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 BIDE SEGURTASUN ESTRATEGIA 2018-2023 II.BLOKEA

1.  BIDE SEGURTASUNAREN HOBEKUNTZA HELBURUAK  

Planaren helburuak ezartzea eskatzen du Europa mailan eta estatu kideetan datozen urteetan ezarri 

den lan esparrua ezagutzea. 

1.1.  BIDE SEGURTASUN POLITIKAK EUROPEAR BATASUNEAN 

European Road Safety Action Programme 2011-2020 

Europako bide segurtasun programaren  helburu nagusia hurrengo hamarkadan Europako 

bide sarean erregistratutako hildakoen kopurua erdira murriztea da. Helburu honekin 

aurreko epealdiko helburuari, 2001-2010, jarraitasuna ematen zaio. 

2011-2020 programak ekimenen konbinazio bat ezartzen du,  Europako eta nazioko mailan, 

ibilgailuaren segurtasunean, azpiegituraren segurtasunean eta errepideko erabiltzaileen jokabidean 

lana bideratuz. 

 Errepideko erabiltzaileen heziketa eta formakuntza hobetu. 

 Bide araudiaren betetze mailaren kontrola areagotu. 

 Bide azpiegitura seguruagoak eraiki. 

 Ibilgailuen segurtasun neurriak hobetu. 

 Bide segurtasuna hobetzeko teknologia adimenduna sustatu. 

 Zaurituen larrialdi eta asistentzia zerbitzuak hobetu. 

 Erabiltze ahulenen babesa. 

Garraioaren liburu zuria (2011-2020) 

Bere titulua Garraio espazio europar bakarrerako bide-orria – errekurtsoetan lehiakorra eta 

ekonomikoa den garraio sistema baterantz, eta Europako Batzordeak argitaratu zuen 2011ko 

martxoak 28an. Liburu honek Europako Batzordearen estrategia 2050ko garraioentzat aurkezten du 

eta moduko bilakaeren analisi bat proposatzen du, etorkizuneko erronkak azpimarratzeaz gain. 

Liburu zuriaren helburuak epe luzera idazten dira (hurrengo 40 urteak). Europar Batzordeak 

errepidetik garraioari buruzko ikuspuntua bide segurtasuneko ataletan eragina dauka. 

Bide segurtasunaren estrategia orokorrean barneratuta geratzen diren Europar politika zehatzagoak 

daude ere, hala nola, bide azpiegiturari buruz, sustantzia estupefazienteen efektuekin gidatzearen 

ondorioei buruz edo erabiltzaile ahulenei buruz. 
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1.2.  BIDE SEGURTASUN POLITIKAK ESPAINIAR ESTATUAN 

Bide Segurtasun Estrategia 2011-2020 

Espainiar estatuaren aldetik, bide segurtasunaren helburuak hurrengo hamarkadarako, Dirección 

General de Tráfico-k burututako Bide segurtasun Estrategian 2011-2020 definitzen da. 

Bide segurtasun plan estrategikoak garrantzia ematen dio zirkulazio istripuen biktimei, 

lehentasunezko 13 helburu finkatuz, eta helburu hauek dokumentuaren helburu kuantitatiboak 

bezala jokatzen dute. 

 2020. urterako miloi bat biztanleko 37 hildakoen tasa edo txikiagoa lortu. 

 Zauritu larrien kopurua %35ean murriztu. 

 Umeentzako erretentzio sistemen faltarengatik zero ume hildako. 

 18 eta 24 urte arteko gidarien artean, asteburuetan emandako istripuetan %25ean murriztu 

hildakoak eta zauritu larriak. 

 64 urte baino gehiagoko hildako gidariak %10ean murriztu. 

 Harrapatzeetako hildakoen kopurua %30ean murriztu. 

 Eszenatoki batera iritsi non 1.000.000 txirrindulari gehiago dauden zirkulatzen baina 

hildakoen tasa areagotu gabe. 

 Hirietan zero hildako autoen istripuetan. 

 Hildako eta zauritu larrien kopuruan %20ean murriztu motor-gidarien artean. 

 Errepide konbentzionaletan bidetik irteeratan hildakoak %30ean murriztu. 

 “In itinere” istripuetan hildakoak %30ean murriztu. 

 Ausazko prebentziozko alkoholemia kontroletan positibo kopurua %1etik jaitsi. 

 Abiadura muga 30 km/o baino gehiagotan gainditzen duten ibilgailuen portzentajea %50ean 

murriztu. 

13 adierazle hauek hamaika ekintza esparrutan banatzen dira: heziketa eta formakuntza, 

komunikazioa, araua eta bere betetzea, bide segurtasun eta osasuna, segurtasuna ibilgailuetan, 

azpiegiturak, hiri-eremua, enpresa eta garraio profesionala, biktimak, ikerketa eta kudeaketa, 

koordinazioa eta parte-hartzea. 
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1.3.  BIDE SEGURTASUN POLITIKAK EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOAN  

Gasteizko Bide Segurtasun eta Mugikortasun Iraunkorreko Plan Estrategikoaren 2018-2023 lerro 

estrategikoak Eusko Jaurlaritzaren Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Segururako eta 

Iraunkorrerako Plan Estrategikoaren 2015-2020 helburu eta helburu estrategikoekin zuzeneko 

kontsonantzian joango dira. 

Bide Segurtasun Plan Estrategikoaren 2015-2020 helburu 

orokorrak kontuan hartuko dira. 

 

 

Ezarritako helburuak lortzeko, BSMIPE-ak Administrazio 

mailan lidertza politiko sendo bat behar du. Bide 

segurtasunaren edozein elementuarekin erlazioa duten sail 

guztien konpromiso eta parte-hartze aktiboa behar da. 

Gehienbat 5. puntuari dagokionez, hiri inguruneei zuzenean 

eragiten dielako. 

 

 
 

Istriputasuna murrizteko lanetan emaitza handiagoak lortzen den heinean, hobetzen jarraitzea 

geroz eta gehiago kostatzen da. Istriputasunaren kausa bakoitza sakabanatuagoa dago eta 

gutxiago nabarmentzen, eta momentu hori arte ezkutuan zeuden beste kausa batzuk azaltzen dira. 

Horregatik, informazioa maila guztietan kudeatu ahal izateko (bilketa, analisia, tratamendua, 

difusioa…) tresna egokiak edukitzea garrantzitsuagoa da. 

Garraioa, hiri-ingurumen eta trafiko politika desberdinak integratzea lehentasunezko helburua 

kontsideratzen da. Horretarako modu egoki batean koordinatuko proposamenetatik abiatu behar 

da, garraio publikoa sustatzen dutenak eta oinezkoentzat hiri espazio zabalak berreskuratzea 

bilatzen dutenak, hobetuz horrela, bide segurtasuna, ingurumenaren kalitatea eta aurrezte 

energetikoa. 

Bide segurtasun Plan Estrategiko honen helburuak Eusko Jaurlaritzaren Bide Segurtasunerako eta 

Mugikortasun Segururako eta Iraunkorrerako Plan Estrategikoaren 2015-2020 berdinak izan behar 

dira, eta ildo horretatik lan egiten jarraitu behar da. 
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Iturria: Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Segururako eta Iraunkorrerako Plan Estrategikoa 2015-2020. Eusko 
Jaurlaritza 

1.4.  BIDE SEGURTASUNAREN HOBEKUNTZA HELBURUAK GASTEIZEN 2018-2023  

Bide segurtasun eta mugikortasun iraunkorreko plan estrategikoaren abiapuntua hirian 

istriputasun tasa murrizteko funtsezko helburuarekin lan egiten jarraitzeko abiapuntutik 

martxan jartzen da. 

Bide segurtasuna guztion konpromisoa behar du: erabiltzailearena, udal politikariarena eta baita, 

noski, espazio publiko hobe bat lortzeko egunero eraikuntzan, mantentzean eta elkarbizitza arauak 

betetzen direla zaintzan lan egiten duten teknikariena. 

Elkarbizitzaren onuran trafikoa baretzeko lanean jarraitu behar da, eta herritarrak horren parte 

aktiboa izan behar dira. Espazio publikoaren erabilpen egoki bat eta seinaleztapenaren aurrean 

errespetua lortzeko lanean batera aurreratzea da helburua. 
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Helburu hau lortzeko nahitaezko borondatearekin jarrerak aldatzea beharrezkoa da. Abiadurarekin 

autokrontola edukitzea eta besteekiko errespetua pertsonen lesibitatea erakar dezaken arrisku 

egoera asko saihestu litzateke. 

Eusko Jaurlaritzaren Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Segururako eta Iraunkorrerako Plan 

Estrategikotik 2015-2020 abiatuz, Gasteizko hiriarentzat helburu orokor batzuk eta helburu 

estrategiko batzuk definitu dira. Eusko Jaurlaritzako plan estrategikoan Gasteizen aplikatuko ez 

diren hiriarteko zonaldeentzat helburu batzuk azaltzen dira eta beraz, helburu hauek baztertu dira 

eta zehatzagoak diren beste batzuk barneratu dira, bide heziketari eta informazioaren kudeaketa 

hobetzeari buruz. 

 Gasteizko 2018-2023 BSMIPE-ren helburu orokorrak eta helburu estrategikoak  1. Grafikoa

HELBURU OROKORRAK HELBURU ESTRATEGIKOAK 

1.- Gasteizko hirigunean mugikortasun segurua 

eta iraunkorra bultzatu  

• %30 murriztea Gasteizko hiriguneko hildako eta 

larri zauritutako pertsonen kopurua. 

• %40 murriztea hildako eta larri zauritutako 

oinezkoen kopurua. 

• Hildako txirrindularien kopurua 0an mantendu  

 

2.- Kolektibo ahulenak babestu 

• 0ra murriztea 14 urtetik beherako neska-mutilen 

heriotzak. 

• %50 murriztea hildako eta larri zauritutako 64 

urtetik gorako pertsonen kopurua. 

 

3.- Jokabide desegokiak zuzendu 

• %50 murriztea alkohol eta droga positiboen 

portzentajea. 

 

4.- Mugikortasun seguruaren ikaskuntza bizitza 

ziklo osoan zehar erraztu 

• Bide segurtasunean heziketa jasotzen duten 

Udaltzaingoen kopurua %50ean handitu 

 

5.- Istriputasuneko analisiaren prozesuak eta 

informazioaren kudeaketa hobetu  
 

 

Plan Estrategikoaren lehentasunezko ekintza arloak 

Gasteizko bide segurtasun planaren estrategia istriputasunaren diagnosi sakon batean oinarritzen a, 

bertan hiriko bide segurtasunaren ahuleziak identifikatu direlako. Analisiaren helburua antzeko 

kausak dituzten istripu multzo handiak identifikatzea da, bere prebentziorako lehentasunezko parte-

hartze komun bat behar dutenak. 
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Arrisku taldeak ezagutu eta lehentasuna eman behar zaie, ezarri behar diren neurrien efektua 

areagotzeko. 

Arrisku talde bezala kolektibo ahul batzuk identifikatzen dira, baina baita ere istripuetan bukatu 

daitezkeen hiri mugikortasunaren arrisku batzuk eta hiri barneko puntu gatazkatsu batzuk ere. 

 

Gasteizen, biktimen %18a harrapatzeetan erregistratzen dira. Larri zauritutako eta hildakoen 

artean, %52a harrapatzeetan izaten dira. 

Harrapatzeetan gehien inplikatutako pertsonen adin tartea 51 eta 60 urte artekoa da, eta gero 

10 urte azpiko umeak. 

Istripuetan inplikatutako bizikleten kopurua, eta ondorioz, biktima diren txirrindularien kopurua, 

aztertutako azken urteetan modu azpimagarrian hazi dira. 

Ia hiru istriputik bat aurrez aldeko talka bat da. 

Bidegurutzetan erregistratzen diren istripuetatik, ia erdia biribilguneetan izaten dira. 

Biribilguneetan erregistratutako istripuen prebentziorako oinarrizko alderdi batzuk bere diseinua 

eta seinaleztapena hobetzea dira. 

Aztertutako bost urteetako istriputasunaren kasua nagusiak zirkulazio arauen arau-haustea eta 

distrakzioa gidatzeko garaian dira. 

 

Kolektibo ahulak: 

 Oinezkoak, batez ere 10 urte baino gutxiagoko umeak eta 51 eta 60 urte 

arteko pertsonak. 

 Txirrindulariak orokorrean eta arrisku berezia 11 eta 20 urte tartean. 

 Orokorrean, 40 eta 60 urte arteko gizonezkoak, lesibitate larriko istripuetan inplikatuta 

(batez ere aurrez aldeko talkak). 

 

Baita ere antzeman diren arrisku nagusiak azpimarratuko dira:   

 Errespetu falta zirkulazio arauen aurrean (lehentasunezko seinaleak, semaforoak, 

etab.) 

 Gailuen erabilpena gidatzen den bitartean. 

 Biribilguneetara sarbideetan gehiegizko abiadura, diseinua ez duelako laguntzen 

beharrezkoa den abiadura murrizketa. 

 

Eta lan eremu nabarmenduekin: 

 Hirian identifikatutako Istripu kontzentrazio puntuak. 

 Arau-hauste edo arrisku jokabideak eragindako istripuen inguruneak, bertan 

prebentzio kontrolak areagotu beharko zirelako. 
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2.  BIDE SEGURTASUNAREN HOBEKUNTZARAKO EKINTZA PLANA  

Plan estrategikoak 2023rako ezartzen dituen lehentasunezko helburuak betetzeko,  estrategia 

bultzatzen duten helburu zehatz batzuk, lerro estrategikoak eta ekintza zehatzak definitzen dira. 

Lerro estrategikoak, gehienetan, Eusko Jaurlaritzaren Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun 

Segururako eta Iraunkorrerako Plan Estrategikoarekin 2015-2020 bat datoz. 

 Plan estrategikoko analisiaren eskema 2. Grafikoa

 

1. Taula  Gasteizko Bide Segurtasun eta Mugikortasun Iraunkorreko Plan Estrategikoaren helburuak eta 
ekintzak   

Helburu orokorrak Hobekuntzarako ekintzak 

1 

Hiri inguruneetan mugikortasun 
iraunkorra eta segurua bermatu  

 

MUGIKORTASUN IRAUNKOR ETA 
SEGURUA 

1.1. Bide segurtasunaren kultura sustatzen duten 

komunikazio estrategien sustapena. 

1.2. Seguruagoak diren desplazamendu moduen 
sustapena. 

1.3. Istripuen kontzentrazioa edo segurtasun 
ezaren sentsazioa duten inguruneen hobekuntza. 

1.4. Bide segurtasunaren integrazioa lurralde 
antolamenduan eta mugikortasunean.  

2 

Kolektibo ahulak babestu 

 
BABESA 

2.1. Kolektibo ahulentzako azpiegitura zehatzen 

hobekuntza. 
 

3 

Jokaera desegokiak zuzendu 

 
JOKAERAK 

3.1. Alkohola, droga eta psikofarmakoen 
kontsumoaren murrizketa gidarien artean. 

3.2. Arrisku jokabideen zaintza eta kontrola 

(abiadura, gailuen erabilpena gidatzerakoan, 
arauen betetzea). 



 Gasteizko Bide Segurtasun eta Mugikortasun Iraunkorreko  

Plan Estrategikoa 2018-2023 

 

9 
 

3.3. Mugikortasunaren erabiltzaile ahulenen 

segurtasuna hobetzeko kontrol kanpainak. 

4 

Bizitza zikloan zehar mugikortasun 
seguruaren ikasketa erraztu 

 
HEZKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA 

4.1. Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile 
bezala bere ibilbidean lagunduko dien 

mugikortasun seguruaren kurrikulumaren 
hedapena eta sustapena.  

4.2. Gidarien konpetentzien hobekuntza.  

5 

Istriputasunaren analisi prozesuen eta 
informazioaren kudeaketaren 

hobekuntza  
 

INFORMAZIOAREN BILKETA ETA 
KUDEAKETA  

5.1. Hiriko istriputasunaren analisiaren 
hobekuntza. 

5.2. Bide segurtasunaren beste lan erreminta 
batzuk. 

5.3. Bide segurtasuna hobetuko duten ekintza 

bateratuak burutzeko elkarte eta entitateekin 
akordioak sustatu.  

5.4. Bide segurtasunaren sustatzea enpresan. 

3.  BIDE SEGURTASUNAREN HOBEKUNTZARAKO EKINTZA PLANAREN GARAPENA  

Lerro estrategikoa bakoitzaren barnean, udal eragileek garatu beharko dituzten ekintza multzo 

ezberdinak proposatzen dira, bide segurtasuna hobetzeko helburuarekin. 

Planeko neurrien sintesia 

HELBURUA 1) HIRI INGURUNEETAN MUGIKORTASUN IRAUNKORRA ETA SEGURUA 

SUSTATU 

Hobekuntza ekintza (1.1): Bide segurtasunaren kultura sustatzen duten 

komunikazio estrategien sustapena. 

(1.1.1) Gasteizko udaleko bide segurtasunaren komunikazio plana 

(1.1.2) Bide Segurtasun Plan Estrategikoaren zeharkako aplikazioa  

(1.1.3) Bide Segurtasun Plan Estrategikoaren arduraduna 

(1.1.4) Bide segurtasunari buruzko informazio eta komunikazio kanpainak 

(1.1.5) Bizikletentzako udal ordenantza espezifikoa 

Hobekuntza ekintza (1.2): Seguruagoak diren desplazamendu moduen 

sustapena. 

(1.2.1) Oinez eta bizikletan desplazamenduak areagotzeko neurrien bultzada  

(1.2.2) Garraio publikoa lehiakorragoa egin garraio pribatuaren aurrean 

Hobekuntza ekintza (1.3): Istripuen kontzentrazioa edo segurtasun ezaren 

sentsazioa duten inguruneen hobekuntza. 

(1.3.1) Irizpide osagarrien eransketa istripu kontzentrazio inguruneen detekzioan   

(1.3.2) Bide segurtasun auditoretza istripu kontzentrazio inguruneetan  

(1.3.3) IKT (Istripu Kontzentrazio Tarteak) ebaluaketa sistemaren definizioa  

Hobekuntza ekintza (1.4): Bide segurtasunaren integrazioa lurralde 

antolamenduan eta mugikortasunean. 

(1.4.1) Bideen konfigurazioa egokitu bide segurtasunaren irizpideekin 

(1.4.2) Abiaduraren moderazioa hiri ingurunean 
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(1.4.3) Segurtasun irizpideak hiri biribilguneetan  

(1.4.4) Hiri seinaleztapenaren mantentze eta hobetze plana  

(1.4.5) Bidegurutzeetako ikuspenaren hobekuntza  

(1.4.6) Semaforo zikloen optimizazioa 

(1.4.7) Zirkulazio antolakuntza diseinuaren hobekuntza ingurune ahuletan 

HELBURUA 2) KOLEKTIBO AHULAK BABESTU 

Hobekuntza ekintza (2.1): Kolektibo ahulentzako azpiegitura zehatzen 

hobekuntza. 

(2.1.1) Oinezkoentzako kaleen egungo sarea sendotu 

(2.1.2) Oinezkoen segurtasunerako irizpideak harrapatzeak saihesteko helburuarekin  

(2.1.3) Bizikleta ibilbideen segurtasuna hobetu  

(2.1.4) Bizikleta-oinezkoak-motordun ibilgailuak elkarbizitza  

HELBURUA 3) JOKAERA DESEGOKIAK ZUZENDU  

Hobekuntza ekintza (3.1): Alkohola, droga eta psikofarmakoen kontsumoaren 

murrizketa gidarien artean. 

(3.1.1) Alkohola eta drogen kontsumoaren gaineko zaintza eta kontrol kanpainak  

Hobekuntza ekintza (3.2): Arrisku jokabideen zaintza eta kontrola (abiadura, 

gailuen erabilpena gidatzerakoan, arauen betetzea). 

(3.2.1) Mugimenduan ezarritako zigor kopuruaren areagotzea 

(3.2.2) Zigorren biltze eraginkorraren areagotzea 

(3.2.3) Zirkulazio abiaduraren zaintzarako lehentasunezko inguruneak  

(3.3.4) Semaforizazio arau-hausteen kontrol inguruneak 

(3.3.5) Pasatzeko lehentasunaren arau-hausteen kontrol inguruneak 

(3.3.6) Gidatzerakoan distrakzioen zaintzarako lehentasunezko inguruneak  

Hobekuntza ekintza (3.3): Mugikortasunaren erabiltzaile ahulenen segurtasuna 

hobetzeko kontrol kanpainak. 

(3.3.1) Harrapatzeen prebentziorako kontrol kanpaina espezifikoak  

(3.3.2) Ibilgailu-bizikleta-oinezkoen elkarbizitza hobetzeko kanpainak 

(3.3.3) Txirrindulariei zuzendutako kanpaina espezifikoak  

(3.3.4) Kontrol kanpainak eskola inguruneetan   

HELBURUA 4) BIZITZA ZIKLOAN ZEHAR MUGIKORTASUN SEGURUAREN IKASKETA 

ERRAZTU 

Hobekuntza ekintza (4.1): Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere 

ibilbidean lagunduko dien mugikortasun seguruaren kurrikulumaren hedapena 

eta sustapena. 

(4.1.1) Mugikortasun iraunkor eta segururako heziketa ekintzak mantendu  

(4.1.2) Bide heziketako ekintzak kolektibo espezifikoentzat 

(4.1.3) Udaltzaingoaren heziketa bide segurtasunean  

Hobekuntza ekintza (4.2): Gidarien konpetentzien hobekuntza. 

(4.2.1) Arrisku jokabide eta taldeei zuzendutako heziketa espezifikoa  

(4.2.2) Lan mugikortasunari orientatutako heziketa  

HELBURUA 5) ISTRIPUTASUNAREN ANALISI PROZESUEN ETA INFORMAZIOAREN 

KUDEAKETAREN HOBEKUNTZA  
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Hobekuntza ekintza (5.1): Hiriko istriputasunaren analisiaren hobekuntza. 

(5.1.1) Istriputasunaren ikerketa eta ikerlanak 

(5.1.2) Hiriko istriputasunaren GIS mapen hobekuntza  

(5.1.3) Istripu datu baseen hobekuntza  

Hobekuntza ekintza (5.2): Bide segurtasunaren beste lan erreminta batzuk. 

(5.2.1) Bide segurtasuneko behatokiaren sorrera   

(5.2.2) UNE-ISO 39001 arauak zehazten duen arabera kudeaketa prozesuen sustapena 

(5.2.3) Lehentasunezko ikerketa gai berrien definizioa hiri istriputasunaren alorrean  

Hobekuntza ekintza (5.3): Bide segurtasuna hobetuko duten ekintza bateratuak 

burutzeko elkarte eta entitateekin akordioak sustatu.  

(5.3.1) Bide segurtasuna sustatzen duten elkarteen aktibitatea lagundu 

(5.3.2) Lan organoak eta administrazio eta entitateekin elkarlana 

Hobekuntza ekintza (5.4): Bide segurtasunaren sustatzea enpresan 

(5.4.1) Enpresetako bide segurtasun planen elaborazioa sustatu 

 

Inplikatutako eragileak 

Bide Segurtasun Plan Estrategiko honen aplikazioak Udaleko sail ezberdinen (mugikortasuna, obrak, 

hirigintza, etab.) partaidetza eta lankidetza eskatzen du, eta baita ere bide segurtasunean 

inplikatutako eragile guztiena ere. 

Beste alde batetik, Plana gizarte zibilera irekitzen da. Planak mugikortasun arazoak dituzten 

pertsonen elkarteekin, ikasleen gurasoen elkarteekin, txirrindulari elkarteekin, oinezkoen 

elkarteekin, gidaren heziketarako eskolekin, etab. lankidetza aurreikusten du. 

Jarraian lerro estrategiko desberdinetan aurreikusten diren ekintzak azaltzen dira. 

3.1.  HIRI INGURUNEETAN MUGIKORTASUN IRAUNKORRA ETA SEGURUA 
SUSTATZEKO EKINTZAK  

3.1.1. Bide segurtasunaren kultura sustatzen duten komunikazio estrategien 
sustapena 

Istripuen prebentzioan lan egiten denean tresna eraginkorrena, bidearen erabiltzaileen portaera 

aldaketa da, istriputasunaren aurrean bere arbuioa lortuz eta norbanakoaren eta beste hiritar 

guztien osotasun fisikoaren errespetuan oinarritzen den bide sareko elkarbizitza sustatuz. 

Mezu honen difusioa administrazio publikoaren zeharkako helburuetako bat izan behar da, 

elkarbizitzarako eta ingurumenaren errespeturako beste mezu batzuk diren bezala. Baina batzuetan 

bide segurtasunaren kontzeptuak mugikortasunaren alorrean geratzen dira soilik, eta beste 

alorretan dituen inplikazioekin ez ikusiarena egiten da, hala nola, osasun publikoa, heziketa, espazio 

publikoaren diseinua, edo kudeaketa publikoan gastuetan eragina duen elementu bezala. 

Agenda politikaren maila guztietan bide segurtasuna lehentasunen artean barneratzea udaletxearen 

barruan lan garrantzitsu bat izan behar da. Mugikortasunean zaurituak gutxitzen lagunduko duten 

politikak sustatzeko diskurtsoaren aldeko konpromisoa beharrezkoa da. 
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Zeharkako gai bat bezala tratatu behar da, ez bakarrik mugikortasunaren mailan eragina duen 

alderdi bat bezala. 

3.1.1.1.  Gasteizko udaleko bide segurtasunaren komunikazio plana 

Dokumentu honen 1ngo Eranskinean Gasteiz hiriko bide segurtasun inguruko Komunikazio Plana 

aurkezten da, eta bertan bere helburuak, hartzaile posibleak, garatu beharreko faseak, etab. 

jasotzen dira. 

3.1.1.2.  Bide Segurtasun Plan Estrategikoaren zeharkako aplikazioa 

Bide segurtasun plana bide espazioan eta bide segurtasunean parte hartzen duten eragile 

guztientzat gida bezala funtzionatuko duen oinarrizko dokumentua izango da. 

Bide segurtasun planak hurrengo urteetan zehar hiria gidatu behar duten helburuak eta neurriak 

definitzen ditu. 

3.1.1.3.  Bide Segurtasun Plan Estrategikoaren arduraduna  

Arduradunaren figura funtsezkoa da Planaren aplikazioan arrakasta bermatzeko. Bere 

inplementazioa gainbegiratzeaz eta urtero lortutako emaitzen jarraipena egiteaz arduratuko den 

pertsona izango da. 

Administrazioko pertsona/kargu bat hautatzen da Planaren jarraipena egiteko arduradun bezala,  

ekintzen burutzea kudeatzeko, Udaleko sail ezberdinen arteko koordinazio lanak egiteko eta beste 

entitateekin harremanetarako pertsona izateko (Aldundiak, Eusko Jaurlaritza, etab.). 

Pertsona hau Planaren ebaluaketa eta jarraipenerako beharrezkoak diren datuen bilketaren, 

jarraipen fitxak betetzearen, eta adierazleen kalkuluak egitearen arduraduna izango da ere. 

3.1.1.4.  Bide segurtasunari buruzko informazio eta komunikazio kanpainak  

Hiritarren inplikazioa sustatu, sentsibilizatu eta informatzeko komunikazio ekintzen burutzea 

bultzatu. 

Bide diziplina kanpainen bidez, neurri prebentiboen bitartez eta segurtasun jokabideak sustatzeko 

ekintza dibulgatzaileen bitartez, istripuen prebentzioen bidez eta gizalegeen bitartez hiritarren 

lankidetza bilatu. 

Denontzako mugikortasun iraunkor eta segurua, ibilgailu pribatuaren zentzuzko erabilpena eta 

garraio modu alternatiboak sustatzeko informazio ematen duten ekintzak sustatu. 

Jokaera seguruaren heziketa eta kontrolen sendotzearekin batera, beharrezkoa da kanpainari 

buruzko informazioa hobetu, jarraitzen diren kausak eta helburuak azalduz. 

3.1.1.5.  Bizikletentzako udal ordenantza espezifikoa  

Gaur egun Gasteizko hirian bizikleten zirkulazioa arautzen duen araudia Izaera Urbanoko Bide 

Publikoetako Erabilera, Trafikoa, Zirkulazioa eta Segurtasuna arautzen dituen udal ordenantza da, 

zehazki III. Kapitulua: Bizikleta, ziklo, irristailu eta antzekoekin zirkulazioa. 

Azken urteetan hirian eman den azaleraren handitzearekin, Gasteiz hiriaren barneko distantziak 

nabarmenki areagotu dira eta ia ez da hiri bat non edozein desplazamendu oinez egin daiteke. 

Bizikletaren erabilpenean hazkundearen faktoreetako bat da hau, eta honekin batera kontuan izan 

behar ingurumen kontzientzia eskala orokor batean hazi egin da eta hori Gasteiz bezala 

ingurumenaren kontzientziatuta dauden hirietan islatzen da. 
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Bizikletaren erabilpenaren hazkundearen parte izan diren pertsonetako asko bizikletan zirkulatzen 

esperientziarik gabeko pertsonak dira, eta esperientzia eza hau bidearen beste erabiltzaileekin 

gatazkak sorrarazten ditu, batez ere oinezkoekin, espaloietatik edo oinezkoentzako zonaldeetatik 

desplazatzeko joera izaten dutelako, oinezkoen aurrean motordun ibilgailuen aurrean baino 

seguruago sentitzen direlako. 

Erabiltzaile kopuru honen areagotzea eta diagnosian ikusi den bizikleten istriputasunaren hazkundea 

dela eta, beharrezkoa egiten da erregulazio garbi eta espezifiko bat, kontraesanik gabe eta modu 

erraz batean ulertu daitekeena, bai bizikletan desplazatzen diren erabiltzaileen aldetik eta baita 

jokabide desegokiak zigortu behar dituzten polizia-agenteen aldetik. 

Gaur egun indarrean dagoen ordenantzaren berregituratze bat proposatzen da bizikleten atalean 

garbiagoa eta sinpleagoa egiteko helburuarekin, edo bizikletentzako ordenantza espezifiko bat 

sortzea bestela. Honen aplikazioa baloratzeko ikerketa baten eredu hona Gipuzkoako Foru 

Aldundiko Mugikortasun eta Lurralde Antolamendu Sailak argitaratutako “Bizikleta bidezko 

mugikortasuna udal ordenantzetan jasotzeko gomendio teknikoak”  dokumentua izan daiteke. Hau 

da dokumentu honek proposatzen duen eskema: 

 Bizikletak galtzadan ibiltzea 

o Erabili beharreko erreia 

o Erabili behar den errei zatia 

o Noranzko bietarako zirkulazioa zikloentzat, ibilgailu motordunentzat noranzko 

bakarrekoak diren bideetan 

o Errei erreserbatu partekatuak 

o Plataformak edo itxaroteko gune aurreratuak 

o Zikloek galtzada izan dezaketen abiadura 

 Bizikleta bideetan zehar ibiltzea 

o Bizikleta bideetan abiadura moteltzea 

o Bizikleta bideen erabiltzaileak 

o Bizikleta bideak babestea eta beste erabiltzaile batzuek erabiltzea 

 Bizikleta bideak galtzadan 

o Bizikleta erreiak galtzadatzat hartzea 

o Beste ibilgailu batzuek bizikleta erreiak okupatzea 

 Txirrindulariak igarotzeko lehentasunak 

o Txirrindulariak dituzten igarotzeko lehentasun orokorrak 

o Txirrindulari izatetik oinezkoa izatera 

o Oinezkoentzako pasaguneak oinezko zonatzat 

 Bizikleta bideak espaloian 

o Espaloietan zikloak izateari buruzko kontsiderazioak 

o Oinezkoek bizikleta espaloiak erabiltzeko baldintzak 

o Abiadura baldintzak 

 Oinezkoentzat gordetako espazioetan zikloak ibiltzea 

o Baldintza orokorrak 

o Adingabeak espaloietan ibiltzea 
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 Bizikleta eta beste ziklo batzuk erabiltzeko murriztapenak oinezko aglomerazioak daudenean  

o Sarbide muga informatuak 

o Aglomerazio kontzeptuaren definizioa 

o Murriztapenak beste ibilgailuei aplikatzea ere. Txirrindulariak eta oinezkoak batera 

izateko baldintzak.  

 Ibilgailu motordunek aurreratze kasuetan mantendu behar duten segurtasun tartea  

 Atoiak erabiltzea eta beste pertsonak batzuk garraiatzea (zabaltzea) 

 Segurtasun osagarriak (gogoratzekoa) 

o Ikusgarritasuna 

o Kaskoa 

 Bizikletak eta bestelako zikloentzako aparkalekuak 

o Bizikletak eta bestelako zikloak aparkatzeko prestatutako lekuak 

o Bizikletak eta bestelako zikloentzako aparkalekuen erabilera esklusiboa  

 Bizikletak eta bestelako zikloak erretiratzea, gordailuan uztea eta erregistratzea  

o Bizikletak eta bestelako zikloak erretiratzeko kasuak  

o Gordailuan edukitzea 

o Erregistroa 

 Asegurua 

 Zigorrak 

o Txirrindularientzako zigorren printzipioak 

o Ordenantzako zigor taula 

Era berean proposatzen da ordenantza barri hau edo ordenantza honen eguneraketa mugikortasun 

pertsonaleko ibilgailuak arautzea ere, azken urteetan ibilgailu mota hauen erabilpena hirian nola 

hazi den ikusita. Ibilgailu honen gaineko araudi falta oinezkoen segurtasun faltaren sentsazioa 

areagotzen duelako. 

3.1.2. Seguruagoak diren desplazamendu moduen sustapena  

Bide Segurtasunaren Plan Estrategikoa udalerrian indarrean dagoen hiri planeamenduarekin elkar 

erlazionatzen da alor askotan. Elementu asko komunean ditu batez ere Hiri Mugikortasun 

Planarekin, hala nola, mugikortasun iraunkorrari gaineko begiruneak, osasun hobekuntzak hirian 

edo hiriko aire kalitatea edo akustika hobetzeko eragiten duten neurriak. 

Banaketa modalaren garrantzia azpimarratzen da hiriko bide segurtasunean. Aldaketa modalaren 

efektua (Hiri Mugikortasun Planaren helburu nagusia) ibilgailu motordunaren menpekotasun 

gutxitzea eta oinez, bizikleta eta garraio publikoan desplazamendu gehiago egitea da. Eredu honek 

modu seguruetan egindako desplazamendu gehiago inplikatzen du, istripu gutxiago eragiten duten 

moduak. 

Modu iraunkorrenak, aldaketa modala sustatzen dituenak, seguruenak direla ere bermatu behar da. 

Eta modu hauetan mugikortasuna areagotzeak ez dezan suposatu biktima kopuruan 

areagotze bat egotea. 
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Aldaketa honek eskatzen du: 

- Hiri konfigurazioa hobetzeko estrategia garrantzitsu bat, adibidez abiadura murrizteko 

bideen areagotzearekin. Modu tradizional batean planifikatuta izan den espazioa autoetako 

gidarien beharretara erantzuteko diseinatuta dago, eta bideen diseinua eta bere kudeaketa 

aldatu behar da.  

- Mugikortasunaren erronka hurrengo urteetarako espazio publikoa elkarbanatzen 

duten erabiltzaile guztien beharrak integratzea da.  

Gasteiz hiriko diseinu eta kudeaketan mezu argi bat utzi behar da agerian: modu ez motordunak 

dira hirian lehentasuna daukatenak. Oinezkoak, txirrindulariak eta garraio publikoaren 

erabiltzaileak gehiengoa dira: hiria erabiltzaile hauen partetik bete daitezkeen arauak eta diseinuak 

eduki behar ditu. 

3.1.2.1.  Oinez eta bizikletan desplazamenduak areagotzeko neurrien bultzada  

Oinezkoen mugikortasunaren arloan, Gasteizko hirian oinezkoen sarea, eraztun berdearen bide 

sarea eta HMIP-an definitutako hiri bide sare bat supersagarrekin. 

Sarea auzoak eta erdigunea modu erradial eta monozentriko batean konektatzeko pentsatuta dago, 

erdigune historikoak daukan erakarpen indar handia dela eta. 

Era berean hiri guztian zehar zabaltzen den bizikleta bide sare zabal bat dago hiri osotik 

konektatuta. Sare honen barruan, tarte batzuk galtzadan dauden bizikleta bideak dira, beste tarte 

batzuk galtzadan ibilgailu motordunekin elkarbanatutako espazioak dira eta beste espazio batzuk 

oinezkoekin elkarbanatzen dira eta bere erabilpena bizikletentzako udal ordenantza bidez araututa 

dago. 

Helburua desplazamenduak bidearen erabiltzaile guztien partetik modu eroso eta seguru batean 

egin ahal izatea da, bai oinezkoen sareetan eta baita bizikleta bide sarean ere. 

Gasteizen oinez eta bizikletan egindako desplazamenduak sustatzeko, segurtasuna areagotzeaz 

gain beharrezkoa da biztanleri osoarentzat desplazamenduak bermatu. 

Zentzu honetan, espazio publikoak eduki behar dituzten ezaugarriak baldintzatzen dituzten araudi 

berriak agertzean, espazio hauek irisgarritasun arau berriei egokitzen joan behar dira. 

Euskal Autonomi Erkidegoaren legediaren arabera, zehazki 68/2000 Dekretuaren arabera, apirilak 

11koa, hiri ingurune, espazio publiko, eraikuntza eta informazio eta komunikazio sistema gaineko 

irisgarritasun baldintzen arau teknikoak onartzen dira. Arau hau estatu mailako araudiarekin osatu 

zen, 2010eko otsailak 1ean VIV/561/2010 ordena argitaratzerakoan, RD 505/2007, apirilak 20ekoa, 

azken laugarren xedapena aurreikusten zuen moduan, dokumentua teknikoa garatzen zuen non 

zehazten zen zeintzuk izan behar ziren irisgarritasunaren oinarrizko baldintzak eta hiri espazio 

urbanizatuen erabilpena eta sarbiderako pertsona ezinduen diskriminazio eza. 

Etxebizitza Ministerioaren orden honen arabera, espazio publikoak proiektatuko dira, eraikiko dira, 

zaharberrituko dira, mantenduko dira, erabiliko dira eta berrurbanizatuko dira gutxienez, bertan 

deskribatzen diren oinarrizko baldintzekin. VIV/561/2010 Ordenazio aplikazio erregimena 2010eko 

irailak 12ko datarekin sartu zen indarrean espazio publiko berri guztientzat. Aurretik existitzen ziren 

espazio publikoentzako indarrean sartzeko data 2019ko urtarrilak 1 izango da. 

Orden honetan barneratzen da baita ere bizikleten zirkulaziorako erreserbatutako erraientzako 

artikulu bat (ORD. 561, CAP.VIII, Art. 38): 
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 Bizikleten zirkulaziorako erreserbatutako erraiak espazio publikoan bere trazadura propioa 

izango dute, ondo seinaleztatuak eta oinezkoen ibilbidetik desberdinduak. 

 Ibilgailuen ibilbideekin gurutzatzen diren puntuetan, trazadurak oinezkoen ibilbide irisgarria 

errespetatuko dute.  

 Espaloiaren gainean dauden bizikleten zirkulaziorako erreserbatutako erreiak ez dute inongo 

momentuan oinezkoen ibilbide irisgarria inbadituko eta ez dute sarbideko konexioa 

oztopatuko oinezkoen ibilbidetik hiri altzarietaraino edo pertsonen eskura dauden 

instalakuntzaraino. Horretarako errei hauek espaloiaren kanpoaldeko ertzetik ahalik eta 

gertuen ezarriko dira, oinezkoen ibilbideekin espaloi mailan ez gurutzatzeko, eta mantenduz 

beti oinezkoen pasatzeko lehentasuna. 

3.1.2.2.  Garraio publikoa lehiakorragoa egin garraio pribatuaren aurrean 

Garraio publikoko sistemaren planifikazioa eta analisia Gasteizko Hiri Mugikortasun Iraunkorreko 

Planaren esparruan sartzen da. 

Jarraian azaltzen dena garraio publikoan desplazamenduak sustatzeko eta bere erabiltzaileentzat 

bide segurtasun gomendio batzuk baino ez dira. 

Horrela izan dadin, garraio publikoaren erakargarritasuna areagotu behar da, eta horretarako, 

ekintza proposamenen bitartez oinarriak finkatu daitezke: 

 Garraio publikoko ibilgailuen pasoari lehentasuna eman garraio pribatuaren aurrean. 

 Sarea biztanleriaren mugikortasun beharretara egokitu. 

 Intermodalitatearen alde egin: Garraio modu ezberdinak sistema bakar baten elementuak 

bezala ikusi behar dira. 

 Zaindutako disuasio aparkamenduak sortu, garraio publikoaren aldatzaile nagusietatik gertu 

finkatuta.  

 Garraio denboraren doikuntza: Ordu koordinazioaren aldetik bermatu behar da 

desplazamendu modua aldatu daitekeela, hiri edo hiriarteko autobusa edo tranbia, trenak 

iritsi edo joaten direnean eta alderantziz. Batez ere goizaldeko eta arratsaldeko puntako 

orduetan; autobus eta trenaren arteko itxaron denbora puntako orduetan gehienez 15 

minutukoa gomendatzen delarik. Baita ere ordu koordinazio aukera berdinak bermatu behar 

dira zirkulazio noranzko guztietan eta puntako orduetan saiatu maximizatzen. 

 Garraiobideak pasatzeko maiztasuna hobetu. 

 Sarearen irisgarritasuna hobetu (bai ibilgailuetan eta baita geltokietan): Funtsezkoa da 

sareko azpiegitura osagaiak hobetzea. Garraio publikoaren geltokiak erabiltzaileen sarbidea 

erraztu behar du, ibilgailuak espaloiaren ondoan geldituz, espaloi lerroa aurreratuz zirkulazio 

erraien mugaraino, geltokiari dagokion espazioan, aparkamendurako errai bat egotekotan. 

 Bidai billeteetan teknologia berriak barneratu ibilgailuetara sarbidea errazteko. 

 Bidaiari emandako informazioa hobetu eta fidelizazioa: Informazioa funtsezko elementu bat 

da garraio publikoaren erabiltzailearentzat eta zerbitzua eraginkorragoa egiten laguntzen du. 

Informazio osatua, garbia, irisgarria eta eguneratua garraio publikoaren erabiltze kuota 

areagotzen laguntzen du. Funtsezkoa da hiri garraio publikoaren erabiltzaileari denbora 

errealean intzidentzien informazio dinamikoa ematea, udal web gunearen bidez. Era honetan 

intzidentziak, ibilbide aldaketak, zerbitzuen ordutegiak, etab. ezagutu daitezke. 
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 Kontuan izan beharreko beste elementu bat hiri autobusetako geltokietan informazio 

dinamikoaren aplikazioa da. Ordutegi, linea eta ibilbideez informatzeaz gain geltoki 

bakoitzean, erabilpen handiena duten geltokietan pantaila digitalak instalatzea erabiltzaileak 

itxaron denbora erreali buruz informatzeko balio dute. 

 

Seguru sentitzea garraio publikoa erabiltzerakoan, bai ibilgailuaren barruan edo geltokietan 

itxaroten den bitartean, garraio publikoa erabiltzera erabakitzeko gakoa da. Udaleko esparru 

ezberdinen eta segurtasun-indarren arteko kolaborazioa funtsezkoa da hiriko tranbia eta autobus 

geltokietan segurtasuna bermatzeko. 

Modu seguru batean Gasteizko hirian garraio publikoan egindako desplazamenduak sustatzeko, 

aurreko proposamenekin modu osagarrian, hedatze kanpainak egitea garraio publikoaren 

bidaiarien artean bide segurtasuna sustatzeko.  

Horrez gain, azpiegiturarekin erlazionatutako alderdi asko oso garrantzitsuak dira eta askotan 

Udalaren ardura dira. Jarraian Gasteizko hiriko autobus eta tranbia geltokietan desiragarri diren 

ezaugarri batzuk aztertzen dira. 

Autobus geltokiak 

Autobus geltokiak ikuspen ona duten tarte zuzenetan ezarri behar dira eta eduki beharko dute, 

posible denean, errei propio bat, geltokira sartu eta irteteko maniobrak eta bidaiarien hartze eta 

uztea segurtasun handienarekin egin ahal izateko, saihesten bestetik, trafiko fluxuan auto-ilarak. 

Autobus geltokiak ez dira kurba baten inguruetan instalatu behar, askotan ikuspen murritzeko 

zonak direlako. 

Geltokiak, orokorrean, geltokian eta ingurunean eduki beharko lukete: 

 Bidaiarien sarbidea eta jaitsiera errazteko plataforma. 

 Markesina eguraldi txarrez babesteko. 

 Argiztapena geltokiaren kokapena antzemateko nahiko denborarekin. 

 Oinezkoen pasabidea seinaleztapen bertikalarekin oinezkoen gurutzatzea errazteko. 

Bereziki garrantzitsuak dira eskola inguruneetan dauden geltokiak, eskola garraioak erabiltzen duen 

edozein geltoki bezala. 

Jarraian alderdi ezberdinetan, eskola autobus geltokietan beharrezkoak ikusten diren ezaugarri 

batzuk laburbiltzen dira: 

Kokapena-ikuspena 

1. Atal zuzenetan. 

2. Merkantzien zamalanetako zonaldeetatik urruti. 

3. Inoiz ez kurba baten sarrera/irteeran. 

4. Inoiz ez maldaren gainaldetik gertu. 

5. Ikuspena zaildu dezaketen elementurik gabe (landaretza ugaria, hiri-altzariak, gelditutako 

ibilgailuak, etab.) 

Seinaleztapena 

1. Bi seinale geltoki bakoitzean. 
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2. Zirkulazio bi noranzkoetan ikusgai egon behar da. 

3. Kontserbazio egoera onean. 

4. Seinale erretroislatzaileak. 

5. Seinale homogeneoak geltoki guztietan. 

Oinezkoen pasabideak 

1. Ikuspen ona daukaten tarteetan kokatuta. 

2. Gauean edo kontrako baldintza meteorologikoekin ikusgai. 

3. Inoiz ez kurba batetik gertu. 

4. Zirkulazioaren noranzkoan geltokiaren aurrean (aurretik). 

5. Margo erretroislatzailea eta ez labaingarria. 

6. Bertikalki modu egoki batean seinaleztatuta. 

Argiztapena 

1. Nahikoa izan behar da eta ez itsutu. 

2. Argiaren banaketa orekatu bat eta kontraste ona. 

3. Existitzen denean argiztapen publikoaren aprobetxamendua. 

4. Argiztapena existitzen ez denean potentzia baxuko sorgailu fotovoltaikoa. 

Markesina 

1. Bidaiariak garraiatzeko autobusen geltokietatik desberdindu. 

Irisgarritasuna 

1. Irisgarritasuna bermatuta erabiltzaile mota guztientzat. 

2. Albotik sartu ahal izateko oztoporik gabeko zabalera minimoa 1,20 m-koa izan behar da. 

3. 1,70 m diametroko biratzeko erradio minimoa espaloian edo plataforman. 

Errei propioa 

1. Instalatu daiteken kasuetan oso gomendagarria. 

2. Zamalanen eragiketak zirkulaziotik banantzen ditu. 

3. Trafiko fluxu normala errazten du. 

Plataforma 

1. Plataformaren altuera autobuserako sarbidea erraztu behar du. 

2. Distantzia horizontal minimoa. 

Plataforma edo espaloiaren gainean espazio irekia gurpildun aulkietan dauden ikasleen biraketa 

egin ahal izateko. 

3.1.3. Istripuen kontzentrazioa edo segurtasun ezaren sentsazioa duten 
inguruneen hobekuntza 

Istriputasuna arazo konplexu bat da bertan faktore asko parte hartzen dutelako. Arazoa 

estrukturatzearen beharra faktore hauek lauetara murrizten ditu: pertsona, ibilgailua, bidea eta 

kasu bakoitzean egiten den mugikortasunaren kudeaketa. 
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Arazoa konpontzeko, bere zailtasuna onartuz, eskura dauden neurri eta errekurtso guztiak erabili 

behar dira. Bide segurtasunean ekintza baten ondorioak zenbakietan baloratu daitezkeela onartu 

behar, eta ezein neurria, nahiz eta bere efektua oso txikia izan, mesprezagarria da. 

Tokiko eremua ideia hau funtsezkoa da, arazoekin eta bere ondorioekin harreman zuzena eta 

berehalakoa edukitzen delako. Udal eremuan oso erraz bermatu daiteke nola tamaina ekonomiko 

gutxiko neurri batzuk, hiritarrak oso ondo onartzen dituzten onuratan bihurtzen diren. Horrela, 

konponbideak planteatzeko orduan eskura dauden neurri guztiak planteatu behar dira, garestienak 

eta baita sinpleenak; zehatzenak eta gidariaren pertzepzio edo jokabidearekin zerikusia daukatenak.  

Bide segurtasunaren problematikaren ebazpena bi mailatan landu behar da: lehendabizi, istripuak 

kontzentratzen diren inguruneetan jarduten; eta bigarrengo tokian, hiri esparru guztirako 

orokorrean neurri zuzentzaile eta prebentiboak ezarriz, bide segurtasunaren praktika egokiak 

aplikatuz. 

3.1.3.1.  Irizpide osagarrien eransketa istripu kontzentrazio inguruneen detekzioan  

Bideko erabiltzaile guztien segurtasuna bermatzeko helburuarekin, erabiltzaile ahulenetan arreta 

handiena jarriz, istriputasun zonaldeak landuko dira garraio moduaren arabera. 

Urtero proposatzen da identifikatzea: 

- Kontzentrazio puntuak, 5 istripu edo gehiago biktimekin (urtekoak). 

- Harrapatze kontzentrazio puntuak, biktimekin 3 harrapatze edo gehiagorekin 

(azken 3 urteetan). 

- Istripu kontzentrazio puntuak biktima txirrindulariekin, 3 istripu edo 

gehiagorekin (azken 3 urteetan). 

Arrisku zonaldeak identifikatu eta gero desberdintasuna zehazten duten beste aktore batzuk 

landuko dira, desplazamendu moduez gain, hala nola istripuetan errepikatzen diren kausak. 

Jarduketa lehentasuna hobekuntza neurrien formarekin haztatuko da. 

Erreminta hauek Gasteizko tekniko arduradunen aldetik istriputasunaren egoera buruzko ezaguerak 

hobetzeko balio dute, eta horrela emandako erantzunak hobekuntza proposamenen bidean egongo 

dira. 

Metodologia honen bitartez aurreko urteetako kontzentrazio puntuekin alderaketa bat egin ahalko 

da, istriputasuna mantentzen duen ingurune bat den edo ez ikusteko. 

Era berean proposatzen da urtero istripuen kontzentrazio puntuen mapak egitea hobekuntza 

ekintzak bideratzeko puntu horietan. 

Analisi hau honako Plan honetan burutu da, 2016-2017 epealdirako, zehaztasunean aztertzen diren 

ikerketa puntu batzuk zehaztuz. 

Baita ere istripu kontzentrazio tarteak ikertzen dira, istripuen eta errepideen BEI-aren arteko 

erlazioa bilatuz, eguneroko tasa bat lortuz eta urteko istripuen gaineko portzentaje bat. 

Detekzio lan hau mantendu behar da, urtero bide segurtasuna hobetzeko lehentasunarekin 

konpondu behar diren inguruneak identifikatzeko helburuarekin. 

Arrisku zonalde hauen tratamenduan laguntzeko, bere analisian hobekuntza metodologiko bat 

proposatzen da, arrisku erlatiboaren arabera hierarkizazio bat lortu ahal izateko. 
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3.1.3.2.  Bide segurtasun auditoretza istripu kontzentrazio inguruneetan  

Urtero istripu kontzentrazioa duten edo istriputasunarengatik ahulak diren inguruetan auditoretza 

prozedura bat ezarri. 

Ingurune bakoitzean indarrean dagoen konfigurazio eta funtzionamendua, 

mugikortasunaren eta bide segurtasunaren alorrean detektatu diren disfuntzioak 

deskribatuko dira eta hobekuntza proposamenak egingo dira. 

Lan prozedura Plan honetan IKP-tan egindako analisien antzekoa izan daiteke. 

3.1.3.3.  IKT (Istripu Kontzentrazio Tarteak) ebaluaketa sistemaren definizioa  

Plan honetan egindako diagnosian ikusi den bezala beharrezkoa istripu kontzentrazioa duten 

puntuetan konponbideak ezartzea. Joera hori urteen poderioz aldatu daiteke, eta horregatik plan 

honetan IKT-en ebaluaziorako sistema metodologiko baten definizioa barneratzen da, dokumentu 

honen 2. Eranskinean aurkezten dena. 

Metodologia hau bidegurutze edo tarte batean istripu bat gertatzeko aukerak azaltzen duten 

aldagarriak aztertzeko balio du, istripuen kontzentrazio tarte edo puntuen iragarpen eredu bat 

ezarri ahal izateko. 

3.1.4. Bide segurtasunaren integrazioa lurralde antolamenduan eta 
mugikortasunean 

Honen oinarria birmoldaketa urbanistikoaren ekintzak bide segurtasunaren irizpideak 

errespetatuz burutzea da. 

Lan hau udalerriko hiri mugikortasunaren planifikazioaren arloan txertatu behar da, Plan 

honetan, puntualki, ondorioztatu daitezken gomendioak barneratu. Bide segurtasunaren hitzetan, 

bide hierarkizazio egin behar da bide bakoitzean erabiltzaile ezberdinak barneratzeko espazioa 

bideratuz, hau modu seguru eta eroso batean desplazatu ahal izateko. 

Horrela, bide bakoitzeko sekzioaren arabera, honetan espazio bat edo beste sartuko dira. Adibidez, 

ibilgailu motordunentzat gehiegizko espazioa ematea oinezkoentzat beharrezkoa den espazioa 

mugatuz, bide segurtasun arazo batean bukatu daiteke. Bide espazioaren esleipen egoki 

batekin konpontzen dira, askotan, bide istriputasuneko problematikak. 

Hierarkizazio lan hau momentu honetan martxan da Gasteizko Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako 

Planaren eguneraketarekin. Jarraian, istriputasun arrisku altua duten puntu zehatzen tratamenduan, 

ardatz hauetan kontuan izateko segurtasun irizpide batzuk azalduko dira. Elementu hauek HMIP-ak 

definitzen hiri estruktura osatu dezakete. 

3.1.4.1.  Bideen konfigurazioa egokitu bide segurtasunaren irizpideekin  

Bideak bide segurtasunaren irizpideekin egokitu behar dira, HMIP-ak bide sarearen hierarkizazioan 

esleitutako funtzioen arabera. 

