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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

BURGELUKO UDALA

Lankidetza hitzarmena, gizartearen aldeko lan zigorrak betetzeko

Udalbatzak, 2022ko martxoaren 29an baliozkotasunez egindako bilkuran, bertaratutako udal
kideen aho batez (udalbatza osatzen duten kideen legezko kopuruaren gehiengo osoa), onartu 
zuen hitzarmen bat sinatzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekin, Eusko 
Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren bitartez, Burgeluko udale
rrian gizartearen aldeko lan zigorrak betetzeko, ondoren hitzez hitz adierazten den moduan:

LANKIDETZA HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
ADMINISTRAZIO OROKORRAREN (BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE 

POLITIKETAKO SAILAREN BITARTEZ) ETA BURGELUKO UDALAREN 
ARTEKOA, GIZARTEAREN ALDEKO LAN ZIGORRAK BETETZEKO

Gasteizen, 2022ko ................................... aren ............... (e)(a)n.

BILDU DIRA

Alde batetik, Beatriz Artolazabal Albeniz, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sail
burua, Euskal Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzari buruzko 7/1981 Legearen 26. artikuluan eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura 
organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuaren 4. artikuluan 
esleitutako eskumenen arabera, eta Jaurlaritzaren Kontseiluaren abenduaren 28ko akordioan 
xedatutakoarekin bat etorriz.

Eta beste batetik, Natividad López de Munain Alzola, Burgeluko Udaleko alkatea, bere 
erakundearen izenean eta ordezkari gisa.

Bi alderdiek, beren karguen arabera jarduten dutenez, hitzarmen hau sinatzeko behar adi
neko lege gaitasuna dutela adierazi dute, eta, horretarako, honako hau adostu dute:

Lehena. Azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoak, Zigor Kodeari buruzkoak, gizartearen 
aldeko lanak eskubideez gabetzeko zigor edo ordezko neurri gisa jasotzen ditu, hau da, zigortua 
ordaindu gabe eta haren baimenarekin herri onurako jardueretan lankidetzan aritzea. Horrela, 
zigorra askatasunean betetzen da, zigortuaren familia, lan eta gizarte bizitzarekiko haustura sai
hesten da, eta elkartasuna, erantzukizuna eta guztien ongizatea bezalako balioak sustatzen dira.

Bigarrena. Gizartearen aldeko lanak betearaztearen erregulazioa Zigor Kodearen 39., 40. 
eta 49. artikuluetan eta ekainaren 17ko 840/2011 Errege Dekretuan jasotzen da bereziki. Errege 
dekretu horren bidez, gizartearen aldeko lan zigorrak betearazteko eta espetxean etengabe 
kokatzeko zirkunstantziak, segurtasun neurri jakin batzuk eta askatasunaz gabetzeko zigorren 
betearazpena eteteko eta zigorrak ordezteko inguruabarrak ezartzen dira. Erregulazio horretan, 
zigor hori betearazteko inguruabarrak espetxe bidera igortzen dira, eta Estatuko, autonomia 
erkidegoko edo tokiko administrazioak eman behar ditu jarduerak. Horretarako, hitzarmenak 
egin ahal izango dituzte beren artean edo onura publikoko jarduerak garatzen dituzten erakunde 
publiko edo pribatuekin, eta hilero igorri beharko diote Espetxe Administrazioari beren lurral
dean dauden plazen zerrenda.
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Hirugarrena. Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du espetxeen eta gizarte
ratze erakundeen antolamenduari, araubideari eta funtzionamenduari dagokienez, zigor arloko 
eta espetxe arloko legeria orokorrarekin bat etorriz, bai eta espetxe arloko Estatuko legeria be
tearazteko ere (Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.14 eta 12. artikuluak). 
Eskumen horiei dagozkien baliabide eta zerbitzuen eskualdaketa aurten gauzatu da, Transferen
tzien Batzorde Mistoak 2021eko maiatzaren 10ean hartutako erabakiaren arabera, eta ekainaren 
29ko 474/2021 Errege Dekretuaren bidez argitaratu da (2021eko uztailaren 7an argitaratu zen 
Estatuko Aldizkari Ofizialean). Eskualdaketaren eraginkortasun data 2021eko urriaren 1a da. 
Hala ere, Autonomia Erkidegoak, 2011tik, eskuordetzan bete izan ditu komunitatearen aldeko 
lanak kudeatzeko eginkizunak, Barne Ministerioarekin 2011n sinatutako lankidetza hitzarmen 
baten ondorioz.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren antolaketaren barruan, Berdin
tasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari dagokio, Justizia Zuzendaritzaren bitartez, zigor 
arloko eta espetxe arloko legeria betearaztea, Jaurlaritzak esparru horietan egiten dituen gai
nerako jarduerekin koordinatuta, urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuaren 14. artikuluaren f letrak 
xedatzen duen bezala (12/2021 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Berdintasun, Justizia 
eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena).

