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1. Egikaritze laburpena
2021ean
Prebentzio,
Suhiltzaile
eta
Salbamendu Zerbitzuak (PSSZ) 5.692 irteera
egin ditu eta 2020an 5.916 izan ziren
(horrek esan nahi du % 6,25 gutxiago egin
direla).

Portugalete (237). Lehen hiruak, halaber,
Bizkaiko Lurralde Historikoko biztanleria
gehien dutenak dira Bilbo kanpoan utziz
gero; Bilbok bere udal zerbitzua du eta ez du
PSSZ honen arretarik jasotzen. Mungian 136
irteera egin dira, Gernika-Lumon 133 eta
Durangon 118, eta horiek izan dira 2021ean
100 esku-hartze baino gehiago izan dituzten
beste udalerriak.

Irteera gehienak Uriosteko parkeak (1.848
irteera, erregistratutako guztien % 32),
Artatzakoak (1.186 irteera) eta Basaurikoak
(924) egin dituzte. Irteera gutxien egin
dituen parkea Markinakoa izan da (217).

Beste hamar udalerritan (AmorebietaEtxano, Zalla, Ortuella, Arrigorriaga, Bermeo,
Sopela, Abanto-Zierbena, Gueñes, Abadiño
eta Berango) 50 eta 99 irteera artean egin
dira.

Jarduketa motaren arabera, 2021eko irteera
gehienak salbamenduko jarduera edo
zerbitzuei lotutakoak izan dira, guztira 3.424
irteera (irteera guztien % 60), ondoren
suteetarako 1.638 irteera (% 29 ), eta
azkenik, 639 irteera laguntza teknikoa
emateko (% 11).

48 udalerritan 10 eta 49 irteera artean egin
dira. 39 udalerritan 10 irteera baino gutxiago
egin dira. 2021ean bakarrik bi udalerritan ez
da egin inolako esku-hartzerik.

Zenbait datu

Barakaldo izan da esku-hartze gehien izan
dituen udalerria (574 irteera), eta ondoren
Getxo (489), Santurtzi (436), Leioa (291) eta

Irteera gehien urtarrilean (% 15), ekainean
(% 9,7) eta uztailean (% 9,8) egin dira.

Larrialdi Zerbitzuaren bitartez herritarrei
hurbileko arreta ematea, abangoardiako
zerbitzua da

Lurraldearengandik eta herritarrengandik
hurbil egotea Bizkaiko Foru Aldundiaren
helburu nagusietako bat da, eta hori lortzeko,
zerbitzuak herritarrei, udalei eta enpresei
ematen dien arreta eta larrialdi zerbitzuak
hobetzen ditu.
Erakundeak administrazio moderno eta
berritzailea izan nahi du, bai erakunde
barneko mailan bai lurraldean ere, eta
herritarrak gauzatzen dituen ekintza guztien
erdigunean jartzen ditu, modu horretan,
askotariko gizarte erronkei erantzuteko.
Administrazio modernoagoa bai teknologiari
dagokionez, bai antolamendu ereduari
dagokionez, pertsonak barne hartuz.
Eta pertsonei zuzendutako zerbitzuetan
erantzun azkar eta eraginkorrak eman behar
dira larrialdietan, eta herritarrei larrialdi
zerbitzurik ahalik eta onena eman behar zaie.
Horri lotuta, Bizkaiko Foru Aldundiaren
Larrialdiak Kudeatzeko eta Babes Zibileko
Zuzendaritza Nagusiak lanean jarraituko du
larrialdien foru zerbitzua erreferentziazko
zerbitzua
izan
dadin
bere
izaera
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berritzailearengatik
eta
abangoardiako
teknologia erabiltzeagatik, eta lurraldearen
eraldaketa digitala sustatuko da horrela baita
ere.
2021ean zerbitzu honek bere operazio
eredua berrikusi eta modu progresiboan
eguneratu du, eta larrialdien errealitatera eta
egungo garapen teknologikora egokitu du.
Eta hori guztia berrikuntza irekiaren
testuinguru batean; hala, lantaldeak bere
prozesu
edo
jarduerak
berritzeko
beharraren inguruan hausnartu du, eta
hobetzeko
eta
aldatzeko
espazioak
identifikatu ditu errealitate digital berriak
eskaintzen dituen aukerak aprobetxatzeko.
Zerbitzu berritzailea eta jasangarria izan nahi
dugu. 2021eko bigarren seihilekoan
Larrialdiak Kudeatzeko eta Babes Zibileko
Zerbitzuak
hausnarketa
estrategikoko
prozesua egin du intereseko talde batzuekin
batera aldundiko Larrialdi Zerbitzuarentzat
jasangarritasuneko
lehen
estrategia
definitzeko.
Azkenean,
Larrialdi
Zerbitzuarentzako 2022-2024 urteetarako
Jasangarritasun Estrategia sortu dute. 13

ekintza ditu hiru ardatz hauetan egituratuta:
ekologia, gizartea eta oparotasuna.
Halaber,
larrialdi
egoeretan
dauden
herritarrei arreta hobea emateko, Larrialdiak
Kudeatzeko
eta
Babes
Zibileko
Zuzendaritzak
2021ean
2.624.494,96
euroko aurrekontua izan du inbertsioak egin
ahal izateko. Gainera, ekitaldi honetan
5.250.258,19 euro erabili dira Arratzuko
parkeko obretarako. Aurten PSSZko parkeen
sarea berritzeko mugarria jarri da. Ekainaren
2an Zallako suhiltzaileen parke berria
inauguratu zen eta Enkarterri eskualdeko
hamar udalerritako 32.000 pertsona baino
gehiagori zerbitzua emango dio eta
Arratzuko parkea lekualdaketarako prest
geratu da. Horrez gain, parkeetan ia milioi
bat euroko bestelako hobekuntzak egin dira.
2021ean 2020 urte bukaeran jaso ziren 15
ibilgailu astunak erabiltzen hasi dira. Halaber,
hiri ponpa astun (HPA) eta hainbat
lanabesetako furgoi (HLF) batzuetan
hobekuntzak egin dira zerbitzuko ibilgailuen
ekipamenduen banaketa homogeneizatu eta
estandarizatzeko.

Era berean, 2021ean ekipamendu eta
material zehatzago eta seguruagoak
eskuratzen jarraitu dugu, zerbitzu onena
ematen segitzeko.
Azkenik, Bizkaia Prest eredua hedatzen
jarraitu dugu eta garapen eta funtzionalitate
teknologiko berriak ezarri ditugu.

Pertsonak
Pertsonei dagokienez, Bizkaiko Foru
Aldundiaren Larrialdiak Kudeatzeko eta
Babes Zibileko Zuzendaritza Nagusiak 435
langileko plantilla du eta 2021ean 10
pertsona berri laneratu ziren zerbitzuan: 3
ikuskariorde, Bizkaia Prest ataleko burua eta
3 operadore berri Bizkaia Prest Komunikazio
Zentroan, eta egitura plantillan 15 pertsona
daude orain. Azkenik, 3 mantentze
laguntzaile daude logistika eta ibilgailuen
ataletan.

Sentsibilizazioa,
prestakuntza
enpresei aholkularitza ematea

eta

Prebentzio, Prestakuntza eta Babes Zibileko
Atalaren zereginetako bat da aholkularitza
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ematea, kontsultak ebaztea edo suteen
aurkako segurtasun araudia betetzearekin
eta prebentzioarekin lotutako txosten
teknikoak idaztea. Zeregin horiek nagusiki
beste administrazio eta enpresa batzuei
zuzenduta daude, eta salbuespenetan,
teknikari partikularrei baita ere. Zehazki,
erakundeek eskatuta 16 txosten tekniko
idatzi dira, eta horietatik bost oinarrizko
gizarte zerbitzuentzat izan dira. Antzeko
moduan, partikularrek egindako zenbait
kontsulta teknikori erantzun zaie.
Gainera, Bizkaiko Lurralde Historikoko
Larrialdien Foru Plana osorik berrikusi da.

oinarrizko jarraibideak azaltzen dira
horietan.
•

“Ad hoc” diseinatu eta ekipatu zen
edukiontzi mugikorra martxan jarri zen.
Horren bidez, herritarrei modu ludiko
baina didaktikoan azaldu nahi zaizkie
suteen
aurkako
segurtasun
eta
autobabes
printzipioak
hainbat
udalerritan (Santurtzi, Igorre, Lekeitio
eta Derio).

•

Hezkuntza programa berri bat garatu da
larrialdien arloan bigarren mailako
ikastetxeentzat:
BFireSafe@School,
(ERASMUS+.)

•

Udaltzainei eta Ertzainei suteetan
jarduteko oinarrizko jarraibideei buruzko
prestakuntza eman zaie.

