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SARRERA
Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorraren helburu nagusia pertsonen, ondasunen eta
ingurumenaren segurtasuna bermatzea da.
Helburu hori lortu ahal izateko, herritarrek eskubide eta askatasunak bete-betean erabil ditzaten, eta bakean,
elkarbizitzan, ongizatean eta gizarte kohesionatuan bizi daitezen, plan honek horretarako beharrezkoak diren
baldintzak sustatu eta dauden oztopoak ezabatu behar ditu; eta, ahal den heinean, nahita zein nahi gabe
eragindako arriskuak eta arriskubideak murriztu behar ditu, baldin eta horiek herritarren eskubideak eta
askatasunak, eta segurtasuna, eta herritarren ondasunen zein ondasun kolektiboen eta abarren segurtasuna
oztopatzen badute.
Jarraitu nahi den segurtasun-estrategiak Europar Batasunak emandakoaren printzipio eta helburuen isla izan
nahi du. Horretan, askatasuneko, segurtasuneko eta justiziako esparru bat sortzeko konpromiso sendoa
azaltzen da, aldi berean, etengabe aldatzen dabilen mundu honetan aurre egin behar izaten diegun arrisku eta
mehatxuei aurre egin ahal izateko. Konpromiso horren ondorioz, besteak beste, askatasunak eta eskubideak
babestu behar ditugu, segurtasun ezaren kausei aurre egin behar diegu eta prebentzioari eta aurre hartzeari
lehentasuna eman behar diegu. Horretarako, segurtasun publikoarekin lotutako eginkizunak burutzen
dituzten gizarteko sektore guztiak inplikatu behar ditugu.
Hori dela eta, Plana Sailaren gaindikoa da, Gobernuaren plan bat da, Eusko Jaurlaritzaren arlo guztiei ez ezik,
gainerako erakundeei ere eragiten baitie. Horrela, segurtasun integraleko sistema bat ezarri nahi da, hau da,
sektore askotara iristen den sistema oso eta zabal bat. Plan horrek barne hartuko ditu sektore hauek guztiak:
herritarren segurtasuna, segurtasun zibila, bide-segurtasuna eta beste arlo batzuetako segurtasuna, besteak
beste, joko eta ikuskizunen arlokoa. Horren guztiaren helburua da egungo eta etorkizuneko mehatxuei aurre
egitea, herritarren ongizatearen, segurtasunaren eta bizitzaren gainean zuzeneko eragina daukaten horiei,
hain zuzen (hondamendi naturalak eta giza jarduerak sortutakoak ere barne).
Segurtasun publikoaren sistemaren printzipioak, besteak beste, hauek dira: arrisku eta mehatxuak
prebenitzea; herritarrek dituzten beharrizanen ezaguera oinarri hartuta, herritarrak babestea; zerbitzu
publikoa beharrizan haietara egokitzea; arazoak hauteman eta identifikatzea; erantzuna prestatzea eta
emaitzak ebaluatzea. Horren guztiaren ondorioz erresilientzia indartzen da, hau da, sistema batek eta haren
osagaiek daukaten gaitasuna hondamendi, krisi edo beste gertakari baten ondorioak aurreikusteko, arintzeko,
egokitzeko eta horietatik modu egoki eta eraginkor batean errekuperatzeko. Erresilientzia gaitasuna
erakundeetan garatu behar da gizarte-maila eta -sektore guztietan.
Horiek horrela, sistemen ikuspegia hartzea eta konponbide multidimentsionalak identifikatzea erresilientzia
garatzeko funtsezko elementuak dira. Planak erresilientzia printzipio estrategiko gisa ezarri du, erakundeak
eta herritarrak aurkako edozein gertakariren aurrean prest egon daitezen. Ikuspegi horren ondorioz,
Segurtasun Planaren bilakaera eta historia hurbila etengabeko hobekuntza-prozesu bat izan da, 2014an
ezarritako helburuetako asko bete direlako. Hain zuzen, urtarrilaren 19an, Legebiltzarrean Segurtasun Saileko
ildo orokorrei buruz egindako agerraldian, konpromiso hauek hartu ziren:
 2019an Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra (ESPPO) eguneratzea.
 ESPPOren jarraipena eta tarteko ebaluazioa egitea (2014ko uztaila-2016ko abendua)- Dagoeneko egin
da.
 2017an, 2018an eta 2019an ESPPOren jarraipena eta urteko ebaluazioak egitea – 2017 eta 2018koak
dagoeneko egin dira.
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Segurtasun Publikoari buruzko inkesta bat (bi urtean behin) prestatzea, 2017an eta 2019an egiteko –
2017koa dagoeneko egin da.
Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra 2020-2024 egiteko oinarriak garatzea.

Bestalde, segurtasun sistema integrala funtsezkoa da Planeko segurtasun helburuak lortzeko eta Sail guztiak
eta horrekin lotutako ente guztiak bateratzeko. Halaber, segurtasun sistema integralak hiru zutabe estrategiko
hauetan oinarritutako segurtasun-politika sorrarazten du:
1. Herritarrenganako hurbiltasun handiagoa sustatzea, sistema osoa herritarren ardatzaren inguruan
egituratu behar baita.
2. Giza baliabideak eta baliabide teknologikoak modu efikazago eta eraginkorrago batez erabiltzea.
3. Gizarte-, erakunde- eta polizia-eragile guztien artean lankidetza handiagoa.
Hortaz, zerrendatutako hiru zutabe horiek Planean adierazitako ardatz eta ildo estrategikoen oinarrian daude
eta hurrengo taulan ikusten dira:

Ardatzak
1. ardatza:
Herritarrentzako
zerbitzua

2. ardatza:
Planifikazioa

Ildo estrategikoak
1.1 Ertzaintza gizarte-ezagumendu maila handia lortzea hurbiltasunarengandik eta eraginkortasunagatik
1.2 Prebentzio aktiboan oinarritutako eta inteligentzia eta ikerketa kriminal batean bermatutako zerbitzua
eskaintzea
1.3: Herritarrei ematen zaien arreta eta polizia-establezimenduen segurtasun-baldintzak hobetzea
1.4: Ikuskizun eta jolas-jardueretako lokalen segurtasuna hobetzea
1.5: Kiroleko indarkeria, arrazakeria-adierazpenak, xenofobia eta,oro har, intolerantzia-jokabideak
desagerraraztea.
1.6: Lankidetza eta koordinazioa kanpo-agenteekin.
1.7 : Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa
1.8 : Azpiegitura kritikoen eta funtsezko zerbitzuen babesa bermatzea
1.9 : Administrazioa elektronikoa
2.1 Ertzaintza gizarte-ezagumendu maila handia lortzea hurbiltasunarengandik eta eraginkortasunagatik
2.2 Prebentzio aktiboan oinarritutako eta inteligentzia eta ikerketa kriminal batean bermatutako zerbitzua
eskaintzea
2.3 Ertzaintzaren kudeaketan etengabeko hobekuntza eta besteekiko lankidetza txertatzea, haren
erantzuna premia berrietara egokitzeko.
2.4: Ertzaintza osatzen duten pertsonen konpromisoa eta barne-kohesioa
2.5: Babes Zibil eta Larrialdien arloko plangintza eguneratzea
2.6: Euskadiko Joko Sistemaren ikuspegi integrala
2.7: Datuak eta informazioa jasotzea eta trukatzea
2.8: Euskadiko bide-segurtasuneko plan estrategikoa
2.9: Ertzaintzaren baliabide materialak modernizatzea
2.10 Herritarren autobabesa eta alerta-sistema.

3. ardatza:
Koordinazioa

3.1 Prebentzio aktiboan oinarritutako eta inteligentzia eta ikerketa kriminal batean bermatutako zerbitzua
eskaintzea
3.2 Ertzaintzaren kudeaketan etengabeko hobekuntza eta besteekiko lankidetza txertatzea, haren
erantzuna premia berrietara egokitzeko.
3.3: Ertzaintza osatzen duten pertsonen konpromisoa eta barne-kohesioa
3.4: Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren Zerbitzuen eta sistema ahalbidetzen duten erreminten
koordinazioa hobetzea
3.5: Euskal Polizia (Ertzaintza eta Udaltzaingoak) Koordinatzeko Sistema bat ezartzea
3.6: Osagarritasuna beste administrazio batzuekin
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4. ardatza:
Prestakuntza

3.7: Ekinbide-Segurtasun Publikoaren Sistema Hobetzeko Herritar-Ekimenen Bulegoa antolatzea eta
kudeatzea.
3.8: Segurtasun Publikoaren Estatistika organo espezifikoa kudeatzea
3.9 Erakunde desberdinei dagozkien gertakari konplexuetan adituak diren taldeek jarduteko eta eskuhartzeko prozedurak homogeneizatzea.
4.1: Ertzaintza osatzen duten pertsonen konpromisoa eta barne-kohesioa
4.2: Larrialdietako eta Meteorologiako arloan prestakuntza herritarrei eta Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal
Sistemako Zerbitzuei.
4.3: Jokoaren eta ikuskizunen arloan barne- eta kanpo-prestakuntza
4.4: Hezkuntza eta prestakuntza

5. ardatza:
Komunikazioa

5.1 Ertzaintza gizarte-ezagumendu maila handia lortzea hurbiltasunarengandik eta eraginkortasunagatik
5.2 Ertzaintzaren kudeaketan etengabeko hobekuntza eta besteekiko lankidetza txertatzea, haren
erantzuna premia berrietara egokitzeko.
5.3: Ertzaintza osatzen duten pertsonen konpromisoa eta barne-kohesioa
5.4: Herritarrekin komunikatzeko sistemak eta prozedurak eguneratzea
5.5: Salaketak eta baimenak izapidetzea
5.6: Herritarrentzako informazioa

ILUSTRAZIOA: EUSKADIKO SEGURTASUN PUBLIKOAREN PLAN OROKORRAREN ARDATZ ETA ILDO ESTRATEGIKOAK

Amaitzeko, segurtasuna pertsonen ongizaterako funtsezko faktore bat da; izan ere, ELGAren arabera
(Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Antolakundea), bizi-kalitaterako eta bizi-baldintza
materialetarako funtsezkoak diren 11 adierazletako bat da faktore hori, osasunarekin, hezkuntzarekin
edo lanarekin batera, besteak beste.
Ikuspegi horretatik eta, segurtasunaren adierazlean zehazki, EAEk emaitza bikainak lortzen ditu, 10en
gaineko 10 punturekin eta Europan erreferentziazko eskualdea da, Norvegiak, Alemaniak, Erresuma
Batuak edo Espainiako Estatuak baino puntu gehiago ditu eta.

Oharra: OCDEren ongizate-indizearen barruko segurtasunaren adierazlea
lortzeko, burututako homizidioen tasa (100.000 biztanleko) hartzen da kontuan.
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EKINTZA AIPAGARRIAK
Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra egin zenetik lau urte igaro direnez, eta hasita dagoen XI.
Legegintzaldian segurtasun arloko helburu estrategiko gehiago ezartzen dituen Gobernu Programa bat
aurkeztu denez, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorraren 2018. urteko jarraipena eta ebaluazioa
egin dira, eta horietan urtean zehar egindako ekintzak eta betetako helburuak jaso dira.
Segurtasun Saila osatzen duten Zuzendaritzek aldi horretan zehar lan egin dute Plan honetan jasotako zutabe
estrategikoei begira: Planaren garapena eta ekintzak bost ardatzen arabera azaltzen dira. Ardatzak eta zutabe
estrategikoak hauek dira:

Zutabe estrategikoak

Ardatzak
Herritarrentzako zerbitzua.

1. zutabea
Herritarrenganako
:

hurbiltasun handiagoa
sustatzea,
sistema
osoa
herritarren
ardatzaren inguruan egituratu behar baita.

Planifikazioa.

2. zutabea:
Giza baliabideak eta baliabide teknologikoak
modu efikazago eta eraginkorrago batez
erabiltzea.

