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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

LURRALDE OREKAREN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 449/2021 Erabakia, uztailaren 20koa. Onespena ematea lankidetza 
hitzarmena izenpetzeari Burgoseko Diputazio Probintzialarekin, Trebiñuko enklabeari buruzko 
esparru akordioa garatzeko, babes zibilerako eta larrialdien arretarako, hain zuzen ere, suteen 
prebentziorako, suteak itzaltzeko eta salbamenduaren arloan

Apirilaren 21eko 11/2021 Foru Arauaren bidez, Arabako Foru Aldundiak eta Burgoseko Diputa-
zio Probintzialak Trebiñuko enklabeari buruz egindako lankidetzako esparru akordioa berretsi da.

Esparru akordio berri honen helburua da bi erakundeen arteko lankidetza harremanak modu 
sistematikoan tratatzen jarraitzea, enklabeko biztanleei zerbitzuak emateko baldintzak hobetzeko 
eta lankidetza praktika hori mugakide diren beste udalerri batzuetara hedatzeko aukera izateko.

3.4) klausulan identifikatzen ditu, Arabako Foru Aldundiaren eta Burgoseko Diputazio 
Probintzialaren arteko lankidetzaren lehentasuneko helburu gisa, babes zibila eta larrialdien 
arreta, hain zuzen ere, suteen prebentzioa, suteak itzaltzea eta salbamendua.

Lehenago, eta helburu berarekin, 2017ko apirilaren 24an, lankidetzarako esparru akordio 
bat eta hura ondoren garatzeko lankidetza hitzarmenak izenpetu ziren.

Horiek horrela, Foru Gobernu Kontseiluaren martxoaren 27ko 142/2018 Erabakiaren bi-
dez, onespena eman zitzaion lankidetza hitzarmena izenpetzeari Burgoseko Diputazio 
Probintzialarekin, Trebiñuko enklabearen gaineko 2017ko apirilaren 24ko aurreko esparru akor-
dioa garatzeko, babes zibilerako eta larrialdien arretarako, hain zuzen ere, suteen prebentziorako, 
suteak itzaltzeko eta salbamendurako.

Hitzarmen hori 2018ko apirilaren 3an izenpetu zuten Arabako Foru Aldundiko eta Burgosko 
Diputazio Probintzialeko ordezkari nagusi baimenduek.

Une honetan, lankidetzarako esparru akordio berri bat indarrean dagoenez, beharrezkoa da 
beste lankidetza hitzarmen bat garatu eta berrestea babes zibilerako eta larrialdien arretarako, 
hain zuzen ere, suteen prebentziorako, suteak itzaltzeko eta salbamendurako.

Arabako Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoko SISEUetan dauden giza baliabideak eta 
baliabide materialak, zeinak hitzarmenean zehazten baitira, nahikotzat jotzen dira Arabako Foru 
Aldundiak bere gain hartzen dituen betebeharrak betetzeko.

Horregatik, lehenengo diputatu nagusiorde eta Ekonomia Garapenaren, Berrikuntzaren eta 
Demografia Erronkaren Saileko diputatuak eta Lurralde Orekaren Saileko diputatuak batera 
proposatuta, eta Foru Gobernu Kontseiluak gaur egindako bilkuran gaia aztertu ondoren,

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Onespena ematea lankidetza hitzarmena izenpetzeari Burgoseko Diputazio 
Probintzialarekin, Trebiñuko enklabearen gaineko esparru akordioa garatzeko, babes zibilerako 
eta larrialdien arretarako, hain zuzen ere, suteen prebentziorako, suteak itzaltzeko eta salba-
mendurako, erabaki honen eranskinean ezarritakoari jarraituz.
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Bigarrena. Baimena ematea lehen diputatu nagusiorde eta Ekonomia Garapenaren, 
Berrikuntzaren eta Demografia Erronkaren Saileko diputatuari hitzarmen hau izenpetzeko eta 
hura gartzeko behar adina egintza emateko.

Hirugarrena. Erabaki hau eta bere eranskina Arabako Batzar Nagusietara bidaltzea.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 21a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Lehen diputatu nagusiordea eta Ekonomia Garapenaren, Berrikuntzaren eta 
Demografia Erronkaren Saileko foru diputatua
MARIA PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO

Lurralde Orekaren foru diputatua
IRMA BASTERRA UGARRIZA

Lurralde Orekaren zuzendaria
JESÚS MARÍA GUINEA DÍAZ DE OTALORA
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Lankidetza hitzarmena, Trebiñuko 
enklabearen gaineko ESPARRU 

AKORDIOA garatzeko, babes zibilerako eta 
larrialdien arretarako, hain zuzen ere, suteen 

prebentziorako, suteak itzaltzeko eta 
salbamendurako. 
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….., 2021eko ………aren …..(a). 
 

