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SUTEEN PREBENTZIO ETA ITZALKETAKO ETA 

SALBAMENDUKO ZERBITZUEN LEGE-PROIEKTUA 
 

 
 

ZIOEN AZALPENA 
 

 
Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuak, hau da, 
herritarren hizkera erabilita, suhiltzaileen zerbitzuak, oinarrizko zerbitzuetako 
batzuk dira, eta, beste batzuekin batera, larrialdiei aurre egiteko eta babes 
zibilerako euskal sistemaren barruan daude, hala aitortuta baitago Euskadiko 
Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legean. 
 
Gizartearentzat, suhiltzaileak, beste inor baino gehiago, herritarrei zerbitzua 
eskaintzen dietenen eta hiri-bertutearen erakusle garbienak dira, haien bizitza 
arriskuan jartzeko gertu baitaude beste batzuena salbatzeko. Zerbitzu horrek 
argi eta garbi islatzen du, ezerk islatzekotan, aginte publikoek ahal duten guztia 
egin behar dutela giza eskubideetan lehenengoa dena, alegia, bizitzeko eta 
osotasun fisikoa izateko eskubidea, babesteko. Kurt Vonnegut idazle eta 
suhiltzaile boluntarioak zioenez, suhiltzaileen kamioi bat zen beste pertsonekiko 
gizatasun edo ontasuna irudikatzen zuen sinbolorik hunkigarriena.  
 
Gure herrian aspaldidanik ditugu suhiltzaileak, eta azken hamarkadetan lortu da 
zerbitzua profesionalek eskaini ahal izatea lurralde guztietan. 
 
Gaur egun, Euskadin, lurralde historikoetako hiriburuetan eta hiru foru-
aldundietan badira suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko 
zerbitzuak, eta Aiarako Partzuergoko zerbitzua ere kontuan hartu behar da; 
haien guztien bidez, lurralde osoraino iristen da zerbitzua, hogeita bost parkeko 
sarearen bidez. 
 
Zerbitzu horiek, larrialdietan esku hartzen duten beste zerbitzu batzuk ez bezala 
(Euskal Autonomia Erkidegoko polizia edo osasun-zerbitzuak), orain arte ez 
dira egon arlo horretako lege baten bidez araututa, nahiz eta zegokien araubide 
juridikoaren ezaugarri bereziak Larrialdiak Kudeatzeko apirilaren 3ko 1/1996 
Legean jasota egon. 
 
Arau hau gaiak eragiten dien administrazio guztien arteko lanaren emaitza da. 
Arau honen bidez, suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko 
zerbitzuek gizartean duten garrantzia azpimarratu nahi izan da, eta lege 
mailako araudi bat idatzi da horretarako, zerbitzuen titularrak diren kasuan 
kasuko administrazioen autonomia errespetatuta, honako hauek lortzeko: 
zerbitzua lurralde osoan bermatzea, zerbitzu horiek elkarrekin nahiz beste 
zerbitzu batzuekin koordinatuta aritzeko bideak jartzea, eta langileei ezarriko 
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zaien araubidearen ezaugarri bereziak aintzat hartzea, lege-erreserba duten 
kasuetan. 
 
Zerbitzu horietan orain arte egon den errealitatea era askotakoa da, 
askotarikoak izan baitira lurralde historiko bakoitzeko eta hiriburuetako 
beharrizanak ere. Hori hala izanik, arau honen helburua ez da eredu horiek 
guztiak bakar batera biltzea, ezpada zerbitzuak identifikatuko dituzten oinarrizko 
ezaugarri batzuk zehaztea; ezaugarri horien bidez, erakunde bakoitzak, 
malgutasunez, prebentzio, su- itzaltze eta salbamenduko zerbitzuak 
antolatzeko eredua bideratu ahal izango du, erakundearen premien arabera. 
 
Arau berri honekin ordezkatuko dira Larrialdiak Kudeatzeko apirilaren 3ko 
1/1996 Legearen IV. kapituluan jasotzen diren aurreikuspenak, horretarako 
ahala ematen baitio euskal erakundeek segurtasun publiko, babes zibil eta 
larrialdien arloan eskumenak izateak, eta ahal hori bera ematen dio funtzio 
publikoa arautzeko ahalak ere; dena den, kontuan izan beharko da, batetik, 
toki-erakundeen autonomia, eta, bestetik, Lurralde Historikoen Legeak foru-
aldundien esku utzitako eskumenak, hain zuzen ere suteak itzaltzearen 
inguruko autonomia-erkidegoko araudia betearazteari dagokionez. 
 

II 

Lege hau honela dago banatuta: hogeita hamahiru artikulu ditu, bost kapitulutan 
banatuta; xedapen gehigarri bat, bost xedapen iragankor, xedapen 
indargabetzaile bat eta azken xedapenetako bi. 
 
Legearen lehenengo kapitulua "xedapen orokorrak" izenekoa da, eta, bertan, 
legearen gaia, eremua eta helburuak zein diren zehazten da.  
 
Legearen gaia suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko jarduera 
arautzea da, betiere Euskal Autonomia Erkidegoan. Horretarako, EAEko 
administrazio publikoetan eginkizun horiek dituzten zerbitzuak arautzen ditu 
legeak, eta beste horrenbeste egiten du zerbitzuotako langileen estatutu-
araubidearen ezaugarri bereziekin.  
 
Horiez gainera, legea suhiltzaile boluntario gisa dihardutenei ere ezarriko zaie, 
eta baita enpresetako suhiltzaileei ere, batzuk zein besteak Euskal Autonomia 
Erkidegoan ari badira lanean. Araudi honen bidez, lurraldeko zerbitzua bermatu 
nahi da, bai eta koordinaziorako eta lankidetzarako bideak jarri ere, elkarrekin 
aritzeko modua egoteko. 
 
Legearen II. kapituluak suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko 
EAEko administrazio publikoetako zerbitzuak arautzen ditu. 
 
Horretarako, kapituluko lehenengo atalak zerbitzu horiek guztiak larrialdiei aurre 
egin eta babes zibileko euskal sistemako oinarrizko zerbitzutzat hartzen ditu; 
euskal sistema horrek eskuduntza batzuk ditu, batzuk osoak (batez ere suteak 
prebenitu eta itzaltzearekin zerikusia dutenak), eta beste batzuk osagarriak, 
beste zerbitzu batzuekin batera eskaintzeko direnak, larrialdirik sortzen bada. 



 

 
 

Donostia kalea, 1. - 01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tef.: 945 01 80 00 – Faxa: 945 01 87 49 

Horrela, garbi uzten da suhiltzaileak larrialdietarako agenteak direla, hasiera 
batean zuten eginkizun nagusitik haratago joan baitira. Bestalde, legeak indartu 
egin du zerbitzu horiek prebentzio eta inspekzioaren eremuan izan behar duten 
egitekoa.  
  
Zerbitzu horiek izan behar dituzten ezaugarriak arau komun batean jasotzeak 
ez du esan nahi zerbitzu bakoitzak nolakotasun bereziak izaterik ez duenik; 
izan ere, ezaugarri berezi horiek hainbat eragileren araberakoak dira: foru- edo 
udal-erakundearena izatea zerbitzuaren titularitatea; kasuan kasuko lurraldean 
arrisku jakin batzuk egotea edo ez; edo historikoki nola erantzun izan zaien 
premia jakin batzuei. 
 
Kapitulu horretan, gainera, zerbitzuok jardutean izango dituzten oinarrizko 
printzipioak definitzen dira, eta baita araudiak zer-nolako ahalmenak ematen 
dizkien ere ezbeharren bat gertatzen denerako nahiz ikuskatzeko ahala 
gauzatzeko orduan ere; izan ere, horrela, jarduera horiei segurtasun juridikoa 
eman eta legezkotasuna neurtzeko balio izateaz gainera, zerbitzuen lege-
esparrua zedarritzen laguntzen da. 
 
II. kapituluaren bigarren atalean, zerbitzu publiko horien gaineko erakunde-
erantzukizuna arautzen da.  
 
Zerbitzuok sortu eta mantentzeko eskumena toki-araubidearen legediak dioena 
izango da, nahiz eta foru-aldundiei ematen zaien zerbitzuak geografikoki nola 
banatu zehazteko eskumena, betiere dagoeneko badiren zerbitzuak kontuan 
izanda eta zerbitzua lurralde historiko osoan bermatu beharko dutela gogoan. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen eginkizuna izango da lege 
hau erregelamendu bidez garatzea, hain zuzen ere suteen prebentzio eta 
itzalketako eta salbamenduko zerbitzuetan sartzeko araubidean komunak izan 
beharko duten ezaugarriak zehazteari dagokionez. 
 
Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren eginkizuna izango da (foru-
aldundiak eta udal administrazioa ere badaude akademiaren zuzendaritza-
kontseiluan) suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuen 
kategorietan sartzeko oinarrizko prestakuntza eskaintzea eta prestakuntzako 
gainerako jardueretan lankidetza eskaintzea. 
 
Lan egiteko metodoak homogeneizatu, ekipo eta materialak normalizatu nahiz 
homologatu eta suteetan izandako eskuhartzeei buruzko eredu estatistiko 
komun bat izateko, egoki ikusten da suteen prebentzio eta itzalketako eta 
salbamenduko zerbitzuak koordinatzeko batzorde bat sortzea; gaiak eragiten 
dien administrazio guztiek eta sindikatuek izango lukete ordezkaritza bertan, 
aholku-emailea izango litzateke, parte-hartze izaeraduna, eta akordioak hartuz 
gero, erakunde bakoitzaren borondatearen arabera eramango lirateke aurrera. 
 