•

Aldundiak lankidetza hitzarmenak dituen
askotariko babes zibileko taldeetako

Herritarren sentsibilizazioari dagokionez,
ekintza hauek egin dira:
•

Zenbait sentsibilizazio kanpaina martxan
jarri dira hainbat kolektibok gertaeren
aurrean ematen duten erantzun eta
prebentzio gaitasuna hobetzeko.

•

Igogailuetako kabinetan itsasteko kartel
batzuk diseinatu dira, eta eraikinetan
suteak gertatzean jarraitu beharreko

lotutako zenbait jardunalditan parte
hartu dugu.

boluntarioei prestakuntza eman zaie.
•

Halaber, artikuluak argitaratu dira eta
elkarrizketak
egin
dira
hainbat
komunikabideetan,
ikastetxeetan
hitzaldiak antolatu dira eta larrialdiei
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2. Antolaketa
Zuzendaritza osatzen dute Prebentzio,
Suhiltzaile eta Salbamendu Zerbitzuak
(horren barne daude Operazioen eta
Parkeen Kudeaketa Atala eta Prebentzio,
Prestakuntza eta Babes Zibileko Atala), atal
tekniko-administratiboak eta Larrialdiak
Kudeatzeko Zentro Integratua - Bizkaia
PREST- Atalak.
Parkeen sare horrek Bizkaiko edozein
udalerritara gehienezko 20 minutu teorikoan
eta 30 minutu igaro aurretik iristeko
printzipioa betetzen du, baldintza okerrenak
gertatzen direnean baita ere.

2.1. Organigrama
2022an Herri Administraziorako eta
Erakunde
Harremanetarako
Sailaren
egiturari buruzko dekretu berri bat onetsi da
eta horren bidez aldatu egin da Larrialdiak
Kudeatzeko
eta
Babes
Zibileko

Zuzendaritzaren

barne

egitura.

(Ikus

Bermeo eta Otxandioko) eta Ispasterko

organigrama 1. eranskinean)

prestakuntza zentroa.

Bizkaiko
Prebentzio,
Suhiltzaile
eta
Salbamendu Zerbitzua hauek osatzen dute:
Bizkaiko eskualde guztietan banatuta dauden
suhiltzaile profesionalen zortzi parke eta
Babes Zibileko bost Boluntario Talde
(udalerriak: Lanestosa, Urduña, Karrantza,

Parkeak
Ondoren, Bizkaiko Prebentzio, Suhiltzaile eta
Salbamendu
Zerbitzua
(aurrerantzean,
PSSZ) osatzen duten suhiltzaileen 8 parkeen
egungo xehetasunak aurkeztuko dira:
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Uriosteko parkea

Zallako parkea

Zerbitzuaren parke nagusia da eta bertan
daude,
parkeaz
gain,
administrazio
zerbitzuak, logistika, ibilgailuak, larrialdiak
kudeatzeko zentroa (Bizkaia Prest) eta
PSSZko buruzagitza.

Aurten inauguratu dute Nocedalgo parkea
ordezkatzeko eta Gallardi (Zalla) auzoan
dago,
biztanleguneetatik
gertuago.
Inbertsioen kapituluan xehetasunez azaldu
dira parkearen ezaugarriak.

Barakaldo
Portugalete
Santurtzi
Sestao
Trapagaran
Abanto-Zierbena
Ortuella
Muskiz
Alonsotegi
Zierbena
GUZTIRA

Km2
24,3
3,2
7,2
3,5
13,1
18
7,7
20,8
16
9,2
123

Parkeko plantillan 60 suhiltzaile-gidari, 12
kabo, 3 sarjentu eta zona horretako
ikuskariorde burua daude, eta azken hori
Zallako parkearen arduraduna da baita ere.

726
502
261
32.217

Parkeko plantillan daude 30 suhiltzailegidari, 6 kabo eta 2 sarjentu.

Parkea Basauriko komunikazio nodo
estrategiko batean kokatuta dago, eta
erreferentziazko
parkea
da
udalerri
hauentzat:

Bizt.
100.907
45.285
46.085
27.342
11.911
9.436
8.379
7.438
2.944
1.516
261.243

GUZTIRA

36,7
31
1,2
429

Basauriko parkea

Urioste (Ortuella) auzoan dago eta udalerri
hauei zerbitzu ematen die:
Udalerria

Artzentales
Turtzioz
Lanestosa

Udalerria

Zallako parkea erreferentziazko parkea da
udalerri hauentzat:
Udalerria
Zalla
Balmaseda
Gueñes
Karrantza Harana
Sopuerta
Gordexola
Galdames

Km2
30,8
22,3
41,2
137,7
42,8
41
44,5

Bizt.
8.416
7.651
6.699
2.759
2.638
1.723
842

Basauri
Galdakao
Arrigorriaga
Etxebarri
Ugao-Miraballes
Urduña
Igorre
Lemoa
Orozko
Zaratamo
Larrabetzu
Zeanuri
Dima
Areatza

Km2
7,2
31,7
16
3,3
5,2
23,5
17,3
15,8
102,7
10
21,5
67
61,8
9,1

Bizt.
40.535
29.404
12.140
11.664
4.114
4.199
4.314
3.489
2.658
1.647
2.081
1.248
1.472
1.271
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Zeberio
Bedia
Arrankudiaga
Artea
Arantzazu
Ubide
Arakaldo
GUZTIRA

47,1
16,5
22,8
12,4
3,8
2,9
2,6
500

1088
1076
989
742
399
162
160
124.852

Parkeko plantillan 42 suhiltzaile-gidari, 6
kabo, 3 sarjentu eta zona horretako
ikuskariorde burua daude, eta azken hori
Gernikako parkearen arduraduna da baita
ere.

Gernika-Lumoko parkea
Gernika-Lumoko parkea Carlos Gangoiti
kalean kokatuta dago eta laster Arratzuko
parke berriak ordezkatuko du, kilometro
bateko
distantzian
dagoena,
gutxi
gorabehera. Parkeak gaur egun udalerri
hauei zerbitzu ematen die:
Udalerria
Bermeo
Gernika-Lumo
Mundaka
Busturia

Km2
34,1
8,6
4,2
19,6

Bizt.
16.784
17.093
1.862
1.649

Muxika
Forua
Gautegiz-Arteaga
Ea
Ibarrangelu
Errigoiti
Elantxobe
Ajangiz
Morga
Kortezubi
Arratzu
Mendata
Sukarrieta
Ereño
Murueta
Nabarniz
GUZTIRA

50
8
13,6
14,2
15,6
16,4
1,9
7,3
11,5
12
10,3
22,4
2,3
10,7
5,4
12,2
280

1.475
910
854
820
670
489
344
483
408
439
424
379
347
263
323
267
46.283

Parkeko plantillan daude 30 suhiltzailegidari, 6 kabo eta 2 sarjentu.

Artatzako parkea

Getxo
Leioa

GUZTIRA

Km2
11,9
8,5

Bizt.
77.139
32.188

18
8,4
8,8
10,2
6,3
7,8
7,8
88

24.489
14.276
7.271
6.022
4.414
5.034
1.554
172.387

Parkeko plantillan 48 suhiltzaile-gidari, 6
kabo, 3 sarjentu eta zona horretako
ikuskariorde burua daude, eta azken hori
Derioko parkearen arduraduna da baita ere.

Derioko parkea
Derioko parkea bere estaldura eremuko
udalerri guztietara iritsi ahal izateko leku
estrategiko batean kokatuta dago:
Udalerria

Uribe Aldeko erreferentzia parkea da eta
Artatza (Leioa) auzoan kokatuta dago.
Udalerria

Erandio
Sopela
Berango
Gorliz
Plentzia
Urduliz
Barrika

Mungia
Derio
Sondika
Zamudio
Loiu
Lezama
Bakio
Gatika

Km2
54,8
7,4
6,3
18,1
15,3
16,5
16,8
17,2

Bizt.
17.701
6.780
4.555
3.277
2.363
2.454
2.775
1.674
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Gamiz-Fika
Laukiz
Lemoiz
Maruri-Jatabe
Arrieta
Meñaka
Fruiz
GUZTIRA

15,5
8,1
14,3
15,8
14,5
12,8
5,6
239

1.383
1237
1297
992
575
753
548
48.364

Parkeko plantillan daude 30 suhiltzailegidari, 6 kabo eta 2 sarjentu.

Mallabia
Otxandio
Mañaria
Izurtza
Garai

23,4
12,4
17,6
4,3
7,1
298

GUZTIRA

1.172
1.359
521
240
329
96.561

Parkeko plantillan 60 suhiltzaile-gidari, 6
kabo, 3 sarjentu eta zona horretako
ikuskariorde burua daude, eta azken hori
Markina-Xemeingo parkearen arduraduna da
baita ere.