Hiriko bide sarea Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako Planaren barruan hierarkizatuta geratzen da 

(gaur egun gainbegiratze prozesuan), non irizpide batzuk ezartzen dira, bide bakoitzari emandako 

funtzioa kontuan izanda. Konfigurazio fisikoa (bide sekzioak) bermatu behar du bide hauek bere 

funtzioa bete dezaketela eta aldi berean erabiltzaileen segurtasuna bermatzen dutela. Bereziki 

garrantzitsua da erabiltzaile ahulenen segurtasuna bermatzea (oinezkoak, txirrindulariak). 
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Bide sistemaren funtzionamendu egoki bat izateko hirigintzaren barruan bide sarearen sailkapen 

egoki bat aurreikusi behar da. Kale bakoitzari funtzio egoki bat esleitzea suposatuko du, gainera, 

bide erabiltzaile guztien segurtasuna bermatzea. 

Sarearen barnean izango duten papera definitzeko, bi funtzioen konbinaziotik abiatuz hierarkizatu 

behar du: zirkulazioaren funtzioa (ibilgailu motordunen desplazamenduak bermatu) eta 

irisgarritasuna eta funtzio soziala (erabiltzaile guztien irisgarritasuna bermatuz eta kalea bertako 

bizitzaren euskarria izan dadin). 

Sarearen barruan izango duten papera zehazteko, bi funtzio konbinatuz hierarkizatu behar dira: 

zirkulazio funtzioa (ibilgailu motordunen desplazamenduak bermatu) eta irisgarritasun sozialaren 

funtzioa (erabiltzaileen irisgarritasuna bermatuz eta kalea bertako bizitzaren euskarria izan dadin). 

Jarraian grafiko batzuk aurkezten dira non bidean aplikatu daitezkeen sekzioak erakusten dira 

erabilgarri dagoen sekzio totalaren arabera (7 metroko zabalera baino gutxiago sekzioa duten 

kaleak jarraian jorratzen dira beste kapitulu batean). Bide espazioaren esleipen egoki batekin 

konpontzen dira, askotan, bide istriputasuneko problematikak. 

7 eta 9 metro arteko zabalerako kaleak 

Irudiak sekzio hauetarako distribuzio aukera ezberdinak agerian uzten dituzte. 

1. Irudia 7 eta 9 metro arteko zabalera duten kaleentzako sekzioak 

 
  

7 ETA 9 m ARTEKO ZABALERAKO KALEAK 

Zirkulazio noranzko bakarreko kalea, 
aparkamendu eta zuhaitzik gabe 

Zirkulazio noranzko bakarreko kalea, 
aparkamendu gabe eta zuhaitz ilara batekin 
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Kale zabalak 

2. Irudia 9 eta 11 metro arteko zabalera duten kaleentzako sekzioak 

 

 

3. Irudia 12 metro baino gehiagoko zabalera duten kaleentzako sekzioak 

 

9 ETA 11 m ARTEKO ZABALERAKO KALEAK 

Zirkulazio noranzko bikoitzeko kalea,aparkamendu gabe Zirkulazio noranzko bakarreko kalea eta aparkamendu ilara bat 
aparcamiento 

Zirkulazio noranzko bakarreko kalea eta bizikleta erreia. 
Ez dauka aparkamendu erreia 

Zirkulazio noranzko bakarreko kalea eta bizikleta espaloia. 
Ez dauka aparkamendu erreia 

Kale zabala posible diren sekzio aukera handiarekin: 

- zirkulazio noranzko bakarra edo bikotza  
- 1 errei 2 errei aparkamendurako kordoian edo alderantzizko semibateran 
- bizikleta espaloia edo erreia (noranzko bakarra edo bikoitza) 

- Zuhaitz ilara 1 edo gehiago 

12 m EDO GEHIAGOKO ZABALERAKO KALEAK 
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3.1.4.2.  Abiaduraren moderazioa hiri ingurunean  

Gehiegizko abiadura kezka handiak sortzen dituen faktore bat da, istripuen kausalitatean daukan 

inpaktuarengatik eta sortu dezaken lesibitate graduarengatik. 

Jarraian abiadura murriztatzaile bezala funtzionatu dezaketen elementu ezberdinen deskribapen bat 

aurkezten da, inplementatzeko irizpideak eta bata edo bestea erabiltzearen abantailak eta 

desabantailak. 

Ezagunak diren ibilbideetan, eguneroko ibilbideetan, gidariak bere kontzentrazio gradua jaitsi 

dezake eta abiadura desegokian zirkulatu. Arrisku hauek gutxitzeko beharrezkoa da ibilbidean bere 

arreta igarriko duen elementuak topatzea, edo jokabidea aldatzera behartuko duten elementuak 

topatzea eta gidatze baldintzak aldatu behar izatea. 

Diagnosian zehaztu den bezala, Gasteizen antzematen da oreka falta bat bide espazio batzuen 

distribuzioan, eta kasu batzuetan bertan elkarbizitzen diren erabiltzaileen abiadura ezberdinak direla 

eta konfliktoak sortu daitezke. 

Gomendagarria da bideko konfigurazioa egokiena den aztertzea jasotzen dituen erabileren arabera 

abiadura gatazkak saihesteko, eta zeintzuk diren neurri zuzentzaile egokienak zehazteko. 

Elementu motak 

1.- Zirkulazio bolumenak murrizteko 

 Zeharkako oztopoak: errepidearen diseinuaren jarraipena hausten duten elementu 

konstruktiboak (langa mugikorra, piloi erretraktila). 

 Oztopoak bidegurutzetan: mugimendu bate do gehiagotan zirkulazioa total edo partzialki 

eten nahi duten elementuak. 

2.- Abiadura murrizteko 

 Galtzadaren goraguneak. 

 Galtzadaren estutzea, erdiko irlatxoekin (erdibitzaileak edo aterpeak) edo alboko 

estutzea. Neurri honek ez ditu luzeran 30 metroak gainditu beharko. 

 Galtzada-chicane ardatzaren desplazamendua. Abiadura hobetzeko neurri egoki bat 

eta gainera ahalbidetzen du aparkamendu plazak integratzea antolamenduaren parte bezala 

(oinezkoen pasabideetaraino distantzia minimoen arauak mantenduz). Egin daiteke ibilbide 

ardatzaren desplazamenduarekin, ibilbide ardatzen desplazamendua aparkamendu plazekin 

konbinatuz, edo ibilbide ardatzen desplazamenduarekin bakarrik bidegurutze batetik gertu 

denean. 

Goraguneak galtzadan 

Egoera askotan abiadura murrizteko neurrien artean eraginkorrena da eta, moderazioaz gain, kasu 

batzuetan oinezkoen irisgarritasuna hobetzen du. Diseinua, arrapalaren angelua, luzera, etab., 

kaleko gehiegizko abiadurara egokitu behar dira. 

Modalitateen artean bat, irtenguneko oinezkoen pasabideak, oso egokia da zona 30 

kaleentzako, zona 30 edo bizitegi kaleen sarbideetan eta bide perimetraletan, eta biribilguneetako 

irteeratan, gehiegizko azelerazioa saihesteko. 
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Beste konfigurazio batzuk dira plataforma altxatuak (kale sekzioetan edo espaloiaren 

luzapenean) edo goraltxatutako bidegurutzeak.  

Iradokizuna: garraio publikoaren ibilbideetan trafiko bolumena 100 ibilgailu astun/egunean baino 

gehiago denean eta larrialdi zentroetako sarbideetan (ospitalea, suhiltzaileak, polizia) saihestu 

behar dira; baita ere %4 baino gehiagoko maldak dituzten bideetan, hirigunera sartzeko seinalea 

pasa eta gero 200 metro bitartean, 200 metroko erradioa baino gutxiagoko kurba eta zubietan eta 

zubi baten 25 metro baino aurreago edo atzeago. 

Astoaren bizkarreko abiadura murritzailea 

Astoaren bizkarra abiadura murrizteko elementu bat da, bizkar forman zeharkako profil bat 

aurkezten duena, maldekin bi aldeetan. 

Bizkarren sekzioa itxura biribildua dauka eta hurrengo dimentsioak eduki behar ditu: 

 

- Altuera 6 zm ± 1 zm. 

- Luzera: 4 m ± 0,20 m. 

 

Eraikuntzarako material egokiak kontsideratzen dira:  

- Hormigoia, 0,6 eta 0,9 arteko azaleko testura duelarik. 

- Asfaltozko osagaiak dituzten elementuak, bermatuz gutxienez %65eko  azaleko 

marruskadura koefiziente bat aurkezten duela. 

Margoaren kalitatea errepideen araudia eskatzen duen marruskadura koefizientea garantizatu behar 

du. 

Kuxin berlindarra 

Galtzadan goragune bat da baino ez da sekzio osoaren zabaleran zehar hedatze. Kuxinak oztopo 

bat suposatzen du gurpilak eta ibilgailuaren ardatzaren arteko distantziaren arabera. Horrela, 

garraio publikoko ibilgailuen edo kamioien zirkulazioa ahalbidetzen da hauek goragunearen efektuak 

sentitu gabe. Honela bidaiarien gaineko eta kamioen kargaren gaineko efektua saihesten da, karga 

kaxaren zarata saihesteaz gain. Bizikletak eta motorrak oztopoa saihestu dezakete baino autoak ez. 

Bide batzuetan kuxin berlindarrak ez dira gomendagarriak, hala nola, zirkulazio errei bat baino 

gehiago duten galtzadetan, larrialdi zerbitzu baten zentroen bideetan (osasuna, suhiltzaileak edo 

polizia), hiriguneetako sarbideetan lehenengo 200 metroetan, 200 metro erradio baino gutxiago 

duten kurben barnealdean eta hauen atzetik edo aurretik 40 metroetara, 6 metro baina malda 

handiago duten bideetan, zubietan, eta 25 metro hauen aurretik edo atzetik. 

Galtzadaren estutzea 

Aipatu den bezala, galtzadaren gehiegizko zabalera erlazio zuzena dauka gidarien zirkulazio 

abiadurarekin. Bidet arte bat estutzeko konfigurazio ezberdinak existitzen dira, erdiko irlatxoekin 

edo aldeko estutzeak. Hala ere, kostu askoz gutxiagorekin, efektu berdina lortu daiteke erreiaren 

zabalera margoarekin seinaleztatuz, definituz, adibidez, aparkamendu zonaldeak. Beste neurri 

Sarrera ertza 

Trillado 

sakontasuna: 3-4 cm 
zabalera 50 cm 
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batzuk izan daitezke margotutako erdibitzaileak, bi noranzkoko bideetan, egokitutako zabalera duen 

erdibitzailearekin errei sekzio egoki bat mantentzeko. 

Aplikazio erraza duten neurrien adibideak gehiegizko zabalera eta galtzadaren zabalera 

estutzeko   

4. Irudia Margotutako erdibitzaile baten eredua, 
zirkulazio erreiak estutuz. 

 

5. Irudia Galtzadako estugunearen eredua   

 

4 metroko zabalera baina gehiago duten zirkulazio erreiak ikusten dira, gehiegizkoak hiriguneetan, 

nahiz eta margoz bitartez definitutako espazioak geroz eta gehiago dira. Mugaketa falta eragiten 

du, aparkatutako ibilgailuen faltan, gidariak antzematen duen galtzadaren zabalera oraindik 

handiagoa da. Gehiegizko galtzada ikusmenaren zabalgunea oztoporik gabeko sentsazio zabaltzen 

da, bide lerrozuzen askotan gehiegizko abiaduran bultzatzen duelako. Gidariak abiaduraren 

pertzepzioa galtzen du. 

Espaloi estuetako bizitegi zonaldeetan, egoera honi  lotuta, oinezkoak segurtasun ezaren sentsazio 

garrantzitsu bat izan dezakete. Baita ere babesik gabe sentitzen dira bidegurutzeetan, eta hau 

areagotzen da oinezkoen pasabideetan ikuspena oztopatzen duten elementuak topatzen badira 

(edukiontziak, aparkatutako ibilgailuak). 

Bideen zabalera faktore ezberdinengatik zehaztuta egon behar da, hala nola, abiadura, 

ingurunearen ezaugarriak eta trafiko astunaren bolumena. Baina hiri zonaldeetan,  orokorrean, 3 

metro baino zabalera gehiago errei zabalerak ez dira gomendatzen (3,2 bi noranzkoko bideetan). 

7 eta 8 urte arteko kaleetan, 3 metroko gehiegizko zabalerako erdiko erreia seinaleztatu behar da, 

eta 2,25 metroko aparkaleku 2 kordoiekin. 

Galtzadako ardatzen desplazamendua  

Ez hain oldarkorra eta eraginkortasun mailan antzekoak diren ibilgailuen abiadura murrizteko beste 

neurri bat, erreduktore horizontala da, albokako aparkamendua txandatuz eta 

galtzadako ardatza apurtuz finkatzen dena. 

Neurri oso ekonomikoa da eta ondo funtzionatu dezake, baina bere inplementazioa ezin da 

hedagarria egin. 

Aplikazio modua bidearen zabalerarengatik baldintzatuta dago: 

 5 eta 6 m-ko galtzada zabalera duten kaleetan zirkulazio errei batekin eta aparkamendu 

errei batekin, neurri hau txertatutako irudian ikusten den bezala aplikatuko zen neurria. 
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Diseinuaren eraginkortasuna handitzeko eta aparkatutako ibilgailuak ikuspena kendu ez 

dezaten beharrezkoa izango da (epe ertainean) iskinetan belarriak jartzea aparkamendu 

erreiak mugatuz. Epe laburrean, koste ekonomikoa murrizteko edo inbertsioa progresiboki 

egiteko, neurria belarririk gabe aplikatu daiteke. 

6. Irudia Aparkamendua aldez txandatuta abiadura murrizteko. Behin behineko konponbidea eta behin betiko 
konponbidea 

 
 

 Bide publikoan aparkamendua ezartzeko estuegiak diren kale batzuetan, ezinezkoa izan 

daiteke aparkamendua sakabanatze zigzag moduan ibilbide bat lortzeko (gidariak abiadura 

murriztea behartuko ziena). Antzeko efektu bat lortzeko kasu gehienetan espaloi 

asimetrikoak ezarri daitezke, espaloiaren alderik zabalena txandakatuz. 

 

 

EPE LABURREAN                             EPE ERTAINEAN            
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 Kale batek 8 m-ko zabalera baldin badauka eta 3 m-ko galtzada, 2 m-ko espaloi bat ezarri 

beharko zen eta beste bat 3 m-koa. Azken honetan, soberako espazioa aprobetxatu daiteke 

espazioaren erakargarritasuna hobetzeko bankuak instalatuz eta beste hiri altzariak ezarriz 

edo zuhaitz ilera bat landatuz. 

7. Irudia 8 eta 10 m. arteko kaleetan abiadura erreduktore horizontalen aplikazioa.  

 

 10 m baino gehiagoko galtzada zabalera duten kaleetan zigzag efektu berdina lortu 

daiteke kordoiko aparkamenduaren eta alderantzikako erdibaterian aparkamenduaren 

konbinaketa ezberdinen arten txandakatuz (ikusi hurrengo irudia). 
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8. Irudia Abiadura erreduktoreen horizontalean aplikazioa galtzada zabaleko kaleetan   

 

 

Murritzaile motaren aukeraketa 

Murritzaile mota aukeratzeko baloratu behar da: 

 Abiaduren erregistroa 

 Portaera eta arrisku potentzialen behaketa 

 Zirkulazioaren analisia (intentsitateak, astunen portzentajea) 

 Istripuen analisia 

 Erakarpen zentroen presentzia (eskolak, kirol zentroak, osasun zentroak, suhiltzaileak, 

polizia…). 

 Oinezko eta txirrindularien ibilbideen azterketa 

Bigarren mailako sarean aplikatuko dira, baino hala ere salbuespenezko kasu batzuetan oinarrizko 

sarearen bideetan zeharkako sekzioa murrizteko neurriak hartu daitezke. Gainera kontuan eduki 

behar da: 

 Hartutako neurriak larrialditako eta udal zerbitzuen ibilgailuen zirkulaziorako aukera utzi 

behar dute. 

 Elementuak ikusteko errazak izan behar dira eta modu egokian seinaleztatuta egon. 

 Azelerazioak eta bat-bateko abiadura aldaketak saihesteko beharrezkoa da elementuen 

erabilera sarria eta homogeneoa. Elementuen arteko distantzia egokia bezala, 30 metro baino 

gutxiago eta 150 metro baino gehiago ez izatea gomendatzen da. 

 Elementu batzuen konbinaketa eraginkortasuna areagotzen du (adibidez kointziditzea 

oinezkoen pasabideak abiadura murrizteko plataforma altxatuekin). 

 

EPE LABURREAN                             EPE ERTAINEAN            
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3.1.4.3.  Segurtasun irizpideak hiri biribilguneetan  

Diagnosi prozesuan zehar biribilguneetako diseinuan akatsak detektatu dira. Disfuntzio batzuk 

diseinu hauen abiadura murriztatzailearen efektua baliogabetu dezakete. Gaur egun identifikatu 

diren akatsak zuzentzeko helburuarekin eta etorkizunean egon daitezkeen eraikuntzak aurreikusiz, 

diseinu gomendio batzuk barneratzen dira. 

Diseinu gomendio orokorrak 

Bere diseinua egokia baldin bada, biribilguneen erabilpena abantaila batzuk aurkezten ditu 

semaforo bidez erregulatutako bidegurutzeen aurrean: 

 Bidegurutze zailetan, non mugimendu ezberdin asko dauden, zirkulazioa antolatzen 

dute gidariek bakarrik alde bateko mugimenduak kontrolatu dezaten. Beraz, bidegurutzeko 

interpretazioa eta segurtasuna asko errazten da. 

 Fisikoki gidariei behartzen diete abiadura gutxitzera. 

 Gidarien itxarote denbora minimizatzen dute. 

 Adar ezberdinen arteko fluxu aldakorrei egokitzeko oso malguak dira. 

Hala, hiri biribilguneak eragozpen batzuk aurkezten dituzte ere: 

 Diseinu egoki bat lortzeko espazio asko behar da. Minibiribilguneak lehen komentatutako 

abantailetatik asko galtzen dituzte, batez ere abiadura murritzailearen funtzioa. 

 Oinezko eta txirrindularien ibilbideak luzatzen dituzte eta zailagoa da bidegurutze 

seguru eta erosoak lortzea bi talde hauentzako. Arazoa areagotzen da eskura dagoen 

espazioa txikian baldin bada. 

 Zirkulazio intentsitatea oso altua baldin bada, semaforo bidez erregulatutako bidegurutzeak 

baino errazago betetzen dira. Kasu hauetan, kolapsoa saihesteko, biribilguneko diametroa 

nabarmenki handitu behar da. 

Abantailak eta desabantailak kontrajarriz, orokorrean onuragarria izaten da noranzko bikoitzeko 

bide nagusietako intersekzio konplikatuetan hiri biribilguneak ezartzea. Kategoria baxuagoa duten 

bideetan normalean biribilguneak ematen dituzten abantaila berdinak lortu daitezke ez hain 

sendoak diren neurriak ezarriz (noranzko bakarra, abiadura murrizteko elementuak, etab.) saihestuz 

horrela gainera oinezkoentzat eta txirrindularientzat biribilguneak suposatzen duten desabantaila. 

Hurrengo grafikoetan hiri biribilgune baten diseinu egoki baten oinarriak eta gehien errepikatzen 

diren akatsak ikusi daitezke. 
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 Hiri-biribilgune baten diseinurako oinarrizko printzipioak  3. Grafikoa

Biribilguneko diseinu egokia  

 

 Hiri eremuan kanpoaldeko 

diametro minimoa 28 m 

biribilgunea 

 Sarbide eta irteera erradio 

minimoak 10 m eta 12 m, 

hurrenez hurren 

 Aldeko galtzada integratuak 

biribilgunetik kanpo sarrera eta 

irteerarekin 

 Seinaleztutako oinezkoen 

pasabideak aterpearekin 

 Semaforo bidez erregulatutako 

oinezkoen pasabideak, ez da 

beharrezkoa aterpea 

 

Biribilguneko diseinu desegokia  

 

 Aldeko galtzada zuzenean sartu 

biribilgunea 

 Dimentsio eskaseko irlatxo 

zentrala 

 Sarrera eta irteerako erradioen 

gabezia (eta ondorioz ez da 

abiadura mugatzen) 

 Oinezko pasabideak semaforoekin 

erregulatu gabe, aterpeak faltan 

irlatxoan 

 Atzera gehiegi egindako oinezko 

pasabideak (4 m maximoa) 
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Biribilguneen funtzioa abiadura murriztatzaile bezala 

Biribilguneen funtzioetako bat hirietan trafikoa baretzea da. Konfigurazioa egokia baldin bada 

abiadurak murrizten dira sarreran, zirkulazio eraztunean eta irteeran. Era berea, bertara iristen 

diren bide guztietan lehentasunaren galera eragozten dute, zirkulazio erregimenean aldaketa bat 

finkatuz. 

Biribilgunearen diseinu desegoki batek egoera hau aldatu dezake. Birakari batzuen kasua da non 

posible da lerro zuzenean zeharkatzea, abiadura murriztu gabe eta pasatzeko lehentasunak 

errespetatu gabe. 

Horregatik, biribilgunearen barrutik abiadura aldatu gabe zirkulatzea ahalbidetzen duten 

konfigurazioak saihestu behar dira. 

Ahal den neurrian, gomendatzen da irlatxoa forma zirkularra izatea. Salbuespenezko kasuetan 

forma elipsoidala onartu daiteke, eszentrokitasun baxua duen bitartean (0,75 eta 1 artekoa), 

altuagoa izatekotan eraztun galtzadaren tarte lerrozuzenagoetan azerelazioak eragingo zituen. 

Irlatxoaren dimentsioa eragin handia dauka biribilguneko zirkulazioarengan, eta ondorioz, bere 

segurtasun baldintzetan. Gehiegi dimentsionatzen bada irlatxoa, ibilgailuen ibilbidea baldintzatzen 

duen kurbaduraren erradioa areagotzen da, eta honek abiaduren areagotze bat ekartzen du (eta 

ondorioz istripu arriskua areagotzen da). Horregatik, hiri bideetan gehienez 20 eta 30 metro arteko 

erradioak gomendatzen dira, eta hiri arteko errepideetan 50 metrokoak gehienez. 

Ahal izanez gero, irlatxoaren zentroa bertaratzen diren bideen ardatzekin lerrokatuta egon beharko 

da. 

 Ardatz bateratzaileen lerrokatzea biribilgunean  4. Grafikoa

 

Iturria: Bide segurtasunaren txosten teknikoa. Biribilguneetako bide segurtasunaren hobekuntza. Servei Català de Trànsit. 

 

Hiri zonaldeetan biratze kurbaduraren erradioak irlatxo zentralaren inguruan murriztea 

gomendatzen da ibilgailuen abiadurak murrizteko helburuarekin. Gainera, irlatxo zentralaren 

erradioa murrizteak suposatzen du hainbeste espazio behar ez izatea biribilgunea ezartzeko eta 

kostu ekonomikoak murriztea. 
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Biribilguneen tipologiak  

Jarraian biribilguneak sailkatzeko irizpide bat deskribatzen da, kanpoko diametroaren arabera eta 

hobeto egokitzen den ingurunearen arabera. 

Mini-biribilguneak 

Mini-biribilguneak dira irlatxo zentralaren 

kanpoaldeko diametroa 14 eta 24 metro artekoa 

denean. Ibilgailuen biraketa egin ahal izateko 

(gehienbat dimentsio handienak dutenena), irlatxo 

zentrala gainditu ahal izateko modura eraiki behar 

da (erabat edo igo daiteken eraztun koroarekin). 

Sarbideetan zirkulazio noranzkoak banantzeko 

irlatxoak existitzen baldin badira, hauek ere gainditu 

behar ahalko dira.  

Estruktura hauek pasatzeko abiadura eskasak 

eskatzen dituzte: sarbideko adarretan kurbatura erradio txikiekin, gehiegizko abiadurak bidetik 

irteteko arriskua areagotzen du. 

Gehienbat zirkulazioa moderazioko zonaldeetan erabiltzen eta ibilgailu astunen jarioa nabargarria ez 

denean. 

Biribilgune tinkoa 

Biribilgune handi eta txikien arteko mailan dago eta hiri 

zonaldeetan gehien erabiltzen den intersekzio mota da. 

Zirkulazio eraztunaren barruan errei bate do bi izan 

litzateke, eta hauek zehazten duten diametro, 24 

metrotik 35 metrotara joaten delarik. Irlatxo zentrala 

oztopo zeharkaezin bat izan ohi du. Ibilgailu arin eta 

astunen mugimendu guztiak posible dira. 

Zirkulazioa biribilguneetan  

Biribilguneen diseinu egokiaz gain, azken urteetan 

antzematen da behar bat gidariak berrezteko biribilguneetako zirkulazio arauen alorrean. Askotan 

ez da ezagutzen bertara sartu eta bertatik irteteko modu egokia, bere segurtasuna arriskuan jarriz, 

baina baita ere beste gidariena. Urte honetan zehar hiri eta herri askotan ikusi izan da, eta 

hauetako batzuetan triptikoak editatu dira biztanleriaren heziketarako. 

Biribilgunean zirkulazioa gidatzen duen funtsezko elementua, aurretik dagoen seinaleztapenarekin 

akordioan, gidariak bere bidea aukeratzea eta ibilbide egokia hartzeko posizioan kokatzea da, bai 

sarbiderako eta baita barneko zirkulaziorako. 

Seinaleztapen biribilgunean zirkulazio arauen betetzea sendotzeko   

Gasteizen topatu diren istripu kontzentrazio puntuetako asko biribilguneak dira. Trafiko bolumen 

altuak beharrezkoa egiten dute biribilguneentzako tratamendu berriak topatzea. Istripuen analisian 
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ikusten diren problematikak biribilguneetan zirkulazio arauen arau-haustearekin zerikusia dute, 

askotan diseinua desegokia delako, komentatu den bezala, ez dutelako laguntzen beharrezkoa den 

abiadura murrizketa burutzen. Arazo honi aurre egiteko beharrezkoa da informazio eta heziketa lan 

bat, eta lan hau Udala, Udaltzaingoa eta inplikatuta egon daitezken beste eragile batzuen 

inplikazioa beharko du, autoeskolak bezala. 

Ekintza hezitzaileak neurri fisikoekin konbinatu ahal izateko biribilguneen konfigurazio 

proposamenak existitzen dira, gidariak biribilgunearen barruan baimendutako mugimenduekin 

gidatzen dituena. Proposamen hauek Estatu Batuetako gobernuko Federal Highway Administration 

(FHWA) “Office of Safety”-tik datoz.1 

FHWA-k biribilguneak aztertzen ditu ikuspuntu desberdinetatik, hala nola, erabiltzaileak, kokapena, 

eraginkortasunaren analisia, kostua eta diseinua. Azken puntu honen gainean diseinu horizontala, 

oinezkoentzako diseinua, bizikletentzako diseinua, distantziak eta ikuspena, diseinu bertikala, 

seinaleztapena, argiztapena eta beste parametro batzuk zehazten dira. Nahiz eta seinaleztapenean 

sakondu, parametro guztiak garrantzitsuak dira Gasteizko hobekuntza aplikazioentzako. 

Biribilgunetan, bai seinaleztapen horizontala eta baita seinale bertikalak funtsezkoak dira, bidearen 

erabiltzaileak gidatuko dituen erraz ulertzen den sistema bat sortzeko. 

Errepideko marka eta seinaleztapen bertikala biribilguneko diseinuaren parte dira, batez ere errei 

bat baino gehiago dutenean. Seinaleztapen horizontala, ondoren inplementatu baino, biribilgunea 

eraiki baino lehen planifikatu beharko zen. 

Seinaleztapen horizontala eta bertikala mugimendu zuzenak eta biraketak erraztu behar dituzte, 

gidariek errei egokia aukeratu dezaten biribilgunera hurbiltzen direnean, gero barruan o nahi duten 

noranzkoan atera baino lehen errei aldaketa egin ez dezaten. 

Gasteizen segurtasuna hobetzeko oinarrizko irizpide hauek inplementatu daitezke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 
1 http://safety.fhwa.dot.gov/intersection/roundabouts/fhwasa10006/ 

http://safety.fhwa.dot.gov/intersection/roundabouts/fhwasa10006/
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9. Irudia Biribilgunean gatazkan dauden ibilbideak 

  

10. Irudia Diseinu hobekuntzen ereduak biribilguneetako errepide marken diseinuan    

 

 

Iturria: FHWA 



 Gasteizko Bide Segurtasun eta Mugikortasun Iraunkorreko  

Plan Estrategikoa 2018-2023 

 

35 
 

3.1.4.4.  Hiri seinaleztapenaren mantentze eta hobetze plana  

Hiriko bide seinaleztapena egokitu behar da indarrean dagoen araudiaren arabera eta progresiboki 

hobetu ingurune gatazkatsuetan. Hirietako bide segurtasunean bi alderdi azpimarratzen dira, 

oinezkoen pasabideen seinaleztapen horizontala eta bertikala, eta seinaleztapen bertikalaren 

kokapena bere eraginkortasuna bermatzeko. 

Bide seinaleztapenaren helburua bide publikoa osatzen duten erabilpen eta erabiltzaile multzoaren 

segurtasuna, eraginkortasuna eta erosotasuna areagotzea da. Helburu hau lortzeko, seinaleztapen 

egoki baten oinarrizko printzipioak bere ikuspena, informazioaren irakurgarritasuna, 

ulergarritasuna eta beste elementuekin duen koherentzia dira. 

Hiri zonaldeetan bereziki garrantzitsua da dagoen seinaleztapena homogeneizatzeko lan egitea, 

bereziki  seinaleen kokapenean eta ikuspenean enfasia jarriz, eta baita ere oinezkoentzat, 

bizikletentzat eta ibilgailu astunentzat seinaleztapen espezifikoa edukitzea. 

Ez dago araudi juridiko bat hiriko seinaleztapenerako, baino elementu batzuetan errepideen 

seinaleztapenaren oinarrizko araudiak erantzuna eman dezake (errepideetako instrukzio araua 8.1-

IC, seinaleztapen bertikalarentzat eta, 8.2-IC errepide markentzako). 

Ingurune batean espaloiak seinale bertikalaren instalazioa zailtzekotan, ingurunearen arabera bere 

kokapena egokitu beharko du. 

Beharrezkoa da hirian seinaleztapen bertikalaren kokapen eta diseinuarentzat irizpide batzuk 

ezartzea, bateratuz eta progresiboki kokapena eta seinaleen errepikapena progresiboki 

arrazionalizatuz. Administrazioaren ardura da seinale hauek kontserbazio egoera egoki batean eta 

garbiak mantentzea. 

Seinaleztapen irizpideak oinezkoen pasabideetan  

Seinaleztapen araudiak ondorengo seinaleztapen ildoak ezartzen dituzte. 

8.1-IC Araua “Seinaleztapen bertikala” 

Seinaleztapen bertikala erregulatzen duen Espainiako instrukzioa, 9.8 kapitulua eskaintzen dio 

oinezko eta bizikleten pasabideen erregulazioari. Pasabideetako elementuen kokapenari buruz, 

instrukzioa testualki dio: 

 “S-13 seinalea zeharkako bide marka baino aurrerago 0,5 eta 1 m artean kokatuko da (8.2-IC 

Araua “Errepide Markak”), 30 m baino urrunagotik ikusi ahal izateko. Galtzada noranzko bakarrekoa 

izango balitz, bi marjinatan kokatuko da beste kasuetan gomendagarria izanez” (9.8.2 atala). 
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11. Irudia Elkargunea oinezko pasabide eta seinaleztapen bertikalarekin   

 
 

Iturria: 8.1-IC Araua(1987) Seinaleztatutako pasabide baten eredua  

Pasabidetik baino 20 metro aurrera ezarritako P-20 seinalearekin konbinatzea gomendatzen da. 

12. Irudia Oinezko pasabide baten seinaleztapen bertikala 

 

 

8.2-IC Araua “Errepide markak” 

8.2-IC Araua, 3.4.2.2 atalean, errepide markak zabalera handiko lerro batzuk bezala definitzen ditu, 

galtzadako ardatzarekin paraleloki disposatuak eta galtzadan zeharkako multzo bat osatuz, eta 

oinezkoen pasabide bat adierazten dute ibilgailu edo animalien gidariek pasatzen utzi behar 

dietenean. 

  

20-25 m 

ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO 

MÍNIMO 10 m 

ESTACIONAMIENTO PERMITIDO 
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Instrukzioa beste erregulazio eta gomendio batzuk barneratzen ditu dimentsioaren inguruan. 

Pasatzeko zabalera aldakorra izan daiteke oinezkoen intentsitatearen arabera. Nahiz eta aldakorra 

izan, Instrukzioak muga eta gomendio batzuk finkatzen ditu: 

Ez du 4 m baino gutxiagoko zabalera izan beharko, bakarrik kasu zehatz batzuetan, adibidez, 

gehieneko abiadura 40 km/o duten bideetan eta zabalera gutxirekin, non 2,5 m-ko gutxieneko 

absoluturaino murriztu ahalko den. 

Saiatuko da pasatzeko zerrenda guztien zabalera ez izatea 0,5 m baino txikiagoa (galtzadako 

marjinetatik gertuago dagoen zerrenda, edo zintarria, hauetatik 0 eta 50 zentimetro arteko 

distantzia batera kokatuko da). 

Seinaleztapen bertikalaren kokapen eta ikuspen irizpideak  

Arau orokor bezala, seinalea galtzadako eskuineko alboan kokatuko da, bideari zut, altuera zehatz 

batean eta 60 cm-ko distantzia minimo batera seinalearen muturretik galtzadako kanpoaldeko 

partera arte. Bidearen zabalera edo beste egoera bat hala eskatzen baldin badu seinaleak ere jarri 

ahalko dira ezkerreko alboan. 

Espaloia estuegia izango balitz, seinalea fatxadaren alboan kokatu daiteke (euskarriarekin edo 

euskarri gabe). 

Seinaleen kokapena erabakitzeko garaian kontuan izan beharreko beste betekizun batzuk dira: 

 Oinezkoen eta bizikleten zirkulaziorako prestatuta dagoen espaziotik kanpo geratu behar 

dira, bai altueran eta baita zabaleran. 

 Ez dira estaliak geratu behar ibilgailu edo hiri-altzariengatik. 

 Seinaleen plano horizontala arinki galtzadaren kanpoalderantz biratuta orientatu behar da, 

semaforoen erreflexua azaleraren gainean eragozpenik ez sortzeko. 

 Aprobetxatu behar dira, ahal den neurrian, dauden euskarriak. 

 Ez dute eragotzi behar beste seinale edo mezurik. 

 Orientazio seinaleztapenerako, “orientazio seinaleztapen zelula” bezala ezagutzen den 

ibilbide bat definitu behar da. Honen oinarria seinaleak leku estrategikoetan kokatzean 

datza, korapilo batera gerturatzekoan edo gainditu eta gero adibidez. Orientazio zelulak, 

aurre-seinaleztapena, azken helbidea eta baieztapenean banatzen dira. 
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 Seinaleztapen bertikalaren kokapenerako irizpideak 5. Grafikoa

 

Iturria: Kataluñako hiri diseinurako mugikortasun gomendioak. PTOP. 

Hiri seinaleztapenaren planifikazioak seinaleen eta hauen kontserbazio egoeraren inbentario zehatz 

bat eskatzen du, eta hau Udaleko geografi informazio sisteman seinaleak kokatuz burutu daiteke. 

Lan hau seinaleztapen plan zehatz baterako da, eta Gasteizen egin daiteke hiri mugikortasunaren 

kudeaketaren alorrean. 

Beharrezkoa da seinaleztapenaren hobekuntzan eta mantentzean lan egitea, eta are gehiago 

Gasteiz bezalako kasu batean, non diagnosi prozesuan zehar zuzenean bermatu den seinaleztapen 

bertikala eta horizontalaren egoera kaskarra. Arrisku gehien duten puntuak osatzen joan behar dira 

seinaleztapenarekin eta bide markekin; lehentasunaren seinaleztapena ezarri eta kaltetzen joan 

diren lekuetan elementuak leheneratu, batez ere euskarrien kasuan, gehienak tolestuak edo 

inklinatuak daudelako. 

Hiria funtzionatu dezan irizpide globalak ematen dira. Gomendagarria izango litzateke GIS baten 

bitartez bide ezberdinetan instalatuta dauden seinaleak inbentariatzea. Beste elementuen artean, 

seinaleztapen bertikalaren kokapenerako neurri teknikoak ematen dira, kokapen desegokia 

izateagatik irisgarritasun arazoak saihestuz. 

Era berean, hiriko kaleen bide hierarkizazio bat ezartzeko garaian, hiriko orientazio seinaleztapen 

plan berri bat aztertzea beharrezkoa izango da. 

3.1.4.5.  Bidegurutzeetako ikuspenaren hobekuntza  

Ikuspen mugatu bat izatea bide segurtasuna kaltetu dezake eta bidegurutzeetan istripu arriskua 

areagotu. Bidegurutzeetako konfigurazioak segurtasun irizpide minimo batzuk bete beharko ditu. 

Bidegurutzetako ikuspen arazoak hiriko istriputasunaren parte garrantzitsu baten kausa dira. 

Aparkamendu ilara baten konfigurazioa pasoaren arrasean eta, neurri txikiago batean, espaloiaren 

azalera eskasa, adarren artean ikuspen zail bat baldintzatzen dute (gidari eta gidari artean, eta 

gidari eta oinezko edo bizikleta artean). 

a: minimoa 0,6 m 
b: minimoa 2,2 m 
c: minimoa 0,9 m 

Zumitzak 
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Konfigurazio honek parte batean azaltzen du zergatik maiztasun gehiagorekin gertatzen diren 

istripuak aldez aurreko talkak dira eta beraz, planak irauten duen bitartean landu behar den 

elementuetako bat da. 

Ikusizko oztopoak 

Arau orokor bezala, kotxeen aparkamendua edo zabor kontainerren kokapena oinezkoen 

pasabideetara pegatuta, zirkulazioa ibiltzen den albotik, saihestu behar da. Irizpide berdina aplikatu 

behar da beste elementu batzuentzat, hala nola, publizitate errotuluak, landaretza dentsoa, etab. 

Zigilatu behar den elementu bat bere ohiko lekuetatik zabor kontainerren desplazamendua da, 

egokiak ez diren espazioen okupazioa saihesteko. Okupatzen duten espazioen seinaleztapen 

horizontala zaintza lan hau errazten du. 

Aparkalekua 

Gaizki aparkatutako ibilgailuak askotan erabiltzaileentzako ikuspen arazo larriak erakartzen dituzte, 

bai oinezko eta bai gidarientzat. Ikuspena eta bide ingurunea azkar begipean izateko aukera 

okerragotu egiten dute. Hau saihesteko beharrezkoa zaintza areagotzea arauen aurrean errespetu 

handiago bat lortzeko. 

Baina baita ere arrunta izaten da modu egoki batean aparkatutako ibilgailuak ikuspena zailtzea 

(pasatzen da, orokorrean, bidegurutze eta oinezkoen pasabideetatik gertu). Bide publikoan dauden 

aparkamendu plazak modu batera banandu behar dira, non ez duten harreman bisual on bat 

oztopatzen, bidearen erabiltzaileen artean orokorrean eta, batez ere, oinezko eta gidarien artean 

oinezkoen pasabideetatik gertu. 

Gomendatzen da oinezkoen pasabidearen aurreko 10 metroetan aparkamendu plazak ez ezartzea 

eta, posible bada, espaloiaren zabalgunerako belarri bat ezartzea bidegurutzeko pasoaren gaineko 

aparkamendu ilegala saihesteko. 

13. Irudia Ikuspena hobetzeko neurrien aplikazioa  

 

Iturria: Kataluñako hiri diseinurako mugikortasun gomendioak. Generalitat de Catalunya. 

Belarriak ezartzea eta autoentzako aparkamendua bizikleta edo motorrentzako aparkamenduengatik 

aldatzea oinezkoen pasabideak baino lehen ikuspena hobetzen duten oinarrizko bi neurri dira. 

Azken neurri hau oso ekonomikoa da, eta horregatik, kontuan izateko modukoa. Belarri fisikoak, 

kontran, garestiak dira baia epe laburrean margotutako belarriak ipini daitezke, piloi edo beste 

elementu fisiko batekin indartuta. 
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 Oinezkoen pasabideetan belarriak aplikatzearen eredua  6. Grafikoa

 

 

Neurri honek pasatzeko luzera (galtzadaren 

partea) eta oinezko eta gidarien arteko 

ikuspena hobetu dezake. Autoentzako 

aparkamendua bizikleta edo motorrentzako 

aparkamenduagatik aldatzea ikuspen ona 

izaten laguntzen du. Neurri honen aplikazio 

orokor bat erakar dezake, motorra edo 

bizikletentzako aparkamenduaren gehiegizko 

eskaintza bat. Kasu hauetan 

gomendagarriagoa da oinezkoen pasabidetik 

gertu dagoen tramua lorategi batekin 

okupatzea. 

    

Zamalanerako guneen kokapena 

Ikuspenaren eragozpena oraindik handiagoa da oinezkoen pasabideen aurrean gelditutako 

ibilgailuaren dimentsioak auto batenak baino handiagoak direnean. Horrela, furgonetak edo 

merkantzien garraiorako kamioi txikiak pasoen aurrean gelditzeko desegokienak dira, motozikleten 

aparkamendua gomendatzen den heinean. 

Plano bertikaleko ikuspenak oztoporik gabeko espazio libre bat behar du 60 eta 300 zm arteko 

altueran ikuspena eragotzita geratzen den zonaldeetan. 

Bidegurutze edo oinezkoen pasabideetatik gertu dauden bide publikoko terrazak  

Hiri eta udalerri askotan geroz eta gehiago ikusten den elementu bat taberna edo jatetxetako 

terrazarako zonaldeak dira. Espaloiak estuak diren puntuetan, aparkamendura zuzendutako 

zonaldean altxatutako plataformak instalatzea planteatzen da, establezimenduaren aurrean. 

Elementu hauek bidearen edo oinezkoen pasabideen iskinetan kokatuak egoten baldin badira 

ikuspenarentzat oztopo bat suposatu dezakete. Baita ere trafiko seinaleen ikuspena oztopatu 

dezakete bere konfigurazioa ez baditu betetzen dimentsio egoki batzuk. 

Estruktura hauen ezartze seguru baterako irizpideak ematen dira: 

Plataforma 

 Terrazak kordoian aparkatzen duten ibilgailuen inpaktua jasaten duen materialarekin 

eraikitako plataforma eduki beharko du. 

 Espaloiaren mailaren arrasean egon behar da, mugikortasun murritzeko pertsonen 

irisgarritasuna bermatuz. 

Hesi perimetrala 

 Terrazako kanpo perimetro guztia elementuekin mugatuko da, erabiltzaileen sarbidea 

galtzadara edo galtzadatik saihesteko, derrigorrez espaloitik sartzera behartuz. 
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 Hesiak lehen babes altuera bat edukiko du oinezkoentzat, ustekabeko talka posibleen 

aurrean material erresistente batez osatuta. 

Altuera hau funtzio bikoitza bete beharko du, terrazako erabiltzaileen babesa eta aldi berean terraza 

oinezkoen pasabidetik gertu baldin badago ikuspena ez eragotzi. 

Lokalizazioa 

 Terrazak distantzia libre bat utzi behar dute oinezkoen pasabidera artea bidegurutze baten 

aurretik kokatzen baldin badira, ikuspena bermatzeko. Distantzia kalkulatzeko kontuan izan 

beharko dira bideko ibilgailuen zirkulazio abiadura maximoak. Distantzia hau murriztuko da 

belarri baten existentzia kontuan izaten baldin bada. 

14. Irudia Oinezkoen ikuspen distantziak kalkulatzeko parametroak   

 

Iturria: Kataluñako hiri diseinurako mugikortasun gomendioak. PTOP. 

Bermatu behar da terraza eta pasabidearen arteko espazioan ez daudela oztopo bisualak, 

aparkatutako autoak bezala. Motozikleta edo bizikleten aparkalekuak ezartzea gomendatzen da, edo 

babes belarrien funtzioa egiten duten aurrefabrikatutako elementuen kokapena. Espazio libre bat 

utzi beharko da baita ere oinezkoen pasabidetik terrazaraino bidegurutze baten ostean kokatzen 

badira, bira egiten dagoen ibilgailuaren partetik terrazaren ikuspena bermatzeko. 

Edozein kasutan gomendatzen da estruktura hauek erregulatzen dituen udal ordenantzak 

parametro guzti hauek erregulatzea, bere diseinu, dimentsio eta lokalizazioaz gain. 

Establezimenduari baimena eman aurretik funtsezkoa kontsideratzen da Udaltzaingoaren 

partetik igorritako aldeko txosten bat eskatzea, bide segurtasun irizpideak kontuan izanik 

egoera partikular bakoitza aztertzeko. 

Alakak 

Ikuspen arazoak bereziki larriak dira alakekin diseinatutako bidegurutzeetan. Alakekin iskinetan 

antolakuntzarik gabeko aparkamendua eman ohi da, eta gehienetan bidegurutzean sartzen diren 

gidarien ikuspena kaltetzen du. Arau orokor bezala, gomendatzen da alaka txikiak kendu eta 

kurbako iskinekin ordezkatzea. Alaka handientzat beste alternatiba dago, aparkamendua 
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antolatzea eta bideratutako espaziotik kanpo aparkamendua saihesten duten piloiak edo beste 

elementu fisikoak ezarri. 

Bateria eta erdi-bateria 

Zirkulazio erreiaren ondoan baterian edo erdi-baterian dagoen aparkamendua ikuspen arazoak 

sortzen ditu ere. Bere diseinua pentsatutako da aurpegiz sartu eta atzera-martxan irteteko eta, 

ondorioz, ia ikuspenik gabe. Aparkalekuak erdi-bateria/alderantzizko baterian disposatzen 

badira (sartu atzera-martxan eta irten aurrerantz) ikuspen gutxiko arazoak saihesten dira. Neurri 

honen aplikazioa oso kostu gutxi dauzka eta emaitza adierazgarriak. 

 

 

 

3.1.4.6.  Semaforo zikloen optimizazioa  

Bidegurutze eta ardatzetan izandako istripuen datuen bidez indarrean dagoen semaforizazioari 

lotutako bide segurtasunaren egoeraren analisi zehatz bat eskatzen duen egoera bikoitza bat 

ikusten da: 

a) Istripu kontzentrazioa duten bidegurutze konplexuetan ziklo berdinaren barruan fase 

semaforikoen kopurua altu bat ikusten da. Zatiketa honek erakartzen du fase bakoitza 

iraupen motzekoa izatea. Ibilgailuen itxarote denborak luzeagoak dira eta pasatzeko 

denborak laburragoak. Egoera honek gidariak bultzatzen ditu maniobra azkarrak egitera, 

batzuetan ausartegiak (laranjarekin pasatzea), eta beste ibilgailuekin aurrez aldeko talkak 

izateko arriskua areagotzen da. Jokaera hau intersekzio konplexuetan ikusi daiteke, 

Amerika Latina Plazan bezala (Plan honetako IKP 1). 

b) Harrapatze kopurua altua duten bidegurutze, tarte eta ardatzetako oinezkoen pasabideetan 

askotan semaforoaren arau-haustea ikusten da oinezkoen aldetik. Oso sarritan 

ikusten dira oinezkoan gorrian gurutzatzen hiriaren puntu ezberdinetan. Diziplina falta 

honek arriskugarritasun eta istriputasun handia erakar dezake, bereziki baketutako 

zonaldeen artean kokatutako ardatzetan. 

Ardatz hauen analisia agerian utzi du semaforo zikloen egungo konfigurazioak oinezko 

mugikortasuna maila garrantzitsu batean kaltetzen duela. Orokorrean hirian oinezkoentzat itxarote 

denborak altuak dira, eta Beato Tomas de Zumarraga hiribidea eta Gasteiz hiribidea arteko 

bidegurutzean edo Amerika Latina plaza bezalako puntuetan ibilgailuentzat ere altuak dira itxarote 

denborak, tranbiaren semaforo faseen menpe daudelako. 

Bide segurtasunaren alorreko ikerketa ezberdinen arabera, hiri zonaldeetan oinezkoentzat itxarote 

denbora maximoa 45 segundokoa izan behar da. Denbora hori pasata oinezkoan gehiegizko itxarote 

denbora sumatzen du eta bidea gurutzatzen saiatzen da. Jokabide honen arriskua nabarmenagoa 

1.- Irteera semibaterian ikuspen eskasarekin 2.- Semibateriara sarrera ikuspen nahikoarekin  3.- Irteera semibaterian ikuspen nahikoarekin 
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da bi noranzkoko bideetan, norabide desberdinetatik datorrelako zirkulazioa eta ondorioz 

kontrolatzen zailagoa delako. 

Horregatik planteatzen da Gasteizko semaforo zikloen iraupena murriztearen beharra. Neurri 

hau modu progresibo batean inplementatu ahal izateko ingurune bakoitzean erregistratutako 

harrapatzeen kausak ezagutu beharko dira. Faktore hau ezagututa, ardatz bakoitzaren behar 

espezifikoak zehaztu ahalko dira, ingurune bakoitzarentzat zikloaren iraupen optimoa planteatuz. 

Gainera, oinezkoen batez besteko intentsitatearen azterketatik, oinezkoen pasoa lehentasuna duen 

zonaldeetan zikloak laburtzea indartuko da. 

Inplementazioa zonaldeak aztertu eta gero eman behar da, eta progresiboki, helburu orokor batera 

iritsi arte, oinezko alde mugitzen diren zonaldeetan 90 segundotako zikloak adibidez. Baina neurri 

honen aplikagarritasuna faseak sinplifikazio posible batera baldintzatuta dago, ekintza 

katalogoaren fitxa bakoitzean xehetasunez aztertzen den moduan. 

Ikusten denez batzuetan autoek ez dute elkarbanatutako fasea errespetatzen, eta ez diote 

oinezkoei pasatzen uzten. Jokabide hau zuzentzeko beharrezko izango da, lehendabizi, 

semaforoaren seinaleztapen bertikalaren ikuspen on bat, eta bigarrenez, arau-hauste hauek 

zuzentzeko kontrol kanpaina bat poliziaren eskutik. Oinezko mugikortasuna babesten duen eredu 

bat ezartzea garrantzitsua da, baina zirkulazioaren fluxuan eta garraio publikoaren abiadura 

komertzialean kalte handirik sortu gabe. 

3.1.4.7.  Zirkulazio antolakuntza diseinuaren hobekuntza ingurune ahuletan  

Definizioz, ingurune sentikorrak ekintza sozialetarako tartea duten hiri espazioak dira (oinezkoen 

zirkulazioa, itxarotea, soziabilitatea…), mugikortasuna erakartzen duen polo bati lotuta, eta 

horregatik trafiko motordunaren efektu kaltegarriak konpontzeko esku-hartzeak jasan ditzakete. 

Orokorrean definizio honekin kontsideratzen dira: ikastetxeak, zaharren egoitzak, zentro zibikoak, 

osasun zentroak, hotelak, kongresu zentroak eta ekintza komertzial dentso bat duten zonaldeak.  

Leku hauetan neurriak konbinatu beharko dira trafikoa moderatzeko elementuak hiri-ehunean 

definitu eta integratzeko bere ezaugarrien arabera. 

Ikastetxeekin erlazionatutako mugikortasunaren baldintzekin arreta berezi bat izan behar da. 3. 

Eranskinean eskola ibilbidearen aplikaziorako metodologia bat aurkezten da, Gasteizen ikerketa 

hauek nola egin behar diren jakiteko balioko duena. 

Jarraian, eskola ingurunetan segurtasuna hobetzeko izaera orokorreko alderdi batzuk 

azaltzen dira: 

 Zabalera estuko kaleetan, espaloi estuak eta ibilgailuentzako galtzada mantentzen denean, 

espazioaren banaketako emaitza beti da kaltegarria oinezkoentzako. Oinezko/ibilgailu artean 

gatazkatsu diren puntu hauetan beharrezkoa da Udaltzaingoaren presentzia desadostasun 

arazoak eta istripuak saihesteko, eta erabiltzaile guztien mugikortasuna erregulatzeko. 

Irtenbiderik egokiena eskola aurreko kalearen tarte bat denbora labur batean 

moztea izango litzateke, ikasleen sarrera eta irteeran. 

 Beharrezkoa da ingurunean behar adina oinezkoen pasabideak egotea, bai 

sarrera/irteeraren aurrean eta baita gertu dauden zonaldeetan non gurasoak beraien 

semealabak itxoiten dituzte. Oinezkoen pasabideen kokapena ikasleen ibilbide 

naturalarekin bat etorri behar da, kontrako kasuan ikasle eta itxaroten dauden pertsona 

asko bideratutako pasabideen kanpotik gurutzatuko dutelako. Garrantzitsua da baita ere 

oinezkoen pasabideetatik gertu ikuspen ona bermatzea. Kalean aparkamendua 
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egotekotan ezinbestekoa da pasabideetan belarriak ezartzea eta pasabidearen aurreko 

tartean autoentzako aparkalekuak kendu eta motorrentzako edo bizikletentzako aparkalekuak 

jartzea. 

 Itxaroteko espazioak jende kopuru nahikorako. Espazio hauek kanpoaldekoak izan 

daitezke (fatxada lerroen atzerakada), oinezkoen kaleak edo barnealdekoak (patioak edo 

espazio irekiak eskola barruan). Irtenbide egoki bat eskola aurreko aparkamendua kendu eta 

galtzada mugatzen duen luzatutako belarri bat hesi baten bitartez ezartzea da. 

 Babeserako hesiak. Ibilgailuen zirkulazio jasaten duten kaleetan hesi hauek ezarri beharko 

dira oinezko eta ibilgailuen arteko gatazka saihesteko. Elementu hauek galtzadara zuzenean 

ateratzea saihesten dute eta ikasleen bolumena kontrolatzen laguntzen dute, hauek arreta 

gehiago jartzen dutelako beraien zain dagoen heldua lokalizatzen egon daitekeen trafikoan 

baino. 

 Aparkamendua. Aparkamendua egotekotan espaloia eta galtzadaren arteko langa bezala 

funtzionatu dezake, baina txikienen ikuspena oztopatu dezake ere. Eskolaren sarreratik gertu 

aparkamendu maniobrak saihestu behar dira. Posible izango balitz, eskola zentrotik 50-100 

metrora gurasoak aparkatzeko espazio bat erreserbatzea komeniko litzateke. 

