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Bide-segurtasunarekin hasten da lan-segurtasuna

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) ASPA Prebentzio Zerbitzuen Elkarteak, OSALANe-

kin batera, ipini du martxan dibulgazio-kanpaina hau, lanerakoan gertatzen diren tra-

fiko istripuak saihesteko; bai joan-etorrietan gertatzen direnak, «in itinere istripuak», 

eta bai lanaldian gertatzen direnak, «misio-istripuak.» 

2010ean, jaso diren azken datuak, 645.964 baja eragin zuten lan-istripu erregistratu 

ziren; horietatik 76.441 izan ziren «in itinere istripuak» (guztien %11,8). 43037 izan 

ziren misio-istripuak (% 6,66). Bien artean, % 18,46 osatzen dute. Istripu horietatik 

–«in itinere» eta «misioan»–, 370 istripuk eragin zuten heriotza; guztira 757  heriotza 

izan ziren istripuan; beraz, %48,87 osatzen dute joan-etorri eta laneko istripuek. Istri-

pu larrien joera berbera da. % 33 suposatzen dute «in itinere» eta «misioan» istripuek, 

istripua larri guztien artean. 

Horrez gain, errepideko garraio-sektorearen parterik handiena, non azpikontratatzea 

oso hedatua dagoen, bere kontura diharduten langileek  osatzen dutela kontuan hartu-

rik, baldin eta garraiolari autonomoek lan-istripuen koberturarik ez badute Gizarte Ase-

gurantza sistemarekin kontzertatua, izan ditzaketen istripuak ez dira kontatzen Laneko 

Segurtasun eta Higienearen Institutu Nazionalaren (LSHIN) sisteman eta, estatistikei 

dagokienean, trafiko-istripu arrunt gisa azaltzen dira, eta ez lan-istripu moduan. Horrek 

ederki adierazten du era honetako istripuen garrantzia, beren larritasuna dela bide.    
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enpresariarentzako aholkuak

Mugikortasun eta segurtasun plana enpresan. 

Honetan datza plan hori: estudioa egin eta, azkenik, langileek joan-etorrian dauzkaten 

ohitura eta pauten gestio-sistema ezarri, lurralde-eremu jakin batean, ahalik eta modu-

rik iraunkor, seguru eta osasungarrienean egiteko bidea aurkitzeko. 

Enpresako MUGIKORTASUN ETA SEGURTASUN PLANA Egiteko metodologia.

Arrisku maila baloratzeko eta arrisku faktoreak identifikatzeko datuak bi ildoren bidez 

jasotzen dira:

 •  Langile bakoitzak bete beharreko auto-ebaluaziorako galdetegia.

• Enpresako laneko bide-segurtasuneko arriskua identifikatzeko eta ebaluatzeko  

galdetegia.

Diagnosia eta arriskuen ebaluazioa kontuan izanda ezartzen dira enpresako laneko 

Bide-Mugikortasunerako Planaren helburuak, eta lortutako emaitzen jarraipena egitea 

ahalbidetzen die enpresei.
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Arriskua jaisteko eta helburuak lortzeko enpresaren eginkizunak zehaztuta agertzen 

dira Planean

Alkohola eta drogen kasuan,  kanpoko prebentzio zerbitzuren baten parte hartzea go-

mendatzen dugu, frogak egiteko, langilearekin edota haren ordezkariekin dagokion fro-

gak egiteko adostasuna dagoenetan, zein ez dagoenetan,  konfliktoan dauden parteen 

arteko bitartekaritza egiteko.

>	 Enpresako	laneko	bide-segurtasunean	eragiteko,	lana	eta	laneko	segurtasunene-

rako	ikuskatzailetza	egiteko	gida.

>	 Enpresako	bide-segurtasuna	sustatzeko	gida	0

>	 Enpresako	bide-segurtasuna	sustatzeko	gida	1.

>	 Enpresako	segurtasuna	sustatzeko	gida	2.

>	 Enpresako	bide-segurtasuneko	osasun	aholkuen	gida.3

ASPA EUSKADIk,bere Lan Arriskuen Prebentzioarako kanpoko zerbitzua eskaintzen 

dizu, zure enpresako mugikortasun eta segurtasun plana egiteko, zure ernpresako 

egoerara egokituz eta egunean eguneko lege aldaketak kontuan izanik.

helBurua 

Lan-eremuko istripuak gutxitzen eta indarrean dagoen legedia betet-

zen lagundu. Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskatze-jardunetarako 

