
 

 

Prevención Riesgos Laborales. 

Lan Arriskuen Prebentzioa. 

LAPZ Segurtasun teknikaria: Marivi Carazo Alcubilla 

Irailak  2011 – Urtarrilak  2012 



AUTOBABESERAKO EUSKAL ARAUA

277/2010 DEKRETUA  azaroaren 2koa  277/2010 DEKRETUA  azaroaren 2koa  277/2010 DEKRETUA, azaroaren 2koa, 277/2010 DEKRETUA, azaroaren 2koa, 

HEZKUNTZAHEZKUNTZA--JARDUERENJARDUEREN autobabesautobabes--

betebeharrak arautzen dituena; larrialdiei aurre betebeharrak arautzen dituena; larrialdiei aurre 

egiteko  (EHAAegiteko  (EHAA-- 2010eko abenduak 14 )2010eko abenduak 14 )

SPRL-DAEM: Irailak 2011- Urtarrilak 2012

AURKIBIDEA

1. Larrialdia

2 Legeria: 2. Legeria: 

31/1995 Legea , art 20: Larrialdi neurriak

Autobabeserako euskal araua (277/2010 Dekretua):

- Ezarpen eremua: Hezkuntza-jarduerak

- Autobabes-betebeharrak: Titularra eta langileenak

- Autobabes-planak: Definizioa- egitura- edukia eta plana egiteko, ezartzeko, 

mantentzeko eta gaurkotzeko irizpideak

- Autobabesa kontrolatzea eta sustatzea

- Autobabes-Planen erregistro orokorra
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LARRIALDIA

IKASTETXE baten jardueran baldintza ezkor,  
ustekabea eta bat-batekoa azal daitekeustekabea eta bat batekoa azal daiteke
(LARRIALDIA), que puede generar daños a las 
personas, a las instalaciones y al medio ambiente.

Ad.: Sutea , larrialdi medikoa (lesio larri edo
arineko istripua ), lehergailu-mehatxua, leherketa, p ), g , ,
gas-ihesa, uholdeak, lurrikara, etab…

Marrazkiak  IV Larrialdi kolektibo eta ebakuaziori buruzko lehiaketa  2011

SPRL-DAEM: Irailak  2011- Urtarrilak  2012

LARRIALDI EGOERAK SAIHESTEKO  

AUTOBABES NEURRIAK EZARTZEAU O S U

BEHARREZKOA DA GURE IKASTETXEAK SEGUROAGOAK IZAN 
DAITEZEN  DAITEZEN  

BAINA DUELA GUTXI EZ ZEGOEN BABESIK… 

•4SPRL-DAEM: Septiembre 2011- Enero 2012



LEGERIA

Gaur egun, larrialdien aurrean prebentzio eta babesari buruz zenbait araudi
ditugu: ditugu: 

IkastetxeenIkastetxeen ebakuazioazebakuazioaz Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren

1984ko azaroaren 13ko M A1984ko azaroaren 13ko M.A

BabesBabes ZibilezZibilez ,urtarrilaren 21eko 2/1985 Legea

SuteenSuteen aurkakoaurkako InstazioenInstazioen BabesBabes-- AraudiaAraudia 1942/1993 E.D

•• Lan Lan ArriskuenArriskuen PrebentzioazPrebentzioaz , 31/1995 Legea (20. art):LARRIALDI NEURRIAK 

• 1/1996 Legeak LarrialdiakLarrialdiak kudeatzearikudeatzeari buruzkoa

• Eraikuntzako Kode teknikoa 314/2006 E.D: DB SI eta DB SU

Larrialdietan eskumen-asumitzeari dagokion Adm. eta Zerb. . Sailburuordearen
instrukzioa 2007ko otsailaren 20koainstrukzioa 2007ko otsailaren 20koa

277/2010 Dekretua: Autobabeserako Euskal araua
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31/1995 LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA  31/1995 
LEGEA

Beraz , 20.art.aren arabera , hurrengo obligazioak ditugu: 

1. Balizko larrialdi egoerak aztertu (zentruaren eta arriskuari dagokionez jardueraren
ikerketa) ikerketa) .

2. Lehen sorospen suteen aurka eta bertan daudenen ebakuazioari dagokienean
beharrezko neurriak hartu (zer egin, nola eta nork ) .

