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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE POLITIKEN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 452/2021 Erabakia, uztailaren 20koa. Onespena ematea lankidetza 
hitzarmena izenpetzeari Burgoseko Diputazio Probintzialarekin, Trebiñuko enklabeari buruzko 
esparru akordioa garatzeko, adineko, desgaitu eta mendekoen eta genero indarkeriaren bikti-
men gizarteratze eta gizarte arretaren arloan

Arabako Foru Aldundiak eta Burgoseko Diputazio Probintzialak, 2017ko apirilaren 24an, 
lankidetzako esparru akordioa izenpetu zuten Trebiñuko enklabeari buruz hauen arteko 
lankidetza harremanak modu sistematikoan jorratzeko helburuarekin, enklabeko bizilagunei 
zerbitzuak emateko baldintzak hobetze aldera, bai eta ikusteko ere lankidetza praktika hura 
posible den zabaltzea beste udalerri mugakide batzuetara.

Haren ondorioz, onespena eman zitzaion lankidetza hitzarmena izenpetzeari Burgoseko 
Diputazio Probintzialarekin, adineko, desgaitu eta mendekoen gizarteratze eta gizarte arretaren 
arloan elkarlanean aritzeko.

Apirilaren 21eko 11/2021 Foru Arauaren bidez, berretsi da Arabako Foru Aldundiaren eta 
Burgosko Probintzia Diputazioaren arteko Trebiñuko enklabeari buruzko lankidetzarako esparru 
akordioa.

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.

Gainera, identifikatzen ditu, Arabako Foru Aldundiaren eta Burgoseko Diputazio Probin
tzialaren arteko lankidetzaren lehentasuneko helburu gisa, adineko, ezindu, mendeko eta genero 
indarkeriaren biktimen gizarteratzea eta gizarte arreta.

Arabako Lurralde Historikoaren eta Trebiñuko enklabearen artean izan ohi diren harreman 
historiko, sozial, kultural eta ekonomiko sakon eta anaiartekoak kontuan izanda, Arabako Foru 
Aldundia lankidetzan aritzen da enklabe horretako udalekin, besteak beste, bigarren arretako 
zenbait gizarte zerbitzu emateko 2001etik.

Halaber, erakundeen arteko lankidetza horren ildotik, Burgoseko Diputazio Probintzialak 
egoki ikusten du gehienez 10 plaza jartzea eskura, erakunde hari atxikitako adindun mende
koentzako zenbait zentrotan, Arabako udalerri mugakideetan –eranskinean zehazten dira– errol
datutako adinekoentzat.

Hori dela eta, izenpetutako esparru akordio horren aurreikuspenak garatu eta burutzeko, 
Arabako Foru Aldundiak eta Burgoseko Diputazio Probintzialak egoki ikusten dute erakundeen 
arteko beren lankidetza finkatzea zenbait gizarte zerbitzu emateko; ondorioz, lehenengo diputatu 
nagusiorde eta Ekonomia Garapenaren, Berrikuntzaren eta Demografia Erronkaren Saileko 
foru diputatuak eta Gizarte Zerbitzuen Saileko foru diputatuak proposatuta, eta Foru Gobernu 
Kontseiluak gaur izandako bilkuran aztertu ondoren, hauxe hartu den

ERABAKIA

Lehenengoa. Onespena ematea lankidetza hitzarmena izenpetzeari Burgoseko Diputazio 
Probintzialarekin, Trebiñuko enklabearen gaineko esparru akordioa gauzatzeko, “Adineko, des
gaitu eta mendekoen eta genero indarkeriaren biktimen gizarteratze eta gizarte arretaren” 
arloan, eranskinean jasotakoaren arabera.
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Bigarrena. Baimena ematea lehenengo diputatu nagusiorde eta Ekonomia Garapenaren, 
Berrikuntzaren eta Demografia Erronkaren Saileko foru diputatuari hitzarmen hau eta berau 
garatzeko beharrezko diren ekintzak izenpetzeko.

