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Proiektu eragile horietako bat Bide 
Segurtasunaren aldeko Euskal Ituna 
da, Euskadin sinatu dena. Planaren 
xede nagusiari erantzuna emateko 
helburua du itunak. Hau da xede hori: 
istripu-tasa murriztea, trafiko-istripuek 
eragindako Zero Biktimaren Ikuspegian 
oinarrituz, Euskadi bide-segurtasunaren 
eta trafikoaren kudeaketaren arloan 
erreferente bihurtzeko, betiere hildako 
eta larri zauritutako pertsonen kopurua 
txikitzeko helburu orokorrak betez.

Ituna sinatuta, Euskadik erantzun egokia 
eman die Stockholmeko Adierazpenean 
jasotako 18 konpromisoetako hainbati. 
Adierazpen hori Bide Segurtasunari 
buruzko Munduko Hirugarren Ministro 
Konferentzian sinatu zen. Munduko 
helburuak 2030erako lortzea du xede, 
eta Stockholmen sinatu zen, 2020ko 
otsailean.  Halaber, horrelako itun bat 
sinatzeak indartu egiten du Euskadin 
Zero Ikuspegia Estrategia sistema 
seguruaren ikuspegitik lortzeko apus-
tua. Jarrera etiko horren arabera, ezin da 
onartu giza akatsek heriotza berekin 
ekartzea. Beraz, paradigma-aldaketa 
bat bultzatu nahi da, bide-erabiltzailea 
ez izateko pertsona bat hiltzea edo larri-
ki zauritzea eragiten duen zirkulazio-is-
tripu baten erantzule bakarra; izan ere, 
azpiegituren titularrak, ibilgailuen fabri-
katzaileak, legegileak, garraio-operado-
reak, trafikoko poliziak eta Administrazioa 
ere erantzuletzat hartu behar dira. Azken 
batean, bide-segurtasunaren arloan 
eragina duen eta esku hartzen duen siste-
ma osoa hartu behar da erantzuletzat.

BIDE SEGURTASUNAREN ALDEKO EUSKAL ITUNA
ZERGATIK BIDE SEGURTASUNAREN ALDEKO EUSKAL ITUNA?

Euskadiko 
2021-2025erako 
Bide Segurtasuneko 
eta Mugikortasun 
Seguru eta Jasanga-
rriko Plan Estrategi-
koa

egiteko prozesuaren esparruan, 
eta Eusko Jaurlaritzako Segurta-
sun Sailaren Euskadiko 2020- 
2025erako Segurtasun Publikoko 
Planak ezarritako jarraibideekin 
bat etorriz, zenbait proiektu 
eragile eta estrategiko identifika-
tu ziren.

Planean jasotako erronka estrate-
gikoei aurre egiteko jarduketan 
eragin handia duten proiektuak 
dira. 
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Argi eta garbi dago azken urteotan bide-se-
gurtasuna dela agenda politikoak jorratu 
beharreko funtsezko gaietako bat. Osasunaren 
Mundu Erakundearen (OMEren) arabera, milioi 
bat hirurehun eta berrogeita hamar mila 
pertsona hiltzen dira urtero munduan gertatzen 
diren zirkulazio-istripuen ondorioz (3.700 pertso-
na egunean). Izan ere, 5 eta 29  urte bitarteko 
haurren eta gazteen heriotza-kausa nagusia 
dira trafiko-istripuak.

Proiekzioen arabera, zirkulazio-istripuek 500 
milioi heriotza eta lesio eragingo dituzte 
2020tik 2030era bitartean; hau da, prebenitze-
ko moduko epidemia eta krisi bat dira 
trafiko-istripuak. Hori dela eta, NBEk onartu-
tako Garapen Jasangarriari buruzko 2030 
Agendaren Garapen Jasangarrirako 
Helburuen (GJHen) artean, bide-segurtasuna-
rekin eta mugikortasun seguru eta jasangarria-
rekin lotutako zenbait helburu jaso dira:

3. helburua: Guztiontzat eta adin guztietan 
bizimodu osasungarria bermatzea eta ongi-
zatea sustatzea

• 3.6. xedea: Hemendik 2020ra, erdira 
murriztea munduan zirkulazio‐istripuen 
ondorioz eragindako heriotza‐ eta 
lesio‐kopurua.

11. helburua: Hiriak eta giza kokaguneak 
inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta 
jasangarriak izan daitezen lortzea

• 11.2. xedea: Hemendik 2030era, pertso-
na guztientzako garraio‐sistema 
seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasan-
garria izateko aukera ematea, batez 
ere, garraio publikoa areagotuz eta 
ahultasun‐egoeran dauden pertsonen 
—emakumeak, haurrak, desgaitasunen 
bat dutenak eta adineko pertsonak— 
beharrei arreta berezia eskainiz.
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Hortaz, Garapen 
Jasangarrirako 2030 Agendan 
bide-segurtasunaren arloko 
helburu espezifikoak sartzeak 
erantzukizun orokorra dakar, 
bai gobernuentzat, bai 
esparru pribatuarentzat. 
Gainera, funtsezko eragilea 
izango da beste 
jasangarritasun-helburu asko 
garatzeko.

Horren guztiaren helburua da epe luzera 
ahalik eta gehien lortzea bide-segurtasuna-
ren ikuspegi integratua: Sistema Seguruaren 
ikuspegia eta Zero Ikuspegia;

hau da, 2050erako, errepideetan zero 
pertsona hiltzea. Helburu hori zirkula-
zio-istripuen ondorioz zauri larriak dituz-
ten pertsonen kopuruari ere aplikatzen 
zaio.
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0909

2030 Agenda mundu-mailan 
proposatzen da eta, Nazio Batuen 
arabera, lurralde bakoitzak bere 
egoera kontuan hartuta egin 
behar du bide hori.  

Euskadi bat dator helburu eta lehentasun globa-
lekin, eta Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda 
bultzatzen du Euskadi Basque Country 2030 
Agendaren bidez, gobernu-programa eta hura 
garatzen duten politika sektorialak 17 GJHei lotu-
tako helburu eta xedeekin lerrokatuz.

Testuinguru horretan, Euskadi Basque Country 
2030 Agendak, bere plangintza-tresnetan, Bide 
Segurtasuneko eta Mugikortasun Seguru eta 
Jasangarriko Plan Estrategikoa eta Euskadiko 
Segurtasun Publikoko Plan Nagusia jasotzen ditu. 
Plan horren diseinuan eta definizioan, Nazio 
Batuen Batzar Nagusiak onartutako (eta Euskadi 
2030 Agendan jasotako) Garapen Jasangarrirako 
Helburuak hartu dira kontuan. 

Euskadiko Segurtasun Publikoko Plan Nagusiak 
Euskadiko segurtasunari bereziki eragin 
diezaioketen 17 arrisku eta mehatxu identifikatzen 
ditu datozen urteetarako. Arrisku eta mehatxu 
horietako batzuk zirkulazio-istripuak dira.

Ildo horretan, I. erronkan (Segurtasun integralaren 
eredua), 4.6. ekimena (Bide kontzientziazioko eta 
hezkuntzako programa eta plan espezifikoak 
definitzea, talde zaurgarrietan trafiko-istripuak 
prebenitzeko) aurreikusten du, eta 4.6.1. ekintzan, 
Euskadiko Bide Segurtasuneko eta Mugikortasun 
Seguru eta Jasangarriko 2021-2025 Plan Estrate-
gikoa egitea jasotzen du. Zero Ikuspegia estrate-
gia bat da, eta helburu hau du: 2030erako %  50 
txikitzea 2020an hildako eta larriki zauritutako 
pertsonen kopurua, eta, 2050era begira, zero 
biktima izatea.
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Itun hau egiteko 
prozesuan, 29 eragilek 
hartu dute parte, 
publikoek zein 
pribatuek. 
Hitzarmenaren 
orientazioak eta eduki 
orokorrak kontrastatu 
dira haiekin.

Bestalde, bakoitzak Itunaren 
esparruan bere gain hartuko 
dituen banakako konpromisoak 
zehaztu dira. Datozen urteetan, 
konpromiso horien jarraipena 
egingo da, gobernantza-eredu 
egituratu baten bidez. Hauek dira 
atxikitako erakundeak:

Lehendakaritza

Eusko Jaurlaritzako sailak

Foru-aldundiak

Euskadiko hiru hiriburuak

EUDEL

EITB

Euskadiko Bide Segurtasuneko 
Fiskaltza

Zirkulazio-istripuen biktimen 
elkarteak

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua

Euskofederpen

Euskadiko Txirrindularitza 
Federazioa
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GUK, AGINTARIOK, ERABAKITZEKO AHALMENA EDO 
ORDEZKARITZA-MANDATUA DUGUNOK, ETA EUSKADIKO 
BIDE-SEGURTASUNAREN ETA MUGIKORTASUN SEGURU ETA 
JASANGARRIAREN ARLOAN ERANTZUKIZUNA DUGUNOK, 

1. Badakigu 2000. urtean 200 pertsona baino gehiago hil zirela Euskadin zirku-
lazio-istripuen ondorioz, eta 2022an 45 pertsona ingurukoa dela kopuru hori.