3. zutabea:

Koordinazioa.

Prestakuntza.

Gizarte-, erakunde- eta polizia–eragile
guztien arteko lankidetza handiagoa.
Komunikazioa.

Zuzendaritzetako lan-dinamika bost ardatz horien inguruan egituratu da. Jarraian azalduta dator egindako
lana.
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HERRITARRENTZAKO ZERBITZUA

Ardatz honen barruan, Ertzaintzaren Zuzendaritzak hainbat ekintza ezarri zituen
herritarrengana arlo guztietan hurbiltzeko helburuarekin. Horiek horrela, landa ingurunetan arreta-zerbitzuak
indartu ziren eta 2017an Landa Inguruneari Arreta emateko plana ezarri ondoren, 2018an segurtasunsentsazioaren inguruko ebaluazio onak jaso dira, Ertzaintza eremu horietan presente egon delako.
Ertzain-etxeetan artatutako pertsonen kopurua handitu da eta Ertzaintzak ikasgeletan presentzia eraginkor
bat izateko lan egiten jarraitu du, hitzaldien bidez, esaterako, “Prebentzioa Komunikazioaren bitartez landuz”
hitzaldiaren bidez eta horietan lantzen diren edukiei dagokienean, bertaratutakoen gogobetetze-mailaren
adierazlea hobetu da.
Herritarrengana hurbiltzeko prozesu horren barruan, polizia-zentroetako ateak ireki egin dira eta 23 bisita
antolatu eta ate irekiko jardunaldi egin dira.
Horrez gain, tratu- eta aukera-berdintasuna zein aniztasunarekiko eta desberdinarekiko errespetua indartzeko
neurriak mantendu eta sendotu dira, eta horretarako hizkera ez-sexista eta berdintasunezkoa erabiltzeko
gidaren 5000 ale egin eta banatu dira. Ildo beretik, 2018an lan handia egin zen 2019an Bortxa aplikazioa
arrakastaz atera ahal izateko, Bortxa telefonoaren osagarri gisa, indarkeriaren biktimen babesa bermatuko
duten segurtasun-zerbitzuak eta –neurriak handitzeko eta hobetzeko.
Horrez gain, azpiegitura kritikoen eta funtsezko zerbitzuen babesa bermatzeko lan egiten ari da; gobernantzaeredua eta sistematika diseinatuta eta aplikazio fasean daude eta, Euskadiko Azpiegitura Kalteberen inguruko
Sailarteko Lan-taldearen bidez, hiru sektorerekin lankidetza aktiboan dabiltza.
Azpiegitura kritikoak babesteko esparru horrekin lotuta, uztailean Basque Ciber Security Center (BDSC)
inauguratu zen. Horren barruan Eusko Jaurlaritzaren lau sail daude (Garapen Ekonomikoa eta Azpiegiturak,
Segurtasuna, Gobernantza Publikoa eta Autogobernua eta Hezkuntza) eta Ertzaintza ere hor egoten da beti
zentroan antzematen diren delituak bideratzeko eta ustezko egileak identifikatu ahal izateko.
Gainera, BDSCek lehentasunezko helburu bat erdietsi du, hau da, FIRSTi lotzea lortu du, Zibersegurtasuneko
Gertakariei Erantzuteko Zentroen Munduko fororik handieneko eskubide osoko kide gisa, eta Basque Ciber
Security Day lehen aldiz antolatu du eta ekitaldi horri esker, Euskadi zibersegurtasunaren eta industria 4.0ren
arloan Europako erreferente bihurtu da. Ekitaldi horretan Ertzaintzak eta enpresaren zein erakundeen
munduko hainbat adituk parte hartu zuten.

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak herritarrengana 112ren bitartez
hurbiltzeko arrakasta berretsi du, haren app-aren deskarga kopurua 13.600etik gorakoa izan da, 822.000 dei
baino gehiagori erantzun die eta 220.000 gertakari baino gehiago kudeatu ditu eta gainera, sare sozialetan
daukan presentzia handitu du.
2018an egindako beste ekintza batzuk PLEAN Teknikari gaitu akreditatuentzako prestakuntza-ikastaroak izan
dira. Iaz baino teknikari akreditatu gehiago eta autobabes planen erregistro gehiago egon dira.
Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak 2018an kiroleko indarkeriari, arrazismoari, xenofobiari eta
intolerantziari aurre egiteko, eragileen sentsibilizazioarekin lotutako zereginetan lanean eta hobetzen jarraitu
du. Hori dela eta, Kiroleko Zuzendaritzarekin bilerak egin dira, Arkautin kiroleko indarkeriaren aurkako
jardunaldi bat antolatu da eta kiroleko indarkeriaren aurkako Euskadiko Batzordea koordinatu da. Halaber,
indarkeriako jarrerak, jarrera intoleranteak, eta abar, izateagatik, pertsona edo erakunde arduradunei
zehapenak jartzeko protokoloak mantendu dira.
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Trafiko Zuzendaritzak tokiko indar eta agintariekiko koordinazioa handitu du eta erraztu du 6 udalek
zehatzeko eskumena beren gain hartzea.
Gainera, Euskadiko udalekin lankidetzaren arloan, Gorliz, Urkabustaiz eta Lezo Udaletako Bide Segurtasuneko
Planak aurkeztu dira eta Ibarrangeluko, Kanpezuko eta Urretxuko Mugikortasun Segururako Planak.
Europa Barneko Errepideen Sareko trafikoari buruzko informazioa trukatzeko ekitaldietan eta erabakietan
laguntzeko eta parte hartzeko ahalegina egiten jarraitu du eta Sare horretako foro eta ekintzetan modu
aktiboan parte hartu du.

PLANIFIKAZIOA

Ertzaintzaren Zuzendaritza bere jarduketak hobeto planifikatzeko ekintzak egiten ari da.
Ahalegin horren adibide gisa, Ertzaintza erreakzionatzeko gaitasuna eta erantzuteko denborak lantzen ari da
eta 2018an erantzuteko batez besteko denbora 06m eta 03s izan dira.
Hobetzeko lan horren barruan, teknologia berriak sartzen ari dira eta horri esker, zaintza-lan efizienteagoak
eta eraginkorragoak egin ahal dira, eta horren adibidea da droneak funtzio polizialean aplikatzen ari direla.
2017ko abenduan urrutiko kontrolaren bidez pilotatutako aireontzien erabilera arautzeko esparru berria
onartu zen eta hori, ekipo horiek erabiltzeari begira, beste trantsizio- eta egokitze-puntu bat izan zen. 2018an
Ertzaintzak dagoeneko droneak erabili ditu hainbat zaintza- eta kontrol-dispositibotan, esaterako ekitaldi
jendetsu hauetan: BBK Live Festival, Errugbiko Champions Cup eta Challenge Cupeko Europako finaletan eta
MTV EMA (European Music Awards) sarien ekitaldian.
Halaber, informazio-egiturak egokitu dira eta inteligentziako eredu integralarekin lotutako lanak hobetu dira,
prebentzio aktiboan oinarrituta dagoen inteligentzian eta ikerketa kriminal eraginkorrean bermatutako
zerbitzu bat eskaintzeko. Jasotako ebidentziak dituzten Begi Ikuskapenen kopurua handitu da.
Ertzaintza osatzen dute pertsonen arteko barruko kohesioa eta konpromisoa indartzeari dagokionean,
pertsona horiek hobekuntza-ekimenetan parte har dezatela sustatzen ari da, Ertzaintzako langileek 309
iradokizun proposatu baitituzte; eta berdintasun arloan eta lan- eta familia-bizitza bateratzeko mekanismoak
hobetzeko lan egiten jarraitu da, Ertzaintzan dauden emakumeen portzentajea zein lanaldi murriztua
daukaten langileen portzentajea handitu baitira.
Langileria berritzeko lan egiten jarraitzen da; izan ere, 263 ertzain sartu dira praktiketan (194 gizon eta 69
emakume – XXVI. promozioa), XXVII. promozioko 379 hautagai prestakuntza jasotzen hasi dira eta oinarrizko
eskalako 500 agente lanpostutarako deialdia egin da.

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza alderantzizko 112n (112 reverse)
oinarritutako abisuen prozeduran lan egiten jarraitzen du, arrisku zehatz baten mehatxupean dauden
herritarrei zuzenean alertatu ahal izateko; “nahieran” sistema batean ere lan egiten dabiltza, herritarrek,
arrisku edo eremu zehatz batzuk hautatuta, horiei buruzko abisuak jasotzeko aukera izan dezaten.
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Gainera, Euskadiko herritarren autobabesaren kultura sustatzen jarraitu du arrisku natural edo teknologikoei
buruzko informazioaren bidez (161 egun abisu, alerta eta alarmekin; 302.251 mezu elektroniko meteorologia
kaltegarriagatik edo urtegiak husteagatik; 37.412 SMS bidalita meteorologia kaltegarriagatik edo urtegiak
husteagatik).
Halaber, presetako bi plan onartu ditu (Triano (Ortuella) eta Aixola (Zaldibar eta Elgeta)).
Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak 2018an 6 bilera egin ditu eta bi jardunalditan parte hartu du, Joko
Arduratsuaren eskuliburuak ezagutzera emateko.
Joko arduratsuari buruzko informazio-mezuak barruan dituzten publizitate-kanpainak sustatzen jarraitu du.
Gainera, ausazko jokorik gabeko eguna koordinatu zuen (urriaren 27tik 29ra).
Horrez gain, joko sistemak ikuskatzeko eta homologatzeko lanekin jarraitu du, joko-esparruetan egindako
ikuskapenen kopurua 2017koa baino handiagoa izan da (3.700) eta joko-makinen homologazioen kopurua ere
handitu da (168).
Trafiko Zuzendaritzak 2018an bide segurtasunari buruzko 20 txosten egin ditu eta Euskadiko Bide
Segurtasunaren arloko Plan Estrategikoan ezarritako operazioa ezartzen eta optimizatzen jarraitu du. Horren
ildotik, Neguko Bidezaintza Plana 12 aldiz aktibatu zuen.
KOORDINAZIOA

Ertzaintzaren Zuzendaritzak ezarritako koordinazio-helburuei begira lan egiten jarraitu du.
Helburu horiek dira, besteak beste, nazioarteko polizia-organismoetan parte hartuz eta lankidetzan arituz,
Ertzaintza nazioarteko polizia-foroetan integratzea; lankidetzarako aldebiko harremanak sustatzea, eta beste
erakunde batzuekin hartu-emanetan ibiltzea eta horren adibideak: Ertzaintza Europako informazio poliziala
trukatzeko SIENA (Secure Information Exchange Network Application) sisteman sartzea; LETSCROWD
proiektuarekiko interakzioak.
Lan ildo horren emaitza izan da herri gehiagorekin jarri garela harremanetan, 48rekin, hain zuzen, eta
enbaxadetako lotura-ofizialekin eta agregatuekin bilerak egitea sustatu dela. Gainera, informazio trukeak eta
datuak beste polizia batzuekin kontsolidatzeko apustua egin da eta horren adibide dira Tetra 61 hitzarmen eta
DATAPOL hitzarmen bat indarrean.
Horrez gain, nazioarteko ekitaldi jendetsuak eta hedabideetan eragin handia izan dutenak egin direnez,
hainbat erakunde publiko eta pribatuk koordinatu behar izan dira eta segurtasun planak garatu behar izan
dituzte, plan espezifikoak batzuetan, ezarritako operatibo desberdinen planifikazioari erantzuteko
Ertzaintzaren zein udaltzaingoen efektibo asko erabiltzeko eskatzen zutenak.
Horrez gain, Ertzaintzak Udalekin, Udaltzaingoekin eta hiru Foru Aldundiekin dituen harremanak
sistematizatzeko ahaleginak egiten jarraitu du. Era berean, lurraldeko Segurtasun Publikoaren Batzordearen
esparruaren barruan, fiskaltzarekiko eta epailetzarekiko koordinazioa sustatu du.
Koordinazio-esparru horren emaitza da Ertzaintzaren Burutzak eta Fiskal Nagusiak adostu dutela aldian-aldian
gorroto- eta diskriminazio-delituetarako fiskaltza bereziei datu zehatzak bidaltzea eta helarazitako atestatuei
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buruz hartzen diren erabaki judizialak ezagutzeko aukera ematea, katalogatzeko irizpideak bateratzeko
helburuarekin eta, azken finean, gaiaren inguruan sortzen den dokumentazioa partekatzeko helburuarekin.
Segurtasun Sailaren eta EHUren arteko lankidetza-hitzarmenaren esparruan, Ertzaintzak Giza Eskubideen eta
Botere Publikoen Katedrarekin lan egin du datuak biltzen eta egituratzen, Euskadiko gorroto-gertakariei
buruzko txosten propio bat izateko.
Azkenik, hobekuntza-ekipoak mantendu dira eta iradokizunak kudeatzeko prozesuaren berrikusketa
sistematikoa egin da eta horrek egindako iradokizunen kopurua nabarmen handitzea eragin du.

