauritutako pertsonen kasuan, 2017 . 

urtean kopurua handitu da aurreko urteetakoarekin alderatuz . 

Ildo horretatik, ekonomiaren gorakadak mugikortasunaren hazkundea era-

gin du euskal kale eta errepideetan, eta horrek, halabeharrez, istripu gehia-

go egoteko arriskua handitu du .

Euskadin zirkulazio-istripuetan larri zauritutako pertsonen kopuruaren 

bilakaera (Ertzaintza eta udaltzaingoak)
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3. JOMUgA: Hildako 14 urtetik beherako neska-mutilen 

kopurua 0ra jaistea.

2017an, Euskadin zirkulazio-istripuetan hildako eta larri zauritutako 14 ur-

tetik beherako pertsonen kopurua 2013koaren antzekoa izan zen: 11 pert-

sona larri zauritu ziren eta bat hil zen .

Euskadin zirkulazio-istripuetan hildako eta larri zauritutako 14 urtetik 

beherako pertsonen kopuruaren bilakaera (Ertzaintza eta udaltzaingoak)

4. JOMUgA: Zirkulazio-istripua izan zuten eta eusteko 

sistemak erabiltzen ari ziren 14 urtetik beherakoak  

% 100 izatea.

2017an, zirkulazio-istripuetan hildako eta larri zauritutako eta eusteko sis-

temaren bat erabiltzen zuten 14 urtetik beherako pertsonen ehunekoa 

% 93,6 izan zen . Ehuneko horren joera positiboa izan da segida osoan 

2013tik; urte horretan ehunekoa % 85,2 izan zen .

Euskadin zirkulazio-istripuetan hildako eta larri zauritutako eta eusteko 

sistemak erabiltzen zituzten 14 urtetik beherako pertsonen ehunekoaren 

bilakaera (Ertzaintza)
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5. JOMUgA: Hildako edo larri zauritutako motor-gidarien 

kopurua % 40 jaistea.

Euskadin 2013-2017 aldian zirkulazio-istripuetan hildako eta larri zauritutako 

motozikleten eta ziklomotorren gidarien eta bidaiarien kopuruak ez du be-

heranzko joera argirik . Talde horretan arreta berezia jarri beharko da .

Euskadin zirkulazio-istripuetan hildako eta larri zauritutako motozikleten 

eta ziklomotorren gidarien eta bidaiarien kopuruaren bilakaera (Ertzaintza 

eta udaltzaingoak)

6. JOMUgA: Hildako edo larri zauritutako 64 urtetik 

gorako pertsonen kopurua % 40 jaistea.

Antzeko egoeran dago 65 urtetik gorako pertsonen taldea: hildakoen ko-

puruak BSPEn 2020rako ezarritako helburuak baino txikiagoak dira, baina, 

hala ere, kezkagarriak dira larri zauritutako pertsonei dagokienez, izan ere, 

kopuruek etengabe egin dute gora 2014tik aurrera . Hazkunde horren bi 

erantzule bakarrak dira biztanleriaren zahartzea eta adineko pertsonek lu-

zaroago gidatzea . 

Euskadin zirkulazio-istripuetan hildako eta larri zauritutako 65 urtetik 

gorako pertsonen kopuruaren bilakaera (Ertzaintza eta udaltzaingoak)
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7. JOMUgA: In itinere eta in misio istripuetan hildako eta 

larri zauritutako pertsonen kopurua % 40 jaistea.

Euskadin in itinere eta in misio istripuetan hildako eta larri zauritutako pert-

sonen kopuruaren bilakaerak ez du joera argirik erakusten, eta segidako 

datuak nahiko egonkorrak direla ikusten da .  

Enpresetako bide-segurtasunaren kudeaketaren arloa Trafiko Zuzendarit-

zaren lehentasunezko helburua izango da datozen urteetan . 

Euskadin in itinere eta in misio istripuetan hildako eta larri zauritutako 

pertsonen kopuruaren bilakaera (Ertzaintza)

8. JOMUgA: Hildako eta larri zauritutako txirrindularien 

kopurua % 50 jaistea.

2017an ez zen bizikleta-gidaririk hil . Hala ere, larri zauritutako pertsonen 

kopuruak ez du behera egin, eta 2017an handitu ere egin da . 

Bizikleta bidezko mugikortasunaren gorakadak eta kotxeekin eta oinezkoekin 

batera bizitzeko beharrak talde hori babestera bideratutako bide-segurta-

suneko neurriak indartzera behartzen gaituzte . 

Euskadin zirkulazio-istripuetan hildako eta larri zauritutako bizikleten 

gidarien eta bidaiarien kopuruaren bilakaera (Ertzaintza eta udaltzaingoak)
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9. JOMUgA: Hildako edo larri zauritutako oinezkoen 

kopurua % 40 jaistea.

Antzeko zerbait gertatzen da Euskadin zirkulazio-istripuetan hildako eta 

larri zauritutako oinezkoekin . Ahaleginak egin arren, ez da guztiz finkatu 

beheranzko joera argirik, bereziki, larri zauritutako pertsonen kasuan . 

Euskadin zirkulazio-istripuetan hildako eta larri zauritutako oinezkoen 

kopuruaren bilakaera (Ertzaintza eta udaltzaingoak)
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2. HElBURUA. ERREPIDE NAgUSIEtAN ZIRKUlAZIOAREN KUDEAKEtA HOBEtZEA

“Zirkulazioaren kudeaketa hobetzea bide nagusietan, zirkulazioaren gorabeherak 
konpontzeko batez besteko denbora eta, horrekin batera, sortutako eragin 
kaltegarria murriztuta”

10. JOMUgA: Zirkulazioan gorabeherak 

konpontzeko batez besteko denbora % 10 

murriztea, gorabehera motaren arabera.

11. JOMUgA: gidariek zirkulazioko 

gorabeherengatik galdutako ordu kopurua 

% 10 jaistea.

