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BILDURIK 

 

Alde batetik, Estefanía BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ andrea, Eusko 

Jaurlaritzako Segurtasun sailburua. 

 

Bestetik, María José BEAUMONT ARISTU andrea, Nafarroako Gobernuko 

Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilaria, 

honetarako ahaldundua Nafarroako Gobernuaren 2016ko uztailaren 27ko 

Erabakiaren bidez. 

 

Alderdi biek esku hartzen dute nork bere erakundearen izenean eta ordezkari 

gisara, eta egintza honetarako behar adinako ahalmen eta gaitasunak aitortzen 

dizkiote elkarri, eta, hortaz 

 

ONDOKOA AZALTZEN DUTE 

 

LEHENIK.-Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolak, organikoki Zerbitzu maila 

izanik Nafarroako Gobernuko Barne Zuzendaritza Nagusiari atxikia dagoenak, 

Nafarroako Administrazio Publikoen segurtasun publikoaren arloko langileei 

prestakuntza ematea eta langile horiek hautatzeko prozesuetan parte hartzea 

duela helburu, eta horretarako prestakuntza zentro dinamiko, ireki eta 

partizipatiboa dela, baliabidez hornitua eta kudeaketa autonomiaren jabe. 

 



 

BIGARREN.- Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia Euskal Administrazioko 

erakunde autonomo bat dela, Administrazio-izaerakoa eta berezko nortasun 

juridikoa eta jarduteko gaitasun osoa dituena bere helburuak betetzeko, helburu 

horien funtsa izanik herritarren segurtasuna lortzeko zerbitzu publikoak ematen 

jarduten diren edo parte hartzen duten pertsonek beharrezkoa den lanbide-

heziketa eskuratzeko baldintzak eta bitartekoak sortzea, eta gaikuntza hori beste 

pertsona batzuei ere eskaintzea, baldin eta, segurtasun publikoko zerbitzuetakoak 

izan ez arren, interes profesionala badute edo beren jarduerak zerbitzu horien 

garapenean eragiten badu. 

 

HIRUGARREN.- Bi erakundeak interesaturik daudela, segurtasun publikoaren 

arloan esku hartzen duten kolektiboen prestakuntzaren esparruan, esperientzia, 

plan, programa eta informazioen trukearen sustapenean; era horretan, 

prestakuntza zentroen arteko lankidetza eta koordinazioaren bitartez, ahaleginak 

batzera eta helburu komunak lortzera iristeko eta egindako lanaren elkarrekiko 

aitormenerako oinarriak jartzeko. 

Beraz, Administrazio publikoen arteko harremanak gidatu behar dituen elkarrekiko 

lankidetzaren esparruan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 4.1 

artikuluko c) eta d) idatz-zatietan aipatzen dena kontuan hartuz, eta 2016ko 

maiatzaren 10ean sinaturiko Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroako Foru 

Komunitatearen arteko Lankidetzarako Protokolo Orokorraren 3.H. klausula 

garatuz, bi alderdiek Lankidetza Protokolo hau sinatzen dute, honako klausula 

hauen arabera 

 

KLAUSULAK: 

 

LEHENA.- PROTOKOLOAREN XEDEA. 

1.- Protokolo honen  xedea da, alde batetik, Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi 

Eskolaren eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren arteko lankidetza 

zehaztea, segurtasun publikoaren arloan dituzten sistemetan sartutako pertsonen 

prestakuntzari dagokionez, bi erakundeek egiten dituzten jardueretan; eta bestetik, 



 

batak bestearen aholkularitza eta laguntza teknikoa lortzea bi erakundeen 

eginkizun den jarduera komunaren esparruan. 

2.- Lankidetza protokolo honen ondorioetarako, honako hauek hartuko dira 

segurtasun publikoko langiletzat: 

1) Lanpostu hauek betetzen ari diren edo, dagokien hautapen prozeduraren 

barrenean, betetzeko asmoa duten pertsonak: 

a) Nafarroako poliziei buruzko martxoaren 23ko 8/2007 Foru Legean edo 

Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 

15/2012 Legean aipatzen diren lanpostuak.  

b) Nafarroako Foru Komunitateko eta Euskal Autonomia Erkidegoko su-

itzaltze eta salbamendu zerbitzuetako edo babes zibileko zerbitzuetako 

lanpostuak. 