 Bizikletentzako aparkamendua. Gurasoak eta ikasleak konbentzitu behar dira ez dela 

beharrezkoa autoa erabiltzea eskolara joateko, iraunkorragoak eta beste pertsonentzat ez 

hain arriskutsuak diren alternatibak daudelako. Aukeretako bat bizikleta da, baina bakarrik 

benetako alternatiba bat izango da eskolan aparkatzeko lekua egotekotan. Askotan 

lapurretak eta bandalismoa ikasleei asmoa kentzen die ikastetxera desplazamendua egiteko 

bizikleta erabiltzeko. 

Kontuan izan behar da hauetako neurri batzuk garestiak direla eta pixkanaka egin behar dira, 

ikasleen zirkulazio gehiago eta baldintza txarrenak dituzten kaleei lehentasuna emanez. 

Modu orokorrean topatzen diren problematika batzuetaz gain, zati handi bat mugikortasunaren 

alorreko heziketaren menpe dago. Honek agerian uzten du azpiegiturak hobetzeko lanak hiritarrak 

kontzientziatzeko zereginekin bateratu behar direla. Azpiegituraren gaineko neurriak ezin dute 

mugikortasun iraunkor eta seguru baterako bideko erabiltzaile guztientzako heziketa burutzen duen 

papera ordezkatu. Bereziki, ikasleen gurasoak konbentzitu behar dira kontziente izateko ze nolako 

arazoak sortzen dituzten eskola inguruneetan modu irregular eta eragabe batean aparkatzen 

dutenean. 

3.2.  KOLEKTIBO AHULAK BABESTEKO EKINTZAK  

3.2.1. Kolektibo ahulentzako azpiegitura zehatzen hobekuntza 

Hiri mugikortasunaren erabiltzaileen artean oinezkoak dira kopurutsuenak, eta hau nabaritu behar 

da hiri mugikortasun eta segurtasunaren kudeaketan. Talde ahulena ordezkatzen dute, batez ere 

haurrak eta gazteak, jende zaharrekin batera. 

Hirietan erabiltzaileak tradizionalki auto erabiltzaileen beharretara erantzuna emateko planifikatuta 

izan den espazio batean mugitzen dira, bai bide diseinu aldetik eta baita kudeaketa aldetik ere. 

Bideko erabiltzaile multzo bakoitzak sentitu behar du mugikortasun sistema bere behar zehatzen 

arabera pentsatuta dagoela era, sisteman benetako integrazio bat lortuz. 
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Planifikazioaren erronka hurrengo urteetarako (Hiri mugikortasun planak eta Bide segurtasun 

planak batera) espazio publikoa elkarbanatzen duten erabiltze guztien beharrak integratzea da. 

3.2.1.1.  Oinezkoentzako kaleen egungo sarea sendotu 

Neurri honen helburua Gasteizko hirian oinezkoen kolektiboaren segurtasuna hobetzea da, 

zauritutako oinezkoekin istripuak saihestuz. 

Horretarako oinezkoen azpiegituran hobekuntza neurrien aplikazioa proposatzen da, batez ere Hiri 

Mugikortasun Planak definitutako oinarrizko sarean: 

- Oinezkoen ibilbide sare baten definizioa 

- Oinezkoei bideratutako azaleraren handiagotzea 

- Aplikazioa 30 zonetako espazio publikoetan  

- Abiadura kontrola 30 zonetan 

- Neurri zuzentzaileen aplikazioa: espaloien zabalkuntza, baranda babesleak, irlak… 

- Espaloi eta oinezkoen espazioen konfort eta irisgarritasunaren hobekuntza 

- Orientazio seinaleztapen oinezkoentzat 

- Oinezkoen segurtasunera bideratutako smart-city neurriak: oinezko pasabide inteligenteak 

eta semaforoak zoruan. 

Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planean Gasteizko hirian oinezkoen desplazamenduen ardatz 

nagusiak definituta geldituko dira, gaur egungo oinezkoen fluxuen behaketa eta etorkizunerako 

aurreikuspena eginez. 

Bide hierarkizazioan Gasteizko hirian oinezko eta txirrindularien ibilbideen diseinuan bide segurtasun 

irizpideak barneratu beharko dira. Desplazamendu hauen irisgarritasunari eta segurtasunari 

dagokionean, modu orokorrean kontuan izan beharreko diseinu oinarrizko dimentsioak batzuk 

daude. 

Gasteizko hiria herritarren truke eta komunikaziorako espazio bat da. Hiri mugikortasunaren 

alorrean, berriz ere balioan jarri behar dira eraginkorragoak, seguruagoak eta gutxiago kutsatzen 

duten garraio eta desplazamendu moduak, osasuntsuagoa eta kalitatezkoa izango den espazio 

publiko baten onurarako. 

Gasteizko hiriko dimentsioak eta bere morfologia baldintza ezin hobeak aurkezten dituzte oinezko 

desplazamenduak egiteko. 

Enfasi berezi bat jarri behar da neurri mota hauetan, tradizionalki, mugikortasun sistemaren 

barruan oinezkoak izan direlako ahaztutako kolektiboa, beraien beharrak ez direlako zuzenean 

zinegotzigo zehatz baten konpetentzia. 

Oinez egindako desplazamenduak areagotzeko eta hauen segurtasuna areagotzeko beharrezkoa da 

oinezko sarearen azalera eta kalitatea areagotzea, ez beharrezko oztopoak ezabatu, moto eta 

autoen aparkamendua antolatu, eta espaloi zabalak bideratu espazio publiko osoan irisgarritasun 

unibertsala bermatzeko. 

Zentzu honetan, oinezkoen desplazamenduak sendotzeko ekintzak sustatu, eta pertsona guztiak 

modu eroso batean bide publikoa modu eroso batean erabiltzea, udalaren kezka nagusienetako bat 

izan beharko luke. Horrez gain bidaiak eta desplazamenduak eragiten dituzten zentro handietara 

irisgarritasuna hobetzeko neurriak sustatu beharko lituzke. 
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Denok gara oinezkoak hiria. Udalerriko edozein gunetara oinez sartu ahal izateko oinarrizko 

eskubide bat da. Oinezkoen baldintzak hobetzeko eta oinez egindako desplazamenduak sustatzeko, 

azpiegitura hobetu behar da, mugikortasuna eragiten duten zentro nagusietara modu seguru, 

erakargarri eta eroso batean iritsi ahal izateko. 

Oinezkoen sareak eskaini behar dituen ezaugarri nagusiak dira: 

 Sare segurua. Oinezko oinarrizko sarearen eta zirkulazio bideen arteko intersekzioak izango 

dira, nagusiki, bertikalki eta horizontalki seinaleztutako oinezko pasabideekin eta kasu 

arriskutsuenetan semaforoak instalatzea aztertuko da. Puntu berezietan espaloi jarraituaren 

aukera aztertuko da. Oztopoak ezabatuko dira eta zuhaitzetako txorkoak estaliko dira 

desplazamenduaren segurtasuna bermatzeko, beharrezkoa ikusten den kasuetan. 

 Sare jarraitua eta jarraitutasunarekin. Ibilbideen jarraitutasun irudia hiri-altzariaren 

bitartez egingo da, hala nola, lorategiak, zabor-ontziak, eta oinezkoen deskantsurako 

elementuak, bankuak bezala. Seinaleztapen oinezkoentzat espezifikoa izan behar da eta ezin 

da ibilgailuen seinaleztapenarekin elkarbanatu ezaugarri ezberdinak aurkezten dituztelako. 

 Sare irisgarria: Oinezkoen ibilbideen sarea irisgarritasun unibertsalaren kontzeptua hartu 

behar du oinarritzat, oinez desplazatzen diren erabiltzaile guztiek erabiltzeko aukera izan 

behar dute. 

 Ingurumenaren kalitatea sarean: Ibilbideak zaratatik libre egon behar dira, zuhaitz 

hostoerorkorren presentziarekin udan itzala edukitzeko eta neguan eguzkia, hondakinik gabe 

eta hiriko kutsadura fokuak saihestu behar ditu. 

Neurri hauek, hiriaren araudi orokorraren parte izan beharko litzateke, baina gutxienez HMIP 

proposatzen duen Gasteizko oinezkoen estrukturako sare nagusian funtsezkoak izan behar dira, 

bideko erabiltzaileen segurtasuna areagotzeko helburuarekin. 

Oinezkoei zuzendutako espazioa planifikatu eta diseinatzeko garaian udal arduradunak kontuan izan 

beharko dituzte oinezkoen jokabideen ezaugarri nagusiak: 

 Oinezko beti bilatzen du gurutzatzeko distantzia laburrena eta itxarote denborak murriztea. 

 Oinezkoa galtzada gurutzatzeko behar duen denbora gutxiesteko joera dauka. 

 Oinezkoa desplazamenduaren konfortera eta baldintza meteorologikoei sentikorra da. 

 Oinezkoa diziplinarik gabeko pertsona da: inkontzienteki, esfortzu fisikoa eta ibilbiderako 

behar duen denbora murrizten saiatzen da, eta honen ondorioz ez du beti seinaleztapena eta 

berari zuzendutako espazioa errespetatzen. 

Kontuan izanik segurtasuna dela lehentasun absolutua, desplazamenduen erosotasuna beste 

kontsiderazio batzuen aurrean funtsezkoa izan behar da ere. Arrazoi honengatik, espaloi zabalak 

instalatzeko beharrezkoa den espazioa ez egotekotan, babeserako eta zirkulazioaren moderaziorako 

neurriak aurreikusi beharko dira, oinezkoen segurtasun eta erosotasun baldintzak bermatzeko. 

Hortaz, proiektugileak aplikatu behar duten oinarrizko irizpidea oinezkoei ahal den espazio maximoa 

ematea da, erosotasun maximoa izan dezaten. 

Neurri zuzentzaileen aplikazioa istripu kontzentrazio inguruneetan 

Istripu arrisku zonaldeen identifikatzeko neurritik eratorria, oinezkoentzat arrisku gehien duten 

zonaldeak aztertuko dira, kasu bakoitzean neurri zehatzak definituz. 
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3.2.1.2.  Oinezkoen segurtasunerako irizpideak harrapatzeak saihesteko helburuarekin  

Gasteizko istriputasunean harrapatzeak arazo foku garrantzitsuenetako bat dira, eta horregatik 

baketutako zonaldeak sortzearen kasuan bide segurtasunaren irizpideen aplikazioa ezinbestekoa 

izango da. 

Hiri erdigunea baketzeko irizpide batzuk zehazten dira jarraian, baketutako zentro batera sarbideen 

antolakuntzarako, oinezkoen ibilbideak sortzeko irizpideak edo oinezkoen pasabideen argiztapena, 

beste batzuen artean. 

Lehentasun alderantzikatutako kaleen konfiguraziorako irizpideak  

Erabiltzaile ahulenen segurtasuna, oinezkoak eta txirrindulariak, modu ez motordunen 

desplazamenduetara bideratutako sarearen baldintzen ikerketa zehatz bat eskatzen du. Ibilgailuekin 

izaten diren gatazka orokorrean erabiltzaile hauek ibiltzen diren bidearen funtzioen definizio 

faltagatik izaten dira. 

Hiriguneak tokiko bizitzako euskarrirako espazio bezala funtzionatu behar dute, sozializazio 

espazioak bezala. Baketutako zonaldeak ezartzerakoak bere erabiltzaileen segurtasuna sendotuko 

da, oinezkoen kaleekin edo zoladura bakarreko kaleekin, non oinezkoak lehentasuna daukate. 

Lehentasun alderantzikatutako kaleen konfiguraziorako alternatiba ezberdinak daude bidearen 

baldintzatzailearen arabera. 

 Kale estuak oinezkoen kaleetan bihurtu daitezke, non bakarrik autoan sartzeko aukera izango 

dute garajea duten bizilagunak. Kale komertzialetan utziko da gainera, ordu zehatz batzuetan 

merkantzia banatzen duten ibilgailuen sarrera. 

 Bizikidetasun kaleak, lehentasuna oinezkoei emanez. Lehentasun hau funtzionatzeko 

ezinbestekoa da motordunen trafikoa minimora gutxitzea. Elkarbanatutako kaleak ezin dute 

izan, beraz, errepideetarako sarbide bezala funtzionatzen duten kaleak edo errotazioko 

aparkamendu zonaldeak. Ezin dute balio ezta ere erdigunea alde batetik bestera gurutzatzeko. 

Komeni da gogoraraztea orokorrean errazagoa eta ekonomikoagoa izaten dela oinezkoen kaleak 

ezartzea alderantzikatutako lehentasuneko elkarbanatutako kaleak baino. Lehen motako kaleetan 

(eta lehen momentu batean) oinezkoen kale bezala bere estatusa bermatzeko nahiko da piloiak 

sarreran instalatzearekin, baina bigarren motakoak ezartzeko orokorrean gastu handia behar izaten 

da piloiak, lorategiak, bideo zaintza, etab. instalatzeko, era horretan oinezkoen pasatzea eragozten 

duten autoen aparkamendu irregularra saihesteko. 
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2. Taula Hiri kaleen tipologiak funtzioaren eta konfigurazio baldintzatzaileen arabera 

 
OINEZKOEN 

KALEA 
BIZIKIDETASUN 

KALEA 
ZONA 30 KALEA 

HIRI KALE 
KONBENTZIONALA 

Funtzioa 

Lehentasuna 
OINEZKOAK 

Sarbidea 
BIZITEGIA 

K/D 

Lehentasuna 
OINEZKOAK 
BIZIKLETAK 

Eliminatu 
IRAGAITZAZKO 
ZIRKULAZIOA 

Babes maila altua 
OINEZKOAK 
BIZIKLETAK 

Lehentasuna 
IBILGAILUAK 

Sekzioa < 7 metro > 7 metro > 7 metro > 7 metro 

EBI < 500 ibilgailu < 1.000 ibilgailu < 3.000 ibilgailu > 5.000 ibilgailu 

Espazioa 

oinezkoentzat  
%100 %70 

%70 
≥ 2 m. espaloi 

baliagarria 
%50 

Espazioa 

ibilgailuentzat  
%0 

%30 
≥ 3,5 m. zabalera 

garraio publikoa 

%30 
≥ 3,5 m. zabalera 

garraio publikoa 
%50 

Aparkamendua Ez 
Bai 

bidearen %40≤ 
Bai Bai 

K/D  Bai Bai Bai Bai 

Zoladura 
Plataforma bakarra 
oinezkoen paso gabe 

Plataforma bakarra Bide konbentzionala Bide konbentzionala 

Seinaleztapena 
 R.100 

 R.101 

 S.28 

 S.29 

   S.30 

   S.31 
Bidekoa 

Iturria: INTRA SL, hurrengo datuekin: Mugikortasun iraunkorrerako hiri bideen diseinurako gidaliburua (AMB Mobilitat); 
Kataluñako hiri diseinurako mugikortasun gomendioak (Generalitat Catalunya, Departament de política territorial i obres 
públiques); Mugikortasun irizpideak hiri zonaldeetan (RACC). 

 

Hurrengo grafikoetan ikusi daitezke 7 m baino gutxiagoko kale estuetarako sekzio posibleak. 

Azpimarratu behar da, nahiz eta zoladura bakarra ezartzea soilik ezinbestekoa den 7 m baino 

gutxiagoko zabalera duten kaleetan, komenigarria izan daitekeela ere, zabalagoak diren kale 

batzuetan (oinezkoen ardatz bat osatzeko adibidez). 
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https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDpuCws_fMAhUJWxoKHZFbA8IQjRwIBw&url=https://ca.wikipedia.org/wiki/Senyals_de_tr%C3%A0nsit_d'indicaci%C3%B3&psig=AFQjCNEUCEuoF8u54Po60W3e9QoZrx__VQ&ust=1464340439861617
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15. Irudia 7 m. baino gutxiagoko zabalera duten kaleentzat sekzio posibleak  

 

 
Plataforma bakarreko bide eta bide konbentzionalen arteko gurutzaketa  

Plataforma bakarreko bide eta bide konbentzionalen arteko gurutzaketak puntu gatazkatsuak dira, 

eta horregatik beharrezkoa da puntu hauen konfigurazio eta seinaleztapena homogeneizatzea. 

Bizitegi kaleetan pasatzeko lehentasuna oinezkoena denez, gomendatzen da, oinezkoen pasabidea 

bidegurutzean kokatu ordez, bide konbentzionaleko espaloiaren jarraitasuna mantentzea. 

Plataforma bakarreko eta bide konbentzionaleko espaloiaren arteko intersekzio gunean (maila 

berdinean altxatuak) bide konbentzionaleko espaloian erabilitako zoladura berdina erabiltzea 

gomendatzen da. Horrela, lortzen da: 

 Anbiguotasunik gabe oinezkoari lehentasuna eman, galtzadari zuzenean lotutako zoladura 

erabiltzea saihestuz. Bide konbentzionalaren espaloiaren material berdinak erabiliz, 

oinezkoaren lehentasuna modu garbi batean azpimarratzen da. 

 Trafiko motordunaren abiadurak moderatzea, espaloi batean zirkulatzen ari direlako. 

 Irisgarritasun unibertsala erraztu, hiri diseinua sinplifikatuz direkziozko ukimen zoladura 

gutxiagorekin. 

 Gatazka harreman sozialaren bidez konpontzea gonbidatzen du, indartsuena kokatua 

(ibilgailu motorduna) ahulenaren lurraldean kokatuz (oinezkoak). 

Iraunkortasun arazoak direla eta, trafiko intentsitateak bide konbentzionalaren espaloia hondatzeko 

aukera egotekotan, orduan hirugarren zoladura erabiltzea gomendatzen da (bide konbentzionalaren 

espaloian erabilitakoaren desberdina eta ibilgailuak zirkulatzeko bideratutako plataforma bakarrean 

erabilitako zoladuraren ezberdina). Hirugarren zoladura hau, adibidez galtzada-harri edo 

hormigoizkoa (azalera tratamenduarekin edo gabe), plataforma bakarrarekin intersekzioko zonaldea 

baina pixka bat lehenago hastea gomendatzen da. 

Jarraian plataforma bakarreko eta bide konbentzionaleko bideen arteko gurutzaketen eta 

plataforma bakarreko kaleetan ibilgailuen zirkulaziorako seinaleztapenaren inguruak gomendio 

batzuk zehazten dira: 

Ulertzen da plataforma bakarreko kaleak bizitegi kale bezala 

araututako kaleak direla, S-28 zirkulazio seinalearen bidez, 

edo oinezko kaleak. Edozein kasuan, gomendatzen da beti 

seinaleztapena barneratzea 

 

 

7 m BAINO GUTXIAGOKO ZABALERA TOTAL DUTEN KALEAK 

Solik oinezkoentzako kalea Oinezko eta txrrindularientzako 
kalea 

Elkarbanatutako kalea 
alderantzizko 

lehentasunarekin, zirkulazio 
noranzko bakarra eta 
aparkamendu gabe 
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Nahiz eta VIV/561/2010 Ordenak plataforma bakarreko kaleetan lehentasun bakarra oinezkoena 

dela zehaztu, azterketa honetan gomendatzen da bide hauen seinaleztapena S-28 seinalearen 

bitartez. Gomendio hau ezartzen da Zirkulazio Araudi Orokorra eta Trafiko, Ibilgailu Motordunen 

Zirkulazioa eta Bide Segurtasunaren Legea hierarkikoki aipatutako ordena baino maila gorenekoak 

direlako, eta testu legal hauetatik ondorioztatzen da seinaleztapen honen beharra bide zehatz 

batean oinezkoari lehentasuna emateko borondatea baldin badago.  

Askotan errepikatzen den arazo bat, askotan gidari askok S-28 seinalearen (bizitegi kalea) mezua ez 

dutela ezagutzen da. Eta kasu askotan, kaleen seinaleztapenaren administrazio arduradunak ere ez 

du ez dute ezagutzen eta bide hauek modu desegoki baten seinaleztatzen dituzte, bidearen 

erabiltzailea nahasten duten mezu kontraesankorrak emanez. 

S-28 seinalearekin seinaleztatutako bizitegi kaleak, bereziki baldintzatuta dauden zirkulazio 

zonaldeak dira eta lehendabizi oinezkoei bideratuta daude eta bertan zirkulazio arau bereziak 

aplikatzen dira: 

 Ibilgailuen gehienezko abiadura 20 km/o-tan finkatutako dago, eta gidariek lehentasuna 

eman behar diete oinezkoei. 

 Ibilgailuak bakarrik aparkatu dezakete seinale edo marka bitartez adierazitako tokietan. 

 Oinezkoek zirkulazio zonalde osoa erabili dezakete. 

 Kirola eta jokoak bertan baimenduta daude.  

 Oinezkoek ez dute ibilgailuen gidariak alferrik eragotzi 

behar. 

 

Bere aldetik, S-29 seinalea da, bizitegi kaleko bukaera adierazten 

duena, eta ondorioz, berriz ere zirkulazio arau orokorrak aplikatzen dira berriz ere. 

Erdigunera sarbideak antolatu 

Erdiguneko baketzea eraginkorra izan dadin garrantzitsua da kaleen konfigurazio berria 

zirkulazioaren antolamendu berri batekin batera egitea, ez bakarrik erdigunean, hiri osoan baizik. 

Antolamendu berriaren helburua erdiguneko kaleetan motordunen zirkulazioa murriztea eta 

baketutako zonaldeetan iragaitzazko trafikoa erabat ezabatzea izango da. 

Ibilgailuen aparkamendu plazak murriztea gomendatzen da arrazoi ezberdinengatik:  

 Agitaziozko trafikoa saihesten da, alegia, aparkamendu bila dabiltzaten ibilgailuen zirkulazioa. 

 Oinez egindako desplazamenduak sustatzen dira, ibilgailu motordunen desplazamenduen 

kalterako. Ezagunak dira kutsadura atmosferikoa eta osasuna eta pertsonen ongizatearen 

gaineko onurak. Erdigunearen barruan beharrezkoak ez diren desplazamenduak ibilgailu 

motordunean saihestu behar dira. 

Helburu hau lortzeko modurik egokienean eta, aldi berean, erdigunera sarbide on bat mantendu, 

baketutako zonaldea inguratzen duen eraztun bat ezartzea da. Eraztunetik bukle txikiak ezartzen 

dira, gidariei baimena emateko erdigunera gestio zehatz bat egiteko joatera eta sarrera puntutik ez 

oso urruti berriz atera. Aldiz, ez da uzten erdigunea alde batetik bestera gurutzatzen. Buklea 

konfiguratzeko kale zabalenen konfigurazioa aprobetxatzen da, non posible izan den galtzada eta 
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espaloiarekin ohizko bereizketa mantentzea, baina normalean beharrezkoa izango da baita ere 

zoladura bakarreko kale estuagoak.  

Eraztuna, kontran, kale zabalagoetatik pasa beharko da. Orokorrean eraztunean baketutako 

zonalde eta beste erdigunearen arteko muga finkatzen du, baina jarraitasun egokiko trazadura bat 

lortzeko, batzuetan beharrezkoa da baketutako zonaldetik urruntzea. Tokiko baldintzen arabera, 

eraztuna zirkulazio noranzko bikoitza edo bakarra izan dezake, eta baketutako nukleoaren 

tamainaren arabera bukle kopuru handiago edo txikiagoa beharrezkoa izango da, edo bat ez, 

erdigune txikienen kasuan. 

Baketutako erdigunea eta beste erdigunearen arteko muga azpimarratzeko, eraztuneko barruko 

alboan espaloi jarraitua ezartzea gomendatzen da. 

Oinezkoentzako ibilbideen sorrera 

Posiblea da erdiguneko baketzean aurrera pauso garrantzitsuak ematea gehiegizko gastu 

ekonomikoak egin gabe, baina hala ere zoladura bakarra ezartzerakoan akabera eta hiri altzari 

mota ezberdinekin urbanizazioa inbertsio gehigarri bat eskatzen du. Komenigarria da prozesu hau 

progresiboki egitea eta epe motzean lehentasuna ematea erakarpen puntu gehiago dituen kaleei 

eta oinezkoentzako komunikazio gaitasuna handiena duten kaleei. 

Zentzu honetan, erdigunea gurutzatzen duten eta oinezkoen oinarrizko sarea erdigunetik kanpo 

konektatzen duten oinezkoentzako ardatz nagusien definizioari lehentasuna eman behar zaio. Hobe 

da ardatz hauek ez motordunen zirkulaziorako izatea eta bakarrik sartzen uztea baimendutako 

ibilgailuak eta, zehaztutako ordutegi batean, zamalanak egiteko ibilgailuak. 

Oinezkoen ibilbideak eta motordunen oinarrizko sareko kaleen arteko gurutzatze puntuak semaforo 

bidez erregulatuta egon behar dira edo oinezkoen pasabideetan aterpe fisikoekin. semaforoak 

oinezkoen pasabideetan ezartzeko oinarrizko irizpidea zeharbideetako oinezko pasabideetan 

egunero 10.000 ibilgailuen batez besteko intentsitatea egotea da, eta irizpide hau hiri sarearen 

oinarrizko sarean hedagarria izan daiteke zorroztasun gehiago edo gutxiagorekin. 

Aparkamendua mugatu erdigunean 

Gogorarazi behar da bide publikoan aparkamenduaren existentzia arazo orokor bat dela nukleo 

historikoetan, motordun zirkulazio kopuru garrantzitsu bat erakartzen duelako eta hau oinezkoek 

lehentasuna izan beharko luketen kale estuetatik pasa behar da. Aparkaleku hauek gabe ibilgailu 

gutxiago sartuko litzateke nukleo historikoan aparkatzeko lekurik ez luketelako topatuko. 

Testuinguru honetan aparkamendu mota ezberdinak erakartzen duten zirkulazio bolumenean 

diferentziak azpimarratu behar dira. Gatazkatsuena errotazioko aparkamendua da. Aparkamendu 

libreetan utzitako kotxeak normalean egunetan zehar mugitzen ez diren bitartean edo egunean 

behin irten eta behin sartzen diren bitartean, errotazio plazetan normala da egunero 7-8 sarrera eta 

irteera egotea. 

Aparkamendu plazen defizita dagoen lekuetan aparkamendu librea arazo bat suposatu dezake ere. 

Kasu okerrenetan zona urdinetan bezalako zonaldeetan sortzen den trafiko bolumen antzekoa sortu 

daiteke, azkenean topatuko ez duten aparkaleku baten bila bueltak ematen dituzten gidariengatik 

sortuta. 
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Erdiguneko zirkulazioa murrizteko helburuarekin disuasio aparkamenduen erabilpen sustatu beharko 

litzateke eraztunetik gertu, erdigunean dauden aparkalekuen kalterako. Udalerri bakoitzaren 

baldintzen arabera, aparkaleku hauek doakoak izan daitezke edo ordaindutakoak. 

Irisgarritasun irizpideak 

Udalerri baten irisgarritasuna oinezkoen bide segurtasunari bitan kaltetzen dio. Espaloi eta 

oinezkoen pasabideen falta, estuegiak diren espaloiak edo pasatzea saihesten duten oztopoak, bide 

segurtasunean zuzenki eragiten duten irisgarritasun eskas baten adibide dira, oinezkoak behartzen 

dituztelako inongo babesik gabeko lekuetatik pasatzera. 

Beste alde batetik, irisgarritasun falta bere desplazamendua oinez egiteko borondatea duten 

pertsonen kopurua murrizten du eta istripu gehiago eragiten dituzten garraio modu motordunak 

erabiltzen dituzte, kotxe partikularra bezala. Malda handiko espaloi tarteak edo eskailerekin, 

seinalerik gabeko oinezko pasabideak… desplazamendua zaildu eta eragozten duten disfuntzioen 

ereduak dira. Elementu hauek guztizko eragozpena izan daitezke oinezko batzuk modu autonomo 

batean desplazatu ahal izateko. 

Beste disfuntzio garrantzitsu bat ematen da bidegurutzeen antolakuntza dela eta oinezkoan 

behartzen direnean buelta luze bate matera bere ibilbide naturala jarraitu ordez; biribilguneetan eta 

bide nagusiekin bidegurutzeetan asko ikusten den akats bat da, oinezkoen pasabideak ibilbide 

naturaletik oso urruti kokatzen direnean. 

Gasteiz, nahiz eta zentzu honetan lanean ari den, oinezkoen pasabideen egokitzapenean oraindik 

hobekuntzarako marjina badago. Disfuntzio larrienak gurutzaketen adar batzuetan margotutako 

pasabideak falta direla eta hiriko oinezko pasabide askotan seinaleztapena falta dela dira. 

Jarraian gehiago errepikatzen diren irisgarritasun disfuntzioei aurre egiteko ekintza batzuk 

proposatzen dira: 

 Oinezkoen pasabideen hornidura osatu eta hauen kokapena hobetu, 

intersekzioetara hurbilduz. 

 Arauzko seinaleak ezarri oinezkoen pasabideetan. 

 Belarriak ezarri alboetan aparkamendua duten oinezkoen pasabideetan, gaizki 

aparkatutako ibilgailuak bere erabilpena saihestu ez dezaten. 

 Espaloiak ezarri falta diren lekuetan edo egoera txarrean dauden lekuetan. 

 Espaloiak zabaldu eta hobetu existitzen direnean edo, oinezkoentzat lehentasunarekin 

zoladura bakarra ezarri. 

 Espaloitik ibiltzeko oztopo diren seinaleak, zuhaitzak, panelak eta beste motako hiri-

altzariak lekuz aldatu. 

 Eskailerak arrapalekin ordezkatu edo osatu. 

Oinezkoen pasabideetako segurtasunarekin zuzenki erlazionatuta, nahiz eta irisgarritasuna ez eduki, 

interesgarria izango litzateke babes zonaldeak ezartzea zirkulazio bi erreien zabalera berdineko 

pasoetan. 

Neurri hauen artean gehienak koste ekonomiko altua dute eta normalean hiriak ezin dituzte bere 

gain hartu epe laburrean. Zentzu honetan, azpimarratu behar da Gasteiz ikusten direla erabat 
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egokitutako ingurune batzuk eta nabaritzen dela irisgarritasun irizpideak integratuta daudela eta 

urbanizazio eta bide publikoetan egiten diren parte hartze berrietan aplikatzen direla. 

 Espaloi eta oinezkoen pasabideetako irisgarritasuna 7. Grafikoa

 

Espaloi eta oinezkoen pasabideetako neurri nagusiak, 
erabilitako pasoaren arabera irisgarritasun araudia bete 

dezaten.   

 

Iturria: INTRA 

 

Irisgarritasun araudia betetzeaz gain, oinezkoentzako sareen oinarrizko dimentsioen planifikazioa 

oinezkoen erosotasuna eta segurtasuna bermatzearen helburuarekin egin behar da. 

Espaloien dimentsionatuak kontuan izan behar du bertatik desplazatzen den oinezkoen kopurua, 

gertu garatzen diren ekintzak (saltokiak, ekipamenduak garraio publikoaren geltokiak…), plangintza 

eta paisaiaren gogoetak kontuan izateaz gain. 

Galtzadan oinezkoentzat pasabide motaren aukeraketa egiteko kontuan eduki behar da baita ere 

ibilgailu motordunen zirkulazioaren intentsitatea eta oinezkoen desplazamenduen intentsitatea. 

Gainera kontuan eduki behar dira ibilgailuen abiadurak, ikuspenaren baldintzak edo sentikorrak 

diren inguruneen presentzia (ikastetxeak, osasun zentroak, etab.). 

Oinezkoen bidegurutzeak 

Galtzadako bidegurutzeak oinezkoen istripu puntu nagusiak dira. Beharrezkoa da, beraz, azaldutako 

oinezkoen jokabidearen ezaugarriak kontuan hartzea. 

Bidegurutze motaren aukeraketa nagusiki kalearen zirkulazio intentsitatearen eta 

gurutzatzeko prest dagoen oinezkoen kopuruaren arabera egiten da 
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Hala ere, beste parametro batzuk kontuan izan behar dira gehiago komeni den bidegurutze mota 

aukeratzeko orduan: 

 Ibilgailuen abiadura 

 Ikuspen baldintzak 

 Ekipamendu sentikorren gertutasuna: ikastetxeak, zaharren egoitzak, ospitaleak. 

Oinezko pasabide konbentzionalei dagokionean, oinezkoen ibilbideen zehar jarraitasun 

maximoarekin definitu behar dira eta, pertzepzioa areagotzeko, barneratu: 

 Bide marka osagarriak (zeharkako bandak, arriskuko piktogramak…) 

 Marka margoarekin edo zoladura galtzada-harrian 

 Margo islatzailea gauez edukitzen den pertzepzioa hobetzeko eta ez labaingarria irristadak 

saihesteko, zehazki bi gurpileko ibilgailuena 

Oinezkoaren ikuspen baldintza egoki batzuk bermatzea bere segurtasunerako helburu nagusi bat 

da. Zentzu honetan, bere ikusmen eremuaren zabalera ibilgailuen abiadurari proportzionala da, eta 

horregatik interesgarria da abiadura murrizteko elementuak instalatzea irisgarritasun eta giza 

funtzio handia duten kaleetan. 

Gaueko argiztapen egoki bat bermatu oinezkoen pasabideetan  

Bide argiztapeneko planifikazioan bidegurutze eta oinezkoen pasabideei lotutako bide segurtasun 

beharrak kontuan izan behar dira, arreta berezia eskatzen duten fluxuen gurutzaketak direlako. 

Arrisku gehigarri bat izaten da argiztapen irtenbidea soilik oinezkoen pasabideetan ezartzea. Neurri 

honek eragin dezake gidaria bakarrik arreta jartzea argiztatutako zonaldean eta ez kontuan izatea 

argiztatu gabe egongo den tartean bera eta oinezkoen pasabidearen artean, eta horrez gain “zulo 

beltzaren” sentsazioa egoten da argiztapena pasa eta gero. Egoera hauek arriskutsuak bihurtzen 

dira oinezkoa tokatzen ez den lekutik gurutzatzen baldin badu, pasabidetik gertu baina pasabidetik 

kanpo. Egoera hau hirigunean eman daiteke, non oinezkoa bere ibilbidea minimizatuko du 

ibilbiderik laburrena aukeratuz, eta batzuetan horretan ez du oinezkoen pasabiderik topatzen. 

Efektu hau saihesteko irtenbide bat pasabideen aurretik eta atzetik zentzuzko distantzia batean 

tarte batzuk progresiboki argiztatzea izango litzateke. Honek gidariari aukera ematen dio bidearen 

baldintzak aurreikusteko. 

Aipatu galtzadan oinezkoentzako ematen diren arriskuetatik aparte espaloietan badaudela arrisku 

batzuk ere: argiztapen nahiko bat pertsonaren segurtasun sentsazio orokorra areagotzen du baita 

ere. 

Hiri argiztapenerako irizpideak “Argiztapeneko Eraginkortasun Energetikoaren Gida Teknikoa. 

Argiztapen Publikoa” gidan aurkitu daitezke, IDAE-k (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía) eta CEI-k (Comité Español de Iluminación) argitaratutakoa 2001. urtean.  

Eskuliburu honen helburua argiztapen motak edo argiztapen mailak proiektu egoera ezberdinentzat 

ezartzea da, abiadura altu eta ertaineko zirkulazio bideentzako, tarte berezientzako, oinezkoen 

espazioentzako, bidegorrietan eta abiadura baxu eta oso baxuetako bideetan. 

Bide tipologia ezberdinen arabera eta argiztapen mota bideratzen den erabiltzaile motaren arabera, 

proiektu egoera ezberdinak ezartzen dira. Zirkulatzen duten talde ezberdinen desplazamenduen 

intentsitatea baloratuz, gutxieneko argiztapen mailak ezartzen dira. 
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Hauen artean oinezkoen pasabideen argiztapen berezia barneratzen da. Orokorrean, oinezkoen 

pasabideetan argiztapen sistema gehigarrien sistemen inplementazioa gomendatzen da, 

semafororik gabeko bidegurutzetan bere instalazioa lehentasunezkoa izanda. Sistema hauen 

helburua zuzenean oinezkoa pasabidearen gainean argiztatzea da, eta horrela oinezkoa eta 

atzealdearen artean kontraste handia lortzen da, eta gidaria konturatzen da oinezko bat dagoela, 

jasan gabe, beste alde batetik, liluramendurik egokiak diren “cut-off” fotometria luminariak erabiliz. 

Oinezkoen pasabideetako argiztapen gehigarrian plano bertikalean minimo 40 lux-eko 

argiztapena gomendatzen da, liluramenduaren mugatzea edo G2 kutsadura argidunaren 

kontrola ibilgailuen zirkulazioaren noranzkoan eta G3 kontrako noranzkoak, taulan ezarritako G 

seriearen intentsitate motaren arabera. 

16. Irudia G serieko intentsitate motak 

 

Iturria: Argiztapeneko Eraginkortasun Energetikoaren Gida Teknikoa.  Argiztapen Publikoa 
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Zirkulazio noranzko bakarreko galtzadetan, irtenbidea albo batean farola bat instalatzea izango da, 

galtzada estua baldin bada, edo bi farola bakoitza albo batean galtzada zabala izatekotan, 

oinezkoen pasabidetik oso gertu, baina pasabidearen aurretik zirkulazioaren gerturatze noranzkoan, 

gerturatzen diren ibilgailuen gidarien parean kokatzen den oinezkoen laterala zuzenean argiztatuz, 

marrazkian irudikatzen den moduan. 

Ordea, luminarien fotometria egokia denean, oinezkoen pasabidean bertan instalatu ahalko dira, 

oinezkoen zirkulazioaren segurtasuna eragozten ez denean euskarriarengatik (zutabea edo 

makulua). 

 

 

Zirkulazio noranzko bikoitzeko bide bat denean, bi farola instalatuko dira, bakoitza galtzadako albo 

batean eta biak oinezkoen pasabidetik gertu, baino pasabidearen aurretik motordunen zirkulazioa 

gerturatzen den bi noranzkoetako bakoitzean. 

 

 

Azkenik, argiztapenaren inplementazioa irudikatzen den oso zabala den oinezko pasabide batean, bi 

noranzkoetan zirkulazioarekin eta oinezkoen babesgunearekin erdian.  

 

Iturria: Argiztapeneko Eraginkortasun 

Energetikoaren Gida Teknikoa.  Argiztapen 

Publikoa  
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3.2.1.3.  Bizikleta ibilbideen segurtasuna hobetu 

Bizikleten istriputasuna gorakada oso nabarmena izan du azken urteetan, parte batean izan duen 

erabilpen mailaren hazkundearekin azaltzen dena. Hazkundea bizikletaren erabilpenean lehergaia 

izan da, bere erabilpena asko handitu da denbora oso laburrean, eta hiriak ez du jakin erabat 

egokitzen egoera berri honetara. 

Hiriko txirrindulari kolektiboaren segurtasuna hobetzea, zauritutako txirrindulariekin istripuak 

saihestuz, hurrengo urteetarako lehentasunetako bat da. 

Txirrindularien jokabidearen ezaugarri nagusi asko oinezkoen jokabidearen oso antzekoak dira: 

 Txirrindulariak bete distantziarik laburrena bilatzen du eta esfortzua eta itxarote denbora 

murriztea. 

 Txirrindulariak ibilbide jarraituak eta erosoak behar ditu. Etenaldiak edo bizikletentzako 

azpiegitura espezifikoaren falta (bizikleta erreiak edo bizikleta espaloian) ez dute bere 

mugikortasunean eta segurtasunean muga bat irudikatu behar. 

 Txirrindulariak bere azken helmugatik gertu aparkamendu segurua behar du. Bizikletan 

lekuen ateetaraino desplazatzeko aukera indargune garrantzitsu bat da, eta hori mantendu 

behar da. 

Modu orokor batean, bizikletentzako espazioen diseinurako bide segurtasun oinarrizko irizpide 

batzuk ematen dira, bide erabiltze ezberdinen arteko bide segurtasun gatazka posibleak saihesteko. 

Gomendatzen da: 

 Oinarrizko sarearen bide guztietan motordunen zirkulaziotik fisikoki banandutako bizikleta 

erreiak ezartzea, zirkulazio handia dagoen lekuetan eta komunikazio gaitasun berdina duen 

eta lasaiagoa den bide alternatiborik ez dagoenean. 

 Beste bide motetan bakarrik instalatuko dira bizikleta erreiak bereziki erakargarriak o 

bizikleten desplazamenduetarako oso garrantzitsuak badira (bide berdeak dira honen 

adibide). Beste kaleetan zirkulazio motorduna baketzeko neurriak aplikatzen dira, txirrindulari 

eta ibilgailu motordunen arteko elkarbizitza seguru bat laguntzeko. 

 Bizikleta erreia noranzko bikoitzekoa izan daiteke (kaleetako albo batean kokatuta) edo 

noranzko bakarrekoa (bizikleta errei batekin albo bakoitzean). Aukera berdina mantendu 

behar da kale osoan eta noranzko bikotzeko erreien albo aldaketak saihestu. 

 Noranzko bikoitzeko erreien zabalera minimoa 2,75 m-koa izan behar da eta noranzko 

bakarrekoena 1,75 m-ko. Bakarrik puntualki eta tarte laburretan onartuko dira zabalera 

txikiagoak. 

 Bizikleta erreiak beti eduki behar dute jarraitasuna bidegurutzeetan eta modu garbi batean 

adierazi behar da nondik gurutzatu dezaketen txirrindulariek. 

 Oinarrizko bide batean albo bat eta besteren artean diferentzia handia badago dauden 

intersekzio kopuruan, hobea da noranzko bikoitzeko bizikleta erreia intersekzio gutxiago 

dituen alboan kokatzea. 

 Zoladuran, seinaleztapenean, etb. aplikazio uniforme bat lortu behar da. 

 Erreiko trazaduraren diseinua kontuan izan behar du txirrindulariak ezin dituela biraketa oso 

itxiak egin oinezkoen moduen eta ez dituela eramaten ispiluak autoak bezala (garrantzitsua 

da gogoraztea galtzada gurutzatzeko bidegurutzeak diseinatzeko orduan). 
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 Hiri zonaldeetan ez da gomendagarria oinezko eta txirrindularien arteko elkarbanatutako 

bidexkak ezartzea, desplazamenduaren orduan bata eta bestearen artean abiadura 

diferentzia nabaria dagoelako. Hiriarteko zonaldeetan eta orokorrean, oinezkoen bolumen 

eskasa duten zonaldeetan aukera egokia izan daiteke. 

Txirrindularientzat bide diseinu batzuk barneratzen dira. 

Banandutako bizikleta erreia 

Galtzadan espazio bat mugatzen da bizikleten zirkulaziorako. Errei mota hau zirkulazio intentsitate 

altuenak aurkezten duten bideetan proposatzen da, ezartzeko sekzio nahikoa dutenean. 

17. Irudia Bizikleta erreientzako gutxieneko dimentsionatua 

   

Iturria: Praktika onen eranskina. Kataluñako Bide Segurtasun Tokiko Planak 

Oinezkoak-bizikleta elkarbanatutako ardatza 

Erabilpen misto mota hau bakarrik gomendagarria da espaloia minimo 5 metroko zabalera duenean. 

Oinezkoen eta txirrindularien segurtasuna areagotzeko, modu garbi batean erreia mugatu behar da, 

margoarekin edo desberdintzen den zoladurarekin. 

  

Norabide bakarreko bizikleta erreia banandua 

Ikusi xehetasuna 

  minimoa minimoa 

maximoa 

APARKAMENDUA 

PLANTA ARABERA 

10zm LODIERAKO BANAKETA LERRO 
JARAITUA 

Norabide bikoitzako bizikleta erreia banandua 
 

Ikusi xehetasuna 
 

minimoa minimoa 

maximoa 

APARKAMENDDUA 

PLANTA ARABERA 
 

NORANZKOAK BANATZEKO 

LERRO ETENA  
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18. Irudia Espazioen seinaleztapena 

 

Iturria: Praktika onen eranskina. Kataluñako Bide Segurtasun Tokiko Planak 

Galtzadan elkarbanatutako bizikleta erreia 

Bizikleten zirkulazioa orokorrean integratzen da, intentsitate eta abiadura arteko konbinaketa egokia 

aurkezten duten bideetan. 

Ibilbide batean bizikletak eta motordun ibilgailuak nahasten diren tarte bat barneratzen duen 

bizikletaren zirkulazioaren alde neurriak koordinatu behar dira zirkulazioa moderatzeko neurriekin, 

hau da, txirrindulariekin elkarbizitza errazteko mailara iritsi arte ibilgailuen kopurua eta abiadura 

murriztu behar da. 

Bizikleten bidegurutzeak 

Bizikletak inplikatuta dauden istripuen portzentaje handi bat (orokorrean) intersekzioetan edo 

hauetatik gertu izaten dira, eta ondorioz, puntu hauen konfigurazioa bide segurtasunaren irizpidea 

erabiliz funtsezkoa da. Arriskua minimizatzeko bidegurutzeetako ikuspena bermatuta egon behar 

da, ibilgailu motordunen abiadura murriztu eta behar izatekotan instalazio espezifikoen diseinua 

(irla bereizleak, itxarote plataforma aurreratuak, biratzeko erreiak…). 

Bizikleta sarea lantzen denean, ibilbideetako segurtasuna bermatu beharko da, bereziki hiri bideekin 

gurutzaketa puntuetan. 

Bidegurutzeen konfiguraziorako gomendio orokor batzuk barneratzen dira. 

Zona 30-eko erregulazioa edo elkarbizitzako kaleekin intersekzioa 

Abiadura murriztutako kaleetan bizikleta gainontzeko zirkulazioarekin integratzen da. Elkarbizitzako 

kaleak dira, non ibilgailuentzat abiadura maximoa 10 eta 20 km/o arteko da, eta 30 zonaldeak, non 

abiadura muga 30 km/o-koa da. 

Zonalde hauetan gomendatzen da bizikleta kalearen erditik zirkulatzea eta biraketak kotxe bat 

izango balitz bezala egitea. 
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Semaforizazio gabeko eta 50 km/o-ko mugaketa duten kale konbentzionalekin 
intersekzioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomendatzen da bizikleta zirkulatzen duen erreiari jarraitasuna emana margotze berezi baten bidez, bizikletaren 

lehentasuna ibilgailuaren aurrean agerian uzten duena. Bizikleta espaloiaren kasuan, komenigarria da oinezkoen 

pasabidearen alboan bizikletentzako pasabide bat ezartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeharkako biraketari dagokionez, berme guztiekin eta beste zirkulazioari kalterik suposatu gabe egiteko helburuarekin, 

gomendatzen da bizikleta/oinezko elkarbizitza espazio bat disposatzea norabidez aldatzen diren erabiltzaileak bizikleta 

bideko zirkulazioa eragotzi gabe biratu daitezen, aldi berean bizikletaren pasatzeko lehentasuna kenduz oinezkoen ibilbidea 

pasatzen denean.  
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Semaforizazioarekin eta 50 km/o-ko mugaketa duten kale konbentzionalekin 
intersekzioa 

 

Erreiaren jarraitasunaren konfigurazioa. Oinezkoen pasabidearen alboan bizikletentzako pasabide bat egokituz 

seinaleztatzen da. Jarraitasuna eman margotze bereziarekin agerian uzteko txirrindularien lehentasuna gidarien aurretik. 

 

Zailtasun berezi bat ezkerretara ematen diren biretan izaten da. Intentsitate altua eta semaforoa duten bideetan 

bizikletentzako geltoki aurreratutako lerro bat ezartzea gomendatzen da, kotxeen aurrean, eta fase berde bat fase 

orokorraren aurretik. Hori posible izango ez balitz, oinezkoekin fase berdea elkarbanatzea izango litzateke beste aukera bat. 

Iturria: Kataluñako hiri diseinurako mugikortasun gomendioak PTOP. 

 

3.2.1.4.  Bizikleta-oinezkoak-motordun ibilgailuak elkarbizitza  

Bide sistemaren erabiltzaile ezberdinen arteko erlazioak pertzepzio-jokabidea-elkarbizitza-

segurtasuna kate erlazionala jarraitzen dute. Erlazio hauek nahaspilatuak edo apurtuak daudenean, 

edo kontraesankorrak direnean, katea segurtasun ezara jo dezake edo, gutxienez, elkarbizitza 

arazoak sorrarazi, non erabiltzaile ahulenak (oinezkoak, txirrindulariak) kaltetuenak izaten dira. 

Segurtasun ezaren sentsazioa sortzen da hesi efektu bezala ezagutzen den arrazoiarengatik eta 

gehienbat arrisku taldeak sufritzen dute: jende handia eta umeak. Gasteizko istriputasunaren 

diagnosian ikusi zen bezala, istripuetan izandako biktimen portzentaje altu bat talde hauetako baten 

parte dira. 

Lehen aipatu den bezala 2016. urtean 2013.urtean indarrean sartu zen Izaera Urbanoko Bide 

Publikoetako Erabilera, Trafikoa, Zirkulazioa eta Segurtasuna Udal Ordenantza, kaleetatik 

desplazatzen den txirrindulari kopuruaren areagotzeak araudi garbiago eta zehatzago bat eskatzen 

zuelako. 

Era berean, 2015. urtean hiriko txirrindulari bideen mapa egin eta publikatu zen, eta bertan, 

bizikleta sare osoa marrazteaz gain, bizikletan zirkulatzeko gomendioak barneratzen ziren zirkulazio 

espazioaren arabera, bideko erabiltzaileen segurtasuna mantentzeko zirkulazio aholkuak ematen 
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ziren eta erdigune historikoko kale batzuetan bizikletaren erabilera erregulatzen zen orden arabera, 

puntako orduetan oinezkoen desplazamenduetan segurtasuna kontserbatzeko. 

19. Irudia Bizikletentzako ordutegi mugatua duten kaleak 

 

 

Iturria: Gasteizko Udala 

Hala ere, gaur egun oraindik erabilpen gatazkak daude oinezko eta bizikleten eta 

motordun zirkulazioaren artean bide sisteman, segurtasun eza sortzen dutenak eta bereziki 

erabiltzaile ahulenetan eragina izaten dutenak (oinezkoak, txirrindulariak), espazio zehatzen 

definizio faltarengatik edo elkarbanatutako espazioetan elkarbizitza arauak falta direlako. 

Elkarbizitza seguru bat ezarri behar da, definituz, kale mota bakoitzerako, zeintzuk diren 

aktibitate baimenduak eta egokiak. Zentzu honetan, Gasteizko HMIP-ren trafikoa baketzeko 

proposamena, baketutako zonaldeetako bide segurtasunerako irizpideekin batera, 

desplazamendu moduen arteko gatazkak gutxitu beharko lituzkete. 

Elkarbizitza seguru baterako, beharrezkoa da hiri diseinua pertzepzioaren gainean lan egitea, 

erabiltzaileek bere jokabidea bide publikoaren erabilpen bateratura egokitu dezaten. Bizikleta bide 

sisteman integratzeko planifikazioak bide segurtasunaren bi oinarrizko irizpide barneratu behar ditu: 

1. Bizikleta eta motordunen arteko abiadura desberdintasunak murriztu zirkulazioa baketzeko 

elementu fisikoen bitartez, hala nola, goraguneak, ibilbide apurketak, galtzako zabaleraren 

murrizketa, etab. 

2. Bide diseinuak hiri espazioa birbanatu behar du, tokiko bizitzaren alde egin, beharrezkoa 

den minimora arte gutxitu motordunen zirkulazioa eta horrela arteria nagusiaren 

linealtasunari zeharkako zirkulazioak pribilegiatuko dira. Zentzu honetan bideetan 
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lehentasuna beti erabiltzaile ahulenentzat izan behar da, eta bereziki oinezkoen kaleak 

oinezkoentzat izan behar dira beti. 

Jarraian bide publikoan bizikletaren elkarbizitzarako segurtasun irizpide batzuk zehazten dira, 

Gasteiz hiriko plangintzan kontuan izatekoak. 

Oinezkoentzako bideetan eta plataforma bakarreko zonaldeetan non oinezkoek daukate 

lehentasuna ez da beharrezkoa azpiegitura bizikleten zirkulaziorako. Hala ere, gomendagarria da 

gogoraraztea txirrindulariei abiadura muga eta edozein momentutan oinezkoak eduki behar duela 

lehentasuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Iturria: Lanketa propioa 

 
Mota Funtzioa EMI noranzkoko 

Gehienezko 
abiadura 

Bizikleta elkarbizitza ezaugarriak 

Egoteko 
bideak 

Oinezkoa 
Bertakoen, zerbitzuen eta 

KD zirkulazioa 
<1.000 ibilgailu / egun 20 km/o 

Seinaleztapen horizontala eta bertikala ez da beharrezkoa. 
Lehentasuna oinezkoentzako. 
Bizikletaren zirkulazioa bakarrik galtzadan baimenduta, salbuespenekin espaloitik 
zirkulatu ahalko da (Ordenantzarekin adostasunean). 
Jendetza gehien duten zonaldeetan bizikleten zirkulazioa mugatzea proposatzen da 
ugaritasun handiko orduetan. 

Oinezkoen 
lehentasuneko 

zonaldea  
Helmugako zirkulazioa <2.000  ibilgailu / egun 20 km/o 

Seinaleztapen horizontala eta bertikala ez da beharrezkoa. 
Lehentasuna oinezkoentzako. 
Bizikletaren zirkulazioa bakarrik galtzadan baimenduta, salbuespenekin espaloitik 
zirkulatu ahalko da (Ordenantzarekin adostasunean). 
Jendetza gehien duten zonaldeetan bizikleten zirkulazioa mugatzea proposatzen da 
ugaritasun handiko orduetan. 

Zona 30 
Gerturatze eta/edo 

helmugako zirkulazioa  
<5.000  ibilgailu / egun 30 km/o 

Bizikletaren zirkulazioa bakarrik galtzadan baimenduta, salbuespenekin espaloitik 
zirkulatu ahalko da (Ordenantzarekin adostasunean). 
Lehentasuna bizikletarentzako. 
Kontrako noranzkoan bizikletaren zirkulazioa onartuko da 1,5 m-ko gutxieneko 
zabalera duen zirkulazio erreia dagoenean eta babeserako elementuekin. 
Abiadura murrizteko elementuak instalatu bizikleta erreian jendetza puntuen aurretik 
edo intersekzio gatazkatsuen aurretik. 
Aparkamendua eta kontainerrak bizikleta erreiak banantzeko elementuak izan 
daitezke. 

Igarotzeko 
bideak 

Ibilgailuentzako 
lehentasuna 

(oinarrizko sarea) 

Zonaldeen arteko konexioa 
eta hiriarteko sarearekin  

Biztanleriaren arabera 50 km/o 

Seinaleztapen horizontala eta bertikala. 
Bizikleten zirkulazioa honentzako bideratutako espazioan. 3m-ko bizi pista (bi 
noranzkokoa den kasuetan) babeserako elementuekin edo noranzko bakarreko 
erreietan 1,5 m-ko bizikleta erreia. 
Bizikletaren zirkulazioa bakarrik galtzadan onartuta, inongo kasuan ez da baimentzen 
espaloitik zirkulatzea. 
Lehentasuna bizikletarentzako. 