12. JOMUgA: Zirkulazioko gorabeheren 

ondoriozko kostu ekonomikoa % 10 

jaistea.

Tresna bat garatzen ari dira zirkulazioaren arintasuna ebaluatzeko, eta horrek zirkulazioa geldi dagoenean galdutako orduak kuantifikatzeko eta ibilbidearen 

denbora kalkulatzeko funtzioak ditu . Hala ere, tresna hori oraindik ez dago erabilgarri, hortaz, une honetan ezin dira 10 ., 11 . eta 12 . jomugekin lotutako 

adierazleak kalkulatu .  
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3. HElBURUA. BIgARREN MAIlAKO ERREPIDEEtAN BIDE-SEgURtASUNA HOBEtZEA

“Bigarren mailako errepideetan bide-segurtasuna hobetzea”

13. JOMUgA: Bigarren mailako errepideetan biktimak eragiten dituzten istripuen indizea % 50 jaistea.

«Bigarren mailako errepideetan biktimak eragiten dituzten istripuen indizea» bigarren mailako errepideetako (hots, errepide arruntak eta auzo-errepideak) 

biktimak eragiten dituen istripuen proportzioa dela aintzat hartuta, 2013-2017 aldian % 50 inguruko ehunekoa mantendu da, eta ez da beheranzko joera 

argirik egon, hortaz, ez da ezarritako helburua lortzeko bidean aurrerapen handirik egin .

Euskadiko bigarren mailako errepideetan biktimak eragiten dituzten zirkulazio-istripuen ehunekoaren bilakaera (Ertzaintza eta udaltzaingoak)
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4. HElBURUA. JOKABIDE DESEgOKIAK ZUZENtZEA

“Gidarien jokabide desegokiak zuzentzea, batez ere, alkoholaren eta drogen 
kontsumoari dagokionez”

14. JOMUgA: Aurrearretazko kontroletan alkoholagatiko 

emaitza positiboen ehunekoa % 50 jaistea.

Ertzaintzak prebentzio-kontroletan egindako alkoholemia detektatzeko pro-

ben emaitza positiboen ehunekoaren bilakaera nahiko egonkorra da: % 2 

ingurukoa izan da 2013-2017 aldian .

Ertzaintzak prebentzio-kontroletan egindako alkoholemia detektatzeko 

proben emaitza positiboen ehunekoaren bilakaera

15. JOMUgA: Aurrearretazko kontroletan drogengatiko 

emaitza positiboen ehunekoa % 50 jaistea.

Ertzaintzak prebentzio-kontroletan egindako drogak detektatzeko proben 

emaitza positiboen ehunekoaren kasuan, ezarritako helburuak baino han-

diagoa da 2013-2017 aldi osoan . 

Ertzaintzak prebentzio-kontroletan egindako drogak detektatzeko proben 

emaitza positiboen ehunekoaren bilakaera
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16. JOMUgA: Istripu baten ostean emaitza positiboa 

duten alkohol-proben ehunekoa % 50 jaistea.

Ertzaintzak istripuen osteko kontroletan egindako alkoholemia detektatzeko 

proben emaitza positiboen ehunekoa % 5 inguruan mantendu da 2013-2017 

aldian, eta kopuru hori planak 2020rako ezarritako helburua baino handia-

goa da (% 2,8) . 

Ertzaintzak istripuen osteko kontroletan egindako alkoholemia 

detektatzeko proben emaitza positiboen ehunekoaren bilakaera

17. JOMUgA: Istripu baten ostean emaitza positiboa 

duten droga-proben ehunekoa % 50 jaistea.

Ertzaintzak istripuen osteko kontroletan egindako drogak detektatzeko pro-

ben emaitza positiboen ehunekoak goranzko joera du: egiten diren hamar 

droga-probatik hiruk emaitza positiboa izaten dute . 

Ertzaintzak istripuen osteko kontroletan egindako drogak detektatzeko 

proben emaitza positiboen ehunekoaren bilakaera
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5. HElBURUA. HIRIgUNEEtAN MUgIKORtASUN SEgURU EtA JASANgARRIA BUltZAtZEA

“Hiriguneetan ezbehar-tasa murriztea (hildakoak eta larri zauritutakoak)”

19. JOMUgA: Hiriguneetan hildako eta larri zauritutako 

pertsonen kopurua % 50 jaistea.

Euskadin hiriguneetako zirkulazio-istripuetan hildako pertsonen kopuruak 

2010ean hasitako beheranzko joera mantentzen du; hain zuzen, urte ho-

rretan 15 pertsona hil ziren . Hiriguneetako zirkulazio-istripuetan larri zauri-

tutako pertsonen kasuan, 2013, 2014 eta 2015eko joera beheranzkoa da, 

baina 2016 eta 2017ko datuek hori hausten dute . Nolanahi ere, 2016 eta 

2017ko datuei dagokienez, esan behar da gero eta udalerri gehiagok ema-

ten dutela udaltzaingoak erregistratzen dituen zauritu larrien berri, hortaz, 

segida ez da homogeneoa .

Euskadin hiriguneetako zirkulazio-istripuetan hildako eta larri zauritutako 

pertsonen kopuruaren bilakaera (udaltzaingoak)

20. JOMUgA: Hiriguneetan hildako eta larri zauritutako 

oinezkoen kopurua % 50 jaistea.

Euskadin hiriguneetako zirkulazio-istripuetan hildako oinezkoen kopuruak 

beheranzko joera mantendu du 2013-2017 aldian . Hala ere, larri zauritutako 

oinezkoen kopurua ez da planean adierazitako helburuetara hurbiltzen . Ildo 

horretatik, berriro ere kontuan hartu behar da gero eta udalerri gehiagok 

ematen dutela erregistratutako larri zauritutako pertsonen berri eta, hortaz, 

segida ez dela homogeneoa . 

Euskadin hiriguneetako zirkulazio-istripuetan hildako eta larri zauritutako 

oinezkoen kopuruaren bilakaera (udaltzaingoak)
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21. JOMUgA: Hiriguneetan hildako txirrindularien kopurua 

zero izaten jarraitzea eta larri zauritutako pertsonen 

kopurua % 50 jaistea.