 

2) Babes zibileko edo su-itzaltze eta -prebentzioko gaietan, Nafarroako Foru 

Komunitateko eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioen laguntzaile 

diren erakunde eta entitateetan sartutako pertsonak, haiekin zeinahi lotura 

dutela. 

3) Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolaren edo Polizia eta Larrialdietako 

Euskal Akademiaren prestakuntza jardueretan ikasle gisara parte hartzen 

dutenak. 

 

BIGARRENA.- LANKIDETZA PRESTAKUNTZA JARDUERETAN 

1.- Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolak eta Polizia eta Larrialdietako 

Euskal Akademiak lankidetzan jardun dezakete haien ikastaroen ikasketa-planak 

nahiz programak diseinatzeko garaian. 

2.- Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolak eta Polizia eta Larrialdietako 

Euskal Akademiak elkarri emanen diote bakoitzak duen Urteko Prestakuntza 

Jardueren Planaren berri, era horretan bi erakundeek behar diren ekintzak egiteko 

aukera izan dezaten, beren eginkizunen eraginkortasuna handitzeko eta 

baliabideak aurrezteko (giza baliabideak eta baliabide tekniko eta materialak). 

Protokolo honen ondorioz, entitate batek programatuak izanik besteari egokiak 

iruditzen zaizkion ikastaroak txertatzen ahalko dituzte beren Urteko Prestakuntza 



 

Jardueren Planean Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolak eta Polizia eta 

Larrialdietako Euskal Akademiak. 

3.- Protokolo hau sinatzen duten bi alderdietako bakoitzak eskatzen ahalko du 

plaza kopuru jakin bat beretzat gorde dakion segurtasun publikoko bi sistemetan 

sartutako langileei zuzendutako ikastaroetan, dituzten baliabideak optimizatzeko 

xedearekin. Zerbitzu prestazio hori tasa eta/edo prezio publikoak ordaintzetik 

salbuetsita egon daiteke. 

Orobat, Protokolo hau sinatzen duten bi alderdietako bakoitzak prestakuntza 

moduluak partekatzeko eskatzen ahalko du hala zehazten den ikastaroetan 

(sarrera, sustapen, espezializazio edo eguneratzekoetan), denbora eta baliabideak 

optimizatzeko asmoz. 

4.- Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolak eta Polizia eta Larrialdietako 

Euskal Akademiak elkarri lagunduko diote beren irakasle baliabideen arloan, 

ikastaro, jardunaldi, mintegi eta bestelako edozein irakaste jarduera emateko. 

5.- Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolak eta Polizia eta Larrialdietako 

Euskal Akademiak egiten dituzten hezkuntza jardueren aitorpena erraztuko diote 

elkarri, baliozkotze oso edo partzialen bitartez, bi prestakuntza zentroek 

erabakitzen duten esparruan eta ezartzen duten prozeduraren arabera. Baliozkotze 

horiek aplikatuko zaizkie Protokolo hau formalizatu aurreko eta ondorengo 

prestakuntza jarduerei.  

Behar diren neurriak hartuko dira baliozkotze horiek tasak ordaintzetik salbuetsiak 

izateko.  

 

HIRUGARRENA.- LIBURUTEGIAK, DOKUMENTAZIO ZENTROAK ETA 

ANTZEKO ZERBITZUAK 

Hala Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolak nola Polizia eta Larrialdietako 

Euskal Akademiak bi administrazioetako segurtasun publikoko langileei beren 

liburutegi, dokumentazio zentro eta antzeko zerbitzuetan sartzen utziko diete, 

bakoitzak bere langileentzat ezarriak dituen baldintza berberetan. 

 

 

 



 

LAUGARRENA.- KONPROMISO EKONOMIKOAK  

Protokolo honek ez dakar inolako konpromisoko ekonomikorik bi alderdietako 

ezeinentzat, batere ukatu gabe lankidetza jarduketa zehatzen ondorioz sor 

daitezkeen kostuak, zeinekin gastuen onespenerako dagokien prozedura egin 

beharko baita, hartarako legez ezarritako betebeharrei jarraikiz. 

 

BOSGARRENA.- KOORDINAZIO ETA JARRAIPEN BATZORDEA.  