Bizikletaren 
elkarbizitza 
tipologien 

irudiak 
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Bide segurtasunaren irizpideen ikuspuntutik, Gasteizko zentro historikoaren zirkulazio lasaiaren 

mapan egindako proposamenak zuzenak kontsideratzen dira, non bizikletaren elkarbizitza 

erdigunean mugatzen da. Gomendatzen da sailkapen hau hiri guztira zabaltzea, batez ere 

bizikleten istriputasun kontzentrazio handiena duten inguruneetara. 

20. Irudia Gasteizko zirkulazio lasaiaren mapa 

 

Iturria: Gasteizko Udala 
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3.3.  JOKABIDE DESEGOKIAK ZUZENTZEKO EKINTZAK  

Bide segurtasun politiken eraginkortasuna neurri handi batean zaintzaren intentsitatea eta 

segurtasun baldintzak betetzearen menpe dago. Kontrol kanpainak funtsezko faktore bat dira 

oraindik hildako eta zaurituen kopurua murrizteko baldintzak sortzeko. 

Kontrol prebentiboen udal planaren jarraitasunarentzako neurriak ezartzen dira, gaur egungo 

istripuen prebentziorako lehentasunezko kontrolak areagotuz. Kontrolak kokatzeko istripuak 

erregistratu diren inguruneak hartuko dira irizpidea moduan, arrisku portaera bat istripuaren 

kausen artean egon denean batez ere.  

Urtero burututako kontrol ekintzak eta lehentasunezko ingurune hauen azpiegituren 

hobekuntzarako ekintzak baloratuko dira, bide segurtasunaren hobekuntzan eragina izan duten 

baloratuz, parte-hartzeko lehentasunezko inguruneen zerrenda eguneratu bat sortuz. 

3.3.1. Alkohola, droga eta psikofarmakoen kontsumoaren murrizketa gidarien 
artean  

Alkohola eta drogaren efektuen menpe gidatzeak dauzkan arriskuari buruz kontzientziatzeko 

helburuarekin, beharrezkoa da kanpainak eta prebentzio kontrolak egiten jarraitzea. 

3.3.1.1.  Alkohola eta drogen kontsumoaren gaineko zaintza eta kontrol kanpainak  

Alkohola, droga eta psikofarmakoen kontrol kanpainak mantendu, Eusko Jaurlaritzako 

Segurtasun Saileko egutegia koordinatuz eta egokituz hiriaren behar espezifikoetara. 

Hiriko kontrol puntuen kokapena aukeratzeko irizpide bat izan daiteke gidaria alkoholemia edo 

drogatan positiboa eman duen istripuen kokapena, lokalizazioaren araberako jokabide patroiak 

ezabatzen joateko.  

Horrela, ikusten da aztertutako 2016-2017 epealdian Amerika Latina Plaza biribilgunean 

izandako 3 istripuetan gidaria positiboa eman zuela alkoholemian, beste ingurune batzuetan 

positiboekin istripuak unean-unean topatzen diren bitartean. 
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21. Irudia Alkoholemian positiboarekin istripuen lokalizazioa 2016-2017 epealdian 

 

3.3.2. Arrisku jokabideen zaintza eta kontrola (abiadura, gailuen erabilpena 
gidatzerakoan, arauen betetzea) 

Arrisku jokabideak istriputasuna sorrarazten ari diren inguruneak behin identifikatua, arrisku 

jokabide hauekin erlazionatutako kontrol ekintzak areagotzea proposatzen da. 

Bide diziplina ezari aurre egiteko komenigarria da trafiko arauen arau-hausteen aurren 

prebentzio kontrolak areagotzea, bide segurtasuna gehiago konprometitzen duten artikuluetan, 

hala nola, distrakzioak, gailu mugikorren erabilpena, etab. 

3.3.2.1.  Mugimenduan ezarritako zigor kopuruaren areagotzea  

Mugimenduan ematen diren arau-hausteak bide segurtasunaren aurka gehien erasotzen 

dutenak dira eta modu zuzenago batean zaurituekin istripuetan eragiten dutenak. Jokabide 

hauen gaineko arau-hausteetan kontrol maila altuago bat mantendu behar da. Hurrengo 

urteetan lan ildo hau mantentzea gomendatzen da. 

Helburua hurrengo arau-hausteentzat kontrolak eta zigorrak areagotzea izango litzateke: 

 Seinaleztapena ez errespetatu: Istriputasunaren diagnosiaren arabera, Gasteizko 

hirian seinaleztapena ez errespetatzea istriputasun kausa nagusienetako bat da. Arau-

hauste multzo honetan arau-hauste ezberdinak batzen dira, hala nola, stop seinalea ez 

errespetatu, pasatzen uzteko seinalea ez errespetatu edo semaforoak emandako 

lehentasuna ez errespetatu. Gehienetan errespetatzen ez diren seinaleengatik ematen 

diren istripuak larriak izaten dira (zaurituekin). Beraz, seinaleztapenaren errespetua arau-

hausteen barnean elementu garrantzitsu bat da istripu eta biktimen kopurua murrizteko. 
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 Alkoholemia gidatzerakoan: Alkoholemia da Gasteizko hirian gehien kontrolatzen den 

arau-hausteetako bat. Gidatzerakoan alkohola eta drogaren aurkako borroka 

ezinbestekoa izaten jarraitu behar du arau-hausteen kontrolaren barnean. 

 Gehiegizko abiadura: Istripuei lotutako faktore nagusienetako bat eta istripuen 

larritasunari oso lotuta abiadura da. Gehiegizko abiadura oso arau-hauste garrantzitsua 

da inplikatzen duen arrisku mailagatik, eta beraz, arau-hausteen kontrolaren barruan 

funtsezko erreminta izaten jarraitu behar du. 

 Dokumentazioarekin erlazionatutako arau-hausteak: IAT-aren ez betetzea, 

ibilgailuaren asegurua ez edukitzea, gidatzeko baimena ez edukitzea, etab. Arau-hauste 

mota hauen eragina segurtasunaren gainean dokumentazioaren tipologiaren arabera 

desberdina izango da. Ibilgailuen Azterketa Teknikoa pasatu ez duten ibilgailuak ibilgailu 

baten bidaiarien segurtasuna arriskuan jarri dezake eta bidearen beste erabiltzaileena ere 

hutsune garrantzitsuak izatekotan. Asegurua ez edukitzeak ez dauka eragin zuzena istripu 

kopuruan, baina ibilgailu bat asegurua ez daukanean inplikatutako guztientzat arazoa 

sortzen da. Gidabaimena edukitzea funtsezkoa da gidaria ibilgailu horrekin segurtasun 

baldintzetan zirkulatzeko gaitasuna daukala bermatzeko. 

 distrakzioak: ohikoak izaten diren distrakzio batzuk gidatzen den bitartean telefono 

mugikorrarekin hitz-egitea, aurikularrak erabiltzea, GPS-a begiratu, etab. dira. Egia 

esanda, distrakzioak kasu gehienetan ondorio arinak izaten dituzte, baina Gasteizko hirian 

bigarren istripu kausa dira, bai zauriturik gabeko istripuetan eta baita zaurituekin 

istripuetan. Jokaera honekin erlazionatutako ekintzak izan daitezke: 

1) Ekintzen katalogoa balioztatu, denboran zehar interesekoak kontsideratzen diren 

arau-hausteekin osatuz. 

2) Aurreko arau-hausteak barneratu istripuaren kausa posibleen artean Udaltzaingoak 

erabilitako egoera-orrietan Gasteiz hiriko istripuen erregistroan, horrela agenteak 

momentu bakoitzean ze arau-hauste eman den zehaztu dezakete istripuaren kausa 

nagusia dela zehazten dutenean. 

3) Arau-hauste arrunten istripuen kausen urteko jarraipena egin, egoera-

orrietan Udaltzaingoak jasotako datuen arabera. 

4) Proposatutako arau-hausteen katalogoa eta istripuen egoera-orrian kausen 

atalean jasotako informazioa errebisatu, detektatzen direnean aurreko katalogoan 

tipifikatu gabe daude beste arau-hauste batzuk barneratzeko aukera aztertuz. 

 

3.3.2.2.  Zigorren biltze eraginkorraren areagotzea  

Zigorren prozedurari amaiera ematen dion pausoa ezarritako zigorren diru-bilketa da. Ezarritako 

eta kobratutako zigorren arteko erlazioa garrantzitsua da, neurri zuzentzaileen zurruntasun 

sentsazioa areagotzen delako eta auto-diziplina gehiago edukitzera bultzatzen duelako jendea. 

Akatsak prozeduran, borondatezko epealdian ordaintzeagatik hobariak, prozesuan zehar 

baliogabetzeak, etab. dira ezarritako totaletik kobratze portzentajea murrizten dutenak.  

2016. urtean mota guztietako trafiko zigorrak ezarri ziren (zirkulazioa, aparkalekua, tao…) 

7.234.731 euroko balio totalarekin. Kopuru hau 2013. urteko kopuruaren antzekoa da, 2016. 

urtean beherakada nabarmena izan eta gero. 
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3.3.2.3.  Zirkulazio abiaduraren zaintzarako lehentasunezko inguruneak  

Abiadura da arrisku faktore garrantzitsuenetako bat. Abiaduraren kontrola eraginkorra izan 

behar da ezarritako abiadura mugak betearazteko orduan eta radarrak jartzen diren puntu 

eta/edo tarteetan, orokorrean, istriputasuna murrizten da. 

Abiadura kontrolak ez dira esklusiboki zehaztutako puntuetan ezarri behar. Radar mugikorren 

kontrol puntuen kokapena aldakorra izan behar da, bestela epe luzera, kokapena aldakorra ez 

baldin bada, gidariak ezagutzen dute non dagoen eta radar finko baten funtzio berdina izatera 

pasatzen da. Marjina aplikatu behar da kokapenak aldatu ahal izateko, beharren, eskaeraren, 

iradokizunen, arrisku kaleen, istripuen kontzentrazioen edo gehiegizko abiadura bezalako 

faktoreen arabera, 

Abiaduraren gaineko kontrol kanpainetan prebentzioa kontrol ingurune batzuei lehentasuna 

emango zaie, 2016-2017 epealdian abiaduraren arau-hausteekin egon diren istripuen 

kokapenaren arabera. 

Horrela, abiadura istripuak eragiten ari den inguruneak izango dira lehenak prebentzio ekintza 

jasaten, puntu horretan gidarien jokabidea aldatzeko helburuarekin. 

Ingurune hauetan radar mugikorrarekin kontrol kanpainen areagotze bat aurreikusi da, baina 

baita ere beste neurri batzuk ezarri daitezke, hala nola, radar finkoa, baimendutako abiaduraren 

seinaleztapenaren areagotzea (finkoa edo dinamikoa) edo beste neurri informatiboak. 

Kausa honen ondorioz bi istripu edo gehiago erregistratu diren puntuetatik gertu kontrolei 

lehentasuna ematea proposatzen da: 

1. Plaza Amerika Latina Plazako biribilgunea 

2. Arriagako Atea kalea, Santo Domingo kalearekin bidegurutzearen mailan 

3. Portal de Zurbano eta Humedales ibilbidearen arteko biribilgunea 

4. Maite Zuñiga kalea Portal de Lasarte kalearekin 
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22. Irudia Zirkulazio abiaduraren zaintzarako lehentasunezko inguruneak  

 

 

3.3.2.4.  Semaforizazio arau-hausteen kontrol inguruneak  

Gasteizen sarritan ikusten den arau-hauste bat semaforizazioaren arau-haustea ibilgailuen 

gidarien aldetik da, eta honek zirkulazio istripuak sorrarazten ditu. 

Puntu kritikoetan gomendatzen da:  

- Udaltzaingoaren aldetik prebentzio kontrol dinamikoak sendotu; 

- Foto-gorri teknologiaren instalazioa aztertu, legea hausten dutenen kontrolerako; 

- Egungo semaforizazioaren konfigurazioa eta funtzionamendua aztertu, faseak 

optimizatuz. 

2016-2017 epealdian gidariek semaforoa ez errespetatzeagatik 2 edo istripu gehiago 

erregistratu diren inguruneak identifikatu dira. Lehentasunezko kontrol inguruneak izango dira: 

1. Beato Tomas de Zumarraga hiribidea Mexiko kalearekin 

2. Plaza Amerika Latina Plazako biribilgunea 

3. Zaramaga kalea Portal de Gamarra kalearekin 

4. Zaramaga kalea Portal de Betoño kalearekin 
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5. Baiona kalea eta Luis Olariaga kaleen arteko biribilgunea 

6. Portal de Foronda kalea Blas de Otero kalearekin 

7. Euskal Herria Bulebarra Rafael Alberti kalearekin 

8. Gasteiz hiribideko biribilgunea Gaztelako Atea kalearen mailan 

9. Juan de Garay kalea Paraguay kalearekin 

10. Arriagako Atea kalea Arriagako kofradia kalearekin 

11. Arriagako Atea kalea Errege Katolikoak kalearekin 

12. Santiago hiribidea Los Herran kalearekin 

23. Irudia Semaforizazioaren arau-hausteen kontrol inguruneak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3.3.2.5.  Pasatzeko lehentasunaren arau-hausteen kontrol inguruneak  

Era berean, talkak saihesteko helburuarekin, pasatzeko lehentasunaren arau-hausteak 

identifikatzen diren inguruneetan kontrola areagotuko da, stop eta pasatzeko lehentasunezko 

seinaleak izan daitezken bezala. Arau-hauste honekin 2016-2017 epealdian 3 istripu edo 

gehiago egon diren puntuak hautatuko dira. 

Ingurune hauetan proposatzen da: 

- Prebentziozko kontrol dinamikoak sendotu Udaltzaingoaren partetik; 

- Arau honen inguruko eta bere ondorioei buruzko informazio kanpainak burutu. 

Lehentasunezko inguruneak dira:  

1. Donostia-San Sebastián kalea Barcelona kalearekin 
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2. Arriagako Atea kalea eta Artapadura kaleen arteko biribilgunea 

3. Maite Zuñiga kalea Portal de Lasarte kalearekin 

4. Reina Sofia hiribidea eta Iruña-Veleia hiribidearen arteko biribilgunea 

5. Arriagako Atea kalea eta Zadorra hiribidearen arteko biribilgunea 

6. Venta de la estrella kalea 

24. Irudia Pasatzeko lehentasunaren arau-hausteen kontrol inguruneak  

 

 

3.3.2.6.  Gidatzerakoan distrakzioen zaintzarako lehentasunezko inguruneak  

Azken urteetan kausa bezala gidatzeko garaian distrakzioa duten istripuen kopurua hazten ari 

da. 

Gidatzen den bitartean dispositiboen erabilpena detektatzeko kanpainak burutzen ari dira, eta 

nahiz eta seguru egon azken urteetan bere erabilpena asko areagotu den, zaila da demostratu 

ahal izatea istripuaren kausa gailu hauen erabilpena izan dela. Horregatik, atal honetan 

gidatzeko orduan distrakzioaren kasuistika orokorra aztertzen da, istripuen datu basean modu 

egoki batean inplementatuta dagoena delako ere. 

Gidarien distrakzioarengatik istriputasuna eman den inguruneetan zaintza areagotzea 

gomendatzen da. 

Aztertutako epealdian, 2016-2017, 4 istripu edo gehiago kausa honekin eman diren puntu 

batzuk identifikatu dira: 

1. Amerika Latina Plazako biribilgunea 
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2. Gasteiz hiribidea Beato Tomas de Zumarraga hiribidearekin 

3. Arriagako Atea kalea eta Zaramaga kaleen arteko biribilgunea 

4. Arriagako Atea kalea eta Artapadura kalearen arteko biribilgunea 

5. Plaza Lovainako biribilgunea 

6. Florida kalea Jacinto Benavente kalearekin 

7. Zabalgana hiribidea Naciones Unidas hiribidearekin 

8. Duque de Wellington kalea eta Antonio Machado kalearen arteko biribilgunea 

9. Gasteiz hiribidea Txile kalearekin 

10. Arriagako Atea kalea eta Zadorra hiribidearen arteko biribilgunea 

11. Iturritxu kalea eta Zumabide kaleen arteko biribilgunea 

12. Juan Carlos I hiribidea eta Zaramaga kalearen arteko biribilgunea 

25. Irudia Gidatzerakoan distrakzioen zaintzarako lehentasunezko inguruneak  

 

3.3.3. Mugikortasunaren erabiltzaile ahulenen segurtasuna hobetzeko kontrol 
kanpainak  

Erabiltzaile ahulenak bide sarearen erabiltzaile ez motordunak dira (oinezkoak eta 

txirrindulariak), baina baita ere motoristak eta ezgaitasuna edo mugikortasuna edo orientazio 

mugatua duten pertsonak. 
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Jendarte garraio modu ezberdinen arteko espazio komun bat da eta elkarbizitza txirrindulari, 

oinezko, motorista eta beste ibilgailuen gidarien artean modeloak ezartzera behartzen gaitu. 

Gasteizko mugikortasuna segurua, iraunkorra eta mundu guztiarentzat eskuragarria izan behar 

du, oinezkoen eta bizikleten mugikortasunerako espazio seguruekin eta kalitatezkoa eta 

eraginkorra de garraio publiko batekin, garraio modu ezberdinen arteko elkarbizitza sustatuz. 

3.3.3.1.  Harrapatzeen prebentziorako kontrol kanpaina espezifikoak  

Harrapatzeak sorrarazten dituzten jokabide arriskutsuak kontrolatzeko poliziaren zaintza 

kanpaina espezifikoekin jarraitu behar da. Beharrezkoa den kontrol motaren arabera 

maiztasun ezberdinekoak izango dira. 

Hilean behin edo bi alditan, errekurtsoen disponibilitatearen arabera, burutuko dira: 

 Harrapatze arrisku espezifikoa duten tarte edo puntuetan abiadura kontrola.  

 Oinezkoen pasabideen errespeturako kontrola. 

Lan jarraitua bezala: 

 Modu irregularrean aparkatutakoen kontrola eta diziplina. Lan jarri bat, 

egunerokotasunean egiten den ekintzetako bat. 

 Itxurazko salaketak. Abisu prozesu bat da, non salaketa bat ezartzen ari denaren 

simulazio bat egiten da. Salaketa ezartzearen prozesu guztia burutzen da baina 

bukaeran ez da tramitazioa egiten. Salaketa hauen helburua arriskua sortzen duen 

jokabide bat hartzen ari direnaren kontzientzia hartzea da. 

Kontrolen lehentasunezko kokapena bat etorriko da harrapatzeen kontzentrazioa egon den 

inguruneekin, non arrazoiak izan dira: 

- Oinezko pasabideak errespetatzen ez duten ibilgailuen arau-haustea. 

Lehentasunezko kontrol ingurune bezala hautatuko dira puntuak non 2016-2017 epealdian 2 

harrapatze edo gehiago erregistratu dira eta gidariek ez dute oinezkoen pasabidea errespetatu.  

1. Antonio Machado kalea (Iratxeko Monasterioaren mailan) 

2. Zabalgana hiribidea (La Cruz Roja ibilbidearen mailan) 

3. Donostia-San Sebastián kalea (Gabriel Celaya kalearekin biribilgunearen mailan) 

4. Arriagako Atea kalea (Venezuela kalearen mailan) 

5. Florida kalea Jacinto Benavente kalearekin 

6. Salburuako Bulebarra kalea (Varsovia hiribidearen mailan) 
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26. Irudia Gidarien kontrolerako lehentasunezko inguruneak, oinezkoen pasabideen errespetua  

 

 

- Semaforoaren fase gorria errespetatzen ez duten oinezkoen arau-haustea. 

Lehentasunezko ingurune bezala aukeratzen dira puntuak non harrapatzeak erregistratu dira 

eta oinezkoa fase gorriarekin gurutzatu du, semaforoa ez errespetatuz.  

1. Antonio Machado kalea (Iratxeko Monasterioaren mailan) 

2. Castillo de Fontetxa kalea (Castillo de Ocio kalearen mailan) 

3. Gasteiz hiribidea Txile kalearekin 

4. Venezuela kalea Brasil kalearekin 

5. Venezuela kalea Paraguay kalearekin 

6. Domingo Beltrán de Otazu kalea Cruz Blanca kalearekin 

7. Arriagako Kofradia kalea Panama kalearekin 

8. Manuel Iradier kalea Foru kalearekin 

9. La Paz kalea 

10. La Paz kalea 

11. Plaza del Renacimiento 

12. Olaguibel kalea (Ospitalearen mailan) 

13. Los Herran kalea (Askatasuna hiribidearen mailan) 

14. Olaguibel kalea Los Herran kalearekin 
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15. Santiago hiribidea Judimendi hiribidearekin 

27. Irudia Lehentasunezko inguruneak oinezkoen kontrolerako, semaforizazioaren errespetua  

 

 

3.3.3.2.  Ibilgailu-bizikleta-oinezkoen elkarbizitza hobetzeko kanpainak  

Komunikazio kanpaina sentsibilizazio eta kontzientziazio ekintzen bitartez azpimarratu behar du 

bide publikoko erabiltzaile ezberdinen arteko elkarbanatutako arduran. 

Biztanleria kontzientziatu behar da kontuan izateko oinez desplazatzen den pertsona beti 

lehentasuna izango duela. Helburua oinezko, txirrindulari, motorista eta autoetako gidarien 

ohiturak aldatzea da, istriputasuna murrizteko eta elkarbizitza eta gizalege maila bermatzeko 

eta espazio publikoaren erabilpen egokirako. 

Kanpaina zuzendu behar da jokabide arduratsuak, elkarbizitza, solidaritatea eta errespetua 

areagotzeko, istripu kopurua murrizteko helburuarekin, bai oinezko eta txirrindulariena eta baita 

orokorrean ibilgailuen gidariena. 

Baita ere helburua da motordun ibilgailuen gidariak kontzientziatzea bide publikoaren 

erabiltzaile ahulekin ardura izatea, oinezkoak eta txirrindulariak diren bezala (batez ere jende 

handia eta umeak). Bide publikoaren aktore guztien arten elkarbizitzaren sentimenduan eragin 

nahi da, eta espazio publikoaren erabiltzaile guztien eskubide eta betebeharrak ezagutu eta 

errespetatzea. 

- Oinezkoak, bereziki umeak eta jende nagusia: Bide publikoan oinezkoen arreta 

eta errespeturako sentsibilizazio kanpaina, enfasia eginez oinezkoen pasabideetan, 

semaforoetan eta bizikleta erreiekin bidegurutzeetan. Kanpainak txirrindulariek kale eta 
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ordu udal ordenantza errespetatu dezaten oinezkoen zonaldeetan oinezko eta 

txirrindularien arteko elkarbizitzarako. 

- Baita ere ekintza zehatzak burutuko dira oinezkoak sentsibilizatzeko (batez ere 

pertsona nagusiak) kaletik desplazatzen direnean dauden arriskuak ezagutzeko baina 

baita beraien betebeharrak gogorarazteko. 

- Bizikleta: Ibilgailu motordunen gidariei zuzendutako sentsibilizazio kanpaina bizikleta 

erabiltzaileen babeserako, bizikleta erreien errespetua, segurtasun distantzia mantendu 

txirrindulariekin, eta biraketa eta sartzeetan ispilua begiratu eta keinukariak erabili 

istripuak saihesteko. 

- Beste neurri bat bizikleta erabiltzaileak ibilgailu honen erabilpen on bat egin dezaten 

kanpaina taktikoak eta informazio eta sentsibilizazio ekintzak dira. 

- Motoristak: Kalean motoristak errespetatzeko sentsibilizazio kanpainak eta 

motorraren erabiltzaileen artean kanpaina taktikoak beraien segurtasuna eta bideko 

beste aktoreen segurtasuna bermatzeko. 

- Motorista eta gidari gazteak: Motorista gazteenen artean komunikazio ekintzak 

motozikleta edo ziklomotorea modu arduratsu batean erabiltzeko. 

- Ibilgailuen gidariak: Gidarientzat informazioa eta sentsibilizazioa beraien 

segurtasuna eta bideko beste erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko. Zirkulazio arauen 

errespetua, segurtasun neurri pasiboak, bideko beste erabiltzaileekiko errespetua, 

distrakzioak ekidin (mugikorrak), alkoholemia eta droga kontrolak. 

- Gidari profesionalak 

 

3.3.3.3.  Txirrindulariei zuzendutako kanpaina espezifikoak  

Bizikleta istripuen prebentzioan lan egitea prebentzio kontroleko edo bide heziketako ekintzak 

areagotuz edo berrorientatuz, hurrengo irizpideak jarraituz: 

 Txirrindulariak kontzientziatu argiak eta islatzaileak erabiltzeko, ikuspen faltak istripu 

arriskua areagotzen duelako. 

 Kaskoa eramatea eta ondo erabiltzearen onurei buruzko informazio kanpainak (lotura, 

iraungipena, etab.). 

 Bizikleta doikuntza egoki batekin eramateari buruzko kanpainak (balaztak, pneumatikoak, 

eskulekuaren posizioa, etab.). 

 Arrisku praktiken aurrean zero tolerantzia edukitzeko koordinatutako kanpainak: 

semaforoen diziplinekiko errespetu falta, bizikletan ibiltzeko ordutegi bidez erregulatutako 

oinezkoen zonaldeetan gizalege falta. 

 Espazio ezberdinen arabera bizikleta modu egoki batean erabiltzeko kanpainak (bizikleta 

erreia, oinezkoen zonaldeak eta galtzada). 

 

Bizikletak eramaten dituztenen gainean zuzeneko ekintzak ezartzea biztanleriaren segmentu 
honetan istriputasunaren beherakada bat erakarriko du, bere jokabidean aldaketa bat izango 

dutelako. 
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3.3.3.4.  Kontrol kanpainak eskola inguruneetan   

Ikastetxeen inguruneak bide segurtasunaren alorrean sentsibilitate bereziko zonaldeak dira, eta 

horregatik prebentibo espezifiko bat izan behar dute, denboran aldizkakoa izango den 

Udaltzaingoaren zaintza batekin. 

Eskola inguruneetako kontrol lehentasuna zehazteko, istripu gehien jasan dituzten inguruneak 

hautatu behar dira. Modu zuzenean umeak harrapatzeez eta bizikleta istripuez babestuko dituen 

kontrol kanpainak egiteaz gain, beharrezkoa da baita ere eskolako sarbidean praktika egokiak 

eskuratzeko kanpainak bultzatzea, arreta berezia jarriz aparkamendu ilegalari bigarren lerroa 

umeak ikastetxetik sartu edo irteten direnean. 

3.4.  BIZITZA ZIKLOAN ZEHAR MUGIKORTASUN SEGURUAREN IKASKETA 
ERRAZTEKO EKINTZAK  

3.4.1. Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean 
lagunduko dien mugikortasun seguruaren kurrikulumaren hedapena eta 
sustapena  

Bide segurtasunean erantzunkidetasun planteamendu baten barruan, heziketa adin eta 

kolektibo ezberdinetan eta arrisku jokabideen aurrean sentsibilizazioa prebentziorako funtsezko 

atalak dira. 

Enfasi berezia jartzen da umeen (arriskuan oinezkoak direlako) eta gazteen (gehienbat gidari 

berriak eta bizikletak) mugikortasun segururako heziketan. Beste adin batzuen artean 

hedagarria izan beharko litzateke (bereziki ahulak oinezkoak bezala baina baita ere gidari 

bezala). Baita ere ikaskuntza berriak eskatzen duten arrisku jokabideak zuzentzeko formakuntza 

espezifikoa egotea komeniko litzateke. 

3.4.1.1.  Mugikortasun iraunkor eta segururako heziketa ekintzak mantendu  

Gasteizko hezkuntza komunitatearen alor ezberdinen artean bide heziketa zabaltzeko 

proposamenak adin eta desplazamendu modu guztiak hausnartu behar ditu. 

Ekintza honen helburu nagusienetako bat ematen diren bide heziketa kurtsoetan parte hartzen 

duten zentro eta ikasle kopurua areagotzea da. 

Arazo hau konpontzeko irtenbideen aurrean, ikasleen gurasoen formakuntza irtenbide erraz 

bat bezala ikusten da, hobetu ahal izateko potentzial handiarekin. Ekintza hau oso bestelakoa 

da eskaera eskasa dagoelako IGE edo irakasleentzat antolaturiko hitzaldi informatiboetan. 

Azkenik, beharrezkoa da kurtsoak zabaltzea desplazamendu modu guztiei, bereziki hirian 

istriputasun arrisku handiena dutenei, bizikleta gidari gazteak bezala, Bide Segurtasun Plan 

osoan ikusi den moduan kolektibo honek garrantzia eta zeresan handia duelako Gasteizko 

istriputasunarekin erlazioan. 

Horrela, bide heziketa Gasteizko hezkuntza komunitatean zabaltzeko ondorengo proposamen 

multzoa definitzen da: 

1) Ikastetxeak animatu bide segurtasuneko ekintza eta kurtsoak eskatzea, hurrengo 

ekintzen bitartez: 
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a) Aldizka eskuragarri dauden kurtsoez informatu eta zentro guztiei parte-hartzera 

animatu. 

b) Zentro eta ikasleen partaidetza ebaluatu, beraien artean emaitzak zabalduz. 

c) Kurtsoen edukiak zentro guztien eskura jarri, beraien heziketa ekintzetan material hau 

barneratu dezaten. 

2) Programa hauen edukiak beste adin eta kurtsoetara zabaldu, egungo bide heziketako 

eskaintza areagotzeko, eta garatu materialak online edo inprimatutakoak ikasle guztiei 

aukera emateko: 

a) Bide segurtasunarekin zerikusia duten materialen aukeratu ikastetxeentzat (berezkoak 

izanda edo beste administrazio edo erakundearena). 

b) Beste adinentzako ekintza espezifikoen antolaketa, gaur egun egiten diren kurtso 

teoriko-praktikoak osatuko dutenak, hala nola, erakunde ezberdinen hitzaldiak 

zentroetan (Udaltzaingoa, Larrialdiak, biktima elkarteak…), erakunde hauen 

instalakuntzara bisitak… 

3) IGE edo irakasleei emandako informazio hitzaldiak areagotu eta bultzatu, ahalik 

eta guraso gehienei iritsi dadin, ikasleen bide segurtasunean eta ikastetxeetako sarbide eta 

irteeran ematen diren arazoetan gaietan zentratuz 

4) Txirrindu jardunaldi berriak sortu, garraio modu honetan mugikortasun segurua eta 

oinezko eta txirrindularien arteko elkarbizitza sustatzeko, eta baita ere beste garraio modu 

batzuekin. 

Gidarien artean gazteak dira baita ere kolektibo espresuki garrantzitsu bat, batez ere 

txirrindularien artean, bide segurtasunaren arloan kritikoak diren ibilgailuetan ikusi izan den 

bezala. Asko oso gazteak direnean hasten dira, oraindik institutuan daudenean, eta horregatik 

ikasleak direneko adina abiapuntu on bat da gidari hauek bide segurtasunaren alorrean 

formatzen hasteko. 

Gainera, gazteenak ere ibilgailuetan dauden trafiko intentsitate altuenak dauden momentuan, 

ikastetxeko sarrera eta irteeran. Horregatik Gasteizko udalerako bereziki garrantzitsua da 

ikastetxeen inguruneetan egin beharreko lana. 

Ingurune hauetan beharrezkoa da lan egitea bide sarea hobetzen, motordunen zirkulazioa 

baretzen, zentroetara oinezkoen sarbidearen segurtasuna hobetzen eta bizikletaren erabilpen 

arduratsu eta segurua sustatzen. 

3.4.1.2.  Bide heziketako ekintzak kolektibo espezifikoentzat  

Kolektibo espezifikoen bide segurtasunerako heziketa: jende nagusia, oinezkoak, eta 

txirrindulariak. Kolektibo ahulenen hezkuntza ekintzetan sakondu, gaur egun garatzen diren 

ekintzen osagarri bezala. 

Txirrindularien segurtasuna 

Izaera Urbanoko Bide Publikoetako Erabilera, Trafikoa, Zirkulazioa eta Segurtasuna 

Udal Ordenantza Gasteizko kale eta bideetan oinezko eta txirrindularien zirkulazioarekin 

zerikusia duten alor batzuk arautzen ditu, eta aldi berean trafikoan, bizikleten zirkulazioan eta 

bide segurtasunean indarren dagoen araudia hiri honentzako zehazten du, eta hau oso 

baliogarria da arauan espezifikoki zehazki arautzen ez diren galdekizun guztientzat. Arau 2016. 
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urtean eguneratu zen bizikletarekin zerikusia zeukan kapitulu bat barneratzeko, zehazki 

bizikletaren erabilpena arautzen zuena eta baimena argitzen zuena txirrindulariek espaloi eta 

oinezkoen zonaldeetatik desplazatzeko. 

Horretarako, Ordenantzak arautzen du:  

a) Zirkulazio arauak galtzada, bizikleta bide eta oinezkoen lehentasunezko zonaldeetan. 

b) Erabilera orokorreko kale eta bideetako seinaleztapen irizpideak, eta espezifikoak 

oinezkoen lehentasunezko kaleetarako eta bizikletaren zirkulazio espazioetarako. 

c) Ezarritako arauak ez betetzeak suposatzen dituen zigorrak. 

 

Ordenantzatik aparte beste dokumentu batzuk egin dira txirrindulariek modu seguru batean 

hiritik desplazatu daitezen. 2015. urteko bizikleta bideen mapak barneratzen ditu (txirrinduan 

ibili ahal izateko kaleen mapa eta zirkulazio arauez gain) txirrindularientzat zirkulazio 

gomendioak erabiltzen duten bide motaren arabera eta zehaztasun batzuk araudiaren ildoan, 

hala nola, kaskoa, argiak eta pertsonak eta zama garraiatzeko atoiak eta erdi-atoiak. 

Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak (CEA) gida bat argitaratu zuen baita ere (YoxTi, TúxMí) bide 

segurtasun kontseiluak emanez txirrindulariei, erabiltzaileei hiritik modu arduratsu batean 

desplazatzen erakusteko helburuarekin. 

Bizikleten segurtasun sistemen garrantzia baloratu behar da, nahiz eta derrigorrezkoa ez izan 

bizikleta istripuen artean zauritasun mailan faktore erabakigarria izan daitekeelako. Diagnosian 

ikusi den bezala garraio modu honetan istripua izan zutenen hildako eta zauritu larrien artean, 

%79ak ez zeraman kaskorik istripuaren orduan. 

Bizikletan kaskoa erabiltzeari buruzko kontzientziazioa izango da beraz eskoletako 

ikasleei eskainitako bide segurtasunaren heziketako ardatzetako bat. 

Kolektibo hauentzat heziketa ekintza espezifikoak izango dira: 

1) Oinezko eta txirrindularien zirkulazio seguruari buruzko eduki zehatzak garatu, 

Ordenantzan egunean dagoen araudian barneratu eta baita ere ikasleentzako gomendioak 

oinez edo bizikletan desplazamenduak egiten dituztenerako. Gainera, garrantzitsua da 

beraiengan azpimarratu oinez eta bizikleta desplazamenduen onurak. 

2) Heziketa programak ezarri kurtso ezberdinetarako helburu diren ikasleen adinaren 

arabera. 

3) Ikastetxeen artean burututako programa eta edukiak zabaldu. 

4) Udal Txirrindu Eskola baten sorrera sustatu, edo mota honetako bete erakunde 

batena. Horretarako, kontuan izan behar dira hurrengo alorrak: 

a) Forma Juridikoa: Irabazi-asmorik gabeko Fundazio, Asoziazio edo Elkarte bat izan 

behar da, Gasteizko udalerrian Txirrindu Eskola bat martxan jartzeko borondatearekin. 

Dagoeneko existitzen den entitate bat izan daiteke edo helburu honekin berri bat sortu. 

b) Kolaborazio Forma: Aukeratutako erakunde eta Udalaren artean hitzarmen bat ezarri 

behar da, non kolaborazio baldintzak zehaztuko dira.   

c) Helburuak: Bizikletaren kultura sustatu, bere erabilpena desplazamendu modu bezala 

areagotu bide heziketako eta aisialdia sustatuz eskolatan eta zentro ezberdinetan 

ekintza osagarriak martxan jarriz.  



 Gasteizko Bide Segurtasun eta Mugikortasun Iraunkorreko  

Plan Estrategikoa 2018-2023 

 

81 
 

d) Ekintzak: Udal Txirrindu Eskolaren sorrera eta garapena oinarritzat desplazamenduan 

txirrinduan egitea izan behar du, hurrengo ekintzak bideratuz:   

- Oinarriko txirrindularitzan formakuntza 6 eta 16 urte arteko ikasleei zuzenduta. 

- Udalak ikastetxeetan burututako bide heziketaren kanpainetan parte hartu, bizikleta 

kirola, aisialdia eta garraiorako erabili daiteken ibilgailuarekin bete behar diren 

arauak eta jokabideak finkatuz. 

- Udalarekin elkarlana eta aholkularitza bizikletarako azpiegitura eta instalakuntza 

berriak egin behar direnean eta indarrean daudenen jarraipena. 

- Bizikletarekin zerikusia daukan edozein ekintza, kulturala edo kiroletako sustatu eta 

hedatzeko ekintzetan Udalarekin elkarlana. 

- Bizikleta garraio modu bezala beste desplazamendu moduekin elkarbizitza egoki bat 

sustatzeko helburuarekin Udalarekin kolaboratu txirrindularien kontzentrazio eta 

topaguneen planifikazioan, antolakuntza eta garapenean. 

- Bizikleta garraio modu bezala sustatzeko beste erakunde eta elkarteekin 

kolaborazioa, partaidetza eta laguntza.  

- Txirrindularitzarekin zerikusia duten beste ekintza batzuen antolaketa, bai kirol 

moduan edo baita aisialdi moduan edo garraio moduan. 

 

Jende nagusia eta harrapatzeak 

Hiriko istriputasunaren diagnostikoa agerian utzi zuen harrapatzeetako biktimen artean, jende 

nagusian (batez ere 51 eta 60 urte arteko tartea) gorakada bat dagoela, kolektibo honen 

ahultasuna agerian uzten duena. 

Honek talde honi zehazki zuzendutako ekintzak burutzea justifikatzen du. Alor honetan, jende 

nagusiaren informazioa eta kontzientziazioa puntu garrantzitsu bat desplazamenduetan 

bide segurtasuna hobetzeko. Batzuetan jende nagusiaren kolektiboa bakarrik barneratzen ditu 

65 urte baino gehiagoko pertsona, eta Gasteizko kasuan, diagnosian ikusten den bezala, arrisku 

talde garrantzitsu bat dago 51 eta 60 urte arteko oinezkoetan. Honek eskatzen du esfortzu 

berezi bat adin tarte hauetako biztanleria formakuntza eta segurtasun kurtsoetara eramateko. 

Nagusien kolektibora bideratutako ekintzak hurrengoak dira: 

1) Nagusien Udal Batzordearen inguruan Mahai Borobilak eraiki, eztabaida eta 

zabalkunderako foro bat sortzeko, Gasteizko hirian kolektibo honekin erlazionatutako 

kolektibo eta eragile nagusiak tartean sartzen dituena: bizilagunen elkarteak, zaharren 

egoitzak, eguneko zentroak, hirugarren adineko egoitzak, etab. 

2) Bide segurtasunean hirugarren adineko pertsonei zuzendutako praktika hoberenak 

ikertu, bai beste udal batzuetan aurrera eramandakoak eta baita kolektibo honentzako 

beste erakunde batzuk burutu dituztenak. 

3) Bide segurtasunarekin erlazionatutako edukiak egokitu kolektibo honen artean 

zabalkundea egin ahal izateko. 

4) Pertsona nagusientzako sentsibilizazio kanpainak garatu, Pertsona Nagusien 

Kontseiluak egindako ekintzetan lagunduta, informazio buletina bezala, edo beste udal 

kanpainetan. 
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3.4.1.3.  Udaltzaingoaren heziketa bide segurtasunean  

Bide segurtasunaren alorrean Udaltzaingoarentzat formakuntza zikloak mantendu 

edo areagotzean datza. Eszenatoki ideal bat izango litzateke bat non udaltzain guztiek arlo 

honetan gutxienez oinarrizko formakuntza bat jasotzen dute. 

Funtsezkoa da bide segurtasunaren alorrean udaltzainen formakuntzaren alde apustua egiteko, 

prebentzio politiketan modu aktibo batean lanean jarraitu ahal izateko. 

3.4.2. Gidarien konpetentzien hobekuntza 

Arrisku jokabideak saihesteko helburuarekin formakuntza espezifikoa. Bide segurtasunaren 

alorrean berreziketa eta sentsibilizazio kurtsoak garatu. 

3.4.2.1.  Arrisku jokabide eta taldeei zuzendutako heziketa espezifikoa  

Formakuntza zehatza zuzenduta: 

- Gidari hasiberrientzat zirkulazio segururako kurtsoak (hirian identifikatutako arrisku 

taldeentzat, 10 urte baino gutxiagoko gidabaimena duten gidarientzat). 

- Txirrindularientzat zirkulazio segururako kurtsoak 

- Biribilguneetan zirkulazio segururako formakuntza. 

- Gidari berrerorleentzat berreziketa derrigorrezko kurtsoak diseinatu eta martxan jarri. 

Bide segurtasunaren biktimak laguntzen dituzten entitateekin lan soziala egin, arrisku 

egoerak sortzen dituzten gidariak kontzientziatzeko erreminta bezala. 

 

3.4.2.2.  Lan mugikortasunari orientatutako heziketa 

Lan ingurunean bide segurtasun kurtsoak burutu, in itineren izandako istripu kopurua 

murrizteko helburuarekin. 

3.5.  ISTRIPUTASUNAREN ANALISI PROZESUEN ETA INFORMAZIO 
KUDEAKETAREN HOBEKUNTZARAKO EKINTZAK  

Analisi erreminten hobekuntzak ahalbidetzen du istripuen kausak hobetu ulertzen, ezarritako 

neurrian monitorizatu eta aztertu eta ekintza esparru berriak identifikatzea, aplikatzen diren 

neurri zuzentzaile eta prebentiboen eraginkortasuna hobetzeko helburuarekin. 

3.5.1. Hiriko istriputasunaren analisiaren hobekuntza  

Datuen tratamendu zuzen bat egoeraren azterketa fidel bat ahalbidetzen du, istriputasunaren 

alorrean zuzenketa eta prebentzio lanak egiten jarraitu ahal izatea baimentzen duena. 

3.5.1.1.  Istriputasunaren ikerketa eta ikerlanak  

Hiri istriputasunaren ikerketa eta ebaluaketak egin, erlazionaturik:  

- Istripuen zergatien analisia. 
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- Zirkulazio lan istripuen analisia. 

- Arrisku praktika nagusiak identifikatu eta hauen erlazioa istriputasunarekin. 

3.5.1.2.  Hiriko istriputasunaren GIS mapen hobekuntza  

Urtero istriputasun datuak udal GIS-ean irauli, istriputasunaren faktorean parte izan daitezken 

beste faktoreekin gurutzatu ahal izateko informazio kapa bat sortuz. 

Urtero erregistratutako istripuak lokalizazio koordenadak barneratzen dituzte, eta honi esker 

istripuak mapa baten gainean kokatu daitezke, eta horrela errepresentazio hiri istripuen datu 

basera uztartuta geratu daiteke. Lotura honek ahalbidetzen du istripuak tipologiaren arabera 

irudikatzea, biktimen larritasunaren arabera, inplikatutako ibilgailuen arabera, edo datu basean 

barneratuta dagoen edozein informazioaren arabera. 

Datu hauek barnean egongo dira eskuragarri, Udaleko teknikarien lan erreminta moduan. 

Istripuen kontzentrazioan lana eragozten duten faktoreak:  

- Puntu berdinean erregistratu istripuen elkartzea, istripuen kontzentrazioa eta bere 

ezaugarriak aztertu ahal izateko (tipologia, inplikatutako ibilgailuak, arau-hausteak…). 

- Istriputasun eta mugikortasun datuen gurutzaketa, mugikortasunaren araberako 

istriputasun adierazleak ezarri ahal izateko, bideen arabera, 

- Bide sarearen disfuntzioen informazio puntuala GIS-ean irauli (adibidez, oinezkoen 

pasabideetako egoerari buruzko inbentario baten emaitza). 

- Biktimen lesibitatea edo unitate mugikorren tipologia bezalako irizpideak (edo arrisku 

taldeen araberako lan irizpideak) mugikortasun datuekin edo bide publikoaren 

inbentarioekin gurutzatuz, lehentasuneko ingurune gatazkatsuen informazioa lortu 

daiteke: Planean identifikatutako zeharkako arazoetan zentratutako inguruneak, 

zirkulatu edo ibiltzen diren erabiltzaile kopuruaren araberako ingurune gatazkatsuak… 

Erreminta honek balioko luke ere istripuen informazioa eta prebentzio kontrolen informazioa 

konbinatzeko, kontrolen areagotzearen arabera arriskuaren bilakaera identifikatu ahal izateko. 

3.5.1.3.  Istripu datu baseen hobekuntza  

Istripuen analisian agerian utzi ziren datu basean eta istripuen informazioa jasotzeko prozesuan 

gabezi batzuk. Orokorrean, irekita dauden eremuak, edo itxiak baino mugatu gabe, okerreko 

aukerak sartzea ahalbidetzen du eta informazioaren analisi estatistikoa zailtzen du. Gainera 

datuak biltzeko prozesuan zehar informazioan hutsaltasun batzuk identifikatu dira, eta honek 

desberdintasunak sortzen ditu kontsultatzen den iturriaren arabera. 

Kasu batzuetan datu basetik ateratako istriputasunaren datu orokorrak ez zetozen bat 

Udaltzaingoak urteko aurkezten duen memoriarekin. 

Gaur egun Udaltzaingoak erabiltzen duen datu base sistema modernizatzeko lanean dihardute, 

informazioa sistema berri batera migratuz, informazioa erraztasun eta malgutasun gehiagorekin 

barneratu ahal izateko. Egungo datu base sistema zaharra da, baina Gasteizko hiriaren behar 

espezifikoetara egokituta dago, eta berezitasun hauek mantentzea komenigarria izango 

litzateke. Edozein kasutan, diagnosi prozesuan zehar identifikatu diren alor batzuk hobetu behar 

dira. 
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 Urte batzuetan datu basearen istriputasun zifra orokorrak ez zetozen bat Udaltzaingoak 

urtero aurkeztutako memoriarekin. Kasu hauetan memoria erabili da azken datu bezala, 

baina beti baloreak berdinak izan beharko ziren. 

 Istripu batzuetan ez da barneratzen erregistrorik geolokalizatu ahal izateko, ez dituzte 

Beteta coorX eta coorY eremuak. Kasu batzuetan informazioa okerra zen edo bete gabe 

zegoen. 

 Datu basearen barnean, istripuen erregistro batzuk azaltzen dira DiatesC taulan (ibilgailu 

eta pertsonen taula) baina Diates taulan (Istripuak) ez dira azaltzen. Banakako kasuak 

dira non istripuaren kausak istripuaren kanpoko kausak dira (gidatzen zuen bitartean 

bihotzeko bat), baina erregistro mota hauek datu basean zuzendu behar dira. 

 Berdina gertatzen da Udaltzaingoaren konpetentzia bukatzen den leku justuan 

erregistratu diren istripuekin. Kasu hauetan instrukzioa Ertzainari pasatzen zaio 

konpetentzia beraiena delako, baino erregistroa ez da ezabatzen datu basean, eta datuak 

orokorrean aztertzerakoan, aipatu den bezala, desberdintasun txikiak egon daitezke datu 

basean begiratuz edo urteko memorietan begiratuz. 

 Motozikleta eta ziklomotoreen istripuetan kaskoaren erabilpenari buruzko datuak okerrak 

dira, datuak sartzerakoan datu basean mekanizazio akats bat dela eta. 

 Erregistratutako harrapatzeetan, gidarien arau-hauste eremuan, gehiengoan Ez da 

ezagutzen (%60) sailkapenarekin agertzen da. Zehaztasun handiagoa beharrezkoa da 

analisi honetan, datu baseak eskaintzen duelako gainera, arau-hauste ezberdinez aparte, 

gidariak ez duela inongo arau-hausterik eduki zehazteko aukera. 

 Datu basean erabilitako eremu bakoitzaren esanahiari buruzko eskuliburu bat garatzea 

komenigarria izango litzateke, edo gutxienez, informazio hau barneratu datu base 

beraren estrukturan. Horrela, zutabe baten tituluren esanahia ezagutu nahi denean, 

Udaltzaingoaren edozein erabiltzaile modu erraz batean kontsultatu dezake. 

3.5.2. Bide segurtasunaren beste lan erreminta batzuk 

Analisirako erremintak edukitzeak hiriko bide segurtasunean eragina duten elementuak gehiago 

ezagutzen lagunduko du. Beharrezkoa da aldizka hirian erregistratzen diren istripuen 

zirkunstantzien analisi bat, prebentzioko ekintzak zentratu behar diren lehentasunezko puntuak 

identifikatuz. 

3.5.2.1.  Bide segurtasuneko behatokiaren sorrera  

Udal mailan bide segurtasuneko behatoki baten sorrera proposatzen da. Bide segurtasunaren 

behatokiak datuak jasotzen ditu, informazioa aztertzen du eta trafikoa eta bere segurtasunaren 

inguruan ikertzen du, politika publikoaren erabaki hartzean laguntzeko helburuarekin. 

Behatokiaren parte izaten dira administrazio publikoaren eragile desberdinak baina baita ere 

entitate eta elkarteak, eta adituak. 

3.5.2.2.  UNE-ISO 39001 arauak zehazten duenaren arabera kudeaketa prozesuen 
sustapena 

ISO 39001 zertifikazio prozesuaren inplementazioa Udaleko alor ezberdinetan, eta lurraldean lan 

egiten enpresatan, bide segurtasuna hobetzearen konpromisoa bermatuz. 
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ISO 39001 araua bide segurtasunaren kudeaketa sistema (bere ingeleseko bertsioan RTS road 

traffic safety), 2012. urtearen bukaeran Normalizazioko Nazioarteko Erakundea (ISO) argitaratu 

zuen eta erakundeak laguntzen ditu murrizten, eta azken finean eliminatzen, zirkulazio 

istripuetako zauritu larrien eta hildakoen intzidentzia eta arriskua. 

ISO 39001 arauk bide segurtasuneko kudeaketan praktika onen elementuak identifikatzen ditu, 

eta honen bidez Udalak bide segurtasunaren emaitzetan hobekuntzak erakartzen dituzten 

prozesuak sustatzeko aukera izango du. 

3.5.2.3.  Lehentasunezko ikerketa gai berrien definizioa hiri istriputasunaren 
alorrean  

Plan honetan identifikatutako arrisku taldeak ikusita, gai ezberdinen ikerketa gomendatzen da 

zehetasunarekin, hauetako batzuk urtero egin beharrekoak, Udaleko barneko lanen parte 

bezala: 

- Istriputasunaren arrisku zonaldeen zehaztapena, egokia den estatistika metodologia 

kontuan izanez. 

- Istriputasunaren analisirako adierazle berrien definizioan kolaborazioa. 

- Bizikleta sarearen hobekuntzen efektuen analisia. 

- Oinezkoen ibilbideetan hobekuntzen efektuen analisia. 

3.5.3. Bide segurtasuna hobetuko duten ekintza bateratuak burutzeko elkarte 
eta entitateekin akordioak sustatu  

Bide segurtasunaren alde modu bateratu batean lan egin inplikatutako eragile ezberdinekin 

administrazio eta entitateetatik, sortu daitezken ekarpen guztiak jasoz. 

Ekintzak koordinatu behar dira, hartu-eman eta lan inguruneak sortzeko, emaitza onuragarrien 

bilaketan. 

3.5.3.1.  Bide segurtasuna sustatzen duten elkarteen aktibitatea lagundu  

Bide segurtasunaren esparruan lan egiten duten entitateekin eta istripuen biktimen elkarteekin 

proiektuak burutu. 

3.5.3.2.  Lan organoak eta administrazio eta entitateekin elkarlana  

Lan organoa bateratuak ezari administrazioa eta entitateen artean, bide segurtasun gaien 

ikerketarako eta segurtasunaren egungo egoeraren jarraipenerako. 

3.5.4. Bide segurtasunaren sustatzea enpresan 

Enpresak bide segurtasunaren alorrean funtsezko lana egin dezaketen faktoretako bat dira, 

bere langileen artean istriputasunaren prebentzioa sustatuz. 

Informazio eta kontzientziazio kanpainak egitea lanera joan etorri desplazamenduen arriskuei 

buruz edo lan teknikoak garatu industrialdeetan bide segurtasuna hobetzeko bi neurri 

eraginkorrak izan daitezke, enpresei euskarriak ematea bezala bide segurtasun planak enpresan 

garatzeko, lan arriskuei buruzko lan planak egiten diren moduan. 
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3.5.4.1.  Enpresetako bide segurtasun planen elaborazioa sustatu  

Mugikortasun eta Bide segurtasun planak enpresatan egitea lan zentroetara egindako 

desplazamenduetan segurtasuna areagotzen lagundi dezake, “in itinere” istripuak eta “lan 

misioan” lan jardunaldiaren barnean izandako istripuak murriztuz, gidari profesionalak egindako 

desplazamenduetan segurtasuna areagotzeaz gain. 

Ekintza honen helburua langileen bide segurtasuna areagotzea da hirian horrelako planak 

ezarriz. Horretarako, Udala Gasteizko enpresagintzako sektorearekin erlazionatutako agenteekin 

elkarlana koordinatu behar du (elkarteak, industrialdeak, administrazio publikoaren lan 

zentroak, etab.) eta bertan era honetako planak sustatzeko formulak bilatu. 

Beste alde batetik, gidari profesionalen bide segurtasuna sendotzeko, material 

espezifikoak garatuko dira hiriko kolektibo nagusien artean banatzeko (mezulariak, 

banatzaileak, garraio publikoaren gidariak, etab.) 

Proposatutako neurriak horrela laburbiltzen dira: 

1) Gasteizko ingurunean enpresatan Mugikortasun eta Bide Segurtasun Planak 

sustatu: 

a) Lan talde bat antolatu enpresa nagusiekin, industrialdeekin, lan zentro eta hiriko 

elkarteekin, bide segurtasunaren alorrean lan egiteko. 

b) Lan taldeko kideei dokumentazioa eman (Enpresan Bide Segurtasun Plan Tipoa – Gida 

Metodologikoa) 

c) Beharrezkoa denean asistentzia teknikoaren kontratazioa koordinatu. 