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak tokiko agintariekin lan egiten jarraitu du,
udal hauetako larrialdi planak berrikusten: Barakaldo, Galdakao, Santurtzi, Arrasate, Ermua, Ondarroa,
Azkoitia, Pasaia, Oiartzun eta Urretxu.
Horrez gain, gure lurraldean gero eta garratzi handiagokoak eta konplexuagoak diren ekitaldi berezietan parte
hartzen eta horietan simulazioak koordinatzen jarraitu da: 2018ko errugbiko finalak, Vitoria-Gasteizko Final
Fourren planifikazioa eta UEFA EURO 2020.
Kolapsatutako egituretan eta horren antzeko ezbeharretan erreskateak egiteko – USAR- diziplina anitzeko
ekipoak estandarizatzen jarraitzen da baita, Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren barruan, NEBK
egoeretan esku hartzeko diziplina anitzeko ekipoak estandarizatzen ere. Jarduera konplexuetan parte hartzen
duten administrazioen arteko lankidetzarako eta koordinaziorako protokoloak ezartzen jarraitzen da; izan ere
9 hitzarmen sinatu dira, hauekin: Gurutze Gorria, DYA, Laguntza Txakurren Taldea, Suhiltzaileak, Euskadiko
Babes Zibileko Batzordea, Baso-suteei Aurre egiteko Batzordea (CLIF), 112 Zentroen Foro Teknikoa,
Boluntarioen Aholkularitza Batzordea, Taktika operatiboak eta SASEMAR..

Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzak
Euskal
Polizia-zerbitzuak
(Ertzaintza
eta
Udaltzaingoa) koordinatzeko eta elkarrekin lankidetzan aritzeko mekanismoak ezar daitezela eta
bultza daitezela sustatzen jarraitu du. Lankidetza hori gauzatzen da diziplina anitzeko hainbat lan-talderen
bidez eta Segurtasun Sailaren eta Udalen arteko koordinaziorako eta lankidetzarako hitzarmenen eta
protokoloen bidez.
2018an lan-talde hauek elkartu dira lan egiteko: Hautaketako eta Prestakuntzako lan-taldea eta lan horren
emaitza izan da Udaltzaingoen Oinarrizko Eskalako Agente Kategorian txanda librean sartzeko bigarren
hautaketa-prozesu bateratua, 26 udalerritako 232 lanpostutarako; Esparru-araua lan-taldea; Ekipamenduen
lan-taldea, Polizia-jarduketetarako Prozeduren lan-taldea; Berdintasunaren lan-taldea eta orain dela gutxi
osatu den Informatika eta Telekomunikazioen lan-taldea.
Hitzarmen eta protokoloei buruz aipatu behar da 37 hitzarmen eta protokolo sinatu direla gai hauekin lotuta:
lan-poltsa, Tetra eta drogak, besteak beste. Aurreko urteetan sinatutakoek ere indarrean jarraitzen dute.
Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko Zentroaren (EPDPZ) Kontseilu Aholku-emailea ere elkartu zen eta
Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren 2 auditoretzatan parte hartu zuen.
Gainera, Ertzaintzaren eta Udaltzaingoen zaintza- eta kontrol-egutegiaren aurkezpena Trafiko
Zuzendaritzarekin koordinatu da, bide-segurtasunarekin lotutako prebentzio-kanpainak sustatu dira eta
Udaltzaingoekiko harremana indartu da, Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordea elkartu baita Ertzaintzak eta
Udaltzaingoek lankidetzan egindako jarduketen balantzea egiteko. Era berean, aurreko urteetan bezala,
Koordinazio Batzordeen bilerak egin dira lurralde-mugape polizial hauetan: Vitoria- Gasteiz (6), Azkoitia (2),
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Oria, Sestao, Laudio, Laguardia, Galdakao, Muskiz, Ondarroa, Gernika, Bilbao (2), Getxo, Donostia, Durango,
Balmaseda, Bergara, Eibar, Errenteria, Hernani, Irun, Zarautz, Zumarraga.
Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak bere helburuak betetzeko konpromisoari eutsi dio, operazioko eta
segurtasuneko beste kidego batzuekin koordinatuta egindako ekintzen bidez. Horren ildotik, Eudelekin bilerak
egiten jarraitu du, ikuskizun eta jolas jardueretarako lokalei buruzko gai komunen inguruan hitz egiteko.
Era berean, joko arduratsuaren inguruan ikertzeko eta hausnartzeko, diziplina anitzeko lan-taldeekin hainbat
bilera antolatu dira, ikuskizunen arloko organizazioekin eta joko arloko enpresa eta elkarteekin.
PRESTAKUNTZA

2018an zehar, PLEAk katalogoan eskaintzen zituen ikastaroetan 13.027 matrikulazio egon ziren (11.352
gizon eta 1.675 emakume) eta horietatik 8.626 Ertzaintzako kideenak (7.651 gizon eta 975 emakume) izan
ziren; 369 XXVII. promozioko sarrera-ikastarorako (293 gizon eta 76 emakume), 317 agente lehena eta
ofizialorde kategorietara igotzeko ikastaroetarako, eta gainerakoak eguneratze eta hobetze ikastaroetarako,
informatika, euskara eta ingeles ikastaroetarako, etab.
Aldi horretan ere, 500 lanpostuko deialdia (gehiagotara zabal daitekeena) argitaratu da, XXVII. promoziorako.
Euskadiko Udaltzain ikastaroetan Akademiak 2.661 matrikulazio izan ditu (2.218 gizon eta 443 emakume), eta
horietatik 159 sartzeko ikastaroetarako izan dira (135 gizon eta 24 emakume), 29 agente lehena eta ofizialorde
kategorietara igotzeko ikastaroetarako, eta 316 Udaltzaingoetarako behin-behineko agenteen lan-poltsa
bateratuan sartu diren pertsonak izan dira.
Aipatu behar da Euskadiko Udaltzaingoetan sartzeko bigarren deialdi bateratua argitaratu dela eta horretan
26 udalerritarako 232 lanpostu eskaini direla.

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak Estatu eta Europar mailako proiektutan
parte hartzen jarraitu du, larrialdien arloan eta meteorologiaren arloan ikerketarako eta prestakuntzarako foro
teknikoak garatzeko helburuarekin.
Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak 2018an Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun Unitateko kideei
prestakuntza ematen jarraitu du, gai hauei buruz: makinak eta joko-sistemak, autobabesa, material
piroteknikoa, informatika, etab. Halaber, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzako langileei zehar lerroei buruzko
prestakuntza ematea sustatu da.
Horrez gain, urriaren 16ko 147/2018 Dekretuaren bidez Jokoaren Euskal Behatokia sortu zen (2018/10/23ko
EHAAn argitaratua), Euskadiko Jokoa Arautzeko Agintaritzari jokoaren ikuspegi orokorra emateko
helburuarekin, agintaritza horrek bere politika publikoak ezar ditzan.
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Joko-sektorea osatzen duten enpresetan Gizarte-erantzukizun Korporatiboa sustatzeko asmoz, sektore
horretako 11 erakunderekin gizarte-erantzukizun hori sustatzeko ekintzak egin dira.

Trafiko Zuzendaritzak, Euskadiko Bide-Segurtasunerako eta Mugikortasun Seguru eta Iraunkorrerako
Plan Estrategikoan (2015-2020) jasotako orientazio estrategikoei begira, heziketaren, prestakuntzaren eta
kontzientziazioaren arloan lan egiten jarraitzen du. Horren helburua da mugikortasun segururako hezkuntza
sustatzea eta ematea, baita prestakuntza- eta sentsibilizazio-ekintzen bidez biderako jokabide eta ohitura
seguru eta arduratsuak bultzatzea eta sustatzea. “Te puede pasar/Gerta dakizuke” edo “Antzerki Foruma”
ekimenak egiten jarraitu da eta Euskadiko ikastetxeetako gazteei (etorkizuneko gidariak) zuzendutako “Don’t
be dummy/Para ti no hay repuesto(s)/Zuk ez duzu ordezkorik” izeneko prebentzio-estrategia sendotu da.
Horrez gain, Trafiko Zuzendaritzak mugikortasun segururako hezkuntzaren balioak sustatzeko materialak
prestatzen jarraitzen du, arautu gabeko hezkuntza-inguruneetan erabiltzeko, adibidez, Lehen Hezkuntzako
bigarren eta hirugarren zikloko ikasleei zuzendutako 74.000 eskola-agenda. Horrez gain, harrapatzeak
prebenitzeko programan eta komunikazio-kanpainak sustatu dira, talde kalteberei zuzendutakoak, adibidez,
“Pausoz pauso/Paso a paso” edo Euskadiko trafikoaren kudeaketa aurreratuari begirako berrikuntzari buruzko
jardunaldi profesionalak. Era berean, bide-prestakuntzaren arloko jardueren, kanpainen eta ikastaroen
kopurua handitu da (irakasleak, gidari-eskolak, etab.), Prest_Gara programaren barruan dauden “bidearriskuen prebentzioa gelan” on line ikastaroen kanpainak ere egin direlako.
KOMUNIKAZIOA

Ertzaintzaren Zuzendaritzak, sare sozialen eta interneten bidez, informazio-bide berriak
ezarriz irudi korporatiboa indartzeko helburuaren barruan, APP Ertzaintzaren posizionamendua indartu du.
Aplikazio hori, larrialdi-egoeretarako 112 telefonoaren erabileraz harantzago, herritarrekin harreman zuzena
izateko da.
Halaber, komunikazioaren kudeaketarako, webgunean gero eta bisitari eta erabiltzaile gehiago daudenez,
etengabeko hobekuntza lortzeko erremintak erabili dira, eta berrikuntzaren kultura sustatu da (adib.; praktika
onen foroak eta ideia berriak ematea bultzatuz…)

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak herritarrekin komunikatzeko sistemak
eta prozedurak eguneratzen jarraitzen du. Horretarako, Euskalmeten irismen publikoa handitzea sustatu du,
app-aren deskarga kopurua handitzea lortu du eta hedabideetan egindako esku-hartzeen kopurua ere bai.
Sare sozialetako jarduera ere handitu du eta Euskalmeteko zein 112 SOS Deiakeko webguneetan bisitarien
kopurua handitzea lortu du.