Iurretako parkea
Durangaldeko erreferentzia parkea da. A-8
autobidearen ondoan kokatuta dago eta
udalerri hauei zerbitzu ematen die:
Udalerria
Durango
Ermua
Amorebieta-Etxano
Elorrio
Abadiño
Berriz
Iurreta
Zaldibar
Atxondo

Km2
15,2
6,2
58,3
37,2
36,1
30,1
14,7
11,8
23,2

Bizt.
29.935
15.791
19.576
7.383
7.618
4.537
3.696
3.038
1.366

Markina-Xemeingo parkea
Lea-Artibaiko erreferentzia parkea da eta
udalerri hauei zerbitzu ematen die:
Udalerria
Ondarroa
Lekeitio
Markina-Xemein
Berriatua
Etxebarria
Aulesti
Ispaster
Munitibar-Arbatzegi
Gerrikaitz

Km2

Bizt.

3,6
1,9
63,6
19,8
18,1
25,3
22,6

8.326
7.271
5.072
1232
790
646
754

24,1

484

Amoroto
Mendexa
Gizaburuaga
GUZTIRA

12,9
7,2
6,3
205,4

414
422
200
25.611

Parkeko plantillan daude 30 suhiltzailegidari, 6 kabo eta 2 sarjentu.

Bizkaia Prest
1994. urtean Uriosteko suhiltzaile parkean
Komunikazioen
Zentroa
ezarri
zen;
harrezkero bertan biltzen da Prebentzio,
Suhiltzaile eta Salbamendu Zerbitzuak behar
duen informazioa eta bertan kudeatzen dira
zerbitzuaren jarduketa guztiak. 2019ko
urtarrilera arte zentro horretan egin ziren
jarduketa bakoitzean erabili beharreko
baliabideen esleipen proposamenak eta
ondoren parkeei egindako komunikazioak.
Larrialdi zerbitzuetan esku hartzen duten
foru zerbitzuak zentralizatu eta koordinatu
behar direnez, Larrialdiak Kudeatzeko
Zentro Integratu berri bat sortzeko
proiektua martxan jarri da alor horretan foru
aldundiak dituen eskumenen esparruan, eta
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Komunikazio Zentro berri hori Uriosteko
parkea da.

eraginkorragoa eta azkarragoa izango dela
larrialdiak edo istripuak gertatzen direnean.

Proiektuaren
helburu
nagusia
larrialdietan esku hartzen duten

Hala, 2018an BIZKAIA PREST Larrialdiak
Kudeatzeko Zentro Integratu berria eraiki

da
foru

Aldundiak herritarrei larrialdiak edo istripuak
gertatzean ematen dizkien baliabide guztiak
mugiaraztea (giza baliabideak eta baliabide
materialak). Modu horretan, urteko 365
egunetako 24 orduetan ematen den
erantzuna eraginkorragoa da.
BIZKAIA PREST zentroak 180 metro
karratuko azalera du eta komunikazioen
arloko azkenengo aurrerapen teknologikoak
ditu. Ahotsa sartzeko eta datuen kanal propio
independentea du; bai eta irrati digitalaren
interfaze estandarraren TETRA antenen
sistema berritua ere, instalatu beharreko
antenen kopurua gutxitzen duen igorgailuak
batzeko
ekipamendu
berria
ezarriz.
Zerbitzari informatikoak dauden gelaz gain,
lau gela nagusi hauek daude instalazioetan:
•

zerbitzuen arteko koordinazioa hobetzea eta
foru mailan larrialdietako abisuak leku
bakarretik
sartzea.
Modu
horretan
bermatzen da erantzuna koordinatuagoa,

zuten. Uriosteko parkeko instalazioetan
kokatuta dago baita ere, eta aurreko
Komunikazio Zentroa ordezkatu zuen.
BIZKAIA PRESTen helburu nagusia da
erantzuna koordinatzea eta Bizkaiko Foru

Komunikazio
zentroa;
bertan
operadoreak daude, eta bertan
koordinatzen da arreta. Era berean,
larrialdi eta istripuen arretaren eta
erantzunaren
koordinazio
eraginkorra egiten da hiru fasetan
(jakinarazpena, jarraipena eta ixtea).
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•

•

•

Aginte gela, inplikatutako foru
zerbitzuetako
hiru
zaintza
arduradunekin.
“Krisiak kudeatzeko” mahaia: larrialdi
egoerak
koordinatzeko
organo
tekniko eta politiko gorena da eta
analisiak egin eta erabakiak hartzen
ditu.
Laguntza
teknikoko
eta
administrazioko gelak.

Zentro berriak toki fisiko eta plataforma
teknologiko berean eta modu integratuan,
foru erakundeak dituen baliabide guztien
inguruko denbora errealeko informazioa
eskaintzen
du,
horrela,
edozein
larrialdiri/gorabeherari
eta
bere
mobilizaziorako aukerei aurre egiteko.
Halaber, zaintzako suhiltzaile kopuruaren eta
horien banaketaren, zerbitzuko ibilgailu
operatiboen
kopuruaren
eta
horien
banaketaren, basozainen eta zaintzako
laguntza taldeen eta abarren inguruko
denbora errealeko informazioa ere izaten du.
Erabakiak, beraz, modu osoago eta
berehalakoagoan hartzen dira eta, ondorioz,

itxaronaldiak murriztu egin dira eta
baliabideen
desplazamenduak
modu
eraginkorragoan gauzatzen dira.

honetan azalduta dagoen moduan.

Egindako EPEak

2.2. Langileak
Larrialdiak Kudeatzeko eta Babes Zibileko
Zuzendariordetzan 433 langile daude, taula

2021ean 50 suhiltzaile-gidariren hautaketa
prozesua egin da. Urtea bukatzean, prozesua
merezimenduak baloratzeko fasean zegoen

LANPOSTUA

Pertsona kopurua

Suhiltzaile-gidariak

312

Kaboak

54

Sarjentuak

24

Ikuskariordeak

11

Ofizialak

3

Prebentzio, Prestakuntza eta Babes Zibileko Ataleko burua

1

Operazioen eta Parkeen Kudeaketaren Ataleko burua

1

Larrialdien Kudeaketako eta Babes Zibileko zuzendariordea

1

Bizkaia PRESTeko operadoreak

15

Bizkaia Prest Ataleko burua

1

Atal Tekniko Administratiboko burua

1

Administrazio langileak, logistika eta ibilgailuak

9

12

eta karrerako funtzionario berriak 2022ko
martxoan laneratuko dira.

Langileen altak eta bajak

Komunikazio
Zentroan;
horrela,
egiturazko plantilla gehitu zen eta 15 dira
orain.
• 3 mantentze laguntzaile logistika eta
ibilgailuen arloetarako

2021ean 10 pertsona laneratu ziren Bizkaiko
Foru Aldundiko Prebentzio, Suhiltzaile eta
Salbamendu Zerbitzuan:

2021ean 5 erretiro baja egon ziren: hiru
suhiltzaile-gidari, kabo bat eta sarjentu bat.

• 3 ikuskariorde
• Bizkaia Prest Ataleko buru 1
• 3 operadore berri Bizkaia

2.3. Ibilgailuen flota
Prest

Bizkaiko Foru Aldundiko Suteen Prebentzio,
Itzalketa eta Salbamendu Zerbitzuak

2021eko abenduaren 31n 101 ibilgailuko
flota zuen.
65 ibilgailu astun eta 36 arin. PSSZk, gainera,
29 atoi ditu. Parke bakoitzak ibilgailuen
zuzkidura estandarra du, eta gainera, mota
bakoitzeko ordezko ibilgailuak ere baditu.
Horiei esker estaltzen dira operazio
beharrak matxurak konpontzean edo
programatutako mantentze lanak egin behar
direnean.
Ibilgailu mota

Zenbakia

HPA – Hiri ponpa astuna
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HPT – Hiri ponpa txikia
IPA – Inude ponpa astuna
BPA – Baso ponpa astuna
AEA – Auto eskailera automatikoa
HLF – Hainbat lanabesen furgoia
KG – Kamioi garabia
LOI – Lur orotarako ibilgailuak
ABU – Agintaritza eta buruzagitza
unitatea
Bestelako ibilgailu arinak

2
7
11
12
10
5
12
6
18

2021ean 2020 urte bukaeran jaso ziren 15
ibilgailu astunak erabiltzen hasi dira.
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Halaber, hiri ponpa astun eta hainbat
lanabesetako furgoi batzuetan hobekuntzak
egin
dira
zerbitzuko
ibilgailuen
ekipamenduen banaketa homogeneizatu eta
estandarizatzeko.

2.4. Jasangarritasun estrategia

Proiektu sistemiko berri horien diseinuaren
helburuetako bat da egoera operatiboak
ebaztea (besteak beste ingurumen inpaktua
edo herritarren sentsibilizazioa), eta gainera,
sakontasunez
eragiten
dute
jasangarritasunean
oinarritutako
erakundearen kultura aldaketan.

2021eko bigarren seihilekoan Larrialdiak
Kudeatzeko eta Babes Zibileko Zerbitzuak
hausnarketa estrategikoko prozesua egin du
intereseko talde batzuekin batera Bizkaiko
Foru Aldundiko Larrialdi Zerbitzuarentzat
jasangarritasuneko
lehen
estrategia
definitzeko.