I. Alde batetik, Ramiro González Vicente jauna, diputatu nagusi gisa, Arabako Foru 
Aldundiaren ordezkaritzan, eta Foru Gobernu Kontseiluak eta Arabako Batzar Nagusiek emandako 
baimenaz baliatuz, zeina Arabako Foru Aldundiak eta Burgoseko Diputazio Probintzialak 
Trebiñuko enklabeari buruz egindako lankidetzako esparru akordioa berrestearen apirilaren 21eko 
11/2021 Foru Arauaren bidez eman baitzen, eta 

 
Pilar García de Salazar Olano andrea, lehenengo diputatu nagusiorde eta Ekonomia Garapenaren, 
Berrikuntzaren eta Demografia Erronkaren Saileko diputatu gisa, Arabako Foru Aldundiaren 
ordezkaritzan, eta eta Foru Gobernu Kontseiluak eta Arabako Batzar Nagusiek emandako baimenaz 
baliatuz, zeina Arabako Foru Aldundiak eta Burgoseko Diputazio Probintzialak Trebiñuko 
enklabeari buruz egindako lankidetzako esparru akordioa berrestearen apirilaren 21eko 11/2021 
Foru Arauaren bidez eman baitzen. 

 
II. Beste aldetik, César Rico Ruiz jauna, Burgoseko Diputazio Probintzialaren 
ordezkaritzan, lehendakari gisa, Burgoseko Diputazio Probintziala eratzeko bilkuran 
hautatu baitzuten kargu horretarako, 2019ko ekainaren 28an, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 34.1 b) artikuluan esleitutako 
eskumenak egikarituz. 
 
Eta Lorenzo Rodríguez Pérez, jauna, korporazio probintzialeko 1. lehendakariorde gisa jardunez, 
Lehendakaritzaren 2019ko uztailaren 4ko ebazpen baten bidez izendatua, zeinaren berri eman 
baitzitzaion korporazioko osoko bilkurari 2019ko uztailaren 12an egindako bileran. 

 
Aurrerantzean, Arabako Foru Aldundia batetik eta Burgoseko Diputazio Probintziala bestetik 
“alderdiak” deituko dira batera eta “alderdia” bereizita. 

Bi alderdiek lankidetza hitzarmen hau izenpetzeko lege gaitasun nahikoa aitortzen diote elkarri 
eta, horretarako, honako hau 

 

ADIERAZTEN DUTE 
 

I. Autonomia erkidegoko erakunde komunen eta lurralde historikoetako foro 
organoen arteko harremanen azaroaren 25eko 27/1983 Legean ezarritakoaren 
arabera, Arabako Foru Aldundiak eskumen batzuk dauzka; besteak beste, 
sutearen aurkako babesaren arloan erakunde erkideen legeria betearaztea bere 
lurraldean. Era berean, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen Testu Bategina onesten 
duen apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuak lurralde historikoei 
esleitzen die suteen prebentziorako, suteak itzaltzeko eta salbamendurako 
zerbitzuak sortzea, antolatzea eta mantentzea. Eskumen horiek Arabako Foru 
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Suhiltzaileak erakunde autonomoaren bidez gauzatzen dira. 
 

II. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituenak apirilaren 2ko 7/1985 
Legeak 36. artikuluan, probintzia diputazioei esleitzen die, besteak beste, udal 
zerbitzuak beren artean koordinatzea, zerbitzuak osorik eta egoki betetzea 
ziurtatzeko, baita udalerriaz gaindiko eta, hala badagokio, eskualdez gaindiko 
zerbitzu publikoak betetzea ere. Gauza bera adierazten du Gaztela eta Leongo 
Babes Zibilaren martxoaren 28ko 4/2007 Legeak, aitortzen baitu diputazio 
probintzialek lankidetza hitzarmenak sinatu ahal izango dituztela gutxieneko 
zerbitzu horiek ematen direla bermatzeko asmoz, udalerriei laguntzeko beren 
eskumenak gauzatuz. 