2. Onartzen dugu Euskadin ezbehar-tasaren beheranzko joera finkatzen ari 
dela eta datuak egonkortu egin direla azken urteotan.

3. Gure ustez, Euskadin zirkulazio-istripuetan izandako biktimen kopurua onar-
tezina da, eta berretsi egiten dugu lankidetza areagotzea komeni dela, 
2050erako zero biktimaren helburua lortzeko estrategiak diseinatzeko.

4. Geure egiten ditugu Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako Helburuetan 
bide-segurtasunari eta jasangarritasunari buruz jasotako erronka globalak. 
Helburu horiek 3.6. eta 11.2. xedeen bidez zehaztu dira, eta 2020ko otsailean 
berretsi ziren Stockholmeko Adierazpenean.

5. Ulertzen dugu saihestu egin daitezkeela trafiko-istripuek eragindako 
heriotzak eta lesioak, osasun publikoko arazo bat direla, eta ondorio 
pertsonal, sozial eta ekonomikoak dituztela, bereziki talde zaurgarrietan 
(oinezkoengan, bizikleta-, ziklomotor- edo motozikleta-gidariengan, eta 
mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak erabiltzen dituzten eta dibertsitate 
funtzionala duten pertsonengan).

6. Onartu egiten dugu denok —erakundeak, kaleen eta errepideen erabiltzaileak, 
eta bide-segurtasunarekin konpromisoa hartu duten eragileak— 
erantzukizuna dugula, zirkulazio-istripuek eragindako heriotzarik eta lesio 
larririk gabeko gizartea lortzen laguntzeko.
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1. Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda inplementatzea eta 
bide-segurtasuna eta mugikortasun seguru eta jasangarria bermatzeko aliantza 
estrategikoak ezartzea, gizartearen hazkunde eta ongizaterako euskal ereduaren 
esparruan.

2. Erakundeen arteko lankidetza eta lankidetza publiko-pribatua indartzea, 
2030erako gure kale eta errepideetan hildakoen eta larriki zauritutakoen 
kopurua erdira murrizteko.

3. Zirkulazio-istripuen ondoriozko Zero Biktimaren Ikuspegia osatuko duten 
politikak ezartzea, 2050era begira, Euskadi bide-segurtasunaren eta mugikor-
tasun seguru eta jasangarriaren arloan Europako erreferente izan dadin.

4. Bide-segurtasunaren, osasunaren, berrikuntzaren, hezkuntzaren, justizia, 
ekitatearen, berdintasunaren, udalerri eta hiri jasangarrien, errepide seguruen 
eta klima-aldaketaren arteko interdependentziari heltzea, pertsonak politika 
guztien erdigunean jarrita.

5. Mugikortasun aktiboa indartzea —bizikletaren edo beste garraiobide osasun-
garri batzuen erabilera—, eta garraio-sistema seguruak, merkeak, irisgarriak 
eta jasangarriak bultzatzea, garraio publikoa eta garraio-txartelen elkarrera-
gingarritasuna sustatuz.

6. Hiri-eredu berrien alde egitea, pertsonen joan-etorriak eta salgaien garraioa 
osasunerako, segurtasunerako, ingurumenerako eta tokiko ekonomiaren 
garapenerako kaltegarriak izan ez daitezen. 

7. Sarean ezbehar-tasa handiko eremuak ezabatzeko eta hobekuntza-potentzial 
handiko eremuak hobetzeko estrategiak planifikatu eta koordinatzea, jarduke-
ta zuzentzaile eta prebentiboen bidez.

8. Euskadiko bide-sarea osatzen duten errepideen kudeaketa integral, 
adimentsu, dinamiko, seguru eta jasangarriaren alde egitea.

9. Euskadiko bide-sareko azpiegiturak mantentzearen alde egitea, bide-segurta-
suna etengabe hobetzeko.

BERRETSI EGITEN DUGU EUSKADI BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAN JASOTAKO GARAPEN JASANGARRIRAKO 
HELBURU OROKORREKIN DUGUN KONPROMISO SENDOA, ETA 
ERABAKI DUGU:

10. Berrikuntza eta teknologia berrien erabilera sustatzea, adimenean oinarritu-
tako bide-segurtasuneko ereduak sustatzeko, eta mugikortasunaren eta 
errepideen kudeaketa-prozesuak optimizatzeko.

11. Kolektibo zaurgarriak bereziki babestuko dituzten politikak bultzatzea; hots, 
bizikleta erabiltzen dutenak, motor-gidariak, oinezkoak, mugikortasun pert-
sonaleko ibilgailuak, dibertsitate funtzionala duten pertsonak, adinekoak eta 
haurrak.

12. Kontzientziaziorako eta sentsibilizaziorako prestakuntza-programak sus-
tatzea, zirkulazio-istripuak prebenitzeko eta bizikidetzan eta erres-
petuan oinarritutako jokabide arduratsuak bultzatzeko.

13. Trafikoaren arloan indarrean dauden arauak ez betetzeak dakartzan arriskuei 
eta ondorio legalei buruzko informazioa ematea bide-erabiltzaileei, eta arris-
ku-portaerak dituzten gidarien errehabilitazio eraginkorra bultzatzea.

14. Euskadiko enpresei eta erakundeei eskatzea laneko bide-segurtasuna sar 
dezatela enpresen eta langile autonomoen laneko arriskuen prebentzioaren 
kudeaketan.

15. Istripuaren ondoren erantzun eraginkorra ziurtatzea: laguntza psikologikoa, 
soziala eta legala biktimentzat eta haien senideentzat.

16. Itun honetako akordioak ezagutzera ematea, eta herritarrei mezu hau hela-
raztea: bide-segurtasuna gizarte osoaren erantzukizuna da.

17. Gobernantza-prozesu eraginkor bat abiaraztea, Bide Segurtasunaren aldeko 
Euskal Ituneko konpromisoen ezarpen-egoera ebaluatzeko eta ezarritako 
helburuak lortzeko bidean zenbat aurreratu den neurtzeko. 
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PACTO VASCO POR LA SEGURIDAD VIAL.
COMPROMISOS /ACUERDOS DE ADHESIÓN

LEHENDAKARITZA

• Euskadiko Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroan zein 
2030 Agendaren Lehentasunen Euskal Programa garatu eta hedatzean, bide-se-
gurtasunari eta mugikortasun seguru eta jasangarriari buruzko xedeak (3.6. eta 11.2. 
xedeak) ezagutzera ematea.

• Euskadiko Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroko talde 
eta dinamiketan Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza sartzea.

LAN ETA ENPLEGU SAILA

• Koordinazio- eta lankidetza-mekanismoak sendotzea Laneko Segurtasun eta 
Osasunerako Euskal Estrategiaren eta 2021-2025erako Bide Segurtasuneko eta 
Mugikortasun Seguru eta Jasangarriko Plan Estrategikoaren artean, laneko arris-
kuak prebenitzeko eta osasuna sustatzeko neurriei dagokienez.

• Laneko bide-segurtasuna (LBS) enpresen eta langile autonomoen laneko arris-
kuen prebentzioaren kudeaketan sartzea.

• Ezbehar- edo arrisku-tasa handiko enpresetan eta jardueretan kanpainak eta 
jarduketa-planak egitea.

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza

• Mugikortasun seguruagoa eta jasangarriagoa sustatzea, honela: oinezkoen eta 
bizikleta-erabiltzaileen mugikortasun aktiboa sustatuz; eraginkorragoak diren eta 
gutxiago kutsatzen duten garraiobideen erabilera bultzatuz; energia aurrezteko eta 
eraginkortasunez erabiltzeko irizpideak erabiliz; produktu, ondasun edo zerbitzua-
ren kostua eta balio-bizitza optimizatuz, eta garraioa deskarbonizatzen lagunduko 
duten ordezko energiak erabiliz.

• Garraio-eredu eraginkorragoak eta jasangarriagoak (teknologia garbiak dituzten 
ibilgailuak erabiltzen dituztenak) garatzea, eta modalitate-aniztasuna, intermodali-
tatea eta mugitzeko beste modu batzuk sustatzea.

• Kargatzeko eta hornitzeko azpiegiturak martxan jartzea, eta mugikortasunaren 
konektibitatea eta digitalizazioa pixkanaka ezartzea.

• Ekonomia zirkularra sustatzea eta bide-segurtasuna hobetzen duten produktuak 
berrerabiltzea, hala nola asfaltoak.