II. kapituluaren hirugarren atalean, suteen prebentzio eta itzalketako eta 
salbamenduko zerbitzuen antolamendua eta funtzionamendua arautzen dira. 
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Zerbitzuen titularrak diren administrazioek erabaki behar dute nolako ezarpen 
juridiko izango duten bere zerbitzuek, bai eta nola kudeatuko dituzten ere; 
legeak zeharkako kudeaketa baztertzen du, eta zerbitzua lurralde osora, 
herritar guztiengana, iritsiko dela bermatzen duen printzipioa ezartzen du, 
betiere kasuan kasuko foru-aldundiak zehaztuko dituen eremu geografikoen 
arabera.   Legeak aukera ematen du lurralde bakoitzak zehaztu dezan zein 
duen formularik egokiena dituen premiei aurre egiteko. Ildo horretatik, 
erakundeen edo suhiltzaile-taldeen arteko lankidetzako tresnak edo akordioak 
lortzeko bidea ere zabalik uzten du, bakoitzak berezko duen eremutik kanpo ere 
jarduteko, eraginkorragoa denean. 
 
Zerbitzuotako langileak eskala eta hierarkia-lerro bakar batean sartuko dira, eta 
hainbat kategoriatan banatuta egongo. Lege honetan aurreikusten den estatutu-
araubidea eta gainontzeko funtzionarioena izango dute, eta langileok 
agintaritzako agentetzat hartuko dira lanean dihardutenean nahiz lanetik kanpo 
daudela ere, azken kasu horretan, edonolako istripu edo berehalako arrisku-
egoera batean egonda, aldez aurretik nor diren erakusten badute. 
 
Zerbitzuetan beste teknikari batzuk, administrariak edo beste ofizio 
batzuetakoak egon litezke, beharrezkoa bada, eta aldi baterako langileak ere 
kontratatu ahal izango dira, laguntza eskaintzeko edo urte sasoi jakin 
batzuetarako. 
 
Era berean, suhiltzaile laguntzaileak ere egongo dira aldi batez zerbitzuak 
eskaintzeko landa-eremuetan, biztanle gutxiko udalerriak dauden lekuetan. 
Suhiltzaile laguntzaile horiek zerbitzuak zehaztuko dituen eginkizunen 
araberako prestakuntza jaso beharko dute, lan egingo duten eskualde edo 
inguruan bizi beharko dute, eta lanerako gertu egon beharko duten denboraren, 
prestakuntzaren eta egingo duten lanaren araberako soldata izango dute. Era 
berean, suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuko 
arduradunen agintaritzapean dihardutela, agintaritzaren gainerako agenteen 
babes juridiko bera izango dute suhiltzaile laguntzaileok. 
 
Legearen III. kapituluak suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko 
EAEko administrazio publikoetako zerbitzuetako funtzionarioen estatutu-
araubidearen ezaugarriak arautzen ditu; bertan jasotzen ez den guztian, EAEko 
administrazio publikoetako gainontzeko langileentzako araubidea bete beharko 
dute. 
 
Ezaugarri horiek kontu hauekin dute lotura: kategoria eta sailkapen-multzoen 
definizioarekin; lanpostuan sartzearekin eta barne-sustapenarekin; lanpostuan 
sartzeko prestakuntza eta praktikaldiarekin; bigarren jarduerarekin, eta 
diziplina-araubidearekin. 
 
Zerbitzuetako funtzionarioak hierarkia-lerro bakar batean sartzen dira, eta lerro 
horretan honako kategoria hauek daude: Suhiltzailea, Dotazioko burua, Taldeko 
burua, Gainbegirale-burua (halakorik sortzen den lekuan), Ofiziala eta 
Inspektorea. Kategoria bakoitzak dituen egitekoak modu orokorrean zehaztu 
dira, nahiz eta kontuan izan beharko den nola zehazten den zein diren 
lanpostuen zerrendetan lanpostu bakoitzaren eginkizun orokorrak eta zehatzak. 
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Arautu egin da zer baldintza bete behar diren kategoria bakoitzean sartzeko, 
txanda ireki bidez nahiz barne-sustapen bidez. Arautu da orobat zer 
prestakuntza eta zer praktikaldi dagokien. 
 
Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuetan lan egitea 
gogorra denez bai fisikoki zein psikikoki, arreta berezia jarri behar da 
zerbitzuotako langileen osasunari begira. Eta gai horri legeak hainbat aldetatik 
heldu behar dio: Batetik, pertsonak babesteko ekipoen baldintzak daude; 
bestetik, lan arloko arriskuei aurre hartzeko araudiaz bat egin beharreko 
kontrolak daude, eta, bereziki, bigarren jardueraren gaia, osasun arloko 
arrazoiak direla eta ohiko zerbitzua arazorik gabe eskaintzerik ez dutenen lan 
profesionala egokitu ahal izateko. Hori guztia egiteko, mediku-epaimahai baten 
irizpena beharko da (legean bertan arautu da epaimahai hori), eta betiere 
baliaezintasun osoa edo baliaezintasun handia eman ez bazaio dena delako 
pertsonari. Administrazio-egoera horretan egon ahal izango dute, aldi batez, 
haurdun dauden funtzionarioek, eta ez dute mediku-epaimahaiaren irizpenik 
behar izango. 
 
Funtzionarioen eta zerbitzuetako suhiltzaile laguntzaileen diziplina-araubidea 
gainontzeko langile publikoen bera izango da, nahiz eta legean jasotzen diren 
ezaugarri bereziak izango dituzten. 
 
IV. kapitulua suhiltzaile boluntarioei buruzkoa da; udalerriek edo udalaz 
gaindiko beste toki-erakunde batzuek izan ohi dituzte, suteen prebentzio eta 
itzalketako eta salbamenduko zerbitzu batekin hitzarmena eginda. Boluntario 
horiek Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak antolatutako prestakuntza 
gainditu beharko dute, eta baita proba fisikoak ere. 
 
V. kapituluan, enpresetan suteak itzaltzeko dauden zerbitzuak arautzen dira; 
enpresako suhiltzaile kontzeptua zehazten du, eta pertsona horiek Polizia eta 
Larrialdietako Euskal Akademiak emandako egiaztagiria beharko dutela 
ezartzen du. Akademiak zehaztutako prestakuntza gainditu beharko dute. 
Langileok lanean ari diren enpresan norberaren burua babesteko plan bat abian 
jartzean edo enpresari eragiten dion babes zibileko plan bat abian jartzean 
pertsona horiek zer egin beharko duten ere zehazten da V. kapituluan.  
 
Legeak, bukatzeko, zenbait xedapen iragankor ditu, gai hauei buruzkoak: 
zerbitzuen barne-erregelamenduak egokitzeko epeak; zerbitzuen kategoria 
zaharrak legean jasotakoetara egokitzea eta langileak kategoria berrietan 
sartzeko bideak; Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren prestakuntza-
jarduerari buruzko zenbait aurreikuspen; azkenik, enpresako suhiltzaile gisa 
gaitzea arau hau indarrean sartu aurretik eginkizun horietan ari ziren pertsonak. 
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I. KAPITULUA. - 
XEDAPEN OROKORRAK. 

 
1. artikulua.- Xedea eta aplikazio-eremua. 
 
1.- Lege honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan suteen prebentzio eta 
itzalketako eta salbamenduko jarduera arautzea eta euskal administrazio 
publikoetan era horretako lanak egiten dituzten zerbitzuak nahiz zerbitzuotako 
langileen estatutu-araubidea arautzea. 
 
2.- Lege honek honako hauei eragingo die: 
 
a) EAEko administrazio publikoetako suteen prebentzio eta itzalketako eta 
salbamenduko zerbitzuei eta horietan diharduten langileei.  
 
b) Suhiltzaile boluntarioei. 
 
c) Euskal Autonomia Erkidegoan enpresako suhiltzaile gisa diharduten 
suhiltzaile-zerbitzuei. 
 
 
2. artikulua.- Helburuak. 
 
Lege honen helburua da Euskal Autonomia Erkidego osoan eskaini ahal izatea 
suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzua, legean jasotzen 
den moduan, eta zerbitzu horietan elkarrekin eta larrialdietako beste zerbitzu 
batzuekin koordinaturik aritzeko bideak aurreikustea. Hori guztia gai honetan 
eskumenak dituzten administrazioen autonomia errespetatuta egingo da. 
 
 

II. KAPITULUA. - 
 EAE-KO ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAKO SUTEEN PREBENTZIO ETA 

ITZALKETAKO ETA SALBAMENDUKO ZERBITZUAK. 
 
 
LEHENENGO ATALA.- ZERBITZUEN DEFINIZIOA ETA EZAUGARRIAK. 
 
 
3. artikulua.- Izaera eta eginkizunak. 
 
1.- suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko EAEko 
administrazioetako zerbitzuak oinarrizko zerbitzuetako batzuk dira larrialdietako 
eta babes zibileko euskal sistemaren barruan, Euskadiko Segurtasun 
Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 60.2 
artikuluan xedatutakoaz bat. 
 