 

III. Alderdiek, 2017ko apirilaren 24an, lankidetzarako esparru akordio bat 
sinatu zuten Trebiñuko enklabeari buruz, haien arteko lankidetza harremanak 
modu sistematikoan tratatzen jarraitzeko, enklabeko biztanleei zerbitzuak emateko 
baldintzak hobetu nahian eta lankidetza praktika hori mugakide diren beste 
udalerri batzuetara hedatzeko aukera izan nahian. Esparru akordio hau apirilaren 
21eko 11/2021 Foru Arauaren bidez berritu da, zeina baita Arabako Foru 
Aldundiak eta Burgoseko Diputazio Probintzialak Trebiñuko enklabeari buruz 
egindako lankidetzako esparru akordioa berrestearena (hemendik aurrera 
“esparru akordioa”).  
Ildo horretan, esparru akordioaren lehen klausularen lehen paragrafoak hau ezartzen du: 

“Esparru akordio honen xedea da adostea eta era sistematikoan antolatzea Trebiñuko 
enklabeko eta erakunde bien artean dauden udalerri mugakideetako biztanleei zerbitzu 
hobea emateko behar diren lankidetza harremanak, alderdiek onartuta duen bere 
eskumenen esparruan jardunez beti”. 

IV. Alderdien artean sinatutako esparru akordioak lankidetza jardunaren 
gauzatze materiala bermatzen du; horretarako, identifikatzen du zein arlotan 
gertatu ahalko den, eta alderdiak hertsatzen ditu bakoitzerako administrazio 
lankidetzako banakako hitzarmenak formaliza ditzaten. Halaber, garapen 
hitzarmenen gutxieneko edukia finkatzen du eta sei hilabeteko epea aurreikusten 
du lankidetza proposamenak aurkezteko. 

Honela ezartzen du esparru akordioaren lehen klausularen bigarren paragrafoak: 

“Alderdiek, bakoitzak bere administrazio organoaren bitartez, hirugarren klausulan 
zehaztutako gaietan administrazioen arteko lankidetzarako hitzarmen proposamenak 
egingo dituzte sei hilabeteko epean, esparru akordio hau izenpetzen denetik aurrera. 
Proposamenetan honako hauek ere jaso beharko dira: aurrekontua, nola finantzatuko 
den eta hitzarmenaren xede den zerbitzuaren eraginpean izango den lurralde eremua, 
zehatz mehatz mugatuta. Hitzarmen bakoitza era independentean izenpetuko dute 
alderdiek, eta eragindako udalerriei entzunaldiko izapidea eskainiko zaie”. 
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V. Esparru akordioaren xedapen horiek garatzeko eta gauzatzeko, alderdiek 
bidezkotzat jo dute administrazioen arteko lankidetzan aritzea, babes zibilaren eta 
larrialdien arretaren, hain zuzen ere, suteen prebentzio, suteak itzaltze eta 
salbamendu eremuen, arloan (haien arteko lankidetzaren helburu gisa identifikatu 
da esparru akordioaren hirugarren klausulako 4. apartatuan). 

 

VI. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 
57.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, hitzarmen hau izenpetzen duen 
administrazio bakoitzean izapidetzean egiaztatu denez, alderdien arteko 
lankidetzak, arlo zehatz honetan, kudeaketa publikoaren eraginkortasuna hobetzen 
du, administrazio bikoiztasunak deuseztatzen ditu eta, nolanahi ere, aurrekontu 
egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko legeria betetzen du. 

Hori guztia dela eta, bi alderdiek lankidetza hitzarmen hau sinatzea adosten dute, klausula 
hauen arabera: 

 

KLAUSULAK 

 
1. HITZARMENAREN IZAERA 

Hitzarmen honek administrazio izaera du eta administrazio arteko lankidetzazko 
harremanetan funtsatzen da, erakunde leialtasunaren eta lankidetzaren printzipioetan 
oinarrituta, esparru akordioan ezarritakoa garatuz eta bat etorriz Sektore Publikoaren 
Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak 3. eta 47. artikuluetan eta 
hurrengoetan ezartzen duenarekin eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 55. artikuluan (Toki Administrazioaren Arrazionalizazio 
eta Iraunkortasunari buruzkoak abenduaren 27ko 27/2013 Legeak aldatu ostean) xedatzen 
duenarekin. 

 

2. XEDEA 

2.1.- Hitzarmen honen xedea da alderdien arteko elkarlanean eta biek parte hartuz 
zerbitzuak ematea, babes zibilaren eta larrialdien arretaren, hain zuzen ere, suteen 
prebentzio, suteak itzaltze eta salbamendu eremuen, arloan, esparru akordioaren 
hirugarren klausulako 4. apartatuan haien arteko lankidetzaren lehentasunezko xedetzat 
jotzen baita, Trebiñuko enklabeko biztanleei zerbitzuak emateko. Horretarako, eginkizun 
eta erantzukizunen banaketa antolatzen du eta zehazten du zein jarduketa egokituko zaien 
bakoitzaren administrazio zerbitzuei hitzarmen honen indarraldian. 