Industria Sailburuordetza 

• Ibilgailuen segurtasun pasiboaz hornitzen duten euskal enpresen lehiakortasuna 
indartzea.

• DGTrekiko lankidetza indartzea, ibilgailuen azterketa teknikoaren (IATaren) 
kudeaketa hobetzeko.

• Beste sektore batzuetako —eraikuntza, siderurgia…— hondakinei beste erabilera 
bat ematea eta, horri esker, errepideen ezaugarriak hobetzen laguntzea.

HEZKUNTZA SAILA

OSASUN SAILA 

• EAEko biztanleen bizi-ohitura osasungarriak sustatzea eta bide-segurtasunari 
eragiten dioten arrisku-faktoreak murriztea.

• Bizi-baldintza onak izaten lagunduko duten inguruneak eta komunitateak sortzea, 
pertsonek osasun- eta ongizate-maila hobeak izan ditzaten, hiri-espazioa, mugi-
kortasuna eta garraioa kontuan hartuta, besteak beste. Gainera, herritarrei babesa 
eskainiko zaie, euren esku ez baina instituzioen eta erakunde publikoen eta priba-
tuen mende dauden arriskuak prebenitzeko.

• Erakundeen koordinazioa eta lankidetza hobetzea eragile guztiekin eta maila 
guztietan, politika guztietan osasuna bermatzeko.

�LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetza 

• Ibilgailu partikularraren erabilera txikitzea eta herritarren behar pertsonaleta-
rako egokiak diren mugikortasun jasangarriko zerbitzuen eskaintza integratua 
hobetzea.

• Hiriko eta hiriarteko garraio-azpiegiturak mugikortasun-modalitate berrietarako 
egokitzea: ibilgailu elektrikoetarako, ibilgailu partekatuetarako, bizikletetarako, 
etab.

• Hiriko eta hiriarteko irisgarritasun unibertsala sustatzea, bereziki mugikortasun 
urria duten pertsonentzat.

• Mugikortasun seguru, jasangarri eta eraginkorra kudeatzean herritarren erantzun-
kidetasuna eta protagonismoa hobetzea.

Azpiegitura eta Garraio Sailburuordetza

• Mugikortasun aktiboa sustatzea (oinez edo bizikletaz), garraio publikoa lehenes-
tea ibilgailu pribatuaren aurrean, garraio-txartel publikoen elkarreragingarritasuna 
bultzatzea sistema intermodal integratu batean, trena sustatzea eta mugikortasun 
jasangarria bultzatzea erkidego-, foru- eta udal-plangintzan.

• Administrazio publikoetan mugikortasun jasangarriko planen koordinazioa 
sustatzea.

• Trafiko Zuzendaritza Euskadiko Garraio Agintaritzan (EGAn) sartzea, Euskadiko 
Garraio Agintaritzaren abenduaren 15eko 5/2003 Legearen 8.2 artikuluan aurrei-
kusitakoa betez.

• Pertsonak eta salgaiak trenbidez garraiatzea lehentasunezkoa da eraldaketa 
ekologikoa eta digitala lortzeko, eta, beraz, gure errepideetan ibiltzen diren ibilgai-
luen eta kamioien kopurua txikitzeko.

• Euskadiko garraio-sistema intermodala, jasangarria eta erresilientea izatea. 
Salgaiei dagokienez, urtean 100.000-120.000 bobina garraiatzea da helburua, 
gure errepideetan kamioi gutxiago ibiltzeko. Errepide bidezko garraioaren ordez 
trenbidea erabiliz gero, urtean 5.000 kamioi gutxiago igaroko lirateke A-8 autobi-
dean; hau da, urtean 500 tona CO2 inguru atmosferara isurtzea saihestuko litzate-
ke.

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza

• Biktimari Laguntzeko Zerbitzuaren eginkizuna indartzea, zirkulazio-istripua izan 
duten pertsonei dagokienez. 

• Eragile juridikoek —epaileak, fiskalak eta abokatuak— bide-segurtasunaren arloan 
duten prestakuntza indartzea.

• Fiskaltzaren eta Justizia Sailaren artean koordinazio- eta hausnarketa-organo bat 
sortzea, bide-segurtasunaren arloan elkarrekin egiten duten lana aztertzeko eta 
horri buruz hausnartzeko.

Gazteria Zuzendaritza

• Trafiko Zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea, bide-segurtasunari buruzko sentsi-
bilizazio- eta prebentzio-kanpainak egiten eta diseinatzen, eta gazteen artean 
zabaltzen, sare sozialen eta Gazteaukera webgunearen bidez.

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

• EITB 2030 Estrategiaren esparruan, ezbehar-tasa murrizteko helburua lortzen 
laguntzea, zirkulazio-istripuen ondoriozko Zero Biktimaren Ikuspegiaren bidez, 
Euskadiren gizarte-garapenari lagunduko dion erronka gisa.

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

• Turisten eta bisitarien artean mugikortasun seguru eta jasangarriko ohiturak 
sustatzea, Euskadiko Turismoaren Kode Etikoan jasotako helburu eta konpromi-
soekin bat etorriz.

ARABAKO FORU ALDUNDIA

• Koordinazioa eta lankidetza indartzea bide-azpiegituren kudeaketan, man-
tentze-lanetan eta ustiapenean, Arabako trafikoaren kudeaketan eta 
Arabako Lurralde Historikoko errepide bidezko garraioaren ikuskape-
nean parte hartzen duten eragileen eta erakundeen artean.

• Tarifa-integrazioaren eta elkarreragingarritasunaren alde egitea, garraio publiko 
seguru eta jasangarriaren erabilera handitu dadin.

• Datu-trukea bultzatzea, zirkulazioa aldez aurretik kudeatzeko eta bide-segurta-
suna hobetzeko.

• Mugikortasuna aldatzeko aurrerapausoak ematea, jasangarriagoak diren, karbono 
gutxi isurtzen duten eta aktiboagoak eta osasungarriagoak diren garraiobideen 
erabilera sustatzeko.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saila

• Sistema Seguruari eta Zero Istripuren Ikuspegiari atxikitzea, bide-segurtasunaren 
kudeaketari dagokionez.

• 2021-2025erako Bide Segurtasuneko eta Mugikortasun Seguru eta Jasangarriko 
Plan Estrategikoan ezarritako helburuak lortzen lagunduko duten ekintza-estrate-
giak planifikatu eta koordinatzea, Stockholmeko Adierazpenarekin bat etorriz.

• Sarean ezbehar-tasa handiko eremuak ezabatzeko eta hobekuntza-potentzial 
handiko eremuak hobetzeko estrategiak planifikatu eta koordinatzea, eskura 
dauden datuen azterketa estatistikoaren bidez (urtean behin edo bi urtean behin), 
eta, ondoren, bide-segurtasuneko plan espezifikoak egitea, jarduketa zuzentzai-
leak eta prebentiboak barne hartuko dituztenak.

• Bere jarduketa-programetan eraginkortasun- eta itzulkin-indizerik onenak dituz-
ten neurriak lehenestea, ezbehar-tasaren kostua txikitze aldera.

• Neurriak aztertu, diseinatu eta proiektatzean, errepideen erabiltzaile potentzial 
guztiak, eta bereziki zaurgarrienak, kontuan hartzea. 

• Gizakion akatsak aintzat hartzen dituzten diseinuak egitea, istripuen larritasuna 
arintzeko, azpiegiturei buruzko neurririk eraginkorrenen bidez («barkatzen duten 
errepideak»).

• Berrikuntza eta datuen zientzia elementu disruptibo gisa txertatzea, prozesu 
horien ahalik eta potentzialik handiena erdiesteko.

Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Saila

• Mugikortasun jasangarriko eredu bat sustatzea, Bizkaian bizikleta garraiobide gisa 
erabiltzea bultzatuz.

• Garraio jasangarria sustatzea, herritarrek irisgarritasun-eskubidea gauzatzeko 
aukera izan dezaten, mugikortasun-baldintza egoki eta seguruetan, eta ahalik eta 
ingurumen-inpakturik txikienarekin.

• Gizarte- eta ingurumen-kosturik txikiena duten garraiobideak lehenestea.

• Garraio publikoa eta kolektiboa sustatzea, bai eta inpaktu txikiko edo nuluko beste 
garraio-sistema batzuk ere, garraiobide elektrikoak bultzatuz, hain ekologikoak ez 
diren garraiobideei pizgarria kenduz, eta petrolioaren ordez ingurumen-inpaktu 
txikiko erregaien erabilera sustatuz.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Bide Azpiegituretako Departamentua

• Gipuzkoan eredu-aldaketari heltzea, bide-azpiegituren eraikuntzan oinarritutako 
eredu batetik azpiegitura horien kudeaketa integral, adimentsu, dinamiko, seguru 
eta jasangarrian oinarritutako eredu batera.