Gida, gai honean: bide-segurtasuna enpresetan:

http://www.mtin.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa_y_Documenta-
cion/Documentacion/Documentacion_ITSS/001/GuiaITSS_vial.pdf

www.mtin.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa_y_Documentacion/Do-
cumentacion/Documentacion_ITSS/001/GuiaITSS_vial.pdf

1. Anexoa, hurren aipatzen diren kostuen murriztea:

Gizarte Segurantzako kotizazioak murriztu, martxoaren 31ko 

404/2010 Errege Lege Dekretuaren arabera; lege horrek honako 

hau erregulatzen du: kontingentzia profesionalengatiko kotizazioak 

murrizteko sistema ezartzea, laneko ezbeharrak saihestu eta gutxit-

zen laguntzen duten enpresariei.  

http://www.seguridadviallaboral.es/images/files/Gu%C3%ADa%20para%20las%20actuaciones%20inspeccion%20trabajo%20seguridad%20vial%20laboral.pdf
http://www.seguridadviallaboral.es/images/files/Gu%C3%ADa%20para%20las%20actuaciones%20inspeccion%20trabajo%20seguridad%20vial%20laboral.pdf
http://www.aspaeuskadi.es/euskera/Metodologia_PME.pdf
www.seguridadviallaboral.es/images/files/Guia%20para%20promover%20la%20seguridad%20vial%20en%20la%20empresa%20Gobierno%20Navarra.pdf
www.seguridadviallaboral.es/images/files/Gu%C3%ADa%20prevenci%C3%B3n%20accidentes%20tr%C3%A1fico%20laborales%20Comunidad%20Madrid.pdf
www.seguridadviallaboral.es/images/files/Gu%C3%ADa%20seguridad%20vial%20laboral%20DGT.pdf
http://www.mtin.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa_y_Documentacion/Documentacion/Documentacion_ITSS/001/GuiaITSS_vial.pdf
http://www.mtin.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa_y_Documentacion/Documentacion/Documentacion_ITSS/001/GuiaITSS_vial.pdf
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BESTE BATZUK

Zuzeneko kostuen aurreztea: km-ko/erragai-gastua murriztu, enpre-

sako ibilgailuen arrazoizko erabilerari esker, aseguruen kostua, eta 

abar. Kalkulatzen da norbere ibilgailuaren kostuak gorabehera handiak 

izan ditzakeela —0,35 eurotik 0,70era— kilometroko, ibilgailu tipoa 

eta errepidearen egoeraren arabera. 

Hobekuntzak familia-bizitza eta lana uztartzeko, ordutegia, ahal den 

neurrian, langilearen beharretara moldaturik, presa, estresa lan-absen-

tismoa, eta abar gutxitu.

Denboraren aprobetxamendua, bideko auto-pilaketan galduriko denbo-

ra-tarteak, apartzen galtzen den denbora, eta abar, gutxiturik, puntual-

tasuna hobetu.  

Aparkamenduetarako terrenoa murriztu, eta horren ondorioz kostua ere 

bai; terreno hori beste zerbait probetxugarriagorako erabil ahal izango 

litzateke. 

Langileen osasuna hobetu, estresa, antsietatea eta trafiko-istripuak 

izateko arriskuak murriztean, lan-absentismoa murriztu eta lanaren 

asebete-klima hobetu. 

Hobekuntzak gizartearentzat: trafiko-istripuen arriskua gutxitu, auto-

pilaketak murriztu, kutsadura eta gas-emisioek sortzen duten hiber-

natoki-efektua gutxi, eta abar.
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LangiLeentzako 
ahoLkuak

Deskargatu karteLak
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langileentzako aholkuak
segurtasun aholkuak auto gidariarentzat

Traiektua planifikatu, ordurik okerrenak (ahala izanez gero) eta zona 

gatazkatsuak saihesturik. 

Ondo ipini eserlekua eta atze-ikusteko ispiluak, eta egoki kokatu buru-

jartzekoa.

Segurtasun gerrikoa ipini.

Trafiko-arauak errespetatu, segurtasun-distantzia mantendu, abiadura 

egokian ibili.
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segurtasun aholkuak Motoristentzat

Motoaren mantenua, horretarako esku-liburuko egutegiari jarraituz.

Kasko homologatua erabili, lasaierarik gabe eta ondo lotuta.

Cirkuzlazio-kodea bete, saihestu tarteetatik aurreratzea.

Ikuskor bihurtu, distiradun arropa erabiliz, eta maniobrak seinaleztatuz.

Kontuz ibili eguraldi txarra den egunetan.
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segurtasun aholkuak tXirrindulariarentzat

Mantenu zuzena.

Ikuskor bihurtu, distiradun arropa erabiliz, katadiotrikoak pedaletan eta 

atze-partean, eta argiak zuzen doituak (aurrean, zuria; atzean, gorria).