2) Gidari profesionalentzako material espezifikoak burutu, hala nola liburuxkak edo 

beste material dibulgatzailea, hiriko kolektibo nagusien artean banatzeko. 
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4.  ISTRIPU KONTZENTRAZIO PUNTUAK 

Gasteizko istriputasunaren banaketaren diagnosiak ahalbidetu du istripuen kontzentrazio 

puntuak identifikatzea, non lehentasunarekin egin behar dira interbentzioa. Arlo honetan bide 

segurtasun plan estrategikoaren proposamena GIS mapa batean ikertzen ari den urtearen baino 

hiru urte lehenagoko istripuak kokatzea da, horrela urteko istripu kontzentrazioaren arabera 

ikerketa ingurune batzuk zehaztu ahal izateko. 

Kasu honetan, ingurune guztiak ezingo dira ikertuak izan eta ezingo dira hobekuntza 

proposamenak egin: 

- Ingurune batzuk dagoeneko aurreko planetan aztertuak izango dira, eta ondorioz, 

aplikatu beharko diren proiektuak izango dituzte. 

- Beste ingurune batzuk aplikatzeko zain dauden udal proiektuen barnean egongo dira, 

edo dagoeneko jardun da eta aplikatutako neurrien eraginkortasunaren jarraipen bat 

egiten ari da. 

1ngo planoak 2016-2017ko istriputasuna irudikatzen du, bidegurutzeetan istripu kontzentrazioa 

identifikatzeko helburuarekin. Baita ere kartografia osagarria ateratzen da beste esparru batzuk 

irudikatzeko: urteen arteko istripuen banaketa (2. planoa), biktimak eta beraien lesibitatea (3. 

planoa), istripuen banaketa tipologiaren arabera (4. planoa), harrapatzeen lokalizazioa (5. 

planoa) eta bizikletekin istripuen lokalizazioa (6. planoa).  

Horrela, aztertu beharko inguruneak izango dira:  

3. Taula  Gasteizko Bide Segurtasunaren Plan Estrategikoan 2018-2023 aztertutako inguruneak 

 BSMIPE 2018-2023 2016-2017 Istripuak 

 
Ingurunea 

Istripu 
kopurua 

Harrapatze 
kopurua 

Istripuak 
bizikletekin 

P1 Amerika Latina Plazako biribilgunea 24 1 9 

P2 
Arriagako Atea eta Artapadura kaleen 
arteko intersekzioa 15  5  

P3 
Gasteiz hiribidea eta Beato Tomas de 
Zumarraga hiribideen arteko intersekzioa 14 3 7 

P4 
Arriagako Atea - Zadorra hiribidea 
biribilgunea 11  4  

P5 
Antonio Machado kalea eta Pamplona-
Iruñea kaleen arteko intersekzioa 6  5 

P6 Antonio Machado kalea 17. zenbakia 8 4  2 

P7 
Florida kalea eta Jacinto Benavente 
kaleen arteko intersekzioa 11 4  4 

 Totala 89 12 39 

Ingurune bakoitzarentzat istriputasunaren egoera deskribatzen da, bide segurtasunaren 

disfuntzioak aztertzen dira eta hobekuntzak proposatzen dira, proposamenaren eskema grafiko 

baten barneratuz. Erregistratutako istripuak bidegurutzeetan kokatzen dira datu basean 

azaltzen dira koordenaden laguntzarekin. 
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PCA 1 Amerika Latina Plazako biribilgunea 
 

KOKAPENA 

 
 

PUNTUAREN ISTRIPUTASUNA 
 

Biktimekin istripu kopurua  Biktimen lesibitatea 

2016 2017 Total  H ZL ZA Totala 

11 13 24  0 0 26 26 
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PCA 1 Amerika Latina Plazako biribilgunea 

 

Istripu mota Totala  Inplikatutako ibilgailuak Totala 

Aurrez aldeko talka 7  Autoa/furgoneta 34 

Aldeko talka 1  Motozikleta/ziklomotorea 2 

Ilarako talka 11  Bizikleta 9 

Harrapatzea 1    

Erorikoa 2    

Beste batzuk 2    

 

EGUNGO ANTOLAKETA 

 

 

DISFUNTZIOEN DIAGNOSIA 

125 m-ko diametroa eta 90 m-ko diametro zentrala duen hiri biribilgunea, zirkulazio dentsitate 

altuarekin  (66.000 ibilgailu egunero) eta puntako orduetan auto-ilarak ematen dira. Partzialki 

semaforizatuta dago sei faseekin eta fase hauek tranbiaren semaforizazioarengatik baldintzatuta 

daude. Sarbiderako lau adar ditu, barneko eraztunean 3 eta 4 zirkulazio errei eta sarbideak 3 

sarbide erreiekin eta 3 gehi autobus erreia irteerarako. Mendebaldeko sarbidean tranbiako linea 

gurutzatzen du eta ipar adarra eta hego adarraren artean pasatzen da. 

Oinezkoen pasabideak daude eta bertatik bizikleta bidea pasatzen da, baina hala ere puntu hau 

hiriko gatazkatsuena da, bai bide segurtasunaren ikuspuntutik (24 istripu bi urtetan), eta baita 

zirkulazio dentsitatearengatik, hemen tranbia, oinezkoak, bizikletak eta bus geltoki bat 

elkarbizitzen direlako. 

Aurrez aldeko talken kontzentrazioa altua ikusten da (7, A zonaldean), biribilgunean sartzeko 

A Zona 

B Zona 

R = 45 m 

R = 38 m 
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PCA 1 Amerika Latina Plazako biribilgunea 

garaian pasatzeko lehentasunaren araua ez delako errespetatzen. Istriputasun hau laguntzen 

duten faktoreak bi dira nagusiki, alde batetik gidarien jokabidea eta bestetik ibilbidearen 

deflexioaren geometria bera. Gainera puntu honetan biribilgunearen barruan 4 errei daude.  

Aztertutako epealdian 11 ilarako talka erregistratu dira (hauetako 7 B zonaldean), Juan de Garay 

kaletik iristen den sarbide adarrean, eraztun-itxurako galtzadaren barruan lehentasunaren araua 

ez delako errespetatzen, bai sarreran eta baita irteeran, biribilgunearen diametro handia dela eta 

gehiegizko abiadurak ematen direlako. Gainera honi gehitu behar zaio askotan ibilgailuak ez 

dutela zirkulazio erreiaren ondoko lerroak markatzen duten ibilbidea jarraitzen, gidariek aurrez 

finkatutako ibilbide hauek aldatzen dituzte ahalik eta erradio handiena trazatzeko helburuarekin, 

modu honetan biribilgunearen geometriak ezartzen duen abiadura murrizketa minimizatzen 

dutelako. 

Biribilgunearen sarrera, puntuaren istriputasunean eragiten duten bi faktore elkartzen dira. 

Lehenik eta behin, biribilgunera sartzeko 3 erreiak eragozten dute eskuineko erreitik sartzen den 

ibilgailu bat ikuspen bat izatea biribilgunearen barnealdetik zirkulatzen ari diren ibilgailuak 

ikusteko, ezkerrerago dauden erreietan dauden ibilgailuak galarazten dutelako. Bestetik, autobus 

erreiaren presentziak dela eta sarbidean eskuineko erreitik barneratzen diren ibilgailuak 

biribilgunearen barnean bigarren erreira pasatzen dira, eta horrela talka egiteko arriskua 

areagotzen da biribilgunetik zirkulatzen ari diren ibilgailuekin, gehienbat Portal de Foronda kaletik 

irten behar direnekin. 

Honduras kaletik biribilgunera sarbidean autobus errei esklusibo baten presentziak eragiten du 

sarbide honetatik biribilgunera sartzen diren ibilgailuak zuzenean barneko eraztuneko errei 

zentralera sartzea, eta honek talka arriskua areagotzen du barne eraztuneko eskuineko erreitik 

zirkulatzen ari diren eta Juan de Garay kaletik irten behar diren ibilgailuentzat. 

Gainera, orokorrean gehiegizko zirkulazio abiadura sumatzen da biribilguneko sarbide eta 

irteeratan, barneratze eta irtete erradio handiak direla eta, gomendatzen diren 20 m-etatik gora. 

Balio honen gainetik dauden erradioak gidarien biraketa pertzepzioa gutxitzen dute, eta hauek 

biraketa egitean abiadura ez murrizteko jokabidea hartzen dute. Gainera, biribilgunearen diametro 

handia (125 m) beste arrisku faktore bat kontsideratu behar da, bere barnetik zirkulazioa altua 

sustatzen duelako. 

Oinezkoen zirkulazioa oso zigortuta dago, berdearen denborengatik eta gurutzatu ahal izateko 

zatitutako faseengatik, Juan de Garay kaleko sarbidean berdean zatitutako fase bat dago, hau da, 

oinezkoak erdibitzailean geratu behar dira eta 120 segundo itxaron gurutzatzeko sarbide hau bere 

osotasunean gurutzatu ahal izateko. Ziklo honek oinezkoak gorrian gurutzatzera bultzatzen ditu 

eta harrapatzeen arriskua areagotzen da. 

Seinaleztapen bertikala eta horizontala 

Juan de Garay kaleko sarbidea 

Biribilgunera gerturatzean P-4 eta R-1 seinaleen falta sumatzen da, R-1 eta R-101 seinaleen 

tamaina txikia da, 1.350 mm eta 900 mm izan beharko litzateke, hurrenez hurren. Oinezkoen 

pasabidean ez dago R-407 seinalea bizikleta bide baden presentzia seinaleztatzeko. Bus erreiaren 

linea azken tartean egoera txarrean dago, bide markak bezala. 
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PCA 1 Amerika Latina Plazako biribilgunea 

Portal de Foronda kaleko sarbidea 

Biribilgunera gerturatzean P-4 eta R-1 seinaleen falta sumatzen da, R-1 eta R-101 seinaleen 

tamaina txikia da eta gaizki orientatuta daude. R-407 seinalea falta da bizikleta bide dagoela 

adierazteko. Bide markak egoera txarrean. 

Euskal Herria Bulebarreko sarbidea 

Seinaleztapen bertikalaren erabateko gabezia. Nagusiki, gerturatze eta biribilgunera sarbiderako 

P-4 eta R-1 seinaleak falta dira. Barneko uhartetxoan kokatuta dagoen R-402 seinalea gaizki 

orientatuta dago. R-407 seinalea falta da bizikleta bide dagoela adierazteko. Erreiak banatzen 

dituzten banaketa lerroak ez daude ondo perfilatuta, eta honek bere ikuspen zailtzen du. Bide 

markak egoera txarrean. 

Honduras kaleko sarbidea 

Biribilgunera gerturatzean P-4 eta R-1 seinaleen falta sumatzen da. Barneko uhartetxoan kokatuta 

dagoen R-402 seinalea gaizki orientatuta dago. R-407 seinalea falta da baita ere bizikleta bide 

dagoela adierazteko. Erreiak banatzen dituzten banaketa lerroak ez daude ondo perfilatuta, eta 

honek bere ikuspen zailtzen du. Bide markak egoera txarrean. 

 

BIZIKLETENTZAKO BIDE SEGURTASUNAREN BALDINTZATZAILE FISIKOEN INBENTARIOA  

     
Bizikleta bidearen espazio fisikoa  Bidegurutzearen ikuspena  

Bidegorri Bai  Argiztapena Bai 

Espaloia Bai  Ibilgailuen aparkamendua Ez 

Galtzada Bai  Zabor-ontziak Ez 

Bidegorriaren seinaleztapena  Beste elementuak (zehaztu) 
Tranbiaren  

katenaria 

Seinale bertikala  Ez    

Bide markak Bai    

Pasoa eragoztean duen diziplina eza Ez    
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PCA 1 Amerika Latina Plazako biribilgunea 

ARGAZKI INBENTARIOA 
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PCA 1 Amerika Latina Plazako biribilgunea 

 

 

  

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENA PUNTUAN 

Puntu honetan istriputasuna murrizten lagunduko lukeen irtenbide bat biribilgunearen lurperatzea 

izango litzateke, hiriko beste biribilgune batzuetan egin den bezala. Borondate sozial eta 

ekonomiko handiko proiektua izango zenez, aldaketa puntual batzuk proposatzen dira Amerika 

Latina Plazarako plan estrategiko honetan, baina ikusiz hiriko puntu honetan sortzen den 

problematika, bera gaitasunari buruzko ikerketa espezifiko bat beharko litzateke, egungo eta 

etorkizuneko diseinua aztertuz eta biribilguneko mugikortasunean parte hartzen duten 

desplazamendu modu ezberdinen behar espezifikoak aztertuz. 

 Biribilgune barnealdea zirkulazio erreiak 4tik  3ra murriztu, bertako kanpo diametroa 

murriztuz. Modu honetan zirkulazioari erresistentzia areagotzen da eta sarbidetako 

trazaduretan tangentzialtasuna murrizten da. Guzti honek zirkulazio abiaduraren murrizketa 

orokor bat erakarriko du, bai sarbideetan eta baita biribilgunearen barnealdean. 

 Barneko eraztunean semaforizazio bidez erregulazioa gehitu, sarbidean segurtasuna 

areagotzeko eta biribilgunearen barnealdea aurrez aldeko talkak izateko arriskua gutxitzeko. 

 Zirkulazio errei zuzena hegoaldeko sarbide eta ekialdeko sarbidearen artean. 

 Ekialdeko sarbidearen sarrera eta irteeraren artean semaforo faseen sinkronizazioa. Horrela 

oinezkoen pasabideari jarraitasuna emango zaio eta oinezkoek ez dute hainbeste fase 

gorrian gurutzatuko, harrapatze arriskua gutxituz.  

 R-1 eta P-4 gerturatze seinale bertikal guztien berrikuntza eta gehitzea, eta baita ere 

sarbide guztietan oinezkoen pasabidearen presentzia (S-13) eta bizikleta bidea (R-407). 

Seinale berriak orientazio zuzen batekin instalatzea gomendatzen da eta 1.350 mm-ko 

tamaina ezartzea seinale triangeluarrentzat eta 900 mm seinale borobil eta karratuentzat. 

 Egoera txarrean dauden eta nahastea sortzen duten bide marka guztiak berriz margotu, 

bere ikuspena eta eraginkortasuna areagotzeko. 
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PCA 1 Amerika Latina Plazako biribilgunea 
 

PROPOSAMENAREN ESKEMA 
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PCA 2 Arriagako Atea eta Artapadura kalearen arteko intersekzioa 
 

KOKAPENA 

 
 

PUNTUAREN ISTRIPUTASUNA 
 

Biktimekin istripu kopurua  Biktimen lesibitatea 

2016 2017 Totala  H ZL ZA Totala 

9 6 15  0 1 15 16 
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PCA 2 Arriagako Atea eta Artapadura kalearen arteko intersekzioa 

Istripu mota Totala  Inplikatutako ibilgailuak Totala 

Aurrez aldeko talka 9  Autoa/furgoneta 15 

Aldeko talka 1  Motozikleta/Ziklomotorea 6 

Ilarako talka 2  Bizikleta 5 

Erorikoa 3    

 

EGUNGO ANTOLAKETA 

 

 

DISFUNTZIOEN DIAGNOSIA 

Hiru sarrera eta lau irteera dituen hiri biribilgunea, 38 m-ko kanpo diametroa, 19 m-ko barne 

diametroa eta bi zirkulazio errei dituen eraztun itxurako galtzada, 10 m-ko zabalerako. 

Oinezkoentzako pasabide erregulatuak daude eta bizikleta bidea eta tranbiaren ibilbidea 

mendebaldeko sarbidetik. 

Biribilguneko sarbidean pasatzeko lehentasunaren arauaren arau-haustea nabaritzen da, eta 

honek aurrez aldeko talkak sorrarazten ditu. Biribilgunea sarbidean ibilbide tangentzialeko diseinua 

dauka, eta horrek sorrarazten du gidarietan sentsazio bat ez diena eskatzen abiadura gutxitzea 

bertara iristerako, bertako sarrera eta irteera erradioak handiegiak direlako, gomendatutako 20 m 

baino gehiagokoak, eta iristen diren ibilgailuak ez dute beharrezkoa den abiaduraren deflexioa 

egiten. 

Eraztun itxurako galtzadan gutxi gora behera 2 m-ko gehiegizko zabalera bat dago, eta honek 

eragiten du beharrezkoak dira abiadura deflexioak ez egiten. Oso zabala denez, ibilgailuen joera 

sarrerako ibilbidea biribilguneko barneko erreitik egitea da, eta horren ondorioz egindako 

mugimendua zuzenagoa da eta ez dago abiadura deflexiorik. Atxikitzen den aireko irudian ikusi 

daiteke nola galtzadaren higadura askoz handiagoa den biribilgunera sartzeko barneko erreian. 

a 

R=35 m 
R=70 m 

R=∞ 

R=80 m 
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PCA 2 Arriagako Atea eta Artapadura kalearen arteko intersekzioa 

Biribilguneko irteera erradioa handiegia da (a puntuaren kasuan ikusi daitekeen bezala), eta 

horregatik askotan ibilgailuak ez dute jarraitzen zirkulazio erreiaren alboko lerroak markatzen 

duten ibilbidea. Gidariek aurrez ezarritako ibilbide hauek aldatzen dituzte ahalik eta erradiorik 

handiena trazatu ahal izateko, era honetan biribilgunearen geometriak ezartzen duen abiaduraren 

murrizketa gutxitzeko. Honek eragiten du irteerako zirkulazio abiadurak oso altuak izatea 

oinezkoen pasabide eta bizikleten bidegurutzeen aurrean. Biribilguneen helburua abiadurak 

kontrolatzea da, segurtasuna oso erlazionatuta dagoelako abiaduren kontrolarekin. 

Gasolindegia dagoen adarrean, gehiegizko espazioa zuzentzeko seinaleztapen horizontalak 

eragiten du irteerarako barne angelua oso handia izatea (40 baino gehiago), eta ondorioz ez dira 

beharrezkoak diren abiadura deflexioak ematen, eta oinezkoen pasabidea dago. 

Seinaleztapen bertikala eta horizontala 

Oinezkoen pasabideak ez daude behar bezala babestuta S-13 seinaleztapen bertikala falta da eta, 

oinezkoen lehentasuna adierazten duena, eta arriskua P-20 seinalea falta delako, gurutzatzeko 

pasabideak luzeegiak direlako puntuetako batzuetan, bereziki Arriagako Atetik gasolindegira 

gurutzatzeko. 

Orokorrean antzematen da seinaleztapenaren mantentze egoera eskasa dela eta tamaina eta 

uniformetasun irizpideak ez direla betetzen, batez ere euskarrien ainguraketan, non biratutako 

edo okertutako seinale batzuk ikusten dira. 

P-4 (biribilgunearen oharra) eta R-1 (pasoa utzi) seinaleen falta sumatzen da biribilguneko sarbide 

guztietan. Dauden seinaleen tamaina txikia da. 8.1-IC errepide instrukzioaren araberako errepide 

konbentzionalaren tamaina eduki beharko lukete. 

 

BIZIKLETENTZAKO BIDE SEGURTASUNAREN BALDINTZATZAILE FISIKOEN INBENTARIOA 

     
Bizikleta bidearen espazio fisikoa  Bidegurutzearen ikuspena  

Bidegorria Bai  Argiztapena  Ez 

Espaloia Bai  Ibilgailuen aparkamendua Ez 

Galtzada Bai    

Bidegorriaren seinaleztapena  Zabor-ontziak Ez 

Seinale bertikala  Ez  Beste elementuak (zehaztu)  

Bide markak Bai  

Pasoa eragozten duen diziplina eza Bai  
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PCA 2 Arriagako Atea eta Artapadura kalearen arteko intersekzioa 

ARGAZKI INBENTARIOA 
 

  

  

  

  
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENA PUNTUAN 

Puntu honetarako proposamen gehienak biribilgunearen tangentzialtasuna murrizteko bideratzen 

dira, bertara sarbideetako erradioak murriztuz. 

Arriagako Atea kaletik biribilgunera sarrera enborreko erreia batera murriztea proposatzen da, 

mugimendu tangentzial hauek zuzentzeko eta biribilgunera gehitzeko momentuan beharrezkoa 

den deflexioa sortzeko. 

10 m baino gutxiagoko sarrerako barne erradioak eta irteerako erradioak 12 m baino gutxiago 

direnean modifikatu eta doitzea proposatzen da. Horretarako erdibitzailea modifikatzea 

proposatzen da, angeluan murriztu ahal izateko. 

Trazadura zehatzak bultzatu behar dira, non mugimendu ezberdinen abiadurak ez diren oso 

desberdinak, batez besteko zirkulazio abiaduraren oso gainetik edo oso azpitik ibilgailuak 

zirkulatzen egotekotan arriskua areagotzen delako. 

Helburu hau lortzeko bidean, eraztun-itxurako galtzadaren zabalera 9 m-koa izan behar da, eta 

abiadurak homogeneizatzen laguntzeko, gutxi gora behera 1 m-ko uhartetxo zentralaren zona 

zehargarri bat margotzea proposatzen da. Ibilgailu astunen zirkulazio nabaria duen puntu bat 

denez, zonalde zeharkagarri hau uhartetxo zentralaren inguruan biraketa mugimenduan ibilgailu 

astunak laguntzen ditu. Margoa nahikoa ez izatekotan eraikuntza fisikoa proposatzen da, malda 

pixka bat emanez ibilgailu astunengatik, baina beste erabiltzaileak erabiltzeari etsitzeko. 

Biribilguneko uhartetxo deflektore guztiak fisikoak izan beharko litzateke, ez bakarrik margoarekin 

mugatutakoak. Oinezkoen pasabideak uhartetxoarekin oinezkoen segurtasuna areagotzen 

lagunduko dute. 
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PCA 2 Arriagako Atea eta Artapadura kalearen arteko intersekzioa 

Ingurunearen seinaleztapen hobetu behar da, ibilgailuentzat ikuspen maila areagotuz eta, batez 

ere, oinezkoentzako seinaleztapena hobetu behar da S-13 seinaleak ezarriz, eta bizikletentzako 

ere, nahiz eta bidegorria egon, ibilgailu asko, bizikletak eta tranbia elkarbizitzen duten puntu bat 

delako. 
 

PROPOSAMENAREN ESKEMA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gasteizko Bide Segurtasun eta Mugikortasun Iraunkorreko  

Plan Estrategikoa 2018-2023 

 

101 
 

 
 

PCA 3 Gasteiz hirib. eta Beato Tomas de Zumarraga hiribidearen arteko intersekzioa 
 

KOKAPENA 

 
 

PUNTUAREN ISTRIPUTASUNA 
 

Biktimekin istripu kopurua  Biktimen lesibitatea 

2016 2017 Totala  H ZL ZA Totala 

6 8 14  0 1 14 15 
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PCA 3 Gasteiz hirib. eta Beato Tomas de Zumarraga hiribidearen arteko intersekzioa 

 
 

Istripu mota Totala  Inplikatutako ibilgailuak Totala 

Aurrez aldeko talka 2  Autoa/furgoneta 6 

Aldeko talka 1  Motozikleta/ziklomotorea 3 

Ilarako talka 2  Bizikleta 7 

Harrapatzea 3  Tranbia 3 

Erorikoa 4    

Beste batzuk 2    

 

EGUNGO ANTOLAKETA 

 

 

DISFUNTZIOEN DIAGNOSIA 

Semaforo bidez erregulatutako gurutze formako intersekzioa, non albo batetik tranbiaren linea 

igarotzen da, bi noranzkoko espaloian banandutako bi bizikleta erreiekin kointzidituz. 

Seinaleztapen horizontala eta bertikala egoera onean dago. 

Tranbia igarotzen den lekuen istripu kontzentrazio bat ikusten da, batez ere harrapatzeak eta 

bizikleten erorikoak. Bertan egindako ikuskapenagatik, asko irekitzen den espazio bat da eta 

bertan desplazamendu modu ezberdinen arteko elkarbizitza aplikatzen da: tranbia, bizikleta, 

oinezkoak eta ibilgailuak. Oinezkoentzako semaforo denborak berdean laburrak dira eta gainera 

zatitutako faseak dituzte Gasteiz hiribidea gurutzatzeko, eta ondorioz fase gorrian gurutzatu eta 

arriskuak hartzen dituzte. Txirrindularien diziplina eza baita ere laguntzen du arrisku egoera hauek 

areagotzen. Egoera hau larriagoa izaten da puntako orduetan Beato Tomas de Zumarraga kalean 
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ibilgailu dentsitate altua egoten delako, ibilgailuentzat semaforoaren fasea berdean laburregia da 

eta gidariek laranjan pasatzeko azkar mugitzen dira, arrisku egoerak sorraraziz. Semaforo fase 

hauek tranbiaren semaforo faseengatik baldintzatuta daude. 

Gasteiz hiribidean bizikleta bideetako bidegurutzeen kokapena oinezkoen ibilbide naturalekin 

gatazkan sartzen dira. Bere naturarengatik eta oinezkoa beti erabiltzailerik ahulena delako, 

espazio hauetan bizikletak beraien hierarkia ezartzen dute, eta oinezkoa bultzatzen dute bere 

ibilbide naturaletik desplazatzen, eta ondorioz topaketa hauetan ez dira beti errespetatuak izaten. 

Oinezkoa, bizikleta eta ibilgailuak elkarbanatzen duten espazioan eta bertatik tranbia igarotzen 

denean ondo seinaleztatuta dago arriskua tranbia eta bizikletak seinaleen bitartez, baina 

perspektiba batzuetatik nahastea sortzen duen gehiegizko seinaleztapena egon daiteke. Hala ere, 

babes fisikorik gabeko eta elkarbanatutako azalera handiko espazio bat denez, oinezkoak bere 

ibilbidean gurutzatzeko garaian eta bere segurtasun espazioan arriskuak onartzen ditu, batez ere 

bere adin eta osasun egoeraren arabera, Gasteiz hiribideko oinezkoen pasabidean fase berdean 

koordinazio falta onartuz. Oinezkoa bere parean dagoen semaforoa fase berdean ikusten du, 

baina bere aldekoan gorrian dauka, eta gainera tranbiak ez ditu argi seinaleak edo semaforoak eta 

azalera asfaltoaren testura berdina dauka, Gasteiz hiribidearen oinezkoen pasabidearen jarraipena 

delako. Guzti honek bidearen erabiltzaileen artean nahastea sortu dezake. 

Seinaleztapen horizontala eta bertikala 

Hego-mendebaldeko izkinan kokatutako R-101 (sarrera debekatuta) seinalea gaizki orientatuta eta 

posizionatuta dago. R-101 seinalea falta da Gasteiz hiribideko erdibitzailearen intersekzioko ipar 

aldean eta hego aldean. Kale bera honetan oinezkoen pasabideak eta bizikleta bideak 

seinaleztatzeko S-13 eta R-407 seinaleak falta dira, eta baita ere debekatutako biraketarako R-302 

eta R-303 seinaleak. 

 

OINEZKOENTZAKO BIDE SEGURTASUNAREN BALDINTZATZAILE FISIKOEN INBENTARIOA 

     
Oinezkoen pasabideetako espazio fisikoa   Bidegurutzearen ikuspena  

Babeserako belarriak Ez  Pasabideen argiztapena Bai 

Irisgarria Bai  Ibilgailuen aparkamenduak Ez 

Oinezkoen pasabideen seinaleztapena   Zabor-ontziak Ez 

Seinale bertikala (S-13) Ez  Beste elementuak (zehaztu)  

Bide markak Bai    

Semaforizazioa Bai    
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PCA 3 Gasteiz hirib. eta Beato Tomas de Zumarraga hiribidearen arteko intersekzioa 

BIZIKLETENTZAKO BIDE SEGURTASUNAREN BALDINTZATZAILE FISIKOEN INBENTARIOA 

     
Bizikleta bidearen espazio fisikoa  Bidegurutzearen ikuspena  

Bidegorria Bai  Pasabideen argiztapena Bai 

Espaloia Bai  Ibilgailuen aparkamenduak Ez 

Galtzada Ez    

Bidegorriaren seinaleztapena    

Seinale bertikala  Bai    

Bide markak Bai    

Pasoa eragozten duen diziplina eza Bai    

     

 

ARGAZKI INBENTARIOA 
 

  

  

  

  
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENA PUNTUAN 

Hobekuntzarako proposamenak intersekzioaren berrantolaketa baten aldekoak dira, oinezkoen eta 

txirrindularien segurtasuna areagotzeko helburuarekin, diagnosian ikusi den bezala, tranbia 

linearen ingurunean istriputasun eta segurtasun arazorik handienak aurkezten dituzten kolektiboak 

direlako. 

Gasteiz hiribideko zirkulazioa 3 erreitik 2ra pasatzera iparraldeko noranzkoan, kendutako zirkulazio 

erreia linean aparkamendura bideratuz. Errei kopuruaren murrizketa Gasteiz hiribideko 

jarraitasunarengatik baldintzatuta dator, errei batera gehi autobus geltokiaren elkarbanatutako 

beste errei batera murrizten delako. Murrizketa honek ahalbidetuko luke gainera oinezkoen 

espazioa areagotzen eta gurutzatzeko distantzia murriztu, puntu honetan espaloia bi metroetan 
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areagotzen delako eta Beato Tomas de Zumarraga kalean oinezko pasabide barri bat kokatzen da, 

intersekzioa eta tranbia linearen artean, oinezkoei tranbiarekin gurutzaketa saihesteko aukera 

emanez eta bizikleta bideari Gasteiz hiribideko ipar hegoa bere ibilbidean ere bai. 

Gasteiz hiribideko bidegurutzeetan bizikleta erreien ibilbideak modifikatzen dira. Modifikazio honek 

bizikleten gurutzaketa kalearen bi noranzkoetan ibilgailuen gelditze lerroaren parera eramaten du, 

egungo egoeraren kontrakoa, gurutzatzeko lehentasuna oinezkoei emanez kalea tangentzialago 

gurutzatu ahal izateko, bere desplazamenduaren barruan ibilbide naturalago bat. 

Seinaleztapen bertikal eta horizontal guztia sendotzen da egoera berrira egokituz eta tranbia 

igarotzen den lekuetan gomendatzen da oinezkoentzako talde semaforikoak areagotzea. Oso 

garrantzitsua izango litzateke Gasteiz hiribideko oinezkoentzako semaforo faseak, bai gorrian eta 

bai berdean, zatituta ez egotea eta fase bakar batean gurutzatu ahal izatea. 

Oinezkoa eta tranbia elkarbanatzen duten zonaldean, semaforizazioaren seinaleztapena 

sendotzeaz gain, zonaldearen azaleran granate/gorri koloreko margo bate matea gomendatzen 

da, eta tranbia arriskua seinaleak barneratzea. 
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PROPOSAMENAREN ESKEMA 
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PCA 4 Arriagako Atea – Zadorra hiribidea biribilgunea 
 

KOKAPENA 

 
 

PUNTUAREN ISTRIPUTASUNA 
 

Biktimekin istriputasuna  Biktimen lesibitatea 

2016 2017 Totala  H ZL ZA Totala 

4 7 11  0 0 14 14 
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PCA 4 Arriagako Atea – Zadorra hiribidea biribilgunea 

 
 

Istripu mota Totala  Inplikatutako ibilgailuak Totala 

Aurrez aldeko talka 8  Autoa/furgoneta 14 

Ilarako talka 2  Motozikleta/ziklomotorea 2 

Beste batzuk 1  Bizikleta 4 

   Tranbia 1 

 

Egungo antolaketa 

 

 

DISFUNTZIOEN DIAGNOSIA 

Biribilgune obalatua hirigunearen periferian, Abetxuko auzora sarbidea ematen duena, 

sarrera/irteerako lau adarrekin, Zadorra kalean sarrera/irteerako errei batekin eta gainontzeko 

sarbideentzako 2 errei, auto-pilaketak aurkezten ez dituen zirkulazioarekin. Eraztun-itxurako 

galtzada 10 m-ko zabalera eta 3 erreiekin. 

Tranbia pasatzerako momentua soilik ibilgailuentzat semaforoarekin erregulatuta dago erreserba 

gresillaren bitartez. 

Galtzadan banandutako bizikleta bat dago biribilgunearen inguruan igarotzen dena, hegoaldetik, 

bizikletentzako seinaleztapen horizontaleko markekin eta beste guztian oinezkoekin 

elkarbanatutako espaloian erreia. Sarbide guztietan oinezko/bizikletentzat pasabideak daude. 

Iparraldetik biribilgunerako sarbidean aurrez aldeko talkek kontzentrazio bat ikusten da, 

seguruenik kurbatura erradioa sarrera altua delako (91 m) eta sarbide honetatik trazaduren 

tangentzialtasuna dela eta. Ibilgailuak iparraldeko adarretik sartzerakoan ez dute bere abiadura 

R = 91 m 

R = 72 m 

R = 72 m 

R = 58 m 
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PCA 4 Arriagako Atea – Zadorra hiribidea biribilgunea 

murrizten, zirkulazioaren aurrean erresistentzia gutxi dagoelako trazaduraren geometria dela eta. 

Honek puntu honetan abiadura handiak sorrarazten ditu, talkak izateko arriskua areagotuz. 

Orokorrean, gomendatzen diren 20 m-etatik gorako sarrera eta irteera erradioak ikusten dira. 

Gainera barneko trazadura obalatuak bi tarte zuzen eragiten dituzte, eta honek biribilgunearen 

barnean abiadura areagotzea erakartzen du. Bi faktoreak kontuan izanda ondorioztatzen da 

biribilgune honek ibilgailuen trazadura aldaketen aurrean erresistentzia gutxi eskaintzen duela, 

zirkulazioa abiadura eta talka egiteko arriskua areagotuz. 

Auditoretza egindako egunean seinaleztapen horizontalaren mantentze bat nabarmendu zen 

orokorrean, eta seinaleztapen bertikalaren kasuan ikusten da batzuk egoera txarrean daudela, 

okertuak, islatzailea galduta, etab. Sarbideko adarretako batzuetan bakarrik R-1 lehentasuneko 

seinale bat dago altuera aldagarriarekin eta kale konbentzionaleko neurriekin, 1.350 mm-ko 

altuera gomendatzen denean. 

Iparraldeko sarreran aurrez aldeko talka istripuen kontzentrazioa ikusten da, sarbideko 

erradioaren geometria solairuan handiegia delako, eta honen eraginez ibilgailuak sartzerakoan ez 

dituzten beharrezkoak diren abiadura deflexioak egiten (abiaduraren murrizketa sartzerakoan eta 

irteterakoan abiadura berreskuratu). 

Eraztun itxurako galtzadak 3 errei aurkezten ditu, eta biribilgune obalatua delako barnealdean 

zirkulazio abiadura handiagoak izateko aukera ematen du. Kontsideratuz sarrera irteerak gehienen 

2 erreikoak direla barne errei bat ezabatu beharko litzateke. 

Seinaleztapen horizontala eta bertikala 

Zadorra Hiribidea ekialdea sarbidea 

P-4 seinalearen (biribilgunearen presentzia) gabezia nabaritzen da biribilgunera gerturatzerakoan. 

R-401 seinalea sarrerako uhartetxo deflektorean zurbil dago. S-13 (oinezkoen pasabidea) eta R-

407 (bizikleta bidea) seinaleak falta dira oinezkoen pasabidean eta bizikleta bidean. R-1 (pasoa 

utzi) seinalearen falta biribilgunearen sarreran eskuinean. R-101 seinalea falta biribilgunearen 

barnetik zirkulatzen ari diren ibilgailuentzat kontrako noranzkoan sartzeko debekuarekin. 

Seinaleen tamaina txikia da. Erreiak banantzeko, gelditze lerroak, belarriak uhartetxoan eta 

oinezkoen pasabideen seinaleztapen horizontala ezabatuta dago. 

Zadorra Hiribidea mendebaldea sarbidea 

R-1 seinale falta biribilgunetik 150 m-ra. R-407 seinalea falta oinezkoen pasabideetan bizikleta 

bidearen presentzia adierazteko. Seinaleen tamainak txikiegiak dira.  

A-3601 sarbidea 

P-4 eta R-1 seinaleak biribilgunera gerturatzean falta dira. R-407 seinalea falta oinezkoen 

pasabideetan bizikleta bidearen presentzia adierazteko eta S-13 seinaleak margotuta daude eta ez 

dira ondo ikusten. R-1 seinaleak biribilguneak sartzeko gaizki kokatuta eta gaizki orientatuak 

daude. R-101 seinalea falta biribilgunearen barnetik zirkulatzen ari diren ibilgailuentzat kontrako 

noranzkoan sartzeko debekuarekin. Seinaleen tamaina txikia da. Gelditze lerroen, oinezkoen 

pasabideen eta bizikleta bideen seinaleztapen horizontala egoera kaskarrean dago. 
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Arriagako Atea kaletik sarbidea 

P-4 seinaleen falta biribilgunera gerturatzerakoan. R-401 seinalea sarrerako uhartetxo 

deflektorean zurbil eta gaizki orientatuta dago. S-13 (oinezkoen pasabidea) eta R-407 (bizikleta 

bidea) seinaleak falta dira. R-1 seinalea falta da biribilgunera sartzerakoan eskuineko aldean. R-

101 seinalea falta biribilgunearen barnetik zirkulatzen ari diren ibilgailuentzat kontrako noranzkoan 

sartzeko debekuarekin. Seinaleen tamainak txikiak dira. Biribilgunearen barneko uhartetxoan 

dagoen R-402 seinalea gaizki orientatuta dago. Erreiak banantzeko, gelditze lerroak, belarriak 

uhartetxoan eta oinezkoen pasabideen seinaleztapen horizontala gaizki nabarmenduta daude. 

 

OINEZKOENTZAKO BIDE SEGURTASUNAREN BALDINTZATZAILE FISIKOEN INBENTARIOA 

     
Oinezkoen pasabideetako espazio fisikoa  Bidegurutzearen ikuspena  

Babeserako belarriak Ez  Pasabideen argiztapena Zuzena 

Irisgarria Bai  Ibilgailuen aparkamenduak Ez 

Oinezkoen pasabideen seinaleztapena  Zabor-ontziak Ez 

Seinale bertikala (S-13) 
Falta 

dira 
 Beste elementuak (zehaztu) Tranbia 

Bide markak 
Egoera 

txarra 
   

Semaforizazioa Bai    

   

BIZIKLETENTZAKO BIDE SEGURTASUNAREN BALDINTZATZAILE FISIKOEN INBENTARIOA 

     
Bizikleta bidearen espazio fisikoa  Bidegurutzearen ikuspena  

Bidegorria Bai  Argiztapena Bai 

Espaloia Bai  Ibilgailuen aparkamenduak Ez 

Galtzada Bai    

Bidegorriaren seinaleztapena  Zabor-ontziak Ez 

Seinale bertikala  Ez  Beste elementuak (zehaztu) Tranbia 

Bide markak Bai    

Pasoa eragozten duen diziplina eza Bai    
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ARGAZKI INBENTARIOA 
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HOBEKUNTZA PROPOSAMENA PUNTUAN 

Gidari, txirrindulari eta oinezkoei irakurketa homogeneo bat errazteko helburuarekin 

biribilgunearen seinaleztapena bateratzea gomendatzen da, batez ere seinaleztapen bertikala. R-1 

lehentasun seinale guztiak berritu behar dira, eta bikoiztu bidearen bi aldetan jarriz, errepide 

konbentzionaleko tamainarekin ezarriz. S-13 seinale guztiak osatu behar dira sarbide guztietako 

oinezkoen pasabideetan. Proposatzen da baita ere oharpen P-4 seinalea “zirkulazio birakaria” 

iparraldeko sarbidean jartzea, eta era berean abiadura murrizteko R-301 seinaleak ezartzea, 40 

km/o sarbide guztietatik 50 m-ra. 

 

R-402 derrigor seinaleztapena berriz kokatu intersekzioan biraketaren derrigorrezko norabidean, 

batzuk egoera kaskarrean daudelako. 

R-401b eta R-401a seinaleztapen ipini uhartetxo deflektoreetan, R-101 seinalea ipini Zadorra 

hiribidea mendebaldeko sarbidea debekatzeko. 

Bide marka horizontal guztiak berriz ere margotu bere ikuspena eta eraginkortasuna areagotzeko. 
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Iparraldeko sarbide adarrean biribilgunera sarbidearen erradioa modifikatzea gomendatzen da, 

horrela biribilgunera sartzerakoan gehiegizko abiadurak saihesteko. Gainera sarrera/irteerako errei 

zuzen bat egitea proposatzen da, biribilgunera sarbidea errei bakar batean utziz. 

Biribilgunearen barnealdean 3 erreietatik 2ra murriztu, abiadura oso altutan zirkulatzen duten 

ibilgailuak saihesteko, ibilbidearen trazadura behartuko da biribilgunearen barnean abiaduren 

trinkotasuna sustatzeko. Neurri honek ez du biribilgunearen gaitasuna eragina izango, 

biribilgunera sartu edo irteteetako gehienez bi errei dituelako. 
 

PROPOSAMENAREN ESKEMA 
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PCA 5 Antonio Machado kalea eta Pamplona-Iruñea kalearen arteko intersekzioa 
 

KOKAPENA 

 
 

PUNTUAREN ISTRIPUTASUNA 
 

Biktimekin istripu kopurua  Biktimen lesibitatea 

2016 2017 Totala  H ZL ZA Totala 

3 3 6  0 1 5 6 
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PCA 5 Antonio Machado kalea eta Pamplona-Iruñea kalearen arteko intersekzioa 

 

Istripu mota Totala  Inplikatutako ibilgailuak Totala 

Aurrez aldeko talka 5  Autoa/furgoneta 6 

Aldeko talka 1  Motozikleta/ziklomotorea 1 

   Bizikleta 5 

 

EGUNGO ANTOLAKETA 

 

 

DISFUNTZIOEN DIAGNOSIA 

36 m-ko hiri biribilgunea, 7 m-ko zirkulazio eraztuna eta zirkulazio bi erreiekin, non deflexiorako 

uhartetxoa Antonio Machado kalea bera eratzen duen hiribideak sortzen du. Bi noranzkoko alboko 

zerbitzua dago biribilgunearen sarbidean hegoaldetik. Aztertutako espazioan oinezkoen 

pasabideak daude eta bizikleta bide bat dago Antonio Machado kaleko erdiko etorbidean, 

biribilgunea zeharkatzen duena alboetatik espaloian. 

Nahiz eta ez identifikatu istripu kontzentrazioa sarbide zehatz batean, denetan egon da istripuren 

bat. Nagusiki istripu hauek aurrez aldeko istripuak dira biribilgunearen barnetik zirkulatzen diren 

ibilgailuen eta bertara sartzen diren ibilgailuen artean. Istripu hauen kausa nagusia biribilgunera 

sartzen diren ibilgailuak beharrezkoak diren abiadura deflexioak ez dituztela egiten da (abiadura 

murriztu sartzerakoan eta berreskuratu irteterakoan), sarbidearen barnealdeko/kanpoaldeko 

erradioak 12 m-koak baino txikiagoak direlako, eta honek tangentzialtasunak ahalbidetzen ditu eta 

ibilgailuak trazadura ia zuzenak egiten dituzte Antonio Machado kaletik biribilgunearen bitartez. 

Biribilgunearen hegoaldeko sarrera eta irteerak oso atzeratuta daude eta bertatik sarrera/irteera 

angelu zuzenean ematen da. Honen ondorioz ikuspena ez da egokia eta hemendik sartu edo 

irteten diren ibilgailuak angelua dela eta gehiago arriskatzen dute sartu edo irteterakoan 
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barnealdeko bi zirkulazio erreiak inbaditzen dituztelako. Irteera hauen ondorioz bizikletekin talkak 

ematen dira, bizikletak intersekzioak gurutzatzen daudelako. 

Seinaleztapen bertikala eta horizontala 

Pamplona – Iruñea kaleko sarbidea 

Biribilgunera gerturatzerakoan P-4 seinalea (arrisku abisua) falta da. Baita ere oinezkoen 
pasabideen egoerako seinaleak S-13 eta bizikleta bideen seinalea R-407 falta dira. R-1 seinalea 

(pasoa utzi) biribilguneko sarbidean ezkerreko aldean errepikatuta egon beharko litzateke. R-101 
seinalea falta da biribilgunearen barnetik zirkulatzen ari diren ibilgailuentzat kontrako noranzkoan 

sartzeko debekuarekin. Bide marken eta oinezkoen pasabideen seinaleztapen horizontala egoera 
txarrean edo gaizki ezabatuta dago, nahasketa sortu dezakeena. 

Antonio Machado ekialdeko sarbidea 

Biribilgunera gerturatzerakoan R-1 seinalea falta da. S-13 eta R-407 seinaleak falta dira ere 
oinezkoen pasabidean eta bizikleta bidean. Seinaleen tamainak txikiak dira. Gelditze lerroak, paso 

uzteko seinaleak eta oinezkoen pasabideen seinaleztapen horizontala gaizki nabarmenduta daude. 

Antonio Machado mendebaldeko sarbidea 

Biribilgunera gerturatzerakoan R-1 eta P-4 seinaleak falta dira. S-13 eta R-407 seinaleak falta dira 

ere oinezkoen pasabidean eta bizikleta bidean. Seinaleen tamainak txikiak dira. Gelditze lerroak, 
paso uzteko seinaleak eta oinezkoen pasabideen seinaleztapen horizontala gaizki nabarmenduta 

daude. 

 

BIZIKLETENTZAKO BIDE SEGURTASUNAREN BALDINTZATZAILE FISIKOEN INBENTARIOA 

     
Bizikleta bidearen espazio fisikoa  Bidegurutzearen ikuspena  

Bidegorria Bai  Argiztapena Bai 

Espaloia Bai  Ibilgailuen aparkamendua Bai 

Galtzada Ez    

Bidegorriaren seinaleztapena  Zabor-ontziak Bai 

Seinale bertikala  Ez  Beste elementuak (zehaztu)  

Bide markak Bai    

Pasoa eragozten duen diziplina eza Ez    

     

 

ARGAZKI INBENTARIOA 
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PCA 5 Antonio Machado kalea eta Pamplona-Iruñea kalearen arteko intersekzioa 
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PCA 5 Antonio Machado kalea eta Pamplona-Iruñea kalearen arteko intersekzioa 

 

 

  

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENA PUNTUAN 

Beharrezkoa da oinezkoen pasabideen presentzia abisatzen duten seinaleak (S-13) eta bizikleta 

bidearen seinaleak (R-407) ezartzea beharrezkoa den sarbideetan beraien kokapenari buruz 

abisatzeko. Era berean komenigarria izango litzateke P-4 (biribilgunea gertu) eta R-1 (pasoa utzi) 

seinaleak ezartzea arauzko distantzian eta R-301 (gehienezko abiadura) 40 km/o bertatik 50 m-

tara. Seinale hauen ikuspena areagotzeko helburuarekin egungoak kendu eta berriak ezartzea 

proposatzen da, 1.350 mm-ko tamainarekin seinale poligonalentzako eta 900 mm-ko diametroa 

borobilentzako. Egoera txarrean edo hondatuta dauden seinaleak aldatu. 

Gidarien artean ikuspen maila areagotzeko, bide marka horizontalak, oinezkoen pasabideak eta 

babeserako belarriak berriz ere margotu behar dira. 

Biribilguneko hegoaldeko uhartetxoa aldatu eta inbutu geometria ezarri, gatazka puntuak 

murrizteko bitik (1 sarreran eta beste bat irteeran) batera (sarrera eta irteera puntu berdinetik). 

Era honetan Antonio Machado kaleko sarbide honetan talka egoteko arriskua erdira murrizten da. 

Biribilgunearen galtzadako diametroa handitu eta zona zehargarriaren metro batera ipini, 

barnealdean eta sarbideetan zirkulazio abiadura murrizteko. 
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PCA 5 Antonio Machado kalea eta Pamplona-Iruñea kalearen arteko intersekzioa 

PROPOSAMENAREN ESKEMA 
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PCA 6 Antonio Machado kalea 17. zenbakia 
 

KOKAPENA 

 
 

PUNTUAREN ISTRIPUTASUNA 
 

Biktimekin istripu kopurua  Biktimen lesibitatea 

2016 2017 Totala  H ZL ZA Totala 

3 5 8  0 1 7 8 
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PCA 6 Antonio Machado kalea 17. zenbakia 

 
 

Istripu mota Totala  Inplikatutako ibilgailuak Totala 

Aurrez aldeko talka 1  Autoa/furgoneta 11 

Ilarako talka 2  Bizikleta 2 

Harrapatzea 4  Autobusa 1 

Beste batzuk 1    

 

EGUNGO ANTOLAKETA 

 

 

DISFUNTZIOEN DIAGNOSIA 

Harrapatze gehienak erregulatutako oinezkoen pasabide batean ematen diren, Antonio Machadoko 

tarte zuzen batean Martin Susaeta kalearen parean. Oinezkoek 6 zirkulazio errei gurutzatu behar 

dituzte, hiru bidetan bananduta, bakoitza bi erreietakoa, fisikoki 8,5 m-ko erdibitzaileen bidez 

bananduta, oinezko eta txirrindularientzat paso bezala balio du, iparraldeko noranzkoan erdiko 

bidean dagoen oinezko pasabidearen aurretik dagoen autobus geltokira joateko. 

Erdiko bidea zirkulazio noranzko bakarrekoa da zirkulazio bi erreiekin ipar noranzkoan, eta 

aztertutako tartean galtzadan espazioa bidaiariak hartu eta jasotzeko erreserbatutako zonaldea 

duen autobus geltokia kokatzen da, bidearen hegoaldeko aldean ibilgailuak lerroan aparkatzen 

diren bitartean. Iparraldeko bidea erdiko bidearen simetrikoa da baina kontrako noranzkoan 

(altuera berdinean autobus geltokiarekin eta ibilgailuak lerroan aparkamenduarekin). 

Hegoaldeko aldea bizilagunen zerbitzurako zirkulazio noranzko bikoitzekoa da, ibilgailuak bi 

aldeetan baterian aparkatzen dira eta nagusiki zonaldeko bizilagunek erabiltzen dute. 

Seinaleztapenaren aldetik azpimarratu behar da seinaleztapen bertikalaren alorrean P-20 seinaleak 

falta direla oinezkoen pasabideetara gerturatzerako iparraldeko noranzkoan eta S-13 (oinezkoen 
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PCA 6 Antonio Machado kalea 17. zenbakia 

pasabidearen presentzia) seinaleak falta direla bi noranzkoetan tarte honetan dauden oinezkoen 

pasabideen existentzia seinaleztatzeko. 

Hegoaldeko alboan oinezkoen pasabidera iritsi arte ibilgailuak baterian aparkatuta daude, eta 

honek gidariek eta oinezkoek duten ikuspen maila murriztu eta harrapatzearen arrisku maila 

areagotzen du. Iparraldeko alboan, zabor-ontziak eta zuhaitzen lerroak daude, eta honek 

gurutzatu behar duten oinezkoen ikuspena galtzadarekiko murrizten du. 

Erreiak banantzeko bide marka eta oinezkoen pasabideetako seinaleztapen horizontala egoera 

eskasean daude eta ez dute beharko luketen ikuspena eskaintzen.  

Orokorrean, kaleko trazaduraren geometria zuzena, abiadura muga (R-301), oinezkoen 

pasabideen gertutasuna (P-20) eta oinezkoen pasabideen presentzia (S-13) gogorarazten duten 

seinaleen falta eta bide marken egoera kaskarrak eragiten dute tarte honetan zirkulazioa abiadura 

baimendutako abiadura baino altuagoa izatea eta gidariek ez kokatzea ondo non dauden 

oinezkoen pasabideak, eta horregatik bi urtetan 4 harrapatze egon dira, hauetako bat larria. 

Hasiera batean oinezkoen pasabideen argiztapena egokia da. 

 

OINEZKOENTZAKO BIDE SEGURTASUNAREN BALDINTZATZAILE FISIKOEN INBENTARIOA 

     
Oinezkoen pasabideetako espazio fisikoa  Bidegurutzearen ikuspena  

Babeserako belarriak Ez  Pasabideen argiztapena Bai 

Irisgarria Bai  Ibilgailuen aparkamendua Bai 

Oinezkoen pasabideen seinaleztapena   Zabor-ontziak Bai 

Seinale bertikala (S-13) Ez    

Bide markak Bai    

Semaforizazioa Bai    

     

 

ARGAZKI INBENTARIOA 
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PCA 6 Antonio Machado kalea 17. zenbakia 

  

  

  

  

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENA PUNTUAN 

Oinezkoen pasabideak aurkezten duen harrapatze kopurua dela eta P-20 eta S-13 seinaleekin 

indartu beharko da oinezkoen pasabidea, gerturatzea eta presentzia adierazteko, 1.350 mm-ko 

tamaina egokiarekin ikuspen egoki bat izateko. Asfaltoan zeharkako marka jarraituak ezarriko dira 

abiadura murrizteko, arriskua oinezkoa P-20 piktogramen bitartez 

R-301 seinaleak instalatu (900 m-ko diametroa) 30 km/o oinezkoen pasabidetik 100 m-ra, gidariek 

beraien abiadura murriztu dezaten. 

Hegoaldeko alboaren zerbitzu bidean, oinezkoen pasabidean plataforma bat eraikitzea 

proposatzen da, galtzadaren ikuspena hobetzeko eta harrapatze arriskua murrizteko 

helburuarekin, alderantzizko bateriako aparkamenduak aldatuz, aparkamendutik ateratzerakoan 

talka bat izateko arriskua gutxituz. 

Gomendatzen da oinezkoen pasabide honek M-4.3 araua betetzea seinaleztapenean eta 8.2-IC 

errepidetako araua betetzea erreiak banantzeko eta zeharkako markentzako. 

Etorkizunean abiadura errespetatzen ez bada, oinezkoen pasabideetan altxatutako plataformak 

instalatzea gomendatzen da, abiaduraren murrizketa behartzeko, P-15a (irtengunea) seinalea 

barneratuz S-13 seinalearen gainean. Soinu bandak ezarri galtzadan irtengune bat datorrela 

abisatzeko. Edo bere kasuan semaforo erregulazio bat oinezkoen eskaeraren arabera 

pultsadorearekin. 
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PCA 6 Antonio Machado kalea 17. zenbakia 

 
 

PROPOSAMENAREN ESKEMA 
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PCA 7 Florida kalea eta Jacinto Benavente kalearen arteko intersekzioa 
 

KOKAPENA 

 
 

PUNTUAREN ISTRIPUTASUNA 
 

Biktimekin istripu kopurua  Biktimen lesibitatea 

2016 2017 Totala  H ZL ZA Totala 

7 4 11  0 1 11 12 
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PCA 7 Florida kalea eta Jacinto Benavente kalearen arteko intersekzioa 

 
 

Istripu mota Totala  Inplikatutako ibilgailuak Totala 

Aurrez aldeko talka 2  Autoa/furgoneta 10 

Ilarako talka 3  Motozikleta/ziklomotorea 2 

Harrapatzea 4  Bizikleta 4 

Erorikoa 1    

Beste batzuk 1    

 

EGUNGO ANTOLAKETA 

 

 

DISFUNTZIOEN DIAGNOSIA 

60 m-ko kanpo diametroa, 40 m-ko erdiko diametroa eta eraztun-itxurako galtzada 10 m-koa 

duen hiri biribilgunea, seinaleztapen horizontalaren bidez 3,9 m-ko bi erreietara murriztuta. 