3 Pertsonal arduraduna izendatu (larrialdietarako taldea )3. Pertsonal arduraduna izendatu (larrialdietarako taldea ).
4. Ezarritakoa aldi-aldian egiaztatu (instalazio eta simulazioen berrikuspenak)

. 5.Izendatutako pertsonalari prestakuntza eta beharrezko baliabideak eman
(prestakuntza espezifikoa eta baliabide teknikoak).

ARAU-HAUSTEAK ETA  ZIGORRAK

PRL-K Arau-hauste larria kontsideratzen du 20. art-an aurrikusitako neurriak ez 
betet ea honek administ a io igo ak eka dit ake 1 500 € g t iene ko mailan eta

•6

betetzea; honek administrazio-zigorrak ekar ditzake ,1.500 € gutxienezko mailan eta 
30.000 €. gehienezkoan.
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AUTOBABESERAKO EUSKAL ARAUA 
277/2010 Dekretua

XEDEA:..AUTOBABESXEDEA:..AUTOBABES--PLANEI BURUZKOA PLANEI BURUZKOA 

EGITEAEGITEA

1  Ezartzen da Autobabes1  Ezartzen da Autobabes--Plana Plana 

EZARTZEAEZARTZEA

INDARREAN MANTENTZEAINDARREAN MANTENTZEA1. Ezartzen da Autobabes1. Ezartzen da Autobabes Plana Plana INDARREAN MANTENTZEAINDARREAN MANTENTZEA

ADMINISTRAZIOADMINISTRAZIO--KONTROLAKONTROLA

ERREGISTROAERREGISTROA

2.  Eduki minimoa zehazten da 2.  Eduki minimoa zehazten da 
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AUTOBABESA:

• Ekintza 
- Sistema- Sistema

• Antolatze-neurri 

Jardueretako TITULARREK hartutakoak  Jardueretako TITULARREK hartutakoak  

Beren baliabideekin eta bitartekoekin  

Kanpoko laguntza heldu arte 
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EZARPEN-EREMUA : Hezkuntza-
establezimenduakestablezimenduak

●● Gorputz edo adimenGorputz edo adimen--gesgaituei edo ebakuazioa beren kabuz egin ezin gesgaituei edo ebakuazioa beren kabuz egin ezin 

duten pertsonentzako hezkuntzaduten pertsonentzako hezkuntza--establezimenduak .establezimenduak .

●● 28m edo gehiagoko ebakuazio28m edo gehiagoko ebakuazio--altuera duen, edo 50 pertsona edo altuera duen, edo 50 pertsona edo 

gehiago sartzen diren beste edozein hezkuntzagehiago sartzen diren beste edozein hezkuntza--establezimendu. establezimendu. 
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AUTOBABES- BETEBEHARRAK 

TT
• Autobabes Plana Egitea eta Aurkeztea 

TT
II
TT

• Autobabes Planaren eraginkortasuna ezartzeko eta mantentzeko Jarduerak  Garatzea

• Euskadiko Erregistro Orokorrera bidaltzea eta datuak eguneratuta Edukitzea 

L il k i f t  t  t t  A t b b  Pl  d ki i bUU
LL
AA

• Langileak informatzea eta prestatzea Autobabes Planaren edukiei buruz

• Autobabes Plana txertatu ahal izan dadin goragoko beste Autobabes Plan batzuetan eta 
Babes Zibileko planetan AA

RR
RR

p

• Larrialdien Euskal Sistemaren Zerbitzuen esku Jartzea Erregistroko datuen idatzizko 
kopia bat, plano eta guzti 

EE
NN
AA

• Informatzea instalazioen edozein aldaketa funtsezkori buruz, autobabesari dagokienez 

• Agintari eskudunekin batera Lan egitea
AA
KK

• Simulazioak edo ariketak Jakinaraztea 

• Autobabes-plana ezarri izanaren ziurtagiria Ematea 
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AUTOBABES- BETEBEHARRAK

LL
A
N

•Derrigorrez Autobabes Planean , ahal duten neurrian parte hartu behar

izatea
G
I
L

izatea

A t b b l b d ki f t i k tL
E
E

•Autobabes planaren arabera dagozkien funtzioak onartzea

N
A
KK
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AUTOBABES-PLANA: 

Jarduera  zentro baten marko organikoa eta funtzionala ezartzen den Jarduera, zentro baten marko organikoa eta funtzionala ezartzen den 
dokumentua , honako xedeak dituelarik:

Pertsonen eta ondasunen gaineko arriskuak prebenitzeko eta 
kontrolatzeko 
Pertsonen eta ondasunen gaineko arriskuak prebenitzeko eta 
kontrolatzeko 