2.- Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduaren arloan, eginkizun 
hauek dituzte:  
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a) Ezbeharra edo bestelako larrialdi-egoera bat gertatzean, suteak prebenitzea 
eta itzaltzea, eta arriskuan diren pertsonei lagundu eta ondasunak babestea. 
 
b) Eskumenak dituzten lurraldean, suteen aurkako segurtasuna sustatzea; 
ikuskatze- eta prebentzio-lanak ere egin ahal izango dituzte, sutea izateko 
arriskua saihestu edo gutxitzeko eta indarrean den araudia betetzen dela 
ziurtatzeko. 
 
c) Suteak prebenitu, suteei hedatzen utzi ez eta suteok eragin ditzaketen 
kalteak saihesteko, hartu beharreko neurrien berri eman, aholkuak eman eta 
hori guztia gizartean zabaltzea.  
 
d) Zabalkunde-kanpainak antolatzea eta horietan parte hartzea, jendeak suteen 
aurkako prebentzioari buruzko arauak hobeto ezagutu ditzan. 
 
e) Suteen aurka babesteko teknikak, instalazioak eta sistemak aztertzea. 
 
3.- Babes zibileko beste eginkizun batzuetan eta larrialdietako ekintzetan ere 
jardun behar dute, babes zibileko planen aurreikuspenekin eta taktika 
operatiboekin bat etorriz, eta bereziki: 
 
a) Babes zibileko planak eta taktika operatiboak ezartzeko lanetan parte 
hartzea. 
 
b) Egin behar dituzten erreskate- eta salbamendu-lanak egitea. 
 
c) Edozein larrialdi-egoeratan esku hartzea, arriskuguneak ezabatzeko eta 
arriskuan dauden pertsonei eta ondasunei laguntza emateko, zerbitzuotako 
kideen gaitasun berezia eta eskura dauden baliabide materialak egokiak 
izateagatik hala eskatzen zaienean; batez ere, industriaren arriskuetan, eta 
zirkulazioaren eta salgai eta bidaiarien garraioan gertatzen diren istripuen 
ondoriozkoetan. 
 
d) Zuzendaritza aurreratuaren postuak zuzendu edo horietan parte hartzea, 
indarrean den plangintzak esaten duenaren arabera. 
 
e) Duten gaitasuna dela-eta parte hartzen duten istripuetan, horiei buruz ikertu 
eta informazioa ematea, eta baita agintari eskudunak hala eskatzen dienean; 
batez ere suteak non sortu eta zerk eragin dituen jakiteko. 
 
f) Administrazio publikoek babes zibilaren zabalkunderako eta 
kontzientziaziorako sustatzen dituzten kanpainetan parte hartzea. 
 
g) Indarrean den legeriak ematen dien beste edozein eginkizun, eta pertsonak 
eta ondasunak babestea helburu duen beste edozein, betiere beharrezkoak 
badira eta gertatutakoarekin proportziodunak. 
 
4.- Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuek interes 
publikoa duten beste zerbitzu batzuei laguntza teknikoa eskaini ahal izango 
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diete, kontuan izanda kideek gaitasun berezia dutela eta eskura dituzten 
baliabide materialak egokiak diren neurrian. 
 
5.- suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko udal-zerbitzuek, 
autoantolaketako dituzten arauetan xedatutakoaren barruan eta kualifikazio 
profesionalaren arabera, eraikin, lokal, instalazio edo jardueren inguruko 
ikuskatze-lanak egin eta txostenak idatzi ahal izango dituzte, jardueren 
lizentzia, baimen edo erabiltzeko gaitasuna ematen duten bestelako tituluak 
ematearen inguruan; beste horrenbeste egingo dute eskatzekoak diren 
segurtasun-baldintzak betetzen ote diren egiaztatzeko. 
 
Foru-zerbitzuek eta udalerria baino lurralde-eremu handiagoko zerbitzuek behar 
den laguntza eta aholkularitza eman ahal izango dute, aurretiaz eskatuz gero, 
eta laguntza edo aholkularitza hori udal interesatuarekin gomendio bat edo 
hitzarmen bat adostuz gauzatu liteke. 
 
Edozein kasutan, eta eskumena duen administrazioarekin koordinaturik, beren 
jarduera-eremuaren barruan dauden eraikinak, lokalak, instalazioak edo 
jarduerak ikuskatzeko aukera izango dute, pertsona edo ondasunak arriskuan 
egon daitezkeela dakiten kasuan. 
 
 
4. artikulua.- Jarduteko printzipioak. 
 
Jarduteko oinarrizko printzipio hauek izango dituzte suteen prebentzio eta 
itzalketako eta salbamenduko zerbitzuek: 
 
a) Oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak errespetatzea. 
 
b) Hartu beharreko erabakiak hartuta jardutea, eta eskura dituzten baliabideak 
erabiltzerakoan, printzipiook betetzea: kongruentzia, azkartasuna, egokitasuna 
eta proportzionaltasuna. 
 
c) Egoerak behartuta edo hala eskatu zaielako herritarrei laguntza eta babesa 
eman behar dietenean, herritar horiekin errespetuz eta adeitasunez jokatzea. 
 
d) Beste administrazioekiko harremanetan, printzipio hauek beteko dituzte: 
gaitasunarena, lankidetzarena, koordinazioarena, elkarkidetzarena, 
elkartasunarena eta elkarrekiko laguntzarena. Beren jarduna erabil litezkeen 
bitartekoen eta baliabideen osagarritasunaren eta subsidiariotasunaren arabera 
bideratuko dute, larrialdi-planen aplikazioarekin bateragarri eginez. 
 
e) Erakundeen arteko leialtasun-printzipioaren arabera jardutea; izan ere, 
arriskua dagoenean informazioa azkar emanda eta aginduak ematean 
gardentasunez arituta, errazagoa izango da istripua ahalik eta azkarren 
konpontzea eta, ondorioz, ahalik eta jende gutxien hil eta ondasunetan ahalik 
eta eragin txikiena izatea. 
 
f) Hierarkiaren eta menpekotasunaren printzipioak betetzea, agintariek eta 
hierarkian gorago daudenek diotena betez eta errespetatuz. 



 

 
 

Donostia kalea, 1. - 01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tef.: 945 01 80 00 – Faxa: 945 01 87 49 

 
g) Dituzten eginkizunak betetzea, egituraren barruko hierarkiaren arabera. Hala 
ere, obeditu beharrak ez du eragingo ordenamendu juridikoaren aurkakoak 
diren egintzak betearaztea. 
 
5. artikulua.- Ahalmenak. 
 
1.- Suteak itzaltzean edo larrialdiko beste egoera batzuetan, suteen prebentzio 
eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuetako langileek beharrezko iritzitako 
guztia egingo dute, zentzuz eta proportzioz jardunda, sutea itzali edo 
prebenitzeko, pertsonak, ondasunak eta denon ondarea babesteko edo horiek 
jasan dezaketen kaltea prebenitzeko edo mugatzeko. 
 
2.- Zehazki, ahalmen hauek izango dituzte esku hartzen ari diren sute edo 
istripuetan, betiere proportzionaltasunaren, egokitasunaren eta ahalik eta kalte 
gutxien eragitearen printzipioekin bat etorriz: 
 
a) Sutea, hondamendia edo hondamen publikoa gertatzen den egoerari eta 
lekuari buruzko informazioa lortzea, egoerari aurre egiteko zer egin behar den 
zehazteko. 
 
b) Enpresa publiko eta pribatuetako segurtasun, suteen aurkako prebentzio eta 
autobabeserako zerbitzuetako langileei aginduak eta jarraibideak ematea, 
horretarako dituzten eskumenen arabera. 
 
c) Eraikinetan sartzea, beharrezkoa bada indarra erabilita ere bai, lokalaren edo 
dena delako lekuaren jabearen edo bertan denaren baimena izan gabe ere, 
premia nabarmena denean. 
 
d) Ibilgailuak mugitu, beste leku batera eraman edo horien barruan sartzea, 
jabearen baimenik gabe. 
 
e) Bide publikoetako joan etorria etetea nahiz trafikoa gerarazi eta bideratzea, 
segurtasun-indarrik ez bada bertan. 
 
f) Bide eta leku publikoetako zirkulazioa edo bertan egoteko aukera mugatzea, 
behar besteko denboran. 
 
g) Jendeari dena delako instalazio edo lekuan sartzeko mugak jartzea. 
 
h) Ohiz kanpoko eta behin-behineko beste segurtasun-neurri batzuk hartzea, 
larrialdiak kudeatzeko legean aurreikusten den moduan, larrialdiko egoeretan 
nahiz suteak, hondamendiak edo hondamen publikoak izaten direnean; esate 
baterako, leku eta establezimendu publikoak itxi edo utziaraztea, edo eraikin 
nahiz bestelako sail edo etxebizitzak hustea. 
 
3.- Ezbeharrak ikuskatu eta ikertzeko dituzten ahalmenak erabiltzen ari direla, 
suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuetako langileek 
ondorengoak egin ahal izango dituzte: 
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a) Lokaletan sartu, beren eginkizunak aurrera eramateko beharrezkoa den 
informazioa lortzeko asmoz; dena den, etxebizitzetan sartzeko, Konstituzioak 
ezarritako muga bete beharko dute; horretarako, epaitegien laguntza eskatu 
beharko da. 
 
b) Lokalean den edozein pertsonari informazioa, agiriak eta erregistroak eskatu, 
edo beste edozein laguntza modu, ikuskatze-lana aurrera eramateko 
beharrezkoa denean. 
 
c) Lokaletako edozein agiri edo erregistro berrikusi edo kopiatu, betiere datu 
pertsonalak babesteko araudian xedatutakoa errespetatuta. 
 
d) Beharrezko iritzitako ikuskatze-lan, neurketa nahiz probak egin eta laginak 
jaso. 
 