• Edukiera handiko sareko loturak hobetzeko, industria- eta hiri-eremuetako irisga-
rritasuna hobetzeko, eta Gipuzkoako sarearen segurtasuna eta funtzionaltasuna 
areagotzeko proiektuak abiaraztea. 

• Gipuzkoako bide-sarea mantentzearen alde egitea, eremu guztietan, bide-segur-
tasuna etengabe hobetzeko.

• Gipuzkoako bide-azpiegituren mantentze-lanetan eta trafikoaren kudeaketan 
jarduten duten eragileen eta erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza 
indartzea.

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua

• Gipuzkoako garraio-sareek eta -azpiegiturek ahalbidetzen duten mugikorta-
sun-sistema integrala, multimodala, segurua eta jasangarria garatzea eta 
sustatzea, MUGI sistemaren bidez.

• Mugikortasun jasangarriko eredu bat sustatzea, bizikleta garraiobide gisa 
erabiltzea sustatuz.

• Garraio publiko segurua eta kalitatezkoa sustatzea, hiriarteko zerbitzuen edukiera 
handituz.

EUDEL, EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA

• Euskadiko kaleak —hala nola eskoletara joateko erabiltzen diren bideak— 
denontzat —batez ere haurrentzat eta adinekoentzat— seguruagoak izateko 
ekintzak eta proiektuak sustatzea. 

• Hiri-mugikortasun seguruagoa eta jasangarriagoa lortzeko prozesua azkartzea, 
honela: oinezkoen eta bizikleta-erabiltzaileen mugikortasun aktiboa sustatuz; 
eraginkorragoak diren eta gutxiago kutsatzen duten garraiobideen erabilera 
bultzatuz; energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko irizpideak erabiliz; 
produktu, ondasun edo zerbitzuen kostua eta balio-bizitza optimizatuz, eta 
garraioa deskarbonizatzen lagunduko duten ordezko energiak erabiliz.

• Udaltzaingoen arteko lankidetza indartzea bide-segurtasunaren arloan.

BILBOKO UDALA

• Hiriko mugikortasun segurua eta jasangarria sustatzea, trafikoa baretzeko, bizikle-
ta bidezko mugikortasuna garatzeko eta hiriko garraio publikoa indartzeko 
neurriak garatuz.

• Mugikortasun eta Jasangarritasun Saileko proiektu guztietan bide-segurtasuna 
ezartzea zeharkako helburu gisa.

• Garraio jasangarria lehenestea eremu publikoaren banaketan, eta, horretarako, 
espazioa erabiltzeko aukerak aztertzea.

• Hirigunean trafikoko araudia betetzen dela kontrolatzea.

GASTEIZKO UDALA

• Gasteizko mugikortasun jasangarriko eredu berria sendotzea, pertsona hiri-di-
seinuaren, mugikortasunaren kudeaketaren eta segurtasunaren ardatz hartzen 
duena.

• Hirigunean trafikoko araudia betetzen dela kontrolatzea.

DONOSTIAKO UDALA

• Datorren Donostia eta Donostia 30 Hiria mugikortasun-eredu berriak finkatzea. 
Eredu horien helburua hiriko mugikortasun-sistemaren segurtasuna eta jasanga-
rritasuna bermatzea da; besteak beste, kaleak oinezkoentzat jarriz, oinarrizko 
bizikleta-sarea indartuz, garraio publikoko lineak eta haien erregulartasuna susta-
tuz, aparkaleku berriak bultzatuz, autobus-geltokia sustatuz eta aldiriko bide-sa-
rea indartuz.

• Trafikoko araudia betetzen dela kontrolatzea.

EUSKADIKO FISKALTZA NAGUSIA

• Irizpideak eta jarraibideak zehaztean, fiskaltzaren eta polizia-kidegoen arteko 
koordinazioa bultzatzea. 

• Bide-segurtasunari buruzko gidak, azterlanak eta prestakuntza diseinatzen 
laguntzea.

• Sentsibilizazio-kanpainak diseinatzen laguntzea, araua ez betetzearen ondorioak 
agerian jartzeko.

AESLEME

• Prebentzio- eta sentsibilizazio-ekintzak garatzea, zirkulazio-ezbehar baten ondo-
rioz hildako eta larriki zauritutako pertsonen kopurua txikitzeko.

• Euskadin «mugikortasun segurua, jasangarria, osasungarria eta irisgarria» gaiaren 
inguruan egiten diren ekitaldi, biltzar, jardunaldi eta bileretan parte hartzea.

• Gaur egun Euskadin egiten ditugun kanpainak, ikastaroak, tailerrak eta abar egiten 
jarraitzea.

ISTRIPUAK STOP

• Prebentzio- eta sentsibilizazio-ekintzak garatzea, zirkulazio-ezbehar baten ondo-
rioz hildako eta larriki zauritutako pertsonen kopurua txikitzeko.

• Mugikortasun jasangarria, segurua eta integratzailea sustatzea.

STOP BIDE INDARKERIA

• Prebentzio- eta sentsibilizazio-ekintzak garatzea, zirkulazio-ezbehar baten ondo-
rioz hildako eta larriki zauritutako pertsonen kopurua txikitzeko.

• Euskadin «mugikortasun segurua, jasangarria, osasungarria eta irisgarria» gaiaren 
inguruan egiten diren ekitaldi, biltzar, jardunaldi eta bileretan parte hartzea.

EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA

• Bide-segurtasunaren arazoa gazteen «diskurtsoan» sartzea: hirugarren 
heriotza-kausa da.

• Kontraste-agente gisa parte hartzea Bide Segurtasuneko Plan Estrategikoaren 
harira gazteentzat antolatzen diren kontzientziazio-kanpainetan.

• Bide Segurtasuneko Plan Estrategikoaren garapenarekin lotutako ekintzetan 
parte hartzea. 

• EGKren ohiko kanaletan —Instagram, mezu elektronikoak, Piztu! aldizkaria eta 
abar— Bide Segurtasuneko Plan Estrategikoarekin lotutako kanpainen berri 
ematea.

EUSKOFEDERPEN (Euskal Herriko Pentsiodunen Elkarteen Federazioa)

• Bide-segurtasunari buruzko sentsibilizazio- eta prebentzio-ekintzak garatzea 
adineko pertsonen artean, bide-istripuak txikitzeko eta trafiko-istripuen, harra-
paketen eta abarren ondoriozko heriotza-tasa murrizteko. Horretarako, Eusko 
Jaurlaritzako Segurtasun Sailak Bide Segurtasunaren aldeko Euskal Itunari buruz 
bidaltzen digun dokumentazioa zabalduko da.

EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOA

• Ibilgailuek eta txirrindulariek elkarri izan behar dioten errespetuaz kontzientziatzea, 
eta federatuen artean txirrindularientzako bide-segurtasunaren arloko sentsibiliza-
zio-ekintzak sustatzea, bere sare sozialen eta web-orriaren bidez, besteak beste.

GOBERNANTZA-
EREDUA
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LEHENDAKARITZA

• Euskadiko Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroan zein 
2030 Agendaren Lehentasunen Euskal Programa garatu eta hedatzean, bide-se-
gurtasunari eta mugikortasun seguru eta jasangarriari buruzko xedeak (3.6. eta 11.2. 
xedeak) ezagutzera ematea.

• Euskadiko Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroko talde 
eta dinamiketan Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza sartzea.

LAN ETA ENPLEGU SAILA

• Koordinazio- eta lankidetza-mekanismoak sendotzea Laneko Segurtasun eta 
Osasunerako Euskal Estrategiaren eta 2021-2025erako Bide Segurtasuneko eta 
Mugikortasun Seguru eta Jasangarriko Plan Estrategikoaren artean, laneko arris-
kuak prebenitzeko eta osasuna sustatzeko neurriei dagokienez.

• Laneko bide-segurtasuna (LBS) enpresen eta langile autonomoen laneko arris-
kuen prebentzioaren kudeaketan sartzea.

• Ezbehar- edo arrisku-tasa handiko enpresetan eta jardueretan kanpainak eta 
jarduketa-planak egitea.

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza

• Mugikortasun seguruagoa eta jasangarriagoa sustatzea, honela: oinezkoen eta 
bizikleta-erabiltzaileen mugikortasun aktiboa sustatuz; eraginkorragoak diren eta 
gutxiago kutsatzen duten garraiobideen erabilera bultzatuz; energia aurrezteko eta 
eraginkortasunez erabiltzeko irizpideak erabiliz; produktu, ondasun edo zerbitzua-
ren kostua eta balio-bizitza optimizatuz, eta garraioa deskarbonizatzen lagunduko 
duten ordezko energiak erabiliz.

• Garraio-eredu eraginkorragoak eta jasangarriagoak (teknologia garbiak dituzten 
ibilgailuak erabiltzen dituztenak) garatzea, eta modalitate-aniztasuna, intermodali-
tatea eta mugitzeko beste modu batzuk sustatzea.