L i ldi t  t  ki  t k  j d k  tit l  Larrialdietan erantzun egokia emateko, jarduerako titularraren 
mendeko esparruan 

Larrialdien euskal sistemarekin integratzen direla bermatzeko Larrialdien euskal sistemarekin integratzen direla bermatzeko 
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PLANA EGITEKO IRIZPIDE MINIMOAK: 

Irizpena emateko gai den teknikari batek idatzia eta sinatua eta Titularrak onartua

Prebentzio eta kontrol-prozedurek kontuan izango dituzte: 

Ardurak, jarrerak eta jarduera egokien kodeak  

Arriskutsuak diren lanak edo eragiketak egiteko baimen bereziak 

Jardueraren Titularrari anomaliak edo gorabeherak jakinaraztea 

Instalazioen prebentzio edo mantentze-lanen programa

Titularrak antolaketa hierarkizatu bat finkatuko du ,dagoen 
antolamenduaren eta pertsonalaren barruan , eta erabakiko dira 
partaide guztiek larrialdietan dituzten zereginak eta ardurak

SPRL-DAEM: Irailak 2011- Urtarrilak 2012

EGITURA ETA EDUKIA (II. ERANSKINA) 

1. KAP.  1. KAP.  Titularrak eta kokagunea 

2. KAP. 2. KAP. Jardueraren eta ingurune fisikoaren deskripzioa 

3. KAP.  3. KAP.  ARRISKUEN inbentarioa, analisia eta ebaluazioa

4. KAP.  4. KAP.  Autobabes-NEURRIEN eta BALIABIDEEN inbentarioa eta deskripzioa 

5. KAP.  5. KAP.  Instalazioak MANTENTZEKO programaInstalazioak MANTENTZEKO programa

6. KAP.  6. KAP.  Larrialdietako jardueraLarrialdietako jarduera--planaplana

7. KAP.  7. KAP.  Autobabes plana goragoko plan batzuetan txertatzeap g g p

8. KAP . 8. KAP . Autobabes Planaren EZARPENA

9. KAP .  9. KAP .  Autobabes Planaren eraginkortasunari EUSTEA eta EGUNERATZEA9. KAP .  9. KAP .  Autobabes Planaren eraginkortasunari EUSTEA eta EGUNERATZEA

I. ERANSKINA    I. ERANSKINA    Komunikazioen direktorioa

II  ERANSKINA  II  ERANSKINA  Larrialdiak kudeatzeko formularioak II. ERANSKINA  II. ERANSKINA  Larrialdiak kudeatzeko formularioak 

III. ERANSKINA III. ERANSKINA Planoak SPRL-DAEM: Irailak 2011- Urtarrilak 2012



EGITURA ETA EDUKIA

EZARPENA 
EGUNERATZEA

Larrialdietako Jarduera-
Plana

Gorako Planetan Txertatzea

Autobabeserako Neurriak eta• Autobabeserako Neurriak eta
Baliabideak MANTENTZEA

•

IDENTIFIKAZIOA : Titularra, jarduera, 
arriskuen analisi eta ebaluazioa  

SPRL-DAEM: Irailak 2011- Urtarrilak 2012

II. ERANSKINA: Eduki minimoa 

1. KAPITULUA:  Titularrak  eta jardueraren kokagunea

Jardueraren Helbidea

1 Jardueraren izena edo marka 

Telefonoa eta Faxa

2

Jardueraren Titularrak

Izena edo sozietatearen izena 

H lbid  2 Helbidea 

Telefonoa eta Faxa 

3

Autobabes Planaren Arduradunaren izena

Larrialdietarako jarduera-planaren Zuzendaria 
3

Helbidea 

Telefonoa eta Faxa  
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II. ERANSKINA: Eduki minimoa

TITULARRAK izendatuko ditu: 

1) AUTOBABES PLANAREN ARDURADUNA: 

• Arriskuen prebentzio eta kontrol- jarduerak Kudeatzea

2) LARRIALDI PLANAREN ZUZENDARIA :

•Plana martxan jartzea bertan esaten denari jarraiki

•Egoki denean larrialdia deklaratzea

•SOS DEIAK 112ren bidez jakinaraztea

•Langileak jakinaren gainean jartzea

•Berehalako neurriak hartzea istripuaren edo gertaeraren ondorioak
murriztekomurrizteko