Estrategiako
ekintzei
esker
sozialki
arduratsua den erosketa publikoa indartuko
da eta berrikuntza irekia sustatuko da.
Estrategiaren helburua da erakundea
gardenagoa izatea eta kontuen berri
ematean balantze hirukoitzari balioa ematea
eta inbertsioaren itzulera gizarte eta
ingurumen ikuspegitik neurtzea baita ere.

2.5. Berrikuntza irekia

Prozesu horrek bost hilabete iraun zituen eta
bertan parte hartu zuten PSSZko langileek
eta kanpoko interes taldeek eta banakako
elkarrizketak eta talde dinamikak egin
zituzten.
Azkenean,
Larrialdi
Zerbitzuarentzako
2022-2024 urteetarako Jasangarritasun
Estrategia sortu dute. Hamabi ekintza ditu
hiru ardatz hauetan egituratuta: ekologia,
gizartea eta oparotasuna.

elkarrizketarako espazioak irekitzea eta
barneko
parte-hartzea
sustatzea
proiektuetan
erabakiak
hartu
behar
direnean.

Estrategia berri horrekin lortu nahi dena da
lidergo eta zerbitzuko pertsonen arteko
harreman sistema berriak eraikitzea,

Berrikuntza irekiaren ikuspegiarekin lan
egitea erakundearen ezinbesteko helburua
da. Azken urteetan, zerbitzua lanean ari da
proiektu teknologiko berriak integratu eta
garatzen,
foru
aldundiaren
larrialdi
zerbitzuen esku-hartzeak hobetzeko eta
haien kudeaketa errazteko. Eta hori guztia
berrikuntza irekiaren testuinguru batean;
hala, lantaldeak bere prozesu edo jarduerak
berritzeko beharraren inguruan hausnartu
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du eta hobetzeko eta aldatzeko espazioak
identifikatu ditu errealitate digital berriak
eskaintzen dituen aukerak aprobetxatzeko.
Horretarako, etengabe enpresekin, ezagutza
sortzen duten erakundeekin eta bestelako
larrialdi zerbitzuekin lankidetzan aritzea
ezinbestekoa da guztion artean larrialdi
zerbitzuen behar errealei erantzuten dien
eskaintza garatzeko.
Berrikuntza irekiaren esparru horretan,
2020an zerbitzuko arduradunek “Erakunde
publikoen azelerazio digitalaren programan”
parte hartu zuten. Enpresa Institutuak eman
zuen eta bere bitartez zerbitzuarentzako epe
motz, ertain eta luzerako erronka
teknologiko batzuk identifikatu eta lehenetsi
ziren eta erronka horiei erantzungo
lekiekeen startup-en, scale-upen eta ETE
digitalen irtenbide berritzaile posibleak
bilatu ziren.

Zerbitzuetako langileek material egokia eta
berrikuspen-egoera zuzenean dutela?
2021ean aktiboki lan egin da proiektu hori
garatzeko
Barbara
IoT
teknologia
enpresarekin batera, eta honakoak lortu dira:
•

•
•

IoT nodoa eta antena jasotzaileen
instalazioa hobetzea monitorizatzeko
eta
itineren
komunikazioa
gauzatzeko. IoT nodoa zibersegurua,
elkarreragilea,
eskalagarria
eta
hedagarria da.
RFID
etiketak
instalatzea
ibilgailuaren materialean/tresnan.
Ibilgailua
berrikusteko
fitxa

elektroniko batean
eguneratzea.

informazioa

Proiektuaren emaitzak eta monitorizazioa
hedatzeko aukerak baloratzeke daude,
adibidez, CCTV, jantziak eta ibilgailuaren
metrikak, hala nola ur biltegiaren maila,
matxuren abisuak, eta abar.

2.6. ISO ziurtagiriak
Larrialdiak Kudeatzeko eta Babes Zibileko
Zuzendariordetzak ISO 9001 (Kalitatea
Kudeatzeko Sistemak) eta ISO 22320
(Larrialdien Kudeaketa) ziurtagiriak ditu.
2021ean AENOR enpresak bien jarraipen
ikuskaritzak egin zituen.

Proiektu pilotu moduan erronketako bat
egituratu zen, eta lantaldeen kudeaketa eta
mantentze lana errazten laguntzeko
irtenbideak aztertu zituzten: Nola kontrolatu
ahalko litzateke denbora errealean Larrialdi
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ISO 22320 ziurtagiriaren ikuskaritzan,
gainera, askotariko alarmen prozeduraren
aktibazioaren simulakroa egin zen.
Ariketa
horretan,
Bizkaiko
zenbait
eskualdeetako
herriguneak
urez
gainezkatzen zituzten euri gogorrak simulatu
ziren, eta halabeharrez esku-hartzeen
lehentasuna ezarri behar izan zen.
2022an ISO 9001 ziurtagiria berrikusteko
ikuskaritza eta ISO 22320 ziurtagiriaren
berritzea egingo dira.

2.7. Open Data

Open Data Bizkaia. Datu gordinak dira, hau
da, sortu, bildu edo edozein iturritatik lortu
diren eta interpretatu ez diren jatorrizko
datuak. Formatu digital, estandarizatu eta
irekietan ematen dira, egitura argi bati
jarraituz ulertzeko eta erabiltzeko. Horrela,
horietatik
abiatuz,
produktuak
edo
zerbitzuak sor daitezke.
2021ean PSSZk Gobernu Onaren eta
Gardentasunaren
Zuzendaritzarekin
lankidetzan egindako esku-hartzeen datu
nagusiak Open Datan askatzeko lan egin du.
Urte bukaeratik datuak eskuragarri daude
www.opendatabizkaia.eus webgunean eta
hiru hilean behin eguneratzen dira.

Administrazioaren eskuetan dauden datuak
herritarrei
libreki,
formatu
berrerabilgarrietan eta baldintzarik gabe
erabiltzeko aukera ematea sustatzen duen
filosofia bat da Open Data.
Bizkaiko Foru Aldundiak eta herriadministrazioek
kudeatzen
duten
informazioa argitaratzen duen zerbitzua da
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3. Inbertsioak
2021ean Larrialdiak Kudeatzeko eta Babes
Zibileko Zuzendaritzak 2.624.494,96 euroko
aurrekontua izan du inbertsioak egiteko.
Kapitulu honetan garrantzitsuenak jaso
ditugu:

3.1. Eraikinak
2021.urtea
PSSZko
berritzeko mugarria jarri
berria inauguratu da eta
lekualdatzeko prest utzi
parkeetan ia milioi bat
hobekuntzak egin dira.

parkeen
sarea
da. Zallako parke
Arratzuko parkea
da. Horrez gain,
euroko bestelako

Zallako parke berria inauguratzea
Ekainaren 2an Zallako suhiltzaile parke
berria inauguratu zen eta Enkarterri
eskualdeko hamar udalerritako 32.000
pertsona baino gehiagori zerbitzua emango
die.

Eskualdeko erdialdean egonik, hau da,
herritar gehienengatik eta industrialdeetatik
hurbilago, instalazio berriei esker azkarrago
eta eraginkortasun handiagoarekin erantzun
ahal izango da ezbeharren bat gertatzen
denean.
Izan ere, instalazio berriak Cadaguako
korridorera sartzeko lotunearen ondoan
daude eta azken aurrerapen teknologikoak

dauzkate. Aurreko suhiltzaile parkea
1974koa zen eta Zalla eta Balmaseda arteko
mugan zegoen.
Zallako suhiltzaile parke berria 5.800 m²-ko
lursail batean dago. Eraikinek 1.300 m²
hartzen dituzte. Eraikin nagusiak 815 m²
erabilgarri dauzka. Bi solairu daude. Beheko
solairuan zaintza-postua, bulegoak, aldagelak
eta ikasgela daude; lehenengo solairuan,
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berriz, gimnasioa, gelak, egonlekuak eta
sukaldea
daude.
Parke
osoa
funtzionaltasunari arreta berezia jarriz
diseinatu da, gertakari edo ezbehar baten
aurrean
erantzuteko
denborak
minimizatzeko.
Eraikinak kalifikazio energetiko gorena
dauka (A); energia geotermikoa erabiltzen da
berokuntzarako eta hozteko zoru-sistema
erradiatzailearen bidez.

Arratzuko parkeko obrak
2021ean Gernikako parkea ordezkatuko
duen Arratzuko parkeko obrak egiten
jarraitu dute eta bukatuta eta lekualdaketa
antolatzeko prest dago. 2022ko martxoan
inauguratzea aurreikusi dute.