• Kargatzeko eta hornitzeko azpiegiturak martxan jartzea, eta mugikortasunaren 
konektibitatea eta digitalizazioa pixkanaka ezartzea.

• Ekonomia zirkularra sustatzea eta bide-segurtasuna hobetzen duten produktuak 
berrerabiltzea, hala nola asfaltoak.

Industria Sailburuordetza 

• Ibilgailuen segurtasun pasiboaz hornitzen duten euskal enpresen lehiakortasuna 
indartzea.

• DGTrekiko lankidetza indartzea, ibilgailuen azterketa teknikoaren (IATaren) 
kudeaketa hobetzeko.

• Beste sektore batzuetako —eraikuntza, siderurgia…— hondakinei beste erabilera 
bat ematea eta, horri esker, errepideen ezaugarriak hobetzen laguntzea.

HEZKUNTZA SAILA

OSASUN SAILA 

• EAEko biztanleen bizi-ohitura osasungarriak sustatzea eta bide-segurtasunari 
eragiten dioten arrisku-faktoreak murriztea.

• Bizi-baldintza onak izaten lagunduko duten inguruneak eta komunitateak sortzea, 
pertsonek osasun- eta ongizate-maila hobeak izan ditzaten, hiri-espazioa, mugi-
kortasuna eta garraioa kontuan hartuta, besteak beste. Gainera, herritarrei babesa 
eskainiko zaie, euren esku ez baina instituzioen eta erakunde publikoen eta priba-
tuen mende dauden arriskuak prebenitzeko.

• Erakundeen koordinazioa eta lankidetza hobetzea eragile guztiekin eta maila 
guztietan, politika guztietan osasuna bermatzeko.
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Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetza 

• Ibilgailu partikularraren erabilera txikitzea eta herritarren behar pertsonaleta-
rako egokiak diren mugikortasun jasangarriko zerbitzuen eskaintza integratua 
hobetzea.

• Hiriko eta hiriarteko garraio-azpiegiturak mugikortasun-modalitate berrietarako 
egokitzea: ibilgailu elektrikoetarako, ibilgailu partekatuetarako, bizikletetarako, 
etab.

• Hiriko eta hiriarteko irisgarritasun unibertsala sustatzea, bereziki mugikortasun 
urria duten pertsonentzat.

• Mugikortasun seguru, jasangarri eta eraginkorra kudeatzean herritarren erantzun-
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• Mugikortasun aktiboa sustatzea (oinez edo bizikletaz), garraio publikoa lehenes-
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bultzatzea sistema intermodal integratu batean, trena sustatzea eta mugikortasun 
jasangarria bultzatzea erkidego-, foru- eta udal-plangintzan.

• Administrazio publikoetan mugikortasun jasangarriko planen koordinazioa 
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• Trafiko Zuzendaritza Euskadiko Garraio Agintaritzan (EGAn) sartzea, Euskadiko 
Garraio Agintaritzaren abenduaren 15eko 5/2003 Legearen 8.2 artikuluan aurrei-
kusitakoa betez.

• Pertsonak eta salgaiak trenbidez garraiatzea lehentasunezkoa da eraldaketa 
ekologikoa eta digitala lortzeko, eta, beraz, gure errepideetan ibiltzen diren ibilgai-
luen eta kamioien kopurua txikitzeko.

• Euskadiko garraio-sistema intermodala, jasangarria eta erresilientea izatea. 
Salgaiei dagokienez, urtean 100.000-120.000 bobina garraiatzea da helburua, 
gure errepideetan kamioi gutxiago ibiltzeko. Errepide bidezko garraioaren ordez 
trenbidea erabiliz gero, urtean 5.000 kamioi gutxiago igaroko lirateke A-8 autobi-
dean; hau da, urtean 500 tona CO2 inguru atmosferara isurtzea saihestuko litzate-
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duten pertsonei dagokienez. 

• Eragile juridikoek —epaileak, fiskalak eta abokatuak— bide-segurtasunaren arloan 
duten prestakuntza indartzea.

• Fiskaltzaren eta Justizia Sailaren artean koordinazio- eta hausnarketa-organo bat 
sortzea, bide-segurtasunaren arloan elkarrekin egiten duten lana aztertzeko eta 
horri buruz hausnartzeko.
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• Trafiko Zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea, bide-segurtasunari buruzko sentsi-
bilizazio- eta prebentzio-kanpainak egiten eta diseinatzen, eta gazteen artean 
zabaltzen, sare sozialen eta Gazteaukera webgunearen bidez.

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

• EITB 2030 Estrategiaren esparruan, ezbehar-tasa murrizteko helburua lortzen 
laguntzea, zirkulazio-istripuen ondoriozko Zero Biktimaren Ikuspegiaren bidez, 
Euskadiren gizarte-garapenari lagunduko dion erronka gisa.

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

• Turisten eta bisitarien artean mugikortasun seguru eta jasangarriko ohiturak 
sustatzea, Euskadiko Turismoaren Kode Etikoan jasotako helburu eta konpromi-
soekin bat etorriz.

ARABAKO FORU ALDUNDIA

• Koordinazioa eta lankidetza indartzea bide-azpiegituren kudeaketan, man-
tentze-lanetan eta ustiapenean, Arabako trafikoaren kudeaketan eta 
Arabako Lurralde Historikoko errepide bidezko garraioaren ikuskape-
nean parte hartzen duten eragileen eta erakundeen artean.

• Tarifa-integrazioaren eta elkarreragingarritasunaren alde egitea, garraio publiko 
seguru eta jasangarriaren erabilera handitu dadin.

• Datu-trukea bultzatzea, zirkulazioa aldez aurretik kudeatzeko eta bide-segurta-
suna hobetzeko.

• Mugikortasuna aldatzeko aurrerapausoak ematea, jasangarriagoak diren, karbono 
gutxi isurtzen duten eta aktiboagoak eta osasungarriagoak diren garraiobideen 
erabilera sustatzeko.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saila

• Sistema Seguruari eta Zero Istripuren Ikuspegiari atxikitzea, bide-segurtasunaren 
kudeaketari dagokionez.

• 2021-2025erako Bide Segurtasuneko eta Mugikortasun Seguru eta Jasangarriko 
Plan Estrategikoan ezarritako helburuak lortzen lagunduko duten ekintza-estrate-
giak planifikatu eta koordinatzea, Stockholmeko Adierazpenarekin bat etorriz.

• Sarean ezbehar-tasa handiko eremuak ezabatzeko eta hobekuntza-potentzial 
handiko eremuak hobetzeko estrategiak planifikatu eta koordinatzea, eskura 
dauden datuen azterketa estatistikoaren bidez (urtean behin edo bi urtean behin), 
eta, ondoren, bide-segurtasuneko plan espezifikoak egitea, jarduketa zuzentzai-
leak eta prebentiboak barne hartuko dituztenak.

• Bere jarduketa-programetan eraginkortasun- eta itzulkin-indizerik onenak dituz-
ten neurriak lehenestea, ezbehar-tasaren kostua txikitze aldera.

• Neurriak aztertu, diseinatu eta proiektatzean, errepideen erabiltzaile potentzial 
guztiak, eta bereziki zaurgarrienak, kontuan hartzea. 

• Gizakion akatsak aintzat hartzen dituzten diseinuak egitea, istripuen larritasuna 
arintzeko, azpiegiturei buruzko neurririk eraginkorrenen bidez («barkatzen duten 
errepideak»).

• Berrikuntza eta datuen zientzia elementu disruptibo gisa txertatzea, prozesu 
horien ahalik eta potentzialik handiena erdiesteko.

Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Saila

• Mugikortasun jasangarriko eredu bat sustatzea, Bizkaian bizikleta garraiobide gisa 
erabiltzea bultzatuz.

• Garraio jasangarria sustatzea, herritarrek irisgarritasun-eskubidea gauzatzeko 
aukera izan dezaten, mugikortasun-baldintza egoki eta seguruetan, eta ahalik eta 
ingurumen-inpakturik txikienarekin.

• Gizarte- eta ingurumen-kosturik txikiena duten garraiobideak lehenestea.

• Garraio publikoa eta kolektiboa sustatzea, bai eta inpaktu txikiko edo nuluko beste 
garraio-sistema batzuk ere, garraiobide elektrikoak bultzatuz, hain ekologikoak ez 
diren garraiobideei pizgarria kenduz, eta petrolioaren ordez ingurumen-inpaktu 
txikiko erregaien erabilera sustatuz.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Bide Azpiegituretako Departamentua

• Gipuzkoan eredu-aldaketari heltzea, bide-azpiegituren eraikuntzan oinarritutako 
eredu batetik azpiegitura horien kudeaketa integral, adimentsu, dinamiko, seguru 
eta jasangarrian oinarritutako eredu batera.