Ikastetxeetako 
Zuzendariak

SPRL-DAEM: Irailak 2011- Urtarrilak 2012

Zuzendariak 

Segurtasun 
laguntzaileak 

II. ERANSKINA: Eduki minimoa

1

2. KAPITULUA : Jardueraren eta hura egiten den ingurune fisikoaren deskripzio 
zehatza

Egindako jarduera bakoitzaren deskripzioa 1

2

g j p

Zentroaren,egooitzen eta instalazioen deskripzioa (jarduerak burutzen
direnetan) 

3

d e eta )

Erabiltzaileen sailkapena eta deskripzioa 

4 Hiri-, industria- edo natura-inguruneen deskripzioa 

S bid  d k i i   K  l t k  i i it b ldi t k 5 Sarbideen deskripzioa . Kanpo laguntzarako irisgarritasun-baldintzak 

Kapitulu hau agiri grafiko hauek eramango ditu:p g g g

• Kokapenaren planoa (hiri-, industria edo natura-
ingurunea) , sarbideak, komunikazioak,etab.

• Jarduera egiten den eraikin  instalazio eta gune Jarduera egiten den eraikin, instalazio eta gune 
guztien plano deskribatzaileak .
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II. ERANSKINA: Eduki minimoa

3. KAPITULUA: Arriskuen inbentarioa, analisia eta ebaluazioa 

Gutxienez, sektoreko arautegien barruko arriskuek 
agertu behar dute 

1

g

Arriskua sortu edo okertu dezaketen elementu, instalazio,ekoizpen-prozesu eta 
abarren deskripzioa  eta kokapena 

Jarduerak berez dituen arriskuen eta kanpotik izan ditzakeen arriskuen 
identifikazio  azterketa eta ebaluazioa   

2
identifikazio, azterketa eta ebaluazioa   

Ídem Babes zibileko planetan eta hurbileko jarduera arriskutsuen 
planetan aintzat hartutako arriskuak

3 Jarduera egiten den eraikin, instalazio eta guneetara sarbidea duten eta 
jarduerarekin lotuta edo lotu gabe dauden pertsonen identifikazioa, 
kuantifikazioa eta tipologia

Kapitulu honek agiri grafiko hauek eramango ditu: 
• Elementu edo instalazio arriskutsu guztien kokapen-

kuantifikazioa eta tipologia

Elementu edo instalazio arriskutsu guztien kokapen
planak, solairuz solairu, bertakoak zein ingurukoak 
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II. Eranskina: Eduki minimoa 

4. KAPITULUA:  Autobabes-neurrien eta baliabideen inbentarioa eta deskripzioa 

D t kt t t k  i k k k t l t k  l i ldi i  it k  t  k k  
1

Detektatutako arriskuak kontrolatzeko ,larrialdiei aurre egiteko eta kanpoko 
larrialdi-zerbitzuen esku-hartzea errazteko neurrien eta baliabideen- pertsonak 
nahiz tresnak- inbentarioa eta deskripzioa

2
Eskura dauden neurriak eta baliabideak-pertsonak nahiz tresnak 
,segurtasunari buruzko xedapenei  jarraiki ,segurtasunari buruzko xedapenei  jarraiki 

Kapitulu honek agiri grafiko hauek eramango ditu:p g g g

• Autobabeserako baliabideek duten kokapenaren 
planoak, UNE arautegiaren arabera 

• Ebakukazio-ibilbideen eta barruko babestokien Ebakukazio ibilbideen eta barruko babestokien 
planoak, ebakuattu edo leku itxian geratu beharrreko 
pertsonen kopurua adierazita, arautegiari jarraiki

• Arrisku-guneen edo sektoreen banaketa-planoak g
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II. Eranskina: Eduki minimoa  

5. KAPITULUA: Instalazioak mantentzeko programa 

Arriskuzko instalazioetako prebentziozko mantentze lanan deskripzioa  1

2 Babes instalazioetako prebentziozko mantentze lanen deskripzioa  haien

Arriskuzko instalazioetako prebentziozko mantentze-lanan deskripzioa, 
haien kontrola bermatzen duena

2 Babes- instalazioetako prebentziozko mantentze lanen deskripzioa, haien
eraginkortasuna bermatzen duena

3 Segurtasunezko ikuskatzeak egitea3 Segurtasunezko ikuskatzeak egitea

Kapitulu honetan:  orri zenbakituen liburuxka batean 
agertuko dira

E i d k t t l k• Egindako mantentze-lanak

• Segurtasun-ikuskapenak
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II. Eranskina: Eduki minimoa  

6. KAPITULUA: Larrialdietako jarduera-plana
Larrialdiaren hasierako kontrola egiteko jarduerak 
zehaztu behar dira bermatzeko 