Erakartze zentro batetik (eskola bat) gertu dago kokatuta, bizikleta bide bat dauka non bizikleta 

kopuru nabarmen bat desplazatzen den. Bizikletan egindako ibilbidean, Salburuatik datozenak 

erdigunera joateko ibilbide naturala Florida kaletik joatea da, eta horregatik bizikletek biribilgunea 

eta espazioa elkarbanatzen dute motordun ibilgailuekin eta ez dute erabiltzen bizikleta bidearen 

alternatiba, Jacinto Benavente kaletik dioana, ibilbidea ez delako hain zuzena. 

Bizikleta hauetako batzuk espaloitik zirkulatzen dira eta beste batzuk galtzadatik eta beste ibilgailu 

bat bezala biribilgunean sartzen dira. Harrapatze bolumen garrantzitsua dago (4), aztertutako 

espazioko oinezkoen pasabide ezberdinetatik bananduak, ez dira puntu bakarrean kontzentratzen. 

Biribilgunearen diseinuak errazten du ibilgailuak tangentzialki sartzea biribilgunera, bertako sarrera 

eta irteera erradioak gomendatutako 20 m-ak baino handiagoak direlako. Sarreratan ia ez da 
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PCA 7 Florida kalea eta Jacinto Benavente kalearen arteko intersekzioa 

angelurik existitzen eta iristen diren ibilgailuak ez dute beharrezkoa den deflexioa egiten abiadura 

murrizteko, biribilgunearen helburu nagusia dena. Gainera Florida kaletik irteerako adarrean 

Escolapios ikastetxeko noranzkoan, ikastetxearen sarrera eta irteera orduetan, irteerako 

bazterbidea gehiegi dimentsionatuta dagoenez, ikastetxe guztiaren perimetroan autoak bigarren 

lerroan aparkatuta egotea ahalbidetzen du. 

Eraztuneko galtzada baita ere handiegia da, eta hau zuzenduta dago seinaleztapen 

horizontalarekin 7,8 m-ra murriztu zenean, baina bertan bermatu da banaketa fisikoa ez dagoenez 

gidariek zonaldea inbaditu egiten dutela, eta honi esker beharrezkoak diren deflexioak ez dira 

egiten eta ibilgailu motordunen eta bizikleten arteko elkarbizitza konprometituta ikusten da. 

Irudietan ikusten den bezala saiatu dira hau konpontzen biribilgunearen erreiak berriz margotzen 

espazioa kentzeko, baino neurria, eraginkorra izan ordez, badirudi kontrako efektua sortu duela, 

biribilgune barneko bide markak nahasketa sortzen dutelako, marka zaharrak ez daudelako erabat 

ezabatuta. 

Intersekzio honen espazio askotan, biribilgunearen sarbideko zabalera soilik margoarekin 

murriztuta dagoenez, lekua eskaintzen du ibilgailuak bertan gelditzeko itxoiteko edo bidaiariak 

jaitsi edo igotzeko, eta hau funtsezko faktorea da ikuspena murrizten duelako eta harrapatzeetan 

eta bizikleten istripuetan eragina izan dezake. Murrizketa hau soilik margoarekin egin denez, 

elementu fisikorik gabe, ibilgailuek aprobetxatzen dute espazioa bertan tenporalki gelditzeko. 

Abiadura murrizteko elementuak egoera txarrean daude, eta ondorioz bere eraginkortasuna 

minimizatzen da. 

Seinaleztapen horizontala eta bertikala 

Seinaleztapen horizontala egoera ezegonkor batean dago, eta beste puntu batzuetan ikusitako 

arazoa errepikatzen da, seinale bertikalen poste eta euskarrien egoera eskasa delako. Irudietan 

ikusi daiteke nola seinale batzuk okertuak daude, pintaketaz beteta, edo identifikatu seinaleren 

bat egungo zirkulazio kodean ez dago dagoeneko. 

Florida kaleko sarbidea ekialdea 

P-4 (biribilgunearen presentzia) eta R-1 (pasoa utzi) seinaleen gabezia sumatzen da biribilgunera 

hurbiltzerakoan. R-1 seinaleak biribilgunera sartzerakoan gaizki kokatuta daude. S-13 seinalea 

falta oinezkoen pasabidean. R-101 seinalea falta da biribilgunearen barnetik zirkulatzen ari diren 

ibilgailuentzat kontrako noranzkoan sartzeko debekuarekin. Biribilgunearen barnean R-402 

(biraketa noranzkoa) seinalea gaizki orientatuta dago. Seinaleen tamainak txikiak dira. Erreiak 

banatzeko, gelditze lerroak, belarriak uhartetxoan eta oinezkoen pasabideetako seinaleztapen 

horizontala ez du beharrezkoa litzatekeen ikuspen maila aurkezten. 

Florida kaleko sarbidea ekialdea mendebaldea 

P-4 (biribilgunearen presentzia) eta R-1 (pasoa utzi) seinaleen gabezia sumatzen da biribilgunera 

hurbiltzerakoan. R-1 seinaleak biribilgunera sartzerakoan gaizki kokatuta daude eta ezkerraldean 

bat falta da. R-101 seinalea falta da biribilgunearen barnetik zirkulatzen ari diren ibilgailuentzat 

kontrako noranzkoan sartzeko debekuarekin. Biribilgunearen barnean R-402 (biraketa noranzkoa) 

seinalea gaizki orientatuta dago. Seinaleen tamainak txikiak dira. Erreiak banatzeko, gelditze 

lerroak, belarriak uhartetxoan eta oinezkoen pasabideetako seinaleztapen horizontala ez du 

beharrezkoa litzatekeen ikuspen maila aurkezten. 
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PCA 7 Florida kalea eta Jacinto Benavente kalearen arteko intersekzioa 

Jacinto Benavente kaleko sarbidea hegoaldea 

P-4 (biribilgunearen presentzia) eta R-1 (pasoa utzi) seinaleen gabezia sumatzen da biribilgunera 

hurbiltzerakoan. R-101 seinalea falta da biribilgunearen barnetik zirkulatzen ari diren 

ibilgailuentzat kontrako noranzkoan sartzeko debekuarekin. S-13 seinale bat falta da sarbidearen 

eskuinaldean. Seinaleen tamainak txikiak dira. Erreiak banatzeko, gelditze lerroak, belarriak 

uhartetxoan eta batez ere oinezkoen pasabideetako margotze gorriaren seinaleztapen horizontala 

ez du aurkezten beharko litzatekeen ikuspen maila. 

Jacinto Benavente kaleko sarbidea iparraldea 

P-4 (biribilgunearen presentzia) eta R-1 (pasoa utzi) seinaleen gabezia sumatzen da biribilgunera 

hurbiltzerakoan. R-101 seinalea falta da biribilgunearen barnetik zirkulatzen ari diren 

ibilgailuentzat kontrako noranzkoan sartzeko debekuarekin eta R-401 seinalea biribilgunetik 

irteteko alde egokia adierazteko margotuta eta egoera kaskarrean daude. Biribilgunearen barneko 

irlan R-402 seinalea okertuta dago. Erreiak banatzeko, gelditze lerroak, belarriak uhartetxoan eta 

batez ere oinezkoen pasabideetako margotze gorriaren seinaleztapen horizontala ez du aurkezten 

beharko litzatekeen ikuspen maila. 

OINEZKOENTZAKO BIDE SEGURTASUNAREN BALDINTZATZAILE FISIKOEN INBENTARIOA 

     
Oinezkoen pasabideetako espazio fisikoa  Bidegurutzearen ikuspena  

Babeserako belarriak Ez  Pasabideen argiztapena Bai 

Irisgarria Bai  Ibilgailuen aparkamendua Bai 

Oinezkoen pasabideen seinaleztapena   Zabor-ontziak Ez 

Seinale bertikala (S-13) Ez  Beste elementuak (zehaztu)  

Bide markak Bai  

Semaforizazioa Bai  

   

 

BIZIKLETENTZAKO BIDE SEGURTASUNAREN BALDINTZATZAILE FISIKOEN INBENTARIOA 

     
Bizikleta bidearen espazio fisikoa  Bidegurutzearen ikuspena  

Bidegorria Bai  Argiztapena Bai 

Espaloia Bai  Ibilgailuen aparkamendua Bai 

Galtzada Bai    

Bidegorriaren seinaleztapena  Zabor-ontziak Ez 

Seinale bertikala  -  Beste elementuak (zehaztu)  

Bide markak -  

Pasoa eragozten duen diziplina eza Bai  
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PCA 7 Florida kalea eta Jacinto Benavente kalearen arteko intersekzioa 

ARGAZKI INBENTARIOA 
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PCA 7 Florida kalea eta Jacinto Benavente kalearen arteko intersekzioa 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENA PUNTUAN 

Zirkulazioa hiriguneetan antolatzeko kontzeptu berri baten aplikazioa, turbo-biribilguneak. Turbo-

biribilguneak dagoeneko Espainiako hiri batzuetan instalatzen hasi dira zirkulazioa hobetzeko 

helburuarekin, beraien estruktura dela eta aldeko eta aurrez aldeko talkak saihesten direlako. 

Bertan erreia propioa da irteeraraino gidatzen duena gidaria, eta gidariak bertara barneratu baino 

lehen erabaki beharko du bere ibilbidea, eta nahi duen irteerara eramango duen erreia hartu. Hau 

da, behin barruan ezingo da desplazatu erreien artean. 

Diseinu honek biribilgunearen tangentzialtasuna murrizten lagunduko du, bertatik zirkulatzen 

duten ibilgailuen abiadura murriztuz. Honek eragingo du mugimendu ezberdinen abiadurak oso 

desberdinak ez izatea, zirkulazioaren batez besteko abiaduraren oso gainetik edo azpitik abiadurak 

izatea arriskua areagotzen duelako. 

Diseinu berriarekin gaur egun biribilgunearen sarreretan dauden espazioak eta soilik margoarekin 

markatuta daudenak (jatorrian hirugarrengo erreia okupatzen zituen espazioak) desagertzen dira, 

eta horrela ezingo dira ingurunearen ikuspena murrizten duten ibilgailuak bertan geldituko. 

Biribilgunearen uhartetxo deflektore guztiak fisikoak izan beharko dira, ez soilik margoaren 

bitartez mugatutakoak. Oinezkoen pasabideak uhartetxoarekin oinezkoen segurtasuna areagotzen 

lagunduko dute. 

Bere bidean hiriko erdigunera galtzadatik igarotzen ez den bizikleta bide baten sorrera aztertu. 

Ikerketa bat egin beharko da bizikletentzako bide bat jartzeko zein den tipologia eta modurik 

egokiena jakiteko, Salburua eta erdigunea lotu eta intersekzio hau gainditzen duena 

segurtasunarekin, Jacinto Benavente kaletik bizikleta bidea badirudi ez dela erabiltzaileen oso 

gustukoa, nahiago dutelako bere ibilbidea zuzenean jarraitu eta Florida kaletik jarraitu. 

Seinaleztapen bere arlo guztietan hobetu behar da. Biribilgune barneko bide marka guztiak 

zuzendu behar dira gaur egun nahasketa sortzen dutelako eta baita ere seinale bertikalen egoera 

kaskarra zuzendu. Oinezkoentzako seinaleztapena indartu S-13 seinaleak ezarriz. 

Bizikleten desplazamendurako forma eta eduki egokiena aukeratzen denean, desplazamendu 

modu honetarako seinaleztapen egoki bat ezarri beharko da baita ere. 
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PCA 7 Florida kalea eta Jacinto Benavente kalearen arteko intersekzioa 
 

PROPOSAMENAREN ESKEMA 
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5.  PLANAREN JARRAIPEN PROZESUA 

Planaren jarraipena urteroko bide segurtasunaren balorazio lanetan integratu behar da. Plana 

onartzen denetik urtero txostenak egin beharko dira, non jarraipen adierazle zehatz batzuen 

bilakaera ageriko den. 

Planaren udal arduraduna izango da lan hau gidatzearen lana burutuko duen pertsona, eta 

horrez gain udal teknikariei, Udaltzaingoko arduradunei eta Udaleko kideei emaitzak 

jakinarazteko ardura izango du. 

Emaitzen arabera beharrezkoa izango da Plana doitzen joatea. Beharrezkoa suertatu daiteke 

ekintza batzuen lehentasuna aldatzea edo neurri berriak gehitzea egoera berriei erantzuna 

emateko. Interesgarria izango litzateke jarraipen fasetarako jarraipen talde baten partaidetza 

edukitzea. 

Planak finkatzen duen iraunaldia amaitzerakoan txosten bat egin behar da non, gutxienez, 

hurrengo informazioa azaldu beharko da: 

 Plan estrategikoarekin erlazioan neurri ezberdinen betetzearen egoera. 

 Bide segurtasunaren helburuen jarraipena, helburuei lotutako adierazleen kalkulua 

erakarri behar duena. 

 Ezarritako helburuen betetzea bermatzeko ekintza eta/edo ildo berrien ezarpena, bide 

segurtasun planaren eguneraketarekin. 

 

Fase honetan hiriko bide segurtasuna eta istriputasunaren egoera karakterizatzeko balioko 

duten adierazle guztiak zehazten dira. Aurreko faseetako informazioarekin adierazle ezberdinak 

zehazten joan dira. Adierazle hauek bere hasierako balioarekin ekintzen kontrol eta 

jarraipenerako erremintak izango dira, eta frogatzeko ze proposamen eta ekintza garatzen diren 

modu positiboago batean eta zeintzuk behar duten errebisio bat eta ekintza zuzentzaileak 

ezartzea. 

Bi adierazle mota bereizi daitezke: 

 “Bilakaeraren adierazle generikoak” Gasteizko hiriko istriputasunaren eta bide 

segurtasunaren egoera karakterizatuko dutenak ekintzen inplementazioa aurrera doan 

neurrian. 

 “Ekintza bakoitzeko jarraipen adierazleak” martxan jarriko diren ekintza hauen 

inplementazioaren arrakasta maila ebaluatzeko balioko dutenak. 
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5.1.  BILAKAERAREN ADIERAZLE GENERIKOAK 

4. Taula  Bide segurtasuneko bilakaeraren adierazle generikoak  

  ADIERAZLEA 
Egungo 

eszenatokia 
(2017) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ISTRIPUAK BIKTIMEKIN 

1 Istripu kopurua zaurituekin 711 -8% -8% -5% -5% -2% -2% 

2 Hildakoak eta zauritu larriak zirkulazio istripuetan 46 -5% -5% -5% -5% -5% -5% 

3 Harrapatze kopurua zaurituekin 149 -6% -6% -4% -4% -4% -4% 

4 Istripu kopurua zaurituekin eta txirrindulari inplikatuekin 310 -10% -10% -10% -5% -5% -5% 

5 Tranbiarekin istripu kopurua 13 -1% -1% -1% -1% -1% -1% 

KOLEKTIBO AHULAK 

6 Hiri inguruneetan hildako eta zauritu larriak izan diren oinezkoak  27 -7% -7% -6,5% -6,5% -6,5% -6,5% 

7 Hiri inguruneetan hildako txirrindulariak 0 0 0 0 0 0 0 

8 Hiri inguruneetan zauritu larriak izan diren txirrindulariak 8 -7% -7% -6,5% -6,5% -6,5% -6,5% 

9 Istripuetan 14 urte baino gutxiagoko hildako ume kopurua  0 0 0 0 0 0 0 

10 
Istripuetan pertsona heldu eta nagusi (>51 urte) hildakoak edo 
zauritu larriak  

23 -10% -8% -8% -8% -8% -8% 

ARRISKUEN PREBENTZIOA 

11 
Istripuak alkohola, droga edo psikofarmakoen emaitza 
positiboarekin 

53 -7% -7% -5% -5% -5% -5% 

12 Istripuak non kausetako bat gehiegizko abiadura izan da 87 -2% -2% -1% -1% -1% -1% 

13 Istripuak non kausetako bat distrakzioa izan da 2.226 -8% -8% -6% -6% -6% -6% 
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14 
Istripuak non kausetako bat semaforizazioaren arau-haustea izan 
da 

64 -1% -1% -1% -1% -1% -1% 

15 
Istripuak non kausetako bat pasatzeko lehentasuna ez 
errespetatzea izan da 

210 -5% -5% -5% -5% -5% -5% 

16 
Harrapatzeak non kausetako bat gidarien aldetik oinezkoen 
pasabidea ez errespetatzea izan da  

70 -2% -2% -2% -2% -2% -2% 

17 
Harrapatzeak non kausetako bat oinezkoen aldetik semaforo ez 
errespetatzea edo modu desegoki batean gurutzatzea izan da  

49 -1% -1% -1% -1% -1% -1% 

ISTRIPUEN KONTZENTRAZIO INGURUNEETAN EKINTZAK 

18 Istripu kontzentrazio ingurunetan istripu kopurua  6,5% -1% -1% -1% -1% -1% -1,5% 
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5.2.  EKINTZA BAKOITZEKO JARRAIPEN ADIERAZLEAK 

GASTEIZKO BIDE SEGURTASUN ETA MUGIKORTASUN IRAUNKORREKO PLAN ESTRATEGIKOAREN, 
2018-2023, ADIERAZLEEN KONTROL PANELA 
 
1ngo helburu orokorrera lotutako adierazleen bilakaera: “Hiri inguruneetan mugikortasun iraunkorra eta segurua sustatu” 

Ildo 
estrategikoak 

Estrategia 
zehatzak 

Hobekuntza 
ekintzak 

Agente Partaideak Aplikazio 
arloa 

Ekintza adierazleak Adierazle mota Adierazle 
aldizkakot. 

Espero 
da 

2019 2020 2021 2022 2023 

A 1.1. Bide 
segurtasunaren 
kultura sustatzen 

duten 
komunikazio 

estrategien 
sustapena. 

BSMIPE-ren 
komunikazio 
plana 

CC-01. Eguneroko 

informazioa 
komunikabideetan 

Trafiko, Kudeaketa eta 

Komunikazioarekin 
erlazionatutako arloak 

Komunikab. 

eta 
hiritarrak 

Komunikabideetara 
bidalitako prentsa ohar 
kopurua 

Kuantitatiboa Hilabetekoa Areagotu +2% +2% +1% +1% +1% 

Bide segurtasun 
kontseilu eta trafiko 

arazoei buruzko 
informazio kopurua 

Kuantitatiboa Hilabetekoa Areagotu +2% +2% +2% +2% +2% 

CC-02. Informazio 
kanpainak 

komunikabideetan 

Trafiko, Kudeaketa eta 
Komunikazioarekin 

erlazionatutako arloak 

Komunikab. 
eta 

hiritarrak 

Komunikabideetara 

bidalitako prentsa ohar 
kopurua 

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +2% +2% +1% +1% +1% 

Irrati, telebista eta 

egunkariei emandako 
elkarrizketa kopurua 

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +1% +1% +1% +2% +2% 

BSMIPE-ren 

arduraduna 

CC-03. BSMIPE-ren 

arduraduna izendatu 

Trafiko, Kudeaketa eta 
Komunikazioarekin 

erlazionatutako arloak 

Udaltzaingo 

zerbitzua 
Arduraduna izendatuta Si/No Urtekoa - Si Si Si Si Si 

Bide 
segurtasunari 

buruzko 
informazio eta 

komunikazio 
kanpainak 

CC-04. Bide 
heziketarako gida 

Trafiko, Kudeaketa eta 
Komunikazioarekin 
erlazionatutako arloak 

Hezkuntza 

zentroak, 
hiritar 

zentroak, 
soziokultur
al 

nagusienak
, 

komunikab. 

Bide formakuntza 
jasotzen duten ikasle – 
hiritar kopurua 

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +5% +5% +2% +2% +2% 

CC-05, Harrapatzeen 
prebentziorako 

Trafiko, Kudeaketa eta 
Komunikazioarekin 

Hiria 
Banatutako oinezkoen 
dekalogo kop. 

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +3% +2% +1% +1% +1% 
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kanpaina eta hiri 
oinezkoaren 

dekalogoa 

erlazionatutako arloak 

CC-06. Bizikleta 

istripuen 
prebentziorako 

kanpaina eta hiri 
txirrindulariaren 
dekalogoa 

Trafiko, Kudeaketa eta 
Komunikazioarekin 

erlazionatutako arloak 

Hiria 
Banatutako 
txirrindularien 

dekalogo kop. 

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +3% +2% +1% +1% +1% 

CC-07. Bide 
segurtasunaren 
atala webgunean 

Udaltzaingoaren 
Kudeaketa eta 

Komunikazioarekin 
erlazionatutako arloak 

TIK saileko Edukien 
Unitatea 

Udaltzaingo 
zerbitzua 

Webguneko atalera 
bisita kopurua 

Kuantitatiboa Hilabetekoa Areagotu +5% +5% +5% +5% +5% 

CC-08. Bide 
Segurtasun alorreko 

ekitaldiak 

Kudeaketa, 
Komunikazioa eta 
Kongresuekin 

erlazionatutako arloak 

Udaltzaingo 
zerbitzua 

Bide segurtasun 
alorreko ekitaldi, 

jardunaldi… kopurua 

Kuantitatiboa Urtekoa 
Areagotu 

/ 

Mantendu 

+1 +1 Mantendu Mantendu Mantendu 

Bizikletentzako 
udal 
ordenantza 

espezifikoa 

CC-09. Bizikleten 
zirkulaziorako udal 
ordenantza 

espezifiko bat burutu 

Trafikoa, Kudeaketa, 

Komunikazioa, 
Mugikortasuna eta 

Iraunkortasunarekin 
erlazionatutako arloak 

Udaltzaingo 
zerbitzua 

Ordenantzaren 
existentzia 

Bai/Ez Urtekoa - Ez Ez Bai Bai Bai 

A 1.2. 
Seguruagoak 

diren 
desplazamendu 
moduen 

sustapena. 

Aldaketa 

modala 
desplazamend
uetan 

CM-01- Oinez 

egindako 
desplazamenduak 
sustatu 

Mugikortasun eta 
Iraunkortasunarekin 
erlazionatutako arloak 

Bizilagunen elkarteak 
Mugikortasun arazoak 

dituzten pertsonen 
elkarteak 

Hiria 

Egunero oinez 

egindako 
desplazamenduen % 

Kuantitatiboa Urtean bitan Areagotu 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 

CM-02- Bizikletan 
egindako 

desplazamenduak 
sustatu 

Mugikortasun eta 
Iraunkortasunarekin 
erlazionatutako arloak 

Txirrindularien 
elkarteak 

Bizilagunen elkarteak 

Hiria 

Egunero bizikletan 

egindako 
desplazamenduen % 

Kuantitatiboa Urtean bitan Areagotu 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 

CM-03- Garraio 

publikoan egindako 
desplazamenduak 

sustatu 

Mugikortasun eta 

Iraunkortasunarekin 
erlazionatutako arloak 
TUVISA 

Euskotren 

Hiria 
Egunero garraio 
publikoan egindako 
desplazamenduen % 

Kuantitatiboa Urtean bitan Areagotu 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 

CM-04- Ibilgailu 

pribatuan egindako 
desplazamenduei 
sustagarria kendu 

Mugikortasun eta 

Iraunkortasunarekin 
erlazionatutako arloak 

Hiria 

Egunero ibilgailu 

pribatuan egindako 
desplazamenduen % 

Kuantitatiboa Urtean bitan Gutxitu 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 
HMIP 

definitzeko 
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A 1.3. Istripuen 
kontzentrazioa 

edo segurtasun 
ezaren sentsazioa 
duten inguruneen 

hobekuntza. 

Bide 
segurtasun 

auditoretza 
istripu 

kontzentrazio 
inguruneetan 

PCA-01. IKP-etan 
auditoretzak burutu 

Analisia, Bide 

Segurtasuna eta 
Mugikortasunarekin 

erlazionatutako arloak 

IKP Auditoretza eginda Bai/Ez Urtekoa - Bai Bai Bai Bai Bai 

IKT ebaluaketa 
sistemaren 

definizioa 

PCA-02. IKT 
ebaluaketa sistema 
analisi sisteman 

barneratu 

Analisia, Bide 
Segurtasuna eta 
Mugikortasunarekin 

erlazionatutako arloak 

IKT Egindako IKT analisiak Bai/Ez Urtekoa - Ez Bai Bai Bai Bai 

A 1.4. Bide 
segurtasunaren 

integrazioa 
lurralde 
antolamenduan 

eta 
mugikortasunean. 

Bideen 

konfigurazioa 
egokitu bide 

segurtasunare
n irizpideen 
arabera 

PS-01. Bide 
zabaleraren arabera 

kale multzoentzako 
sekzioak definitu 

Bide Segurtasunaren 
Plangintza eta Analisia, 
Mugikortasuna eta 

Hirigintzarekin 
erlazionatutako arloak 

Hiria Definitu gabe Definitu gabe Definitu 

gabe 
Definitu 

gabe 
Definitu 

gabe 
Definitu 

gabe 
Definitu 

gabe 
Definitu 

gabe 
Definitu 

gabe 

Abiaduraren 

moderazioa hiri 
inguruneetan 

PS-02. Abiadura 
murritzeko 
elementuen 

instalakuntza edo 
galtzadaren 

estrukturan 
aldaketak 

Bide Segurtasunaren 
Plangintza eta Analisia, 

Mugikortasuna eta 
Hirigintzarekin 

erlazionatutako arloak 

Hiria 

Autoen batez besteko 

zirkulazio abiadura 
km/o 

Kuantitatiboa Urtekoa Gutxitu -1 km/o -1 km/o -1 km/o -1 km/o -1 km/o 

Bide Segurtasunaren 

Plangintza eta Analisia, 
Mugikortasuna eta 
Hirigintzarekin 

erlazionatutako arloak 

Hiria 
Trafiko baretuarekin 
kale kopurua 

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu + 5 kale + 5 kale + 2 kale + 1 kale + 1 kale 

Hiri 
biribilguneen 
diseinuaren 

egokitzapena 

PS-03. Hiriko 
biribilguneen 

diseinua egokitu 

Bide Segurtasunaren 

Plangintza eta Analisia, 
Mugikortasuna eta 

Hirigintzarekin 
erlazionatutako arloak 

Hiria 
Istripu kop. 
biribilguneetan 

Kuantitatiboa Urtekoa Gutxitu -10% -10% -5% -5% -5% 

Hiri 
seinaleztapena

ren 
hobekuntzak 

PS-04. Bide eta 
seinaleztapenaren 

kontrola 

Bide Segurtasunaren 
Plangintza eta Analisia, 
Mugikortasuna eta 

Espazio Publikoarekin 
erlazionatutako arloak 

Hiria 
Burututako txosten 

kopurua 
Bai/Ez Urtekoa - Bai Bai Bai Bai Bai 

Bidegurutzeeta

ko ikuspenaren 
hobekuntza 

PS-05. 
Bidegurutzeetako 

ikuspenaren 
hobekuntza 

Bide Segurtasunaren 
Plangintza eta Analisia, 

Mugikortasuna eta 
Espazio Publikoarekin 
erlazionatutako arloak 

Hiria 
Istripu kop. 

intersekzioetan 
Kuantitatiboa Urtekoa Gutxitu -5% -5% -2% -2% -2% 

Semaforo 

zikloen 
optimizazioa 

PS-06. Ziklo 

laburretara 
egokitutako 

semaforoak 

Bide Segurtasunaren 
Plangintza eta Analisia 

eta 
Mugikortasunarekin 

erlazionatutako arloak 

Hiria 

Ziklo laburrera 

egokitutako semaforo 
% 

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +2% +2% +2% +2% +2% 
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2ngo helburu orokorrera lotutako adierazleen bilakaera: “Kolektibo ahulak babestu” 
Ildo 
estrategikoak 

Estrategia 
zehatzak 

Hobekuntza 
ekintzak 

Agente 
Partaideak 

Aplikazio 
arloa 

Ekintza 
adierazleak 

Adierazle 
mota 

Adierazle 
aldizkakotasuna 

Espero da 2019 2020 2021 2022 2023 

A 2.1. 
Kolektibo 

ahulentzako 
azpiegitura 

zehatzen 
hobekuntza 

Harrapatzeak 
saihesteko 

oinezkoen 
segurtasunerako 

irizpideak  

PCV-01. 
Alderantzizko 
lehentasuneko 

kaleak konfiguratu  

Bide 
Segurtasunaren 
Plangintza eta 

Analisia, 
Mugikortasuna 

eta Espazio 
Publikoarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Hiria 
Ez 
kuantifikagarria* 

e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* 

PCV-02. Plataforma 
bakarreko eta bide 

konbentzionalen 
arteko 

bidegurutzeak 
konfiguratu 

Bide 

Segurtasunaren 
Plangintza eta 

Analisia, 
Mugikortasuna 
eta Espazio 

Publikoarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Hiria 
Ez 
kuantifikagarria* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* 

PCV-03. 

Oinezkoentzako 
ibilbideen sorrera 

Bide 

Segurtasunaren 
Plangintza eta 
Analisia, 

Mugikortasuna 
eta Espazio 

Publikoarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Hiria 
Ez 
kuantifikagarria* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* 

PCV-04. Oinezkoen 

desplazamenduetan 
irisgarritasuna 
bermatu  

Bide 

Segurtasunaren 
Plangintza eta 
Analisia, 

Mugikortasuna 
eta Espazio 

Publikoarekin 
erlazionatutako 
arloak 

Hiria 
Ez 
kuantifikagarria* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* 

PCV-05. Oinezkoen 
pasabideetan 

gauetan argiztapen 
egokia bermatu  

Bide 
Segurtasunaren 

Plangintza eta 
Analisia, 

Mugikortasuna 
eta Espazio 
Publikoarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Hiria 
Ez 

kuantifikagarria* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* 
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Ildo 
estrategikoak 

Estrategia 
zehatzak 

Hobekuntza 
ekintzak 

Agente 
Partaideak 

Aplikazio 
arloa 

Ekintza 
adierazleak 

Adierazle 
mota 

Adierazle 
aldizkakotasuna 

Espero da 2019 2020 2021 2022 2023 

Bizikleta bideen 
ibilbideetan 

segurtasunaren 
hobekuntza  

PCV-06. Bide 
segurtasun 

estandarrak betez 
bizikleta bideak 
ezarri  

Bide 
Segurtasunaren 

Plangintza eta 
Analisia, 

Mugikortasuna 
eta Espazio 
Publikoarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Hiria 
Ez 

kuantifikagarria* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* 

PCV-07. 
Txirrindularien 
segurtasuna 

bermatu 
intersekzioetan  

Bide 
Segurtasunaren 

Plangintza eta 
Analisia, 
Mugikortasuna 

eta Espazio 
Publikoarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Hiria 
Ez 

kuantifikagarria* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* e.k* 

Bizikleta- 

oinezko – 
ibilgailu 

motordunak 
elkarbizitza 

PCV-08. Irizpideak 
ezarri modu 
bakoitzerako 

espazio bakoitzean  

Bide 
Segurtasunaren 
Plangintza eta 

Analisia, 
Mugikortasuna 

eta Espazio 
Publikoarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Hiria Definitu gabe 
Definitu 

gabe Definitu gabe Definitu 
gabe 

Definitu 
gabe 

Definitu 
gabe 

Definitu 
gabe 

Definitu 
gabe 

Definitu 
gabe 

 
*Adierazle hauen neurketa kolektibo ahulen adierazle generikoen bitartez egiten dira  
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3ngo helburu orokorrera lotutako adierazleen bilakaera: “Jokaera desegokiak zuzendu” 

Ildo 

estrategikoak 

Estrategia 

zehatzak 

Hobekuntza 

ekintzak 

Agente Partaideak Aplikazio 

arloa 

Ekintza 

adierazleak 

Adierazle 

mota 

Adierazle 

aldizkakotasuna 

Espero 

da 

2019 2020 2021 2022 2023 

A 3.1. Alkohola, 
droga eta 

psikofarmakoen 
kontsumoaren 

murrizketa 
gidarien artean. 

Alkohola eta 
drogen 

kontsumoaren 
gaineko zaintza 

eta kontrol 
kanpainak 

CVC-01. 
Alkoholemia 

prebentzio 
kontrolak  

Segurtasuna, 

Trafikoa eta BSDK 
eta istripuen 

azterketarekin 
erlazionatutako 
arloak 

Hiriko 

gidariak 

Egindako kontrol 
kop. 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Areagotu +10% +10% +6% +5% +5% 

Kontrolatutako gidari 

kop. 

 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +10% +10% +6% +5% +5% 

Positibo kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu -1% -1% -1% -1% -1% 

Egiteko ezezko kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu -5% -5% -5% -5% -5% 

CVC-02. 

Estupefaziente
, psikotropiko, 

bizigarri eta 
antzeko 
sustantzien 

prebentzio 
kontrolak  

Segurtasuna, 
Trafikoa eta BSDK 

eta istripuen 
azterketarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Hiriko 
gidariak 

Egindako kontrol 

kop. 

 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +10% +10% +6% +5% +5% 

Kontrolatutako gidari 

kop. 

 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +10% +10% +6% +5% +5% 

Positibo kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu -1% -1% -1% -1% -1% 

Egiteko ezezko kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu -5% -5% -5% -5% -5% 

CVC-03. 
Istripuetan 

inplikatutako 
gidariei 

alkoholemia 
frogak  

Segurtasuna, 
Trafikoa eta BSDK 

eta istripuen 
azterketarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Hiriko 
gidariak 

Kontrolatutako gidari 
kop. 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Areagotu +10% +10% +6% +5% +5% 

Positibo kontrol kop.  
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu -2% -2% -2% -2% -2% 

CVC-04. 
Istripuetan 

inplikatutako 
gidariei droga 

frogak  

Segurtasuna, 
Trafikoa eta BSDK 

eta istripuen 
azterketarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Hiriko 
gidariak 

Kontrolatutako gidari 
kop. 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Areagotu +10% +10% +6% +5% +5% 

Positibo kontrol kop.  
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu -2% -2% -2% -2% -2% 

CVC-05. 

Zirkulazio 
arau-haustea 

edo sintomak 
aurkeztu eta 
gero 

alkoholemia 
frogak 

Segurtasuna, 
Trafikoa eta BSDK 

eta istripuen 
azterketarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Hiriko 
gidariak 

Kontrolatutako gidari 

kop. 

 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +10% +10% +6% +5% +5% 

Positibo kontrol kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu -2% -2% -2% -2% -2% 

CVC-06.  
Zirkulazio 

arau-haustea 
edo sintomak 
aurkeztu eta 

gero droga 

Segurtasuna, 
Trafikoa eta BSDK 

eta istripuen 
azterketarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Hiriko 
gidariak 

Kontrolatutako gidari 
kop. 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Areagotu +10% +10% +6% +5% +5% 

Positibo kontrol kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu -2% -2% -2% -2% -2% 
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frogak 

A 3.2. Arrisku 

jokabideen 
zaintza eta 

kontrola 
(abiadura, 
gailuen 

erabilpena 
gidatzerakoan, 

arauen 
betetzea). 

Mugimenduan 
ezarritako zigor 
kopuruak 

areagotu 

CVC-07. 

Abiadura 
kontrolak 

polizia 
ibilgailuarekin 

Segurtasuna, Trafiko 

eta Zirkulazioaren 
kontrolarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Hiriko 
gidariak 

Kontrol kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +3% +4% +4% +5% +5% 

Kontrolatutako 
ibilgailuak 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Areagotu +3% +3% +3% +5% +5% 

Arau-hausleak 
abiadura muga 

gainditzeagatik  

 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu -2% -2% -2% -2% -2% 

CVC-08. 

Abiadura 
kontrolak 

kabina 
finkoetan 

Trafikoaren Kontrola, 

Errekurtsoak eta 
Mugikortasunarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Hiriko 
gidariak 

Arau-hausleak 
abiadura muga 

gainditzeagatik 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Gutxitu -2% -2% -2% -2% -2% 

CVC-09. 
Semaforizazio

aren arau-
haustearen 

gaineko 
kontrolak 

Trafikoa, arau-
hausteen Kontrola 

eta 
Mugikortasunarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Hiriko 
gidariak 

Kontrol kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +5% +5% +5% +5% +5% 

Kontrolatutako 
ibilgailuak 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Areagotu +5% +5% +5% +5% +5% 

Semaforizazioaren 
arau-hausteagatik 
salaketak  

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Areagotu +2% +2% +1% +1% +1% 

CVC-10.  
Pasatzeko 

lehentasunare
n arau-

haustearen 
gaineko (stop, 
pasatzen 

utzi…) 
kontrolak 

Segurtasuna, 
Trafikoa eta 

Komunikazioarekin 
erlazionatutako 
arloak 

Hiriko 

gidariak 

Kontrol kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +3%r +3% +3% +3% +3% 

Kontrolatutako 
ibilgailuak 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Areagotu +3% +3% +3% +3% +3% 

Lehentasunaren 

arau-hausleak 

 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% 

CVC-11. 
Gidatzeko 

garaian 
distrakzioaren 
gaineko 

kontrolak. 
Telefono 

mugikorraren 
erabilpena  

Segurtasuna eta 
Trafikoarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Hiriko 

gidariak 

Kontrol kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +10% +10% +8% +8% +8% 

Kontrolatutako 
ibilgailuak 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Areagotu +10% +10% +8% +8% +8% 

Gidatzerakoan 
mugikorra 

erabiltzeagatik arau-
hausleak 

 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu -7% -7% -5% -5% -5% 

CVC-12. 

Ziklomotoreen 
kontrolak 

Segurtasuna eta 

Trafikoarekin 
erlazionatutako 
arloak 

Hiriko 
gidariak 

Kontrol kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +2% +2% +2% +2% +2% 

Kontrolatutako 
ibilgailu edo gidari 
kop.  

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantend
u 

Arau-hauste kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu 

Arau-hausle kop. 
Kaskoa ez 

erabiltzeagatik  

 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu 
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CVC-13. 
Dokumentazio 

kontrolak 

Segurtasuna eta 

Trafikoarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Hiriko 
gidariak 

Kontrol kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +2% +2% +2% +2% +2% 

Kontrolatutako 
ibilgailuak 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Areagotu +2% +2% +2% +2% +2% 

Arau-hausleak 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu -1% -1% -1% -1% -1% 

CVC-14. 
Garraio beste 
kontrol batzuk 

Segurtasuna eta 

Trafikoarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Hiriko 
gidariak 

Kontrol kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantend

u 
Kontrolatutako 
ibilgailuak 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantend
u 

Arau-hausleak 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu 

CVC-15. 
Trafikoaren 

kontrolerako 
operatibo 
bereziak 

Segurtasuna eta 
Trafikoarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Hiriko 

gidariak 

Burututako operatibo 

kop. 
Kuantitatiboa Urtekoa Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantend

u 

A 3.3. 

Mugikortasunare
n erabiltzaile 

ahulenen 
segurtasuna 

hobetzeko 
kontrol 
kanpainak. 

Harrapatzeen 
prebentziorako 
kanpaina 

espezifikoak 

CVC-16. 
Gidariei 

zuzendutako 
harrapatzeen 

kanpainak 

Segurtasuna eta 

Trafikoarekin 
erlazionatutako 
arloak 

Hiriko 
gidariak 

Kanpaina kop. Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +5% +5% +5% +5% +5% 
Kontrolatutako 
ibilgailuak 

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +10% +10% +5% +5% +5% 

Arau-hausleak Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu 

CVC-17. 
Oinezkoei 
zuzendutako 

harrapatzeen 
kanpainak 

Segurtasuna eta 
Trafikoarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Hiriko 

oinezkoak 

Kanpaina kop. Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +2% +2% +2% +2% +2% 
Kontrolatutako 

oinezkoak 
Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +2% +2% +2% +2% +2% 

Salatutako arau-
hausteak 

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu 

Ibilgailu-
bizikleta-

oinezkoen 
elkarbizitza 
hobetzeko 

kanpainak 

CVC-18. 
Desplazamend
u moduen 

arteko 
elkarbizitza 

hobetzeko 
kanpainak  

Segurtasuna, 
Trafikoa eta Bide 

Heziketarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Hiria 

Kanpaina kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +2% +2% +2% +1% +1% 

Partaide kopurua 

 

 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +2% +2% +2% +2% +2% 

Txirrindulariei 
zuzendutako 

kanpaina 
espezifikoak 

CVC-19. 

Islagailu eta 
kasko eta 
txirrinaren 

erabilpenerako 
kanpainak  

Segurtasuna, 

Trafikoa eta Bide 
Heziketarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Lehen eta 

bigarren 
hezkuntzako 
gazteak eta 

txirrindulari 
helduak 

Partaide kopurua 
 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Areagotu +5% +5% +2% +2% +2% 

CVC-20.  
Bizikletaren 

mantenimend
uari buruzko 
kanpainak 

(segurtasun 

Segurtasuna, 
Trafikoa eta Bide 

Heziketarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Hiriko 

txirrindularia
k 

Partaide kopurua 
 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Areagotu +2% +2% Mantendu Mantendu Mantend
u 
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elementuak) 
 

CVC-21. 
Gidatzean 

errespetu 
faltaren 

aurrean 
tolerantzia 0 

kanpainak  
 

Segurtasuna, 
Trafikoa eta Bide 

Heziketarekin 
erlazionatutako 
arloak 

Hiria 
Partaide kopurua 

 

 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +5% +5% Mantendu Mantendu Mantend

u 

Segurtasun 

uhalaren kontrol 
kanpainak 

CVC-22. 
Segurtasun 

uhalaren 
erabilpenaren 

kontrolak 

Segurtasuna, 
Trafikoa eta istripuen 

Ikerketarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Hiria 

Kontrol kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +3% +3% +3% +3% +3% 

Kontrolatutako 
ibilgailuak 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Areagotu +3% +3% +3% +3% +3% 

Arau-hausleak 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu Gutxitu 

Umeen atxikitze 
sistemen kontrol 

kanpainak 

CVC-23. 

Umeen 
atxikitze 
sistemen 

erabilpenaren 
kontrolak 

Segurtasuna, 

Trafikoa eta istripuen 
Ikerketarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Hiria 

Kontrol kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantend

u 
Kontrolatutako 

ibilgailuak 

 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantend

u 
Kontrolatutako UAS 

kopurua 

 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantend

u 
Arau-hausleak 

 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Lortu 0 0 0 0 0 

Eskola 

inguruneetan 
kontrol 

kanpainak 

CVC-24. 
Ikasleen 

garraio 
kontrolak 

Trafikoa eta 
Segurtasunarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Ikastetxeak 

Kontrol kop. 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +1% +1% +1% +1% +1% 

Kontrolatutako 

ibilgailuak 

 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Areagotu +1% +1% +1% +1% +1% 

Arau-hausleak 
 

Kuantitatiboa 
Urtekoa Gutxitu -2% -2% -2% -2% -2% 

CVC-25. 
Trafiko 

kontrola eta 
erregulazioa 
ikastetxeetan  

Trafikoa eta 
Segurtasunarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Ikastetxeak 

Eskoletako sarrera 

eta irteeratan 
erregulazio kop. 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Areagotu +8% +8% +8% +5% +5% 

Eskolako Trafiko 
Erregulatzailea duten 

ikastetxe kopurua 

 
Kuantitatiboa 

Urtekoa Areagotu +5% +5% +5% +5% +5% 
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4ngo helburu orokorrera lotutako adierazleen bilakaera: “Bizitza zikloan zehar mugikortasun seguruaren ikasketa erraztu” 
 
Ildo 

estrategikoak 

Estrategia 

zehatzak 

Hobekuntza 

ekintzak 

Agente 

Partaideak 

Aplikazio 

arloa 

Ekintza 

adierazleak 

Adierazle 

mota 

Adierazle 

aldizkakotasuna 

Espero da 2019 2020 2021 2022 2023 

A 4.1. Pertsonei 

mugikortasunaren 
erabiltzaile bezala 

bere ibilbidean 
lagunduko dien 

mugikortasun 
seguruaren 
kurrikulumaren 

hedapena eta 
sustapena. 

Mugikortasun 

seguru eta 
iraunkorrerako 

heziketa 
ekintzak 

EFV-01. 
“Segurtasuna 

ikasten” eskola 
auto-babeserako 
programa  

Bide 

Segurtasunarekin 
erlazionatutako 
arloak 

Lehen 
Hezkuntzako 

zentroen irakasle 
eta arduradunak 

Lehen 

Hezkuntzako 
zentroak 

Parte hartzen 

duten ikasle 
kop. 

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +3% +3% +3% +3% +3% 

EFV-02. Bide 

segurtasun 
marrazki 
lehiaketa eta 

egutegia  

Bide 
Segurtasunarekin 
erlazionatutako 

arloak 
Lehen 

Hezkuntzako 
zentroen irakasle 

eta arduradunak 

Lehen 

Hezkuntzako 
hirugarren 
zikloaren 

ikasleak  

Parte hartzen 
duten ikasle 
kop. 

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +2% +2% +1% +1% +1% 

EFV-03. 

“Bizikleta hirian” 
kanpaina  

Bide 
Segurtasunarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Bigarren 
Hezkuntzako 

zentroen irakasle 
eta arduradunak 

Bigarren 

Hezkuntzako 
gazteak 

Parte hartzen 

duten ikasle 
kop. 

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +3% +3% +3% +3% +3% 

EFV-04. Kirol 
probetan trafiko 
laguntzaile lanak 

egiten 
dutenentzat 

bide segurtasun 
programak 

Kudeaketa, 
Formakuntza 

eta/edo Bide 
Heziketarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Arabako 
Kanpuseko 

ikasleak eta 
interesa 
duten beste 

pertsonek  

Parte hartzen 

duten ikasle 
kop. 

Kuantitatiboa Urtekoa Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu 

EFV-05. “Don’t 

be dummy” 

Kudeaketa, 
Formakuntza 
eta/edo Bide 

Heziketarekin 
erlazionatutako 

arloak 

16-18 urteko 

gazteak 

Partaide 

kopurua 
Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +4% +4% +2% +2% +2% 

EFV-06. 

“Hainbeste urte 
bizita…hainbeste 
urte bizitzeko” 

60 urte baino 
gehiagoko 

pertsonentzat 

Kudeaketa, 

Formakuntza 
eta/edo Bide 
Heziketarekin 

erlazionatutako 
arloak  

Esku-Hartze 

Nagusien 
talde eta 

zentroak 

Parte hartzen 

duten zentro 
kop. 

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +3% +3% +1% +1% +1% 

60 urte baino 
gehiagoko 
pertsona 

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +8% +8% +5% +5% +5% 
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Ildo 
estrategikoak 

Estrategia 
zehatzak 

Hobekuntza 
ekintzak 

Agente 
Partaideak 

Aplikazio 
arloa 

Ekintza 
adierazleak 

Adierazle 
mota 

Adierazle 
aldizkakotasuna 

Espero da 2019 2020 2021 2022 2023 

bide segurtasun 
kanpaina 

Sozial eta 
Nagusien beste 

taldeetako 
sailen 

koordinatzaileak 

partaideak 

EFV-07. 

Pertsona 
nagusientzako 

Bide 
Segurtasunari 
buruzko antzerki 

espektakuloa  

Kudeaketa, 

Formakuntza 
eta/edo Bide 
Heziketarekin 

erlazionatutako 
arloak  

Kanpoko 
kolaboratzaileak 

60 urte baino 

gehiagoko 
pertsonak 

Partaide 

kopurua 
Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +3% +3% Mantendu Mantendu Mantendu 

EFV-08. 
Tranbiarekin 
istripuak 

saihesteko 
sentsibilizazio 

kanpainak  

Kudeaketa, 
Formakuntza 
eta/edo Bide 

Heziketarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Hiria 
Partaide 

kopurua 
Kuantitatiboa Urtekoa 

*Proiektatutako 
linea berriak 

martxan jarri 
arte standby 

     

Bide 

segurtasuna 
areagotu 

enpresetan 

EFV-09. Bide 

segurtasun 
planak burutu 

enpresatan  

Kudeaketa, 

Formakuntza 
eta/edo Bide 
Heziketarekin 

erlazionatutako 
arloak  

Enpresarien 

elkarteak 

Sindikatuak 

Hiriko 

enpresa eta 
industrialdeak 

Enpresetan 

bide 
segurtasunari 

buruzko 
formakuntzan 

parte hartu 
duten 
langileak  

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +3% +3% +3% +3% +3% 

Udaltzaingoaren 

formakuntza 
Bide 

Segurtasunean 

EFV-10. 

Istripuen 
ikerketa eta 
berritzerako 

ikastaroa 

Vitoria-Gasteizko 
Udaltzaingoa 

Atestatu 
taldeko 
Udaltzainak 

Agente kop. Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +8% +8% +5% +5% +5% 

Ikastaro ordu 

kop. 
Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +2% +2% +2% +2% +2% 

EFV-11. Trafiko 

atestatuen 
ikastaroa 

Vitoria-Gasteizko 
Udaltzaingoa 

Atestatu 

taldeko 
Udaltzainak 

Agente kop. Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +2% +2% +2% +2% +2% 
Ikastaro ordu 
kop. 

Kuantitatiboa Urtekoa Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu 
EFV-12. 
Multacar 

ibilgailua 
erabiltzeko 
ikastaroa  

Vitoria-Gasteizko 

Udaltzaingoa 

Udaltzaingo 

zerbitzua 

Agente kop. Kuantitatiboa Urtekoa Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu 

Ikastaro ordu 
kop. 

Kuantitatiboa Urtekoa Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu 

EFV-13. 
Motozikletak 

gidatzeko 
ikastaroa 

Vitoria-Gasteizko 

Udaltzaingoa 

Udaltzaingo 

zerbitzua 

Agente kop. Kuantitatiboa Urtekoa Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu 
Ikastaro ordu 
kop. 

Kuantitatiboa Urtekoa Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu 

EFV-14. Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoa Agente kop. Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +3% +3% +2% +2% +2% 
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Ildo 
estrategikoak 

Estrategia 
zehatzak 

Hobekuntza 
ekintzak 

Agente 
Partaideak 

Aplikazio 
arloa 

Ekintza 
adierazleak 

Adierazle 
mota 

Adierazle 
aldizkakotasuna 

Espero da 2019 2020 2021 2022 2023 

Zigorren 
prozedurarako 

ikastaroak 

Udaltzaingoa 
Ikastaro ordu 

kop. 
Kuantitatiboa Urtekoa Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu Mantendu 

A 4.2. Gidarien 
konpetentzien 
hobekuntza 

Gidatze 
eraginkorrerako 
ikastaroak 

EFV-15. Gidari 
berrientzako 

zirkulazio 
kurtsoak 

Kudeaketa, 

Formakuntza 
eta/edo Bide 

Heziketarekin 
erlazionatutako 
arloak 

Hiriko 

gidariak 
Ikastaro 

kopurua 
Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +5% +5% Mantendu Mantendu Mantendu 

EFV-16. 

Biribilguneetan 
gidatze 
eraginkorrerako 

ikastaroak  

Kudeaketa, 
Formakuntza 

eta/edo Bide 
Heziketarekin 

erlazionatutako 
arloak 

Hiriko 
gidariak 

Ikastaro 
kopurua 

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +3% +3% Mantendu Mantendu Mantendu 

EFV-17. 
Bizikletan 
gidatze 

eraginkor eta 
segururako 

ikastaroak 

Kudeaketa, 
Formakuntza 
eta/edo Bide 

Heziketarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Hiriko 

txirrindulariak 
Partaide 

kopurua 
Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +3% +3% Mantendu Mantendu Mantendu 
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5ngo helburu orokorrera lotutako adierazleen bilakaera: “Istriputasunaren analisi prozesuen eta informazioaren 
kudeaketaren hobekuntza” 
 
Ildo 
estrategikoak 

Estrategia 
zehatzak 

Hobekuntza 
ekintzak 

Agente 
Partaideak 

Aplikazio 
arloa 

Ekintza 
adierazleak 

Adierazle 
mota 

Adierazle 
aldizkakotasuna 

Espero 
da 

2019 2020 2021 2022 2023 

A 5.1. Hiriko 

istriputasunaren 
analisiaren 
hobekuntza 

Istriputasunaren 

ikerketa eta 
analisia 

SIA-01. Trafiko 

eta bide 
segurtasunean 

plan eta 
protokoloak  

Segurtasuna, 
Trafikoa, 

Kudeaketa, 
Formakuntza 
eta/edo Bide 

Heziketarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Udaltzaingo 
zerbitzua 

Ez kuantifikagarria e.k e.k e.k e.k e.k e.k e.k e.k 

SIA-02. 

Istriputasun eta 
bide 

segurtasunaren 
ikerketak eta 
txostenak  

Kudeaketa eta Bide 

Segurtasunaren 
Plangintza eta 

Analisiarekin 
erlazionatutako 
arloak 

Udaltzaingo 

zerbitzua 
Ez kuantifikagarria e.k e.k e.k e.k e.k e.k e.k e.k 

Hiriko 
istriputasunaren 

GIS mapen 
hobekuntza 

SIA-03. GIS-ean 
inplementatutako 

hobekuntzak  

Kudeaketa, 
Plangintza, Bide 

Segurtasunaren 
Analisia eta Trafiko 

Istripuen 
Ikerketarekin 
erlazionatutako 

arloak. 

Udaltzaingo 

zerbitzua 
Ez kuantifikagarria e.k e.k e.k e.k e.k e.k e.k e.k 

Istripuen datu 

baseetan 
hobekuntzak 

SIA-04. Trafiko 
alorreko urteko 

memoriaren 
elaboratzea  

Kudeaketa, 

Plangintza, eta 
Bide 

Segurtasunaren 
Analisiarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Udaltzaingo 

zerbitzua 
Memoria burututa Bai/Ez Urtekoa  Bai Bai Bai Bai Bai 

A 5.2. Bide 
segurtasunaren 

beste lan 
erreminta 
batzuk 

Bide 

Segurtasunaren 
behatokia 

SIA-05. Bide 
Segurtasunaren 

behatokiaren 
sorrera 

Kudeaketa, 

Plangintza, eta 
Bide 

Segurtasunaren 
Analisiarekin 
erlazionatutako 

arloak 

Udaltzaingo 

zerbitzua 

Behatokiaren 

existentzia 
Bai/Ez Urtekoa - Ez Ez Bai Bai Bai 

A 5.3. Bide 

segurtasuna 
hobetuko duten 

ekintza 
bateratuak 
burutzeko 

elkarte eta 

Hiriko elkarteekin 
programa 

bateratuak 
burutu  

SIA-06. 
Gasteizko 

gizarteko 
sektoreekin 
hitzarmenak  

Kudeaketa, 

Plangintza, eta 
Bide 

Segurtasunaren 
Analisiarekin 
erlazionatutako 

arloak  

Hiriko elkarteak 

Elkarrekin 
burututako bide 

segurtasun 
programa kop.  