Hiriguneetako zirkulazio-istripuetan hildako eta larri zauritutako bizikleta-

gidari eta -bidaiarien kopuruaren bilakaerak joera positiboa erakusten du 

2013-2017 aldian; izan ere, kopurua 2013-2015ean 16-19 izatetik azken 

bi urteetan 6-8 izatera igaro da . 

Euskadin hiriguneetako zirkulazio-istripuetan hildako eta larri zauritutako 

bizikleta-gidari eta -bidaiarien kopuruaren bilakaera (udaltzaingoak)
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Kudeaketaren emaitzak

Jarraian, zirkulazioaren kudeaketaren eta bide-segurtasunaren arloan abiarazten ari diren estrategien aurrerapen-mailaren ebaluazio sintetikoa aurkezten da:

E1. Bide-hezkuntza 

«Bide-hezkuntza» estrategiak jarduera-ildoak an-

tolatu behar ditu sentsibilizazioan, hezkuntzan eta 

bide-segurtasuneko maila handiagoak lortzeko 

prestakuntzan nahiz herritarrak mugikortasun se-

guru eta jasangarriaz gehiago kontzientziatzean 

oinarrituta, horretarako, Euskadiko gizarte-eragi-

leekin lankidetzan arituta .

E2. Zirkulazioa eta bide-segurtasuna ikertzea 

«Zirkulazioa eta bide-segurtasuna ikertzea» estra-

tegiak bide-segurtasunaren, zirkulazioaren eta 

mugikortasunaren egoera hobetzen laguntzen 

duten ikerketa-proiektuak identifikatu eta garatze-

ra bideratutako jarduera-ildoak eta ekimenak an-

tolatu behar ditu . Horretarako, kontuan hartu be-

har dira joera eta/edo aurrerapen nagusiak, baita 

Euskadiko informazioa biltzeko eta aztertzeko 

sistemak sortutako informazioa eta datuak ere .

E3. Zirkulazioaren kudeaketa 

«Zirkulazioaren kudeaketa» estrategiak denbora 

errealeko monitorizazioaren bidez Euskadiko zirku-

lazioaren eta hiriarteko zirkulazioaren egoera ikus-

katzera bideratutako jarduera-ildoak eta ekimenak 

antolatu behar ditu . Horretarako, zirkulazioa orde-

natzeko eta erregulatzeko unean uneko estrategia 

egokiak hartu behar dira auto-ilarak prebenitzeko 

eta mugikortasuna eta segurtasuna bermatzeko, 

baita errepide-sareko hiriarteko bideetako zirkula-

zio-gorabeherak detektatzeko eta horiei erantzun 

azkarra emateko ere . Hori lortzeko, hala badago-

kio, ezarritako protokoloei jarraitu behar zaie eta 

horretarako erabilgarri dauden baliabideak koor-

dinatu behar dira .

E4. Zaintza eta kontrola 

«Zaintza eta kontrola» estrategiak zirkulazioaren, 

zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren arloko 

jokabideak berreztera bideratutako jarduera-ildoak 

eta ekimenak antolatu behar ditu, baliabide pu-

blikoak modu eraginkorrean kudeatuta .

E5. Kudeaketa aurreratuaren eredua 

«Kudeaketa aurreratuaren eredua» estrategia ho-

nako hau dakarren gobernamenduan oinarrituta 

dago: beste administrazio eta erakunde publiko 

nahiz pribatu batzuekin zirkulazio- eta errepide-

alorreko partaidetza, lankidetza eta aliantzak bult-

zatzea, bide-segurtasuna kontrolatu eta zaintzeko 

eginkizuna bete ahal izateko . Halaber, estrategiak 

prozesuen araberako kudeaketa definitu eta ezart-

zen du Trafiko Zuzendaritzan, baita etengabeko 

hobekuntza eta berrikuntza ezartzeko beharrezko 

mekanismoak ere .
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EMAItZA-ADIERAZlEAK

Halaber, jarduera-ildoen betetze-maila neurtzen duten emaitza-adierazle batzuk proposatzen dira, hau da, «zer» galderari erantzuten diotenak . 

ESTRATEGIA E1. Bide-hezkuntza

Jarduera-ildoak («nola» lortuko den) Adierazleak 

E1 .1 . Unibertsitatetik kanpoko hezkuntza-sisteman mugikorta-

sun segururako hezkuntza sustatzea .

Bide-segurtasunaren alorreko prestakuntza jaso duten ikasleen 

kopurua .

46 .384

E1 .2 . Gizarte- eta hezkuntza-alorreko eragileen eguneroko 

jardueran mugikortasun segurua sustatzea .

Egindako ekintza kopurua . 61

E1 .3 . Bidean ari diren taldeen artean prebentzioaren balioa 

sustatzea .

Egindako ekintza kopurua . 216

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

parte hartu duten langileen kopurua .

449

ESTRATEGIA E2. Zirkulazioa eta bide-segurtasuna ikertzea

Jarduera-ildoak («nola» lortuko den) Adierazleak 

E2 .1 . Zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko datuak bildu 

eta ustiatzeko sistema integratua diseinatu eta mantentzea .

Sistema integratua lortzea . Bukatu gabe

E2 .2 . Zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa 

hobetuko duten ekimen eta proiektu berritzaileak garatzea .

Bukatutako eta aribidean dauden ikerketa-proiektuen kopurua . 16
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ESTRATEGIA E3. Zirkulazioaren kudeaketa

Jarduera-ildoak («nola» lortuko den) Adierazleak 

E3 .1 . Herritarrei zuzenean, berehala eta argi eta garbi ematea 

EAEko bide-sareari, zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko 

informazioa .

Zirkulazioari buruzko informazio-sistemak erabiltzen 

dituzten erabiltzaileen kopurua .