Trafiko Zuzendaritzak Euskadiko bide-sareko trafikoarekin lotutako arreta zuzena, bat-batekoa eta
erabakitzailea eman nahian, herritarrekiko komunikazioa handitzeko eta optimizatzeko lan egiten jarraitu du,
hainbat tresnaren bidez (Trafikoa APPa, web-orria, sare sozialak, 24 orduko arreta telefonikoa, …) .
Era berean, Euskadiko Trafiko Istripuen Biktimen Erregistroa ezarri da, lurraldeko bideetako segurtasuna
bermatzen lagunduko diguten adierazleak izateko eta herritarrentzako informazioa izateko. Horren ondorioz,
urriaren 25ean argitaratu zen Euskadiko Trafiko Istripuen Biktimei buruzko Dekretua.
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Azkenik, hedabideekin etengabeko harremana mantentzen da, Euskadiko bide-sarean gertatzen denari
buruzko informazio zehatza emateko.
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ARRISKU ETA MEHATXUAK EUSKADIN
Planak erantzun nahi dien arrisku eta mehatxuak, beren jatorriaren arabera, hiru motatakoak izan daitezke:
a) Naturalak: geologia- edo klima-faktoreak dira arrisku edo mehatxuen eragile zuzenak, eta ez giza
presentzia edo giza jarduerak.
b) Antropikoak: giza jardueraren edo ekintzen ondorio direnak.
c) Teknologikoak: arrisku antropikoak dira, garapen teknologikoaren eta teknologien erabilera
esanguratsuaren ondorioak.
Atal honen helburua EAEko segurtasunaren gainean eragin berezia izaten duten arrisku eta mehatxuak
zeintzuk diren ezartzea da eta beraz, horien aurrean jarduteko ildo estrategiko zehatzak ezarri beharko dira.
Horregatik, LABI - Euskadiko Babes Zibileko Planean jasotako arriskuen analisiari zein Euskadiko delinkuentziari
analisiari begiratuta, ESPPO 2014-2019 prestatzean, hainbat arrisku eta mehatxu definitu ziren,
segurtasunaren gainean daukaten eraginaren arabera (baliabideen banaketaren azterketa, kontrolari, arretari
eta prebentzioari begira).

ARDATZEN-ARRISKUEN-JARDUERA ILDOEN
ARTEKO HARREMANEN TAULA
Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorrak segurtasunaren ikuspegi oso bat aurkeztu nahi du eta
horretan, arrisku eta mehatxuen analisien emaitzetan oinarrituta, hainbat helburu eta jarduera-ildo definitzen
dira, definitutako bost ardatz estrategikoen ikuspuntutik.
Hautemandako arrisku eta mehatxuei aurre egiteko, estrategia proaktibo batek arrakastarako aukera
handiagoa ematen du. Helburua gizakiak eragindako kaltearen edo kalte estrukturalaren eta ekonomikoaren
ondorioak murriztea da, delitu-ekintzei eta ekintza kaltegarriei beraiei soilik begiratu ordez, arazoen
sustraietara joz. Euskadin segurtasunarekin zerikusia daukaten sailek gatazka baten fase guztien gainean lan
egiten dute: prebentzioa, babesa, erantzuna eta bere onera etortzea. Segurtasun-politikek ikuspegi integral
bat hartu behar dute, erakunde, profesional eta herritar guztiak barne hartzen dituena eta beste sektore
batzuekin, esaterako, hezkuntza sektorearekin, lankidetzan aritzen dena, jokabide deliktiboak gara daitezen
ekiditeko helburuarekin. Ikuspegi hori zabala, pragmatikoa, malgua eta errealista ere izan behar da, eta une
oro errealitatera egokitu behar da. Halaber, herritarrei eragin diezaieketen arrisku eta mehatxuak, hau da,
segurtasun arloko arazo bat sor dezaketenak, kontuan hartu behar ditu herritarrei segurtasun mailarik
altuenak bermatzen saiatzeko helburuarekin.
Jarraian, mehatxu eta arrisku bakoitzeko (plana egitean detektatutakoak) ekintzak deskribatzen dira, ESPPO
artikulatzen duten ardatzen arabera antolatuta:
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Ardatzak

ESP
POREN
AR
DAT
ZAK

1. ardatza:
Herritarrent
zako
zerbitzua

Ildo estrategikoak

Terrorismoa

Zibermehatxuak

Delinkuentzia

 Inteligentzia egiturak
egokitzea, prebentzio
aktiboan oinarritutako
zerbitzu
bat
eskaintzeko

 Informatikarekin,
internetekin eta
abarrekin lotutako
delituei
buruz
aurkeztutako
salaketak ikertzea

 Herritarren
Segurtasunaren
arloko
legeekiko
aplikazioa

 Informaziosistemen
eta
komunikaziosareen osotasuna,
konfidentzialtasun
a
eta
eskuragarritasuna
bermatzeko
beharrezkoak
diren
neurriak
garatzea
 Azpiegitura
kritikoak
babesteko
jardueren
monitorizazioa

 Joko eta Ikuskizunen
plan estrategikoetan
proposatutako
hobekuntzaneurriak garatzea
 Gorroto-delituei
buruzko
datuak
jasotzeko
sistema
mantentzea

2. ardatza:  Antolaketa-egitura
Planifikazioa
osoan
zehar,
inteligentzia
eredu
integrala eta integratua
ezartzea
 Mehatxu terroristaren
aldizkako ebaluazioa
 Islamismo Erradikalaren
aurkako
Plan
Estrategikoaren
jarraipena

ARRISKUAK
Larrialdiak eta
hondamendiak

Azpiegitura kritikoen eta
funtsezko zerbitzuen
kalteberatasuna

Indarkeria sexista

Bideko ezbehar-tasa

 Herritarrekin
erlazionatzeko
moduen bilakaera,
teknologia berrien
bitartez

 Sistemen
jarraipena
bermatzeko,
sistema
erredundanteak ezartzea

 Emakumeen
indarkeriaren
arloan
prebentzioari eta arretari
buruzko protokolo eta
prozeduren azterketa,
egin
litezkeen
hobekuntzak aurkitzeko.
 Tratu txarrengatik arreta
jaso duten emakumeei
buruzko
jarraipentxostenak egitea

 Herritarrekin
erlazionatzeko modu
berriak garatzea.
 Teknologia
berriekin/berrietan
presentzia handitzea
(sare sozialak, 011
telefonoa eta weborriak)

 Euskadiko
Babes
Zibileko
Plana
eguneratzea
 Urteko
Neguko
Bidezaintza
Plan
Estrategikoa
eguneratzea
eta
jarraipena egitea.

 Euskadiko Azpiegiturak
eta Funtsezko Zerbitzuak
Babesteko
Planaren
garapena.
 Azpiegitura
Kritikoetarako Laguntza
Operatiboko
Planak
egitea

 Berdintasun
politikak  Informazio-sistemak
bultzatzeko eta Lan- eta
inplementatzea, datuak
familia-bizitza uztartzeko
jaso eta trukatzeko
ekintzak gauzatzea
 Bide-Segurtasuneko eta
Mugikortasun
 Emakumeen
aurkako
indarkeriaren
arloan
Segururako
eta
egindako
lanak eta
Iraunkorrerako
Plan
ekipoak mantentzea
Estrategikoa 2015-2020
garatzea eta Planaren
tarteko
ebaluazioa
2018-2020

•
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3. ardatza:
Koordinazio
a

1

 Beste polizia-kidego  Ziberdelinkuentziar
batzuekin informazioa
en
aurkako
elkartrukatzea
proiektu
europarretan parte
 Ertzaintza
hartzea
Terrorismoaren
eta
Krimen Antolatuaren  Ertzaintzaren
aurkako
Inteligentzia
presentzia Basque
Zentroan
(CITCO)
CiberSecurity
integratzea
Centre-n

 Epaileen, Ministerio  Euskadiko
 Sailen arteko lan-taldeak,
Fiskalaren
eta
Larrialdietarako eta
babeserako
jarduerak
Ertzaintzaren
segurtasunerako
koordinatzeko
eta
Koordinaziorako langune operatiboen eta
gainbegiratzeko
taldeko bilerak
zentralaren
arteko
komunikazioetan
 Segurtasun Pribatua
etengabeko
Koordinatzeko
hobekuntza ezartzea.
Batzorde mistoaren
- ENBOR SAREA1
bilerak.
komunikazio-eredua
 “APUD
ACTA”
agerraldiak
eta
aurkezpenak egiteko
Bulegoa
martxan
jartzea.
 Ertzaintzak
EBko
Ortzimuga
2020
ikerketa
eta
berrikuntzarako
programetan parte
hartzea.
 Udalekin lankidetzahitzarmenak
ezartzea.
 Tetra-ENBOR SAREA
lankidetzahitzarmena
 Segurtasun arloko
lan-taldeak
EUDELekin

Segurtasuneko Komunikazio-sarea
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 Genero
indarkeriari
buruzko
erakundeen
arteko protokoloak:
- Udalak
- Ertzaintza
- Mankomunitateetako
ordezkariak
- Osakidetza
-…
 Saileko
Talde
Teknikoaren
(STT)
aldizkako bilerak.
 Ertzaintzaren
Berdintasun lan-taldeko
bilerak.
 Udaltzaingoen
Berdintasun lan-taldeko
bilerak.

 Trafikoaren
eta
errepideen
monitorizaziorako,
beste
erakunde
batzuekiko lankidetza.
 Udaltzaingoek Trafiko
Zuzendaritzarekin
lankidetzan egindako
bide-segurtasunari
buruzko kanpainak

4. ardatza:
Prestakuntz
a

 Fenomeno
terroristaren aurrean
jarduteko
pautak
batzeko prestakuntzajardunaldiak.

 Ziberjazarpena
prebenitzeko
hitzaldiak ematea
heziketazentroetan.
 Ertzaintzaren
ikastaroak:
-Delitu
informatikoak.
Oinarrizko ikerketa

 Ertzaintzarako eta  Larrialdiei
buruzko Funtsezko
zerbitzuen  Genero
indarkeriari  Unibertsitatetik
Udaltzaingoetarako
prestakuntzako
eta aurkako
mehatxuen
buruzko
informaziokanpoko ikasleei eta
prestakuntzaikerketako
foro aurrean
segurtasunhitzaldiak herritarrei eta
prestatzaileei
ikastaroak,
teknikoak garatzea.
neurriei
buruzko
profesionalen taldeei.
mugikortasun
delinkuentzia
prestakuntza (teknikoak,  Ertzaintzaren ikastaroak:
segururako hezkuntzari
 Udaletarako
arruntari, sektorialari ikuskizunei eta jolas antolamendukoak, …).
buruzko ikastaroak.
- Prebentzio
eta goraka doazen jarduerei
buruzko Ertzaintzaren ikastaroak:
psikoedukatiboa GI/EI
 Maila guztietako bidedelituei buruzkoak.
prestakuntza- Poliziaren eginkizunak
- On-line prestakuntza:
prestakuntza,
ikastaroak.
eta
operatiboak
Emakumeen aurkako
mugikortasun seguruari
planifikatzea.
indarkeria (JABETUZ)
begira.
 Ertzaintzaren
ikastaroak
larrialdi
 Trafikoko Ertzaintzaren
nagusiak prebenitzeko
ikastaroak

5. ardatza:
Komunikazi
oa

 Ideiak
esperientziak
partekatzeko
helburuarekin,
horretako
profesionalekin
jardunaldiak
antolatzea

 Hedabideen
bitartez,
informatikako
delituei
buruz
informatzea
edo/eta
ohartaraztea

 Segurtasun
Publikoaren
estatistikaren
informazioa
zabaltzea

eta

arlo
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 Euskalmeten irismen
publikoa sustatzea
(hedabideak).
 Saila sare sozialetan
etengabe presente
egotea.
 Mugikorretarako
APP
aplikazioak
garatzea

16. orrialdea

 Enpresek,
beren • Indarkeria hori ager dadin • Euskadiko trafikoari
ekiditeko helburuarekin
buruzko
informazioa
interesagatik
edo
informatzea
jasotzeko APPa garatzea
daukaten arriskuagatik,
prebenitzeko, zabaltzeko • Mugikortasunaren eta
horrela eskatzen badute,
eta arriskua azaltzeko
bide-segurtasunaren
horiekin bilerak egitea
• Bileretara joatea eta
behatokia sustatzea
Ertzaintzan
bultzatzea
Sailarteko
Talde
Teknikoaren dinamika

JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
Planaren ebaluazioa helburu estrategikoen lorpenei begira egiten da, helburu bakoitzaren esparru propioen
hobekuntzan ekintzek izan duten eraginari begiratuko zaio, eta ez ekintzen burutzapenari dagokion
kuantifikatutako jarraipenari.
Plan honek biltzen dituen helburu eta erantzukizun bakoitza betetzen den metodo eta estrategia berezien
bidez ebaluatuko da, eta horiek zehaztuko dute planaren aurrerapen-maila zein den.
Hori dela eta, ildo estrategikoetan lortutako emaitzen jarraipena egingo da, helburuen betetze-mailan izan
litezkeen desbideratzeak hauteman eta aurreikusteko eta ondorioz, jardueretan egin beharreko hobekuntzak
identifikatzeko.