1
ALARMA, EBAKUAZIOA eta SOROSPENA

Larrialdien  identifikazioa eta sailkapena ,honako hauen arabera:
• Arrisku-mota Arrisku mota 
• Larritasuna
• Okupazioa eta giza baliabideak

2 Larrialdietan jarduteko prozedurak:
• Detekzioa eta alerta
• Alarmarako tresnak: Abisuak emango dituen pertsonaren identifikazioa 

Al k  t k  SOS D i k  id tifik i  t  k ik t k  d k • Alarmarako tresnak: SOS Deiak-en identifikazioa eta komunikatzeko moduak 
• Ebakuazioa edo barruko babesa 
• Lehenengo laguntzak ematea
• Kanpoko laguntzak hartzeko moduak 

3

Kanpoko laguntzak hartzeko moduak 

Larrialdietako jarduerak egingo dituzten pertsonen eta taldeen identifikazioa eta 
zereginak 

4 Larrialdi Plana martxan jartzearen arduradunaren identifikazioa 
SPRL-DAEM: Irailak 2011- Urtarrilak 2012



LARRIALDIETAKO JARDUERA PLANA

ZER DA ?

Autobabes planaren barruko dokumentu horretan aurreikusten da nola 

erantzungo zaion larrialdi-mota bakoitzari  hartu beharreko babesak eta esku-erantzungo zaion larrialdi mota bakoitzari, hartu beharreko babesak eta esku

hartzeak, prozedurak eta jardueren segida.    

ZER GERTA DAITEKE ?ZER GERTA DAITEKE ?
ZER ETA NOLA EGIN BEHAR DA?

NOLA ANTOLATU?NOLA ANTOLATU?

•23
SPRL-DAEM: Irailak 2011- Urtarrilak 2012

ZER  GERTA DAITEKE ?.LARRIALDIEN 
SAILKAPENA :

KONATO:

Ikastetxeko pertsonalak edota babes baliabideek erraz eta azkar kontrolatu eta Ikastetxeko pertsonalak edota babes baliabideek erraz eta azkar kontrolatu eta 

menderatu dezaketen ezhehar edo lan istripua da.
(adib: Sua paperontzi baten ebaketa txikia)(adib: Sua paperontzi baten, ebaketa txikia).

LARRIALDI PARTZIALA eta OROKORRA:

Kontrolatzeko bertako eta kanpoko  taldeen jarduera behar duen ezbehar edo 

istripua da. Egoerak duen arrisku mailaren arabera ikastetxearen ebakuazio 

partziala edo orokorra egin beharko da.  

(adib: Sutea gela baten, traumatismo larria).( g , )

SPRL-DAEM: Irailak  2011- Urtarrilak 2012



LARRIALDIETAKO JARDUERA PLANA

PLANA EGITEKO IRIZPIDE MINIMOAK: Zehaztu behar ditu

Larrialdiak izan daitezkeen istripuak edo gertaerakLarrialdiak izan daitezkeen istripuak edo gertaerak

Kasu bakoitzean aplikatu beharreko jarduera-prozedurekin , hauek bermatu behar
dituzte:

* Detekzioa eta alerta

* Alarma

* E k h t k di t* Esku-hartze koordinatua

* Babesa, ebakuazioa eta sorospena

* Arriskuan egon daitezkeen pertsona guztiak larrialdiaz informatzea Arriskuan egon daitezkeen pertsona guztiak larrialdiaz informatzea

* Larrialdi-zerbitzuen kanpoko laguntza eskatzea eta jasotzea

SPRL-DAEM: Irailak 2011- Urtarrilak 2012

ZER ETA NOLA EGIN BEHAR DA ?

Larrialdi- egoera

Larrialdia atzeman 

Larrialdi egoera

Larrialdia baieztatu /Alarma aktibatu

Larrialdi-mota adierazi 

Larrialdia jakinarazi 

Esku hartu  Kanpoko laguntza Ebakuazioa Esku hartu  Kanpoko laguntza Ebakuazioa 

Amaiera
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NOLA ANTOLATU ? (PROPOSAMEN OROKORRA) 

ORGANIGRAMA
FUNTZIONALA FUNTZIOAK ARDURADUNAFUNTZIONALA ARDURADUNA

Autobabes planaren 
Arduraduna Larrialdi-egoeretan ardura handiena duen pertsona Zuzendaria 

i ldi Pl  Larrialdi Planaren 
Zuzendaria 

Larrialdietarako esku-hartzeak zuzendu eta arduradunak  
emandako aginduak aplikatuko ditu