2.2. Hitzarmen honen ondorioetarako, herritarrentzako zerbitzu hauek betetzea xede duen 
administrazio jarduera jotzen da babes zibilaren eta larrialdien arretaren, hain zuzen ere, 
suteen prebentzio, suteak itzaltze eta salbamendu eremuen, arlotzat: 

- Suteak itzaltze eta salbamenduko lehen irteerako arreta Argantzon edo 
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Trebiñuko Konderriko udalerrietan, bi lurraldeen arteko zona mugakideetan, 
Berberana, Jurisdicción de San Zadornil, Valpuesta, Junta de Villalva de Losa 
eta Valle de Tobalina udalerrietan eta Valle de Menako herriguneetan (II. 
eranskinean zerrendatzen direnetan). 

Gaur egun, arlo horretako zerbitzuak boluntario lantaldeen eta Miranda Ebroko etxe 
profesionalaren bidez ematen dira. 

2.3. Arabako Foru Aldundiko Arabako Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoak hartzen 
du gain zuzenean arlo horretako zerbitzuak emateko zeregina. 

2.4.- Hitzarmen honen xede den zerbitzua emateko administrazio izaerako kudeaketa 
egintzak edo Burgoseko Diputazio Probintzialeko administrazio organoen eskumeneko 
egintza material edo teknikoak gauzatu behar direnez, alderdiek I. eranskin gisa 
erantsitako kudeaketa esleipena sinatzen dute, bat etorriz Sektore Publikoaren Araubide 
Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak 11. artikuluan ezarritakoarekin. 

 

3. KUDEAKETA ARAUAK 

3.1.- Arabako Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoak, zeina aurreko klausulako 2.3 
apartatuan identifikatzen baita, hitzarmen hau izenpetzen denetik aurrera emango ditu 
hitzarmen honen xede diren zerbitzuak, indarraldi osoan. 

3.2.- Eskumenen banaketa: 

• Arabako Foru Aldundia: hitzarmen honen 2. klausulan, xedeari 
buruzkoan, ezarritako suteen prebentziorako, suteak itzaltzeko eta 
salbamendurako zerbitzuak ematea. 

• Burgosko Diputazio Probintziala: nolanahi ere, hitzarmen honen 
xede den zerbitzua ondo emateko behar diren administrazio egintzak eta 
ebazpenak ematen jarraituko du, zehatz-mehatz, zerbitzua ematearen tasen 
kudeaketaren ondoriozkoak. 

 

3.3. Behin betiko administrazio egintzak, administrazio errekurtsoen ebazpena eta 
hirugarrenekiko erantzukizuna Burgoseko Diputazio Probintzialari egokituko zaizkio eta 
hark hartu beharko ditu beregain, hitzarmen honen I. eranskinean gehitutako kudeaketa 
esleipenean ezarritako moduan. 

3.4.- Arabako Lurralde Historikoaren menpeko langile funtzionarioek emango dute 
hitzarmen honen xede den zerbitzua, II. eranskinean jasotako baldintzetan. 
 
3.5.- Zerbitzuak emateko instalazioak eta ondasunak erabili eta mantentzeko behar diren 
kostu guztiak, haiek erabiltzeko behar diren aseguruak barne, Arabako Foru Aldundiak 
ordainduko ditu. 



2021eko abuztuaren 2a, astelehena  •  86 zk. 

8/18

2021-02742

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

6 /14 

 

 
 
 

 

 

 

4. APLIKATZEKO ZONA GEOGRAFIKOA 

4.1. Trebiñuko enklabean aplikatzeaz gain, hitzarmen hau Berberana, Jurisdicción de San 
Zadornil, Valpuesta, Valle de Losa, Junta de Villalva de Losa eta Valle de Tobalina 
udalerri mugakideetara eta Valle de Menako herriguneetara (II. eranskinean zerrendatzen 
direnetara) hedatuko da. 

4.2. Hitzarmen honek xede dituen zerbitzuak ez dira beste ezein udalerri mugakideri 
emango. 

5. KONPENTSAZIO EKONOMIKOA. 

Hitzarmen hau gauzatzearen ondoriozko prestazioen ordainetan, Burgoseko Diputazio 
Probintzialak kopuru hauek emango dizkio Arabako Foru Aldundiari: 

 
▪ Urteko konpentsazio aldaezin gisa, 35.000,00 € urtean, 2021eko 

ekitalditik aurrera, hura barne. 

Urteko konpentsazio aldaezin hori urtero eguneratuko da, Estatuko aurrekontu 
orokorren Legeak sektore publikoko enplegatuen soldatari buruz xedatzen 
duenaren arabera, eta aipatutako erakundeak Burgoseko lurralde eremuan, 
hitzarmen honen xede den horretan, ezbeharrak konpontzeko esku hartutako 
120 ordu konpentsatuko ditu gehienez urtean. Konpentsazio hori kasu guztietan 
egingo da, nahiz eta urteko zenbaketan ez lortu ezbeharrak konpontzeko 
benetan esku hartutako ordu kopuru hori. 