Gainerako parkeetako inbertsioak
Bi parke berriak eraikitzeaz gain, 2021ean
hainbat hobekuntza obra egin dituzte

gainerako parkeetan eta azpiegituretan.
Uriosteko parkean eraberritze osoko lehen
fasea egin zen (esku-hartzeetako arropa
biltegia eta beheko solairua), Basauri eta
Iurretako parkeetako saneamendu sareen
konexioa bukatu da, Markina-Xemeingo
parkean bitsa egiteko instalazioa jarri zen eta
hainbat parketako aldagela eta dorreetan
obrak egin ziren.
Hurrengo taulan jaso dira hobekuntza obra

Horri erantsitako beste eraikin batean
garajea dago. Garajean daude parkeko
zuzkidura osatzen duten ibilgailuak: hiriko
auto-ponpa astun bat, basoko auto-ponpa
bat eta inude bat, autoeskala erabat
automatiko bat, hainbat lanabes eramateko
furgoi bat, lur orotako ibilgailu bat eta aginte
auto bat. Gainera, ekipamendua eta tresnak
gordetzeko biltegia ere badago; bertan
gordetzen dira elurra kentzeko hortzak,
ponpak, harea-orgak, gatz-barreiagailuak eta
gainerako guztiak. Eraikin horiez gainera
entrenamenduak eta maniobrak egiteko
eremua dago, bai eta ariketa-dorrea ere
(sotoa, beheko solairua eta goiko lau solairu).
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nagusiak eta egikaritzeen zenbatekoak:

Arnas ekipoen edukiontziak

OBRA

Bilboko Portuko Agintaritzarekin sinatutako
hitzarmenari esker, arnas ekipo autonomoen
edukiontzi bat eskuratu da.

ZENBATEKOA

URIOSTE - Parkea berritzea
eta berrantolatzea

490.813,60 €

BASAURI - Saneamendu sarea

163.841,18 €

BASAURI - Markesina
eraikitzea
MARKINA-XEMEIN - Bitsa
egiteko instalazioa
ARTATZA - Emakumeen
aldagela berritzea
IURRETA - Saneamendu sarea
URIOSTE - Esku-hartzeetako
arropa biltegi berria
URIOSTE - Entrenamendu
dorrean eta hegalean obra
BASAURI - Entrenamendu
dorrea hobetzea
GUZTIRA

54.339,98 €
47.982,89 €

Edukiontziak
115
botila
5
orga
independentetan garraiatzeko zona bat du
eta apalak ditu ekipoen elementu guztiak
gordetzeko:
24
bizkar-txaleko,
24

erregulagailu eta 36 arnas maskara,
mantentze prebentibo/zuzentzaileko lanak
egiten direnean birjartzeko, edo esku-hartze
errealetan ordezkatzeko.
Azken egoera horretarako, edukiontziak aire
arnasgarrirako presio handiko konpresore
bat du, eta bere karga edukiera 250 l/minutu
ingurukoa da.

45.492,01 €
38.071,88 €
28.292,84 €
10.500,00 €
6.433,12 €
885.767,50 €

3.2. Ibilgailuak
2020an 21 ibilgailu eskuratu ziren eta
flotaren % 25 ordezkatu zen horien bidez,
eta 2021ean martxan jarri ziren eta
ibilgailuak berritzen jarraitu da.
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Edukiontziak laneko zona bat du baita ere
maskaren eta bizkar-txalekoen mantentze,
ziurtatze eta kontrol lanak egiteko.
Edukiontzia kamioi eroale bati lotuta dago
eta lurrera deskargatzeko aukera du, baina,
modu berean funtzionatzen du garraiatzen
duen ibilgailuaren gainean badago edo ez.
Modu horretan, funtzionamendua ziurtatuta
du, bereziki, esku-hartze errealetan.
Gainera, energia hornidurarako sistema
propioa du, albo batera utzita kanpoko sare
elektriko batera konektatzeko aukera.

Lur orotarako ibilgailuak
Bi pick-up eskuratu dira zerbitzuko ibilgailu
zaharrenak ordezkatzeko.
Kabina bikoitzeko Ford Ranger ibilgailuak
dira, XLT S&S 2.0 Ecoblue 4x4 170CV-koak,
kapota zurruna dute eta beira zuntzez eginak
daude eta hiru ate dituzte.
Ibilgailuek 3.630 kg-ko trakzio-ahalmena
duten kabestrante elektrikoa dute, eta

ezkutuko
azpitik.

muntaia

kolpe

leungailuaren

Guztiek dute seinaleztapen bisual eta
akustikoa, altueran 1.090 mm ultra trinkoko
argien zubia dute eta bi mailetan LED argien
moduluak dituzte, urdinak eta zuriak
aurrealdean eta alboetan.

3.3. Ekipamendua
2021ean ekipamendu hauek eskuratu dira:

Sua itzaltzeko material berriak
HPA eta LPA berriak zerbitzuan jartzean,
instalazio hidraulikoetarako material berriak
sartu dira.
Zehazki, 45 mm-ko diametroa duten HI RISE
mauka indartuak sartu dira presio handiko
instalazioetan karga galerak murrizteko,
“Tanker” poltsak sartu dira 45 mm-ko
mahukarekin instalazioak arintzeko eta atake
poltsak gehitu dira baita ere atake ekipoen
erantzuna arintzeko.

Ke gortinak
Ibilgailu berriekin batera ke gortinak jarri
dira
suteen
aireztatzea
hobeto
kontrolatzeko.

Bizkar-txalekoak
2021ean zerbitzuko arnas ekipoen bizkartxaleko guztiak ordezkatu dira. Guztira 120
bizkar-txaleko ordezkatu dira.
Zehazki, “AirMaxx” bizkar-txalekoen ordez
MSAren M1 bizkar-txalekoak jarri dira
“Single Line” konfigurazioan. Aldaketa
horrekin, PSSZko arnas ekipoen elementu
guztiak berritu dira oso-osorik.

Erreskateko koltxoia
PSSZk erreskateko koltxoi bat eskuratu du
hutsera erortzeko/salto egiteko arriskua
duten egoeretan erabiltzeko edo altueran
dauden pertsonak larrialdietan salbatzeko
azken baliabide gisa erabiltzeko.
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eta erreserba ekipo bat ordezkapenetarako
eta prestakuntzarako.

Lan-arropa
2021ean PSSZk 380.000€ euro inbertitu
zituen aldageletan. Honakoak erosi ziren:
•
•
•
•
Vetter SP 25 markako koltxoia da, 43
segundotan puzten da eta gehienez ere 25
metroko altueran gauzatutako erreskateetan
erabiltzeko da. Koltxoia Basauriko parkean
dago .

•
•
•

Esku-hartzeko boten 200 pare.
Esku-hartzeko eskularruen 750 pare.
Esku-hartzeko 700 buru beroki.
100 erreskate teknikoko jantzi eta
parkeko praka.
Mota askotako 600 kamiseta.
100 motxila eta 25 garraio poltsa.
16 babes-traje erleekin egiten diren
esku-hartzeetarako eta 16 jantzi

•

vespa velutinekin erabiltzeko.
60 esku-hartze jantzi egiturazko
suteetan esku hartzeko.

Gainera, Galleten 63 F2XR kasko eskuratu
dira beren bizi erabilgarriaren amaierara
iritsi zirenak ordezkatzeko.

Uretako erreskateetarako baltsak
5 “raft Advantage 420” eskuratu dira
gainazalean
egiten
diren
uretako
erreskateetan lehen erantzuna emateko.
2021ean hasi dira ezartzen eta 2022an
bukatuko dute, eta modu horretan,
zerbitzuko uretako erreskateetarako baltsen
flota guztia berrituko da.

Aireztagailu elektrikoak
Bateriekin
funtzionatzen
duten
hiru
“Blowhard
Commando”,
aireztagailu
eskuratu dira. Aire librearen emaria 41.000
m3/ordu baino gehiagokoa dute, bateriekin 6
ordu irauten dute gehienez eta sarera
konektatuta daudenean iraupena mugagabea
da. Horrekin, zerbitzuak lehen irteerako HPA
bakoitzarentzat aireztagailu elektriko bat du
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Prestakuntzarako manikiak
Entrenamenduetarako 8 maniki eskuratu
dira parke bakoitzak berea izan dezan.
Gainera, maniki zatikigarri bat ere eskuratu
du berariaz erabili dezan Trafiko Istripuetako
Erreskateko prestakuntza jasotzen ari den
taldeak.

Norabide argiak
“Megaray,MR 175” norabideko foku bat
eskuratu da. 2,4 kilometroko distantziara
argitzen du, bateriekin funtzionatzen du eta
3,6 kg pisatzen ditu eta irisgarritasun zaila
duten lekuetako erreskateetan erabili
daiteke.