Laugarrena. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak ezartzen due
nez, udalerriek eskumen propioak baliatu ahalko dituzte hainbat eremu materialetan, eta ho
rien artean sartzen dira komunitatearen aldeko lanak betetzeko eskakizunak bete ditzaketen 
jarduerak. Era berean, apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 100. artikuluak toki administrazioaren eta 
autonomia erkidegoaren arteko borondatezko lankidetza jasotzen du interes komuneko gaietan, 
sinatzen diren administrazio hitzarmenen bidez.

Bosgarrena. Bi alderdiek uste dute interes komunekoa dela zigorrak eta neurriak ingurune irekian 
betetzeko aukerak indartzea, udal plazak sustatuz eta bultzatuz, gizartearen aldeko lanak egin ahal 
izateko, eta ikuspegi komunitarioa eta leheneratzailea txertatuz eragindako kaltearen konponketan 
eta aipatutako elkartasunaren, erantzukizunaren eta ongizate komunaren balio horietan.

Horregatik guztiagatik, bi alderdiek hitzarmen hau sinatu dute, honako klausula hauen arabera:

KLAUSULAK

Lehena. Hitzarmenaren xedea

Hitzarmen honen xedea da Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren (Justizia 
Zuzendaritzaren bidez) eta Burgeluko Udalaren arteko lankidetza modua ezartzea, gizartearen 
alde lan egiteko zigorrak benetan betetzeko, zigortuek beren eskumen eremuan onura publikoko 
jarduera jakin batzuk emanez.

Bigarrena. Eusko Jaurlaritzaren konpromisoak

1. Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak bere gain hartzen ditu zigortuen lan 
istripuengatik eta lanbide gaixotasunengatik Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari dagoz
kion kontingentziak estaltzeko betebeharrak, gizartearen alde egindako lana benetan ematen 
den egunengatik.

Hori guztia espetxe tailerretan lan jarduerak egiten dituzten zigortuen lan harreman berezia 
arautzen duen uztailaren 6ko 782/2001 Errege Dekretuan eta gizartearen aldeko lan zigorren 
pean daudenen Gizarte Segurantzaren babesean, bai eta ekainaren 17ko 840/2011 Errege Dekre
tuaren 11. artikuluan xedatutakoaren arabera ere. Dekretu horren bidez ezartzen dira gizartearen 
aldeko lan zigorrak betearazteko inguruabarrak, bai eta espetxean etengabe lokalizatzeko, se
gurtasun neurri jakin batzuk betearazteko, askatasunaz gabetzen duten zigorren betearazpena 
eteteko eta zigorrak ordezteko inguruabarrak ere.

2. Halaber, zigorrak kudeatzeko zerbitzuaren bidez, zigorraren kudeaketa, koordinazioa eta 
jarraipena egitea dagokio, Udaleko lanaren arduradunekin harremanetan jarriz.
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Hirugarrena. Toki erakundearen konpromisoak

1. Udalak konpromisoa hartzen du gizartearen alde lan egiten duten zigortuei plaza kopuru 
bat emateko, Zigor Kodearen 49. artikuluan eta ekainaren 17ko 840/2011 Errege Dekretuan 
ezarritako baldintzetan.

2. Udalak konpromisoa hartzen du behar diren ezagutzak emateko, pertsonek egin beharreko 
jarduera eraginkortasunez bete ahal izateko eta agindutako lana egiteko behar den materiala 
emateko.

3. Gizartearen alde lan egiteko zigorra betetzeko plazen eskaintzak ez du inola ere eragin nega
tiborik izango toki erakundearen lanpostuetan, ez daudenetan, ez etorkizunekoetan.