▪ JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK
Jarraian hainbat adierazle aurkeztuko ditugu, eta horien bidez, plana gauzatzean betetze-maila zein den
zehaztu ahal izango da.
Azken bi urtean, lortutako datuak aztertzeko prozeduren ondorioz, hauteman da adierazle batzuek ez zutela
jardueren betetze-maila ebaluatzeko behar besteko informaziorik ematen eta horregatik, adierazle batzuen
ordez beste batzuk jarri dira, aztertutako aldian lortutako aurrerapenari buruzko behar besteko zehaztasuna
emango dutenak.
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Helburuak

Ekintzak

Arduraduna

2018ko balioa

1. ardatza: Herritarrentzako zerbitzua
1.1 ildo estrategikoa: Ertzaintzak gizarte-ezagumendu maila handia lortzea hurbiltasunarengandik eta eraginkortasunagatik
1.1.1. Ertzaintzaren
presentzia uniformatua
handitzea Euskadiko lurralde
osoan

1.1.2. Segurtasun sentsazioa
handitzea

Landa-ingurunean edo hirigunea ez den
eremuan segurtasun-neurriak ezartzea

Bizi zaren eremuan zure segurtasun-sentsazioa hobetu da Ertzaintzaren
presentziarekin? 7,78/10

Prebentzio-zerbitzuko denbora handitzea

%64,56

Prebentzioko denbora guztiaren
korrika kopurua handitzea

%21,05

Prestakuntzasustatzea

eta

gainean,

dibulgazio-jarduerak

Euskararen ikaskuntza eta erabilera bultzatzea

1.1.3. Konfiantza- eta
lankidetza-harremanak
ezartzea herritarrekin eta
arreta pertsonalizatua
hobetzea

Ertzain-etxeetako
hobetzea

arreta

pertsonalizatuan

Ertzaintzarekiko konfiantza-maila handitzea
(Deustu barometro soziala)
“Komunikazioaren
bidezko
prebentzioa”
hitzaldietako
parte-hartzaileen
kopurua
handitzea
Komunikazioaren
bidezko
prebentzioari
buruzko hitzaldietan parte hartzen dutenen
gogobetetze-maila handiagoa lortzea
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1.114 dibulgazio-jarduera

Ertzaintzaren Z.

205 agentek jaso dute euskara prestakuntza lan ordu barruan. Lan ordu barruan
130.200 ordu inbertitu dira ertzainen euskara gaitasuna hobetzeko

120.175 pertsona artatu dira
Deustobarometroa 5,3/10 (2018ko negua)
37.709 (2017-2018 ikasturtea)

4,69 (1etik 5era bitarteko eskala)

1.1.4 Herritarrengana
hurbiltzea

1.1.5 Zerbitzuen diseinuan
gizarteak ere parte hartzea

Basauriko Ertzain-etxea eraberritzea

Ertzain-etxeak egokitzea, herritarrei arreta
emateko zentro eroso, atsegin eta funtzionalak
izan daitezen.

Ertzaintzaren ate irekiko jardunaldietara eta polizia-zentroetara 23 bisita.

Herritarrekiko harremanetan euskararen
erabilera sustatzea, hizkuntza eskubideak une
oro bermatzeko, Ertzaintzaren euskararen
erabilera planak ezartzen duenaren arabera.

Euskarari buruzko 21 kexa.

Erakunde publiko eta pribatuekin eta gizarte
ordezkariekin lankidetza-aliantzak ezartzea

15 aliantza formalizatuta

Tratu- eta aukera-berdintasuna indartzea,
1.1.6 Gizartearekiko
baita aniztasunarekiko eta desberdinarekiko
erlazioetan gardentasuna eta errespetua ere. Gizarte aldaketen baledoreak
ekitatea sustatzea
izatea eta pertsonarekiko eta haren
eskubideekiko errespetuaren bermea izatea.

Hizkera ez sexista eta berdintasunezkoa erabiltzeko gidaren 5.000 ale banatu dira.

1.2 ildo estrategikoa: Prebentzio aktiboan oinarritutako eta inteligentzia eta ikerketa kriminal batean bermatutako zerbitzua eskaintzea
Ertzaintzaren datuen arabera, arau-hauste penalen kopurua: 88438
1.2.1. Herritarrak barne
Biktimari ematen zaion arreta
hartzea prozesuen zati nagusi pertsonalizatuan hobetzea eta kasuen
gisa
jarraipena egitea

Ertzaintzaren Z.

Ertzaintzaren datuen arabera, biktimizazioen kopurua: 67849
Istripuei buruzko txostenen kopurua:4902

1.3 ildo estrategikoa: Herritarrei ematen zaien arreta eta polizia-establezimenduen segurtasun-baldintzak hobetzea

1.3.1. Europar Batasunaren
"alderantzizko 112"
ekimenean sakontzea

112 SOS DEIAK twitterreko jarraitzaileen
kopurua handitzea
Argitaratutako tuit kopurua handitzea
euskadi.net/112 webgunera egindako bisita
kopurua handitzea

29,886 jarraitzaile
59237 tuit
LAEMZ

1468616 bisita

GIS korporatiboa zerbitzu operatiboetarako

Abian. Lanak martxan daude, programazioaren arabera

112k artatutako deien kopurua handitzea

822.260 dei artatuta
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1.3.2. Teknikari eskudunak
gaitzeko agindua kudeatzea
1.3.3. Autobabes planak
bultzatzea eta larrialdizerbitzuei banatzea

112k kudeatutako gertakarien kopurua
handitzea
112 SOS DEIAK app-aren deskarga aktiboak
PLEAn teknikari eskudun akreditatuentzako
prestakuntza-ikastaroak
Gaikuntzen kontrola
Erregistratutako autobabes-planen kopurua
handitzea
Homologatutako autobabes-planen kopurua
handitzea

220.193 gertakari kudeatuta
13.606 deskarga aktibo
2.200 teknikari akreditatuta (beste ikastaro batuk barne)
10 batzorde ebaluatzaile osatu dira
3.333 establezimendutako planak erregistratuta
460 homologazio-ebazpen

1.4 ildo estrategikoa: Ikuskizun eta jolas-jardueretako lokalen segurtasuna hobetzea
1.41. Toki-erakundeen eta
Joko eta Ikuskizun
Zuzendaritzaren arteko
eskumenak banatzeko
mekanismo argiak ezartzea

Eudelekin lan taldeak sor daitezela bultzatzea,
gai komunei buruz hitz egiteko bilerak egiteko.

JIZ

EUDELekin bilera bat egin zen 2018/02/16an

1.5 lerro estrategikoa: Kiroleko indarkeria, arrazakeria-adierazpenak, xenofobia eta,oro har, intolerantzia-jokabideak desagerraraztea.
Kirolean indarkeria, arrazismoa, xenofobia eta
intolerantziaren aurka borrokatzea, eta
horretarako EJko Segurtasun Sailaren eta kirol
arloko klub, sozietate anonimo eta federazioen
arteko lankidetza-hitzarmenak sinatzea
1.5.1. Eragile guztien
sentsibilizazioa

0 protokolo

Foroak bultzatzea eragile desberdinekin

Kirol Zuzendaritzarekin bilera 2018/02/27an; Kiroleko Indarkeriari buruzko
jardunaldia Arkautin 2018/02/15ean eta Kiroleko Indarkeriaren aurkako Euskal
Batzordea 2018/03/19an.

Pertsona edo erakunde arduradunei zigortzea
indarkeriako jarrerak, jarrera intoleranteak, eta
abar, izateagatik

101 espediente

JIZ.
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1.6 ildo estrategikoa: Lankidetza eta koordinazioa kanpo-agenteekin.
1.6.1. Beste erakunde
eskudun batzuekin
Euskal udalekiko lankidetza-mekanismoak
lankidetzan aritzea eta bere
ezartzea eta bultzatzea
lanak kanpo agenteekin
koordinatzea trafiko eta
errepideen arloan bideErrepideen Europan zeharreko Sarean trafikosegurtasuna kontrolatzeko
informazioa trukatzeko egiten diren erabaki eta
eta zaintzeko duen
ekitaldietan lankidetzan aritzea eta parte
eginkizuna betetzeko
hartzea
1.7 Ildo estrategikoa: Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa
1.7.1. Segurtasun-politiken
esparruan ezartzea
emakumeen aurkako
indarkeriaren prebentzioaren
arloko berdintasun-planaren
ildo estrategikoak

6 udaletan trafiko-eskumena hartuta

Trafiko Z.

Gorliz, Urkabustaitz eta Lezo Udaletako Bide–segurtasun Planen aurkezpena.
Errepideei buruzko 24 txosten.
Mugikortasun Segururako Planak Ibarrangelun, Kanpezun eta Urretxun
3 bileratara joan gara, Bilbon, Parisen eta Lisboan egin dira eta EBk eta proiektuen
idazkaritza teknikoak eskatutako txostenak egin dira.

2018/12/31n abian dauden EI/GI espedienteak: 4829
Indarkeriaren biktimei informazioa ematea
haien babesa bermatzen duten segurtasunzerbitzu eta -neurriei buruz (bortxa telefonoa)
eta exekutatzen ari diren espedienteen
jarraipena egitea

2018/12/31n GI/EIko espedienteetan erregistratutako biktimen kopurua: 5640
Ertzaintzaren Z.

2018/12/31n EI/GI espedienteetako biktima emakumeak: 4637
Bortxa telefonoa 2018/12/31n: 749

1.8 Ildo estrategikoa: Azpiegitura kritikoen eta funtsezko zerbitzuen babesa bermatzea

1.8.1 Euskadirako
funtsezkoak edo
garrantzizkoak diren
azpiegitura kritikoak eta
zerbitzuak identifikatzen
aurrera egitea
1.8.2 Azpiegitura kritikoak
eta funtsezko zerbitzuak
babesteko eredu propio bat
ezartzea

Euskadirako funtsezkoak edo garrantzizkoak
diren azpiegitura kritikoak eta zerbitzuak
identifikatzeko eta horren jarraipena egiteko
sistema bat ezartzea
Funtsezko zerbitzuen eta azpiegituren
operadore publiko eta pribatuek gobernantzaeredu berri bat diseinatzea, zerbitzua ez
etetera bideratuta.
Azpiegitura kritiko edo funtsezkoak babesteko
planak diseinatzen eta ezartzen laguntzea
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Abian. Lanak martxan daude, programazioaren arabera

Ertzaintzaren Z.

Abian. Lanak martxan daude, programazioaren arabera

Abian. Lanak martxan daude, programazioaren arabera

1.9 ildo estrategikoa: Administrazio elektronikoa
Segurtasun publikoko RPA jakinarazpena. (Droneak)
Segurtasun neurriak izatera behartuta dauden establezimenduen baimenak
1.9.1 Herritarrei ematen
zaizkien zerbitzuak
administrazio elektronikora
egokitzea.