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +1 +1 +1 +1 +1 
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Ildo 
estrategikoak 

Estrategia 
zehatzak 

Hobekuntza 
ekintzak 

Agente 
Partaideak 

Aplikazio 
arloa 

Ekintza 
adierazleak 

Adierazle 
mota 

Adierazle 
aldizkakotasuna 

Espero 
da 

2019 2020 2021 2022 2023 

entitateekin 
akordioak 

sustatu 

Hiri-Partaidetza 
saila 

Kaleen 
hautemandako 

erakargarritasuna  

SIA-07. Kale 
seguru eta 
ibiltzeko errazak 

diren kaleen 
inguruko 

biztanleriaren 
balorazioa  

Kudeaketa, 
Plangintza, eta 
Bide 

Segurtasunaren 
Analisiarekin 

erlazionatutako 
arloak  
Hiri-Partaidetza 

saila 
Espazio Publikoa 

eta Mugikortasuna 
GT 

Hiriko elkarteak 

Kaleak seguruak 
eta ibiltzeko 

errazak 
kontsideratzen 
dituzten pertsonen 

%  

Kuantitatiboa Urtean bitan Areagotu +5% +5% +10% +10% +10% 

SIA-08. 
Biztanleriaren 

balorazioa 
bizikletentzako 

azpiegituren 
kalitateari buruz  

Kudeaketa, 
Plangintza, eta 
Bide 

Segurtasunaren 
Analisiarekin 

erlazionatutako 
arloak  

Hiri-Partaidetza 
saila 
Espazio Publikoa 

eta Mugikortasuna 
GT 

Hiriko elkarteak 

Biztanleriaren % 
bizikletentzako 

azpiegituren 
kalitatearekin 

adostasuna 
aurkeztuz  

Kuantitatiboa Urtean bitan Areagotu +5% +5% +10% +10% +10% 

A 5.4. Bide 
segurtasunaren 

sustatzea 
enpresan 

Bide segurtasun 

planak 
enpresetan 

SIA-09. Enpresa 
eta 
industrialdeetan 

mugikortasun 
planak burutzeko 

akordioak  

Kudeaketa, 
Plangintza, Bide 

Segurtasunaren 
Analisia eta 
Mugikortasunarekin 

erlazionatutako 
arloak  

Enpresarien 

elkarteak 

Sindikatuak 

Hiriko enpresa 

eta 
industrialdeak  

Gasteizko 
enpresetan 
burututako 

mugikortasun eta 
bide segurtasun 

planak  

Kuantitatiboa Urtekoa Areagotu +3 +3 +5 +5 +5 
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1NGO HELBURU OROKORRERA LOTUTAKO EKINTZA FITXAK: “HIRI 
INGURUNEETAN MUGIKORTASUN IRAUNKORRA ETA SEGURUA SUSTATU” 

  

CC-01 Eguneroko informazioa komunikabideetan 

JARDUERA EREMUA  

BSMIPE-ren komunikazio plana 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Udaltzaingoa.  Kudeaketa, Planifikazioa, kalitatea eta Administrazioa arloa 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Egunero, astelehenetik ostiralera, komunikabideentzat ohar informatzaile bat egiten 

hurrengo informazioarekin: istriputasun datuak, inplikatutako ibilgailu kopurua, hildako 

edo zaurituak, burututako alkoholemia kontrolak, alkohola edo drogaren eraginpean 

gidatzeagatik salaketak eta atxilotuak, eta zirkulazio eta bide segurtasunarekin 

erlazionatutako beste ekintzak 

Komunikabideentzako arretarako telefonoa, zehaztutako ordutegi batekin, azalpenak 

emateko edo informazioa areagotzeko. 

Aldizkako informazio osagarria bide segurtasun oharrak, ibilgailuaren mantenimendua eta 

zirkulazio arau berriei buruz. 

Aurreikusten diren zirkulazio murrizketa, zirkulazio mozketa edo obrei buruzko 

informazioa, bide alternatibak gomendatuz. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Trafiko, Kudeaketa eta Komunikazioarekin erlazionatutako arloak  

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko hiritar eta komunikabideak  

PROBA AURREKONTUA  

Urteko kostu estimatua: 14.000 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK  

ADIERAZLEA 1:  Komunikabideetara bidalitako prentsa ohar kopurua 
ADIERAZLEA 2:  Bide segurtasun kontseilu eta trafiko arazoei buruzko informazio kopurua 
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CC-02 Informazio kanpainak komunikabideetan 

JARDUERA EREMUA  

BSMIPE-ren komunikazio plana 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Bide segurtasunaren kultura sustatzen duten komunikazio estrategien sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Helburua, bide segurtasunaren inguruko problematika zehatzei buruz gizarte kontzientzia eta gaien 

tratamendu espezifikoa egiteaz gain (Plan Estrategiko honetan finkatutako lehentasunen arabera), 

informazioa ematea da, kanpainak egin aurretik eta egin eta gero, hiritarrek pentsamendua ez izateko 

agente eta erakundeen helburua salaketak jartzea dela arau-hausteei buruzko informazioa eman eta 

saihestea baino. 

Kanpainen aurreikuspena: 

• Segurtasun uhala eta umeen atxikipen sistemak  

• Ziklomotoreak orokorrean eta, kaskoa partikularki 

• Telefono mugikorrak gidatzen den bitartean 

• Txirrindulariak 

• Oinezkoen harrapatzeen prebentzioa, bereziki pertsona nagusiak eta 10 urte baino gutxiagoko 

umeak 

• Droga eta alkoholaren kontsumoa 

• Abiadura 

• Semaforizazioa 

• Garraioa 

Idatzizko, irrati eta telebistako komunikabide ezberdinak eskatutakoan, Gasteizko zirkulazioa eta bide 

segurtasunaren erlazionatutako alor teknikoko elkarrizketak egingo dira. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Trafiko, Kudeaketa eta Komunikazioarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko hiritar eta komunikabideak 

PROBA AURREKONTUA  

Urteko kostu estimatua: 17.000 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Komunikabideetara bidalitako prentsa ohar kopurua 
ADIERAZLEA 2: Irrati, telebista eta egunkariei emandako elkarrizketa kopurua 
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CC-03 BSMIPE-ren arduraduna izendatu 

JARDUERA EREMUA  

BSMIPE-ren arduraduna 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Bide segurtasunaren kultura sustatzen duten komunikazio estrategien sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Arduradunaren figura funtsezkoa da Planaren aplikazioan arrakasta bermatzeko. Bere 

inplementazioa gainbegiratzeaz eta urtero lortutako emaitzen jarraipena egiteaz arduratuko 

den pertsona izango da. 

Administrazioko pertsona/kargu bat hautatzen da Planaren jarraipena egiteko arduradun 

bezala,  ekintzen burutzea kudeatzeko, Udaleko sail ezberdinen arteko koordinazio lanak 

egiteko eta beste entitateekin harremanetarako pertsona izateko (Aldundiak, Eusko 

Jaurlaritza, etab.). 

Pertsona hau Planaren ebaluaketa eta jarraipenerako beharrezkoak diren datuen bilketaren, 

jarraipen fitxak betetzearen, eta adierazleen kalkuluak egitearen arduraduna izango da ere. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Trafiko, Kudeaketa eta Komunikazioarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko hiritar eta komunikabideak 

PROBA AURREKONTUA  

Urteko kostu estimatua: 5.700 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Arduraduna izendatuta 
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CC-04 Bide heziketarako gida 

JARDUERA EREMUA  

Bide segurtasunari buruzko informazio eta komunikazio kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Bide segurtasunaren kultura sustatzen duten komunikazio estrategien sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Gasteizko Udaleko Bide Heziketarako Gidaren elaborazioan partaidetza, non 

hezkuntzarekin zerikusia duten udal zerbitzu eta sail desberdinak eskaintzen dituzten 

ekintza guztiak bateratzen dira. 

Heziketa Gida honetan Udaltzaingoak bide segurtasun eta hezkuntzaren arloan eskaintzen 

dituen ekintza guztien edukiak, helburuak, datak, izena emateko baldintzak, pertsonak eta 

harremanetan jartzeko modua, etab. Barneratzen dira. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Trafiko, Kudeaketa eta Komunikazioarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko hezkuntza zentroak, zentro zibikoak, soziokulturalak, zaharren egoitzak, 
komunikabideak…  

PROBA AURREKONTUA  

Urteko kostu estimatua: 3.000 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Bide formakuntza jasotzen duten ikasle – hiritar kopurua 
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CC-05 
Harrapatzeen prebentziorako kanpaina eta hiri 
oinezkoaren dekalogoa 

JARDUERA EREMUA  

Bide segurtasunari buruzko informazio eta komunikazio kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Bide segurtasunaren kultura sustatzen duten komunikazio estrategien sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Bi dekalogo garatu hiribideetan harrapatzeak saihesteko aholku nagusiekin, bat 

gidarientzako eta beste bat oinezkoentzako. 

Oinezkoen dekalogo hau aholkuez gain barneratzen du, harrapatzeei buruzko zenbakiak, 

larritasuna eta Gasteizko bideetan harrapatzeetan inplikatutako oinezkoen adina. 

Harrapatzeen prebentzio kanpainak irauten duten bitartean harrapatzeak egon diren kale 

eta bidegurutze garrantzitsuenetan 7.000 dekalogo banatzen dira oinezko eta gidariei. 

Horrez gain, harrapatzeen prebentzio kanpainan parte hartzen duten udaltzaingoak, 

zaintza irauten duen bitartean, arau-hausteak eta jokaera desegokiak ohartarazi eta 

salatzen dituzte, oinezko eta gidariei dekalogoak banatuz. 

Ildo berdinean, harrapatzeak saihesteko aholkuekin kartelak egingo dira. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Trafiko, Kudeaketa eta Komunikazioarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko oinezko eta gidariak 

PROBA AURREKONTUA  

Plan osorako kostu estimatua: 13.000 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Banatutako oinezkoen dekalogo kopurua 
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CC-06 
Bizikleta istripuen prebentziorako kanpaina eta hiri 
txirrindulariaren dekalogoa 

JARDUERA EREMUA  

Bide segurtasunari buruzko informazio eta komunikazio kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Bide segurtasunaren kultura sustatzen duten komunikazio estrategien sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Hiru dekalogo garatu hiribideetan bizikleta istripuak saihesteko aholku nagusiekin, bat 

txirrindularientzako, beste bat gidarientzako eta beste bat oinezkoentzako. 

Txirrindulariaren dekalogo hau aholkuez gain barneratzen du, bizikleta istripuei buruzko zenbakiak, 

larritasuna eta Gasteizko bideetan bizikleta istripuetan inplikatutako oinezkoen adina. 

Bizikleta istripuen prebentzio kanpainak irauten duten bitartean bizikleta istripuak egon diren kale 

eta bidegurutze garrantzitsuenetan 7.000 dekalogo banatzen dira oinezko eta gidariei. 

Horrez gain, bizikleta istripuen prebentziorako kanpainetan parte hartzen duten Udaltzaingoak, 

zaintzaren bitartean, arau-hausteak eta jokabide desegokiak salatzen dituzte, dekalogoak banatuz 

txirrindulari, oinezko eta gidariei, hauetako baten bat bizikletaren zirkulazioaren inguruan arau-

hausteren bat egiten duenean (oinezkoa bizikleta bidetik desplazatzen denean, ibilgailuak 

aparkatuta bidegorrian, segurtasun tartea ez mantendu, baketutako kaleen bizikletentzako 

ordutegia errespetatzen ez duten txirrindulariak, etab.). 

Ildo berdinean, bizikleta istripuak saihesteko aholkuekin kartelak egingo dira. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Trafiko, Kudeaketa eta Komunikazioarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko txirrindulari, oinezko eta gidariak 

PROBA AURREKONTUA  

Plan osorako kostu estimatua: 13.000 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Banatutako txirrindularien dekalogo kopurua 
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CC-07 Bide segurtasunaren atala webgunean 

JARDUERA EREMUA  

Bide segurtasunari buruzko informazio eta komunikazio kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Bide segurtasunaren kultura sustatzen duten komunikazio estrategien sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Gasteizko Udalaren webgunea, mugikortasunari eskainitako atal baten barruan, bide 

segurtasunari eskainitako sekzio bat edukiko du, non istriputasuna, kontrol kanpainen 

egutegia, eta erlazionatutako albisteei buruzko informazioa barneratzen joango da. 

Atal hau elikatzeko arduraduna izango den pertsona BSMIPE-ren arduradun bezala 

izendatzen den pertsona izan daiteke. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Udaltzaingoaren Kudeaketa eta Komunikazioarekin erlazionatutako arloak 
TIK saileko Edukien Unitatea 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko hiritarrak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Webguneko atalera bisita kopurua 
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CC-08 Bide Segurtasun alorreko ekitaldiak 

JARDUERA EREMUA  

Bide segurtasunari buruzko informazio eta komunikazio kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Bide segurtasunaren kultura sustatzen duten komunikazio estrategien sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Bide segurtasunaren inguruko kongresuak, jardunaldiak, informazio saioak etab. burutu 

kontzientzia sortzeko helburuarekin eta hiritarrak heziteko. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Kudeaketa, Komunikazioa eta Kongresuekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko hiritar eta elkarteak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Bide segurtasun alorreko ekitaldi, jardunaldi… kopurua 
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CC-09 
Bizikleten zirkulaziorako udal ordenantza espezifiko bat 
burutu 

JARDUERA EREMUA  

Udal Ordenantzak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Bide segurtasunaren kultura sustatzen duten komunikazio estrategien sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Gaur egun indarrean dagoen ordenantzaren berregituratze bat proposatzen da bizikleten atalean 

garbiagoa eta sinpleagoa egiteko helburuarekin, edo bizikletentzako ordenantza espezifiko bat sortzea 

bestela.  

Ordenantza horretan alor desberdinak geratu beharko dira argituta, hurrengo hauek bezalakoak: 

 Bizikletak galtzadan ibiltzeko baldintzak 

 Bizikleta bideetan zehar ibiltzea 

 Bizikleta bideak galtzadan 

 Txirrindulariak igarotzeko lehentasunak 

 Bizikleta bideak espaloian 

 Oinezkoentzat gordetako espazioetan zikloak ibiltzea 

 Bizikleta eta beste ziklo batzuk erabiltzeko murriztapenak oinezko aglomerazioak daudenean  

 Ibilgailu motordunek aurreratze kasuetan mantendu behar duten segurtasun tartea  

 Atoiak erabiltzea eta beste pertsonak batzuk garraiatzea  

 Segurtasun osagarriak  

 Bizikletak eta bestelako zikloentzako aparkalekuak 

 … 

Era berean proposatzen da ordenantza berri honetan edo ordenantzaren eguneraketan mugikortasun 

pertsonalaren ibilgailuentzako araudia barneratzea ere (zikloak, patinete elektrikoak, etab.). Azken 

urteetan ibilgailu hauen erabilpena asko hazi da hirian, eta araudi falta honek oinezkoentzat segurtasun 

maila murriztea dakar. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Trafikoa, Kudeaketa, Komunikazioa, Mugikortasuna eta Iraunkortasunarekin erlazionatutako arloak.  

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko txirrindulari, oinezko eta gidariak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Ordenantzaren existentzia 
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CM-01 Oinez egindako desplazamenduak sustatu 

JARDUERA EREMUA  

Aldaketa modala 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Seguruagoak diren desplazamendu moduen sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Gasteizko hiritik oinez egindako desplazamenduetan segurtasuna, irisgarritasuna eta 

erosotasuna bermatzeko neurriak sustatu. 

Oinezkoei zuzendutako espazioa planifikatu eta diseinatzeko garaian udal arduradunak 

kontuan izan beharko dituzte oinezkoen jokabideen ezaugarri nagusiak: 

 Oinezko beti bilatzen du gurutzatzeko distantzia laburrena eta itxarote denborak 

murriztea. 

 Oinezkoa galtzada gurutzatzeko behar duen denbora gutxiesteko joera dauka. 

 Oinezkoa desplazamenduaren konfortera eta baldintza meteorologikoei sentikorra da. 

 Oinezkoa diziplinarik gabeko pertsona da: inkontzienteki, esfortzu fisikoa eta ibilbiderako 

behar duen denbora murrizten saiatzen da, eta honen ondorioz ez du beti 

seinaleztapena eta berari zuzendutako espazioa errespetatzen. 

 

AGENTE PARTAIDEAK  

Mugikortasun eta Iraunkortasunarekin erlazionatutako arloak 
Bizilagunen elkarteak 
Mugikortasun arazoak dituzten pertsonen elkarteak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko oinezkoak eta biztanleak 

PROBA AURREKONTUA  

Mugikortasun Planak zehaztu beharreko kostuak 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Egunero oinez egindako desplazamenduen portzentajea 
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CM-02 Bizikletan egindako desplazamenduak sustatu 

JARDUERA EREMUA  

Aldaketa modala 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Seguruagoak diren desplazamendu moduen sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Gasteizko hiritik bizikletan egindako desplazamenduetan segurtasuna, irisgarritasuna eta 

erosotasuna bermatzeko neurriak sustatu. 

Txirrindularien jokabidearen ezaugarri nagusi asko oinezkoen jokabidearen oso antzekoak 

dira: 

 Txirrindulariak bete distantziarik laburrena bilatzen du eta esfortzua eta itxarote denbora 

murriztea. 

 Txirrindulariak ibilbide jarraituak eta erosoak behar ditu. Etenaldiak edo bizikletentzako 

azpiegitura espezifikoaren falta (bizikleta erreiak edo bizikleta espaloian) ez dute bere 

mugikortasunean eta segurtasunean muga bat irudikatu behar. 

 Txirrindulariak bere azken helmugatik gertu aparkamendu segurua behar du. Bizikletan 

lekuen ateetaraino desplazatzeko aukera indargune garrantzitsu bat da, eta hori 

mantendu behar da. 

Modu orokor batean, bizikletentzako espazioen diseinurako bide segurtasun oinarrizko irizpide 

batzuk ematen dira, bide erabiltze ezberdinen arteko bide segurtasun gatazka posibleak 

saihesteko. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Mugikortasun eta Iraunkortasunarekin erlazionatutako arloak 
Txirrindularien elkarteak 
Bizilagunen elkarteak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko txirrindulariak 

PROBA AURREKONTUA  

Mugikortasun Planak zehaztu beharreko kostuak 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Egunero bizikletan egindako desplazamenduen portzentajea 



 Gasteizko Bide Segurtasun eta Mugikortasun Iraunkorreko  

Plan Estrategikoa 2018-2023 

 

162 
 

 

CM-03 Garraio publikoan egindako desplazamenduak sustatu 

JARDUERA EREMUA  

Aldaketa modala 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Seguruagoak diren desplazamendu moduen sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Gasteizko hiritik garraio publikoan egindako desplazamenduetan segurtasuna, 

irisgarritasuna eta erosotasuna bermatzeko neurriak sustatu. 

Ibilgailu pribatuaren aurrekoan garraio publikoa lehiakorragoa egitea da helburua, neurri 

ezberdinak ezarriz hori lortzeko, hala nola: erreien lehentasunezko erabilera, pasatzeko 

lehentasuna, intermodalitatea sustatu, bidai denborak eta maiztasuna doitu, geltokien 

modernizazioa eta egoera onean mantentzea, informazioa bidaiariari denbora errealean, etab. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Mugikortasun eta Iraunkortasunarekin erlazionatutako arloak 
TUVISA 
Euskotren 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko hiritarrak 

PROBA AURREKONTUA  

Mugikortasun Planak zehaztu beharreko kostuak 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Egunero garraio publikoan egindako desplazamenduen portzentajea 
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CM-04 
Ibilgailu pribatuan egindako desplazamenduei 
sustagarria kendu 

JARDUERA EREMUA  

Aldaketa modala 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Seguruagoak diren desplazamendu moduen sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Mugikortasun Planean modu aldaketa baten aldeko definitutako neurriak eta irizpideak 

ibilgailu pribatuaren erabilpenaren kalterakoak izango dira, hiria geroz eta erosoagoa 

eginez oinez edo bizikletan desplazatzeko, edo bestela, garraio publikoan. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Mugikortasun eta Iraunkortasunarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko gidariak 

PROBA AURREKONTUA  

Mugikortasun Planak zehaztu beharreko kostuak 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Egunero ibilgailu pribatuan egindako desplazamenduen portzentajea 
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PCA-01 IKP-etan auditoretzak burutu 

JARDUERA EREMUA  

Auditoretza bide segurtasunean 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Istripuen kontzentrazioa edo segurtasun ezaren sentsazioa duten inguruneen hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Urtero istripu kontzentrazioa duten edo istriputasunarengatik ahulak diren inguruetan 

auditoretza prozedura bat ezarri. 

Ingurune bakoitzean indarrean dagoen konfigurazio eta funtzionamendua, mugikortasunaren 

eta bide segurtasunaren alorrean detektatu diren disfuntzioak deskribatuko dira eta 

hobekuntza proposamenak egingo dira. 

Lan prozedura Plan honetan IKP-tan egindako analisien antzekoa izan daiteke. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Analisia, Bide Segurtasuna eta Mugikortasunarekin erlazionatutako arloak  

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko hiritarrak 

PROBA AURREKONTUA  

Urteko kostu estimatua: 4.300 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Auditoretza eginda 
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PCA-02 IKT ebaluaketa sistema analisi sisteman barneratu 

JARDUERA EREMUA  

Istriputasunaren ebaluaketa sistemak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Istripuen kontzentrazioa edo segurtasun ezaren sentsazioa duten inguruneen hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Istripu Kontzentrazio Tartea edo IKT kontzeptua sare batean arrisku maila altuena duten 

puntuak identifikatzeko erabiltzen da; horrela kontsideratzen dira ezaugarri berdinak dituzten 

tarteetan batez beste ematen den arriskua baina altuagoa duten tarteak, eta non aurreikusten 

da azpiegitura aldetik hobekuntzak eginez gero istriputasuna modu nabarmen eta eraginkor 

batean murriztuko dela. 

Urtero, planean zehaztutako IKT detekzio prozesuaren bitartez, 3-5 hiri IKT lortuko dira, 

istriputasun arrisku maximoa kontzentratzen den lekuetan. Ingurune hauen analisi zehatz bat 

egingo da, bide segurtasunaren alorrean gatazka nagusiak identifikatuz eta hobekuntza 

proposamen posibleak garatuz. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Analisia, Bide Segurtasuna eta Mugikortasunarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko hiritarrak 

PROBA AURREKONTUA  

Urteko kostu estimatua: 8.500€ 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Egindako IKT analisiak 
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PS-01 
Bide zabaleraren arabera kale multzoentzako sekzioak 
definitu 

JARDUERA EREMUA  

Bideen konfigurazioa egokitu bide segurtasunaren irizpideen arabera 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Bide segurtasunaren integrazioa lurralde antolamenduan eta mugikortasunean 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Bideak bide segurtasunaren irizpideekin egokitu behar dira, HMIP-ak bide sarearen 

hierarkizazioan esleitutako funtzioen arabera. 

Hiriko bide sarea Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako Planaren barruan hierarkizatuta geratzen 

da (gaur egun gainbegiratze prozesuan), non irizpide batzuk ezartzen dira, bide bakoitzari 

emandako funtzioa kontuan izanda. Konfigurazio fisikoa (bide sekzioak) bermatu behar du 

bide hauek bere funtzioa bete dezaketela eta aldi berean erabiltzaileen segurtasuna 

bermatzen dutela. Bereziki garrantzitsua da erabiltzaile ahulenen segurtasuna bermatzea 

(oinezkoak, txirrindulariak). 

Bide sistemaren funtzionamendu egoki bat izateko hirigintzaren barruan bide sarearen 

sailkapen egoki bat aurreikusi behar da. Kale bakoitzari funtzio egoki bat esleitzea suposatuko 

du, gainera, bide erabiltzaile guztien segurtasuna bermatzea. 

Sarearen barnean izango duten papera definitzeko, bi funtzioen konbinaziotik abiatuz 

hierarkizatu behar du: zirkulazioaren funtzioa (ibilgailu motordunen desplazamenduak 

bermatu) eta irisgarritasuna eta funtzio soziala (erabiltzaile guztien irisgarritasuna bermatuz 

eta kalea bertako bizitzaren euskarria izan dadin). 

AGENTE PARTAIDEAK  

Bide Segurtasunaren Plangintza eta Analisia, Mugikortasuna eta Hirigintzarekin erlazionatutako 
arloak  

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko hiritarrak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 
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PS-02 
Abiadura murritzeko elementuen instalakuntza edo 
galtzadaren estrukturan aldaketak 

JARDUERA EREMUA  

Abiaduraren moderazioa hiri inguruneetan 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Bide segurtasunaren integrazioa lurralde antolamenduan eta mugikortasunean 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Gehiegizko abiadura kezka handiak sortzen dituen faktore bat da, istripuen kausalitatean 

daukan inpaktuarengatik eta sortu dezaken lesibitate graduarengatik. 

Gomendagarria da bideko konfigurazioa egokiena den aztertzea jasotzen dituen erabileren 

arabera abiadura gatazkak saihesteko, eta zeintzuk diren neurri zuzentzaile egokienak 

zehazteko. 

Abiadura murrizteko elementuak instalatuko dira, seinaleztapen espezifikoa eta galtzadaren 

gaineko interbentzioak (estutzeak, banaketa…) kale edo sekzio bakoitzeko beharren arabera. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Bide Segurtasunaren Plangintza eta Analisia, Mugikortasuna eta Hirigintzarekin erlazionatutako 
arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko gidariak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Autoen batez besteko zirkulazio abiadura km/o 
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PS-03 Hiriko biribilguneen diseinua egokitu 

JARDUERA EREMUA  

Hiri biribilguneen diseinuaren egokitzapena 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Bide segurtasunaren integrazioa lurralde antolamenduan eta mugikortasunean 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Intersekzioak biribilgune moduan konfiguratzeak abantaila ugari dakartza. Baina bide 

segurtasunaren ikuspuntutik diseinu desegoki bat dela eta Gasteizko biribilgune batzuetan 

hiriko istripu kopuru bat kontzentratzen da. Asko errepikatzen den disfuntzioa, barne 

trazadura gidariak abiadura murrizteko beharrezkoa den deflexioa egitera behartzen ez 

dituen barne trazadura bat da, eta horren ondorioz abiadura murrizteko funtzio hori ez 

dute betetzen. 

Diseinu, tipologia eta seinaleztapen hobekuntzak proposatzen dira puntu hauetan 

istriputasuna murrizteko helburuarekin. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Bide Segurtasunaren Plangintza eta Analisia, Mugikortasuna eta Hirigintzarekin erlazionatutako 
arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko gidari, txirrindulari eta oinezkoak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Istripu kopurua biribilguneetan 
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PS-04 Bide eta seinaleztapenaren kontrola 

JARDUERA EREMUA  

Hiri seinaleztapenaren hobekuntzak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Bide segurtasunaren integrazioa lurralde antolamenduan eta mugikortasunean 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Hiri bideetan instalatutako seinaleztapen probisional eta behin betikoaren zaintza eta 

kontrola, eta baita ere bide segurtasuna eta zirkulazioan eragina izango duten obretan, 

eta zehazki: 

• Txostenak egin, seinaleztapenean aldaketak proposatuz bide segurtasuna hobetu 

eta arrisku faktoreak ezabatuko dituztenak, istriputasun tasa murriztuz. 

• Seinaleztapen horizontala (bide markak, zirkulazio erreiak biribilguneetan) eta 

seinaleztapen bertikalari (seinaleen euskarriak tolestuak eta okertuak, 

pegatinak, etab.) buruzko txostenak egin. Beharrezkoak diren elementuak 

aldatu. 

• Galtzadaren egoera eta kontserbazio maila egokiak direla bermatu, inspekzio 

jarraitua eginez kaleko patruila lana egiten den bitartean, hutsuneak topatzen 

direnean beharrezko txostenak eginez, istripu arriskua saihesteko seinaleztapen 

neurri probisionalak ezarriz. 

• Obretako seinaleztapen egokia ikuskatu argiztapena, itxitura, zarata, konoak 

edo behar den denborarekin jarri seinaleztapena bezalako alorretan 

• Zirkulazioan eragina daukanean eta beharrezkoa den baimena ez daukanean 

obra publikoa salatu eta zirkulazio normala berretsi. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Bide Segurtasunaren Plangintza eta Analisia, Mugikortasuna eta Espazio Publikoarekin 
erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko hiritarrak 

PROBA AURREKONTUA  

Plan osorako kostu estimatua: 12.000 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Burututako txosten kopurua 
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PS-05 Bidegurutzeetako ikuspenaren hobekuntza 

JARDUERA EREMUA  

Bidegurutzeetako ikuspenaren hobekuntza 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Bide segurtasunaren integrazioa lurralde antolamenduan eta mugikortasunean 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Ikuspen mugatu bat izatea bide segurtasuna kaltetu dezake eta bidegurutzeetan istripu 

arriskua areagotu. Bidegurutzeetako konfigurazioak segurtasun irizpide minimo batzuk bete 

beharko ditu. 

Bidegurutzetako ikuspen arazoak hiriko istriputasunaren parte garrantzitsu baten kausa dira. 

Aparkamendu ilara baten konfigurazioa pasoaren arrasean eta, neurri txikiago batean, 

espaloiaren azalera eskasa, adarren artean ikuspen zail bat baldintzatzen dute (gidari eta 

gidari artean, eta gidari eta oinezko edo bizikleta artean). 

Konfigurazio honek parte batean azaltzen du zergatik maiztasun gehiagorekin gertatzen diren 

istripuak aldez aurreko talkak dira eta beraz, planak irauten duen bitartean landu behar den 

elementuetako bat da. 

Hurrengo hauek bezalako esparruak konpontzea proposatzen da 

 Ikusizko oztopoak 
 Aparkalekuak 
 Zamalanerako guneen kokapena 
 Bide publikoko terrazen konfigurazioa 
 Baterian dauden aparkalekuen orientazioa 

AGENTE PARTAIDEAK  

Bide Segurtasunaren Plangintza eta Analisia, Mugikortasuna eta Espazio Publikoarekin 
erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko gidari, txirrindulari eta oinezkoak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Istripu kopurua intersekzioetan 
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PS-06 Ziklo laburretara egokitutako semaforoak 

JARDUERA EREMUA  

Semaforo zikloen optimizazioa 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA  

Bide segurtasunaren integrazioa lurralde antolamenduan eta mugikortasunean 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Egungo ziklo semaforikoen konfigurazioa modu garrantzitsu batean oinezkoen mugikortasuna 

kaltetzen du. Orokorrean hirian itxarote denbora oinezkoentzat altuak dira eta joera hori 

zuzendu behar da oinezkoen aldetik arrisku jokabideak saihesteko, galtzada gurutzatzeko ez 

dutelako ziklo semaforiko guztia itxaroten. 

AGENTE PARTAIDEAK  

Bide Segurtasunaren Plangintza eta Analisia eta Mugikortasunarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko gidari, txirrindulari eta oinezkoak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Ziklo laburrera egokitutako semaforo kopurua 
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2NGO HELBURU OROKORRERA LOTUTAKO EKINTZA FITXAK: “KOLEKTIBO 
AHULAK BABESTU” 

 

PCV-01 Alderantzizko lehentasuneko kaleak konfiguratu 

JARDUERA EREMUA 

Harrapatzeak saihesteko oinezkoen segurtasunerako irizpideak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Kolektibo ahulentzako azpiegitura zehatzen hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Lehentasun alderantzikatutako kaleen konfiguraziorako alternatiba ezberdinak daude bidearen 

baldintzatzailearen arabera. 

 Kale estuak oinezkoen kaleetan bihurtu daitezke, non bakarrik autoan sartzeko aukera 

izango dute garajea duten bizilagunak. Kale komertzialetan utziko da gainera, ordu zehatz 

batzuetan merkantzia banatzen duten ibilgailuen sarrera. 

 Bizikidetasun kaleak, lehentasuna oinezkoei emanez. Lehentasun hau funtzionatzeko 

ezinbestekoa da motordunen trafikoa minimora gutxitzea. Elkarbanatutako kaleak ezin 

dute izan, beraz, errepideetarako sarbide bezala funtzionatzen duten kaleak edo 

errotazioko aparkamendu zonaldeak. Ezin dute balio ezta ere erdigunea alde batetik 

bestera gurutzatzeko. 

Hirigunearen baketutako zonaldean aplikatzeko konfigurazio seguru baterako gomendioak 

ematen dira. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Bide Segurtasunaren Plangintza eta Analisia, Mugikortasuna eta Espazio Publikoarekin 
erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko gidari, txirrindulari eta oinezkoak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 
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PCV-02 
Plataforma bakarreko eta bide konbentzionalen arteko 
bidegurutzeak konfiguratu 

JARDUERA EREMUA 

Harrapatzeak saihesteko oinezkoen segurtasunerako irizpideak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Kolektibo ahulentzako azpiegitura zehatzen hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Plataforma bakarreko bide eta bide konbentzionalen arteko gurutzaketak puntu gatazkatsuak 

dira, eta horregatik beharrezkoa da puntu hauen konfigurazio eta seinaleztapena 

homogeneizatzea. 

Bizitegi kaleetan pasatzeko lehentasuna oinezkoena denez, gomendatzen da, oinezkoen 

pasabidea bidegurutzean kokatu ordez, bide konbentzionaleko espaloiaren jarraitasuna 

mantentzea. 

Plataforma bakarreko eta bide konbentzionaleko espaloiaren arteko intersekzio gunean (maila 

berdinean altxatuak) bide konbentzionaleko espaloian erabilitako zoladura berdina erabiltzea 

gomendatzen da. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Bide Segurtasunaren Plangintza eta Analisia, Mugikortasuna eta Espazio Publikoarekin 
erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko gidari, txirrindulari eta oinezkoak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 
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PCV-03 Oinezkoentzako ibilbideen sorrera 

JARDUERA EREMUA 

Harrapatzeak saihesteko oinezkoen segurtasunerako irizpideak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Kolektibo ahulentzako azpiegitura zehatzen hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Posiblea da erdiguneko baketzean aurrera pauso garrantzitsuak ematea gehiegizko gastu 

ekonomikoak egin gabe, baina hala ere zoladura bakarra ezartzerakoan akabera eta hiri altzari 

mota ezberdinekin urbanizazioa inbertsio gehigarri bat eskatzen du. Komenigarria da prozesu 

hau progresiboki egitea eta epe motzean lehentasuna ematea erakarpen puntu gehiago dituen 

kaleei eta oinezkoentzako komunikazio gaitasuna handiena duten kaleei. 

Zentzu honetan, erdigunea gurutzatzen duten eta oinezkoen oinarrizko sarea erdigunetik 

kanpo konektatzen duten oinezkoentzako ardatz nagusien definizioari lehentasuna eman 

behar zaio. Hobe da ardatz hauek ez motordunen zirkulaziorako izatea eta bakarrik sartzen 

uztea baimendutako ibilgailuak eta, zehaztutako ordutegi batean, zamalanak egiteko 

ibilgailuak. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Bide Segurtasunaren Plangintza eta Analisia, Mugikortasuna eta Espazio Publikoarekin 
erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko txirrindulari eta oinezkoak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Zauritutako oinezkoen kopurua 
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PCV-04 Oinezkoen desplazamenduetan irisgarritasuna bermatu 

JARDUERA EREMUA 

Harrapatzeak saihesteko oinezkoen segurtasunerako irizpideak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Kolektibo ahulentzako azpiegitura zehatzen hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Gehien errepikatzen diren irisgarritasun disfuntzioei aurre egiteko ekintza batzuk proposatzen 

dira: 

 Oinezkoen pasabideen hornidura osatu eta hauen kokapena hobetu, intersekzioetara 

hurbilduz. 

 Arauzko seinaleak ezarri oinezkoen pasabideetan. 

 Belarriak ezarri alboetan aparkamendua duten oinezkoen pasabideetan, gaizki 

aparkatutako ibilgailuak bere erabilpena saihestu ez dezaten. 

 Espaloiak ezarri falta diren lekuetan. 

 Espaloiak zabaldu eta hobetu existitzen direnean edo, oinezkoentzat lehentasunarekin 

zoladura bakarra ezarri. 

 Espaloitik ibiltzeko oztopo diren seinaleak, zuhaitzak, panelak eta beste motako hiri-

altzariak lekuz aldatu. 

 Eskailerak arrapalekin ordezkatu edo osatu. 

Espaloien dimentsionatuak kontuan izan behar du bertatik desplazatzen den oinezkoen 

kopurua, gertu garatzen diren ekintzak (saltokiak, ekipamenduak garraio publikoaren 

geltokiak…), plangintza eta paisaiaren gogoetak kontuan izateaz gain. 

Galtzadan oinezkoentzat pasabide motaren aukeraketa egiteko kontuan eduki behar da baita 

ere ibilgailu motordunen zirkulazioaren intentsitatea eta oinezkoen desplazamenduen 

intentsitatea. Gainera kontuan eduki behar dira ibilgailuen abiadurak, ikuspenaren baldintzak 

edo sentikorrak diren inguruneen presentzia (ikastetxeak, osasun zentroak, etab.). 

AGENTE PARTAIDEAK 

Bide Segurtasunaren Plangintza eta Analisia, Mugikortasuna eta Espazio Publikoarekin 
erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko oinezkoak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 
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PCV-05 
Oinezkoen pasabideetan gauetan argiztapen egokia 
bermatu 

JARDUERA EREMUA 

Harrapatzeak saihesteko oinezkoen segurtasunerako irizpideak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Kolektibo ahulentzako azpiegitura zehatzen hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Oinezko pasabideetan gaueko argiztapena nahikoa izatea funtsezko elementua da oinezko 

desplazamenduak segurtasunarekin egin ahal izateko. 

Hiri argiztapenerako irizpideak “Argiztapeneko Eraginkortasun Energetikoaren Gida Teknikoa. 

Argiztapen Publikoa” gidan aurkitu daitezke, IDAE-k (Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de la Energía) eta CEI-k (Comité Español de Iluminación) argitaratutakoa.  

Bide tipologia ezberdinen arabera eta argiztapen mota bideratzen den erabiltzaile motaren 

arabera, proiektu egoera ezberdinak ezartzen dira. Zirkulatzen duten talde ezberdinen 

desplazamenduen intentsitatea baloratuz, gutxieneko argiztapen mailak ezartzen dira. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Bide Segurtasunaren Plangintza eta Analisia, Mugikortasuna eta Espazio Publikoarekin 
erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko txirrindulari eta oinezkoak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 
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PCV-06 
Bide segurtasun estandarrak betez bizikleta bideak 
ezarri 

JARDUERA EREMUA 

Bizikleta bideen ibilbideetan segurtasunaren hobekuntza 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Kolektibo ahulentzako azpiegitura zehatzen hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Bizikleten istriputasuna gorakada oso nabarmena izan du azken urteetan, parte batean izan 

duen erabilpen mailaren hazkundearekin azaltzen dena. Hazkundea bizikletaren erabilpenean 

lehergaia izan da, bere erabilpena asko handitu da denbora oso laburrean, eta hiriak ez du 

jakin erabat egokitzen egoera berri honetara. 

Hiriko txirrindulari kolektiboaren segurtasuna hobetzea, zauritutako txirrindulariekin istripuak 

saihestuz, hurrengo urteetarako lehentasunetako bat da. 

Modu orokor batean, bizikletentzako espazioen diseinurako bide segurtasun oinarrizko irizpide 

batzuk ematen dira. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Bide Segurtasunaren Plangintza eta Analisia, Mugikortasuna eta Espazio Publikoarekin 
erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko txirrindulariak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 
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PCV-07 Txirrindularien segurtasuna bermatu intersekzioetan 

JARDUERA EREMUA 

Bizikleta bideen ibilbideetan segurtasunaren hobekuntza 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Kolektibo ahulentzako azpiegitura zehatzen hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Bizikletak inplikatuta dauden istripuen portzentaje handi bat (orokorrean) intersekzioetan edo 

hauetatik gertu izaten dira, eta ondorioz, puntu hauen konfigurazioa bide segurtasunaren 

irizpidea erabiliz funtsezkoa da. Arriskua minimizatzeko bidegurutzeetako ikuspena bermatuta 

egon behar da, ibilgailu motordunen abiadura murriztu eta behar izatekotan instalazio 

espezifikoen diseinua (irla bereizleak, itxarote plataforma aurreratuak, biratzeko erreiak…). 

Bizikleta sarea lantzen denean, ibilbideetako segurtasuna bermatu beharko da, bereziki hiri 

bideekin gurutzaketa puntuetan. 

Bidegurutzeen konfiguraziorako gomendio orokor batzuk barneratzen dira. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Bide Segurtasunaren Plangintza eta Analisia, Mugikortasuna eta Espazio Publikoarekin 
erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko txirrindulariak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Zauritutako txirrindulari kopurua 
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PCV-08 Irizpideak ezarri modu bakoitzerako espazio bakoitzean 

JARDUERA EREMUA 

Bizikleta- oinezko – ibilgailu motordunak elkarbizitza 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Kolektibo ahulentzako azpiegitura zehatzen hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Bide sistemaren erabiltzaile ezberdinen arteko erlazioak pertzepzio-jokabidea-elkarbizitza-

segurtasuna kate erlazionala jarraitzen dute. Erlazio hauek nahaspilatuak edo apurtuak 

daudenean, edo kontraesankorrak direnean, katea segurtasun ezara jo dezake edo, gutxienez, 

elkarbizitza arazoak sorrarazi, non erabiltzaile ahulenak (oinezkoak, txirrindulariak) 

kaltetuenak izaten dira. Segurtasun ezaren sentsazioa sortzen da hesi efektu bezala ezagutzen 

den arrazoiarengatik eta gehienbat arrisku taldeak sufritzen dute: jende handia eta umeak. 

Elkarbizitza seguru bat ezarri behar da, definituz, kale mota bakoitzerako, zeintzuk diren 

aktibitate baimenduak eta egokiak. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Bide Segurtasunaren Plangintza eta Analisia, Mugikortasuna eta Espazio Publikoarekin 
erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko gidari, oinezko eta txirrindulariak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 
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3NGO HELBURU OROKORRERA LOTUTAKO EKINTZEN FITXAK: “JOKAERA 
DESEGOKIAK ZUZENDU” 

 

CVC-01 Alkoholemia prebentzio kontrolak 

JARDUERA EREMUA 

Alkohola eta drogen kontsumoaren gaineko zaintza eta kontrol kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Alkohola, droga eta psikofarmakoen kontsumoaren murrizketa gidarien artean 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Alkolohemia prebentzio kontrolak egin gutxienez 9.400 gidariei (2018). 2018. Urterako 

proposatzen da gutxienez azken bost urteetan kontrol gehien egin diren urtearen kopurua 

berdintzea (9.336 kontrol 2013.urtean). 

Ekintza eraginkorragoa izango den kale eta momentuetan ezarriko dira, gidatzeko 

baldintzatan ez dauden gidarien zirkulazioa saihesteko helburuarekin: 

• Hilabeteko helburua: 780 gidariei alkoholemia froga egitea 

• Hiri hilabeteko helburua: 2.350 gidariei alkoholemia froga egitea 

• Urteko helburua: 9.400 gidariei alkoholemia froga egitea 

• Minimo bezala 376 prebentzio kontrol postu ezarri, kontrol bakoitzeko 25 froga 

batez besteko egiten direlarik. 

• Prebentzio kontrol postu bakoitzeko batez besteko iraupena 1,5-2 ordukoa da. 

Prebentzio ekintzaren programazioa: 

 Prebentzio programak arautzen dituen Dektru edo Ebazpenaren arabera. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna, Trafikoa eta BSDK eta istripuen azterketarekin erlazionatutako arloak  

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko gidariak 

PROBA AURREKONTUA  

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Egindako kontrol kopurua 
ADIERAZLEA 2: Kontrolatutako gidari kopurua 
ADIERAZLEA 3: Positibo kontrol kopurua 
ADIERAZLEA 4: Egiteko ezezko kopurua 
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CVC-02 
Estupefaziente, psikotropiko, bizigarri eta antzeko 
sustantzien prebentzio kontrolak 

JARDUERA EREMUA 

Alkohola eta drogen kontsumoaren gaineko zaintza eta kontrol kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Alkohola, droga eta psikofarmakoen kontsumoaren murrizketa gidarien artean 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Alkolohemia prebentzio kontrolak egin gutxienez 170 gidariei (2018). 2018. Urterako 

proposatzen da gutxienez azken bost urteetan kontrol gehien egin diren urtearen kopurua 

berdintzea (262 kontrol 2015.urtean). 

Ekintza eraginkorragoa izango den kale eta momentuetan ezarriko dira, gidatzeko 

baldintzatan ez dauden gidarien zirkulazioa saihesteko helburuarekin: 

• Hilabeteko helburua: 15 gidariei droga froga egitea 

• Hiri hilabeteko helburua: 42 gidariei droga froga egitea 

• Urteko helburua: 170 gidariei droga froga egitea 

Prebentzio ekintzaren programazioa: 

Prebentzio programak arautzen dituen Dektru edo Ebazpenaren arabera. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna, Trafikoa eta BSDK eta istripuen azterketarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA  

Gasteizko gidariak 

PROBA AURREKONTUA  

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Egindako kontrol kopurua 
ADIERAZLEA 2: Kontrolatutako gidari kopurua 
ADIERAZLEA 3: Positibo kontrol kopurua 
ADIERAZLEA 4: Egiteko ezezko kopurua 
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CVC-03 Istripuetan inplikatutako gidariei alkoholemia frogak 

JARDUERA EREMUA 

Alkohola eta drogen kontsumoaren gaineko zaintza eta kontrol kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Alkohola, droga eta psikofarmakoen kontsumoaren murrizketa gidarien artean 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Alkoholemia frogak trafiko istripuetan inplikatutako gidariei, eguneko eta asteko egun eta 

orduetan, bereziki asteburu eta jaiegunetako gau eta egunsentian. Froga gutxienez 900 

gidariei egitea proposatzen da (2018). 2018. Urterako proposatzen da gutxienez azken 

bost urteetan kontrol gehien egin diren urtearen kopurua berdintzea (890 froga 

2016.urtean). 

Froga hauek sekzio bakoitzeko poliziak eta trafiko atestatuko unitateak egingo dituzte. 

Sekzio bakoitzeko 1 Agenteak zerbitzuan zehar etilometro bat eramango dute, Atestatu 

Unitatea parte hartze ez duten istripuetan inplikatutakoei alkoholemia frogak egiteko. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna, Trafikoa eta BSDK eta istripuen azterketarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Istripuetan inplikatutako gidariak 

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kontrolatutako gidari kopurua 
ADIERAZLEA 2: Positibo kontrol kopurua 
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CVC-04 Istripuetan inplikatutako gidariei droga frogak 

JARDUERA EREMUA 

Alkohola eta drogen kontsumoaren gaineko zaintza eta kontrol kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Alkohola, droga eta psikofarmakoen kontsumoaren murrizketa gidarien artean 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Droga frogak trafiko istripuetan inplikatutako gidariei, eguneko eta asteko egun eta 

orduetan, bereziki asteburu eta jaiegunetako gau eta egunsentian. Froga gutxienez 60 

gidariei egitea proposatzen da. Gidaria hauek izango dira: istripuetakoak non hildakoak 

edo zauritu larriak dauden, eta istripu garrantzitsuak daudenean gidariak (ibilgailuak, hiri 

altzariak, etab.) 

Froga hauek sekzio bakoitzeko poliziak eta trafiko atestatuko unitateak egingo dituzte. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna, Trafikoa eta BSDK eta istripuen azterketarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Istripuetan inplikatutako gidariak 

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kontrolatutako gidari kopurua 
ADIERAZLEA 2: Positibo kontrol kopurua 
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CVC-05 
Zirkulazio arau-haustea edo sintomak aurkeztu eta 
gero alkoholemia frogak 

JARDUERA EREMUA 

Alkohola eta drogen kontsumoaren gaineko zaintza eta kontrol kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Alkohola, droga eta psikofarmakoen kontsumoaren murrizketa gidarien artean 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Zirkulazio Araudi Orokorraren arau-hauste larri edo oso larriak egiten dituzten gidariei eta 

sintomak aurkezten dituzten gidariei alkoholemia frogak, eguneko eta asteko egun eta 

orduetan, bereziki asteburu eta jaiegunetako gau eta egunsentian. Froga gutxienez 500 

gidariei egitea proposatzen da (2018). 2018. Urterako proposatzen da gutxienez azken 

bost urteetan kontrol gehien egin diren urtearen kopurua berdintzea (488 froga 

2015.urtean). 

Froga hauek sekzio bakoitzeko poliziak eta trafiko atestatuko unitateak egingo dituzte. 

Sekzio bakoitzeko 1 Agenteak zerbitzuan zehar etilometro bat eramango dute, Atestatu 

Unitatea parte hartze ez duten istripuetan inplikatutakoei alkoholemia frogak egiteko. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna, Trafikoa eta BSDK eta istripuen azterketarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Zirkulazio araudiaren arau-hausteak egiten dituzten gidariak 

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kontrolatutako gidari kopurua 
ADIERAZLEA 2: Positibo kontrol kopurua 
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CVC-06 
Zirkulazio arau-haustea edo sintomak aurkeztu eta 
gero droga frogak 

JARDUERA EREMUA 

Alkohola eta drogen kontsumoaren gaineko zaintza eta kontrol kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Alkohola, droga eta psikofarmakoen kontsumoaren murrizketa gidarien artean 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Zirkulazio Araudi Orokorraren arau-hauste larri edo oso larriak egiten dituzten gidariei eta 

sintomak aurkezten dituzten gidariei droga frogak, eguneko eta asteko egun eta 

orduetan, bereziki asteburu eta jaiegunetako gau eta egunsentian. Froga gutxienez 60 

gidariei egitea proposatzen da (2018). 2018. Urterako proposatzen da gutxienez azken 

bost urteetan kontrol gehien egin diren urtearen kopurua berdintzea (57 froga 

2015.urtean). 

Froga hauek sekzio bakoitzeko poliziak eta trafiko atestatuko unitateak egingo dituzte. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna, Trafikoa eta BSDK eta istripuen azterketarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Zirkulazio araudiaren arau-hausteak egiten dituzten gidariak 

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kontrolatutako gidari kopurua 
ADIERAZLEA 2: Positibo kontrol kopurua 
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CVC-07 Abiadura kontrolak polizia ibilgailuarekin 

JARDUERA EREMUA 

Mugimenduan ezarritako zigor kopuruak areagotu 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Arrisku jokabideen zaintza eta kontrola 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Gasteizko kaleetatik zirkulatzen duten ilbilgailuen abiaduraren gaineko kontrola, gutxienez 

550.000 ibilgailuei. 2018 urterako proposatzen da gutxienez azken bost urteetan kontrol 

gehien egin diren urtearen kopurua berdintzea (547.986 ibilgailu kontrolatutak 

2014.urtean). Proposatzen da kontrol hauen kokapena finkoa ez izatea, prebentzio eta 

bide segurtasunaren irizpideak jarraituz. Gidariak ez ohitzeko bere kokapena aldatzen 

joango da, bestela abiaduren murriztea bakarrik zirkuntantzialki emango da kontrola 

dagoelako, eta gidariak ohitzen direlako.  

• Urteko helburua: 550.000 vehículos.  

Kontrol puntuen arabera: 

• 7 egun astean, 4 kontrol egun bakoitzeko 2-2,5 orduko batez besteko iraupenarekin 

(goza eta arratsaldea artean: 28 kontrol astean (14 eguneko sekzio bakoitza). 

• Urtean 45 astea (epealdi bereziak – Gabonak, oporrak, radarra konpondu, etab. 

epealdiak deskontatuz) 

• Egiten diren salaketak jakinaraztea momentuan bertan areagotu nahi da. 

Horretarako radarra lagunduko duen patruila bat behar da (gutxienez astean bi 

egunetan eta beti radarraren kokapena bide segurtasunaren alorren batekin 

erlazioa daukanean). 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna, Trafiko eta Zirkulazioaren kontrolarekin erlazionatutako arloak  

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteiztik zirkulatzen duten gidariak 

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kontrol kopurua 
ADIERAZLEA 2: Kontrolatutako ibilgailuak 
ADIERAZLEA 3: Abiadura muga gainditzen duten gidariak 
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CVC-08 Abiadura kontrolak kabina finkoetan 

JARDUERA EREMUA 

Mugimenduan ezarritako zigor kopuruak areagotu 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Arrisku jokabideen zaintza eta kontrola 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Gasteizko bideetatik zirkulatzen duten ibilgailuei abiadura kontrolak, instalazio finkoko 

radarren bitartez.  

Astero lortutako datuak jasotzen dira eta Gasteizko Udaleko Trafiko Zigorren Unitateari 

salaketak bideratzen zaizkio, bere ondorengo kudeaketarako. 

Ekintzan parte hartzen dute: 

 Instalazio enpresako pertsonala, taldearen errotazioa egitearen eta datuak 

entregatzearen arduraduna 

 Hiri segurtasun saileko pertsonal teknikoa. Trafiko Kontroleko Taldean dauden 

poliziak, salaketak tramitatzen dituztelako. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Trafikoaren Kontrola, Errekurtsoak eta Mugikortasunarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteiztik zirkulatzen duten gidariak 

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua: 55.600 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Arau-hausleak abiadura muga gainditzeagatik 
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CVC-09 Semaforizazioaren arau-haustearen gaineko kontrolak 

JARDUERA EREMUA 

Mugimenduan ezarritako zigor kopuruak areagotu 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Arrisku jokabideen zaintza eta kontrola 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Gasteizen sarritan ikusten den arau-hauste bat semaforizazioaren arau-haustea ibilgailuen 

gidarien aldetik da, eta honek zirkulazio istripuak sorrarazten ditu. 