Kaskoa erabili.

Autobietan artzenetik bakarrik joan ahal izango da, 14 urtetik gorakoak 

eta debekaturik ez badago. 

Belaun-akidura eta ezina saihestu, ibilgailuen tartean. 
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segurtasun aholkuak oinezkoarentzat

Errepidean, beti ezkerretik ibili, artzenetik joan, eta ilaran. Gurutzatu 

beharrik izanez gero, lekurik seguruenetik pasatu. 

Zona urbanoetan, oinezkoaren pasabidean, arreta areagotu; ez ibili espa-

loi-ertzetik, eta, errepidea gurutzatu behar izanez gero, saihestu bihurgu-

neak eta bista gutxiko zonak.

Gauez zirkulatzen bada, funtsezkoa da zuk bestea ikustea eta bestak zu 

ikustea. Horretarako, ezinbestekoa da argi eta distiradun sistema ona 

eramatea. 

Arreta areagotu plaza eta errotondetan. 
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logura, nekea eta distraitzea  

Logura eta nekea

Traiektu luzeetan 2 ordutik behin gelditu.

Gidatzerakoan ez erre. 

Ez jan gehiegi, ez edan alkoholik, ezta droga edo sendagairik hartu ere. 

Logura sentitzean, ibilgailua toki seguruan utzi eta lo egin.

Saihestu tenperatura altuak autoan, haizearen irtengunetakoren bat gor-

putz edo besoetara zuzendu. 

Irratia entzun.

Betaurrekoak erabili eta ez lentillak, begien nekea saihesteko. 

Distraitzea 

Ez kontsumitu droga eta arreta-gaitasuna aldatu dezaketen beste sus-

tantziarik. 

Itzali telefonoa. 

Ez kontsultatu mapak eta bestelakorik, gidatzerakoan. 

Ez edan, ez jan eta ez erre, gidatzerakoan.



BIDE-SEGURTASUNAREKIN HASTEN DA LAN-SEGURTASUNA 12 BIDE-SEGURTASUNAREKIN HASTEN DA LAN-SEGURTASUNA13

eguraldi tXarrarekin gidatzea

Elurra ari badu, 2. edo 3. martxan arrankatu autoa, abiadura moteldu, 

gurutzatze-argiak eta laino-aurkakoa erabili;  eguzkia egiten badu, be-

taurrekoak erabili, kateak eta pneumatiko bereziak erabili; kontuz izotza 

urtzen hasten denean, zorua oso irristakor jartzen da, aurreko autoek 

usten dituzten arrastoetatik joan; blokeaturik geldituz gero, leihoa apur 

bat ireki, airea sar dadin; depositua beteta eraman, telefono mugikorra 

kargagailuarekin, arropa berogarria, jatekoa eta ura. 

Lainoa badago, abiadura moteldu, kontuz zoru irristakorrarekin, lainoa 

kondentsatu egiten baita; gurutzatze-argian eta laino-aurkakoa. 

Euria ari badu, abiadura moteldu, segurtasun-distantzia gehitu, krista-

lak ez daitezela lurrindu, gurutzatze-argiak erabili eta euri-erauntsiarekin 

laino-aurkako argiak; ‘aquaplaning’-aren aurrean, emeki-emeki jaregin 

(soltatu) azeleragailuari.  

Bero egiten badu, ura edan, janari arinak, arropa lasaiak, geldialdiak 

egin, eguzkitako betaurrekoak erabili eta autoko tenperaturari 18º eta 

23ºren tartean eutsi. 

Haizea badabil, abiadura moteldu, kontuz arbola-adar eta maniobra 

arraroekin; bolanteari gogor eutsi, bereziki kamioak aurreratzerakoan, 

tuneletatik irteterakoan, eta abar. 
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istripurik gertatuz gero, nola jokatu

Istripurik ikusiz gero, obligazio moral eta legala da zaurituei laguntzea. Hala eta guztiz 

ere, ezinbestekoa  da jakitea jokamolderik onena zein den, zeren eta, jakin ezean, istri-

puaren ondorioak izan litezke okerragoak. 

Hildakok edo zaurituk balitz, haiekin ziren gainerakoek istripua izandako tokian gelditu 

behar dute, edo, norabait joan badira, ahalik eta azkarren itzuli. Istripu-eremuko ardura-

nak iristen direnean, tartean ziren pertsonak beharturik daude kolaboratzera. 

Laguntzera joanez gero, norbere autoa toki seguruan, arriskurik gabekoan, utzi behar du. 