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

VitoriaGasteiz, 2021eko uztailaren 20a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Arabako lehen diputatu nagusiordea eta Ekonomia Garapenaren, 
Berrikuntzaren eta Demografía Erronkaren Saileko foru diputatua
MARÍA PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO

Gizarte Politiken Saileko foru diputatua
EMILIO SOLA BALLOJERA

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ

Lankidetza hitzarmena, Trebiñuko enklabeari buruzko Esparru Akordioa 
garatzeko adinekoak, ezinduak, mendekotasunak dituztenak eta genero 
indarkeriaren biktimak gizarteratzea eta gizarte arreta emateko arloan

Arabako Foru Aldundiaren 
eta 

 Burgoseko Diputazio Probintzialaren 
artekoa

….., 2021eko ……………ren…..(a).

I. Alde batetik, Ramiro González Vicente jauna, diputatu nagusi denez, Arabako Foru Al
dundiaren ordezkaritzan, eta Foru Gobernu Kontseiluak eta Arabako Batzar Nagusiek Arabako 
Foru Aldundiaren eta Burgoseko Diputazio Probintzialaren artean Trebiñuko enklabeari buruzko 
lankidetzako esparru akordioa berresteko apirilaren 21eko 11/2021 Foru Araua baliatuz eman
dako baimenaren arabera.

María Pilar García de Salazar Olano andrea, lehenengo diputatu nagusiorde eta Ekonomia 
Garapen, Berrikuntza eta Demografia Erronkaren Saileko foru diputatua denez, Arabako Foru 
Aldundiaren ordezkaritzan, eta Foru Gobernu Kontseiluak eta Arabako Batzar Nagusiek Ara
bako Foru Aldundiaren eta Burgoseko Diputazio Probintzialaren artean Trebiñuko enklabeari 
buruzko lankidetzako esparru akordioa berresteko apirilaren 21eko 11/2021 Foru Araua baliatuz 
emandako baimenaren arabera.

II. Beste aldetik, César Rico Ruiz jauna, Burgoseko Diputazio Probintzialaren ordezkaritzan, 
lehendakaria denez, Burgoseko Diputazio Probintziala eratzeko bilkuran hautatu baitzuten kargu 
horretarako, 2019ko ekainaren 28an, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, tokiaraubidearen oinarriak 
arautzen dituenak, 34.1 b) artikuluan esleitutako eskumenak erabiliz.

Eta Lorenzo Rodríguez Pérez jauna, probintzia korporazioko 1. lehendakariorde denez jar
dunez, Lehendakaritzaren uztailaren 4ko 4664/2019 Ebazpenaren bidez izendatua, horren berri 
eman baitzitzaion korporazioko osoko bilkurari 2019ko uztailaren 12an egindako bilkuran.

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



2021eko abuztuaren 11, asteazkena  •  90 zk. 

3/9

2021-02845

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

www.araba.eus

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

ADIERAZTEN DUTE

I. Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jar
dute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeak ezarritakoaren 
arabera, Arabako Foru Aldundiak eskumen batzuk dauzka, besteak beste, gizarte laguntzaren, 
garapen komunitarioaren, emakumeen egoeraren, haur eta gazteen eremuko politikaren eta hi
rugarren adinaren arloko erakunde erkideen legeria betearaztea bere lurraldean. Eskumen horiek 
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea izeneko erakunde autonomoaren bidez egikaritzen dira.

II. Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, tokiaraubidearen oinarriak arautzen dituenak, 36. artikuluan, 
probintzia diputazioei esleitzen die, besteak beste, udal zerbitzuak beren artean koordinatzea, 
zerbitzuak osorik eta egoki betetzea ziurtatzeko, baita udalerriaz gaindiko eta, hala badago
kio, eskualdez gaindiko zerbitzu publikoak betetzea ere. Bestalde, Gaztela eta Leongo gizarte 
zerbitzuen abenduaren 20ko 16/2010 Legearen 48. artikuluak probintziek arlo horretan dituzten 
eskumenak zehazten ditu 20.000 biztanleko edo gutxiagoko udalerrietarako.

III. Alderdiek, 2017ko apirilaren 24an, elkarlanerako esparru akordio bat sinatu zuten Tre
biñuko enklabeari buruz, beren artean lankidetza harremanak era sistematikoan jorratzeko 
xedearekin, enklabeko biztanleei zerbitzu hobea emateko asmoz eta lankidetza jardun hori 
beste udalerri mugakide batzuetara hedatzeko aukera izateko. Esparru Akordio hori berretsi 
da apirilaren 21eko 11/2021 Foru Arauaren bidez, Arabako Foru Aldundiaren eta Burgoseko 
Diputazio Probintzialaren artean Trebiñuko enklabeari buruzko lankidetzarako esparru akordioa 
berretsi baitzen (aurrerantzean, esparru akordioa).