• Edukiera handiko sareko loturak hobetzeko, industria- eta hiri-eremuetako irisga-
rritasuna hobetzeko, eta Gipuzkoako sarearen segurtasuna eta funtzionaltasuna 
areagotzeko proiektuak abiaraztea. 

• Gipuzkoako bide-sarea mantentzearen alde egitea, eremu guztietan, bide-segur-
tasuna etengabe hobetzeko.

• Gipuzkoako bide-azpiegituren mantentze-lanetan eta trafikoaren kudeaketan 
jarduten duten eragileen eta erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza 
indartzea.

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua

• Gipuzkoako garraio-sareek eta -azpiegiturek ahalbidetzen duten mugikorta-
sun-sistema integrala, multimodala, segurua eta jasangarria garatzea eta 
sustatzea, MUGI sistemaren bidez.

• Mugikortasun jasangarriko eredu bat sustatzea, bizikleta garraiobide gisa 
erabiltzea sustatuz.

• Garraio publiko segurua eta kalitatezkoa sustatzea, hiriarteko zerbitzuen edukiera 
handituz.

EUDEL, EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA

• Euskadiko kaleak —hala nola eskoletara joateko erabiltzen diren bideak— 
denontzat —batez ere haurrentzat eta adinekoentzat— seguruagoak izateko 
ekintzak eta proiektuak sustatzea. 

• Hiri-mugikortasun seguruagoa eta jasangarriagoa lortzeko prozesua azkartzea, 
honela: oinezkoen eta bizikleta-erabiltzaileen mugikortasun aktiboa sustatuz; 
eraginkorragoak diren eta gutxiago kutsatzen duten garraiobideen erabilera 
bultzatuz; energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko irizpideak erabiliz; 
produktu, ondasun edo zerbitzuen kostua eta balio-bizitza optimizatuz, eta 
garraioa deskarbonizatzen lagunduko duten ordezko energiak erabiliz.

• Udaltzaingoen arteko lankidetza indartzea bide-segurtasunaren arloan.

BILBOKO UDALA

• Hiriko mugikortasun segurua eta jasangarria sustatzea, trafikoa baretzeko, bizikle-
ta bidezko mugikortasuna garatzeko eta hiriko garraio publikoa indartzeko 
neurriak garatuz.

• Mugikortasun eta Jasangarritasun Saileko proiektu guztietan bide-segurtasuna 
ezartzea zeharkako helburu gisa.

• Garraio jasangarria lehenestea eremu publikoaren banaketan, eta, horretarako, 
espazioa erabiltzeko aukerak aztertzea.

• Hirigunean trafikoko araudia betetzen dela kontrolatzea.

GASTEIZKO UDALA

• Gasteizko mugikortasun jasangarriko eredu berria sendotzea, pertsona hiri-di-
seinuaren, mugikortasunaren kudeaketaren eta segurtasunaren ardatz hartzen 
duena.

• Hirigunean trafikoko araudia betetzen dela kontrolatzea.

DONOSTIAKO UDALA

• Datorren Donostia eta Donostia 30 Hiria mugikortasun-eredu berriak finkatzea. 
Eredu horien helburua hiriko mugikortasun-sistemaren segurtasuna eta jasanga-
rritasuna bermatzea da; besteak beste, kaleak oinezkoentzat jarriz, oinarrizko 
bizikleta-sarea indartuz, garraio publikoko lineak eta haien erregulartasuna susta-
tuz, aparkaleku berriak bultzatuz, autobus-geltokia sustatuz eta aldiriko bide-sa-
rea indartuz.

• Trafikoko araudia betetzen dela kontrolatzea.

EUSKADIKO FISKALTZA NAGUSIA

• Irizpideak eta jarraibideak zehaztean, fiskaltzaren eta polizia-kidegoen arteko 
koordinazioa bultzatzea. 

• Bide-segurtasunari buruzko gidak, azterlanak eta prestakuntza diseinatzen 
laguntzea.

• Sentsibilizazio-kanpainak diseinatzen laguntzea, araua ez betetzearen ondorioak 
agerian jartzeko.

AESLEME

• Prebentzio- eta sentsibilizazio-ekintzak garatzea, zirkulazio-ezbehar baten ondo-
rioz hildako eta larriki zauritutako pertsonen kopurua txikitzeko.

• Euskadin «mugikortasun segurua, jasangarria, osasungarria eta irisgarria» gaiaren 
inguruan egiten diren ekitaldi, biltzar, jardunaldi eta bileretan parte hartzea.

• Gaur egun Euskadin egiten ditugun kanpainak, ikastaroak, tailerrak eta abar egiten 
jarraitzea.

ISTRIPUAK STOP

• Prebentzio- eta sentsibilizazio-ekintzak garatzea, zirkulazio-ezbehar baten ondo-
rioz hildako eta larriki zauritutako pertsonen kopurua txikitzeko.

• Mugikortasun jasangarria, segurua eta integratzailea sustatzea.

STOP BIDE INDARKERIA

• Prebentzio- eta sentsibilizazio-ekintzak garatzea, zirkulazio-ezbehar baten ondo-
rioz hildako eta larriki zauritutako pertsonen kopurua txikitzeko.

• Euskadin «mugikortasun segurua, jasangarria, osasungarria eta irisgarria» gaiaren 
inguruan egiten diren ekitaldi, biltzar, jardunaldi eta bileretan parte hartzea.

EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA

• Bide-segurtasunaren arazoa gazteen «diskurtsoan» sartzea: hirugarren 
heriotza-kausa da.

• Kontraste-agente gisa parte hartzea Bide Segurtasuneko Plan Estrategikoaren 
harira gazteentzat antolatzen diren kontzientziazio-kanpainetan.

• Bide Segurtasuneko Plan Estrategikoaren garapenarekin lotutako ekintzetan 
parte hartzea. 

• EGKren ohiko kanaletan —Instagram, mezu elektronikoak, Piztu! aldizkaria eta 
abar— Bide Segurtasuneko Plan Estrategikoarekin lotutako kanpainen berri 
ematea.

EUSKOFEDERPEN (Euskal Herriko Pentsiodunen Elkarteen Federazioa)

• Bide-segurtasunari buruzko sentsibilizazio- eta prebentzio-ekintzak garatzea 
adineko pertsonen artean, bide-istripuak txikitzeko eta trafiko-istripuen, harra-
paketen eta abarren ondoriozko heriotza-tasa murrizteko. Horretarako, Eusko 
Jaurlaritzako Segurtasun Sailak Bide Segurtasunaren aldeko Euskal Itunari buruz 
bidaltzen digun dokumentazioa zabalduko da.

EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOA

• Ibilgailuek eta txirrindulariek elkarri izan behar dioten errespetuaz kontzientziatzea, 
eta federatuen artean txirrindularientzako bide-segurtasunaren arloko sentsibiliza-
zio-ekintzak sustatzea, bere sare sozialen eta web-orriaren bidez, besteak beste.

Bide Segurtasunaren aldeko Euskal Itunak 
gobernantza-eredu bat du, atxikitako eragileek hartutako 
konpromisoen jarraipena eta ebaluazioa egin ahal izateko.

Itunaren indarraldia 2025ean amaituko da, BSPEaren indarraldia amaitzen den 
urte berean (2021-2025).

Jarraipen-batzorde bat eratuko da Ituna-
ren aurrerapen-mailari buruzko txostenak 
urtero prestatuko ditu batzorde horrek, 
alderdi guztiak zer egoeratan dauden 
jakiteko. Txostenek aukera emango dute 
aldaketa esanguratsurik gertatu den 
zehazteko, aurreikusitako egoerarekin 
alderatuta, eta, hala bada, horren arabera 
jardun ahal izateko. Txostenak Lehen-
dakaritzara —Trantsizio Sozialaren eta 
2030 Agendaren Idazkaritza Nagusia— 
igorriko dira, Euskadi 2030 Agendaren 
esparruan balora daitezen.

Bide Segurtasunaren aldeko Euskal Ituna 
tresna bizitzat hartzen da. Hori dela eta, 
Itunaren gobernantza-ereduak eragile 
gehiago atxikitzea proposatzen du.

Horretarako, 2023an, 
eragileen mapa berri bat 
egingo da, eta haiekin 
kontraste-bilerak egingo 
dira, atxikiko ote diren 
jakiteko.
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LEHENDAKARITZA

• Euskadiko Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroan zein 
2030 Agendaren Lehentasunen Euskal Programa garatu eta hedatzean, bide-se-
gurtasunari eta mugikortasun seguru eta jasangarriari buruzko xedeak (3.6. eta 11.2. 
xedeak) ezagutzera ematea.

• Euskadiko Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroko talde 
eta dinamiketan Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza sartzea.