Istripua izan duten autoak ez dira mugitu behar; kontaktua kendu eta ez ukitu. Ez dago 

arrastoak ezabatu edo aldatzerik; ezta zona horretan gelditu den beste aztarnarik ere. 

Gainera, tartean izan zen autoren batek ihes egin edo joaten bada, komenigarria da 

oharra apuntatzea.

Hasierako helburua  da biktima-kopurua gehitu dadin saihestea. Hori lortzeko, istripua 

zian den bide horretatik zirkulatzen duten gainerako autozaleak jakinaren gainean jarri 

behar dira. 
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Posizioko eta larrialdietako argiak piztuta eduki. 

Arriskua adierazten duten triangeluak ipini espaloi ertzean.

Norabide bikoitzeko errepidea bada, triangelu batek aurrean egon behar 

du eta besteak atzean, istripua izan den tokitik 50 metrotara, gutxienez. 

Norabide bakarreko errepidea bada, triangelu bakarra ipini behar, eta, 

hura, oztopoa (istripua) gertatu den tokitik 50 metrotara gutxienez, eta 

aurrealdetik. Hala eta guztiz ere, segurtasuna handiagoa lortzeko, jar dai-

teke beste triangelu bat 150 metrotara.

Zer gertatu den frogatu eta arriskuak identifikatu. 

Osasun Zerbitzuari, zirkulazioko arduradunei eta suhiltzaileei abisatu. 

Ekipo horiek eskainiko dute tratamendu egokia. Komunikatu beharreko 

datuak, argi eta garbi komunikatu ere, hauek dira: 

Istripua non gertatu den.

Kalea.

Errepidea.

Puntu kilometrikoa.

Zein norabidetan.

Zenbat ibilgailu diren inplikatuak.

Zenbat biktima diren eta egoera zein den.

Gure telefono mugikorraren zenbakia.

Zona hori jendez hustu, eta zaurituengandik urrundu sokorritze-lanak ozto-

patzen dituzten pertsona guztiak.
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Lagun iritsi bitartean, komenigarria da biktimak sokorritzea:

Biktima guztiak lokalizatu, bakarren bat egon baidaiteke autotik 

urrun. 

Biktimak ahalik eta gutxien mugitu. Beharrezkoa balitz, autotik ate-

ra edo norabait eraman, pieza zurrun bat balitz bezala egin beha da. 

Arnas hartzea zailtzen dien arropa lasaitu zaurituei. 

Motorista eta txirrindulariei, inondik inora ere, kaskorik ez kendu.

Ez mena jan-edanik zaurituei. 

Era berea, ez dago ematerik sendagai eta pomadarik. 

Larritasuna baloratu, lesioak non eta zenbaterainokoak diren ikusi-

rik. Horretarako, beharrezkoa da pultsua, arnasa eta kontzientzia-

maila begiratzea. Behin biktimen larritasuna ikusita, larrienei ekin-

go zaiena aurrena. 

Moralki kontsolatu, lasaitu eta babestu zaurituak. 

Arropa ipini biktimari, nahiz eta bero egin. Horrela saihesten da 

bere bero propioa galtzea, eguzki, euri eta abarretatik babestea. 

Biktima suak hartuta badago, itzaltzeko, manta edo antzeko batez 

estali. Itzalgailua erabiltzen bada, ez aplikatu jantzirik gabeko to-

kietan.               Aldamenkako segurtasun-posizioan ipini biktima, 

konortearekin badago eta arnasa hartzen badu.

Biotz-biriken (kardiopulmonarra) erreanimazioa egin, biktimak ar-

nasarik hartzen ez badu. 

Hausturarik balu, gorputz-adar lesionatua immobilizatu. 

Hemorragiarik izanez gero, estu lotu eta gora altxatu zona hori. Tor-

niketerik ez egin, baldin eta gorputz-adarren bat moztuta ez badu, 

eta odola txorroan ateratzen ez bazaio. 

Botina erabili eta ez manipulatu zauriak eskuez, kutsadura saihesteko. 

Ahalik eta azkarren ebakuatu biktimak, anbulantzian eta behar be-

zala immobilizaturik. Inoiz ez da erabili behar auto partikularra. 

Zauriturekin jokatu ez badakigu, hobe da ezer ez egitea, zeren jar-

dun-modu okerrak egoera larriagotu dezake-eta. 
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1.ANEXOA
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traFikoko istripuen kostua

giz
a k

os
tu

ak

en
pr

es
a

Lan-gatazkak Lan-harremanen gaiztotzea

la
ng

ile

Lesioak

Bai bere zereginak ondo betetzea oztopa dezake-

tenak, eta bai famila-esparruan edo pertsona-

lean eragin dezaketenak: oinazea, lana galtzea, 

autonomia pertsonalerako zaintza medikoaren 

premia, bizitza-proiektuak, elbarritasuna...