Herritarrek prozedura administratibo guztiak
elektronikoki tramitatzeko aukera daukatela
bermatzea (jaurlaritzaren egoitza elektroniko
bakarra)

Manifestazioen edo bileren jakinarazpena
Ertzaintzaren Z,
TSIKZ SKZ

Herritarren Segurtasuneko zehapenak eta Segurtasun pribatuko zehapenak
SZEA eskubideak
Ostalaritza-erregistroa /Segurtasun pribatua/ibilgailuen alokairua

2. ardatza: Planifikazioa
2.1 ildo estrategikoa: Ertzaintzak gizarte-ezagumendu maila handia lortzea hurbiltasunarengandik eta eraginkortasunagatik
Horizontalitatea eta antolaketa-malgutasuna
sustatzea, erreakzionatzeko eta erantzuteko
gaitasuna bermatzeko.
2.1.3. Ertzaintzaren
antolaketa eta egiturak
modernizatzea

Batez besteko erantzun-denbora: 06m 03s.

Ertzaintzaren Z.

Antolaketaren barruko pertsonek hobekuntzaekimenetan parte har dezatela sustatzea.

Ertzaintzako langileek 309 iradokizun proposatu dituzte.

2.2 ildo estrategikoa: Prebentzio aktiboan oinarritutako eta inteligentzia eta ikerketa kriminal batean bermatutako zerbitzua eskaintzea

2.2.1. Prebentzio aktiboko
prozesua eta jardunak
definitzea

Prebentzio aktiboko kontzeptua definitzea,
kriminalitate globalaren ikerketaren bidez

Ertzaintzaren eta Udaltzaingoen datuen arabera, 1000 biztanleko arau-hauste
penalen kopurua: 52,20
Ertzaintzaren Z.

Heriotza-tasaren,
ezbehar-tasaren
gaixotze-tasaren azterketaren bidez,
beharreko jarduerak identifikatzea
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eta
egin

Heriotza-tasa 1000000 biztanleko: 16,97
Istripu-tasa: 1000000 biztanleko 5291,11

Gaixotze-tasa: 1000000 biztanleko 1192,87
2.2.4. Egungo ikerketa
eredua berrikustea

Ikerketako prozesu klabea deskribatzea

Abian. Lanak martxan daude, programazioaren arabera

2.2.5. Polizia tekniko eta
zientifikoko zerbitzuak
indartzea

Jasotako ebidentziak dituzten Begi Ikuskapenen
kopurua handitzea

%41,34 (Jasotako ebidentziak dituzten Begi Ikuskapenen portzentajea)

2.4 ildo estrategikoa: Ertzaintza osatzen duten pertsonen konpromisoa eta barne-kohesioa
Barne Araubideko Erregelamendua berrikustea

Abian. Lanak martxan daude, programazioaren arabera

Diziplina-aplikazioko irizpideak ezartzea

Abian. Lanak martxan daude, programazioaren arabera
Ikerketa guztiak: 318
Ikerlan erreferentziarekin: 173

Ertzaintza osatzen duten pertsonen diziplinaespedienteen ikerketa

IT erreferentziarekin: 145
Hasitako espedienteak: 25
Bidalitako espedienteak: 26

2.4.2. Barne-kontroleko
zerbitzuak berrikustea eta
egokitzea

Ertzaintzaren Z.

Polizia-lanarengatik emandako dominak guztira
- - Bereizgarri berdedun domina: 7 kondekorazio

Ertzaintzaren eremuan, merezimenduen eta
dominen sistema bat mantentzea

- - Bereizgarri zuridun domina: 6 kondekorazio
- - Bereizgarri gorridun domina: kondekorazio 1
Emandako diplomak
Gorriak: 30
Zuriak: 321

Ertzaintzatik kanpoko aintzatespenak

5 kanpoko aintzatespen
Langileen batez besteko adina: 48
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2.4.4. Barruko interes-talde
guztien premia eta
espektatibak orekatzea

Langileen batez besteko adinaren eta SAM
egoeran dauden langileen portzentajearen
SAM egoeran dauden langileen portzentajea: %17,61 (1.290 ertzain)
gorakadak duen inpaktua aztertzea.
Berdintasun-politikak bultzatzea, Ertzaintzan Ertzaintzaren Z. –
Ertzaintzako emakumeen portzentajea: 12,51%
GBetako Z.
emakume gehiago egon daitezela
Lan-bizitza eta familia-bizitza uztartzeko
mekanismoak diseinatzea, horretarako lanaldia
Lanaldi murriztua duten langileen portzentajea: 0,98%
murriztea erraztuz

2.2.5 Giza baliabideen arloko
politikak bultzatzea, lan
baldintzak hobetzeko

Langileria berritzeko langile berriak sartzea.

Ertzaintzaren Z. –
PLEA, GBetako Z.

263 ertzain sartu dira praktiketan (194 gizon eta 69 emakume – XXVI. promozioa),
XXVII. promozioko 379 hautagai prestakuntza jasotzen hasi dira eta oinarrizko
eskalako 500 agente lanpostutarako deialdia egin da.

2.5 ildo estrategikoa: Babes Zibil eta Larrialdien arloko plangintza eguneratzea
2.5.1. Larrialdien arloko arau
esparrua berrikustea eta
osatzea

Presen planak egitea eta ezartzea
Beste entitate eta administrazio batzuekin
koordinatzea eta lankidetzan aritzea

LAEMZ

2 presa (Triano (Ortuella) eta Aixola (Zaldibar eta Elgeta)
9 bilera.

2.6 ildo estrategikoa: Euskadiko Joko Sistemaren ikuspegi integrala
2.6.1. Joko azpisistema eta
modalitate guztiak
integratzea eta
arrazionalizatzea

Jokoaren zerga-arloa dela eta,
administrazio batzuekin bilerak egitea.

beste

Joko arduratsuari buruzko informazio-mezuak
barnean
dituzten
publizitate-kanpainak
sustatzea

0 bilera.

JIZ.

Ausazko jokorik gabeko eguna: 2018/10/27-29
0 baimen

Diziplina anitzeko lan-taldeekin bilerak egitea
joko arduratsuari buruzko azterketa eta
gogoeta egiteko.

6 bilera egin ditu eta bi jardunalditan parte hartu du Joko Arduratsuaren
eskuliburuak ezagutzera emateko.

Joko arduratsuari buruzko sentsibilizazio- eta
informazio-kanpainak
egitea

Joko Arduratsuari buruz egin diren eskuliburuak zabaltzea
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2.6.2. Joko arduratsua
sustatzea

komunikabideetan,
eta
baimendutako
publizitate-kanpainetan joko arduratsuari
buruzko informazio-mezuak sartzeko beharra.
Joko-esparruetan egindako ikuskapenak

3700

Joko-makinen homologazioa
Fiskalak ez diren tasa administratiboen dirubilketari dagozkion diru-sarrerak
Joko arloko zehapen espedienteak

168
154663,57
49

2.7 ildo estrategikoa: Datuak eta informazioa jasotzea eta trukatzea

2.7.1. Datuak trukatzeko
informazio sistema bat
diseinatzea eta mantentzea

Zeharbideei, istripu-tasari eta arau-hausteei
buruzko datuak biltzen dituzten bidesegurtasuneko txosten ebaluatzaileak egitea.

Trafiko Z.

Bide-segurtasuneko 20 txosten egin dira

2.8 ildo estrategikoa: Euskadiko bide-segurtasuneko plan estrategikoa
Urteko jardun-planak edo sektore-programak
oinarri hartuta, plan estrategikoa ezartzea

2.8.1. Euskadiko Bide
Segurtasuneko Plan
Estrategikoa lantzea eta
ezartzea

Gorliz, Urkabustaitz eta Lezo Udaletako Bide–segurtasun Planen aurkezpena.
Errepideei buruzko 24 txosten.
Mugikortasun Segururako Planak Ibarrangelun, Kanpezun eta Urretxun

Udalerriek hiri-esparruan bide-segurtasuneko
planak landu ditzatela sustatzea, Euskadiko
Bide Segurtasunaren Plan Estrategikoan
finkatzen diren norabideak kontuan izanda
Trafiko Z.

NBP zenbat aldiz aktibatu den: 12
NBPren Koordinazio-organoaren bilerak: 5

Plan estrategikoaren eta jardun-planen
jarraipena egitea

Meteo Proiektuaren bilera teknikoak: 2
258.955 zehapen-espediente amaituta (atzerriko matrikuladunen aurkako
abiaduragatiko zehapen-espedienteak izan ezik)
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5.860 baimen berezi, gehienezkoen gainetiko kargak, masak edo neurriak dituzten
ibilgailuetarako.
543 espediente ibilgailuei alta edo baja emateko edo aldaketak egiteko
Lokaletako ikuskapenen kop.:161
297 zirkulazio-baimen berezi data murriztaileetan.
Obretarako eta beste ekitaldi batzuetarako 4.122 jarraibide.
Trafiko Zuzendaritzak kirol probetarako 336 baimen eman ditu.
Dekretu bat, ebazpen bat eta 6 instrukzio emanda
7.778 trafiko-istripu erregistratuta eta horietatik 2.591 istripuk zaurituak eragin
dituzte.
Atzerriko matrikulako abiaduragatiko zehapen espedienteen kopurua: 41.729
3.013 errekurtso ebatzita bide administratiboan
2.9 ildo estrategikoa: Ertzaintzaren baliabide materialak modernizatzea
Ertzaintzaren proiektuak
Ertzaintza AKZ bilakaera teknologikoko proiektua
Sinadura elektronikoa zenbaki profesionalarekin (ezizena)
2.9.1 Baliabide eta bitarteko
material eta teknologikoak
eguneratzea eta
modernizatzea, bereziki,
informazio- eta
telekomunikazio-sistemak.

Informazio- eta Komunikazio-sistemak
modernizatzeko plan bat garatzea, gaur
egungo beharretarako egokiagoak diren
ereduetara migratu ahal izateko, herritarren
arretari dagokionean, zein operazio
eskakizunei eta modelo iragarleen inteligentzia
beharrei dagokienean.

Zehapen diziplinazkoa
Ertzaintza Z.
TSIKZ, SKZ,
Trafiko Z, PLEA

Bideozaintza baimentzeko eskaerak (udalak)
Udaltzaingoen proiektuak
Datapol zerbitzua
Udaltzaingoak Euskarrin integratzea, web zerbitzuen bidez
RDRM lokalizazioa- TETRA
Udaltzaingoen erregistroan hobekuntzak
HBL txostenetan hobekuntzak
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TIBEE: Trafiko-istripuen biktimen Euskal Erregistroa.
EI/GIn arriskua adierazteko balorazioa
Delituei eta istripu-tasari buruzko estatistikak
Atestatuak eta salaketak WS bidez
Polizia Zientifikoaren Unitaterako ebidentziak.

Euskadiko berrikuntzako agenteekin batera lan
egitea sustatzea, Euskadiko segurtasun arloko
I+D+Iren emaitzak kapitalizatzeko
2.10 ildo estrategikoa: Herritarren autobabesa eta alerta-sistema.
Alderantzizko
112an
(112
reverse)
2.10.1 Herritarrei abisatzeko oinarritutako abisu prozedura bat martxan
prozesu pertsonalizatu bat jartzea, arrisku zehatz baten mehatxupean
gaitzea.
dauden herritarrei modu zuzenean alertatzeko
aukera emango duena.
“Nahieran” sistema bat ezartzea. Horri esker,
herritarrek, arrisku eta eremu batzuk hautatu
ahal dituzte eta horiekin lotutako abisuak
jasotzeko prozedurari atxiki ahal zaizkio.
2.10.2 Herritarrengan
autobabesa sustatzea.

Euskal herritarren autobabes kultura sustatzea,
arrisku naturalei edo teknologikoei buruzko
informazioaren bidez (abisuak eta aholkuak).
Horrela, arrisku horiei aurre egiteko prebentzio
neurriak hartu ahal izateko, arrisku horiek
behar bezala kudeatzeko eta kalteak
gutxitzeko.