Kea sortzeko makina
PSSZk SG4000 kea sortzeko makina
eskuratu du eta modu jarraituan minuturo
450 m3 ke sortzeko gaitasuna du.
Ekipamendu horri esker, esku-hartze taldeek
beren gaitasunak praktikatzeko egoera
errealistagoak sortu daitezke.
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4.Esku-hartzeak
4.1. Datu nagusiak
2021ean
Prebentzio,
Suhiltzaile
eta
Salbamendu Zerbitzuak 5.692 irteera egin
zituen eta 2020an 5.916.. izan ziren (horrek
esan nahi du % 6,25 gutxiago egin zirela).

desberdintasun handiak egon, parke
bakoitzak 1.000 biztanleko egin dituen
irteerek proportzionaltasun handiagoa dute.
Horrekin lotuta, 2021ean parke handi

guztiek 6 eta 7 irteera artean egin zituzten
1.000 biztanleko, eta parke txikiek 8,5 eta
10,5 irteera inguru egin zituzten 1.000
biztanleko.

Irteera gehienak Uriosteko parkeak (1.848
irteera, erregistratutako guztien % 32),
Artatzakoak (1.186 irteera) eta Basaurikoak
(924) egin dituzte. Irteera gutxien egin
dituen parkea Markina-Xemeingoa izan da
(217).
Parkeak lurralde historiko osoan zehar
banatuta daude isokronak (erantzun
denboren kurbak) ahalik eta orekatuen
mantentzeko, eta horregatik dira hain
desberdinak
parke
bakoitzak
lehen
erantzunean estaltzen dituen biztanleria
kopuruak.
Horregatik, nahiz eta parke handiek eta
txikiek
egindako
irteeren
artean

Gráfico 1: Nº de salidas por parque: total y por cada 1000 habitantes
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4.2. Jarduketa mota
Jarduketa motaren arabera, 2021eko irteera
gehienak salbamenduko jarduera edo
zerbitzuei lotutakoak izan dira, guztira 3.424
irteera (irteera guztien % 60), ondoren
suteetarako 1.638 irteera (% 29 ), eta
azkenik, 639 irteera laguntza teknikoa
emateko (% 11).

2. grafikoa: Irteeren ehunekoa jarduketa
motaren arabera

Proportzio
hori
aldaketa
gutxirekin
mantentzen da parke guztietan. Esku-hartze
gehien izan dituen Parkea Urioste izan da eta
sute gehienetan esku hartu duena izan da
baita ere (guztira 509). Horrek esan nahi du
egindako irteera guztien % 29 suteetan egin
zirela, PSSZk egindako irteera guztietan
suteek duten kopuru berbera.
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Parke guztietan suteengatiko esku-hartzeak
irteera guztien % 26 eta % 32,5 artekoak izan
dira.

parkeetako
artean.

irteeretan

duten

kopuruen

3. grafikoa: Irteeren kopurua guztira jarduketa
motaren arabera parke bakoitzean

Laguntza teknikoei dagokienez, Zallako
parkeko irteera guztien % 2,54 ingurukoak
izan dira (mota horretako irteera gutxien izan
dituen parkea) eta Uriosten % 17,60 izan
dira; azken hori da laguntza teknikoen
ehuneko handiena egin duen parkea.
Ezberdintasun horien arrazoietako bat izan
daiteke
eraikuntzetako
saneamenduak
ohikoagoak direla biztanleria dentsitate
handiagoak dituzten hiri inguruetan. Izan ere,
korrelazio handia dago biztanleguneen
dentsitatearen eta laguntza teknikoek

4.3. Udalerrietako esku-hartzeak
Udalerrietako esku-hartzeak aztertuz gero
ikusten dugu esku-hartze gehien izan
dituzten udalerriak orokorrean biztanlegune
nagusiak izan direla.

Barakaldo izan da esku-hartze gehien izan
dituen udalerria (574 irteera), eta ondoren
Getxo (489), Santurtzi (436), Leioa (291) eta
Portugalete (237). Lehen hiruak, halaber,
Bizkaiko Lurralde Historikoko biztanleria
gehien dutenak dira Bilbo kanpoan utziz
gero; Bilbok bere udal zerbitzua du eta ez du
PSSZ honen arretarik jasotzen.

UDALERRIA
Barakaldo
Getxo
Santurtzi
Leioa
Portugalete
Basauri
Galdakao
Sestao
Erandio
Trapagaran

IRTEERA
K
574
489
436
291
237
181
179
162
161
157

Mungian 136 irteera egin dira, GernikaLumon 133 eta Durangon 118, eta horiek
izan dira 2021ean 100 esku-hartze baino
gehiago izan dituzten beste udalerriak.
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Beste hamar udalerritan (AmorebietaEtxano, Zalla, Ortuella, Arrigorriaga, Bermeo,
Sopela, Abanto-Zierbena, Gueñes, Abadiño
eta Berango) 50 eta 99 irteera artean egin
dira.
48 udalerritan 10 eta 49 irteera artean egin
dira. 39 udalerritan 10 irteera baino gutxiago

Biztanle kopuruaren araberako eskuhartzeei dagokienez, 1.000 biztanleko batez
bestekoa 6,96 irteerakoa izan zen.
Biztanle kopuruarekin lotuta irteera gehien
izan zituzten 20 udalerriak grafiko honetan
jaso dira. Ez dira jaso 5.000 biztanle baino
gutxiagoko udalerriak, izan ere, irteera

Gráfico 4: Nº de salidas por parque: total y por cada 1000 habitantes

egin dira. 2021ean bakarrik bi udalerritan ez
da egin inolako esku-hartzerik.

kopuruko diferentzia txiki batek nabarmenki
aldatzen du batez bestekoa, eta ez du
errealitatea islatzen.
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4.4.

Esku-hartzeak

zonaren

arabera

5. grafikoa: Irteeren kopurua guztira jarduketa
motaren arabera Uriosteko parkean

PSSZ osatzen duten zortzi parkeak lau
zonatan banatuta daude eta bakoitzak parke
nagusi bat eta parke txiki bat ditu. Hurrengo
orrialdeetan 2021ean PSSZko zonetako
irteerak xehetasunez azaldu dira.

1. ZONA
Uriosteko suhiltzaileen parkeak egin ditu
Bizkaiko Foru Aldundiaren Prebentzio,
Suhiltzaile eta Salbamendu Zerbitzuaren
irteera gehienak. Guztira 1.738 erregistratu
dira 2021ean.
Barakaldo, Portugalete, Santurtzi, Sestao eta
Trapagaran udalerriek parkearen
hartzeen % 72 hartu zituzten.

esku% 28

Barakaldo udalerrian egin ziren.

2. ZONA
Zallako suhiltzaileen parkeak 314 irteera
erregistratu
Balmaseda,

zituen
Gueñes

2021ean.
Zalla,
eta
Sopuerta

udalerrietan egin ziren parkeko eskuhartzeen % 65 eta Zallako udalerrian zona
horretako esku-hartzeen % 25 egin ziren.

Udalerri guztietan salbamenduari lotutako
irteera kopurua suteengatiko irteeren
gainetik egon da.

6. grafikoa: Irteeren kopurua guztira jarduketa
motaren arabera Zallako parkean

Basauriko suhiltzaileen parkea 2021ean
Bizkaiko Foru Aldundiaren Prebentzio,
Suhiltzaile eta Salbamendu Zerbitzuaren
parkeen artean irteera gehien egin
dituztenetatik hirugarrena izan da (924
irteera erregistratu ziren).

Basaurin eta Barakaldon parkeko irteeren
% 37 egin ziren eta sute gehienetako esku-
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hartzeak baita ere, hurrenez hurren 48 eta
47.
7. grafikoa: Irteeren kopurua guztira jarduketa
motaren arabera Basauriko parkean

askoz ere gutxiago (% 14). Gainerako
udalerrietan suteengatiko irteera guztietatik
% 9 baino gutxiago egin ziren.

8. grafikoa: Irteeren kopurua guztira jarduketa
motaren arabera Gernika-Lumoko parkean

Gernika-Lumoko
suhiltzaileen
parkeari
dagokionez,
2021ean
441
irteera
erregistratu ziren. Gernika-Lumo udalerrian
esku-hartzeen % 32 egin ziren eta Bermeon
% 15, eta parkeko irteera gehienak ere
hortxe egin ziren (irteera guztien % 56).
Suteen kasuan, Gernika-Lumoko parkeko
irteeren erdia baino gehiago Gernikan
bertan egin ziren (% 50,4), eta Bermeon

3. ZONA
Artatzako suhiltzaile parkea 2021ean eskuhartze gehien izan dituzten foru parkeen
artean bigarrena izan da, guztira 1.118
irteera egin zituzten.
Parkeko esku-hartze eremuaren barnean,
irteeren % 39 Getxon egin ziren, Leioan % 16

eta Erandion %13, eta parkeko irteera
gehienak osatzen dituzte.