Twitter: 7 .700 jarraitzaile 

011 deiak: 153 .233

E3 .2 . EAEko zirkulazioaren kudeaketaren plangintza hobetzea . Diseinatutako eta burututako TPOen kopurua . 80

ESTRATEGIA E4. Zaintza eta kontrola

Jarduera-ildoak («nola» lortuko den) Adierazleak 

E4 .1 . Zirkulazio-arauen betetze-maila era bateratuan, etengabe 

eta egoki kontrolatzeko baliabideak ezartzea .

Abiadurarekin 

lotutako eta antzeko 

arau-hausteak .

2015: 263 .511 arau-hauste, abiadurarekin lotutakoen eta 

zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren araudiaren 

aurkakoen artean .

 Atzerriko matrikula duten eta gelditu ez diren ibilgailuen 

18 .862 arau-hauste, abiadurarekin lotutakoak .

2016: 269 .470 arau-hauste, abiadurarekin lotutakoen eta 

zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren araudiaren 

aurkakoen artean .

 Atzerriko matrikula duten eta gelditu ez diren ibilgailuen 

27 .433 arau-hauste, abiadurarekin lotutakoak .

2017: 329 .523 arau-hauste, abiadurarekin lotutakoen eta 

zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren araudiaren 

aurkakoen artean .

 Atzerriko matrikula duten eta gelditu ez diren ibilgailuen 

37 .119 arau-hauste, abiadurarekin lotutakoak .
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ESTRATEGIA E5. Kudeaketa Aurreratuaren Eredua

Jarduera-ildoak («nola» lortuko den) Adierazleak 

E5 .1 . GOBERNANTZA: beste administrazio eta erakunde publiko 

nahiz pribatu batzuekin zirkulazio- eta errepide-alorreko partaidetza, 

lankidetza eta aliantzak bultzatzea, bide-segurtasuna kontrolatu eta 

zaintzeko eginkizuna bete ahal izateko .

Sinatutako akordioen, hitzarmenen eta protokoloen kopurua . 2015: 11 

2016: 46 

2017: 4

E5 .2 . PROZESUAK: Trafiko Zuzendaritzan prozesuen araberako 

kudeaketa zehaztu eta ezartzea .

Prozesuen fitxak prestatzea . 

Prozesuak zehaztu eta ezartzea .

Guztiak

E5 .3 . ETENGABEKO HOBEKUNTZA ETA BERRIKUNTZA: 

etengabeko hobekuntza eta berrikuntza ezartzeko behar diren 

bideak bultzatzea .

PDCA kudeaketa-zikloa txertatua duten prozesuak . 

Zirkulazioa eta bide-segurtasuna ikertzeko prozesua arautu eta sistematizatzea .

Guztiak

Bost estrategiak ebaluatzeko metodoa homogeneizatzeko, eta egindako deskargua ulertu eta argitzearren, semaforo sistema bat sortu dugu, bost estra-

tegietan jasotako jarduera-ildoak eta ekimenak gauzatzean izan diren aurrerapausoen edo aurrerapenen maila adierazteko, ebaluatzeko aldirako egindako 

aurreikuspenarekin lotuta .

Aurrerapena

 - Ekimenak erabat edo neurri handi batean gauzatu dira . Konpromisoa lortzen ari da .

 - Aurreikusitako ekimenak martxan daude, baina lan gehiago egin behar da helburua lortzeko .

 - Lan gehiago egin behar da helburua lortzeko eta aurreikusitako ekimena osoki gauzatzeko .
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ESTRATEGIA E1. Bide-hezkuntza

Jarduera-ildoa Aurrerapena 2015-2017 aldian egindako ekimenak

E1.1. Unibertsitatetik kanpoko 

hezkuntza-sisteman mugikortasun 

segururako hezkuntza sustatzea.

Urtero ikastaroak, mintegiak eta/edo tailerrak eskaintzen dira eskola-arloko mugikortasun seguruko 

hezkuntzako prestatzaileei zuzenduta . Horren adibidea da «Bide-arriskuen prebentzioa ikasgelan» 

izeneko online ikastaroa, Hezkuntza Sailaren «Prest_Gara» programaren barruan dagoena eta Trafiko 

Zuzendaritzaren ikasgela birtualean ere egiten dena .

Era berean, ikasgeletan aplikatzeko programazioak, jarduerak eta/edo materialak prestatzen dira, 

besteak beste: Lehen Hezkuntzako bigarren eta hirugarren zikloko ikasleen artean banatzeko 

eskola-agendak edo Lehen Hezkuntzako hiru zikloetara bideratutako matematikako eta mugikortasun 

seguruko jarduerak .

Halaber, unibertsitateaz kanpoko sistemako ikasleentzako zirkulazio-istripuen prebentzioari buruzko 

sentsibilizazio-ekintzak egiten dira: AESLEMEren (Bizkarrezur-muinaren lesioa ikertzeko elkartea) 

«Gerta dakizuke / Te puede pasar» programa, «Norabide aldaketa / Cambio de sentido» antzerki-

forum programa, «Road Show» programa eta «Don’t be Dummy! Zuk ez duzu ordezkorik / Para ti no 

hay repuestos» programa .

«Don´t be Dummy. Zuk ez duzu ordezkorik» programak «Road Show» ordezkatu du, eta Euskadiko 

unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako 16-18 urteko gidari izan aurreko gazteei zuzenduta dago .

Programa Dummy izeneko abatar birtualak aurkezten du, eta bide-alorreko profesionalekin lotutako 

zuzeneko lekukotzak (larrialdietako teknikariak, suhiltzaileak, Ertzaintza, udaltzaingoa . . .) eta zirkulazio-

istripuen biktimenak nahiz senideenak konbinatzen ditu ikus-entzunezko proiekzioekin .

2017an, 14 saio egin dira 9 udalerritan, eta ia 4 .000 pertsonak parte hartu du .



