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Garraioak

2018RAKO EKINTZAK 

Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020 dokumentuan, Euskal Herriko herritarren 
ongizatea hobetzeko tresna eraginkorrak izan litezkeen hainbat helburu eta 
ekintza planifikatu ziren. Dokumentu horretan, osasunarekin harreman zuzena 
duten hainbat plan sektorial identifikatu ziren, Garraioaren Gida Plana, besteak 
beste, eta hainbat helburu eta ekintza ezarri ziren, ondorengo hauek, artean:

1.2. HELBURUA. EKITATEA

1.2.4. ekintza. Osasun-zerbitzuetarako irisgarritasun unibertsala, 
zainketaren jarraitutasuna eta kalitatezko arreta integrala bermatu 
Euskadin bizi diren pertsona guztientzat, eta ezabatzea kolektibo edo 
giza talde jakin batzuentzat osasun-zainketak jasotzeko oztopo diren 
desabantaila edo zailtasunak, esaterako:   

• Barrera fisikoak eta garraioarekin lotutakoak, pertsonen aniztasun 
funtzionala dela-eta 

1.3 HELBURUA. EGITURAZKO BALDINTZATZAILEAK ETA BITARTEKOAK

1.3.2. ekintza. Politika Guztietako Osasun Batzorde Teknikoak, gizarte-
ongizatea eta kohesioa indartu daitezen, esku-hartze koordinatuko 
proposamenak egingo ditu, honela: 

3. puntua. Hiri-mugikortasunaren eta garraio publikoaren planifikazioa, 
oinezko eta bizikleta bidezko lekualdaketak bezalako aukera osasungarriak 
erraztuta.

Bestalde, “Adinekoekin Adeitsuak diren Hirien OMEren programa” aipatzen da 
dokumentuan, hiriei “mundu mailan datozen bi joera demografikotarako prestatzen 
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laguntzeko nazioarteko proiektua: biztanleriaren zahartze azkarra eta urbanizazio 
gero eta handiagoa”. Proiektu horrek honela definitzen du adinekoekin adeitsua 
den hiria: zahartze aktiboa sustatzen duen hiri ingurune integratzaile eta irisgarria”. 
Horretarako, funtsezkoak dira adinekoen parte-hartzea eta ekarpenak, 
“garrantzitsuak dira hirien egokitzapena aztertzeko, lehentasunak ezartzeko, 
konponbideak proposatzeko eta egindako aurrerapenen jarraipena egiteko”.

Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020 dokumentuan 2018rako jasotako ekintzen 
betetzeari dagokionez, Garraio Jasangarriaren 2030 Gida Planaren arabera:

Euskadiko Garraio Agintaritzak ondorengo hauen inguruko txostenak landu ditu:

• Bat-Barik-Mugi interoperabilitatea, Euskadiko garraio publikoko 
sisteman integratutako garraio bide guztientzat ordainbide bakar bat 
ezartzeko.

 • Irisgarritasuna, Euskadiko Garraio Sistemaren irisgarritasuna hobetzeko, 
gabeziak  eta kolektiboaren eskaerak identifikatuta eta ahal den 
neurriak konponduta, eta gizartearen aldetik irisgarritasuna bizitzako 
arlo guztietan txertatzeko jarrera sortzea, pertsonen mugikortasun 
autonomoagoa lortzeko. Euskadin bidaiarien garraioan eskudun 
diren administrazioek, entzumen, mugikortasun, ikusmen eta adimen   
desgaitasuna duten pertsonen elkarteek, garraio operadoreek, eta 
garraio-elementuak fabrikatzen eta berritzen dituzten enpresek hartu 
dute parte txostenean.

• Taxiaren sektorearen egungo azterketa, gakoak eta aukerak, pertsonen 
irisgarritasun-beharrak jasotzen dituena.

Euskadiko Garraio Agintaritzak garraioaren mugikortasun iraunkorrari 
buruzko informazioa eman du, ondorengo hauei dagokienez:

• Tolosa, N-I, Buruntzaldea eta Donostiako loturak” izeneko bidaiarien 
garraio publiko erregularreko emakida berriaren zerbitzuaren 
aurreproiektua.

• Leioan bidaiarien hiri garraio kolektiboko udal zerbitzua ezartzeko 
aurreproiektuaren onartzea.

Eta Euskadiko garraio publikoari, bidegorriei, bizikleta-bideei eta bizikletak 
alokatzeko lekuei buruzko informazioa emateko www.moveuskadi.com 
plataforma eguneratu da. 
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Horrekin batera, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak Euskal 
Autonomia Erkidegorako Mugikortasun Elektrikoko Plan Integrala sustatu du, 
“tokiko kontaminatzaileak, partikulak eta zarata murriztuta herritarren osasuna 
eta bizi kalitatea hobetzeko”.