Segurtasun 
laguntzailea 

Kontrol-gunea Larrialdi egoeran pertsona horrengan biltzen da informazio
guztia  Kanpoko taldeei berak abisatzen die Idazkaritzaguztia. Kanpoko taldeei berak abisatzen die da a t a

Hasierako esku 
hartzeetarako taldea

Larrialdi-egoerari bukaera emateko edota heda ez dadin , 
berehala esku hartuko duen edo duten pertsonak  

Bere burua hau egiteko 
gaitzat hartzen duen 
ikastetxeko edonorikastetxeko edonor

Lehen laguntzako 
taldea 

Larrialdiaren ondorioz zaurituari  (-ei)laguntzeaz arduratzen 
den / diren pertsona/ -ak 

Bere burua hau egiteko 
gaitzat hartzen duen 
ikastetxeko edonor

Al   t   Eb k i  Solair ko koordinat ailea solair an ebak a ioa ent ea  Alarma  eta  Ebakuazio 
taldea 

Solairuko koordinatzailea solairuan ebakuazioa zuzentzeaz 
arduratzen den pertsona LANGILE GUZTIAK 

Laguntza taldea Ibilbideak oztopoz garbitzeaz, kanpoko ateak irekitzeaz, 
 l kt i it t  d k kt t  i il  

Menpekoak
g

gasa, elektrizitatea deskonektatzeaz, igogailua… LANGILE GUZTIAK 
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II. Eranskina: Eduki minimoa  

7.KAPITULUA: Autobabes Plana goragoko plan batzuetan txertatzea

1 Larrrialdia jakinarazteko protokoloak 

2 Autobabes Planaren zuzendaritzaren eta Autobabes Plana txertatzen den 
Babes Zibileko Planaren zuzendaritzanren arteko koordinazioa   

3 Autobabes Planaren zuzendaritzaren eta A. Plana txertatzen den Babes 
Zibileko sistema publikoaren planen eta jardueren arteko elkarlana  
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II.Eranskina: Eduki minimoa  

8. KAPITULUA: Autobabes Planaren ezarpena

1 Planaren ezarpenaz arduratuko den pertsonaren identifikazioa 

2

3

Autobabes Planean parte-hartze aktiboa duten langileak prestatzeko eta gaitzeko 
programa 

Langile guztiak Autobabes Planaren inguruan prestatzeko eta informatzeko Langile guztiak Autobabes Planaren inguruan prestatzeko eta informatzeko 
plana

4 Erabiltzaileak oro har informatzeko programa

5 Bisitarientzako seinaleak eta arauak 

6 Baliabide eta bitarteko materialak eskuratzeko eta egokitzeko programa
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¿CÓMO IMPLANTARLO? (Algunos ejemplos)

ARDURADUNAK EGINBEHARREKOAK BALIABIDEAK BALIABIDEAK 

Lan Arriskuen 
Prebentzio Zerbitzua  Prebentzio Ordezkariei kontsulta eta informazioa  Lan eta Segurtasun 

Batzordea  

Autobabes-planak, Suitzalgailuen maneiatzea , ebakuazioari 
buruzko prestakuntza- programazioa Berezko materiala 

Informazioa  Hezkuntza Saileko web 
i SPRL  orria- SPRL  

Autobabes-planaren
arduraduna- Larrialdietako
jarduera planaren
Zuzendaria

Langile ororen (Kolektibo guztietakoak) jarraibideak eta 
funtzioak zehaztu

Hezkuntza Saileko web 
orria  + Larrialdietako 
jarduera plana 

Erabiltzaile eta bisitarientzako informazioa Triptikoak  SPRL

Irakaslegoa Ikaslegoari simulazioarako jarraibideak  azaldu  Bídeoa : Zu prest 
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PLANA EZARTZEKO IRIZPIDEAK: 

Gutxienez  

LangileakLangileak prestatzeaprestatzea etaeta gaitzeagaitzea

JendeaJendea informatzekoinformatzeko bideakbideak finkatzeafinkatzea

Plana Plana aplikatzekoaplikatzeko baliabideakbaliabideak etaeta bitartekoakbitartekoak ipintzeaipintzea

Titularrak AUTOBABES PLANA ezarri izanaren ZIURTAGIRIA emango du  

(III. eranskina)  eta eskuduna den organoari badaliko dio

III. ERANSKINA, AZAROAREN 2KO 277/2010 DEKRETUARENA 

Autobabes Planaren ezarpen-ziurtagiria

ZIURTATZEN DUT:ZIURTATZEN DUT:

Aipatutako establezimenduaren Autobabes Plana osorik ezarri dela, plan horretako 
zehaztapenen arabera eta zenbait jarduera, zentro edo establezimenduk 
larrialdietan eduki behar dituzten autobabes-betebeharrak arautzen dituen 
azaroaren 2ko 277/2010 Dekretuari jarraiki
..............(e)n, .............(e)ko ......aren ...(e)(a)n
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II. Eranskina : Eduki minimoa

9. KAPITULUA: Autobabes Planaren eraginkortasunari eustea eta eguneratzea

1 Prestakuntza birziklatzeko programa eta informazio-programa

2

3

Baliabideak eta bitartekoak ordezkatzeko programa

Ariketa eta simulakroen programa

4 Autobabes Plana osatzen duen dokumentazio osoa berrikusteko eta eguneratzeko

programaprograma

5 Auditoretzen eta ikuskapenen programa
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PLANAREN ERAGINKORTASUNARI EUSTEKO IRIZPIDEAK:

Eusteko jarduerak = Prozesu etengabea 

Aldizkako prestakuntza-jardueren programa  p j p g

Beharrezkoak diren baliabide eta bitarteko materialak eta ekonomikoak 
mantentzeko programa bat aurreikustea  

Larrialdietako ariketak edo simulakroak egitea 
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PLANAREN ERAGINKORTASUNARI EUSTEKO IRIZPIDEAK

Ariketa edo simulakroak egitea 

MAIZTASUNA: Planean erabakitakoa,gutxienez urtean behin, eta emaitzak g
ebaluatuko dira

HELBURUA: Ziurtatzea eta egiaztatzea:

LarrialdiLarrialdi batibati erantzutekoerantzuteko antolaketarenantolaketaren eraginkortasunaeraginkortasuna

LangileenLangileen gaikuntzagaikuntza etaeta entrenamenduaentrenamenduagg gg

IzendatutakoIzendatutako baliabideakbaliabideak etaeta bitartekoenbitartekoen nahikotasunanahikotasuna etaeta egokitasunaegokitasuna

JardueraJarduera--prozedurenprozeduren egokitasunaegokitasuna

Barruko jarduera-prozedurak landuko dira hariketa edo simulakroetan, eta ez da 

ezinbestekoa  kanpoko larrialdi-zerbitzuek parte-hartzea
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PLANAREN ERAGINKORTASUNARI EUSTEKO IRIZPIDEAK

Ariketa edo simulakroak egitea

Ariketen edo simulakroen berri ematea BORONDATEZKOA da (IV. eranskina)( )

Simulakro bat egiteko orduan, TITULARREK egokitzat jotzen badute kanpoko g , g j p
larrialdi-zerbitzuek parte hartzea ,larrialdien arloan eskumenak dituen 
organoari jakinarazi behar zaio 30 egun lehenago,gutxienez

Uko egin diezaiokete ariketan parte hartzeari  beren lan programen edo egin Uko egin diezaiokete ariketan parte hartzeari, beren lan-programen edo egin 
asmo den simulakroaren interesaren arabera  
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PLANA EGUNERATZEKO ETA BERRIKUSTEKO IRIZPIDEAK 

Indarraldia mugagabea  

Behar bezala eguneratu  g

Berrikusiko da:

• Jarduera edo azpiegiturak aldatzen diren bakoitzean- hasierako idazketa 
aldatu delako  

• Simulakro baten osteko ondorioengatik Simulakro baten osteko ondorioengatik 

Gutxienez hiru urtez behin Gutxienez hiru urtez behin 
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B.  ZIBILEKO PLANETAN KOORDINATU  ETA INTEGRATZEA

Babes zibilean eskumena duten organoek zainduko dute :
* Sor daitezkeen arrisku guztien aurrean eraginkorrak izatea

* K di t t t t k k i t it t* Koordinatuta egotea eta kanpoko aginte-unitatea

Organo horiek finkatuko dituzte:

* Honako hauek bermatzen dituzten protokoloak: Honako hauek bermatzen dituzten protokoloak:

- Gorabeheren berri berehala ematea

- Larrialdi-zerbitzuen mobilizazioa 

* Koordinazio-prozedurak   

* Eskumena duten agintariekin antolaketa
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BOTERE PUBLIKOEK AUTOBABESA 
KONTROLATZEA eta SUSTATZEA