1.- Protokolo hau egikaritzeko behar diren jarduerak koordinatzeko eta beraren 

ondoriozko jarduerak gauzatzeko, bai eta haiek gainbegiratu eta kontrolatzeko ere, 

Koordinazio eta Jarraipen Batzorde bat sortuko da, lau batzordekidez osatua: 

Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolako Zuzendaritzak bi ordezkari 

izendatuko ditu eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritzak 

beste bi. 

2.- Aholkulari gisara, hitz eskubidea izanik, beharrezkotzat jotzen den beste 

edozein pertsona gehitzen ahalko da Batzordera. 

3.- Batzordekideak elkartuko dira bi alderdietako batek eskatzen duen aldiro eta, 

nolanahi ere, sei hilabetetik behin. 

4.- Batzordearen eginkizun dira Protokoloaren esparruan egiten diren jardueren 

jarraipena, lankidetzaren ondoriozko emaitzak eta gorabeherak aztertuz, 

Protokoloko klausulen interpretazioa, sortzen diren eztabaidak  ebatziz, eta 

Protokoloak esleitzen dion edo hura betetzera zuzendutako beste zeinahi. 

5.- Protokolo honetan aurreikusten ez den gainerakoan, Batzordeak funtzionatuko 

du Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura 

Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean kide anitzeko organoetarako 

ezarritakoari jarraituz. 

6.- Batzordeko buru jardungo du Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskola edo 

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia ordezkatzen duen pertsona batek, 

txandaka.  

7.- Batzordeko idazkari izanen da Burutza bere ez duen entitatearen ordezkaritza 

esleitua duen batzordekide bat.  

 

 



 

SEIGARRENA.- PROTOKOLOAREN APLIKAZIOAREN EMAITZAK 

Protokolo honen eraginkortasuna ebaluatzeko, Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi 

Eskolak eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak konpromisoa hartzen dute 

Protokolo honetan xedatutakoaren babesean egiten den lankidetzaren ondoriozko 

emaitzak zehaztera, urtean behin gutxienez. Denen artean aztertuko dituzte 

emaitza horiek Koordinazio eta Jarraipen Batzordean. 

 

ZAZPIGARRENA.- IRAUPENA 

Protokolo honek sinatzen den egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak, eta 

urtebeteko indarraldia izanen du, eta esan gabe luzatuko da iraupen bereko 

epeetarako, salbu alderdietako batek espresuki salatzen badu. 

Salaketa hori formalizatu beharko da beste alderdiari zuzendutako jakinarazpen 

fede-emailearen bidez, Protokoloa amaitu baino bi hilabete lehenago gutxienez. 

 

ZORTZIGARRENA.- PROTOKOLOA ALDATZEA 

Alderdiek hala eskatzen dutenean, eta biek adosturik, Protokolo hau aldatu egin 

daiteke, behar den eranskina formalizatuz. 

 

BEDERATZIGARRENA.- AZKENTZEA 

1. Protokolo hau arrazoi hauetako batengatik azkenduko da:  

 

a) Xede diren jarduketak betetzeagatik.  

b) Iraupen epea igarotzeagatik.  

c) Sinatzaile guztiek hala adosteagatik.  

d) Alderdi sinatzaileetako edozeinek salatzeagatik; zazpigarren klausulan 

zehazten den modukoa izan beharko du salaketak. 

e) Bertan ezarritakoen ez-betetze larriagatik, aldez aurretik alderdietako 

edozeinek eskatuta.  

f) Xede diren jarduerak garatzeko ezintasunagatik (materiala eta/edo 

gerora sortua). 

g) Erabaki judizialagatik.  



 

h) Aurreko horietatik desberdina den legeetan ezarritako beste 

edozeinengatik.  

 

2. Protokoloa azkentzen bada arestian aipatutako arrazoiengatik, xede diren 

jarduerak bertan behera geldituko dira, baina Jarraipen Batzordeak erabaki 

dezake gauzatzen ari diren jarduketek jarrai dezaten, interes orokorrari 

komeni zaionean, haiek amaitzeko nahitaez beharrezkoa den denboran.  

 

Eta adostasunaren frogagarri, bi alderdiek Lankidetzarako Protokolo honen bi 

ale sinatu dituzte, idazpuruan aipatutako tokian eta egunean. 

 

 

EUSKO JAURLARITZAKO 

SEGURTASUN SAILA 
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