 
▪ Halaber, urteko konpentsazio aldakor gisa, aurreko atalean zenbatutako 

orduen kopurua gainditzen duten eta benetan eman diren orduak 
ordainduko dira, hala badagokio. Ordu horiek, nolanahi ere, modu fede 
emailean justifikatuta egongo dira eta benetan eman eta hurrengo 
ekitaldian ordainduko dira. Hain zuzen, 500,00 euro ordainduko dira 
orduko edo zatikiko, eta egindako irteera bakoitzak gutxienez ordu 1 
iraungo du. 

 
▪ Burgoseko Diputazio Probintzialak banku transferentzia baten bidez 

ordainduko dio Arabako Foru Aldundiari hizpatutako kopurua, urte naturalaren 
barruan. Horretarako, foru aldundiaren organo kontu hartzailearen ziurtagiri bat 
aurkeztu beharko da, urriaren 31n aitortutako betebehar ekonomikoa, dagokion 
aurrekontu urtekoaren gainekoak, egiaztatzen duena. 
 
Diputazio Probintzialak aurrekontu ekitaldiko bigarren seihilekoan egingo du 
ordainketa, aurreko paragrafoan xedatutakoaren arabera ziurtatutako urtekoari 
dagokiona. 

 
6. JARRAIPEN BATZORDE TEKNIKOA 

6.1.- Hitzarmen honetarako jarraipen batzorde teknikoa sortu da. Klausuletan xedatutako 
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eta sinatu ostean garatu behar diren zereginak betetzeko eginkizuna izango du, jarraipena 
egiteko, ondo gauzatzen dela kontrolatzeko eta hitzarmen honek sor ditzakeen 
interpretazio eta gauzatze arazoak ebazteko asmoz. 

6.2.- Jarraipen batzorde teknikoa esparru akordioaren jarraipen batzorde teknikoa osatzen 
duten kideek osatuko dute eta, gainera, alderdi bakoitzeko beste kide bat egongo da, 
hitzarmen honek xede duen arlo zehatzean esperientzia egiaztatua daukana. 

6.3. Hitzarmen hau indarrean den bitartean, alderdietako edozeinek proposatuta, 
batzordeak bilera egingo du jardunak behar bezala gauzatzeko beharrezkoa den guztietan. 
Batzordearen bileretan kide guztiek egon beharko dute, eta guztiek aho batez onartuta 
hartuko dira erabakiak. 

 

7. ESKU HARTZEN DUTEN ALDERDIEN ESKUMENAK 
ERRESPETATZEA. 

Hitzarmen hau sinatzeak ez du ekarriko esku hartzen duten alderdien eskumenei uko 
egiterik edo eskumen horiek aldatzerik, eta hitzarmenaren ondorioz hartzen dituzten 
konpromisoei datxezkien erantzukizunak bakarrik izango dituzte. 

 

8. IRAUPENA 

8.1.- Hitzarmen hau sinatzen den egunean sartuko da indarrean. Esparru akordioaren 
garapena denez, haren gehieneko iraupena esparru akordioari lotuta egongo da, eta ezin 
izango da lau urte baino gehiagokoa izan, salbu eta epe hori bukatu baino lehen alderdiek 
suntsiaraztea edo esparru akordioaren iraupen beraz luzatzea erabakitzen badute.  

8.2.- Nolanahi ere, hitzarmen hau, esparru akordioak ezartzen duen moduan, iragankorra 
da, ordenamendu juridikoarekin bat datorren eta Trebiñuko enklabearen egoera behin 
betiko ebazten duen irtenbide iraunkor bat onetsi arte. 

 

9. ALDATZEKO ETA AMAITZEKO ARAUBIDEA. 

9.1 Hitzarmena aldatzeko, alderdiek akordioa egin beharko dute hitzarmena 
amaitu baino lehen, eta akordioa eranskin gisa gehitu beharko zaio hitzarmenari. 

 
9.2.- Hitzarmen hau amaituko da haren xede diren jarduketak betetzen direnean edo 
suntsiarazteko arrazoi hauetakoren bat sortzen denean: 

a) Hitzarmenaren indarraldia igarotzea hori luzatzea adostu gabe. 

b) Alderdiek hitzarmena suntsiaraztea adostea. 

c) Alderdietako edozeinek hura salatzea, beste alderdiari modu fede 
emailean jakinaraziz hiru hilabete lehenago. 
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d) Hitzarmenean jasoriko klausulak ez betetzea. Kasu horretan, alderdietako 
edozeinek errekerimendu bat jakinarazi ahalko dio bete ez dituen 
alderdiari, epe jakin batean bete gabetzat jotzen diren betebeharrak edo 
konpromisoak bete ditzan, eta errekerimendu horren berri eman beharko 
zaio jarraipen batzordeari. 