Autobabes Planak homologatzea (I eranskina 3  ataleko  jarduerak) 

Jarduera hasteko behar den lizentzia ematea

Autobabes Planak homologatzea (I.eranskina 3. ataleko  jarduerak) 

Administrazio-eskumenak: 
* Larrialdi eta babes zibilaren arloan : Eztabaida guneak eta prestakuntza* Larrialdi eta babes zibilaren arloan : - Eztabaida-guneak eta prestakuntza

(Eskumenak) - Planak homologatu 

- Euskadiko A.Planen Erregistro Orokorra 

* Hasteko lizentzia: - Agiriak jasotzea

- Plan bateratuak ezartzeko behartu 

- Autobabes-betebeharrak  zaintzea eta ikuskatzea

* Larrialdi eta babes zibilaren arloan : A  Plana aurkeztea eta ezarraraztea Larrialdi eta babes zibilaren arloan : - A. Plana aurkeztea eta ezarraraztea

(Eskumenak) - Zigortzeko ahalmena erabiltzea

- (...) 

* 
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BOTERE PUBLIKOEK AUTOBABESA 
KONTROLATZEA eta SUSTATZEA

Euskadiko Babes Zibilaren Batzordearen zereginak:

- Euskal arautegian egin beharreko berrikuspenak eta eguneratzea

- Irizpide teknikoak proposatzea

Euskal Adm. Publikoek autobabesa modu koordinatuan sustatuko dute  

Zigor-araubidea:

● Autobabes betebeharrak  EZ BETETZEA ● Autobabes-betebeharrak  EZ BETETZEA 

● ZIGORTU egin dezakete, hauen arabera:

- Babes Zibilari buruzko 2/1985 Legea

- Larrialdiak kudeatzeari buruzko 1/1996 Legea

A t b b  l   lik  d it k  i k  d d    - Autobabesaren arloan  aplika daitekeen gainerako ordenamendua   
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AUTOBABES-PLANEN ERREGISTRO 
OROKORRA 

HELBURUA: Autobabes Planen datu esanguratsuak idatziz jaso Larrialdien 
Euskal Sistemak behar bezala funtziona dezan

EZ da publikoa:Titularra eta Larrialdi-zerbitzuak besterik ez 

INSKRIPZIOA DERRIGORREZKOA : Hezkuntza-jarduerak 

Datu pertsonalak : LEGEZ BABESTUTA eta BERMATUTA   

Datuak jasotzea eta erregistro-zenbakia ematea  
Erregistroaren

ZEREGINAK 

Datuak jasotzea eta erregistro-zenbakia ematea  

Dokumentazioa zaintzea 

Sarbide elektroniko segurua ematea

Datuak eguneratzeko eskatzea  

Erregistro- DATUAK:     - Datu orokorrak- egitura eta inguruneari buruzkoakErregistro- DATUAK:     - Datu orokorrak- egitura eta inguruneari buruzkoak

- Irisgarritasuna  

- Arriskutsuak diren eta arriskuan dauden guneak

- Suteetatik babesteko instalazio teknikoak

- Planoak   
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AUTOBABES-PLANEN ERREGISTRO 
OROKORRA 

Erregistroaren funtzionamendua : Izena emateko inprimakiak

IZEN EMATEA:  

- Titularren betebeharrak:  eskaera, baja eta datuen eguneratzea

- Dokumentazio emanda edo elektronikoki

- Aldaketa, datuen eguneratzea ídem 

- Daturen bat falta edo nahikoa ez dela ikusiz KONPONDU (10  egun)

- Titularrari bere erregistro-datuetara iristeko modua emango zaio
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AUTOBABES-PLANAK ZIFRATAN (2006- 2010) 

2006-2007 Ikastetxeak Seinalizazioa Prestaturiko
langileak

Simulazioak

Araba 2 Zenbatu
barik

41 2

Bizkaia 12 202 12

Gipuzkoa 11 160 11

25 403 25

2007-2008

.Araba 24 981 619 24

Bizkaia 78 2814 2659 78

Gipuzkoa 70 1629 1551 70

172 5424 4829 172

2008-2009

Araba 50 1662 1297 48

Bizkaia 166 4921 4075 162

Gipuzkoa 119 3641 3156 121

335 10224 8528 331

2009-2010

Araba 20 701 323 19

Bizkaia 53 1030 1212 52

Gi k 63 1817 1424 62Gipuzkoa 63 1817 1424 62

136 3548 2959 133

GUZTIRA 668 19196 16719 661
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