4. Udalak 1. eranskina eman beharko dio Justizia Zuzendaritzari, adierazitako datuekin beteta.

Laugarrena. Plazen banaketa

1. Udalak Justizia Zuzendaritzara bidali beharko du 2. eranskina, adierazitako lanpostuei buruzko 
datuekin beteta.

2. Zigorrak kudeatzeko zerbitzuak, Justizia Zuzendaritzaren mende dagoenak, zigortua ba
loratuko du, jarduerarik egokiena zein den zehazteko, eta dauden plazen berri emango dio, 
berariaz adierazita zein den bere zeregina eta zein ordutegitan egin beharko dituen jarduerak, 
hitzarmen honen 2. eranskinaren arabera Udalak igorri duen plaza katalogoarekin bat.

3. Balorazioa egin eta zigorrak kudeatzeko zerbitzua garatu beharreko zeregina hautatu ondoren, 
esleitutako jarduerak behar bezala garatzeko behar den informazioa helaraziko dio Udalari.

Bosgarrena. Lanaldia eta ordutegia

Lanaldiaren iraupena eta zigorrak kudeatzeko zerbitzua bete behar den epea zehazteko, ekai
naren 17ko 840/2011 Errege Dekretuaren 6.2 artikuluak jasotzen duen malgutasun printzipioa 
bete behar da, ahal den neurrian, zigortuaren eguneroko jarduerak ezarritako zigorra betetzea
rekin bateragarri egiteko, eta, nolanahi ere, ebazpen judizialen arabera.

Seigarrena. Lan edo estatutu eskubideak

1. Zigortuak egiten duen jarduera ez da ordainduko.

2. Hitzarmen hau dela medio zigortuak garatutako jardueraren ondorioz, hitzarmen hau 
sinatu duten aldeei ez zaie inola ere sortuko lan kontratu baten edo estatutu edo funtzionario 
kontratu baten berezko betebeharrik.

Zazpigarrena. Zigorraren betetze mailaren jarraipena egitea

1. Zigorra betetzen ari den bitartean, zigortuak agintaritza judizial eskudunetik eta zigorrak 
kudeatzeko zerbitzutik jasotako jarraibideak bete behar ditu, bai eta bere lana egiten duen uni
tatearen zereginak garatzeari dagokionez ere.

2. Zigortuak garatzen duen jardueraren berri eta betearazpen plana betetzean gertatzen diren 
gorabehera garrantzitsuen berri emango dio Udalak zigorrak kudeatzeko zerbitzuari, zerbitzu 
horrek agintari judizial eskudunari horren berri eman diezaion. Era berean, Udalak zigorrak 
kudeatzeko zerbitzuari jakinarazi beharko dio betearazpen plana amaitu dela.

3. Nolanahi ere, gorabehera hauen berri eman beharko da:

a) Lanik ez egotea edo arrazoirik gabe lana uztea.

b) Eska daitekeen gutxienekoa baino nabarmen txikiagoa den errendimendua.

c) Okupazioaren arduradunaren jarraibideen aurka egitea edo horiek behin eta berriz eta 
modu nabarmenean ez betetzea.

b) Bere jokabidea jardueraren arduradunak jarduera horretan mantentzeari uko egiteko 
modukoa denean.



2022ko apirilaren 20a, asteazkena  •  45 zk. 

4/5

2022-00915

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

www.araba.eus

Zortzigarrena. Konfidentzialtasuna eta datuen babesa

1. Udalak hitz ematen du isilpean gordeko dituela Justizia Zuzendaritzak hitzarmen honen 
xedeari buruz emandako datu eta informazio guztiak. Bereziki, isilpeko informaziotzat hartuko 
dira zigortuari buruzko datu guztiak, eta Udalak isilpean gorde beharko du informazio hori, eta 
inola ere ez jakinarazi hitzarmen honen parte ez den pertsona fisiko edo juridiko bati.

2. Alderdiek prozeduren arloan indarrean dagoen araudian aurreikusitakoa bete beharko 
dute, eta, zehazki, arau hauste penalak prebenitzeko, antzemateko, ikertzeko eta epaitzeko eta 
zigor penalak betearazteko tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzko maiatzaren 26ko 
7/2021 Lege Organikoan xedatutakoa.

Erakundeetako batek beste aldearen tratamendurako datuak eskuratzeko, tratamenduaren 
eragilea izango da, eta hitzarmenaren xede diren jarduerak fiskalizatzeko baino ez da izango.