9. grafikoa: Irteeren kopurua guztira jarduketa
motaren arabera Artatzako parkean

Derioko parkean 2021ean 493 irteera egin
ziren, eta lurraldean irteera gehien egin
zituztenen artean bosgarrena izan zen.
Parkeko esku-hartze eremuaren barnean,
irteeren % 29 Mungian egin ziren, Derion
% 8, Zamudion % 8 eta Loiun % 7 eta parkeko
irteera gehienak osatzen dituzte.
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10. grafikoa: Irteeren kopurua guztira
jarduketa motaren arabera Derioko parkean

4. ZONA
Iurretako suhiltzaile parkeak 562 irteera
egin zituen 2021ean, eta lurraldean irteera
gehien egin dituztenen artean laugarrena
izan zen.
Parkeko esku-hartze eremuan egindako
irteeren % 55 udalerri hauetan egin ziren:
Durangon (% 21), Amorebieta-Etxanon
(% 17), Abadiñon (% 10) eta Ermuan (% 7).

11. grafikoa: Irteeren kopurua guztira
jarduketa motaren arabera Iurretako parkean

Bukatzeko, Markina-Xemeingo suhiltzaileen
parkeak 202 irteera erregistratu zituen
2020an.
Parkeko irteeren % 70 udalerri hauetan egin
ziren: Markina-Xemein (% 28), Lekeitio
(% 25) eta Ondarroa (% 17).
12. grafikoa: Irteeren kopurua guztira
jarduketa motaren arabera Markina-Xemeingo

parkean

Esku-hartzeak
autonomoan

Bilboko

portu

Bilboko portu autonomoko inguruan 291
irteera erregistratu ziren guztira 2021ean.
Azken urtean egindako irteerak pixka bat
berreskuratu dira 2020ko kopuruekin
alderatuta, baina, ez dira pandemia aurreko
mailak lortu.
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13. grafikoa: Prebentzioko erretenen bilakaera
Bilboko portuan

14. grafikoa: Irteerak hilabete bakoitzean

Bakarrik 8 egunetan egin ziren 35 irteera
baino gehiago, eta guztiak egon ziren
muturreko fenomeno meteorologikoekin
lotuta.
2021ean zerbitzu gehien egin ziren eguna
azaroaren 29a izan zen. Guztira 65 eskuhartze egin ziren euri gogorrak gertatu
zirelako eta uholdeak jazo ziren lurralde
historikoko hainbat lekutan.
AZAROAK 29

4.5. Irteerak

hilabete, egun eta

orduen arabera
Irteerak hilabete bakoitzean
Irteera gehien urtarrilean (% 15), ekainean
(% 9,7) eta uztailean (% 9,8) egin dira.

Irteerak egunetan
2021ean urteko egunen % 57n (207
egunetan) Bizkaiko Foru Aldundiaren

Azaroaren 29an euri gogorrak gertatu ziren
eta lurraldeko zenbait lekutan 200 litro/m2
gainditu zituzten eta Cadaguako eta
Nerbioiko arroek gainezka egin zuten.
PSSZk Bizkaia osoan hainbat erreskate eta
ura ateratzeko lanak egin zituen.

suhiltzaile parkeek egunean 11 eta 20
zerbitzu inguru egin zituzten.
83 egunetan 21 eta 35 irteera artean ziren
egun bakoitzean.
67 egunetan 5 eta 10 irteera artean egin
ziren egun bakoitzean. Urteko egun batean
ere ez ziren egin 5 irteera baino gutxiago.

Ekainaren 18a (51 irteera) eta abenduaren
9a (50 irteera) bigarren eta hirugarren
posizioan daude hurrenez hurren, eta
zenbait udalerritan uholdeak sortu zituzten
euri jasen ondorioz egin ziren baita ere.
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Irteerak orduen arabera *
15. grafikoa: Irteera kopurua asteko egunen
eta jarduketa moten arabera

2021ean asteazkena izan zen irteera kopuru
handiena erregistratu zuen asteko eguna.
Alderantziz, osteguna izan zen irteera
gutxien izan zituena. Ez dago lotura
esanguratsurik asteko egunen eta eskuhartze moten artean.

16. grafikoa:
arabera

Irteerak

abisuen

17. grafikoa: Suteak abisuen orduaren arabera
orduaren

Irteeren % 69,9 08:00etatik 20:00etara egin
ziren.

* 00:00 eta 01:00 orduen arteko ordu
gorena administraziokoa da, eta ez du nahi
esan benetan irteerak gehitu zirenik.

Suteetan kontzentrazioa are handiago da:
suteen % 35 18:00etatik 22:00etara gertatu
ziren.
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5. Prebentzioa
Prebentzio Atalak hiru ardatz hauetan lan
egiten du: prebentzio operatiboa, prebentzio
teknikoa eta herritarrei zuzendutako
dibulgazioa. Hurrengo lerroetan arlo
bakoitzean urtean zehar gauzatutako ekintza
nagusiak deskribatu dira.

Prebentzio Atalak 18 bisita egin ditu baita
ere arrisku lekuetara eta/edo toki
zaurgarrietara. Bisita horietako batzuk
errepikatu egin ziren zenbait txandetan eta
irismena handitu zen.
•
•

•
•

Gainzabala tunela (Bermeo)
Lekeitio, Markina eta Ondarroako
herriguneak
Altuera
handiko
eraikinak
Megaparken eta Beurko Berrian
(Barakaldo)
Hiru blokeko irisgarritasuna (Elorrio)
AHTren sarbideak
Zaldibarko psikiatrikoa
Bilboko aireportua (aginteak)
Maier
Artetxe
Zeanuri (mutiloi mugikorrak)
FIEP webinarra (Ion Litio baterien
arriskua)
Aludium
Haizea Wind

•
•

Teknia
Alstom

•

5.1. Prebentzio operatiboa
Larrialdi batean ahalik eta hobekien esku
hartzeko beharrezkoa da lurraldea, arrisku
edo zaurgarritasun bereziak dituzten tokiak,
esku-hartze eraginkorrerako prozedurak, eta
abar ezagutzea.
Ezagutza hori eskuratu eta praktikatzeak
osatzen du prebentzio operatiboa.
2021ean 14 simulakrotan parte hartu dugu
zerbitzuguneetan,
energia
sortzeko
instalazioetan, errepide sareko tuneletan,
aireportuan, trenbide sarean, eta abarrean.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

SPR Plastibor
Unbe Mendi urbanizazioa basoetako
langileekin
Mamariga funikularra

Prebentzio operatiboko 5 fitxa egin ziren
(agiri horietan jasotzen dira autobabes
planen giltzarriak eta larrialdi zerbitzuaren
esku-hartzea errazten dute) enpresa hauekin
batera:
•
•
•
•
•

Torrelarragoiti
Alstom
STEF
Haizea Wind
FAES FARMA

Horrez gain, jarduteko plan operatibo bat ere
prestatu da Elantxobe udalerrian eskuhartzeko eta aurrera egin da irisgarritasun
zaila
duten
herriguneak
dituzten
udalerrietan antzeko planak sortzeko.

5.2. Prebentzio teknikoa
Prebentzio, Prestakuntza eta Babes Zibileko
Atalaren zereginetako bat da aholkularitza
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ematea, kontsultak ebaztea edo suteen
aurkako segurtasun araudia betetzearekin
eta prebentzioarekin lotutako txosten
teknikoak idaztea. Zeregin horiek nagusiki
beste administrazio eta enpresa batzuei
zuzenduta daude, eta salbuespenetan,
teknikari partikularrei baita ere.
Zehazki, erakundeek eskatuta 16 txosten
tekniko idatzi dira, eta horietatik bost
oinarrizko gizarte zerbitzuentzat izan dira.
Antzeko moduan, partikularrek egindako
zenbait kontsulta teknikori erantzun zaie.
Gainera, Bizkaiko Lurralde Historikoko
Larrialdien Foru Plana osorik eguneratu da.
18 bilera egin ditugu Eusko Jaurlaritzarekin
(bereziki
Larrialdiei
Arreta
Emateko
Zerbitzuarekin) eta beste prebentzio
zerbitzu batzuekin, adibidez, Gipuzkoakoak,
Donostiakoak, Bilbokoak eta Arabakoak, foru
enpresa publikoekin, Bilboko portuarekin,
Bilbao
Bizkaia
Ur
Partzuergoarekin,
Mungiako
instalazioetan
armadarekin,
Galdakaoko ospitalearekin eta abarrekin, eta
hainbat udaletxeri aholkularitza eman zaie,

besteak beste Ermukoari, Berrizkoari,
Elantxobekoari
eta
Durangaldeko
Amankomunazgoari eta bestelako erakunde
publikoei baita ere.

5.3.

Herritarrei

Ikasgela mugikorra
2021ean ad hoc diseinatu eta ekipatutako
edukiontzi mugikorra martxan jarri zen.
Horren bidez, herritarrei modu ludiko baina
didaktikoan azaldu nahi zaizkie suteen

zuzendutako

sentsibilizazioa
Gizartea kontzientziatua eta eragiten dioten
arriskuen eta gorabeheretan jarduteko
jarraibideen jakituna gizarte modernoa,
segurua eta autosufizientea da maila handi
batean.
Prebentzio Atalak sentsibilizazio kanpainak
martxan jarri ditu hainbat kolektibok
gorabeheren
aurrean
ematen
duten
erantzun
eta
prebentzio
gaitasuna
hobetzeko.

