
 
 
 
 

 

 

 

 

Segurbide proiektuan barnean hartzen den ekintzetako bat da 

 

OSALANek eta Eusko Jaurlaritzako Trafiko 
Zuzendaritzak enpresako lanaren eremuko 
bide-segurtasuna hobetzeko baliabide-gida 
aurkeztu dute 
 

(16/11/25) Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren Trafiko Zuzendaritzak 

eta OSALAN Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak gaur 

goizean Bilbaon, enpresa-arloko profesionalekin egindako topaketa batean, 

aurkeztu dute Lanaren Eremuko Bide Segurtasuneko Gida Praktikoa. Gida 

horren argitalpena lanaren eremuko segurtasuna hobetzera zuzentzen den 

Segurbide proiektuan biltzen da.  

 

Izaskun Urien OSALANeko zuzendari nagusiak, OSALANen 2015eko Ezbehar 

Txostena kontuan izanik, aipatu du: “trafiko-istripuak lanaldian gertatzen diren 

istripuen % 2,7 badira ere, kopurua % 48,3ra igotzen da “in itinere” gertatzen 

direnak ere aintzat hartzen badira, eta “in itinere” gertatutakoak dira heriotza 

eragiten duten istripuen % 100 eta istripu larrien % 73”.  

 

Hori dela eta, zuzendari nagusiak azaldu duen moduan, OSALAN Laneko 

Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Kudeaketa Planak berariazko 

jardun-arlo hori ere hartzen du aintzat, Eusko Jaurlaritzaren Trafiko 

Zuzendaritzarekin batera, enpresak eta prebentzio-zerbitzuak sentsibilizatzearren.  

Helburua da lanaren eremuko bide-segurtasuna enpresen Prebentzio Planean 
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barnean hartzea; azken finean trafiko-istripuen kopurua eta eragiten dituzten 

biktimen kopurua murriztu nahi da.  

 

 “Gaur argitaratzen dugun gida honekin –adierazi du Garbiñe Sáez Molinuevo 

Trafikoko zuzendariak– enpresaren barruan aplikatu beharreko bide-

segurtasuneko neurriak zuzkitu nahi dizkiegu euskal enpresei. Bide-ezbeharren 

kopurua murriztea da Trafiko Zuzendaritzaren oinarria, eta, kasu honetan, 

OSALANekin elkarlanean, gure etxetik lantokirako joan-etorrietan gertatzen diren 

istripuak nabarmenduko ditugu, baita lan egiten dugun aldi horretan egin 

beharreko joan-etorrietan gertatzen direnak ere”. 

 

Eusko Jaurlaritzako Trafikoko zuzendariak Euskal Autonomia Erkidegoko 

errepideetan gertatzen diren “in itinere” istripuen eta misioko istripuen kopurua eta 

larritasuna azaldu du, betiere Trafiko Zuzendaritzak horiek kalifikatzeko irizpideei 

jarraituta. Lanaldiaren barruan dagoen joan-etorri batean (in mision) edo lantokira 

joateko edo lantokitik itzultzeko joan-etorria batean (in itinere) trafiko-istripu 

batean nahastuta badago langilea –gidatzeko gaitutako bide batetik ibilgailu bat 

gidatzen ari den pertsona izanik edo bidaiatzen ari den pertsona izanik–, istripu 

hori lan-eremuaren bide-segurtasunaren parte dela ulertuko da.  

 

 

 

 

 

 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko errepideetan, “in itinere” eta misioan 

biktimak eragin dituzten trafiko-istripuetan nahastuta dauden pertsonen 

kopurua (Ertzaintzak erregistratutakoak) 
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 In itinere Misioan Guztira 

2013 616 995 1.611 

2014 638 1.009 1.647 

2015 603 888 1.491 

 

 

Jardunaldiko programa bi multzotan banatu da. Lehen mahaian parte hartu dute 

Josu Sierra Trafiko Zuzendaritzaren Ikerketa Arloko arduradunak eta Juan Ramón 

Muñoz Osalan Gipuzkoako Laneko Arriskuen Prebentzioa Arloko arduradunak. 

Enpresako lanaren eremuko bide-segurtasunari buruz eta lanaren eremuko bide-

segurtasunaren esparru juridikoari eta araudiari buruz hitz egin dute, hurrenez 

hurren.   

 

Baliabideen gida 

Bigarren zatian, Javier Larrañeta Industria Segurtasunerako Plataformako (PESI-

Tecnalia) idazkari nagusiak eta Ignacio Lijarcio Fesvial fundazioko (Bide 

Segurtasunerako Fundazioko) zuzendari nagusiak Segurbide proiektua eta 

proiektu horren barruan landutako baliabideen eta edukien gida aurkeztu dituzte.  

 

Gida horrek tresnak eta orientabideak eskaintzen ditu lanaren eremuko bide-

segurtasunaren ikuspegia txertatzeko laneko arriskuen prebentzioko planetan. 

 

Horretarako, funtsezkoa da ekintza prebentiboko printzipioak kontuan hartzea, 

lanaren eremuko bide-segurtasunaren arriskuak ebaluatzea, prebentzio-ekintzak 

garatzea, laneko tresnak eta babes-bitartekoak zuzen kudeatzea, langileek parte 

har dezaten saiatzea, langileak prestatzea, lehenik arrisku larriei eta berehalakoei 

arreta ematea, lanaren eremuko bide-segurtasunaren ikuspegia osasunaren 

zaintzan barnean hartzea, lanaren eremuko bide-segurtasunaren kudeaketa 
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dokumentatzea, sortzen diren istripuak ikertzea eta lanaren eremuko bide-

segurtasuna bidezko ikuskapenetan barnean hartzea.   

 

Enpresa bakoitzeko Prebentzio Zerbitzuen jardunerako oinarri izango diren 

tresnak eskaintzen ditu gidak, eta lanaren eremuko bide-segurtasunerako arrisku-

faktore nagusiak sartzen ditu, baita horiei aurre egiteko neurrien adibide batzuk 

ere. 

 

Trafiko Zuzendaritzaren web-orritik, www.trafikoa.eus, eta OSALANen web-orritik, 

www.osalan.euskadi.eus, sar daiteke edukira. 

 

http://www.trafikoa.eus/
http://www.osalan.euskadi.eus/