Ondorio horietarako, hitzarmena sinatzen duten erakundeak tratamendu propioen eran
tzuletzat hartuko dira, baldin eta tratamendu horietan gizartearen mesederako lan eremuan 
bildutako datu pertsonalak jasotzen badira, hurrenez hurren.

Datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei lagako edo jakinaraziko, salbu eta legitimatutako tra
tamendu eragileei lagatzen bazaizkie edo beste administrazio publiko batzuei lagatzen bazaizkie, 
legeriak ezarritakoarekin bat.

3. Hitzarmen honen xedea betetzeko beharrezkoak diren datu pertsonalei dagokienez, Jus
tizia Zuzendaritza eta Udala izango dira tratamenduaren erantzuleak. Tratamenduaren xede 
diren datuen helburua Zigor Kodearen babesean zehapen penalak betearaztea izango da, eta 
kategoria hauetan sailkatuko dira: zigortuaren izenabizenak; NAN eta gizartearen alde lan 
egitera kondenatutako lanaldi kopurua.

4. Sinatzaileek nahitaez ezarri behar dituzte beharrezko neurri teknikoak eta antolaketa neu
rriak, datu pertsonalen segurtasuna eta osotasuna bermatzeko eta datu horien alterazioa, bai
menik gabe, tratamendua galtzea edo eskuratzea saihesteko.

5. Hitzarmena sinatzen duten alderdiak salbuetsita geratuko dira aurreko betebeharrak ez 
betetzeagatik beste edozeinek sor dezakeen edozein erantzukizunetik. Bere gain hartutako 
betebeharrak bete ezean, bete ez duen erakundeak izango du arau hausteen erantzukizuna.

Bederatzigarrena. Finantzaketa

Hitzarmen honek ez dakarkie inolako kosturik hitzarmena sinatzen duten aldeei.

Hamargarrena. Jarraipen batzordea

Hitzarmen honetatik eratorritako interpretazio eta betetze arazoak konpontzeko Jarraipen 
batzorde bat ezarri da.

Batzorde hori Justizia Zuzendaritzako bi ordezkarik eta Udaleko bi ordezkarik osatuko dute, 
hurrenez hurren aldeek izendatuta, eta Justizia Zuzendaritzari dagokio idazkaritza hartuko duena 
izendatzea. Idazkari horrek hitza izango du, baina botorik ez.

Hamargarrena. Aldaketa

Hitzarmena aldatu ahal izango da, alderdiek aho batez hala erabakitzen badute.

Hamabigarrena. Legeria aplikagarria

1. Hitzarmen hau urriaren 1eko 40/2015 Legearen atariko tituluko VI. kapituluan ezarritako 
hitzarmenen araubide juridikoaren mende dago, eta administrazio izaera du.

2. Hitzarmenaren ondorioei, interpretazioari, aldaketari edo suntsiarazpenari buruz alderdien 
artean sortzen diren zalantzak edo eztabaidak, Jarraipen batzordean adiskidetzeagatik ebatzi 
ezin badira, administrazioarekiko auzien jurisdikzioko auzitegi eskudunen mende jarriko dira, 
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean eza
rritakoaren arabera.
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Hamahirugarrena. Indarraldia eta indarrean sartzea

1. Hitzarmen hau sinatu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

2. Hitzarmen honen indarraldia lau urtekoa izango da. Hitzarmenaren indarraldia amaitu 
aurretik, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak eta Udalak hitzarmena beste lau 
urtez luzatzea erabaki dezakete, berariaz eta idatziz.

Hamalaugarrena. Azkentzeko arrazoiak

Hitzarmen hau amaitzeko arrazoiak urriaren 1eko 40/2015 Legearen 51. artikuluan ezarri
takoak dira.

Hitzarmena suntsiarazten den unean gauzatzen ari diren jardueren jarraipena bermatuko 
dute alderdiek, amaitu arte, eta hura amaitzeko epe luzaezina ezarriko dute.

Eta aurreko guztiarekin ados daudela adierazteko, hitzarmen hau sinatzen dute balio bera 
duten jatorrizko bi aletan, goian adierazitako tokian eta egunean.

 Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua Burgeluko Udaleko alkatea 
 Beatriz Artolazabal Albeniz Natividad López de Munain Alzola

Guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan argitaratzen da.

Burgelu, 2022ko apirilaren 4a

Alkate-lehendakaria
NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNAIN ALZOLA
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