2020 BSPE. 2018 bitarteko ebaluazioa 32  6. KudeaKetaren emaitzaK

Jarduera-ildoa Aurrerapena 2015-2017 aldian egindako ekimenak

E1.2. gizarte- eta hezkuntza-alorreko 

eragileen eguneroko jardueran 

mugikortasun segurua sustatzea.

1 . mailako ikastaroak eta hobekuntza-ikastaroak egin dira udaltzainei eta ertzainei zuzenduta .

Hala ere, toki-administraziora bideratutako prestakuntza-eskaintzak ez du harrera guztiz ona izan, 

bide-segurtasuna ez baita lehentasunezko arazotzat hartzen . Gauza bera gertatu da monitore 

profesionalentzako eskaintzarekin .

E1.3. Bidean ari diren taldeen artean 

prebentzioaren balioa sustatzea

Urtero sentsibilizazio-programak egiten dira, istripuen prebentzioari eta familia-esparruan 

jokabide seguruak sustatzeari buruzkoak . «Seguru baietz/ Sí, seguro» programaren bidez, 

saioak egiten dira kamioi batekin eta karpak jartzen dira 5 .000 biztanletik beherako udalerrietan .

Halaber, «Pausoz-pauso, seguru / Seguridad paso a paso» programa 64 urtetik gorakoei 

bideratuta dago, eta horren helburua da, harrapatzeen eta horien ondorioez sentsibilizatzeaz gain, 

zirkulazio-istripuak ekiditeko autobabesarekin lotutako beharrezko neurriak sustatzea . 

Motor-gidariei dagokienez, motozikletak modu seguruan gidatzeko ikastaro teoriko-praktikoak 

antolatzen dira . Talde hori lehentasunetako bat da 2018-2020 aldirako .

E1.4. Bideko lan-arriskuen preben-

tzioa sustatzea.

Urtero mintegiak eskaintzen dira honako hauei zuzenduta: laneko arriskuen arloko prestakuntzaren 

arduradunei, prebentzio teknikariei edo enpresetako prebentzio-arloko ordezkariei/arduradunei .

Ekimen horren bitartez, helburua da euskal enpresek bide-segurtasuna txertatzea beren kudeaketa-

ren eta laneko arriskuen prebentzioaren ardatz gisa .
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ESTRATEGIA E2. Investigación del tráfico y Seguridad Vial

Jarduera-ildoa Aurrerapena 2015-2017 aldian egindako ekimenak

E2.1. Zirkulazioari eta bide-segurtasu-

nari buruzko datuak bildu eta ustiatzeko 

sistema integratua diseinatu eta 

mantentzea.

Zirkulazio Istripuen Biktimen Euskal Erregistroa izan da ekimenik garrantzitsuenetariko bat . 

Helburua da erregistro horren antolaketa eta funtzionamendua arautuko dituen dekretua abiaraztea, 

informazio fidagarri, oso eta eguneratua izateko Euskal Autonomia Erkidegoan, hiri barruko nahiz 

hiriarteko bideetan, gertatzen diren eta biktimak eragiten dituzten istripuei buruz . Informazio horrek 

ahalbidetuko du zergatik eta zein egoeratan gertatu diren eta zer ondorio izan dituzten zehaztea, 

bide-segurtasuneko politiken ikerketan eta ebaluazioan erabiltzeko .

Halaber, periodikoki ad hoc ikerketak eta azterketak egiten dira talde ahulen istripuei 

buruzko ezagutza hobetzeko, baita istripuen kausei, egoerei eta ondorioei buruz gehiago jakiteko 

ere: urtekaria, adierazleen liburua . . .

Ildo horretatik, nabarmentzekoa da gazte Ziur proiektua . Ikerketa-proiektua da, UPV/EHUko 

Donostiako campuseko Psikologia Fakultateak prestatua, eta euskal gazteek bide-segurtasunare-

kiko dituzten gizarte-irudikapenak eta jokabideak identifikatu eta aztertzen ditu .

Era berean, udalerri txikietako bide-segurtasuneko berariazko planak prestatzeko prozesua 

koordinatzen da eta laguntza ematen da (9 egin dira dagoneko), eskatzen duten hiriguneetan 

bide-segurtasuneko ebaluazio-txostenak prestatzeaz gain .

Trafiko Zuzendaritzak zirkulazioaren kudeaketaren eta bide-segurtasunaren arloko joera estrate-

gikoen azterketak ere egiten ditu . 
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Jarduera-ildoa Aurrerapena 2015-2017 aldian egindako ekimenak

E2.2. Zirkulazioaren eta bide-segurtasu-

naren kudeaketa hobetuko duten 

ekimen eta proiektu berritzaileak 

garatzea.

Nabarmentzeko modukoa da Meteo proiektua: Euskalmet eta Tecnaliarekin elkarlanean egindako 

proiektua da, eta, horren bidez, gidariek epe laburrean egingo duten ibilbideko gorabehera 

meteorologikoak iragartzea ahalbidetzen duen tresna bat egin da .

Arku Atlantikoa 2 Europako proiektuan eta EU-EIP ebaluazioan (European ItS Platform) 

parte hartzen jarraitzen dugu, Parisen, Erroman eta Londresen egindako bileretan egon gara eta EBk 

eta proiektuen idazkaritza teknikoak eskatutako txostenak egin ditugu: jarraipen- eta jarduera-txoste-

nak eta kasuan kasuko burokrazia-dokumentazioa .

Urtero zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko berariazko azterketak egiten dira, 

errepide-sarearen berariazko behar eta baldintzen arabera: Arkaute, Baranbio, Izarra, Donostiako 

sarbidea Carlos I hiribidetik, Ermua, Labastida, N-240 errepideko kamioen zirkulazioa, Legutio, 

AP-68 autobideko Subijana igarobidea, Durruma eta abar . 
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ESTRATEGIA E3. Zirkulazioaren kudeaketa

Jarduera-ildoa Aurrerapena 2015-2017 aldian egindako ekimenak

E3.1. Herritarrei zuzenean, berehala eta 

argi eta garbi ematea EAEko bide-sa-

reari, zirkulazioari eta bide-segurtasu-

nari buruzko informazioa.