Errekerimenduan adierazitako epea igaro ondoren bete gabetzat jotakoak berdin 
jarraitzen badu, errekerimendua egin zuen alderdiak hitzarmena suntsiarazi egin 
dela ondorioztatuko du eta hala jakinaraziko dio beste alderdiari. 

e) Hitzarmena deuseza dela adieraztea ebazpen judizial baten bidez. 

f) Aurretik aipatutako ez beste edozein kausa dela medio, ordenamendu 
juridikoan aurreikusten bada. 

9.3.- Hitzarmen hau amaitzen denean, likidatu egingo da, alderdi bakoitzaren betebeharrak 
eta konpromisoak zehazte aldera. Horretarako, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 
urriaren 1eko 40/2015 Legeak 52. artikuluan xedatutakoa beteko da. 
 

10. ARAUBIDE JURIDIKOA 

Hitzarmen hau administrazio izaerakoa da, eta administrazio publikoen erabakiei aplikatu 
behar zaien administrazio ordenamendu juridikoari jarraituko zaio hori interpretatzeko eta 
garatzeko. 

Interpretazioari, aldaketari, suntsiarazteari eta ondorioei buruz sor litezkeen eztabaidak 
jarraipen batzordeak ebatziko ditu, aurreko klausulan esandakoaren arabera. Hori egin 
ezin ez bada, administrazioarekiko auzien jurisdikzio ordenako organoek izango dute 
eskumena auzigaiak ezagutzeko. 

 
11. INFORMAZIOA 

Hitzarmen hau sinatu baino lehen, entzunaldia emango zaie Trebiñuko enklabeko 
udalerriei eta aplikatu behar zaien gainerakoei, esparru akordioaren seigarren klausulan 
xedatutakoaren arabera. Sinatu dela jakinaraziko zaie Eusko Jaurlaritzari, Arabako Batzar 
Nagusiei eta Gaztela eta Leongo Biltzarrari. 

Horrez gain, alderdiek 1-1-2 zerbitzua ematean koordinatzeko protokolo bat sinatzea 
sustatuko dute, Kontseiluaren Europako deitzeko zenbaki bakarra sortzeari buruzko 
1991ko uztailaren 29ko 91/396/CEE Zuzentaraua eta horri lotutako araudia betetzeko 
asmoz. 

Ados daudela adierazteko, alderdiek hitzarmen hau formalizatzeko dokumentuaren 
orrialde bakoitzean izenpekoa jarri dute eta bi aleetako oinean sinatu dute, goiburuan 
adierazi den lekuan eta egunean. 

 
          Diputatu nagusia          Lehendakaria 
   Arabako Foru Aldundia                                             Burgoseko Diputazio Probintziala 
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Izpta.: Ramiro Gonzalez Vicente  Izpta.: César Rico Ruiz 
 
 
 
 
 
Lehen diputatu nagusiordea eta Ekonomia Garapenaren, Berrikuntzaren eta Demografia 
Erronkaren Saileko diputatua 
Burgoseko Diputazio Probintzialaren 1. lehendakariordea 
 
 
 
  Izpta.: Mª Pilar García de Salazar Olano                        Izpta.: Lorenzo Rodríguez Pérez 
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I. ERANSKINA: KUDEAKETA ESLEIPENA 

Lehenengoa. Oinarri materiala. 

Aldundi sinatzaileak suteen prebentziorako, suteak itzaltzeko eta salbamendurako eskumen propioaren 
titularrak dira 20.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 26. artikuluan eta autonomia mailako zenbait legek xedatzen 
duten moduan. 

Burgoseko Diputazio Probintzialak Arabako Foru Aldundiaren esku uzten du suteak itzaltzeko eta 
salbamendurako eginkizunak betetzea Trebiñuko enklabean, Berberana, Jurisdicción de San Zadornil, 
Valpuesta, Valle de Losa, Junta de Villalba de Losa eta Valle de Tobalina udalerri mugakideetan eta 
Valle de Menako herriguneetan (II. eranskinean zerrendatzen direnetan). 

Arabako Foru Aldundiak egun sei suhiltzaile etxe dauzka, Espejon, Guardian, Laudion, Agurainen, 
Kanpezun eta Langraiz Okan. 

Etxeak arrisku zonetatik hurbil daudenez, eraginkorragoak dira larrialdien arretarako. 