Ildo horretan, esparru akordioaren lehen klausularen lehen paragrafoak hau ezartzen du:

Esparru akordio honen xedea da adostea eta era sistematikoan antolatzea Trebiñuko enkla
beko eta erakunde bien artean dauden udalerri mugakideetako biztanleei zerbitzu hobea ema
teko behar diren lankidetza harremanak, alderdi bakoitzak onartuta duen bere eskumenen 
esparruan jardunez beti.

IV. Alderdien artean sinatutako esparru akordioak lankidetza jardunaren gauzatze mate
riala bermatzen du; horretarako, identifikatzen du zein arlotan gertatu ahalko den, eta alder
diak 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 zehaztu
tako 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, zehatzmehatz mugatuta. Hitzarmen 
bakoitza era independentean izenpetuko dute alderdiek, eta eragindako udalerriei entzunaldiko 
izapidea eskainiko zaie.

V. Esparru akordioaren xedapen horiek garatzeko eta gauzatzeko, alderdiek bidezkotzat jo 
dute administrazioen arteko lankidetzan aritzea adinekoak, ezinduak, mendekotasunak dituz
tenak eta genero indarkeriaren biktimak gizarteratzearen eta gizarte arreta ematearen arloan 
(haien arteko lankidetzaren helburu gisa identifikatu da esparru akordioaren hirugarren klau
sulako 1. eta 2. apartatuetan).

VI. Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, tokiaraubidearen oinarriak arautzen dituenak, 57.2 artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorriz, hitzarmen hau sinatzen duen administrazio bakoitzean izapidetzean 
egiaztatu denez, alderdien arteko lankidetzak, arlo zehatz honetan, kudeaketa publikoaren era
ginkortasuna hobetzen du, administrazio bikoiztasunak deuseztatzen ditu eta, nolanahi ere, au
rrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko legeria betetzen du.
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Hori guztia dela eta, bi alderdiek lankidetza hitzarmen hau sinatzea adosten dute, klausula 
hauen arabera:

KLAUSULAK

1. HITZARMENAREN IZAERA.

Hitzarmen honek izaera administratiboa du eta administrazio arteko lankidetzazko harre
manetan funtsatzen da, erakunde leialtasunaren eta lankidetzaren printzipioetan oinarrituta, 
esparru akordioan ezarritakoa garatuz eta urriaren 1eko 40/2015 Legeak, sektore publikoaren 
araubide juridikoarenak, 3. eta 47. artikuluetan eta hurrengoetan ezartzen duenarekin eta apirila
ren 2ko 7/1985 Legeak, tokiaraubidearen oinarriak arautzen dituenak, 55. artikuluan (abendua
ren 27ko 27/2013 Legeak, tokiadministrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzkoak, 
aldatu ostean) xedatzen duenarekin bat etorriz.

2. XEDEA.

2.1. Hitzarmen honen xedea da alderdien arteko elkarlanean eta biek parte hartuz zerbitzuak 
ematea, adinekoak, ezinduak, mendekotasunak dituztenak eta genero indarkeriaren biktimak 
gizarteratzearen eta gizarte arreta ematearen arloan, esparru akordioaren hirugarren klausulako 
1. eta 2. apartatuetan haien arteko lankidetzaren lehentasunezko xedetzat jotzen baita, Trebiñuko 
enklabeko herritarrei zerbitzuak emateko.

2.2. Hitzarmen honen ondorioetarako, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Sailaren 
menpeko Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea izeneko erakunde autonomoak emandako 
bigarren mailako arretako gizarte zerbitzuak, I. eranskinean zerrendatzen direnak, eskuratu 
ahalko dituzte Trebiñuko enklabea osatzen duten udalerrietako biztanleek, Arabako Lurralde 
Historikoan aplikagarria den araudiaren arabera, Arabako Lurralde Historikoan erroldatuta 
dauden pertsonen baldintza beretan.

Hitzarmen honen jardunbide eremuaren barruan sartuko dira soilik hitzarmenaren eranski
nean agertzen diren prestazio ekonomikoak.