Hiritarrei zuzenean, berehala eta modu eraginkorrean bidaltzen zaie euskal errepide-sareko 

zirkulazioari buruzko informazioa, webgunearen, 011 telefono-zenbakiaren, sare sozialen (Twitter) 

eta mezu aldagarriko panelen bidez . Kanal horiek ez dira gorabeheren berri emateko bakarrik 

erabiltzen; aitzitik, mugikortasun seguru eta jasangarriari buruzko kanpainak egiteko eta bide-segurta-

sunarekin eta balio nahiz jokabide seguruarekin lotutako gomendioak helarazteko ere erabiltzen dira .

Euskadiko zirkulazioari buruzko aplikazio bat dago, zirkulazioaren kudeaketarekin eta bide-segur-

tasunarekin lotuta . 

RDS TMC bat dago (zirkulazioari buruzko mezuen kanala) .

Herritarrei zirkulazioari buruzko informazioa ematea funtsezkoa da . Ildo horretatik, material di-

daktikoak, gidaliburuak eta bide-segurtasunaren hainbat alderdirekin lotutako azterlanak argitaratzeaz 

eta banatzeaz gain, komunikabideak funtsezkoak dira, informatzeko ez ezik, hainbat formatutako 

publizitate-kanpainen bidez sentsibilizatzeko ere .

Urtero arrisku-faktoreei buruzko komunikazio-kanpainak egiten dira:

- Alkoholari buruzko iragarki laburrak . «Topa egiten baduzu, ez gidatu» .

- Twitterren zabaltzeko bide-segurtasunarekin lotutako mezuak dituzten bideo merkeak .

- Istripu Biktimak Oroitzeko Munduko Eguna .

- Webgunea eta Twitter eguneratzen dira eta Irekia eta Euskadi .net postontzietako mezuei erantzu-

ten zaie .

- Badugu arriskuen berri . Izan gaitezen arduratsuak . Don´t be Dummy . Zuk ez duzu ordezkorik .

- Gogoratu: arretaz eta errespetuz aritu .

Halaber, urtero lan handia egiten da prentsa-oharrak prestatzen, prentsaurrekoak egiten, datuen 

eskaerei erantzuten, elkarrizketak egiten eta komunikabideentzako txostenak prestatzen .
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Jarduera-ildoa Aurrerapena 2015-2017 aldian egindako ekimenak

E3.2. EAEko zirkulazioaren kudeaketa-

ren plangintza hobetzea.

Urtero aktibatzen dira Neguko Bidezaintza Plana (elur-kota 1000 m-tik behera dagoenean) eta 

Aste Santuko nahiz udako irteera- eta itzulera-operazio bereziak .

Zirkulazioaren arintasuna ebaluatzeko tresna bat garatu da (2 . fasea) . Tresna horrek funtzio 

berriak ditu zirkulazioa geldi dagoenean galdutako orduak kuantifikatzeko eta ibilbidearen denbora 

kalkulatzeko .

Bide-segurtasuneko azterketak egiteko tresna bat garatu da (2 . fasea) . Horretan, bide-segur-

tasunaren arloko erabakiak hartzen laguntzeko funtzioak txertatu dira, txostenak egiteko, 

parametro anitzeko grafikoan informazioa kontsultatzeko eta bide-zatiko identifikatzaileak 

automatikoki eguneratzeko .

Bide-sare nagusiko edozein gunetako intentsitate-kurbak kalkulatzeko tresna bat 

garatu da .

Videowall sistemen teknologia aurreratuenei buruzko azterketa bat egin da eta baldintza teknikoen 

plegu bat egin da egun CgtEn dagoena funtzio berriekin ordezteko .
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ESTRATEGIA E4. Zaintza eta kontrola

Jarduera-ildoa Aurrerapena 2015-2017 aldian egindako ekimenak

E4.1. Zirkulazio-arauen betetze-maila 

era bateratuan, etengabe eta egoki 

kontrolatzeko baliabideak ezartzea.

Trafiko Zuzendaritzak urtero programatzen du zaintza- eta kontrol-kanpainen egutegia . 

Helburua zirkulazioaren, zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren arloko jokabideak berreztea da, 

indarreko legeria betetzen dela modu uniforme, jarraitu eta egokian kontrolatzeko baliabideak 

abiarazita . Guztira, urtean 35 kanpaina baino gehiago egiten dira arrisku-faktoreak zaintzeko 

(abiadura, arreta-galtzeak, alkohola . . .), bide-segurtasuna hobetzeko eta zirkulazio-istripuetan hildako 

pertsonen kopurua murrizteko .

Aholkularitza juridikoak, ezaugarri tekniko berezikoak direlako edo karga zatiezina garraiatzen 

dutelako, arauz ezarritako gehieneko tamaina eta neurriak gainditzen dituzten ibilgailuentzako 

baimen bereziak izapidetzen ditu (4 .000 baino gehiago urtean) .

Zehapen-espedienteak zirkulazioko lurralde-bulegoek edo TAIZAk (zirkulazioko arau-hausteak 

izapidetzeko zentro automatizatua) bideratzen dituzte . TAIZAk modu bateratuan eta denbora 

errealean kudeatzen du radar finko guztiek helarazitako informazioa . Halaber, arau-hausteak 

egiaztatzen ditu, ibilgailuaren datuak DGTren erregistroekin alderatzen ditu eta berehala ematen 

dio hasiera arau-hausleei berri emateko prozesuari . Hori guztia egiteko, telekomunikazio-sistema 

informatiko bat erabiltzen da, errepideko gailuak TAIZAren operazio-zentroarekin konektatzen 

dituena .

Halaber, Trafiko Zuzendaritzak urtero baimenak eta informazioa ematen ditu osorik edo zati batean 

EAEko hiriarteko bideetatik igarotzen diren 300 lasterketa, lehiaketa, txapelketa eta kirol-proba 

baino gehiagorekin lotuta .