Kudeaketa esleipen honek ez dakar berekin lagatzea ez eskumenaren titulartasuna ez hura gauzatzeko 
funtsezko elementuak, eta organo edo erakunde esleitzailearen erantzukizuna izango da beharrezko 
egintza edo ebazpen juridiko guztiak ematea besteren ardurapean uzten den jarduera zehatzari 
euskarria emateko edo hura barne hartzeko. 

Nolanahi ere, erakundea edo organo esleipenduna kudeaketa esleipena gauzatuz eskuratu ahal dituen 
datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna izango da, eta datu pertsonalen babesari buruzko araudian 
xedatutakoa aplikatuko zaio. 

 

Bigarrena. Burgoseko Diputazio Probintzialaren ahalmenak eta betebeharrak. 

Burgoseko Diputazio Probintzialari hauek dagozkio, legez aitortutakoez gain: 

a) Hitzarmen honetan araututako kontraprestazio ekonomikoa ordaintzea eta, 
Suteen Prebentziorako, Suteak Itzaltzeko eta Salbamendurako Arabako Foru 
Planaren (SPSISAFP) koordinatzaile betearazlearen bidez, Arabako lurraldean 
diharduten etxe guztien benetako koordinazioa bermatzea. 

 
b) Esleipen xede den jarduera material zehatzari euskarria ematen dioten edo hura 

barne hartzen duten egintza edo ebazpen juridiko guztiak ematea, bereziki 
zerbitzua ematearen tasak. 

 

Hirugarrena. Arabako Lurralde Historikoari egotzitako eginkizunak. 

Arabako Lurralde Historikoari honako hauek dagozkio: 
a) Esku hartzeko eskaerei erantzutea Trebiñuko enklabearen barruan, Berberana, 

Jurisdicción de San Zadornil, Valpuesta, Valle de Losa, Junta de Villalba de Losa 
eta Valle de Tobalina udalerri mugakideetan eta Valle de Menako herriguneetan 
(II. eranskinean zerrendatzen direnetan), 112 telefono zenbakiaren bitartez. Esku 
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hartzeko eskaerak Gaztela eta Leongo 112 larrialdietarako telefono bakarraren 
bidez bideratuko dira. 

  
b) Antolakuntza eta barneko prozedura operatiboak egokitzea, eskatutako alarmaz 

berehala arduratzeko, dagokion “esku hartze motari” jarraikiz. Horretarako, 
gutxienez bi suhiltzaile gidariz eta agintari batez hornituko da. Baliabideek 
adierazitako ezbehar motaren beharrarekin bat etorri beharko dute. 

 
c) Araban dauden etxeetako baliabideak mugiarazteak, lehen irteerako etxe gisa, 

Burgoseko suhiltzaile etxe profesional bat aktibatzea ekarriko du, laguntzeko edo 
osatzeko irteera gisa. 

 
d) Burgoseko suteen prebentziorako eta suteak itzaltzeko arduradunarekin behar 

bezala koordinatuta egotea eta zerbitzua ahalik eta eraginkortasun eta 
eragingarritasun handienekin emateko garrantzitsua den informazioa harekin 
partekatzea, bai “jarduneko lurralde eremuko” enpresei dagokienez bai hango 
etxebizitzei eta nekazaritza inguruneari dagokienez. 

 
e) Posta elektronikoz edo faxez esku hartzearen gaztigua bidaltzea Burgoseko suteen 

prebentziorako eta suteak itzaltzeko arduradunari. Gaztiguak, edozein kasutan ere, 
ohiko datu guztiak hartuko ditu barne eta, gutxienez, honako hauek: 

- Alarma noiz jaso den eta non sortu den. 
- Zein esku hartze moda zabaldu den. 
- Zein baliabide material lekualdatu den. 
- Zein giza baliabide lekualdatu den. 
- Noiz heldu den ezbeharraren tokira. 
- Nolakoa izan den egindako esku hartzea, erreferentzia kronologiko 

zehatzak eta ukitutako elementuak barne. 
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- Egondako gorabeherak: laguntza gehiago eskatzea, beste zerbitzu unitate 
batzuekiko komunikazioak, ezbeharra konpontzeko aplikatutako elementuen 
deskribapena… 
- Noiz utzi den ezbeharraren tokia. 
- Noiz heldu den basera. 

 
f) URTEKO JARDUKETEN TXOSTENA egitea. Txostenak komeni den 

xehakapen estatistikoa jaso behar du eta Burgoseko suteen prebentziorako 
eta suteak itzaltzeko arduradunak esandako formatua eduki behar du. 
Beharrezko aurrerapenarekin aurkeztu beharko zaio jarraipen batzordeari, 
maiatzaren 15eko bilera iragarri baino lehen. 

