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Ertzaintza Euskadiko polizia integrala da

Pertsonen segurtasunaz eta ongizateaz arduratzen den polizia 

Zerbitzatzen duen gizartearekin konprometituta dagoen polizia

Bakea eta elkarbizitza sustatzen duen polizia

Pertsonekiko hurbiltasuna

Herritarren konfiantza

Talde-lana

Bilakaera, etengabeko hobekuntza

Gizartearekiko konpromisoa



Helburua

Ba al zenekien...?
gure herritarrei arreta egiteko, 25 ertzain-etxeko sarea 
dugula 22 barrutitan eta beste 16 bulego dugula 
bezeroei arreta emateko, eta urtean, guztira, 85.000 
salaketa baino gehiago jasotzen dugula.

egiten dituen zerbitzuekin, Ertzaintzak, Europako 
biztanleko delitu-tasarik txikienetakoa izaten laguntzen 
duela: joan den urtean 38 delitu 1.000 biztanleko, aurreko 
urtean baino ehuneko hiru gutxiago.

egunero Ertzaintzak 500 baino jardun gehiagotan esku 
hartzen duela. Laguntza-jardunak, prebentzio jardunak eta 
delituak jazartzeko jardunak izaten dira.

genero-bortxakerian eta etxeko bortxakerian adituak 
ditugula, eta familiaren esparruan bikotekideen edo 
bikotekide ohien eskutik tratu txarra jasaten duten 
emakumeen 4.500 espedienteri baino gehiagori 
ematen diegula arreta.

Ertzaintzaren helikopteroek urtean 140 eta 150 
erreskate-zerbitzu artean egiten dutela.

Ertzaintzaren Polizia Zientifikoaren laborategiek 
urtean ia 8.000 ADN-analisi egiten dituztela. Delituak 
argitzeko, delituari aurre hartu  eta jazartzeko egiten 
diren begizko ikuskapenetan jasotako ebidentzien 
analisiak dira.

Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun Unitateak urtean 
1.500 ikuskapen baino gehiago egiten dituela, jai eta 
jolas-jardueretan segurtasuna bermatzeko.

Egin zaitez ertzain, es tu futuro

Gaur egun, Ertzaintzan % 12 
bakarrik dira emakumezkoak.

Azken promozioan, XXV.ean, emakumezko 
ertzaingaien kopurua %25 izatea lortu da.

Helburua da proportzio hori % 33koa
izatea, ahalik eta eperik laburrenean.



“ Euskal familia askotan ageri da genero-bortxakeria eta 

etxeko bortxakeria, zoritxarrez. Gure zerbitzua indarkeria hori 

berriro gerta dadin saihesteaz arduratzen da, eta indarkeria 

horrek zuzeneko biktimengan eta familiengan dituen ondorioak 

arintzen saiatzen da“.  

PATRICIA, GENERO BORTXAKERIAKO ETA ETXEKO BORTXAKERIAKO 
BIKTIMENTZAKO LAGUNTZA 

“ Nire ertzain lanbideak askotariko prestakuntza-ikastaroetara joateko 

aukera ematen dit, eta horrek inoiz pentsatu ez nituen lanbide-

aukerak zabaldu dizkit. Inteligentzia Bulego Nagusian delinkuentzia 

antolatuaren prebentziorako eta ikerketarako inteligentzia-produktuak 

lantzen ditugu “.

YOLANDA, INTELIGENTZIA BULEGO NAGUSIA 

“ Enigmak argitzea gustatzen bazaizu, zure inguruan gertatzen 

dena aztertzea gustatzen bazaizu, hau da, ikerketa gogoko baduzu, 

lanbide honek garapen profesionalerako aukera interesgarriak 

eskain diezazkizuke. Lau ertzainetatik batek ikerketan eta polizia-

inteligentziako produktuen garapenean dihardu  “.

LIBIA, DELITU EKONOMIKOETAKO BURUA, IKERKETA 
KRIMINALEKO ATAL NAGUSIA

“ Lanbide honetan garrantzi handikoa da prestakuntza, 

bai Akademiara ikasle bezala iristen garenean eta baita  

zerbitzu urte guztietan zehar ere. Niretzat oso atsegina da 

nire lankideen prestakuntzan irakasle gisa laguntzea“. 

MAITE, POLIZIA TEKNIKA ETA TAKTIKA SAILA



“ Polizia Zientifikoko Unitatearen laborategiak funtsezkoak dira 

delituak argitzeko eta berriro gerta ez daitezen prebenitzeko. 

Gure lankideek delituak gertatu diren tokian egindako begizko 

ikuskapenetan ebidentziak biltzen dituzte, eta ebidentzia horiekin 

milaka ADN analisi eta analisi lofoskopikoak egiten ditugu, 

besteak beste “.

“ Nik Hendaiako Polizia eta Aduanako Lankidetzako Zentroan 

lan egiten dut, beste polizia-kidego batzuetako kideen ondoan. 

Segurtasunaren arloan Europa osoko poliziekin elkarlanean 

jarduteko, gero eta garrantzi handiagoa du trebatzeak eta beste 

hizkuntza batzuk jakiteak“. 

LAURA, POLIZIA ZIENTIFIKOKO GENETIKA SAILA

LETICIA, POLIZIA ETA ADUANAKO 
LANKIDETZA ZENTROA - HENDAIA

“ Europarako garraio-bide nagusiek zeharkatzen dute Euskadi. 

Trafiko dentsitatea gero eta handiagoa da, horregatik gu 

errepideetan agertzeak arriskuez ohartarazten eta segurtasuna 

areagotzen lagundu behar du “. 

MIRIAM, GIPUZKOAKO TRAFIKO UNITATEA

“ Agintaritza eta Kontrol Zentroan egiten dut lan, zentro operatiboa 

da, eta bertatik ematen zaie arreta nire barrutian gertatzen diren 

gorabehera guztiei; bertatik koordinatzen dira, halaber, gorabehera 

horietan diharduten polizia-baliabide guztiak“.

SANDRA, BIZKAIKO ARDATZEKO OPERAZIO BURUA



Deskargatu
Ertzaintzaren APP berria

Garapen profesionalerako aukera handiak. 
Lan-aukera zabala.
Autonomia, erantzukizun eta kudeaketa-
ahalmen handia.

Tratu- eta aukera-berdintasuna.
Talde-lana. 
Lan-bizitzaren, familia bizitza eta bizitza 
pertsonalaren kontziliazioarekiko konpromisoa.

Gizartearekiko konpromisoa.
Herritarren beharretarako orientazioa.
Zerbitzu publikoko izaera.

Beste erakunde publikoekin eta/edo pribatuekin 
harremanetan eta elkarlanean aritzea.
Nazioarteko foroetan parte hartzea.

www.ertzaintza.net @ErtzaintzaEJGV
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