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POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA 

   
Izena 

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia. 

   
IFK 

Q5150008J 

   
Izaera 

Administrazio Erakunde Autonomoa. 

   
Kontabilitate-araubidea 

  
Publikoa. 

   
Aurrekontu-araubidea 

  
Murriztailea. 

   
Sorrera 

  
Lehendabizi, 4/1992 LEGEA, uztailaren 17koa, Euskal Herriko Poliziari buruzkoa delakoak Akademiaren 
esparru juridikoa zehaztu zuen (1982an hasi zen lanean), Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailari atxikitako 
berezko nortasun juridikoko erakunde autonomo moduan. 
 

Geroago, 15/2012 LEGEA, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzekoa 
delakoan, II. tituluan, EAEko Poliziaren eta Larrialdietako Zerbitzuen Ikastegia nola sortu eta arautu jorratu 
zen, bai eta hau zehaztu ere: "Eginkizunetan orain arteko Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia ordezkatuko 
du, baina zeregin berriak zehaztuko zaizkio, segurtasun publikoaren sistema osoa harturik aintzakotzat". 

   
Sail-atxikipena 

Segurtasuna. 

   
JESN 

8559 Beste inon sailkatu gabeko hezkuntza. 

   
Xedea 

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren helburua da herritarren segurtasuna lortzeko zerbitzu 
publikoak ematen jarduten diren edo parte hartzen duten pertsonek beharrezkoa den lanbide-heziketa 
eskuratzeko baldintzak eta bitartekoak sortzea, eta gaikuntza hori beste pertsona batzuei ere eskaintzea, 
baldin eta, segurtasun publikoko zerbitzuetakoak izan ez arren, interes profesionala badute edo beren 
jarduerak zerbitzu horien garapenean eragiten badu. 

   
Sailkapena kontabilitate nazionalean 

Eskualde Administrazioko Herri Administrazioak. 

   
Kontseilu Errektorea 

Kontseilu Errektorea, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren gobernu- eta kudeaketa-organoa, 
honela dago osatua: 
 

  
  
  

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1992/08/9202163a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012003068
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a) Presidentea: Segurtasun publikoaren eskumena duen sailburua. 
 

b) Lehendakariordea: Segurtasun publikoaren eskumena duen sailburuak izendatutako sailburuordea, 
segurtasun-arloan dituen eskumenak aintzat hartuta. 

 

c) Kontseilukideak: Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusia. 
 

 

Segurtasun publikoaren eskumena duen sailak aukeratutako bost ordezkari, 
sailburuak izendatuak besteak beste arlo hauetan dituzten erantzukizunak aintzat 
hartuta: polizia eta herritarren segurtasuna; larrialdiak eta babes zibila; trafikoa; 
udaltzaingoen koordinazioa; kudeaketa ekonomikoa eta aurrekontuak, eta giza 
baliabideak. 

 

 
Jaurlaritzan aurrekontu-, ogasun- eta finantza-arloko ardura daukan saila 
ordezkatzen duen pertsona bat, sail horretako buruak aukeratutakoa eta 
segurtasun publikoaren eskumena duen sailburuak izendatutakoa. 

 

 

Hiru pertsona Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien ordezkari gisa. Haietako bi 
Euskal Autonomia Erkidegoan hedatuen dagoen udalen elkarteak aukeratuko ditu, 
eta segurtasun publikoaren eskumena duen sailburuak izendatuko ditu. 
Hirugarrena hiriburuek aukeratuko dute, ados jarrita, beren ordezkari izateko, eta 
segurtasun publikoaren eskumena duen sailaren titularrak izendatuko du. 

 

 
Hiru pertsona lurralde historikoen ordezkari gisa, lurralde historikoen artean 
adostasunez aukeratutakoak eta segurtasun publikoaren eskumena duen sailburuak 
izendatutakoak. 

 

 
Ertzaintzan ordezkaritza handiena duten bi erakunde sindikaletako ordezkari bana, 
erakunde sindikalek beraiek aukeratutakoak. 

 

 
Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Administrazioan ordezkaritzarik handiena duen 
erakunde sindikalak aukeratutako ordezkari bat. 

 

d) Idazkaria: Administrazio eta Zerbitzuetako Zuzendaritzako burua, hitza, boto eta guzti. 

   
2012ko aurrekontuak 

  
www.euskadi.net 

  
   
Urteko Kontuak eta 2012ko Aurrekontuen Likidazioa 

1.  Aurrekontuen likidazioa • Aurrekontu-emaitzak 
 

 • Ekitaldiko diruzaintza-kontua 
 

 • Aurrekontu-ekitaldiko likidazio-kontua 
  ■Gastuen aurrekontuko kredituen aldaketak programaren arabera 
  ■Gastuen aurrekontuaren likidazioa 
   ◦Programen arabera 
   ◦Kapituluen arabera 
   ◦Programa eta kapituluen arabera 
   ◦Programa, kapitulu, artikulu eta kontzeptuen arabera 

  
■Gastu-aurrekontuko konpromiso-kredituen egoera eta haien 
erabilera 

   ◦Konprometitutako kredituak guztira jatorri-urtearen arabera 

  
 ◦2012ko ekitaldiko konpromiso-kredituak, programa eta 

kontzeptua kontuan hartuta 
   

   

   

   

http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_1_rtdos.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_2_teso.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_3_11_modcred.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_3_21_gtosprogr.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_3_22_gtoscap.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_3_23_gtosprogrcap.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_3_24_gtosprogrcac.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_3_31_icomprtdo.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_3_32_icomprmiso.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_3_32_icomprmiso.pdf
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1.  Aurrekontuen likidazioa 
(jarraipena) 

 ■Sarreren aurrekontuaren likidazioa 
  ◦Programen arabera 

   ◦Kapituluen arabera 
   ◦Programa eta kapituluen arabera 
   ◦Programa, kapitulu, artikulu eta kontzeptuen arabera 
 

2.  Programatutako helburuen 
betetze-maila 

• Programatutako helburuen betetze-mailari buruzko memoria 

 

3.  Urteko kontuak • Balantzea 
 • Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua 
 • Ondare garbiaren aldaketen egoera-orria 
 • Diru-fluxuen egoera-orria 
 • Memoria 

   
2012ko ekitaldiko ekonomia- eta finantza-magnitude nagusiak 

Aktiboa guztira 16.813.322 €  
Ondare garbia 15.381.109 €  
Aurrekontu-gastuak guztira 10.940.731 €  
Batez besteko langile-kopurua 117  €  

   
Sozietatearen helbidea 

  
N-104 errep., 356 km-a-01192 Arkaute (Araba). 

   
Webgunea 

  
www.arkauteakademia.net 

  
 

  

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_3_41_ingrprogr.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_3_42_ingrcap.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_3_43_ingrprogrcap.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_3_44_ingrprogrcac.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_3_51_gradocumpl.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_4_balantzea.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_5_PyG.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_6_cambiosPN.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_habe/es_def/adjuntos/2012_202_2_habe_7_flujosefect.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_appv/es_def/adjuntos/2012_207_2_avpe_8_memoria.pdf
http://www.arkauteakademia.net/web/plea-avpe/