Puntu kritikoetan gomendatzen da:  

- Udaltzaingoaren aldetik prebentzio kontrol dinamikoak sendotu; 

- Foto-gorri teknologiaren instalazioa aztertu, legea hausten dutenen kontrolerako; 

- Egungo semaforizazioaren konfigurazioa eta funtzionamendua aztertu, faseak 

optimizatuz. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Trafikoa, arau-hausteen Kontrola eta Mugikortasunarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteiztik zirkulatzen duten gidariak 

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua: 5.700 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kontrol kopurua 
ADIERAZLEA 2: Kontrolatutako ibilgailuak 
ADIERAZLEA 3: Semaforizazioaren arau-hausteagatik salaketak  
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CVC-10 
Pasatzeko lehentasunaren arau-haustearen gaineko 
(stop, pasatzen utzi…) kontrolak 

JARDUERA EREMUA 

Mugimenduan ezarritako zigor kopuruak areagotu 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Arrisku jokabideen zaintza eta kontrola 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Talkak saihesteko helburuarekin, pasatzeko lehentasunaren arau-hausteak identifikatzen diren 

inguruneetan kontrola areagotuko da, stop eta pasatzeko lehentasunezko seinaleak izan 

daitezken bezala. 

Ingurune hauetan proposatzen da: 

- Prebentziozko kontrol dinamikoak sendotu Udaltzaingoaren partetik; 

- Arau honen inguruko eta bere ondorioei buruzko informazio kanpainak burutu. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna, Trafikoa eta Komunikazioarekin erlazionatutako arloak  

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteiztik zirkulatzen duten gidariak 

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua: 5.200 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kontrol kopurua 
ADIERAZLEA 2: Kontrolatutako ibilgailuak 
ADIERAZLEA 3: Lehentasunaren arau-hausleak 
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CVC-11 
Gidatzeko garaian distrakzioaren gaineko kontrolak. 
Telefono mugikorraren erabilpena 

JARDUERA EREMUA 

Mugimenduan ezarritako zigor kopuruak areagotu 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Arrisku jokabideen zaintza eta kontrola 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Ekintza honetan, eguneroko zaintzak, arau-hausteak ikusi izanez gero beharrezkoa den 

salaketak, istripu kasuak eta urteroko zaintza eta kontrol kanpainak barneratzen dira, 

beharrezkoak aurreikusten diren udaltzaingo kopuru eta iraupenarekin. 

Lortu beharreko helburuak izango dira: 

- Istripuetan ematen diren arrazoien artean distrakzioa agertzen den istripu kopurua 

murriztu. 

- Herritarrengan kontzientzia sortu ezagutu dezaten ze arrisku erakartzn dituen gailu 

mugikorrak erabilltzea gidatzen den bitartean. 

Sekzio Ofizialak periodikoki informatuko dute, arau-hauste hauek salatzeko garrantziari 

buruz kontzientziatzeko helburuarekin, gidatzeko garaian telefono mugikorra erabili (“esku 

libreak” dispositiboa gabe), distrakzioak eta zirkulazio istripuen artean existitzen den 

erlazio zuzena dela eta. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna eta Trafikoarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteiztik zirkulatzen duten gidariak 

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kontrol kopurua 
ADIERAZLEA 2: Kontrolatutako ibilgailuak 
ADIERAZLEA 3: Gidatzerakoan mugikorra erabiltzeagatik arau-hausleak 
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CVC-12 Ziklomotoreen kontrolak 

JARDUERA EREMUA 

Mugimenduan ezarritako zigor kopuruak areagotu 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Arrisku jokabideen zaintza eta kontrola 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Homologatutako kaskoa eta lotura egokia, ispiluak, matrikula, adina, argiak, zarata, beste 
baldintza tekniko eta dokumentazioaren kontrolak (gidatze eta zirkulazio lizentziak, 
ezaugarri teknikoen txartela eta asegurua). 

Motor-gidari eta Auzoko Poliziako taldeetako agente bakoitzak ziklomotoreen gidarien 
ezaugarri teknikoak eta dokumentazioa kontrolatuko die laneko hamabostaldian, dagokion 
partea osatuz, astero bere agente 1ºa-ri emango diona. 

Espaloietan eta oinezkoen zonaldeetan zirkulazioa zaintzen da eta baimendu gabeko 
lehiaketak edo lasterketak. 

Zarata neurketan eta udal deposituan ibilgetutako ziklomotoreen ezaugarri teknikoen 
ikuskapena, potentzia eta abiadura areagotzeko modifikatu ez direla bermatzeko, edo 
isilgailua bezalako elementu batzuk ez direla aldatu, baimendutako zarata mailak 
gaindituz, arrisku bat delako, gidari, bidaiari eta bideko beste erabiltzaile guztientzat ere. 

Zaintza iraunkorraz gain, ekintza honen gaineko kanpainak egingo dira, hurrengo helburu 
zehatzarekin: 

 Ziklomotoreetako 3.100 gidariei ikuskapena egin. 2018 urterako proposatzen da 
gutxienez azken bost urteetan kontrol gehien egin diren urtearen kopurua 
berdintzea (3.081 ziklomotore kontrolatutak 2013.urtean). 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna eta Trafikoarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteiztik zirkulatzen duten ziklomotore gidariak 

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kontrol kopurua 
ADIERAZLEA 2: Kontrolatutako ibilgailu edo gidari kopurua 

ADIERAZLEA 3: Arau-hauste kopurua 
ADIERAZLEA 4: Arau-hausle kopurua kaskoa ez erabiltzeagatik  
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CVC-13 Dokumentazio kontrolak 

JARDUERA EREMUA 

Mugimenduan ezarritako zigor kopuruak areagotu 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Arrisku jokabideen zaintza eta kontrola 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Dokumentazio kontrola egin 11.400 gidariei, gidatzeko baimena ez dutenei, arauzko epealdian 

IAT-a pasa ez dutenei, segurua ez dutenei etab. zigorra ezarriz, modu horretan baimenik 

gabeko ibilgailuen eta zirkulatzeko baldintza teknikoak betetzen ez dituzten ibilgailuen 

zirkulazioa saihestuz. 2018 urterako proposatzen da gutxienez azken bost urteetan kontrol 

gehien egin diren urtearen kopurua berdintzea (11.331 ibilgailu kontrolatutak 

2014.urtean). 

Kontrolatu, edozein kasutan, istripuetan inplikatutako ibilgailuak. 

Ekintza hau alkoholemia, abiadura, ziklomotore, garraio, segurtasun uhala edo beste kontrolak 

egiten diren denbora berdinean egin daitezke. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna eta Trafikoarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteiztik zirkulatzen duten gidariak Istripuetan inplikatutako gidariak 

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kontrol kopurua 
ADIERAZLEA 2: Kontrolatutako ibilgailu kopurua 
ADIERAZLEA 3: Arau-hausleak 
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CVC-14 Garraio beste kontrol batzuk 

JARDUERA EREMUA 

Mugimenduan ezarritako zigor kopuruak areagotu 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Arrisku jokabideen zaintza eta kontrola 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Zamalanen garraioaren kontrola egin 560 kamioiei (kargaren babesa, pneumatikoak, 

dokumentazioa, pisua, etab.). Garraio berezirako eskaeren gainbegiraketa barneratzen 

da. 2018 urterako proposatzen da gutxienez azken bost urteetan kontrol gehien egin 

diren urtearen kopurua berdintzea (559 kamioi kontrolatutak 2013.urtean). 

• Hiru hilabeteko helburua: 140 kamioi 

• Urteko helburua: 560 kamioi 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna eta Trafikoarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteiztik zirkulatzen duten kamio gidariak  

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kontrol kopurua 
ADIERAZLEA 2: Kontrolatutako ibilgailu kopurua 
ADIERAZLEA 3: Arau-hausleak 
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CVC-15 Trafikoaren kontrolerako operatibo bereziak 

JARDUERA EREMUA 

Mugimenduan ezarritako zigor kopuruak areagotu 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Arrisku jokabideen zaintza eta kontrola 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Hiriko bideetan zirkulazio kontrola eta erregulazioa, egoera bereziak daudenean: 

• futbol eta saskibaloi partiduak, 
• kirol frogak, 
• txirrindularien martxak, 
• manifestazioak, 
• ekitaldi politikoak, kulturalak, jai girokoak, 
• Elurte edo beste Fenomeno Meteorologiko Bortitzetarako Larrialdi Plana, 
• zirkulazioa nabarmenki kaltetzen duten obrak, 
• Gabonetako kanpainak, merkealdiak, etab. 

Operatibo hauek, kasu batzuetan, ekitaldietan ibilgailu eta oinezko askoren presentzia 

suposatzen dute, eta beste kasu batzuetan ibilgailuen zirkulazioan murrizteak. 

Operatibo hauen helburua istripuak saihestea da, puntu bereziki gatazkatsuetan trafikoa 

erregulatuz eta kontrol eta zaintza egoki baten bitartez arriskuak gutxituz. 

Baimendu gabeko abiadura lehiaketak eta ausarkeriaz gidatzeak egon daitezkeen 

lekuetan zaintza eta kontrola. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna eta Trafikoarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko bideen erabiltzaileak  

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Burututako operatibo kopurua 
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CVC-16 Gidariei zuzendutako harrapatzeen kanpainak 

JARDUERA EREMUA 

Harrapatzeen prebentziorako kanpaina espezifikoak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Mugikortasunaren erabiltzaile ahulenen segurtasuna hobetzeko kontrol kanpainak 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Harrapatzeak sorrarazten dituzten jokabide arriskutsuak kontrolatzeko poliziaren zaintza 

kanpaina espezifikoekin jarraitu behar da. Beharrezkoa den kontrol motaren arabera 

maiztasun ezberdinekoak izango dira. 

Hilean behin edo bi alditan, errekurtsoen disponibilitatearen arabera, burutuko dira: 

 Harrapatze arrisku espezifikoa duten tarte edo puntuetan abiadura kontrola.  

 Oinezkoen pasabideen errespeturako kontrola. 

Lan jarraitua bezala: 

 Modu irregularrean aparkatutakoen kontrola eta diziplina. Lan jarri bat, 

egunerokotasunean egiten den ekintzetako bat. 

 Itxurazko salaketak. Abisu prozesu bat da, non salaketa bat ezartzen ari denaren 

simulazio bat egiten da. Salaketa ezartzearen prozesu guztia burutzen da baina 

bukaeran ez da tramitazioa egiten. Salaketa hauen helburua arriskua sortzen duen 

jokabide bat hartzen ari direnaren kontzientzia hartzea da 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna eta Trafikoarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko gidariak 

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kanpaina kopurua 
ADIERAZLEA 2: Kontrolatutako ibilgailu kopurua 
ADIERAZLEA 3: Arau-hausleak 

 



 Gasteizko Bide Segurtasun eta Mugikortasun Iraunkorreko  

Plan Estrategikoa 2018-2023 

 

196 
 

CVC-17 Oinezkoei zuzendutako harrapatzeen kanpainak 

JARDUERA EREMUA 

Harrapatzeen prebentziorako kanpaina espezifikoak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Mugikortasunaren erabiltzaile ahulenen segurtasuna hobetzeko kontrol kanpainak 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Harrapatzeetan amaitzen diren oinezkoen jokabide desegokiak zuzentzeko poliziaren zaintza 

kanpainekin jarraitu. Maiztasuna desberdina izango da, beharrezkoa den kontrol motaren 

arabera. 

Lan jarraitua bezala egingo dira: 

 Simulatutako salaketak. Abisu prozesu bat da, non salaketa bat ezartzen ari denaren 

simulazio bat egiten da. Salaketa ezartzearen prozesu guztia burutzen da baina 

bukaeran ez da tramitazioa egiten. Salaketa hauen helburua arriskua sortzen duen 

jokabide bat hartzen ari direnaren kontzientzia hartzea da. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna eta Trafikoarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko oinezkoak 

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kanpaina kopurua 
ADIERAZLEA 2: Kontrolatutako oinezko kopurua 
ADIERAZLEA 3: Salatutako arau-hauste kopurua 
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CVC-18 
Desplazamendu moduen arteko elkarbizitza hobetzeko 
kanpainak 

JARDUERA EREMUA 

Ibilgailu motordun-bizikleta-oinezkoen elkarbizitza hobetzeko kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Mugikortasunaren erabiltzaile ahulenen segurtasuna hobetzeko kontrol kanpainak 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Biztanleria kontzientziatu behar da kontuan izateko oinez desplazatzen den pertsona beti 

lehentasuna izango duela. Helburua oinezko, txirrindulari, motorista eta ibailgailu motordunen 

gidarien ohiturak aldatzea da, istriputasuna murrizteko eta elkarbizitza eta gizalege maila 

bermatzeko eta espazio publikoaren erabilpen egokirako. 

Kanpaina zuzendu behar da jokabide arduratsuak, elkarbizitza, solidaritatea eta errespetua 

areagotzeko, istripu kopurua murrizteko helburuarekin, bai oinezko eta txirrindulariena eta 

baita orokorrean ibilgailuen gidariena. 

Baita ere helburua da motordun ibilgailuen gidariak kontzientziatzea bide publikoaren 

erabiltzaile ahulekin ardura izatea, oinezkoak eta txirrindulariak diren bezala (batez ere jende 

handia eta umeak). Bide publikoaren aktore guztien arten elkarbizitzaren sentimenduan eragin 

nahi da, eta espazio publikoaren erabiltzaile guztien eskubide eta betebeharrak ezagutu eta 

errespetatzea. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna, Trafikoa eta Bide Heziketarekin erlazionatutako arloak  

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko oinezko, txirrindulari eta gidariak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kanpaina kopurua 
ADIERAZLEA 2: Partaide kopurua 
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CVC-19 
Islagailu eta kasko eta txirrinaren erabilpenerako 
kanpainak 

JARDUERA EREMUA 

Txirrindulariei zuzendutako kanpaina espezifikoak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Mugikortasunaren erabiltzaile ahulenen segurtasuna hobetzeko kontrol kanpainak 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Gailu islagailuen erabilpen eta funtzionamenduaren erakustaldi batean datza. Gero 

ikuspen maila altuaren jatorria azaltzen da eta bide segurtasunaren alorrean erabiltzeko 

beharraren arabera mintzatzen da. 

Eskola kurtso guztian zehar garatzen da lehen eta bigarren hezkuntzako programetan 

parte hartu duten taldeekin eta kalean egindako kanpaina batekin osatzen da. Talde 

bakoitzeko gehienezko denbora 30 minutukoa da. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna, Trafikoa eta Bide Heziketarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Lehen eta bigarren hezkuntzako gazteak eta txirrindulari helduak  

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua: 2.800 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Partaide kopurua 
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CVC-20 
Bizikletaren mantenimenduari buruzko kanpainak 
(segurtasun elementuak) 

JARDUERA EREMUA 

Txirrindulariei zuzendutako kanpaina espezifikoak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Mugikortasunaren erabiltzaile ahulenen segurtasuna hobetzeko kontrol kanpainak 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Bizikleta doikuntza egoki batekin eramateari buruzko kanpainak (balaztak, pneumatikoak, 

eskulekuaren posizioa, etab.). 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna, Trafikoa eta Bide Heziketarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Lehen eta bigarren hezkuntzako gazteak eta txirrindulari helduak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Partaide kopurua 

 
  



 Gasteizko Bide Segurtasun eta Mugikortasun Iraunkorreko  

Plan Estrategikoa 2018-2023 

 

200 
 

 

CVC-21 
Gidatzean errespetu faltaren aurrean tolerantzia 0 
kanpainak 

JARDUERA EREMUA 

Txirrindulariei zuzendutako kanpaina espezifikoak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Mugikortasunaren erabiltzaile ahulenen segurtasuna hobetzeko kontrol kanpainak 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Arrisku praktiken aurrean zero tolerantzia edukitzeko koordinatutako kanpainak: semaforoen 

diziplinekiko errespetu falta, bizikletan ibiltzeko ordutegi bidez erregulatutako oinezkoen 

zonaldeetan gizalege falta 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna, Trafikoa eta Bide Heziketarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Lehen eta bigarren hezkuntzako gazteak eta txirrindulari helduak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Partaide kopurua 
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CVC-22 Segurtasun uhalaren erabilpenaren kontrolak 

JARDUERA EREMUA 

Segurtasun uhalaren kontrol kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Mugikortasunaren erabiltzaile ahulenen segurtasuna hobetzeko kontrol kanpainak 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Segurtasun uhalaren kontrola egin ibilgailuen 35.000 gidari eta bidaiariei. 2018 urterako 

proposatzen da gutxienez azken bost urteetan kontrol gehien egin diren urtearen kopurua 

berdintzea (34.920 kontrolatutak 2013.urtean). 

Egingo diren gainontzeko kontrol prebentiboetan (abiadura, alkoholemia, etab.) salatuko 

da eta neurriaren betetze maila kontrolatuko da. 

Trafikoko Atestatu Unitateak egiaztatuko du, zehaztea posible den kasuetan, istripuetan 

segurtasun uhala eramaten zuten gidari eta bidaiari kopurua, eta zaurien larritasunean 

neurri honen eragin maila. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna, Trafikoa eta istripuen Ikerketarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteiztik zirkulatzen duten gidariak 

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kontrol kopurua 
ADIERAZLEA 2: Kontrolatutako ibilgailu kopurua 
ADIERAZLEA 3: Arau-hausleak 
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CVC-23 Umeen atxikitze sistemen erabilpenaren kontrolak 

JARDUERA EREMUA 

Umeen atxikitze sistemen kontrol kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Mugikortasunaren erabiltzaile ahulenen segurtasuna hobetzeko kontrol kanpainak 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Umeen atxikitze sistemen kontrolak egitea.  

 Eguneko sekzio bakoitzak egingo du, Plan estrategikoan zehaztutako bi kanpainetan 

zehar, eguneroko kontrol bat, beharrezkoa duten umeak bidaiatzen duten ibilgailuak 

kontrolatuz, ahal den neurrian hiriko hezkuntza zentro eta haurtzaindegietatik gertu 

kokatuz. 

Egingo diren gainontzeko kontrol prebentiboetan (abiadura, alkoholemia, etab.) salatuko 

da eta neurriaren betetze maila kontrolatuko da. 

 Trafikoko Atestatu Unitateak egiaztatuko du, zehaztea posible den kasuetan, 

adinagatik beharrezkoa duten bidaiari kopurua istripuetako parte izan direnak eta 

atxikitze sistema eramaten ez zutenak, eta zaurien larritasunean neurri honen 

eragin maila. 

Ekintza honen helburua dispositibo hau ez erabiltzeagatik lesibitatea gutxitzea da eta 

progresiboki erabilpen portzentajea areagotu. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna, Trafikoa eta istripuen Ikerketarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteiztik umeak eramaten zirkulatzen duten gidariak  

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kontrol kopurua 
ADIERAZLEA 2: Kontrolatutako ibilgailu kopurua 
ADIERAZLEA 3: Kontrolatutako UAS kopurua 
ADIERAZLEA 4: Arau-hausleak 
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CVC-24 Ikasleen garraio kontrolak 

JARDUERA EREMUA 

Eskola inguruneetan kontrol kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Mugikortasunaren erabiltzaile ahulenen segurtasuna hobetzeko kontrol kanpainak 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Ume eta eskola garraioaren kontrola egitea 75 autobusetan. 2018 urterako proposatzen 

da gutxienez azken bost urteetan kontrol gehien egin diren urtearen kopurua berdintzea 

(74 autobus kontrolatutak 2016.urtean). 

Egiteko epealdia: eskola kurtso osoa 

Kontrolak otsaila, maiatza eta urriko hilabetetan egingo dira goizez. Aipatutako hilabete 

bakoitzean 20 autobus txekeatuko dira. 

Kontrolak goizeko txandatan egingo dira eta, bere kasuan, arratsaldez, EJ-ko Bide 

Segurtasun Plan Estrategikoan ezartzen diren kanpainetan zehar edo Plan honetan ezarri 

edo bertatik erakarri daitezkeenak (otsaila, maiatza eta urriko hilabeteak). 

Aipatutako kanpaina eta/edo hilabeetan 75 autobus txekeatuko dira. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Trafikoa eta Segurtasunarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko eskola eta umeentzako garraioen gidariak  

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kontrol kopurua 
ADIERAZLEA 2: Kontrolatutako ibilgailu kopurua 
ADIERAZLEA 3: Arau-hausleak 
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CVC-25 Trafiko kontrola eta erregulazioa ikastetxeetan 

JARDUERA EREMUA 

Eskola inguruneetan kontrol kanpainak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Mugikortasunaren erabiltzaile ahulenen segurtasuna hobetzeko kontrol kanpainak 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Hezkuntza zentroen inguruneetan zirkulazioaren kontrola eta erregulazioa, umeen 

sartzeko eta irteteko ordutegietan: 

Bide segurtasun lehentasunaren arabera eskolen sailkapen bat ezartzen da: 

- Lehentasuna 1: ezinbestekoa zerbitzua egitea 

- Lehentasuna 2: beti egingo da, larrialdiko edo zerbitzuaren behar bereziak 

daudenean ezik.  

- Lehentasuna 3: aldizka bisitatuko dira (astean behin edo bitan)  

Erregulazio hauek ezartzearen helburua istripuak saihestea da, leku bereziki 

gatazkatsuetan zirkulazioaren zaintza, kontrol eta erregulazio egokiarekin, arriskuak 

gutxituz. 

Presentzia, bai sarreran eta baita irteeran, 15 minutuko batez besteko iraupena izango 

du. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Trafikoa eta Segurtasunarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko eskola eta umeentzako garraioen gidariak 

PROBA AURREKONTUA 

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Eskoletako sarrera eta irteeratan erregulazio kopurua 
ADIERAZLEA 2: Eskolako Trafiko Erregulatzailea duten ikastetxe kopurua 
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4NGO HELBURU OROKORRERA LOTUTAKO EKINTZEN FITXAK: “BIZITZA 
ZIKLOAN ZEHAR MUGIKORTASUN SEGURUAREN IKASKETA ERRAZTU” 

EFV-01 
“Segurtasuna ikasten” eskola auto-babeserako 
programa 

JARDUERA EREMUA 

Mugikortasun seguru eta iraunkorrerako heziketa ekintzak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean lagunduko dien mugikortasun 
seguruaren kurrikulumaren hedapena eta sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Programaren hasiera gidan Gasteizko Udalak eskola urte bakoitzean eskaintzen dituen 

ekintza eta programen argitaratzearekin hasten da. 

Programaren edukiari buruz informatzen da eta zentroetako arduradunak emandako 

iradokizunak jasotzen dira. 

Bide heziketaren inguruko materiala eskaini eta hornitzen da eta gogorarazten da 

programa ez dela zerbait isolatua Bide Heziketan, Lehen Hezkuntza guztian zehar 

egindako lanaren errefortzu bat baizik. 

Bi fase dira: ekintza praktikoarekin bisita bat Bide Heziketaren pistara, bide praktikan izan 

daitezken ezagutza, trebetasun eta jokabidearen inguruko zalantzak argitzeko balio 

duena, eta saio teoriko bat aurreko esperientzian oinarritzen dena, non zalantzak argitzen 

dira, hausnarketa sustatzen da, informazioa eskaintzen da bide segurtasunerako 

positiboak diren jokabideak sustatzen dira. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Bide Segurtasunarekin erlazionatutako arloak 
Lehen Hezkuntzako zentroen irakasle eta arduradunak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko Lehen Hezkuntzako zentroak 

PROBA AURREKONTUA 

Ekintzaren estimatutako kostua: 27.000 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Parte hartzen duten ikasle kopurua 
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EFV-02 Bide segurtasun marrazki lehiaketa eta egutegia 

JARDUERA EREMUA 

Mugikortasun seguru eta iraunkorrerako heziketa ekintzak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean lagunduko dien mugikortasun 
seguruaren kurrikulumaren hedapena eta sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Bide heziketan parte hartzen duten zentroetan eta Lehen Hezkuntzako zentro guztietan 

eskaintzen da. Marrazki bat egitean datza eta honi buruzko azalpena esaldi batean 

(“slogan” bat) programan bizitako esperientzia islatzen duena. 

Ondoren, marrazki onenekin egutegi bat editatzen da eta eskola zentro guztietan 

banatzen da. 

Ez da bakarrik marrazkiaren kalitate artistikoa baloratzen, bide segurtasunaren gaiarekin 

daukan erlazioa baloratzen da ere. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Bide Segurtasunarekin erlazionatutako arloak 
Lehen Hezkuntzako zentroen irakasle eta arduradunak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloaren ikasleak 

PROBA AURREKONTUA 

Ekintzaren estimatutako kostua: 5.700 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Parte hartzen duten ikasle kopurua 
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EFV-03 “Bizikleta hirian” kanpaina 

JARDUERA EREMUA 

Mugikortasun seguru eta iraunkorrerako heziketa ekintzak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean lagunduko dien mugikortasun 
seguruaren kurrikulumaren hedapena eta sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Duela gutxi hirian izan diren zirkulazio istripuak modu zehatz batean deskribatzen duten 

kasuen analisian datza lana, non gutxienez bizikleta baten inplikazioa egon den. 

Ekintza hau talde txikietan egiten da eta istripuaren baldintzak aztertu behar dira: lekua 

(espaloia, galtzada, parkea…), ordua, ikuspena, kausa, aplikatzen den araudia eta 

istripuan eragina izan dezaketen beste egoera batzuk. Ondoren taldeak jokabideak eta 

gidatzeko ohitura seguruzko proposatzen ditu eta bukatzeko partaideen eskutik gidatze 

seguru baten konpromisoa lortzen da. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Bide Segurtasunarekin erlazionatutako arloak 
Bigarren Hezkuntzako zentroen irakasle eta arduradunak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Bigarren Hezkuntzako gazteak 

PROBA AURREKONTUA 

Ekintzaren estimatutako kostua: 2.700 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Parte hartzen duten ikasle kopurua 
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EFV-04 
Kirol probetan trafiko laguntzaile lanak egiten 
dutenentzat bide segurtasun programak 

JARDUERA EREMUA 

Mugikortasun seguru eta iraunkorrerako heziketa ekintzak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean lagunduko dien mugikortasun 
seguruaren kurrikulumaren hedapena eta sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Arabako kanpuseko ikasleei emandako hitzaldi hezigarriak dira, ordu bateko 

iraupenekoak. 

Helburua Zirkulazio Araudi Orokorreko II. Eranskineko edukia jakinaraztea da, 

hiriguneetan ospatzen diren kirol probei buruz, non ikasle hauek parte hartzen duten 

zirkulazioa erregulatzen. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Formakuntza eta/edo Bide Heziketarekin erlazionatutako arloak  

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Arabako Kanpuseko ikasleak eta interesa duten beste pertsonek 

PROBA AURREKONTUA  

Ekintzaren estimatutako kostua: 500 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Parte hartzen duten ikasle kopurua 

 
  



 Gasteizko Bide Segurtasun eta Mugikortasun Iraunkorreko  

Plan Estrategikoa 2018-2023 

 

209 
 

 

EFV-05 “Don’t be dummy” 

JARDUERA EREMUA 

Mugikortasun seguru eta iraunkorrerako heziketa ekintzak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean lagunduko dien mugikortasun 
seguruaren kurrikulumaren hedapena eta sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Multimedia muntaiako proiektu bat istripuetan bide segurtasunaren jokabideak aldatzeko 

lan egiten duten aktore eta profesionalekin, 16-18 urte bitarteko pertsonentzat 

zuzenduta. 

Zirkulazio istripuetan erantzuna ematen duten profesional ezberdinen (poliziak, 

suhiltzaileak, osasun pertsonala) eta biktimen esperientziaren kontaketan datza. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Formakuntza eta/edo Bide Heziketarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

16-18 urtetako gazteak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Partaide kopurua 
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EFV-06 
“Hainbeste urte bizita…hainbeste urte bizitzeko” 60 
urte baino gehiagoko pertsonentzat bide segurtasun 
kanpaina 

JARDUERA EREMUA 

Mugikortasun seguru eta iraunkorrerako heziketa ekintzak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean lagunduko dien mugikortasun 
seguruaren kurrikulumaren hedapena eta sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Gutxi gora behera ordu eta erdi irauten duten hitzaldiak dira, 60 urte baino gehiagoko 

pertsonei zuzenduta, harrapatzeetan bereziki kaltebera diren adin taldea direlako. 

Gasteizko kasuan harrapatzen biktimen artean 51 eta 60 urte artekoen pisua nabarmena 

denez komenigarria izango litzateke publikoaren adin tartea zabaltzea. 

Nagusi talde, elkarte, zentro soziokulturala, etab.-etan eskaintzen da. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Formakuntza eta/edo Bide Heziketarekin erlazionatutako arloak  
Esku-Hartze Sozial eta Nagusien beste taldeetako sailen koordinatzaileak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

60 urte baino gehiagoko pertsona nagusiak 

PROBA AURREKONTUA 

Ekintzaren estimatutako kostua: 2.300 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Parte hartzen duten zentro kopurua 
ADIERAZLEA 2: 60 urte baino gehiagoko pertsona partaideak 
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EFV-07 
Pertsona nagusientzako Bide Segurtasunari buruzko 
antzerki espektakuloa 

JARDUERA EREMUA 

Mugikortasun seguru eta iraunkorrerako heziketa ekintzak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean lagunduko dien mugikortasun 
seguruaren kurrikulumaren hedapena eta sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Antzerki bat non oinezkoen artean eta bidaiariak garraiatzerakoan seguruenak diren 

jokabideak irudikatzen dira. Hausnarketa bat egitera gonbidatzen da, pertsona nagusiak 

jasaten dituzten istripuen ondorio larriei buruz, bereziki harrapatzeen biktimen artean. 

Gasteizko kasuan harrapatzen biktimen artean 51 eta 60 urte artekoen pisua nabarmena 

denez komenigarria izango litzateke publikoaren adin tartea zabaltzea. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Formakuntza eta/edo Bide Heziketarekin erlazionatutako arloak  

Kanpoko kolaboratzaileak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

60 urte baino gehiagoko pertsona nagusiak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Partaide kopurua 
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EFV-08 
Tranbiarekin istripuak saihesteko sentsibilizazio 
kanpainak 

JARDUERA EREMUA 

Mugikortasun seguru eta iraunkorrerako heziketa ekintzak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean lagunduko dien mugikortasun 
seguruaren kurrikulumaren hedapena eta sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Kanpaina kolektibo desberdinetara zuzenduta dago (batez ere harrapatzeetan kalteberak diren 

adin taldeei) eta bere helburua sentsibilizatzea da eta bide segurtasuna bermatzen duten 

neurri prebentiboak hartzearen beharra sustatzea, tranbiaren funtzionamendutik eratorriko 

arriskuak saihesteko. 

Neurri honek aparteko esfortzu bat eskatuko du proiektatutako tranbiaren linea berriak 

funtzionamenduan hasten direnean, orain tranbia igarotzen ez den baina etorkizunean igaroko 

den zonalde batzuetako biztanleria garraio modu berri batekin elkarbizitzara ohitzeko. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Formakuntza eta/edo Bide Heziketarekin erlazionatutako arloak  

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gidariak, oinezkoak, pertsona nagusiak, desgaituen kolektiboak, umeak… 

PROBA AURREKONTUA 

Ekintzaren estimatutako kostua: 4.300 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Partaide kopurua 
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EFV-09 Bide segurtasun planak burutu enpresatan 

JARDUERA EREMUA 

Bide segurtasuna areagotu enpresetan 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean lagunduko dien mugikortasun 
seguruaren kurrikulumaren hedapena eta sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Lan ingurunean bide segurtasun kurtsoak burutu, in itineren izandako istripu kopurua 

murrizteko helburuarekin. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Formakuntza eta/edo Bide Heziketarekin erlazionatutako arloak  

Enpresarien elkarteak 

Sindikatuak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Hiriko enpresa eta industrialdeak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Partaide kopurua 
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EFV-10 Istripuen ikerketa eta berritzerako ikastaroa 

JARDUERA EREMUA 

Udaltzaingoaren formakuntza Bide Segurtasunean 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean lagunduko dien mugikortasun 
seguruaren kurrikulumaren hedapena eta sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Trafiko Atestatu taldearentzat formakuntza espezifikoko ikastaroa istripu larriak, istripua 

hildako edo zauritu larriekin edo kalte nabarmenekin ikerketa eta berreraikitzerako. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoa 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Udaltzaingoaren Atestatu taldeko poliziak 

PROBA AURREKONTUA  

Ekintzaren estimatutako kostua: 2.200 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Agente kopurua 
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EFV-11 Trafiko atestatuen ikastaroa 

JARDUERA EREMUA 

Udaltzaingoaren formakuntza Bide Segurtasunean 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean lagunduko dien mugikortasun 
seguruaren kurrikulumaren hedapena eta sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Helburua landa lanarekin zerikusia duten alorren inguruan ikasi, sakondu eta 

ezagumendu berriak barneratzea da eta zirkulazio istripuen biktimei laguntza 

hobetzeko estrategia berriak ikasi. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoa 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Udaltzaingoaren Atestatu taldeko poliziak 

PROBA AURREKONTUA  

Ekintzaren estimatutako kostua: 20.000 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Agente kopurua 
ADIERAZLEA 2: Ikastaroaren ordu kopurua 
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EFV-12 Trafiko atestatuen ikastaroa 

JARDUERA EREMUA 

Udaltzaingoaren formakuntza Bide Segurtasunean 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean lagunduko dien mugikortasun 
seguruaren kurrikulumaren hedapena eta sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Udaltzaingoei zuzendutako formakuntza ekintza Multacar ibilgailua ezagutu dezaten, bere 

ekipamendua eta eskaintzen dituen aukera desberdinak zirkulazioa kontrolatzeko, arau-

hausteak identifikatzeko eta arau-hausteen tramitazioa irudiak hartuz ibilgailuaren 

kameraren bidez. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoa 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko Udaltzaingoaren Zerbitzua 

PROBA AURREKONTUA  

Ekintzaren estimatutako kostua: 4.000 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Agente kopurua 
ADIERAZLEA 2: Ikastaroaren ordu kopurua 
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EFV-13 Motozikletak gidatzeko ikastaroa 

JARDUERA EREMUA 

Udaltzaingoaren formakuntza Bide Segurtasunean 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean lagunduko dien mugikortasun 
seguruaren kurrikulumaren hedapena eta sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Udaltzaingoaren barrua moto-gidariei zuzendutako formakuntza ekintza, motozikletaren 

gidatzea eta erabilera hobetzeko, eta gidari bezala istripuak saihesteko. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoa 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko Udaltzaingoaren Zerbitzua 

PROBA AURREKONTUA  

Ekintzaren estimatutako kostua: 60.000 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Agente kopurua 
ADIERAZLEA 2: Ikastaroaren ordu kopurua 
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EFV-14 Zigorren prozedurarako ikastaroak 

JARDUERA EREMUA 

Udaltzaingoaren formakuntza Bide Segurtasunean 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean lagunduko dien mugikortasun 
seguruaren kurrikulumaren hedapena eta sustapena 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Trafiko Kontrol Taldean dauden Udaltzaingoei zuzendutako formakuntza ekintza, baliabide 

teknologikoekin irudien bitartez salaketak tramitatzen dituztenak (zinemometroa, 

semaforo gorriaren foto-kontrola, multacar) eta zirkulazio arau-hausteen tramitazio 

automatikoa hobetu. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoa 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko Udaltzaingoaren Zerbitzua 

PROBA AURREKONTUA  

Ekintzaren estimatutako kostua: 1.500 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Agente kopurua 
ADIERAZLEA 2: Ikastaroaren ordu kopurua 
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EFV-15 Gidari berrientzako zirkulazio kurtsoak 

JARDUERA EREMUA 

Gidatze eraginkorrerako ikastaroak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Gidarien konpetentzien hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Gidari hasiberrientzat zirkulazio segururako kurtsoak (hirian identifikatutako arrisku 

taldeentzat, 10 urte baino gutxiagoko gidabaimena duten gidarientzat). 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Formakuntza eta/edo Bide Heziketarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko gidari gazteak 

PROBA AURREKONTUA  

Ekintzaren estimatutako kostua: 8.000 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Ikastaro kopurua 
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EFV-16 Biribilguneetan gidatze eraginkorrerako ikastaroak 

JARDUERA EREMUA 

Gidatze eraginkorrerako ikastaroak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Gidarien konpetentzien hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Biribilguneetan modu seguru eta eraginkor batean gidatzeko kurtsoak, seinaleztapena, 

erreiak eta bide markak errespetatuz, Gasteizko istriputasunean puntu gatazkatsuen 

artean topatzen direlako. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Formakuntza eta/edo Bide Heziketarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko gidariak 

PROBA AURREKONTUA  

Ekintzaren estimatutako kostua: 10.000 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Ikastaro kopurua 
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EFV-17 Bizikletan gidatze eraginkor eta segururako ikastaroak 

JARDUERA EREMUA 

Gidatze eraginkorrerako ikastaroak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Gidarien konpetentzien hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Bizikletan egindako desplazamenduetan modu zuzen eta seguruan gidatzeko kurtsoak, 

zirkulatzen ari den espazioaren arabera bideko beste erabiltzaileak errespetatzen ikasteko. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Formakuntza eta/edo Bide Heziketarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko txirrindulariak 

PROBA AURREKONTUA  

Ekintzaren estimatutako kostua: 2.000 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Partaide kopurua 
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5NGO HELBURU OROKORRERA LOTUTAKO EKINTZEN FITXAK: 
“ISTRIPUTASUNAREN ANALISI PROZESUEN ETA INFORMAZIOAREN 

KUDEAKETAREN HOBEKUNTZA” 

SIA-01 Trafiko eta bide segurtasunean plan eta protokoloak 

JARDUERA EREMUA 

Istriputasunaren ikerketa eta analisia 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Hiriko istriputasunaren analisiaren hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Lan protokoloak egin eta eguneratu, zirkulazio eta bide segurtasunarekin erlazionatuak, 

erabaki aproposenak koordinatu eta hartu ahal izateko eta arazo zehatz batzuei buruzko 

eta irtenbide posibleei buruz irizpideak bateratzeko. 

Irizpide bateratze horren lana izan behar da istripuen informazioa datu basean iraultzeko 

garaian metodologia eta murrizketak finkatzea. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Segurtasuna, Trafikoa, Kudeaketa, Formakuntza eta/edo Bide Heziketarekin erlazionatutako 

arloak  

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Udaltzaingo Zerbitzua 

PROBA AURREKONTUA  

Plan osorako kostu estimatua: 3.000 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Burututako edo eguneratutako plan kopurua 
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SIA-02 
Istriputasun eta bide segurtasunaren ikerketak eta 
txostenak 

JARDUERA EREMUA 

Istriputasunaren ikerketa eta analisia 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Hiriko istriputasunaren analisiaren hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Zirkulazioarekin erlazionatutako aktibitateen datuak jaso eta hilabeteko txostenak egin. 

Istriputasunaren aldizkako ikerketak egin (hiruhilabetekoak, seihilabetekoak eta urtekoa) 

zaintza eta kontrol neurrien eraginkortasuna neurtzeko. 

Proposamenak burutu: Zirkulazio istripu gehien duten puntuetako datuen analisia, 

lesibitatearen balorazioa eta zergatiak eta seinaleztapenari buruzko eta istripu kopurua 

murrizteko bide aldaketei buruzko proposamenak. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa eta Bide Segurtasunaren Plangintza eta Analisiarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Udaltzaingo Zerbitzua 
Komunikabideak 

PROBA AURREKONTUA  

Plan osorako kostu estimatua: 5.000 € 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Burututako azterketa eta proposamen kopurua 
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SIA-03 GIS-ean inplementatutako hobekuntzak 

JARDUERA EREMUA 

Hiriko istriputasunaren GIS mapen hobekuntza 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Hiriko istriputasunaren analisiaren hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Urtero istriputasun datuak udal GIS-ean irauli, istriputasunaren faktorean parte izan daitezken 

beste faktoreekin gurutzatu ahal izateko informazio kapa bat sortuz. 

Urtero erregistratutako istripuak lokalizazio koordenadak barneratzen dituzte, eta honi esker 

istripuak mapa baten gainean kokatu daitezke, eta horrela errepresentazio hiri istripuen datu 

basera lotuta geratu daiteke. Lotura honek ahalbidetzen du istripuak tipologiaren arabera 

irudikatzea, biktimen larritasunaren arabera, inplikatutako ibilgailuen arabera, edo datu 

basean barneratuta dagoen edozein informazioaren arabera. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Plangintza, Bide Segurtasunaren Analisia eta Trafiko Istripuen Ikerketarekin 

erlazionatutako arloak. 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Udaltzaingo Zerbitzua 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 
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SIA-04 Trafiko alorreko urteko memoriaren elaboratzea 

JARDUERA EREMUA 

Istripuen datu baseetan hobekuntzak 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Hiriko istriputasunaren analisiaren hobekuntza 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Zirkulazioaren zerikusia duten ekintzen datuak jaso eta urteko memoria burutu. Aurrez 

egindako lanak murrizketatan eta datu basean istripuetako datuak iraultzeko garaian 

urteroko memoria aurkezterakoan lana aurreztu beharko lukete garbiketa eta prestaketa 

egiteko garaian.  

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Plangintza, eta Bide Segurtasunaren Analisiarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Udaltzaingo Zerbitzua 
Komunikabideak 

PROBA AURREKONTUA  

Urteko kostu estimatua Vitoria-Gasteizko udaleko urteko aurrekontuan barneratuta 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Memoria eginda 
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SIA-05 Bide Segurtasunaren behatokiaren sorrera 

JARDUERA EREMUA 

Bide Segurtasunaren behatokia 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Bide segurtasunaren beste lan erreminta batzuk 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Udal mailan bide segurtasuneko behatoki baten sorrera proposatzen da. Bide segurtasunaren 

behatokiak datuak jasotzen ditu, informazioa aztertzen du eta trafikoa eta bere 

segurtasunaren inguruan ikertzen du, politika publikoaren erabaki hartzean laguntzeko 

helburuarekin. 

Behatokiaren parte izaten dira administrazio publikoaren eragile desberdinak baina baita ere 

entitate eta elkarteak, eta adituak. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Plangintza, eta Bide Segurtasunaren Analisiarekin erlazionatutako arloak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Udaltzaingo Zerbitzua 
Komunikabideak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Behatokiaren existentzia 
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SIA-06 Gasteizko gizarteko sektoreekin hitzarmenak 

JARDUERA EREMUA 

Hiriko elkarteekin programa bateratuak burutu 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Bide segurtasuna hobetuko duten ekintza bateratuak burutzeko elkarte eta entitateekin 
akordioak sustatu 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Bide segurtasunaren alde modu bateratu batean lan egin inplikatutako eragile ezberdinekin 

administrazio eta entitateetatik, sortu daitezken ekarpen guztiak jasoz. 

Ekintzak koordinatu behar dira, hartu-eman eta lan inguruneak sortzeko, emaitza onuragarrien 

bilaketan. 

Bide segurtasunaren esparruan lan egiten duten entitateekin eta istripuen biktimen elkarteekin 

proiektuak burutu. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Plangintza, eta Bide Segurtasunaren Analisiarekin erlazionatutako arloak  
Hiri-Partaidetza saila 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko elkarteak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Elkarrekin burututako bide segurtasun programa kopurua 
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SIA-07 
Kale seguru eta ibiltzeko errazak diren kaleen inguruko 
biztanleriaren balorazioa 

JARDUERA EREMUA 

Kaleen hautemandako erakargarritasuna 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Bide segurtasuna hobetuko duten ekintza bateratuak burutzeko elkarte eta entitateekin 
akordioak sustatu 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Hiritarren balorazioa jaso hobetzen doazen alorren inguruan, oinez egindako 

desplazamenduetan segurtasun, kalitate eta erosotasun maila altuago bat lortzeko 

helburuarekin. 

Bi urtez behin gogobetetze inkesta bat egitea proposatzen da. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Plangintza, eta Bide Segurtasunaren Analisiarekin erlazionatutako arloak  
Hiri-Partaidetza saila 
Espazio Publikoa eta Mugikortasuna GT 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko elkarteak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Kaleak seguruak eta ibiltzeko errazak kontsideratzen dituzten pertsonen % 
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SIA-08 
Biztanleriaren balorazioa bizikletentzako azpiegituren 
kalitateari buruz 

JARDUERA EREMUA 

Kaleen hautemandako erakargarritasuna 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Bide segurtasuna hobetuko duten ekintza bateratuak burutzeko elkarte eta entitateekin 
akordioak sustatu 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Hiritarren balorazioa jaso hobetzen doazen alorren inguruan, bizikletan egindako 

desplazamenduetan segurtasun, kalitate eta erosotasun maila altuago bat lortzeko 

helburuarekin. 

Bi urtez behin gogobetetze inkesta bat egitea proposatzen da. 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Plangintza, eta Bide Segurtasunaren Analisiarekin erlazionatutako arloak  
Hiri-Partaidetza saila 
Espazio Publikoa eta Mugikortasuna GT 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko elkarteak 
Gasteizko txirrindulariak 

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Biztanleriaren % bizikletentzako azpiegituren kalitatearekin adostasuna 
aurkeztuz 
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SIA-09 
Enpresa eta industrialdeetan mugikortasun planak 
burutzeko akordioak 

JARDUERA EREMUA 

Bide segurtasun planak enpresetan 

BSMIPE 2018-2023 EKINTZA ILDOA 

Bide segurtasunaren sustatzea enpresan 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 

Mugikortasun eta Bide segurtasun planak enpresatan egitea lan zentroetara egindako 

desplazamenduetan segurtasuna areagotzen lagundi dezake, “in itinere” istripuak eta “lan 

misioan” lan jardunaldiaren barnean izandako istripuak murriztuz, gidari profesionalak 

egindako desplazamenduetan segurtasuna areagotzeaz gain. 

Ekintza honen helburua langileen bide segurtasuna areagotzea da hirian horrelako planak 

ezarriz. Horretarako, Udala Gasteizko enpresagintzako sektorearekin erlazionatutako 

agenteekin elkarlana koordinatu behar du (elkarteak, industrialdeak, administrazio publikoaren 

lan zentroak, etab.) eta bertan era honetako planak sustatzeko formulak bilatu. 

Beste alde batetik, gidari profesionalen bide segurtasuna sendotzeko, material espezifikoak 

garatuko dira hiriko kolektibo nagusien artean banatzeko (mezulariak, banatzaileak, garraio 

publikoaren gidariak, etab.) 

AGENTE PARTAIDEAK 

Kudeaketa, Plangintza, Bide Segurtasunaren Analisia eta Mugikortasunarekin erlazionatutako 
arloak  

Enpresarien elkarteak 

Sindikatuak 

HARTZAILEAK –XEDEA – EREMUA 

Gasteizko enpresa eta industrialdeetako langileak  

PROBA AURREKONTUA  

Kostua zehazteko 

JARDUERA-ADIERAZLEAK 

ADIERAZLEA 1: Gasteizko enpresetan burututako mugikortasun eta bide segurtasun planak 
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5.3.  IMPLEMENTAZIO PLANA 

Helburu estrategikoak Hobekuntza ekintzen multzoak 

Gauzatze epea 

Epe laburra 
(1-2 urte) 

Epe ertaina 
(3-4 urte) 

Epe luzea 
(4 urte baino 

gehiago) 

1. Hiri inguruneetan 
mugikortasun iraunkorra 
eta segurua sustatu 

A 1.1. Bide segurtasunaren kultura sustatzen duten komunikazio 
estrategien sustapena 

   

A 1.2. Seguruagoak diren desplazamendu moduen sustapena Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planak finkatuko du aplikazio egutegia  

A 1.3. Istripuen kontzentrazioa edo segurtasun ezaren sentsazioa 
duten inguruneen hobekuntza 

   

A 1.4. Bide segurtasunaren integrazioa lurralde antolamenduan eta 
mugikortasunean 

Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planak finkatuko du aplikazio egutegia 

2. Kolektibo ahulak babestu A 2.1. Kolektibo ahulentzako azpiegitura zehatzen hobekuntza Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planak finkatuko du aplikazio egutegia 

3. Jokaera desegokiak 
zuzendu 

A 3.1. Alkohola, droga eta psikofarmakoen kontsumoaren murrizketa 
gidarien artean 

Urtero inplementatzeko egutegiak, puntako epealdietan kanpaina bereziekin  

A 3.2. Arrisku jokabideen zaintza eta kontrola (abiadura, gailuen 
erabilpena gidatzerakoan, arauen betetzea) 

Urtero inplementatzeko egutegiak, puntako epealdietan kanpaina bereziekin 

A 3.3. Mugikortasunaren erabiltzaile ahulenen segurtasuna hobetzeko 
kontrol kanpainak 

Urtero inplementatzeko egutegiak, puntako epealdietan kanpaina bereziekin 

4. Bizitza zikloan zehar 
mugikortasun seguruaren 
ikasketa erraztu 

A 4.1. Pertsonei mugikortasunaren erabiltzaile bezala bere ibilbidean 
lagunduko dien mugikortasun seguruaren kurrikulumaren hedapena 
eta sustapena 

   

A 4.2. Gidarien konpetentzien hobekuntza    

5. Istriputasunaren analisi 
prozesuen eta 
informazioaren 
kudeaketaren hobekuntza 

A 5.1. Hiriko istriputasunaren analisiaren hobekuntza    

A 5.2. Bide segurtasunaren beste lan erreminta batzuk    

A 5.3. Bide segurtasuna hobetuko duten ekintza bateratuak burutzeko 
elkarte eta entitateekin akordioak sustatu 

   

A 5.4. Bide segurtasunaren sustatzea enpresan    
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6.  ONDORIOAK 

Gasteizko Bide Segurtasuna eta Mugikortasun Iraunkorreko Plan Estrategikoaren dokumentu 

honek hiriko bide segurtasunaren lan markoa osatzen du, azpiegituraren materian etorkizuneko 

ekintza zuzentzaileak eta prebentziozko arau elementuen hobekuntza barneratuz. 

Planak zehaztutako diagnosia gaur egun hiriaren egoera erakusten du, eta agerian geratu zen 

urteroko istripu kopuruan egonkortze bat dagoela, baina 2016 eta 2017 artean zauritu larrien 

kopurua gorakada oso nabarmena eman zen. 

Planaren funtsezko helburua Gasteizko hiri istriputasuna eta biktimen larritasuna murrizten 

lagunduko duten erreminta guztiak ezartzea da, lehentasuna beharrezkoa duten arrisku 

taldeetan jarriz. 

Diagnositik ondorioztatzen den moduan, arrisku talde nagusiak desplazamendu moduen 

ikuspuntutik oinezkoak eta txirrindulariak dira. Harrapatzeak hirian emandako zaurituekin 

istripuen artean %20a suposatzen dute eta lesioak larriak izaten dira. Partzialki bizikletak 

istripuetan inplikatutako ibilgailuen arten %26ª dira, eta istripuetan bizikleta erabiltzaile eta 

oinezkoen artean hildakoen %66a eta zauritu larrien %77a dira. 

Horrela, gazteen adin taldeak (bizikletaren gidari gazteak eta oinezko gazteak), jende nagusia 

bezala (50 urte baino gehiagoko oinezkoak), arrisku taldea dira baita ere eta beraiei 

zuzendutako ekintza zehatzak beharko dituzte. 

Hiriko bide segurtasunaren baldintzatzaileen ebaluazioa, istripuen kontzentrazioarekin 7 

puntuen analisia bezala, zuzenean egitura estrukturala aztertuz eta ingurunearen istriputasuna 

xehetasunarekin begiratuz egin da. 

Guzti hau osatu da erabiltzaileek bide segurtasunaren inguruan agerian utzi dituzten iritziekin 

bide segurtasunari buruz egindako analisi kualitatiboarekin, balioan jarriz Elkargunekin aurreko 

batean hausnarketa prozesua eta Gasteiz hiriko mugikortasun erabiltzaile aktiboei inkestak 

eginez. 

Gasteizko BSMIPE-aren ekintza planak 5 proposamen orokorretan barneratzen diren 14 ekintza 

multzo barneratzen ditu. 

Proposamenak barneratzen dute mugikortasun iraunkorra eta seguruaren aldeko apustua 

(proposamena 1), bide segurtasuna sustatzen duten komunikazio estrategiak sustatuz, 

desplazamendu modu iraunkorragoen alde apustua eginez baino honek istriputasunaren 

areagotze bat erakarri gabe, istriputasun kontzentrazio 7 puntuen analisi partikularra eginez eta 

hiri antolamendua hobetzeko proposamenak eginez. 

Bide sarea, intersekzio, oinezkoen desplazamenduen ardatzak hobetu, etorkizuneko 

planeamendu urbanistikoa garatzeko garaian bide segurtasunaren ikuspuntutik hobekuntzak 

planteatzen dira. Era berean, gomendio hauek Gasteizko HMIP-ak definitzen duen ildo berean 

egiten dute lana, bere errebisioa orain dagoelako idazten. Orokorrean azpiegiturak hobetzeko 

katalogo zuzentzaile bat osatzen dute, planak finkatzen dituen epeetatik haratago. 

Analisian identifikatu diren kolektibo ahulenak babesteko bide segurtasun irizpideak barneratzen 

dira, azpiegitura espezifiko hauetan proposamenen bidez, hala nola, oinezkoentzako espazioa, 

bizikletentzako espazioak eta desplazamendu moduen arteko elkarbizitzarako espazioak 

(proposamena 2). 
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Istripuaren prebentzioan beste elementu klabe bat arau-hausteen aurrean zaintza eta kontrol 

elementuen areagotzea da (proposamena 3), alkohola eta drogen kontsumoa diren bezala edo 

gidatzeko garaian egiten diren arau-hausteak, abiaduran, pasatzeko lehentasunean edo 

distrakzioa esate baterako. 

Prebentzio lanean funtsezko esparrua da hezkuntza eta formakuntzaren sustapena bide 

segurtasunaren arloan, jokabide desegokiak zuzentzeko helburuarekin (proposamena 4). 

Plana onartzerako momentua egokia aurreikusten hiriko istriputasunean kudeaketarako 

informazioaren hobekuntza eta erreminta berrien sorrerari aurre egiteko (proposamena 5). 

Behin Bide Segurtasun Plana ezarrita, bere betetzea eta funtzionamendu egokia bermatu 

beharko da dokumentuak finkatzen dituen jarraipen eta ebaluaketa mekanismoen bitartez. 

Zentzu honetan, BSMIPE-ak 77 ekintza definitzen ditu 14 ekintza taldeetan barneratutako 

proposamenentzat, eta hiriko istriputasunaren bilakaeraren analisirako 18 adierazle barneratzen 

ditu. 
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ERANSKINAK 
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1. ERANSKINA Komunikazio plan baten definizioa 
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2. ERANSKINA Gasteizko IKT (Istripu Kontzentrazio 

Tarteak) ebaluaketa sistema definitzeko 

metodologiaren proposamena 
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3. ERANSKINA Bide segurtasunaren beste 

ikerketen definizioa. Eskola bidea 

 

 
 