LAN ETA ENPLEGU SAILA

• Koordinazio- eta lankidetza-mekanismoak sendotzea Laneko Segurtasun eta 
Osasunerako Euskal Estrategiaren eta 2021-2025erako Bide Segurtasuneko eta 
Mugikortasun Seguru eta Jasangarriko Plan Estrategikoaren artean, laneko arris-
kuak prebenitzeko eta osasuna sustatzeko neurriei dagokienez.

• Laneko bide-segurtasuna (LBS) enpresen eta langile autonomoen laneko arris-
kuen prebentzioaren kudeaketan sartzea.

• Ezbehar- edo arrisku-tasa handiko enpresetan eta jardueretan kanpainak eta 
jarduketa-planak egitea.

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza

• Mugikortasun seguruagoa eta jasangarriagoa sustatzea, honela: oinezkoen eta 
bizikleta-erabiltzaileen mugikortasun aktiboa sustatuz; eraginkorragoak diren eta 
gutxiago kutsatzen duten garraiobideen erabilera bultzatuz; energia aurrezteko eta 
eraginkortasunez erabiltzeko irizpideak erabiliz; produktu, ondasun edo zerbitzua-
ren kostua eta balio-bizitza optimizatuz, eta garraioa deskarbonizatzen lagunduko 
duten ordezko energiak erabiliz.

• Garraio-eredu eraginkorragoak eta jasangarriagoak (teknologia garbiak dituzten 
ibilgailuak erabiltzen dituztenak) garatzea, eta modalitate-aniztasuna, intermodali-
tatea eta mugitzeko beste modu batzuk sustatzea.

• Kargatzeko eta hornitzeko azpiegiturak martxan jartzea, eta mugikortasunaren 
konektibitatea eta digitalizazioa pixkanaka ezartzea.

• Ekonomia zirkularra sustatzea eta bide-segurtasuna hobetzen duten produktuak 
berrerabiltzea, hala nola asfaltoak.

Industria Sailburuordetza 

• Ibilgailuen segurtasun pasiboaz hornitzen duten euskal enpresen lehiakortasuna 
indartzea.

• DGTrekiko lankidetza indartzea, ibilgailuen azterketa teknikoaren (IATaren) 
kudeaketa hobetzeko.

• Beste sektore batzuetako —eraikuntza, siderurgia…— hondakinei beste erabilera 
bat ematea eta, horri esker, errepideen ezaugarriak hobetzen laguntzea.

HEZKUNTZA SAILA

OSASUN SAILA 

• EAEko biztanleen bizi-ohitura osasungarriak sustatzea eta bide-segurtasunari 
eragiten dioten arrisku-faktoreak murriztea.

• Bizi-baldintza onak izaten lagunduko duten inguruneak eta komunitateak sortzea, 
pertsonek osasun- eta ongizate-maila hobeak izan ditzaten, hiri-espazioa, mugi-
kortasuna eta garraioa kontuan hartuta, besteak beste. Gainera, herritarrei babesa 
eskainiko zaie, euren esku ez baina instituzioen eta erakunde publikoen eta priba-
tuen mende dauden arriskuak prebenitzeko.

• Erakundeen koordinazioa eta lankidetza hobetzea eragile guztiekin eta maila 
guztietan, politika guztietan osasuna bermatzeko.

�LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetza 

• Ibilgailu partikularraren erabilera txikitzea eta herritarren behar pertsonaleta-
rako egokiak diren mugikortasun jasangarriko zerbitzuen eskaintza integratua 
hobetzea.

• Hiriko eta hiriarteko garraio-azpiegiturak mugikortasun-modalitate berrietarako 
egokitzea: ibilgailu elektrikoetarako, ibilgailu partekatuetarako, bizikletetarako, 
etab.

• Hiriko eta hiriarteko irisgarritasun unibertsala sustatzea, bereziki mugikortasun 
urria duten pertsonentzat.

• Mugikortasun seguru, jasangarri eta eraginkorra kudeatzean herritarren erantzun-
kidetasuna eta protagonismoa hobetzea.

Azpiegitura eta Garraio Sailburuordetza

• Mugikortasun aktiboa sustatzea (oinez edo bizikletaz), garraio publikoa lehenes-
tea ibilgailu pribatuaren aurrean, garraio-txartel publikoen elkarreragingarritasuna 
bultzatzea sistema intermodal integratu batean, trena sustatzea eta mugikortasun 
jasangarria bultzatzea erkidego-, foru- eta udal-plangintzan.

• Administrazio publikoetan mugikortasun jasangarriko planen koordinazioa 
sustatzea.

• Trafiko Zuzendaritza Euskadiko Garraio Agintaritzan (EGAn) sartzea, Euskadiko 
Garraio Agintaritzaren abenduaren 15eko 5/2003 Legearen 8.2 artikuluan aurrei-
kusitakoa betez.

• Pertsonak eta salgaiak trenbidez garraiatzea lehentasunezkoa da eraldaketa 
ekologikoa eta digitala lortzeko, eta, beraz, gure errepideetan ibiltzen diren ibilgai-
luen eta kamioien kopurua txikitzeko.

• Euskadiko garraio-sistema intermodala, jasangarria eta erresilientea izatea. 
Salgaiei dagokienez, urtean 100.000-120.000 bobina garraiatzea da helburua, 
gure errepideetan kamioi gutxiago ibiltzeko. Errepide bidezko garraioaren ordez 
trenbidea erabiliz gero, urtean 5.000 kamioi gutxiago igaroko lirateke A-8 autobi-
dean; hau da, urtean 500 tona CO2 inguru atmosferara isurtzea saihestuko litzate-
ke.

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza

• Biktimari Laguntzeko Zerbitzuaren eginkizuna indartzea, zirkulazio-istripua izan 
duten pertsonei dagokienez. 

• Eragile juridikoek —epaileak, fiskalak eta abokatuak— bide-segurtasunaren arloan 
duten prestakuntza indartzea.

• Fiskaltzaren eta Justizia Sailaren artean koordinazio- eta hausnarketa-organo bat 
sortzea, bide-segurtasunaren arloan elkarrekin egiten duten lana aztertzeko eta 
horri buruz hausnartzeko.

Gazteria Zuzendaritza

• Trafiko Zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea, bide-segurtasunari buruzko sentsi-
bilizazio- eta prebentzio-kanpainak egiten eta diseinatzen, eta gazteen artean 
zabaltzen, sare sozialen eta Gazteaukera webgunearen bidez.

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

• EITB 2030 Estrategiaren esparruan, ezbehar-tasa murrizteko helburua lortzen 
laguntzea, zirkulazio-istripuen ondoriozko Zero Biktimaren Ikuspegiaren bidez, 
Euskadiren gizarte-garapenari lagunduko dion erronka gisa.

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

• Turisten eta bisitarien artean mugikortasun seguru eta jasangarriko ohiturak 
sustatzea, Euskadiko Turismoaren Kode Etikoan jasotako helburu eta konpromi-
soekin bat etorriz.

ARABAKO FORU ALDUNDIA

• Koordinazioa eta lankidetza indartzea bide-azpiegituren kudeaketan, man-
tentze-lanetan eta ustiapenean, Arabako trafikoaren kudeaketan eta 
Arabako Lurralde Historikoko errepide bidezko garraioaren ikuskape-
nean parte hartzen duten eragileen eta erakundeen artean.

• Tarifa-integrazioaren eta elkarreragingarritasunaren alde egitea, garraio publiko 
seguru eta jasangarriaren erabilera handitu dadin.

• Datu-trukea bultzatzea, zirkulazioa aldez aurretik kudeatzeko eta bide-segurta-
suna hobetzeko.

• Mugikortasuna aldatzeko aurrerapausoak ematea, jasangarriagoak diren, karbono 
gutxi isurtzen duten eta aktiboagoak eta osasungarriagoak diren garraiobideen 
erabilera sustatzeko.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saila

• Sistema Seguruari eta Zero Istripuren Ikuspegiari atxikitzea, bide-segurtasunaren 
kudeaketari dagokionez.

• 2021-2025erako Bide Segurtasuneko eta Mugikortasun Seguru eta Jasangarriko 
Plan Estrategikoan ezarritako helburuak lortzen lagunduko duten ekintza-estrate-
giak planifikatu eta koordinatzea, Stockholmeko Adierazpenarekin bat etorriz.

• Sarean ezbehar-tasa handiko eremuak ezabatzeko eta hobekuntza-potentzial 
handiko eremuak hobetzeko estrategiak planifikatu eta koordinatzea, eskura 
dauden datuen azterketa estatistikoaren bidez (urtean behin edo bi urtean behin), 
eta, ondoren, bide-segurtasuneko plan espezifikoak egitea, jarduketa zuzentzai-
leak eta prebentiboak barne hartuko dituztenak.