2.3. Era berean, eta hitzarmen honen ondorioetarako, Burgoseko Diputazio Probintzialak 
gehienez 10 plaza jarriko ditu ondoren zehazten diren Arabako udalerri mugakideetan errolda
tuta dauden adinekoen esku, Burgoseko Diputazio Probintzialaren menpeko adinekoen zentro 
jakin batzuetan. Zehatzmehatz, San Miguel del Monte adinekoen egoitzan (Miranda Ebro), 
Berantevilla, Erriberagoitia, Erriberabeitia, Gaubea, Lantaron eta Zambrana udalerrietan errol
datuta dauden adinekoentzat, eta San Salvador adinekoen egoitzan (Oña), Amurrio, Aiara eta 
Artziniega udalerrietan erroldatuta dauden adinekoentzat. Sarbide horiek Burgos probintziako 
udalerrietan erroldatuta dauden pertsonen baldintza berberetan gauzatuko dira, Burgoseko 
Probintzia Diputazioko berariazko araudiarekin bat etorriz.

3. KUDEAKETA ARAUAK.

3.1. Hurrengo klausuletan adierazten diren baldintzetan, Trebiñuko enklabeko udalerrietan eta 
Arabako udalerri mugakide jakin batzuetan erroldatuta dauden pertsonek, hitzarmena sinatzen 
den egunetik aurrera, aurreko klausulan aipaturiko zerbitzuak eskuratu ahalko dituzte, hurrenez 
hurren Arabako Lurralde Historikoan eta Burgos probintzian erroldatuta dauden pertsonentzat 
ezartzen diren betekizun berberak eskatuta eta baldintza beretan.

Pertsona horiek guztiek ezingo dute inola ere aldi berean Arabako Lurralde Historikoan eta 
Burgos probintzian eduki gizarte zerbitzu berberetan alta hartzeko eskaerak.

3.2. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak eta Burgoseko Diputazioak ezarriko dituzte, ba
liabidea adjudikatzeko beren ebazpenetan, erabiltzaileak ordaindu behar duen prezio publikoa 
eta administrazio horiek beren araudian ezarritako gainerako baldintzak (zorraren aitorpena 
edo bestelakoak).
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3.3. Arabako Foru Aldundiari edo Burgoseko Diputazio Probintzialari egokituko zaizkio behin 
betiko administrazio egintzen onespena, administrazio errekurtsoen ebazpena eta hirugarrene
kiko erantzukizuna, zerbitzua ematen duen erakundearen arabera.

3.4. Hitzarmen honen xede diren zerbitzuak emateko zona geografikoak Trebiñuko enklabeko 
udalerriak hartzen ditu barne: Trebiñuko Konderria eta Argantzon; baita Arabako udalerri hauek 
ere: Berantevilla, Erriberagoitia, Erriberabeitia, Gaubea, Lantaron, Zambrana, Amurrio, Aiara 
eta Artziniega.

3.5. Hitzarmen honen xede diren zerbitzuak Arabako Foru Aldundiaren eta Burgoseko Dipu
tazio Probintzialaren menpeko langileek edo horretarako kontratatutako erakundeek emango 
dituzte, sektore publikoan aplikatu beharreko kontratazio araudiaren arabera.

4. ZERBITZUAK ERAGITEN DIEN EGINKIZUNEN BANAKETA.

4.1. Lankidetza hitzarmen honen xede diren Arabako Foru Aldundiaren zerbitzuak eskuratzeko 
eskaerak Trebiñuko enklabeko udalei arreta ematen dien Burgoseko Diputazio Probintzialeko 
Gizarte Ekintzako Zentroan (Centro de Acción Social, CEAS) aurkeztuko dira. Hurrengo ataletan 
zehazten diren biderapen jarduketak alde batera utzita, zazpi eguneko epean, eskaera horiek 
erregistratzen direnetik aurrera zenbatuta, CEASek horien kopia bat bidali beharko dio Gizarte 
Ongizaterako Foru Erakundeko Informazio eta Gizarte Arretarako Bulegoari.

Trebiñuko enklabeko udalerriei arreta ematen dien CEASetik izapidetuko da espedientea, 
Arabako Lurralde Historikoan indarrean dagoen araudiaren arabera.

Honela trukatuko da informazioa: CEASeko profesionalak mezu elektroniko bat bidaliko dio 
Gizarte Ongizateko Foru Erakundeko Informazio eta Gizarte Arretarako Bulegoko arduradunari, 
dokumentazioa enkriptatuta, espedientea izapidetzen hasteko.