Istripua izan-

dako langileak 

hiltzea

Gizakia (pertsona) galtzea da kosturik handiena.

Gida-baimena 

galtzea

Enplegatuei gida-baimena kentzeko posibilita-

tea: gidatzeko ahalmen legala galtzea. Ondorio-

ak izan ditzake jarduera profesionala burutzeko. 

traFikoko istripuen kostua

giz
ar

te
 ko

st
ua

k en
pr

es
a

Irudi eta marka-

tua galtzea

Enpresaren irudiari erasan diezaioke gizartea-

ren aurrerako: gizarteak positiboki baloratzen 

ditu kalitate eta segurtasunez lan egiten duten 

erakundeak.

la
ng

ile
a Galera, ongi-

zate eta bizi-

kalitatean.

Langileen ongizate sozial edo bizi-kalitatea gizar-

te osoaren onerako dira, eta okerrera egin de-

zakete istripuak direla bide. 
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traFikoko istripuen kostua

ko
st

u e
ko

no
Mi

ko
 et

a M
at

er
ial

ak

en
pr

es
a

Soldata-kostuak eta 
produkzio-galera

Enpresak ordaintzen du, baina ez da lanik egiten
• Istripua izan duenak galdutako orduak edo 

egunak
• Lankideek galdutako orduak (testigu, laguntza).
• Arduradunek (agintariek) galdutako orduak: iker-

keta, lanaren berrantolaketa.
• Istripuekin erlazionaturiko enplegatuek galdu-

tako orduak: administrariak.

Ordezkoen kontratatzea

Soldata-kostuak, 
• Ordezkoak hautatu eta hezteko, aurrekoa bezain 

produktiboa izan dadin behar duen den denbora-
ren kostua.

Ezgaitasun tenporala:
prestazioetan
hobekuntzak

Hitzarmen kolektibo askotan zera espezifikatzen da: 
istripurik izanez gero, enpresariak osagarria bere gain 
hartuko, erasandako langileek baja hartu aurreko hilean 
jasotakoren %100 jaso dezaten. 
Egoera horrek iraun ditzake 18 hilabete.

Gizarte Segurantza kotizatu
Gizarte Segurantza ordaintze jarraitzen du enpresariak, 
langilea ezgaitasun Tenporalean dagoen denbora osoan.  

Erantzukizun 
Administratiboa

Zigor arinak, 30 eurotik 1.550 arte; larriak, 1.500etik 
30.001 arte; oso larriak, 30.001etik 600.024 euro arte;  

Erantzukizun Zibila

Langileak, ber familiak edo talde sindikalek erreklama-
zio egin dezakete bide zibiletik. Horrek eragingo lituzke, 
zigor zibil posibleaz gain, abokatuen ordezkaritza-kos-
tuak, peritatze-zerbitzuaren diru-ordaina, testifikatzera 
joateko denbora, eta abar.

Erantzukizun Penala

Kode Penalak (LO 10/95) zera aurreikusten du:  arrisku-
delitua, lan-arriskuen prebentzioko arauak hausteagatik 
(316,317 artikuluak) edo lesioak, zuhurtzia gabezia 
larria edo profesionalagatik (152 art.) Horrek eragingo 
lituzke, zigor penal posibleaz gain, abokatuen ordezka-
ritza-kostuak, peritatze-zerbitzuaren diru-ordaina, testi-
fikatzera joateko denbora, eta abar.

Negozioa galtzea
Istripuek enpresaren funtzio oinarrizkoenei egiten diete 
kalte, bezeroak garaiz ez atenditzearren edo, bezeroei, 
behar den arreta ez eskaintzearren. 

 en
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a Aseguru-primak gero eta 

altuagoak

Aseguru-primak modu proportzionalean igotzen dira is-
tripuen kostuarekiko, tartean ibilgailu bat denean. Pri-
ma hori urterik urte igotzen bada, horrek esan nahi du 
ezbehar-kopuru handia dagoela enpresan, eta ezinbeste-
koa da kontrolatzea, arrazoizko kostu-mailari eusteko.   

Kostu materialak

Ibilgailuak hondatzeagatiko kostuak (siniestru totala)
Materialen eta besteei eragindako kalteen kostua.
Ibilgailuen konponketa-gastuak.
Konpontzen dauden ibilgailuak ordezkatzeak sortzen di-
tuen kostuak (ibilgailu immobilizatuaren kostua).
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