 
BIGARREN ATALA.- ESKUMENAK. 
 
6. artikulua.- Udalerriak. 
 
Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuen inguruan, 
udalerriek eskumen hauek izango dituzte: 
 
a) Zerbitzuok sortu eta mantentzea, toki-araubidearen legeriaz bat zerbitzu hori 
eskaini beharra badute. 
 
b) Eraikinetan ezbeharrak gertatzeko arriskua saihesteko behar besteko 
babesa bermatuko duten ordenantzak onartzea. 
 
c) Lizentziak, baimenak edo erabiltzeko baimena ematen duten beste titulu 
batzuk emateko orduan, legeria sektorialak suteak prebenitu eta itzaltzearen 
arloan udalerrien esku utzitako ahalmenak gauzatzea. 
 
 
7. artikulua.- Lurralde historikoak. 
 
Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuen inguruan, 
lurralde historikoetako foru-aldundiek eginkizunok izango dituzte: 
 
a) Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuak sortu eta 
mantentzea, zerbitzu horiek sortu beharrik ez duten udalerriei zerbitzua eskaini 
ahal izateko. 
 
b) Zerbitzuak eskaintzeko eremu geografikoak zehaztea, dagoeneko badiren 
zerbitzuak kontuan izanda, eta zerbitzu horiek lurralde historikoko lurralde 
osoan eskainiko direla bermatzea, lege honetan aurreikusitakoaz bat. 
 
c) Hala eskatzen duten udalak zerbitzua eskaintzetik salbuestea; salbuespen-
akordioan jasota utziko da zerbitzua foru-aldundiak bere gain hartu duela eta 



 

 
 

Donostia kalea, 1. - 01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tef.: 945 01 80 00 – Faxa: 945 01 87 49 

zerbitzuaren kostua finantzatzeko udalak zenbat ordaindu beharko duen, hala 
behar badu. 
 
d) Zerbitzua eskaini beharrik izan gabe ere zerbitzua jartzen duten udalerrietako 
eta beste toki-erakunde batzuetako suhiltzaile boluntarioen zerbitzuak 
koordinatzea. 
 
8. artikulua.- Erakunde erkideak. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde erkideek eginkizun hauek izango 
dituzte suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuei 
dagokienez: 
 
a) Lege hau erregelamendu bidez garatzea, suteen prebentzio eta itzalketako 
eta salbamenduko zerbitzuetan sartzeko araubidean komunak izan behar duten 
ezaugarri bereziak zehazteko. 
 
b) Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuetako 
kategorietan sartzeko oinarrizko prestakuntza eskaintzea, Polizia eta 
Larrialdietako Euskal Akademiaren bidez, eta prestakuntzako gainontzeko 
jardueretan lankidetza eskaintzea. 
 
c) Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuen jabe diren 
administrazioei lankidetza eskatzea, dagokion lurralde-eremutik kanpo 
jarduteko, beharrezkoa denean, betiere lege honen 11.2. artikuluan 
xedatutakoa beteta. 
 
d) Lan-metodoak homogeneizatu, ekipo eta materialak normalizatu eta 
homologatu eta suteetan esku hartzean estatistika-eredu komuna izatea 
bultzatzea, hain zuzen ere Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuak 
Koordinatzeko Batzordearen bidez. 
 
 
9. artikulua.- Koordinazio Batzordea. 
 
1.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuak Koordinatzeko 
Batzordea sortzen da, eta gaiaren inguruan aholkuak eman, eztabaidatu eta 
parte hartzeko organo gorena izango da; Eusko Jaurlaritzan segurtasun 
publikoaren arloko eskumenak dituen sailari atxikita egongo da.  
 
2.- Eginkizun hauek izango ditu Koordinazio Batzordeak: 
 
a) Lege honen gaiari eragingo dioten xedapen orokorren egitasmoei buruzko 
irizpena ematea, batez ere lege hau garatuko dutenei buruz. 
 
b) Zerbitzuak hobetzeko proposamenak egitea, batez ere erantzuteko 
denboraren eta zerbitzua baldintza homogeneoetan eskaintzearen inguruan. 
 
c) Zerbitzuen baliabide teknikoak eta behar dituzten bestelako baliabideak 
homogeneizatzea proposatzea, egin beharreko lanak eraginkorragoak izateko. 



 

 
 

Donostia kalea, 1. - 01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tef.: 945 01 80 00 – Faxa: 945 01 87 49 

 
d) Zerbitzuen jarduteko metodoak eta protokoloak homogeneizatzea sustatzea; 
horretan diharduten administrazio guztiek adostuak izan beharko dute.  
 
e) Zerbitzuentzat izango diren ikastaroen eta gainerako prestakuntza-ekintzen 
programazioaren berri izatea. 
 
f) Zerbitzuen arteko lankidetzarako akordioak bultzatzea. 
 
g) Zerbitzu guztientzat komuna izango den estatistika-eredu bat ezar dadila 
sustatzea. 
 
h) Lege honek edo gainontzeko ordenamendu juridikoak emandako beste 
eginkizun batzuk. 
 
3.- Batzordearen proposamen eta irizpenak ez dira lotesleak izango. 
 
4.- Honela egongo da osatuta Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu 
Zerbitzuak Koordinatzeko Batzordea: 
 
a) Lehendakaria: Eusko Jaurlaritzan segurtasun publikoaren arloko eskumenak 
dituen saileko zuzendari bat.  
 
b) Euskal Autonomia Erkidegoan suteen prebentzio eta itzalketako eta 
salbamenduko zerbitzuen titularrak diren administrazioen bina ordezkari.   
 
c) Eusko Jaurlaritzako bi ordezkari, segurtasun publikoaren arloko eskumenak 
dituen saileko sailburuak aukeratuak, hain zuzen ere batzordeak dituen 
eginkizunen eremuan erantzukizunen bat dutenen artetik. 
 
d) Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako jangela 
 
e) Euskal Autonomia Erkidegoko suteen prebentzio eta itzalketako eta 
salbamenduko zerbitzuetako langileen arloan ordezkaritza handiena duen 
sindikatuaren ordezkari bat.   
 
f) Euskal Autonomia Erkidegoko udalen ordezkaritza zabalena duen elkarteko 
ordezkari bat. 
 
e) Idazkaria: Eusko Jaurlaritzan segurtasun publikoaren arloko eskumena duen 
saileko funtzionario bat; hitz egiteko aukera izango du, baina ez bozkatzekorik. 
 
 
HIRUGARREN ATALA.- ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA. 
 
10. artikulua.- Kudeatzeko era. 
 
1.- Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuak legerian 
aurreikusitako zuzeneko kudeaketa-molderen bat erabiliz emango dira; 
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zerbitzuaren titularra den administrazio publikoak erabakiko du zein den molde 
hori. 
 
2.- Zerbitzua eskaintzeko betebeharra duten administrazio publikoek zerbitzua 
elkarrekin kudeatzea hitzartu ahal izango dute, partzuergo bat edo beste 
elkarte-moduren bat eratuta. Zerbitzua partzuergo baten bidez eskaintzea 
erabakiz gero, zerbitzua eskaintzeko betebeharrik ez duten udalerrietan ere 
zerbitzua eskaintzea bermatu beharko da. 
 
 
11. artikulua.- Aplikazio-eremua. 
 
1.- Zerbitzua sortu duen administrazio publikoak eskumenak dituen lurraldean 
eramango ditu aurrera zerbitzu bakoitzak eginkizunak. 
 
2.- Dena den, lurralde-eremu horretatik kanpo ere jardun ahal izango du, hala 
jasota badago beste erakunde publiko batekin hitzartutako lankidetzarako 
akordioetan, edo hala eskatzen badu, premia larriko egoera batean, beste 
lurralde bateko larrialdiaz arduratzen den agintaritzak. 
 
Berezko lurralde eremutik kanpo zerbitzuak eskaintzean, hierarkiako agintarien 
zuzeneko agindupean eta lanean arituko diren lurraldeko agintari eskudunen 
agindupean egongo dira zerbitzuok. 
 
 
12. artikulua.- Lurralde osora iristeko bermea. 
 
1.- Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldea suteen prebentzio eta itzalketako 
eta salbamenduko hainbat zerbitzuren artean dago banatuta; zerbitzuok kasuan 
kasuko administrazio publikoek sortu dituzte, edo sortuko dituzte, bakoitzak 
bere aldetik edo beste batzuekin elkartuta, lege honetan zehazten diren 
printzipioen arabera. 
 
2.- Zerbitzua lurralde historiko osoan eskainiko dela bermatzeko, zerbitzu edo 
parke bakoitza zein lurralde-eremutan arituko den zehaztuko dute foru-
aldundiek, betiere arriskuen arabera eta kokalekua eta eskura dauden 
baliabideak optimizatu nahian. Horren berri eman beharko diote, aldez aurretik, 
lege honetako 9. artikuluan aipatzen den koordinazio-batzordeari.  
 
Eremu horietan lurralde historiko bat baino gehiagoko udalak elkartu ahal 
izango dira; horretarako, dagokien foru-aldundiek akordioa egingo dute aldez 
aurretik. 
 
13. artikulua.- Lankidetzarako mekanismoak. 
 