3. ardatza: Koordinazioa
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Ertzaintza Z,
PLEA eta
GBetako Z.

Abian. Lanak martxan daude, programazioaren arabera

Abian. Lana martxan dago, programazioaren arabera

Abian. Lanak martxan daude, programazioaren arabera
LAEMZ

161 egun abisu, alerta eta alarmekin
302.251 posta elektroniko bidalita meteorologia kaltegarriarengatik edo urhustuketagatik
37.412 SMS bidalita meteorologia kaltegarriarengatik edo ur-hustuketagatik

3.1 ildo estrategikoa: Prebentzio aktiboan oinarritutako eta inteligentzia eta ikerketa kriminal batean bermatutako zerbitzua eskaintzea
SIRENEren bitartez tramitatutako espediente kopurua: 8046
EUROPOL, INTERPOLen bitartez tramitatutako espediente kopurua: 494
Nazioarteko polizia-organizazioetan
hartzea eta lankidetzan aritzea

SIRENEn bitartekari ofizialek berrikusitako espediente kopurua: 214

parte

EUROPOLen, INTERPOen bitartekari ofizialek berrikusitako espediente kopurua: 92
Bitartekari Ofizialek kudeaketak egin dituzten SIRENE, EUROPOL, INTERPOLeko
espediente kopurua: 405
3.1.1. Ertzaintza nazioarteko
polizia foroetan integratzea

Zenbat herrirekin hasi garen harremanetan 48
Nazioarteko
lankidetzarako
harremanak sustatzea

aldebiko

Ertzaintzaren Z.

Enbaxadetako agregatu eta bitartekari ofizialekin egindako bilera kopurua: 312

Enbaxadetako polizia-agregatuekin egindako lan-jardunaldien eta bisiten kopurua:
319.
Euskadiko Kidego Kontsularraren ekitaldietara bertaratze kopurua: 11
Beste erakunde batzuekin harremanak ezartzea

Antolatutako ekitaldien kopurua: 6
Kontsulekin egindako bileren kopurua: 11
Atzerriko jardunaldi/kongresuetara bertaratutakoen kopurua: 11

3.1.2 Beste polizia batzuekiko
informazio trukaketa eta
Udaltzaingoak Euskal Herriko Poliziaren Datu
SKZ
61 Tetra hitzarmen eta DATAPOL hitzarmen 1 indarrean
datuen kontsolidazioa
Bilketarako Zentroan integratzea.
sendotzea.
3.2 ildo estrategikoa: Ertzaintzaren kudeaketan etengabeko hobekuntza eta besteekiko lankidetza txertatzea, haren erantzuna premia berrietara egokitzeko.
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3.2.1. Erakunde arloko
aliantza programa bat
ezartzea

Ertzaintzaren erakunde-harremanak definitzea
hitzarmenak sinatuz

28 esparru-hitzarmen sinatuta.

Egungo akordioak berrikustea eta udalekiko
harreman-ereduak definitzea

Udalen %100arekin izaten dugu protokolo edo hitzarmenen bat edo beste.
Koordinaziorako Batzordeen kopurua:

Lankidetza-batzordeak ezartzea,
lankidetza-hitzarmenak sustatzeko

- Araban: 9

udalekiko

- Bizkaian: 12
- Gipuzkoan: 11

Epaileen, Ministerio Fiskalaren eta Euskal
Poliziaren koordinazioa sustatzea Euskadiko
Segurtasun
Publikoaren
Kontseiluaren
esparruan.

Epaileen, fiskalen eta Ertzaintzaren arteko 3 bilera.
Udaltzainak dituzten udalak: 81
Ertzaintzaren Z.

3.2.2. Polizia-aliantzen
programa bat ezartzea

Lankidetza-hitzarmen eta –protokoloak: 37
28 esparru-hitzarmen
6 poltsa
Tetra 1
Drogei buruzko hitzarmen 1
Drogei buruzko protokolo 1

Udalekin polizia arloko lankidetza-hitzarmenak
bultzatzea

Harreman-eredu
bat
definitzea
arlo
hauetarako: ekonomia- eta enpresa-arloa,
kultura-arloa,
kirol-arloa,
aisia-arloa,
segurtasun pribatuaren arloa eta abar
3.3 ildo estrategikoa: Ertzaintza osatzen duten pertsonen konpromisoa eta barne-kohesioa
3.2.3. Arlo pribatuko aliantza
programa bat ezartzea

3.3.1. Parte hartzea eta talde
lana sustatzea

Hobekuntza-taldeak ezartzea
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Udaltzainak dituzten udalen artean, polizia-lankidetzarako hitzarmena sinatuta
zenbatekin?: 100%

Abian. Lanak martxan daude, programazioaren arabera

13 talde egonkor eta prozesukoak
Ertzaintzaren Z.

Egindako iradokizunen kopurua: 309
29. orrialdea

Iradokizunak aurkeztu dituzten ertzainen kopurua: 132

Iradokizunak kudeatzeko 2013an ezarritako
prozesuaren sistematika berrikustea

Ezarri diren iradokizunen portzentajea: %33,00
103 Mahaiaren bilera kopurua: 9

3.3.2. Harreman sistematika
bat garatzea sindikatuekin

Ertzaintzaren barruan eta sindikatuekin
harreman- eta elkarrizketa-sistema bat
ezartzea

GBetako Z..

Ertzaintzaren Kontseiluaren bilera kopurua 6

3.4: ildo estrategikoa: Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren Zerbitzuen eta sistema ahalbidetzen duten erreminten koordinazioa hobetzea
20.000 biztanletik gora dituzten udalerrietako
larrialdi-planak gainbegiratzea..
5.000 < BIZT. < 20.000 arteko udalerrietako
larrialdi-planak gainbegiratzea
Autobabeseko
arauaren
ezarpenaren
jarraipena

Barakaldo, Galdakao, Santurtzi eta Arrasate

3.4.1. Toki erakundeekiko
harremanak sustatzea, babes
zibilari eta larrialdiei buruzko
araudia
interpretatzeko,
betetzeko eta horren gaineko
Ekitaldi berezietan parte hartzea
aholkua emateko.

Ermua, Ondarroa, Azkoitia, Pasaia, Oiartzun eta Urretxu
Erregistroen %70 balidatuta
Final Four Vitoria-Gasteiz,UEFA EURO 2020 eta Rugby finals 2018

LAEMZk koordinatutako simulazioak
3.4.2. Euskal administrazioen
segurtasun
publikoaren GIS
korporatiboak
zerbitzu
guztiek
hartu gertakarien kopurua
beharreko
estandarrak operatiboak).
ezartzea

kudeatzen
handitzea

11 simulazio
dituen
(geruza

Ekintza Planak
3.4.3.
korporatiboko
eguneratzea

LAEMZ

220.193

21 prozedura eta protokolo 2018an

Informazio
sistemak
Larrialdien
webgunea
eguneratzea

berrikustea

eta

Ataria berrikusita eta eguneratuta

3..4.4. Denbora errealeko
Kostaldeko sei plataformak berrantolatzea, hiru
behaketarako sare hidrobakarrik izateko.
ozeano-meteorologikoa
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11.203 bisita
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Abian. Lanak martxan daude, programazioaren arabera

mantentzea
berrantolatzea

eta

3.5. Ildo estrategikoa: Euskal Polizia (Ertzaintza eta Udaltzaingoak) Koordinatzeko Sistema bat ezartzea
Ekipamenduen lan-taldeko bilera 1
Polizia-jarduketako prozeduren lan-taldeko bilera 1
Hautaketa- eta Prestakuntza-taldeko 4 bilera
Udaltzaingoen Oinarrizko Eskalako Agente kategorian txanda librean sartzeko
bigarren hautaketa-prozesu bateratua. 26 udalerritako 232 plaza
Udaltzaingoekin lan-taldeak kudeatzea
3.5.1. Euskal Poliziaren
zerbitzuen arteko lankidetzaeta koordinaziomekanismoak ezartzea eta
bultzatzea (Ertzaintza eta
Udaltzaingoa).

Informatika eta telekomunikazioen lan-taldeko 2 bilera.
SKZ

Trafiko Zuzendaritzak Ertzaintzaren eta Udaltzaingoen Zaintza eta Kontrol egutegiari
buruz egindako bilera
Udaltzaingoen Berdintasun lan-taldeko 2 bilera
Esparru Arauaren arloko lan-taldeko 5 bilera

Udaltzaingoekin lankidetza-hitzarmenak
ezartzea

28 lankidetzarako esparru-hitzarmen: Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz, Barakaldo,
Getxo, Irun, Santurtzi, Sestao, Basauri, Leioa,Galdakao, Ermua, Azkoitia, Mungia,
Sopela, Beasain, Elgoibar, Ortuella, Abanto Zierbena, Berango, Gorliz, Lekeitio,
Urnieta; izapidetzen Errenteria, Ordizia, Oiartzun, Plentzia, Trapagaran
HSBLOren arau-hausteak zehatzeko, drogen analisiei buruzko hitzarmen 1/protokolo
1.
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Tetra lankidetza-hitzarmen 1. ENBOR SAREA
Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak Udaltzaingoei eskainitako ikastaroak:
Eskainitako ikastaroak: 2.249 plaza

Udaltzaingoen prestakuntza Polizia eta
Larrialdietako Euskal Akademian

Aguazilentzat: 6 ikastaro eskainita, 25 plaza
Euskadiko Udaltzainburuekin urtean bilera 1
Euskal poliziaren koordinazio arloko proiektuei
eta jarduerei buruzko informazioa

Udaltzaingoen Koordinaziorako Batzordearen bilera 1, Ertzaintzaren eta
Udaltzaingoen arteko lankidetza-jardueren balantzea egiteko.
- Koordinaziorako Batzordeen bilerak: Vitoria- Gasteiz (6), Azkoitia (2), Oria, Sestao,
Laudio, Laguardia, Galdakao, Muskiz, Ondarroa, Gernika, Bilbao (2), Getxo, Donostia,
Durango, Balmaseda, Bergara, Eibar, Errenteria, Hernani, Irun, Zarautz, Zumarraga.

Ertzaintza-Udaltzaingoen arteko
Koordinaziorako Batzordeen garapena

Udaltzaingoen
kudeatzea

behin-behineko

232 hautagai Lan-poltsan

lan-poltsa

67 hitzarmen sinatuta.
335 kontratazio
Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko Zentroaren (EPDPZ) Kontseilu Aholkuemaileak 6 bilera egin ditu eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren 2
auditoretza, Bilboko Udaltzaingoarekin Datapol hitzarmen bat.

Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko
Zentroaren (EPDPZ) kudeaketa.
3.6 ildo estrategikoa: Osagarritasuna beste administrazio batzuekin
Ikuskizun eta jolas jardueretarako lokalei
buruzko gai komunen inguruan hitz egiteko,
Eudelekin egindako bilera kopurua.
3.6.1. Jardun bateratu eta
Jokoaren zerga-arloa dela eta, beste
osoa lortzea jokoaren eta
administrazio batzuekin egindako bilera
ikuskizunen arloan beste
kopurua.
administrazio batzuekin
Jendaurreko Ikuskizun eta jolas jarduerei
buruzko bilerak organizazioekin edota
administrazioekin
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EUDELekin bilera bat egin zen 2018/02/16an

JIZ.

0 bilera.

6 bilera.

Bilerak joko-elkarte eta -enpresekin

19 bilera.