Igogailuen kanpaina
Igogailuetako kabinetan itsasteko kartel
batzuk diseinatu dira, eta eraikinetan suteak
gertatzean jarraitu beharreko oinarrizko
jarraibideak azaltzen dira horietan.

aurkako
segurtasun
eta
autobabes
printzipioak. Hala, ekimen horren bitartez
orokorrean Bizkaiko herritarrak eta, bereziki,
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Boluntarioen prestakuntza

haurrak eta gazteak sentsibilizatu nahi dira
suteen kontrako prebentzioaren garrantziari
buruz.

Poliziaren
eta
Larrialdien
Euskal
Akademiarekin lankidetzan, Bizkaiko Foru
Aldundiak lankidetza hitzarmenak dituen
askotariko babes zibileko taldeetako
boluntarioei prestakuntza eman zaie.

Hitzaldietarako, adibide praktikoetarako eta
ginkanetarako edukiontzi eramangarri eta
zabalgarriaz gain, kamioi autoponpa ere egon
zen.

Bestelako dibulgazio jarduera batzuk

2021ean Santurtzin, Igorren, Lekeition eta
Derion jarduerak egin ziren.

Halaber, artikuluak argitaratu dira eta
elkarrizketak
egin
dira
hainbat
komunikabideetan, ikastetxeetan hitzaldiak
antolatu dira eta larrialdiei lotutako zenbait
jardunalditan parte hartu dugu.
.

BFireSafe@School
ERASMUS+ proiektu bat da eta hezkuntza
programa berri bat garatu du bigarren
mailako ikastetxeentzat. Europa mailan
larrialdiak lantzen dituen lehenengo proiektu
bateratua da.
10 modulu ditu eta 12 eta 18 urte arteko
ikasleei zuzenduta dago.
Errealitate areagotuko app bat, esperimentu
zientifikoak, ebakuazioei buruzko bideoak
eta suteen prebentzio eta itzaltzean dauden
lanerako aukerei buruzko informazioa eta
abar jasotzen ditu.

Proiektua 2021ean bukatu zen eta Europar
Batasuneko 9 kidek eta 7 herrialdek
osatutako partzuergo batek garatu zuen.

Poliziei zuzendutako prestakuntza
Euskadiko gainerako PSSZ taldeekin batera,
udaltzainei eta Ertzainei prestakuntza eman
zaie suteen aurkako oinarrizko jarraibideen
inguruan, hala, horrelako esku-hartzeak
egiten dituzten taldeen lehen erantzuna eta
autobabesa hobetzeko.
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6. Prestakuntza

segurtasunarekin esku-hartzeko gaitasunak
mantentzeko:

PSSZko prestakuntza arloak langile berrien
prestakuntza eta zerbitzuan dauden
gainerako
langileen
lanpostuetako
prestakuntza koordinatzen ditu.

•

Esku-hartze koordinatua eraikinetako
suteetan

•

Arrisku elektrikoa duten esku-hartzeak
Erreskateak irisgarritasun zaila duten
espazioetan

6.1.

Laneratu

berrien

prestakuntza

•

Psikologia larrialdietan

•

Uretako erreskateak gainazalean

•

Bilaketak eta erreskateak kolapsatutako
egituretan

•

Suizidio saiakeretan esku hartzea

•

Salgai
arriskutsuekin
lotutako
gorabeheretako agintea eta kontrola

•

Suteetan esku-hartzeko jarraibideak

•

Autoeskailerekin egiten diren erreskate
eta jarduketen kokapena, segurtasuna
eta araudia

•

Energia

alternatiboen

ibilgailuetako

Ikuskariorde kategorian laneratzeko ikastaro
bat egin zen (8 ikasle).
Udazken
honetan
suhiltzaile-gidari
kategorian laneratzeko ikastaro bat egin zen.
Bi talde egon ziren eta bakoitzean 24
hautagai zeuden. Prestakuntza 2022ko
martxoan bukatzen dutenean, PSSZko lanpoltsan sartuko dira.

6.2. Lanposturako trebakuntza
Zerbitzuko langileei ikastaro hauek eman
zaizkie
eraginkortasunez
eta
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•
•

esku-hartzeak

•

Segurtasuna arrisku elektrikoetan

Sute elektrikoen ikerketako ikastaro
aurreratua.

•

Erreskatea trafiko istripuetan

•

Larrialdiko medikuntza

Euskarri burua (agintea eta kontrola)
ENSOSPen (École Nationale Supérieure
Des Officiers De Sapeurs-Pompiers).

Gainera, BIZKAIA PRESTeko operadoreek
hauekin lotutako prestakuntza jaso dute:
•

Laneko protokolo berriak eta araudia
Bizkaia Presterako

•

“Espazio
naturalen
jarduketa protokoloak

•

Tetra larrialdi botoia eta 10 kodea

agentziaren”

6.4. Ispasterko parkea
Ekitaldian suteak itzaltzeko 19 ikastaro egin
dira guztira Ispasterko maniobren parkean.

6.3. Maniobrak
Egunero PSSZko zaintza langileek maniobrak
egiten dituzte zerbitzuko prestakuntza
arloak ezarritako egutegiari jarraikiz.

Gainera, birziklapeneko 158 ikastaro ere
egin dira.

Gainera, zerbitzu instruktoreek gidatutako
maniobra hauek ere egin dira:
•

Gorabeherak salgai arriskutsuekin
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7. Prozedurak

7.1. Prozedurak eta protokoloak
2021ean prozedura hauek ezarri dira:

PSSZk prozeduren arlo bat du ezbeharrak
analizatzeko
eta
PSSZren
jarduketa
jarraibideak zehazten dituzten prozedurak
sortzeko eta ezartzeko.

PBP Hainbat alarma kudeatzea
Prozedura horrek BIZKAIA PRESTeko
langileen eta PSSZko agintarien jarduteko
modua zehazten du salbuespenezko
egoeretarako (uholdeak, haizea, aldi bereko

baso suteak, eta abar), non kudeatu
beharreko alarma kopurua erantzun
gaitasuna baino handiagoa den.
PBP
Jarduketa
jarraibideak
naturalen agentziarekin

espazio

BIZKAIA PRESTeko operadoreen jarduketajarraibideak ezartzen ditu Iraunkortasuna
eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailari
atxikitako langileek erantzun beharreko
alarmak kudeatzeko.
PGA Arlo logistikoa antolatzea
2021ean langile berriak sartu dira arlo
logistikoan eta egitura eta laneko prozesuak
aldatu dira. Prozedura horrek arloaren barne
antolamendua eta kudeaketako oinarrizko
tresnak ezartzen ditu.
PGA Ekipoak berrikustea eta mantentzea
Lehen aldiz agiri bakar batean jaso dira
mantentze prebentiboari lotutako ekipo
guztiak, gauzatu beharreko operazioak,
maiztasuna eta betetzeko kontrol tresnak.
POS Erleak eta liztorrak
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Himenopteroak neutralizatzeko prozedura
eguneratu da eta segurtasun eta higiene
neurriak berrikusi dira.
POS Salbuespen kasuetan langileak sartzea
Prozedura berri horrek salbuespenezko
kasuetan mugiarazi daitezkeen langileak eta
tresnak arautzen ditu.
POS Bilaketak eta erreskateak kolapsatutako
egituretan (BREC)
Prozedura berri horretan egiturak guztiz edo
partzialki kolapsatzen direnean jarduteko
jarraibideak eta esku-hartze mailak zehazten
ditu. Gida operatibo bat du eta bertan zehatz
mehatz jasota daude erabili beharreko
teknika operatiboak.

denean gauzatu beharreko ekintzak azaltzen
ditu

zientifikoko agenteekin eta beste PSSZ
taldeetako agintariekin.

POS Baso suteak
Baso suteen prozedura berri bat argitaratu
da. Bertan berrikusi dira esku-hartzeen
sailkapen mailak, jarduketa jarraibideak,
segurtasun neurriak eta Iraunkortasuna eta
Ingurune
Naturala
Zaintzeko
Sailari
atxikitako langileekiko koordinazioa. Gainera,
2021ean
suteen
(egiturazkoak,
industriakoak eta kanpokoak) prozedura
berriak sortzen lan egin da eta suteen
operazio gida sortu da; biak ere 2022an
ezarriko dira.
POS Uretako erreskateak gainazalean
Uretako
erreskateetarako
jarraibideak ezartzen ditu.

jarduketa

POS Desfibriladorea erabiltzea
Operadoreek, suhiltzaileek eta agintariek
geldialdi kardiorrespiratorioak dituzten
biktimak
daudenean
eta
kanpoko
desfibriladore erdiatumatikoa erabili behar

7.2. Suteak ikertzea
2021ean prozedura arloko agintariek suteen
ikerketako prestakuntza jaso dute Polizia eta
Larrialdien
Euskal
Agentzian
polizia
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