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Informazio eta Gizarte Arretarako Bulegoak egiazta
tuko du bideratutako pertsonak Arabako Foru Aldundiaren eskumenekoak diren bigarren mai
lako baliabideak eskuratzeko betekizunak betetzen dituen eta emandako dokumentazioa zuzena 
den. Dokumentazio gehigarririk aurkeztu behar bada, CEASeko erreferentziako profesionalaren 
bidez eskatuko da eta bide berbera erabiliko da konpontzeko.

Espedienteen jatorrizko dokumentazioa aurkeztu eta kasuen jarraipena egin ahal izateko, 
beharrezko koordinazioa ezarriko da CEASeko gizarte langilearen eta Gizarte Ongizaterako Foru 
Erakundeko Informazio eta Gizarte Arretarako Bulegoko arduradunaren artean.

4.2. Bestalde, hitzarmen honen 2.3 puntuan zerrendatutako udalerrietako batean bizi diren 
pertsonak adinekoen zentro batean sartzeko eskaera Gizarte Ongizaterako Foru Erakundean ja
sotakoan, Burgoseko Diputazio Probintzialeko Gizarte Ongizaterako Sailari horren berri emango 
zaio. Horrek egiaztatuko du eskatzaileak Burgoseko Diputazio Probintzialaren menpeko adineko 
zentroetan sartzeko betekizunak betetzen dituen, une bakoitzean egoitza zentroei buruz inda
rrean dauden ordenantza eta araudia aplikatuz, eta emandako dokumentazioa zuzena den.

Dokumentazio gehigarririk aurkeztu behar bada, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko 
Informazio eta Gizarte Arretarako Bulegoko arduradunaren bidez eskatuko da.

Era berean, eta espedientea osatzeko asmoz, Arabako Foru Aldundiak bere lurraldean errol
datuta dauden pertsonen datu ekonomikoei buruzko dokumentazioa eta mendetasun egoeraren 
ebazpena (MBB eta gizarte txostena) helaraziko ditu.

5. DATU PERTSONALEN BABESA.

Bi alderdiek adierazten dute ezagutzen dituztela datuen babesari buruzko estatuko araudiari 
eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregela
menduari loturiko xedapenak, eta bere burua behartzen dute haietan aurreikusitako eskakizunak 
betetzera pertsona fisikoez lortzen diren eta hitzarmen honen barruan erabiltzen diren datuei 
dagokienez. Esandako arautegia, datu pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio libreari 
dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa da, eta haren bidez 95/46/CE Zuzentaraua 
baliogabetzen da (aurrerantzean, DBEO).
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Erakunde bakoitzak datuak tratatuko ditu, ordezkatzen duten interes publikoaren arabera 
erakunde horiei esleitutako eskumenen arabera. Datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei lagako 
edo jakinaraziko, salbu eta tratamendu arduradun legitimatuei lagatzen bazaizkie edo beste 
administrazio publiko batzuei lagatzen bazaizkie, legez aurreikusitakoaren arabera.

Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 
3/2018 Lege Organikoaren 28. artikulua eta DBEOren 28.3 artikulua betez, erakunde sinatzaileek 
arriskuen araberako neurri tekniko eta antolaketa neurri egokiak ezarri beharko dituzte, datu 
pertsonalen segurtasuna eta osotasuna bermatu eta datu horiek aldatzea, galtzea, tratatzea edo 
baimenik gabe eskuratzea saihesteko.

Hitzarmena sinatzen duten erakundeek ez dute inolako erantzukizunik izango aurreko bete
beharrak ez betetzeagatik beste edonork. Bere gain hartutako betebeharrak urratuz gero, urratu 
dituen erakundeak izango du egindako arau hausteen erantzukizuna.

Datu horiei dagokienez, hitzarmenaren xedearen arabera, bi alderdiek eskuratu, jaso, erre
gistratu, kontserbatu, aldatu, kontsultatu, erabili, jakinarazi eta ezabatu edo suntsitu ahal izango 
dituzte, hitzarmen honen xedea betetzeko beharrezkoak eta bakoitzarenak diren antolaketa eta 
eragiketa erabakiak hartuz.