1.- Zerbitzuaren eraginkortasuna optimizatzeko komenigarriagoa denean, foru-
aldundiek foru-zerbitzuen berezko jarduerak kudeatzeko gomendioa itundu ahal 
izango dute zerbitzu propioak dituzten udalekin mugape edo arlo jakin batean. 
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2.- Mugatutako eremu geografikoen arabera zerbitzuaren edo parkearen 
jarduera-eremuak udalerri bat baino gehiago hartzen duenean, zerbitzua eman 
behar duten udalerriek eta –hala badagokio– foru-aldundiak beren artean itundu 
ahal izango dute nola eman zerbitzua zerbitzu hori antolamendu juridikoak 
lankidetzarako onartzen duen edozein modutara eskaintzeko. 
 
3.- Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuen titularrak 
diren administrazioek elkarrekin lankidetzan jarduteko mekanismoak itundu ahal 
izango dituzte suhiltzaileak eta autobabes-taldeak dituzten enpresekin, lege 
honen 33. eta 5.2.b) artikuluekin bat etorriz. 
 
4.- Suteen prebentzio eta itzalketa eta salbamendu arloetan eskumena duten 
EAEko administrazio publikoek Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko 
administrazio publikoekin lankidetzan jarduteko hitzarmenak sinatu ahal izango 
dituzte, eskualde batzuetan ematen den zerbitzua hobetzeko. 
 
 
14. artikulua.- Antolaketa. 
 
1.- Nork bere antolaketa eta funtzionamendu propioa ezarriko dituzte suteen 
prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuek. 
 
2.- Suhiltzaile-etxe bat edo gehiago izango dira zerbitzu bakoitza antolatzeko, 
eta lurraldeka berezitutako jarduera-arloak izango dituzte. 
 
3.- Lege honen 9. artikuluan aipatzen den koordinazio-batzordean 
eztabaidatuko da zeintzuk diren kalitateko gutxieneko estandarrei buruzko 
gomendio eta jarraibideak, erantzun-denborak eta zerbitzua emateko 
baldintzak, erakunde bakoitzak bere borondatez ezarri ahal izango dituenak. 
 
 
15. artikulua.- Langileak. 
 
1.- Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuetako 
funtzionarioak administrazio bereziko eskalan kokatzen dira, suteak itzaltzeko 
azpieskalan. Hierarkian, berriz, kategoria hauek dituzte: 
 
a) Inspektorea: goi-mailako unitate teknikoak eta operatiboak zuzendu, 
koordinatu eta ikuskatzeko funtzioak ditu, baita beste funtzio zehatz batzuk ere, 
suak aurreikusi eta itzaltzekoak eta salbamendu-funtzioak. 
 
b) Ofiziala: goi-mailako unitate teknikoei edo/eta operatiboei agintzeko funtzioak 
ditu, baita beste funtzio zehatz batzuk ere, suak aurreikusi eta itzaltzekoak eta 
salbamendu-funtzioak. 
 
b) Gainbegirale-burua: kategoria hori sortzen duten zerbitzuetan, tarteko 
mailetako unitate operatiboei agintzeko funtzioak ditu; prebentzioko eta suak 
itzaltzeko funtzioak eta salbamendu-funtzio zehatzak ere baditu, baita 
inspektoreei edo ofizialei laguntza teknikoa emateko beste funtzio batzuk ere. 
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c) Taldeko burua: tarteko mailako funtzio operatiboak ditu; bere ardurapeko edo 
dotazioko buru baten ardurapeko oinarrizko mailako talde operatiboak 
koordinatu eta agintzeko funtzioak ere baditu, baita beste funtzio zehatz batzuk 
ere, prebentziokoak, suak itzaltzekoak eta salbamendu-funtzioak. 
 
d) Dotazioko burua: tarteko mailako funtzio operatiboak eta oinarrizko mailako 
talde operatibo bati edo gehiagori zuzenean agintzeko funtzioak, baita beste 
funtzio zehatz batzuk ere, prebentziokoak, suak itzaltzekoak eta salbamendu-
funtzioak. 
 
d) Suhiltzailea: oinarrizko mailako funtzio operatiboak ditu, baita beste funtzio 
zehatz batzuk ere, prebentziokoak, suak itzaltzekoak eta salbamendu-funtzioak. 
 
2.- Larrialdi berean hierarkia-maila bereko langileek esku hartu behar dutenean, 
suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuek ezarriko dute 
nork duen agintzeko lehentasuna. 
 
3.- Aurreikusitako kategorietako langileek agintzeko, batzuetan, zerbitzua 
emateari lotutako administrazio-funtzio edo -ataza ez operatiboak egin behar 
izango dituzte, segun eta zer erabakitzen duen administrazio bakoitzak bere 
burua antolatzeko daukan ahalmenean oinarrituta. 
 
4.- Zerbitzuei atxiki ahal izango zaizkie beste langile tekniko edo administratibo 
batzuk edo, beharrezkotzat jotzen badute, beste lanbide batzuetakoak ere; era 
berean, aldi baterako langileak kontratatu ahal izango dituzte lanean laguntzeko 
edo aldi baterako lanak egiteko. 
 
5.- Foru-zerbitzuek suhiltzaile laguntzaileak eduki ahal izango dituzte aldi batez 
zerbitzuak emateko biztanle gutxiko udalerriak biltzen dituzten nekazaritza-
eremuetan.  
 
Suhiltzaile laguntzaile horiek, berriz, prestakuntza berezia jasoko dute, 
hurbileko lehen laguntzakoa; atxikita dauden eskualdean edo inguruan izan 
beharko dute bizilekua, eta, esku-hartzen dutenean, ordainsari bat jasoko dute, 
eskuragarri, prestatzen eta aktibatzen emandako denboraren arabera. 
 
 
16. artikulua.- Agintaritza-agenteak. 
 
1.- Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuetako 

funtzionarioak agintaritza-agentetzat joko dira lanean ari direnean, baita 
lanetik kanpo daudenean ere, beren izaera egiaztatu, eta ezbeharren 
batean edo berehalako arrisku-egoeraren batean parte hartzen 
dutenean. 

 
2.- 15.5 artikuluan aipatzen diren suhiltzaile laguntzaileek ere babes juridiko 
bera izango dute beren suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko 
zerbitzuetako agintari edo arduradunen esanetara parte hartzen duten lanetan. 
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17. artikulua.- Lanbide-uniformea, -ekipamendua eta -identifikazioa. 
 
1.- Lanean ari direnean, suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko 
zerbitzuetako langileek uniformea eta norbere burua babesteko ekipamendua 
izan beharko dute: zerbitzuko funtzioak betetzeko behar diren arauzko jantziak 
erabiliko dituzte, eta arautegia bete beharko dute norbere burua babesteko 
ekipamenduek. 
 
2.- Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuetako langile 
guztiek lanbidea egiaztatzen duen dokumentu bana izango dute, ezaugarri 
fisikoei eta arauz ezartzen diren segurtasun-ezaugarri komunei buruzkoa. 
Dokumentu hori, berriz, segurtasun publikoko eskumena duen sailak prestatuko 
du, eta dagokion zerbitzuaren titularra den administrazioak emango; dokumentu 
horretan, gutxienez, honako datu hauek jasoko dira: zer zerbitzuren menpe 
dagoen langilea, zein den haren lanbide-kategoria, eta zein den haren 
erregistro-zenbaki indibiduala. 
 
3.- Identifikazio profesionaleko zenbaki hori identifikazio-elementu modura 
erabiliko da, eta uniformean ere azaldu beharko da. 
 
 

III. KAPITULUA.- 
ESTATUTU-ARAUBIDEA 

 
 
18. artikulua.- Aplikatu beharreko araubidea. 
 
1.- Lege honetan eta berau garatzen duten arauetan berariaz aurreikusten ez 
den guztirako, EAEko administrazio publikoetako prebentzio, su itzaltze eta 
salbamenduko zerbitzuetako funtzionarioak Euskal Autonomia Erkidegoko zein 
administrazio publikokoak izan, administrazio publiko horretako gainerako 
langileentzat aurreikusten den estatutu-araubide bera izango dute. 
 
2.- Artikulu honetan aurreikusten den araubidea, berriz, ez zaie aplikatuko 
langile teknikoei, administratiboei edo 15.4 artikuluan aipatzen diren 
lanbideetako langileei. Langile horiek beren kategoriako berezko funtzioak 
beteko dituzte, eta menpeko diren administrazioaren gainerako langileentzat 
oro har ezartzen den administrazio-araubideak zehazten duena bete beharko 
dute. 
 
 
19. artikulua.- Sailkapen-taldeak. 
 
1.- Honako kategoria eta sailkapen-talde hauetakoak dira suteen prebentzio eta 
itzalketako eta salbamenduko zerbitzuetako funtzionarioak: 
 
a) Inspektorea: A sailkapen-taldekoa eta A1 azpitaldekoa da. 
 
b) Ofiziala: A sailkapen-taldekoa eta A2 azpitaldekoa da. 
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c) Taldeko burua: C sailkapen-taldekoa eta C1 azpitaldekoa da. 
 
d) Dotazioko burua: C sailkapen-taldekoa eta C1 azpitaldekoa da. 
 
e) Suhiltzailea: C sailkapen-taldekoa eta C1 azpitaldekoa da. 
 
2.- Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuek, hala nahi 
badute, Gainbegirale-buruaren kategoria sortu ahal izango dute, B sailkapen-
taldekoa. 
 
 
20. artikulua.- Sarrera. 
 
1.- Oposizio eta oposizio-lehiaketako sistemak erabiliko dira suteen prebentzio 
eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuetan sartzeko; horrez gain, 
prestakuntza-ikastaroak eta praktikaldiak egin beharko dira hautaketa-
prozesuko beste fase batean. 
 
