
Haurrei eusteko sistemei 
buruzko araudi berria

Berrikuntza garrantzitsuenak

Lege berriak indarra hartu duenetik, 135 cm baino txikiagoak diren 18 

urte edo gutxiagokoek nahitaez joan behar dute ibilgailuaren 

atzeko eserlekuetan.

Salbuespen hauek zehaztu dira:

Bi eserleku besterik ez duen ibilgailua izatea.
Atzeko eserleku guztiak okupatuak egotea haurrei eusteko aulkiekin. 
Ezin direlako atzeko eserlekuetan instalatu haurrei eusteko sistema guztiak.

Kasu horietan, adingabea aurrean joaten ahalko da, duen pisuaren 

eta altueraren arabera egokitutako aulkian.

Aulkiak muntatuko dira kontuan hartuz fabrikatzailearen jarrai-

bideak; ez dira nahitaez instalatu behar martxaren noranzko 

berean edo alderantzizkoan. Aurreko eserlekuak okupatzen 

badira eta ibilgailuak aurreko airbaga badu, atzera begira dauden 

eusteko sistemak bakar-bakarrik erabiltzen ahalko dira airbaga 

desaktibatu bada.

Haurrak taxian joaten ahalko dira eusteko sistemarik erabili gabe, 

baldin eta atzealdean badoaz eta ibilaldia hiri barrenean bada.

9 plaza baino gehiagoko ibilgailuetan, taldearen ardura duenak 

bidaiariei jakinarazi beharko die, ikus-entzunezkoen bidez edo erro-

tulu nahiz piktogramak erabiliz, nahitaezkoa dela lotuta eramatea 

segurtasun-uhala edo haurrei eusteko bestelako sistema 

homologatuak.

2015eko urriaren 1ean sartu zen indarrean haurrei eusteko 

sistemei buruzko araudi berria, Zirkulazioko Erregelamendu 

Orokorraren 117. artikuluan ezarrita dagoena.

Segurtasun-uhalik eta haurrei eusteko bestelako sistema 
homologaturik ez instalatzea edo daudenak ez erabiltzea 
arau-hauste larria edo oso larria izanen da, eta horregatik 
isuna jarriko da: 200 € eta 3 puntu kentzea gidabaimenean.

Adingabeak seguru eramateko 

erantzukizuna dute helduek.

HELBURUA
Haur bakar baten 

heriotzarik ez gertatzea 
norberaren pisuari eta 
neurriari egokitutako 
aulki batean behar 
bezala eserita ez 

joateagatik
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135 cm baino txikiagoak direnak

1,35 zentimetro baino altuago

9 plaza baino 
gutxiagoko 
ibilgailuak

9 plaza baino 
gehiagoko ibilgailuak

Eusteko sistema homolo-

gatuarekin.

Eusteko sistema homologatuarekin

Debekatuta, salbu kasu hauetan:

• Ibilgailuak ez badu eserlekurik atzean.

• Adingabeek atzeko eserleku guztiak okupa-
tuak badituzte haurrei eusteko beren 
sistemekin.

• Ezin badira atzeko eserlekuetan instalatu 
haurrei eusteko sistema guztiak. 

3 urte edo gehiagoko bidaiariak: bakoitzaren pisuari eta neurriaren arabera 
doitutako haurrei eusteko sistemarik ez badago, segurtasun-uhalak erabiliko 
dituzte, betiere haien neurrirako egokiak badira.

Aurreko eserlekuetanAtzeko eserlekuetan

Aurreko edo atzeko eserlekuetan joan daitezke 
segurtasun-uhala lotuta badute.135

cm

AHOLKUAK

Inoiz ez eraman haurra besoetan; hura 

babesteko sekula ez erabili helduaren 

segurtasun-uhal berbera.

Egin diren ikerketetatik ateratako ondo-

rioek diote atzeko eserlekuan joateak 

nolabaiteko babesa ematen duela, lesio 

larririk edo heriotzarik ez gertatzeko.

Paratu aulkia atzeko erdiko lekuan.

Desaktibatu airbaga beti ninientzako 

aulkitxoa kopilotuaren eserlekuan 

paratzean.

Haurrei eusteko sistemak erabiliz, %75 

murrizten da heriotza kopurua eta %90 

lesio kopurua.

Haurraren buruak ez du inoiz atera behar 

aulkiaren bizkarraren goiko ertzaren 

gainetik. Hori hala gertatzen bada, aulkia 

aldatu beharko da eta haren ordez goiko 

mailako beste bat paratu.

Kontuan hartu aulkia aldatu behar dela 

pisuaren arabera, eta ez adinarengatik.

Gomendioa: segi erabiltzen pisuari eta 

neurriari egokitutako sistema 

homologatua, adingabeak 135 cm-ko 

neurria gainditzen duen arte. Neurri hori 

baino altuagoa bada, ibilgailuaren 

segurtasun-uhala erabili beharko du.

Aulkiak gaizki erabiltzen badira, trafiko 

istripu batean haurraren heriotza 

gertatzeko arriskua halako 4 aldiz han-

diagoa da, eta, bizirik ateratzen bada, 5 

kasutatik 4tan lesio eta ondorio larriak 

jasaten ahal ditu.

Ziurtatu aulkia ongi instalatuta dagoela. 

Ez utzi inoiz lasaiegi aulkiaren 

segurtasun-arnesa, zeren, ez bada 

behar bezala doitzen, handitzen baita 

adingabeak kalte larriak jasateko arris-

kua. Ez du koloka egon behar. Hoberena 

ISOFIX sistemaren bidez finkatzea da.

18 urtetik beherako haurrak
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