Datu Pertsonalen Babesari buruzko araudiaren arabera, hitzarmen hau sinatzen duten alder
diak eta datu pertsonalak tratatzen dituzten bertako langile guztiak behartuta daude betetzera 
eta aplikatzera DBEOren 32. artikuluaren arabera hitzarmen honen indarrez egindako datu 
pertsonalen tratamenduari dagozkion segurtasun neurri egokiak. Tratamenduaren arduradun 
bakoitzak honako betebehar hauek bete beharko ditu, DBEOren 28. artikuluan xedatutakoaren 
arabera:

1. Dituen datu pertsonalak ez ditu aplikatuko, eta ez ditu erabiliko hitzarmen honen xede den 
BHA zerbitzua ez den beste helburu batzuetarako.

2. Datu pertsonalak tratatuko ditu arduradunak emandako jarraibide dokumentatuei jarraituz 
bakarrik, baita datu pertsonalak hirugarren herrialde batera edo nazioarteko erakunde batera 
transferitzeari dagokionez ere.

3. Hitzarmen hau sinatzen duten erakundeek enplegatutako langileei dagokienez, honako 
konpromiso hauek hartzen dituzte:

1. Datuak hitzarmenaren xederako ezinbestekoak diren langileek bakarrik erabiltzea.

2. Enplegatu horiei informazioa eta argibideak ematea datuak babesteko dituzten betebe
harrei buruz eta horiek ez betetzeak dakartzan ondorioei buruz.

4. Tratamenduaren arduradunek ahalik eta denbora laburrenean (eta, betiere, gertakariaren 
berri izan eta 24 ordu igaro baino lehen), kontrol agintaritza eskudunari jakinarazi beharko diote, 
araudiak hala eskatzen duen kasuetan, pertsona fisiko interesdunen datuetan izandako edozein 
gorabehera, eta, betiere, haien eskubide edo askatasunentzat arriskua dakartenean.

5. Alderdi sinatzaileetako edozeinek eskatuta, beste alderdiak lagundu eta behar den babesa 
emango du hitzarmen honen arabera egindako datu tratamenduaren pribatutasun inpaktuaren 
ebaluazioan.

6. Bi alderdiek datu pertsonalen segurtasuna eta datu horiek aldatzea, galtzea, erabiltzea 
edo haietara baimenik gabe ezin sartzea bermatzen duten ezinbesteko neurri teknikoak eta an
tolamenduzkoak hartuko dituzte. Izan ere, kontuan hartzekoa da teknologiaren egungo egoera, 
bildutako datuen izaera eta haien arrisku egoera, bai gizakiaren jardunareek eraginak, bai inguru 
fisiko edo naturalek eraginak.

Aintzat hartu beharko da segurtasun neurriak, eta bereziki, automatizatu gabeko euskarrietan 
jasotako datuei aplikatu behar zaizkiela.
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7. Alderdietako batek ere ez dizkie datuak jakinaraziko hirugarren pertsonei, salbu eta inte
resdunaren berariazko baimena badu.

8. Alderdietako batek hala eskatuz gero, beste alderdiari laguntza eskatu ahal izango zaio, 
tratamenduaren izaera kontuan hartuta, ahal den neurrian, interesdunen eskubideak egikaritzea 
xede duten eskaerei erantzuteko duen betebeharra bete dezan hark; eta interesdunen eskubi
deak egikaritzeko edozein eskaera jakinaraziko dio datuak babesteko ordezkari eskudunari.

9. Hitzarmenaren xedea bete ondoren, datu pertsonalak gorde beharko dira kasuan kasuko 
tratamendu arduradunek ezarritako epeetan; epe horiek igaro ondoren, datuen kopia bat gor
deko da, behar bezala blokeatuta, epe jakin batean, tratamenduaren erantzulearen aurrean 
prestazioa ematearen erantzukizunak erator daitezkeen bitartean.

12. Baldin eta edozein alderdik datu pertsonalak beste helburu baterako erabiltzen baditu, 
hitzarmenean ezarritako hizpaketak urratuz komunikatzen edo erabiltzen baditu, alderdi hori tra
tamenduaren arduraduntzat ere joko da eta berak egindako arau hausteen erantzulea izango da.

13. Bi alderdiek konpromisoa hartzen dute egiten dituzten datu pertsonalen tratamenduak 
datu pertsonalak babesteko araudira osorik egokitzeko, nor bere eskumenen arabera, eta 
hitzarmen honen arabera egindako tratamendu jarduerak identifikatzeko, dagokien segurta
sun dokumentazioan.