2.- Suhiltzaileen kategorietan sartzeko, oposizio-sistema edo lehiaketa-oposizio 
librea erabiliko da. 
 
3.- Dotazioko buruaren kategorian sartzeko, berriz, barne-sustapena erabiliko 
da: oposizioa edo oposizio-lehiaketa.  
 
4.- Gainerako kategorietan sartzeko, barne-sustapena eta txanda irekia 
erabiliko da, oposizio edo oposizio-lehiaketa. Deialdi guztietan, plaza-kopuru 
zehatz bat gorde ahal izango da barne-sustapenerako. 
 
 
21. artikulua.- Barne-sustapena. 
 
1.- Barne-sustapeneko deialdietan parte hartzeko, funtzionarioek baldintza 
hauek bete beharko dituzte, kategoria bakoitzean sartzeko ezarritako baldintza 
orokorrez aparte: 
  
a) Eskatutako titulazioaren jabe izatea eta beheragoko mailan jarduera aktiboan 
edo zerbitzu berezietan aritzea, edo senitartekoak zaintzen aritzeagatik 
eszedentzian egotea, indarkeria terrorista edo genero-indarkeria tartean dela. 
 
b) Hiru urte beteta izan beharko dituzte karrerako funtzionario modura benetan 
egindako zerbitzuan, behe-beheragoko kategorian. 
 
c) Funtzioak betetzeko eskatzen diren baldintza fisiko eta psikikoak betetzea, 
deialdian ezartzen den moduan. 
 
d) Ezin izango dira egon bigarren jarduerako egoera batean, haurdunaldian 
salbu. 
 
2.- Eskatutako titulazioa edukiz gero, taldeko buruaren kategoriako 
funtzionarioek aukera izango dute A taldeko ofizialen A2 azpitaldera sustatzeko, 
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B taldetik pasatu gabe; dena den, horretarako, barne-sustapenerako eskatzen 
diren gainerako baldintzak ere bete beharko dituzte. 
 
 
22. artikulua.- Hautaketa-prozesua. 
  
1.- Egin beharreko proba-moten eta bete beharreko funtzioen edukiaren arteko 
egokitzapena gordeko dute aukeraketa-prozedurek; horretarako, era honetako 
probak sartu ahal izango dituzte: orotariko edo berariazko ezagupen-ariketa 
teorikoak eta praktikoak, test psikoteknikoak, gaitasun fisikoko probak, 
elkarrizketak, prestakuntza-ikastaroak eta praktikaldiak. Era berean, beste 
sistema batzuk ere erabili ahal izango dira bermatzeko funtzioak betetzeko bete 
behar diren baldintza kognitibo, psikiko eta fisikoak dituzten pertsonak 
hautatzen direla. 
 
2.- 9. artikuluan arautzen den koordinazio-batzordeak txostena eman eta gero, 
Eusko Jaurlaritzak zehaztuko du zeintzuk diren prebentzio, su itzaltze eta 
salbamenduko zerbitzuetako eskala eta kategorietan sartzeko hautaketa-
prozesuetako programei, edukiari eta egiturari buruko oinarrizko arauak. 
 
3.- Dagokion zerbitzuaren titularra den administrazioak hautaketa-prozesuak 
egiteko gomendioa eman ahal izango du, Polizia eta Larrialdietako Euskal 
Akademiaren zerbitzuetako eskaletan eta kategorietan sartzeko hautaketa-
prozesuak hain zuzen. 
 
 
23. artikulua.- Prestakuntza eta praktikaldia.  
 
1.- Prestakuntza-ikastaroak eta praktikaldiak ezingo dira arauz zehazten dena 
baino gehiago luzatu, ez bereizita, ez metatuta. Baztertzaileak izango dira, eta 
gainditu ezean, hautaketa-prozesutik kanpo geratuko da izangaia, eta dagokion 
kategorian sartzen lagundu diezaioketen eskubide guztiak galduko ditu. 
 
2.- Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak antolatu eta garatuko ditu 
eskala eta kategorietan sartu aurreko prestakuntza-ikastaroak eta praktikaldiak, 
hargatik eragotzi gabe Akademiak prestakuntza-zentroei eskuordetzea zerbitzu 
horiek. 
 
3.- Prestakuntza-ikastaroak eta praktikaldiak kategoria bakoitzaren arabera 
definituko dira; haien edukia eta iraupena, berriz, desberdina izan ahal izango 
da txanda ireki bidez edo barne-sustapen bidez iristen diren pertsonentzat. 
 
4.- Txanda irekiko izangaien kasuan, prestakuntza-ikastaroak eta praktikaldiak 
ezin izango dira aldi berean egin. 
 
Praktikaldiak zentro edo bulego egokietan egingo dira, hain zuzen ere jarduera-
arloen arabera izangaien prestakuntza osoa lortzeko eta xede-
administrazioaren egitura eta zerbitzuaren funtzionamendu zehatza ezagutzeko 
aukera ematen duten zentro edo bulegoetan. 
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5.- Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak baliozkotu ahal izango du 
izangaiak egin duela egiaztatzen duen prestakuntza, deialdiaren oinarriek hala 
aurreikusten badute. 
 
6.- Sailkapen-talde bereko kategorien arteko barne-sustapenaren kasuan, 
kategoria berrian bereganatu beharreko erantzukizun handiagoarekin zerikusia 
duten trebetasunak eta ezagutzak jasotzera baino ez da bideratuko 
prestakuntzaren edo praktikaldiaren edukia.  
 
7.- Praktiketako funtzionario izendatuko dira prestakuntza-ikastaroetara eta 
praktikaldietara iristen diren izangaiak. Ikastaroa edo praktikaldia hasten 
denetik, egoera horretan jarraituko dute harik eta karrerako funtzionario 
izendatu arte, edo hautaketa-prozesutik kanpo utzi arte. 
 
Praktiketako funtzionario modura, sartu behar duten kategoriako sailkapen-
taldeko soldataren eta aparteko pagen pareko ordainsariak jasoko dituzte. 
Lansari horiek, berriz, areagotu egingo dira, baldin eta praktiketan betetzen den 
lanpostuak sailkapen-talde horretako ordainsari osagarriak baditu. Hori 
gorabehera, kide bereko beste kategoria batekoak izan, eta zerbitzu aktiboan 
badaude kategoria horretan, jatorrizko lanpostuan dauzkaten ordainsariak 
mantenduko dituzte, salbu eta paragrafo honetan aurreikusten direnak jasotzea 
aukeratzen badute. 
 
8.- Ikastaroan edo praktikaldian zehar, edo haiek amaitzean, izangaiei behar 
beste proba mediko egin ahal izango zaizkie egiaztatzeko ea egokitzen diren 
ala ez kategorian sartzeko ezarritako baztertze-koadro medikura. Probak egin 
eta gero ondorioztatzen bada badela baztertzeko zioren bat, orduan, organo 
arduradunak, gaixotasunaren edo akats fisikoaren larritasuna kontuan izanik, 
proposatuko du izangaia hautaketa-prozesutik kanpo uztea, eta organo 
eskudunak eman beharko du eman beharreko ebazpena. 
 
9.- Prestakuntza-zentro arduradunek jartzen dituzten kalifikazioak lotesleak 
izango dira karrerako funtzionarioak izendatzeko eskumena duen administrazio-
organoarentzat. Dena den, administrazio-organo horrek berrikusi ahal izango 
ditu, administrazio-prozedura arautzen duen araudiak aurreikusitako moduan. 
 
 
24. artikulua.- Bigarren jarduera. 
 

1.- Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuetako 
funtzionarioei funtzio operatiboak kenduko zaizkie, baldin eta, mediku-
irizpenaren arabera, gaitasunak murriztuta badituzte ohiko zerbitzuak guztiz 
betetzeko. Halakoetan, bigarren jarduerako egoerara pasatuko dira, betiere 
haien baliaezintasun osoa edo baliaezintasun handia deklaratzen ez bada. 
 
Mediku-irizpena epaimahai batek emango du. Hiru medikuk osatuko dute 
epaimahai hori: bat, administrazioak izendatua; beste bat, interesdunak 
izendatua, eta hirugarrena, Osakidetzako medikuen artean zozketa bidez 
hautatua. Langileak duen elbarritasunean edo gaixotasunean adituak izan 
beharko dute hirurek.  
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2.- Haurdun dauden karrerako funtzionarioak edo bitarteko funtzionarioak ere 
bigarren jarduerara pasatu ahal izango dira, aldi baterako. Halakoetan, nahikoa 
izango da haurdunaldia egiaztatzea, eta ez da beharko aurreko paragrafoan 
aipatzen den irizpena, mediku-epaimahaiarena. 
 
3.- Ofizioz edo interesdunak eskaturik hasi ahal izango da bigarren jarduerako 
egoerara iristeko prozedura. 
 
Era berean, ofizioz edo interesdunak eskaturik erabaki ahal izango da zerbitzu 
aktibora itzultzea gaitasun fisikoak edo psikikoak murriztea ekarri zuten zioak 
desagertzen direnean, eta mediku-epaimahaiak irizpena eman eta gero. 
 
4.- Oro har, zerbitzu berean beteko da bigarren jarduera hori, ikuskaritzako 
lanak, prebenitzekoak, prestatzekoak edo kategoria horretako beste lan batzuk 
eginez. Baina hori ezinezkoa bada, lanposturik ez dagoelako edo norberaren 
ezintasunagatik, bakoitzaren kategoriari edo titulazioari dagozkion zerbitzu 
osagarriak eskaini ahal izango dira, langilearen kategoria edo titulazioarekin bat 
datozenak, langilearen administrazio edo organismo publiko berean. 
 