• Bere jarduketa-programetan eraginkortasun- eta itzulkin-indizerik onenak dituz-
ten neurriak lehenestea, ezbehar-tasaren kostua txikitze aldera.

• Neurriak aztertu, diseinatu eta proiektatzean, errepideen erabiltzaile potentzial 
guztiak, eta bereziki zaurgarrienak, kontuan hartzea. 

• Gizakion akatsak aintzat hartzen dituzten diseinuak egitea, istripuen larritasuna 
arintzeko, azpiegiturei buruzko neurririk eraginkorrenen bidez («barkatzen duten 
errepideak»).

• Berrikuntza eta datuen zientzia elementu disruptibo gisa txertatzea, prozesu 
horien ahalik eta potentzialik handiena erdiesteko.

Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Saila

• Mugikortasun jasangarriko eredu bat sustatzea, Bizkaian bizikleta garraiobide gisa 
erabiltzea bultzatuz.

• Garraio jasangarria sustatzea, herritarrek irisgarritasun-eskubidea gauzatzeko 
aukera izan dezaten, mugikortasun-baldintza egoki eta seguruetan, eta ahalik eta 
ingurumen-inpakturik txikienarekin.

• Gizarte- eta ingurumen-kosturik txikiena duten garraiobideak lehenestea.

• Garraio publikoa eta kolektiboa sustatzea, bai eta inpaktu txikiko edo nuluko beste 
garraio-sistema batzuk ere, garraiobide elektrikoak bultzatuz, hain ekologikoak ez 
diren garraiobideei pizgarria kenduz, eta petrolioaren ordez ingurumen-inpaktu 
txikiko erregaien erabilera sustatuz.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Bide Azpiegituretako Departamentua

• Gipuzkoan eredu-aldaketari heltzea, bide-azpiegituren eraikuntzan oinarritutako 
eredu batetik azpiegitura horien kudeaketa integral, adimentsu, dinamiko, seguru 
eta jasangarrian oinarritutako eredu batera.

• Edukiera handiko sareko loturak hobetzeko, industria- eta hiri-eremuetako irisga-
rritasuna hobetzeko, eta Gipuzkoako sarearen segurtasuna eta funtzionaltasuna 
areagotzeko proiektuak abiaraztea. 

• Gipuzkoako bide-sarea mantentzearen alde egitea, eremu guztietan, bide-segur-
tasuna etengabe hobetzeko.

• Gipuzkoako bide-azpiegituren mantentze-lanetan eta trafikoaren kudeaketan 
jarduten duten eragileen eta erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza 
indartzea.

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua

• Gipuzkoako garraio-sareek eta -azpiegiturek ahalbidetzen duten mugikorta-
sun-sistema integrala, multimodala, segurua eta jasangarria garatzea eta 
sustatzea, MUGI sistemaren bidez.

• Mugikortasun jasangarriko eredu bat sustatzea, bizikleta garraiobide gisa 
erabiltzea sustatuz.

• Garraio publiko segurua eta kalitatezkoa sustatzea, hiriarteko zerbitzuen edukiera 
handituz.

EUDEL, EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA

• Euskadiko kaleak —hala nola eskoletara joateko erabiltzen diren bideak— 
denontzat —batez ere haurrentzat eta adinekoentzat— seguruagoak izateko 
ekintzak eta proiektuak sustatzea. 

• Hiri-mugikortasun seguruagoa eta jasangarriagoa lortzeko prozesua azkartzea, 
honela: oinezkoen eta bizikleta-erabiltzaileen mugikortasun aktiboa sustatuz; 
eraginkorragoak diren eta gutxiago kutsatzen duten garraiobideen erabilera 
bultzatuz; energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko irizpideak erabiliz; 
produktu, ondasun edo zerbitzuen kostua eta balio-bizitza optimizatuz, eta 
garraioa deskarbonizatzen lagunduko duten ordezko energiak erabiliz.

• Udaltzaingoen arteko lankidetza indartzea bide-segurtasunaren arloan.

BILBOKO UDALA

• Hiriko mugikortasun segurua eta jasangarria sustatzea, trafikoa baretzeko, bizikle-
ta bidezko mugikortasuna garatzeko eta hiriko garraio publikoa indartzeko 
neurriak garatuz.

• Mugikortasun eta Jasangarritasun Saileko proiektu guztietan bide-segurtasuna 
ezartzea zeharkako helburu gisa.

• Garraio jasangarria lehenestea eremu publikoaren banaketan, eta, horretarako, 
espazioa erabiltzeko aukerak aztertzea.

• Hirigunean trafikoko araudia betetzen dela kontrolatzea.

GASTEIZKO UDALA

• Gasteizko mugikortasun jasangarriko eredu berria sendotzea, pertsona hiri-di-
seinuaren, mugikortasunaren kudeaketaren eta segurtasunaren ardatz hartzen 
duena.

• Hirigunean trafikoko araudia betetzen dela kontrolatzea.

DONOSTIAKO UDALA

• Datorren Donostia eta Donostia 30 Hiria mugikortasun-eredu berriak finkatzea. 
Eredu horien helburua hiriko mugikortasun-sistemaren segurtasuna eta jasanga-
rritasuna bermatzea da; besteak beste, kaleak oinezkoentzat jarriz, oinarrizko 
bizikleta-sarea indartuz, garraio publikoko lineak eta haien erregulartasuna susta-
tuz, aparkaleku berriak bultzatuz, autobus-geltokia sustatuz eta aldiriko bide-sa-
rea indartuz.

• Trafikoko araudia betetzen dela kontrolatzea.

EUSKADIKO FISKALTZA NAGUSIA

• Irizpideak eta jarraibideak zehaztean, fiskaltzaren eta polizia-kidegoen arteko 
koordinazioa bultzatzea. 

• Bide-segurtasunari buruzko gidak, azterlanak eta prestakuntza diseinatzen 
laguntzea.

• Sentsibilizazio-kanpainak diseinatzen laguntzea, araua ez betetzearen ondorioak 
agerian jartzeko.

AESLEME

• Prebentzio- eta sentsibilizazio-ekintzak garatzea, zirkulazio-ezbehar baten ondo-
rioz hildako eta larriki zauritutako pertsonen kopurua txikitzeko.

• Euskadin «mugikortasun segurua, jasangarria, osasungarria eta irisgarria» gaiaren 
inguruan egiten diren ekitaldi, biltzar, jardunaldi eta bileretan parte hartzea.

• Gaur egun Euskadin egiten ditugun kanpainak, ikastaroak, tailerrak eta abar egiten 
jarraitzea.

ISTRIPUAK STOP

• Prebentzio- eta sentsibilizazio-ekintzak garatzea, zirkulazio-ezbehar baten ondo-
rioz hildako eta larriki zauritutako pertsonen kopurua txikitzeko.

• Mugikortasun jasangarria, segurua eta integratzailea sustatzea.

STOP BIDE INDARKERIA

• Prebentzio- eta sentsibilizazio-ekintzak garatzea, zirkulazio-ezbehar baten ondo-
rioz hildako eta larriki zauritutako pertsonen kopurua txikitzeko.

• Euskadin «mugikortasun segurua, jasangarria, osasungarria eta irisgarria» gaiaren 
inguruan egiten diren ekitaldi, biltzar, jardunaldi eta bileretan parte hartzea.

EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA

• Bide-segurtasunaren arazoa gazteen «diskurtsoan» sartzea: hirugarren 
heriotza-kausa da.

• Kontraste-agente gisa parte hartzea Bide Segurtasuneko Plan Estrategikoaren 
harira gazteentzat antolatzen diren kontzientziazio-kanpainetan.

• Bide Segurtasuneko Plan Estrategikoaren garapenarekin lotutako ekintzetan 
parte hartzea. 

• EGKren ohiko kanaletan —Instagram, mezu elektronikoak, Piztu! aldizkaria eta 
abar— Bide Segurtasuneko Plan Estrategikoarekin lotutako kanpainen berri 
ematea.

EUSKOFEDERPEN (Euskal Herriko Pentsiodunen Elkarteen Federazioa)

• Bide-segurtasunari buruzko sentsibilizazio- eta prebentzio-ekintzak garatzea 
adineko pertsonen artean, bide-istripuak txikitzeko eta trafiko-istripuen, harra-
paketen eta abarren ondoriozko heriotza-tasa murrizteko. Horretarako, Eusko 
Jaurlaritzako Segurtasun Sailak Bide Segurtasunaren aldeko Euskal Itunari buruz 
bidaltzen digun dokumentazioa zabalduko da.

EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOA

• Ibilgailuek eta txirrindulariek elkarri izan behar dioten errespetuaz kontzientziatzea, 
eta federatuen artean txirrindularientzako bide-segurtasunaren arloko sentsibiliza-
zio-ekintzak sustatzea, bere sare sozialen eta web-orriaren bidez, besteak beste.