6. JARRAIPEN BATZORDE TEKNIKOA.

6.1. Hitzarmen honetarako jarraipen batzorde teknikoa sortu da. Klausuletan xedatutako 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. Jarraipen batzorde teknikoa ez da administrazio organoa eta, beraz, ez dauka adminis
trazio egintzarik emateko ahalmenik. Administrazio egintzok alderdiek emango dituzte, antola
menduak emandako eskumenen eta eginkizunen arabera eta hitzarmen honetan xedatutakoari 
jarraituz.

7. IRAUPENA.

7.1. Hitzarmen hau sinatzen den egunean sartuko da indarrean. Esparru akordioaren gara
pena 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 luzatzea edo 
esparru akordioaren iraupen bereko luzapena egitea erabakitzen badute.

7.2. Nolanahi ere, hitzarmen hau, esparru akordioak ezartzen duen moduan, iragankorra da, 
antolamendu juridikoarekin bat datorren eta Trebiñuko enklabearen egoera behin betiko ebazten 
duen irtenbide iraunkor bat onartu arte.

8. ALDATZEKO ETA SUNTSIARAZTEKO ARAUBIDEA.

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

8.2. Hitzarmen hau amaituko da haren xede diren jarduketak betetzen direnean edo sun
tsiarazteko arrazoi hauetakoren bat sortzen denean:

a) Hitzarmenaren indarraldia igarotzea hori luzatzea adostu gabe.

b) Alderdiek hitzarmena suntsiaraztea adostea.
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c) Alderdietako edozeinek hura salatzea, beste alderdiari modu fede emailean jakinaraziz 
hiru hilabete lehenago.

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 aurrei
kusten bada.

8.3. Hitzarmen hau amaitzen denean, likidatu egingo da, alderdi bakoitzaren betebeharrak 
eta konpromisoak zehazte aldera. Horretarako, urriaren 1eko 40/2015 Legeak, sektore publi
koaren araubide juridikoarenak, 52. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio.

8.4. Hitzarmen honen indarraldia amaitzen denean edo hitzarmena arestian aipaturiko kau
setako edozein dela medio bukatzen bada, haren ondorioek, foru zentro edo zerbitzuetan sartuta 
dauden pertsona onuradunei dagokienez, iraun egingo dute pertsona horiek nahi dutelako edo 
hil direlako baja hartu arte.

9. ARAUBIDE JURIDIKOA.

Hitzarmen hau administrazio izaerakoa da, eta herri administrazioen erabakiei aplikatu be
har zaien administrazio araubide 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.

10. 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 Arabako Biltzar Nagusiei, Eusko Jaurlaritzari eta Gaztela 
eta Leongo Biltzarrari.

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.

Lehendakaria

Burgoseko Diputazio Probintziala

1. lehendakariordea

Burgoseko Diputazio Probintziala
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I. ERANSKINA

GOFEK EMANDAKO BIGARREN MAILAKO ARRETAKO ZERBITZUAK

ADINEKOAK
Egoitza

Eguneko zentroa

DESGAITUAK

Lanerako zentroak

Egoitzak

Etxebizitza gainbegiratuak

Taxia, garraiobide alternatibo gisa

Desgaitasunen bat duten pertsonen eta garapen nahasmenduak dituzten 0-6 urte bitarteko 
adingabeen autonomia errazteko xedez, banakako laguntzak

Desgaitasunaren balorazioa

BURUKO GAIXOTASUNA ETA BAZTERKETA

Buruko gaixotasuna duten pertsonentzako egoitza

Buruko gaixotasuna duten pertsonentzako eguneko zentroa

Bazterketa arriskuan dauden pertsonentzako etxebizitzak

GENERO INDARKERIA
Genero indarkeriaren biktimak diren emakumeentzako berehalako arretarako zentroa

Genero indarkeriaren biktima diren emakumeentzako egonaldi ertain-luzeetarako egoitza 
zentroa

ADINGABEAK ETA FAMILIA

Adingabeentzako oinarrizko arretarako zentroak

Adingabeentzako etxeak

Jokabide arazoak dituzten nerabeentzako zentroa

II. ERANSKINA

BURGOSEKO DIPUTAZIO PROBINTZIALAK EMANDAKO 
BERARIAZKO ARRETAKO ZERBITZUAK

ADINEKOAK
San Miguel del Monte adinekoentzako egoitza (Miranda Ebro)

San Salvador adinekoentzako egoitza (Oña)
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