5.- Bigarren jarduerako egoerara pasatzeak ez dakar gaiak eragiten dien 
langileen oinarrizko ordainsariak murriztea, ez gradu pertsonala murriztea. 
 
6.- Zerbitzu aktiboan daudenek dituzten diziplina- eta bateraezintasun-araubide 
berak bete beharko dituzte bigarren jarduerako egoeran daudenek, salbu eta, 
suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuan barik, beste 
zerbitzu batean betetzen dituztenean lanpostuak, zeren, halakoetan, 
funtzionarioen diziplina-araubide orokorra bete beharko dute. 
 
7.- Bigarren jarduerako egoeran jarraituko da harik eta erretiroa hartu arte edo 
zerbitzu aktiboa ez den beste egoera batera pasatu arte, salbu eta desagertzen 
direnean bigarren jarduerako egoerara pasatzea ekarri duen murrizketa hori –
gaitasun fisiko eta psikikoena– eragin duten zioak. 
 
 
25. artikulua.- Diziplina-araubidea.  
 
Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuetako funtzionario 
eta suhiltzaile laguntzaileen diziplina-araubidea integratuta dauden 
administrazioko gainerako enplegatu publikoen araubide bera da, zerbitzu-
motaren ondorio diren tipifikazio berezi batzuk izan ezik. Ondorengo 
artikuluetan sailkatzen dira tipifikazio horiek. 
 
 
26. artikulua.- Falta oso astunak.  
 
Enplegatu publikoen legerian orokorrean sailkatzen direnez gain, falta oso 
astunak dira: 
 
a) Zerbitzuan egon eta ezbeharreko deietara ez joatea. 
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b) Agintarien edo goikoen aurka asaldatzea, banaka edo taldean, eta baita 
agintariek edo goikoek emandako legezko aginduak ez obeditzea ere. 
 
c) Alkoholdun edariak, droga toxikoak, sorgorgarriak edo gai psikotropikoak 
kontsumitzea, edo zerbitzuan eragiten dutenean edo eragin dezaketenean 
kontsumitzea; baita, zerbitzuan egonda, egiaztatze-proba teknikoak egiteari uko 
egitea ere. 
 
d) Zerbitzuaren zainpeko agiriak faltsutzea, lapurtzea, aldatzea edo suntsitzea. 
 
e) Zerbitzuko materiala edo langileen ekipoko gauzak lapurtzea. 
 
f) Edonolako zerbitzua eskaintzeagatik hobariak eskatzea edo jasotzea. 
 
 
27. artikulua.- Falta astunak.  
 
Funtzionarioen legerian orokorrean sailkatzen direnez gain, falta astunak dira: 
 
a) Funtzionarioaren duintasunaren aurkako eta suteen prebentzio eta 
itzalketako eta salbamenduko zerbitzuko irudi eta izen onaren aurkako ekintzak 
eta jokabideak. 
 
b) Goikoei jakinarazi beharreko edozein gairi buruzko informazioa emateko 
derrigortasuna ez betetzea. 
 
c) Ahalmenekin gehiegikeriaz jokatzea, herritarren kaltetan. 
 
d) Uniformea edo zerbitzuko materiala jardunean egon gabe ere erabiltzea. 
 
e) Esku hartu behar duenean edo praktiketan norbere burua babesteko erabili 
beharreko ekipamendua erabiltzeari uko egitea. 
 
f) Zerbitzuan egonda, alkoholdun edariak, droga toxikoak, sorgorgarriak edo gai 
psikotropikoak kontsumitzea, edo egiaztatze-proba teknikoak egiteari uko 
egitea. 
 
g) Zerbitzuak izan ditzakeen premien aurrean, lanorduetatik kanpo lokalizatzeko 
biderik ez ematea. 
 
h) Lanorduetatik kanpo egonda, sutea edo bestelako ezbeharren bat izan 
ondoren laguntza emateko eskaria jaso, eta ez azaltzea; betiere, interesdunak 
agindua jaso duenean. 
 
i) Azterketa fisikoak eta prebentzio-medikuntzakoak egiteari uko egitea; 
kategoria bakoitzerako berariazko osasun-azterketa egiteari uko egitea. 
 
j) Bidezko arrazoirik gabe, uko egitea nahitaez egin beharreko prestakuntza-
programetan edo -ikastaroetan parte hartzeari.  
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28. artikulua.- Falta arinak.  
 
Funtzionarioen legerian orokorrean sailkatzen direnez gain, falta arinak dira: 
 
a) Norbera txukun ez azaltzea. 
 
b) Norberari dagokion lan-txandara behar bezala uniformatuta ez azaltzea, 
arrazoi justifikaturik gabe. 
 
c) Oinarrizko edozein zeregin ez betetzea, falta astuntzat edo oso astuntzat 
jotzen ez baldin bada behintzat. 
 
 

IV. KAPITULUA.- SUHILTZAILE BOLUNTARIOAK. 
 
 
29. artikulua.- Suhiltzaile boluntarioak. 
 
1.- Suhiltzaile boluntarioek suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko 
zerbitzuei laguntzeko eginkizunak egiteko prestakuntza jasoa dute. Doan, 
ongintzako bokazioagatik eta bokazio sozialagatik ematen dute laguntza, eta 
lurraldeka antolatutako taldeetan sartuta daude; talde horiek kapitulu honetan 
xedatutakoaren arabera sortuko dira.  
 
2.- Ez dira suhiltzaile boluntariotzat joko babes zibileko elkarteetako langileak 
edo babes zibilaren arloko erakunde laguntzaileetakoak. 
 
 
30. artikulua.- Zerbitzuak eratzea, eta haiekin harremanak izatea. 
 
1.- Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzurik sortzeko 
obligaziorik ez duten udalek eta udalerria baino lurralde-eremu handiagoko toki-
erakundeek sustatu ahal izango dute suhiltzaile boluntarioen elkarteak sortzea 
lankidetzan jarduteko beren lurralde-eremuko suteen prebentzio eta itzalketako 
eta salbamenduko zerbitzuetako lanetan. 
 
2.- Elkarte horiek eratzeko, Euskadiko Babes Zibileko Boluntarioen Erregistroan 
inskribatu beharko dira; horretarako, aurretik, lankidetza-hitzarmen bat 
formalizatu beharko dute toki-administrazioa sustatzaileak eta jardun beharreko 
lurraldearen arabera suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko 
zerbitzu eskudunak. 
 
3.- Hitzarmen horretan, elkarteko konpromisoak azalduko dira dagokion 
zerbitzuko berezko jardueretan normaltasunez jarduteko; horretarako, 
zehaztuko da zertan jardun behar duten suhiltzaile boluntarioek, zer 
mekanismoren bidez koordinatuko diren, eta zer konpromiso bereganatzen 
duen elkarteak suhiltzaile boluntarioen ekipamendua, prestaketa eta, hala 
badagokio, segurtasuna bermatzeko.  
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4.- Suhiltzaile boluntarioek, oro har, suteen prebentzio eta itzalketako eta 
salbamenduko zerbitzuko esku-hartzeak aurreikusteko eta laguntzeko lanetan 
baino ez dute lagunduko, haiek indartuz, edo haien ordezko osagarri modura 
jokatuz; horretarako, aginte profesionalaren esanetara jarriko dira hura tokira 
heltzen denean. 

 

 
31. artikulua.- Suhiltzaile boluntarioaren izaera. 
 
1.- Suhiltzaile boluntario izateko, gaitasun fisiko eta psikikoko proba batzuk 
gainditu beharko dira, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak ezartzen 
dituenak, Eusko Jaurlaritzak erregelamendu bidez zehazten duena betez. 
 
2.- Suhiltzaile boluntarioek beren elkartearekin dituzten harremanek ez dute 
funtzionario-loturarik edo lan-loturarik ekarriko, ezta elkarte horrek suteen 
prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzua sustatzen duen toki-
administrazioarekin dituen harremanek ere. 
 
3.- Zerbitzua ematearren, suhiltzaile boluntarioek ez dute ordainsaririk 
jasotzeko eskubiderik izango. Dena den, suhiltzaile boluntarioaren elkarteak 
mekanismoak ezarri ahal izango ditu zerbitzua emateak sortzen dituen kalteak 
edo gastuak konpentsatzeko. 
 
4.- Suhiltzaile boluntarioek eskubidea dute aseguru bat izateko, lanean ari 
direla gerta daitezkeen arriskuak estaliko dituena; eran berean, defentsa 
juridikoa izateko eskubidea dute funtzioak betetzen ari direla egiten dituzten 
jardueren ondorioz euren kontra bideratzen diren auzietan. Aseguru hori, 
bestalde, elkartea sustatzen duen administrazioak sinatu beharko du, edo, hala 
dagokionean, suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuekin 
sinatutako hitzarmenetan zehazten denaren arabera sinatuko da. 
 
 

V. KAPITULUA.- ENPRESETAKO SUHILTZAILEAK. 
 
32. artikulua.- Enpresetako langileak. 
 
1.- Enpresako suhiltzailetzat joko dira enpresa publiko edo pribatuetan honako 
lan hauek egiten dituzten langileak: suteak itzaltzea; kalte pertsonal eta 
materialak gutxiagotzeko esku hartzea; sute- eta leherketa-arriskuak 
prebenitzeko neurriak hartzea; babeseko eta segurtasuneko instalazioen 
funtzionamendua kontrolatzea, eta aurrekoekin lotutako beste batzuk. 
 