 
 

Laugarrena. Formalizazioa. 

Kontuan hartuta kudeaketa esleipen hau administrazio desberdinetako zuzenbide publikoko organo eta 
erakundeen artean egiten dela, bat etorriz Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 
40/2015 Legeak 11.3 b) artikuluan ezarritakoarekin, horretarako Burgoseko Diputazio Probintzialeko 
Aldizkari Ofizialean argitaratuko den hitzarmena izenpetu da. 
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II. ERANSKINA. ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK ERAKUNDE 
AUTONOMOAK EMAN BEHAR DITUEN ZERBITZUAK. 

Arabako Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoari hauek dagozkio: 
 

a) POIren arabera ARRETAKO LURRALDE EREMUAREN barruan behar diren 
eskaerei erantzutea. Udalerri hauek osatzen dute eremu hori: 

 

KOKAPENA LEHEN 
IRTEERA 

LAGUN
TZEKO 
IRTEER

A A-2124/BU-750 Gasteizko mendatetik 
Ventas de Uzkioraino 

• San Vicentejo 
• Imiruri 
• Uzkio 

GASTEIZ  
 
 
 
 
 
 

MIRANDA DE 
EBRO 

• A-126/CL-127: Obekuri eta Baxauri KANPEZUKO SISEU 

• Trebiñuko enklabeko gainerako tokiak IRUÑA OKAKO 
SISEU 
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• Berberana 
• San Zadornilgo jurisdikzioa 
• Valpuesta 
• Valle de Losa eta Junta de Villalva 

de Losa 
• Valle de Tobalina 

ESPEJOKO SISEU 

• Alto de Roo, BU-554 errep., 
Angostina, Montiano, Artieta, 
Ventades, La Llana, Santiago, 
Santa Olaja 

• Angulo, BU-550 errep., Lorcia, 
Ciella, Oseguera, Valluerca 

• Erretes-Angulo, A-3630 errep., 
Cozuela, Las Fuentes, Encima 
Angulo 

LAUDIOKO SISEU ZALLA 
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b) Arabako Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoan ezarritako kalitate 
prozeduretara egokitzea irteerak, jardun motaren arabera. 

 
Landare suteak edo baso suteak badaude, suteak itzaltzeko agintea Gaztela eta Leongo 
Autonomia Erkidegoko arduradunei dagokie, eta haiekin koordinatuta egingo da esku 
hartzea. 

 

c) Suteen Prebentziorako, Suteak Itzaltzeko eta Salbamendurako Arabako Foru 
Planaren (SPSISAFP) koordinatzaile betearazlearekin behar bezala koordinatuta 
egotea eta zerbitzua ahalik eta eraginkortasun eta eragingarritasun handienekin 
emateko garrantzitsua den informazioa harekin partekatzea, bai “jarduneko 
lurralde eremuko” enpresei dagokienez bai hango etxebizitzei eta baso 
inguruneari dagokienez. 

 

d) Egindako esku hartze bakoitzaren JARDUN GAZTIGUA egitea, SPSISAFPren 
koordinatzaile betearazleak esandako formatuaren arabera. Gaztiguak, edozein 
kasutan ere, ohiko datu guztiak hartuko ditu barne eta, gutxienez, honako hauek: 
 

- Alarma noiz jaso den eta non sortu den. 
- Zein esku hartze mota zabaldu den (“lehen irteera” edo “laguntzeko 

irteera”). 
- Zein baliabide material lekualdatu den. 
- Zein giza baliabide lekualdatu den. 
- Noiz heldu den ezbeharraren tokira. 
- Nolakoa izan den egindako esku hartzea, erreferentzia kronologiko 

zehatzak eta ukitutako elementuak barne. 
- Egondako gorabeherak: laguntza gehiago eskatzea, beste zerbitzu unitate 

batzuekiko komunikazioak, ezbeharra konpontzeko aplikatutako 
elementuen deskribapena. 

- Noiz heldu den basera. 
 

e) URTEKO JARDUKETEN TXOSTENA egitea. Txostenak komeni den 
xehakapen estatistikoa jaso behar du eta SPSISAFPren koordinatzaile 
betearazleak esandako formatua eduki behar du. Beharrezko aurrerapenarekin 
aurkeztu beharko zaio jarraipen batzordeari, maiatzaren 15eko bilera iragarri 
baino lehen. 

f) Prestakuntzarako elkarlanean aritzea arretarako lurralde eremuan dauden 
enpresekin, erakundeekin, elkargoekin, elkarteekin, eta abarrekin. Lankidetza hori 
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Iruña Okako suhiltzaile etxean gauzatuko da. 
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