Ibilgailuen alten, bajen eta aldaketen 500 espediente baino gehiago kudeatzen dira, gidarien eskola 

partikularrei, langileei eta ibilgailuei dagokienez .
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ESTRATEGIA E5. Kudeaketa Aurreratuaren Eredua

Jarduera-ildoa Aurrerapena 2015-2017 aldian egindako ekimenak

E5.1. gOBERNANtZA: beste administra-

zio eta erakunde publiko nahiz pribatu 

batzuekin zirkulazio- eta errepide-alo-

rreko partaidetza, lankidetza eta 

aliantzak bultzatzea, bide-segurtasuna 

kontrolatu eta zaintzeko eginkizuna bete 

ahal izateko.

INNOVABIDE proiektua: Trafiko Zuzendaritzaren proiektua da, eta Fesvialek, Tecnaliak eta Euskalitek 

parte hartzen dute . Helburua da enpresetan bide-segurtasuna kudeatzeko jardunbide egokien 

erreferentzia-esparru bat sortzea, Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa aurreratuaren ereduaren testuingu-

ruan . Hortaz, 2018-2020 aldiari begira, enpresetako in itinere eta in misio joan-etorrien segurtasunaren 

arloa izango da Trafiko Zuzendaritzaren lehentasunetako bat . Ildo horretatik, 2017an erreferentzia-

esparru bat diseinatu da kudeaketa aurreratuaren ereduaren barruan «euskal enpresek 

bide-segurtasunaren kudeaketan hobetzeko», bide-segurtasunarekin konprometitutako 

euskal enpresak, Tecnalia, FESVIAL eta EUSKALITen laguntzarekin .

Euskadiko Bide Segurtasuneko Batzordearen inplikazioa indartzeko lan egin da . Ildo 

horretatik, horren osaera berraztertu da eta Euskadiko bide-segurtasuneko fiskala sartu da horretan . 

Lehenengo aldiz, batzordeak bultzatutako lantalde bat sortu da euskal udalerriei MPIen (mugikorta-

sun pertsonalerako ibilgailuak) erabilera arautzen lagunduko dieten oinarrizko ildo batzuk zehazteko 

lan egiteko xedearekin .

lankidetza-hitzarmenak daude bide-segurtasunean inplikatutako Eusko Jaurlaritzaren sail 

guztiekin: Garraio, Hezkuntza, Justizia, Osasun, Gazteria eta Industria sailekin, hain zuzen .

Foru-aldundiekiko eta autobideen emakidadun enpresekiko zirkulazioaren arloko lankidetza 

etengabea da, zirkulazioa kudeatzeko berariazko planak garatzeari ez ezik (neguko bidezaintza, 

irteera- eta itzulera-operazioak . . .), bide-segurtasuna hobetzeko bideen datuak eta informazioa 

partekatzeari dagokionez ere .

Euskal udalekin lan egiten jarraitzen dugu, zirkulazioari, motordun ibilgailuen zirkulazioari eta 

bide-segurtasunari buruzko araudia bete eta interpreta dadin .
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Jarduera-ildoa Aurrerapena 2015-2017 aldian egindako ekimenak

Udalerriekin lan egiten da hiri-esparruan bide-segurtasuneko eta mugikortasun seguru eta 

jasangarriko planak garatzeko .

Mekanismoak daude herritarren parte-hartzea eta horiekiko komunikazioa bermatzeko, haien 

eskaerei, iradokizunei eta erreklamazioei erantzuteko neurriak hartze aldera .

lankidetza-hitzarmenak daude bide-segurtasunaren arloan lan egiten duten taldeekin eta 

elkarteekin, bide-segurtasunaren arloan baterako ekintzak egiteko .

E5.2. PROZESUAK: trafiko Zuzendarit-

zan prozesuen araberako kudeaketa 

zehaztu eta ezartzea.

Administrazio adimentsuaren aldeko apustuari dagokionez, salaketak edo baimenak izapidetzeko 

zerbitzu azkarragoa, hurbilagoa eta fidagarriagoa ezartzeko aurrerapausoak egiten ari dira .

Zirkulazioaren araudiaren kontrako arau-hausteengatiko zehapen-espedienteak izapidetzearekin 

lotuta, interesdunekiko komunikazioa nabarmen hobetu da .

E5.3. EtENgABEKO HOBEKUNtZA EtA 

BERRIKUNtZA: etengabeko hobekuntza 

eta berrikuntza ezartzeko behar diren 

bideak bultzatzea.

Trafiko Zuzendaritzan etengabe hobetzeko sistematika ezarri da prozesuen mapa osatzen 

duten prozesu guztiak zehaztuta .
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Ondorio orokorrak

2000 . urtean 200 pertsona baino gehiago hil ziren Euskadin zirkulazio-

istripuen ondorioz . Gaur egun, ezbehar-tasa murriztu da eta 40 hildakotik 

behera dago . Hala ere, ezbehar-tasaren beheranzko joera finkatzen hasi 

den arren, oraindik ibilbide luzea dago egiteko bide-segurtasunaren arloan .

Honako hauek lagundu dute gure kaleen eta errepideen egoera hobetzen: 

zirkulazioaren kudeaketan eta informazioan aplikatutako teknologia be-

rriek, Euskadiko errepide-sarearen hobekuntzak, bideen erabiltzaileen 

(gidari edo bidaiari gisa) gero eta kontzientziazio handiagoak, eta Eusko 

Jaurlaritzaren Trafiko Zuzendaritzak beste erakunde batzuekin eta bide-

segurtasunaren erronkarekin konprometitutako eragile guztiekin koordi-

natuta abiarazitako ekintzek eta estrategiek .