2.- Enpresako suhiltzaile izateko, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak 
emandako egiaztapen egokia eduki beharko da akademia horrek ezartzen duen 
prestakuntza gainditu ondoren. 
 
3.- Ikastaroak egin baino lehenago, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak 
beste ikasketa batzuk homologatu ahal izango ditu ikastaroko gaietan; betiere, 
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organismo horrek ezarritako eskakizunak betetzen badituzte ikastaro horiek 
egitera bideratutako helburu, programa, eduki, iraupen, ebaluazio-sistema eta 
bitarteko materialen inguruan. 
 
 
33. artikulua.- Enpresetako langileen jarduera. 
 
1.- Jarduera burutzen duen enpresako norberaren babeserako plana aktibatzen 
den kasuetan, enpresako suhiltzaileek plan horretan ezarritakoaren arabera 
jardungo dute. 
 
2.- Esku-hartzearen nondik norakoek hala aholkatzen dutenean, enpresetako 
langileek berezkoak dituzten funtzioak beteko dituzte, ezbeharra kudeatzen 
duen suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuko langileek 
eskatuta, eta haiek koordinatuta eta zuzenduta. 
 
3.- Beren enpresari eragiten dien babes zibileko plan bat aktibatzen denean, 
eta suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzu batek esku 
hartu behar duenean, enpresako suhiltzaileen jarduera-planak zehaztuko du 
nola jokatu behar duten enpresako suhiltzaileek, eta zerbitzu horretako 
agintariaren zuzendaritza eta koordinazio pean jardungo dute. 
 
 
Xedapen gehigarria. Prestakuntza. 
  
1.- Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak eta suteen prebentzio eta 
itzalketako eta salbamenduko zerbitzuen titularrak diren administrazioek behar 
diren lankidetza-hitzarmenak formalizatuko dituzte elkarrekin, zerbitzu horietan 
sartzeko prestakuntzari eta zerbitzu horien espezializazioari buruzko 
prestakuntza ezartzeko, bitarteko materialak, ekonomikoak eta pertsonalak 
elkarri emanez. 
 
2.- Larrialdi eta babes zibileko teknikariaren tituluak eta larrialdiak eta babes 
zibila koordinatzeko goi mailako teknikariaren tituluak eskuratzeko EAEko 
hezkuntza-agintariek garatuko dituzten ikasketek Eusko Jaurlaritzan segurtasun 
publikoaren eskumena duen Sailaren txostena jaso beharko dute, hargatik 
eragotzi gabe arlo horretako legeria betez egin litzakeen eskari osagarriak. 
 
3.- Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuen kategorietan 
sartzeko egin beharreko prestakuntza-ikastaroek eta praktikaldiek beren eduki 
eta programazioan kontuan hartuko dituzte aurreko paragrafoan aipatutako 
irakaskuntzak, baliozkotuak izan daitezen. 
 
 
Lehen xedapen iragankorra.- Barne-erregelamenduak egokitzea. 
 
Lege hau indarrean sartu eta gehienez ere bi urteko epean, prebentzio, su 
itzaltze eta salbamenduko zerbitzuek lege honetara egokituko dituzte 
estatutuak eta barne-erregelamendua, baita beren egitura, antolamendua eta 
funtzionamendua ere. 
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Bigarren xedapen iragankorra.- Lanbide-egitura berrira egokitzea. 

1.- Lege hau indarrean jartzen denetik suteen prebentzio eta itzalketako eta 
salbamenduko zerbitzuen titularrak diren administrazio publikoek gehienez ere 
lau urteko epea izango dute beren lanpostuak egokitzeko lege honek 
aurreikusten dituen lanpostu-taldeetara, bigarren xedapen iragankorrean 
aurreikusitakoaren arabera. 
 
2.- Lanpostuak egokitzeaz batera, suteen prebentzio eta itzalketako eta 
salbamenduko zerbitzuetako funtzionarioak lege honetan aurreikusitako 
kategorietan integratuko dira, honela: 
 
a) Inspektore eta ofizialen kategorietako funtzionarioak inspektoreen kategoria 
berrian integratzen dira. 
 
b) Inspektoreordeen kategoriako funtzionarioak ofizialen kategoria berrian 
integratzen dira. 
 
c) Ofizialordeen kategoriako funtzionarioek kategoria horretan jarraitzen dute, 
kategoria hori desagertuko bada ere. Agintaritza-hierarkiaren katean dituzten 
eginkizunei eta ardurei eutsiko diete. Langile horiek barne-sustapen bidez parte 
hartu ahal izango dute gainbegirale-buruaren kategoria eskuratzeko 
prozeduretan -kategoria hori sortuz gero, behintzat-, bai eta ofizialen 
kategoriakoetan ere, baldin eta barne-sustapenerako ezarritako gainerako 
baldintzak betetzen badituzte, batez ere titulazioari dagokiona. 
 
d) Sarjentuen kategoriako funtzionarioak taldeko buruen kategoria berrian 
integratzen dira. 
 
e) Kabuen eta suhiltzaileen kategorietako funtzionarioek kategoria horietan 
jarraitzen dute, kategoria horiek desagertuko badira ere. Hala ere, zerbitzuaren 
titularra den administrazioak, hurrenez hurren, C1 sailkapen-azpitaldeko 
suhiltzailearen eta dotazioko buruaren kategoria berrietan hartu ahal izango 
ditu, barne-sustapen bidez, baldin eta sailkapen-talde horri dagokion titulazioa 
badute edo C2 taldeko kategorietan hamar urteko antzinatasuna badute, edo 
bost urtekoa eta prestakuntza-ikastaro berezi bat gainditu badute (ikastaro hori 
egin ahal izateko, irizpide objektiboak ezarriko dira). Integrazio horiek ez dute 
gastu publikoaren inolako handitzerik ekarriko, ez eta urteko ordainsariak 
aldatzerik ere. Hori dela eta, oinarrizko ordainsarietan gertatzen den handitzea 
beste ordainsari osagarri batzuek xurgatuko dute. Integrazioa gertatu ostean 
betetzen diren hirurtekoak sailkapen-talde berria kontuan hartuz ordainduko 
dira; bete aurrekoak, ordea, bete zirenean zegokien sailkapen-taldearen 
arabera ordainduko dira aurrerantzean ere. 
 
 
Hirugarren xedapen iragankorra.- Hautaketa-prozesuak. 
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Lege honen aurreko araudiaren bidez arautuko dira lege hau indarrean 
sartzean egiten ari diren hautaketa-prozesuak. 
 
 
Laugarren xedapen iragankorra.- Enpresetako suhiltzaileak. 
 
1.- Enpresako suhiltzaileak dauzkaten enpresa edo erakunde guztiek bidezko 
jarduketak egin beharko dituzte aipatutako langile horiek lege honetan ezartzen 
diren eskakizun eta baldintzekin bereganatzeko, lau urteko epean. 
 
2.- Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak beste autonomia-erkidego 
batzuek emandako enpresetako suhiltzaile-kreditazioak edo baliokideak onartu 
ahal izango ditu, eta akademiak berak ezarriko du horretarako prozedura. 
 
3.- Arau hau indarrean sartu aurreko zortzi urteetatik gutxienez lautan 
enpresako suhiltzailearen eginkizunak edo baliokide direnak bete izan dituela 
dokumentalki justifikatzen duten langileak halakotzat gaituko ditu Polizia eta 
Larrialdietako Euskal Akademiak. 
 
 
Bosgarren xedapen iragankorra.- Suhiltzaile boluntarioak. 
 
Lau urteko epean, legea indarrean hasi aurretik suhiltzaile boluntario ari ziren 
suhiltzaile boluntarioak eginkizun horiek egiteko kreditatu beharko dira, funtzio 
horiek lege honen 31. artikuluan xedatutakoaren arabera betetzeko. 
 
 
Xedapen indargabetzailea. 
 
Indargabetuta geratzen da Larrialdiak Kudeatzeko apirilaren 3ko 1/1996 
Legearen IV. kapitulua: "Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko 
zerbitzuak"; era berean, indargabetuta geratzen da Larrialdiei Aurre Egiteko 
Euskal Sisteman duten herritarren borondatezko parte-hartzeari buruzko 
urtarrilaren 19ko 24/2010 Dekretuaren III. kapitulua. 
 
 
Azken xedapenetatik lehena.- Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema 
Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legea aldatzea. 
 
Aldatu egiten da Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko 
ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 28. artikuluaren 3. zenbakia. Honela 
geratuko da: 

 
 "3- Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren plana eta urteko 
programazioa egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio 
publikoetako organo eskudunek, urte bakoitzeko ekainaren bata baino 
lehen, akademiari jakinaraziko dizkiote polizia arloan eta suteen 
prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuen arloan hurrengo 
urterako dituzten lanpostuen dotazioari buruzko aurreikuspenak, postu-
kopurua eta postuen izenak, baita ikastaroaren aurreko hautaketa-
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prozesuaren deialdia egiteko eta prozesua amaitzeko aurreikusten diren 
datak ere. Hori guztia bakoitzaren plantilla organikoek eta lan-eskaintza 
publikoek xedatutakoarekin bat etorriz egingo da." 
 

 

Azken xedapenetatik bigarrena.- Indarrean jartzea. 
 
Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo 
egunean jarriko da indarrean. 
 

 
 

Helaraz bekio Gobernu Kontseiluari 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 2015eko uztailaren 23a 

 

 

 

 

Segurtasuneko sailburua, 
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