3.7 ildo estrategikoa: Ekinbide-Segurtasun Publikoaren Sistema Hobetzeko Herritar-Ekimenen Bulegoa antolatzea eta kudeatzea.
3.7.1. Segurtasun Publikoaren EKINBIDE -Segurtasun Publikoaren Sistema
Sistemaren
zerbitzuen Hobetzeko
Herritar-Ekimenen
Bulegoa
kalitatea hobetzen laguntzea kudeatzea

360 espediente erregistratuta
SKZ

320 izapidetuta
40 ukatuta

3.8 ildo estrategikoa: Segurtasun Publikoaren estatistika organo espezifikoa kudeatzea
3.8.1 Estatistika-kudeaketa
koordinatzea,
SKZ
erregularizatzea, hobetzea Txosten estatistiko delinkuentzialak egitea
138
eta bultzatzea Segurtasun
Sailean
3.9ildo estrategikoa: Erakunde desberdinei dagozkien gertakari konplexuetan adituak diren taldeek jarduteko eta esku-hartzeko prozedurak homogeneizatzea.
Kolapsatutako egituretan eta antzeko
ezbeharretan, hau da, nazioartean USAR
3.9.1
Diziplina
anitzeko
(Urban Search and Rescue) izena daukaten
gertakarietan eta gertakari
LAEMZ eta PLEA Abian. Lanak martxan daude, programazioaren arabera
horietan, erreskateak egiteko diziplina
larrietan prozesu komunak
anitzeko taldeen estandarizazioa bultzatzea,
erabiltzen direla bermatzea
horrelako gertakarietan ematen den erantzuna
integratua eta homogeneoa izan dadin.
Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren
barruan, NRBQ egoeretan (arrisku nuklear,
LAEMZ eta PLEA Abian. Lanak martxan daude, programazioaren arabera
erradiologiko, biologiko eta kimikoko
gertakariak) esku-hartzeko, diziplina anitzeko
taldeen estandarizazioa sustatzea.
3.9.2. Diziplina anitzeko
jarduera konplexuetan lan- Eragindako administrazioekin lankidetza- eta
taldeen integrazioa handitzea koordinazio-protokoloak ezartzea.

Talde espezializatu desberdinen artean
baterako simulazioak egitea, hondamendien
aurrean egin beharreko jardueretan
sinkronizazioa eta koordinazioa bultzatzeko.
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9 hitzarmen hauekin: Gurutze Gorria, Laguntza Txakurren Taldea, Suhiltzaileak,
Euskadiko Babes Zibileko Batzordea, Baso-suteei aurre egiteko Batzordea (CLIF), 112
LAEMZ eta PLEA
Zentroetako Foro Teknikoa, Boluntarioen Aholkularitza-Batzordea, Taktika
operatiboak eta SASEMAR

LAEMZ eta PLEA

757 simulazio

4. ardatza: Prestakuntza
4.1 ildo estrategikoa: Ertzaintza osatzen duten pertsonen konpromisoa eta barne-kohesioa
Ertzainentzako prestakuntza-orduen kopurua
handitzea

Ertzain bakoitzari batez beste emandako prestakuntza-orduak 43.01 izan dira
13.027 matrikulazio (11.352 gizon eta 1.675 emakume)

4.1.1. Prestakuntza humano
eta teknikoa sustatzea eta
ebaluatzea

Prestakuntza jasotzen duten langileen
jarraipena egitea

PLEA

Ertzaintzak 8.626 (7.651 gizon eta 975 emakume)
Udaltzaingoak 2.661 matrikulazio (2.218 gizon eta 443 emakume)

XXVII. promozioa

XXVII. promoziorako 379 hautagai (293 gizon eta 76 emakume)

4.2 ildo estrategikoa: Larrialdien eta Meteorologiaren arloko prestakuntza herritarrei eta Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren Zerbitzuei.
4.2.1. Larrialdien eta
Meteorologiaren arloko
Estatuko eta Europako proiektuetan parte
LAEMZ
prestakuntzako eta
hartzea eta prestakuntza teknikoa ematea
ikerketako foro teknikoak
garatzea
4.3. Ildo estrategikoa: Jokoaren eta ikuskizunen arloan barne- eta kanpo-prestakuntza

4.3.1. Prestakuntzaren bidez
jokoaren eta ikuskizunen
arloan inplikatutako
agenteek beren kualifikazioa
hobe dezatela lortzea

Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun Unitateko
kideei makina eta joko-sistemei, autobabesari,
material piroteknikoari, informatikari eta abarri
buruz ematen zaizkien prestakuntza ikastaroen
kopurua handitzea
Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzako langileei
zuzendutako zeharkako arloei buruzko
(euskara,
administrazio-prozedura,
…)
prestakuntza-ikastaroen kopurua handitzea
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5 proiektu europarretan parte hartu du
76 ikastaro emanda
2200 parte-hartzaile

Ikastaro kopurua: Dokumentuak eta dirua faltsutzeari buruzko 2 ikastaro

Bertaratutakoen kopurua: 60 pertsona.
JIZ.

Ikastaro kopurua: 13
Bertaratutakoen kopurua: 16

Joko enpesei eta ikuskizunen antolatzaileei
zuzendutako prestakuntza ikastaroak, lokalen
segurtasunari buruzkoak
4.3.2 Kontrolaren eta
kontzientziazioaren bidez,
joko eta ikuskizunekiko
ardura zaintzea

Udalekin koordinazioa eta lankidetza
handitzea, ikuskizunak eta jolas jarduerak
egiten diren esparruak kontrolatzeari eta
horretaz informatzeari dagokionean.

0 bilera eta lokalen segurtasunari buruzko 0 prestakuntza-ikastaro.
Ikuskizunen arloko 158 zehapen-espediente.
JIZ.

Joko arloan 3.700 ikuskapen eginda eta joko-lokaletako segurtasunari buruzko 252
ikuskapen.

Joko eta Ikuskizunen gaineko kontrola eta
ikuskapena sendotzea
4.3.3 Joko-sektorearen
ezagutza eta enpresa
operadoreen konpromisoa
hobetzea

Jokoaren Euskal Behatokia sortzea

Ikuskizunen arloan 541 ikuskapen egin dira
Ikuskizunetarako 771 baimen

Ikuskizunen arloan 541 ikuskapen egin dira eta ikuskizunetarako lokaletako
segurtasunari buruzko 180 ikuskapen.
JIZ.

Urriaren 16ko 147/2018 Dekretuaren bidez sortuta eta 2018/10/23ko EHAAn
argitaratuta

Gizarte-erantzukizun Korporatiboa sustatzeko enpresekin egindako ekintzen kopurua:
11 ( Kasinoak 2, Apustuak 3, Joko-operadoreen euskal federazioa 1, Hostel 3, Jokoareto 1 eta Bingo 1)

Joko-sektorea osatzen duten enpresetan
Gizarte-erantzukizun Korporatiboa sustatzea.
4.4 ildo estrategikoa: Hezkuntza eta prestakuntza

Bigarren Hezkuntzako zentroetan istripuei buruzko 231 testigantza-saio. 11.419 partehartzaile.
“Norabide aldaketa / Cambio de sentido" antzerki-forum programa. 14 antzerki-saio
DBHko ikastetxeetan (403 parte-hartzaile).
Trafiko Z.

- Don’t be dummy! programa 40 ekitaldi, 22 udalerri, 7.936 ikasle, 319 irakasle, 136
gonbidatu eta testigantza
– Zuk ez duzu ordezkorik / Para tí no hay repuesto(s): 23 parte-hartzaile
Bide-arloan antolatutako ikastaro eta kanpainen kopurua: 3
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Mugikortasun segururako hezkuntzaren
balioak sustatzeko materialak prestatzea,
arautu gabeko hezkuntza-inguruneetan
erabiltzeko.

4.4.1. Mugikortasun
segururako hezkuntza
sustatzea, baita bideheziketa eta bideko
jokabide eta ohitura
seguruak ere

Bide-segurtasunaren eta trafikoaren arloan egindako jarduera kopurua: 32
74.000 eskola-agenda, Lehen Hezkuntzako bigarren eta hirugarren zikloko
ikasleentzat.
12 ekitalditan (bilerak, aurkezpenak, jardunaldiak, kongresuak) parte hartu da

Kanpainak, topaketak, kongresuak

28 hitzaldi-saio adinekoentzako zentroetan; 714 parte-hartzaile.
Motozikletak seguru gidatzeko 2 ikastaro, 50 parte-hartzaile
Bide-arloan antolatutako 550 ikastaro eta kanpaina
Sentsibilizaziorako eta bide-berreziketarako 550 ikastaro
Bide-prestakuntzako ikasleentzako ikastaroaren 2018ko deialdia: 81 eskabide
onartuta, hautaketako aurretiko probara 50 pertsona aurkeztu dira eta 9 ikastaroan
sartu dira.
Gidari eskola partikularren Zuzendaritzetako 2018ko deialdia: 21 eskatzaile, 6 probara
aurkeztu dira eta batek ere ez du gainditu.

Trafikoaren, bide-segurtasunaren eta bideheziketaren arloko ikastaroen, kanpainen eta
jardueren kopurua handitzea (irakasleak,
gidari-eskolak…)

Online ikastaroak “Bideko arriskuen prebentzioa ikasgelan, Prest_Gara programaren
barruan: 3 ikastaro , 62 parte-hartzaile
Mintegi eta tailerrak, unibertsitatetik kanpoko hezkuntza sistemaren barruko
ikastetxeei zuzenduak: 32 ekintza, 133 parte-hartzaile
Laneko bide-arriskuen prebentzioari buruzko online ikastaroak: 7 ikastaro , 317 partehartzaile
Hobekuntza-ikastaroa udaltzainentzat: Ikastaro erdi-presentzial 1, 14 parte-hartzaile
Gaikako tailerrak bide-heziketako monitoreentzat: 2 tailer, 23 parte-hartzaile
Ertzaintzako boluntarioen ikastaroa: 2 ikastaro erdi-presentzial, 20 parte hartzaile.
Motorzaleen topaketa: 30 parte-hartzaile
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Istripu-kopurua: 7.778

4.4.2 Trafiko-istripuetan
gure kale eta errepideetan Bide-heziketa txertatzea heziketa-planen
barruan, istripuak prebenitzeko tresna gisa.
hildako pertsonen
kopurua murriztea

Errepideetan hildako pertsonen kopurua: (Ertzaintza+Udaltzaingoa) 42
Trafiko Z.

Trafiko-istripuetan inplikatutako ibilgailuak: 14.022
Trafiko-istripuetan inplikatutako pertsonak: 15.461

5. ardatza: Komunikazioa
5.1 ildo estrategikoa: Ertzaintzak gizarte-ezagumendu maila handia lortzea hurbiltasunarengandik eta eraginkortasunagatik
5.1.1. Irudi korporatiboa
indartzea

Informazio-bide berriak ezartzea sare sozialen
eta Internet bidez

Komunikazio Z.
TSIKZ,
Ertzaintzaren Z.

1.115.553 bisita

5.5 ildo estrategikoa: Salaketak eta baimenak izapidetzea

5.5.1.
Trafikoadministrazioak, salaketak
edo
baimenak
izapidetzean,
zerbitzu
azkarrago, hurbilago eta Salaketak eta baimenak izapidetzean egindako
fidagarriago bat garatzea, komunikazioen kopurua
e-administrazioaren eta
prozesuen
automatizazioaren
alde
eginez

Trafiko Z.

8.239 komunikazio

5.6 ildo estrategikoa: Herritarrentzako informazioa

5.6.1 Herritarrei zuzenean, Trafikoa dela eta, herritarrek egindako bisiten,
berehala eta argi eta garbi deien, birtuiten eta aplikazioen deskargen
ematea EAEko bide-sareko kopurua handitzea
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Twitterren 20.5892 jarraitzaile; 80 tuit
Trafiko Z.

2034 (metatua)
011n 81.644 kontsulta hartuta
www.trafikoa.eus webgunerako sarrera-kopurua egunean batez beste: 25.171

trafikoari
informazioa.

buruzko Euskadin Trafiko Istripuen Biktimen Erregistro
bat ezartzea
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2018ko urriaren 25ean argitaratu zen Euskadiko Trafiko Istripuen Biktimei buruzko
Dekretua.
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