Hala ere, Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Segururako eta Ja-

sangarrirako 2015-2020 aldirako Plan Estrategikoaren bitarteko ebalua-

zioa ikusita, bide-segurtasunaren hobekuntza ez da hildako pertsonen 

kopuruaren arabera soilik neurtu behar . Larri zauritutako pertsonen ko-

purua hamar aldiz handiagoa da . Egoera antzekoa da Europako gaine-

rako herrialdeetan, eta, horren ondorioz, Europar Batasunak Vallettako 

adierazpena bultzatu du . Horretan, Europako esparruko herrialdeek, 

2020ko datuetan oinarrituta, 2030erako larri zauritutako pertsonen ko-

purua erdira murrizteko konpromisoa hartzen dute . Trafiko Zuzendaritzak 

ere helburu hori bere egin du .

Ildo horretatik, Europa mailan planteatutako desafioak kontuan hartuta, 

gure erronka da prebentzio-, hezkuntza-, prestakuntza- eta sentsibiliza-

zio-ekintzak egiten jarraitzea talde ahulak tartean dauden zirkulazio-is-

tripuak prebenitzeko; hauexek dira talde horiek: motor-gidariak, adin 

nagusiko pertsonak eta txirrindulariak . Halaber, Trafiko Zuzendaritzak 

estrategiak berrikusten eta lan ekintzak egiteko egunero ibilgailua hartu 

behar duten langileen taldearen errealitatera egokitzen jarraitu behar du . 

Talde horietan larri zauritutako pertsonen kopuruaren bilakaerak oraindik 

ez du beheranzko joera argirik . 

Bestalde, ebaluaziotik ondorioztatzen da zaintzan eta kontrolean lan 

egiten jarraitu behar dela . Abiadura desegokiak, smartphonearen edo 

bestelako gailu teknologikoen erabilerak eragindako arreta-galtzeek, 

nekeak edo akidurak eta alkohol- eta droga-kontsumoak jarraitzen dute 

zirkulazio-istripuen kausa nagusiak izaten, araudiaren kontrako beste 

arau-hauste batzuk ahaztu gabe, hala nola babes-ekipamendurik ez 

erabiltzea, lesioen larritasuna handitzen duena .

Gure helburuak lortzeko, funtsezkoa da zirkulazio-istripuei buruzko al-

derdi guztien ezagutza handitzea . Euskal Autonomia Erkidegoko zirku-

lazio Istripuen Biktimen Erregistroak lagunduko digu zirkulazio-istripuak 

murriztera bideratutako erabakiak hartzen, hildakorik eta larri zauritutako 

pertsonarik ez egotea lortzeko helburuarekin .

Ezin dugu ahaztu testuingurua ez dela duela urte batzuetako berbera; 

etorkizuna gero eta hurbilago dago . Mugikortasuna aldatzen ari da; egun, 

jasangarriagoa da, eraginkorragoa . Ibilgailu partikularra ibilgailu kone-

ktatu, elektriko eta autonomo bilakatzen ari da, eta dagoeneko martxan 

dago hasierako mailetan . Erabilerak ere asko aldatzen ari dira . Carsha-

ring-a errealitatea da, hiri adimentsuak lekualdatzeko modu berriak sus-

tatzen ari dira, jasangarriagoak eta, batez ere, bihozberagoak, eztabai-

dagai nagusitzat gizakia dutenak .
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Paradigma-aldaketa hori geratzeko etorri da, eta zirkulazioa kudeatzeko 

eta horri buruz informatzeko eredu berria ekarri dute . Horretan, garran-

tzi handia dute teknologia berriek, funtsezko tresnak baitira erabakiak 

denbora errealean hartzeko . Zalantzarik gabe, erronka handia da, eta 

Eusko Jaurlaritzaren Trafiko Zuzendaritza dagoeneko lanean ari da gure 

errepideen erabiltzaileei zerbitzu publikorik onena eskaintzeko .

Ondorio gisa, bide-segurtasunaren arloko erronkak liluragarriak dira eta 

Trafiko Zuzendaritza lanean ari da bide-segurtasunaren arloko etorkizu-

neko erronkei arrakastaz aurre egiteko . Etorkizuna teknologia berrietan, 

berrikuntzan eta ezagutzan oinarritzen da eta planaren ildo estrategikoak 

berraztertzera behartzen gaitu: bide-hezkuntza, zirkulazioaren eta bide-

segurtasunaren ikerketa, zirkulazioaren kudeaketa eta zaintza eta kon-

trola, hori guztia Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa aurreratuaren ereduaren 

esparruan .
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2018-2020 AlDIKO PROZESUEN MAPA
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Herritarrak, 
Enpresa,  
Beste ha 
batzuk

ZUZENDARItZA EStRAtEgIKOA

Prozesu operatiboak edo balio-katearen prozesuak

Babes-prozesuak

PE 01 . Plan estrategikoa PE 03 . Prentsa

PE 02 . Kudeaketa-plana PE 04 . Aliantzak kudeatzea

BIDE-SEGURTASUNA ZIRKULAZIOAREN KUDEAKETA

Zirkulazioa eta bide-segurtasuna ikertzea

PO 09 . Zirkulazioa eta bide-segurtasuna hobetzeko proiektuak PO 10 . Azterlanak, datuak eta informazioa

Baimena, kontrola eta zehapena Informazioa eta zirkulazioaren kudeaketa

PO 07 . Zirkulazioari buruzko informazioa

PO 08 . Zirkulazioa planifikatzea eta 

kudeatzea

Prestakuntza eta hezkuntza 

PO 01 . Bide-prestakuntza

PO 02 . Bide-hezkuntza

PO 03 . Informazioa eta kontsulten arreta

PO 05 . Kontrol-planak

PO 04 . Baimenak

PO 06 . Zehapenak

PA 01 . 
Berdintasuna

PA 02 . 
Euskara

PA 03 . 
Informatika eta 

IKTak

PA 04 . 
Aholkularitza 

juridikoa

PA 05 . 
Ekipamenduak 
eta azpiegitura

PA 06 . 
Ekonomiko-
finantzario

PA 07 . 
Kontratazioa

PA 08 . 
Pertsonak
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