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EUSKADIKO --------------------------FEDERAZIOAREN ETA EUSKADIKO 
KIROL FEDERAZIOEN BATASUNAREN ARTEKO KOLABORAZIO 
HITZARMENA, EZARRI ETA GARATUKO DEN ANTIDOPING 
SISTEMAREN INGURUKOA 
 
----------------an, 20--- (e)ko ---------ren -------------------(e)an. 
 
   
                                      BILDUTA 
 
--------------JN./AND.,  ----------------- NAN zenbakiarekin, eta xede 
hauetarako -------------------------- helbidearekin. 
-------------- JN./AND., --------------------- NAN zenbakiarekin, eta xede 
hauetarako ----------------------- helbidearekin. 
 
 
                              ESKU HARTZEN DUTE 
 
 
Lehenengo, EUSKADIKO --------------------- FEDERAZIOA ordezkatzeko, 
aurrerantzean: Euskadiko Federazioa, Euskadiko Kirol Erakundeen 
Erregistroan inskribatu erakundea, egoitza ----------------------, eta IFK -
----------------. Erakundeko Presidente bezala esku hartzen du, 
erakundeko estatutuen eta Euskadiko kirol federaziotako urtarrilaren 
31ko 16/2006 Dekretuko 100. artikuluaren arabera esleitzen zaizkion 
ahalak direla medio. 
 
Bigarren, EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA 
ordezkatzeko. Egoitza --------------------- 
----, eta IFK ---------------------. Erakundeko Presidente bezala esku 
hartzen du, erakundeko estatutuen arabera esleitzen zaizkion ahalak 
direla medio. 
 
Horiek guztiek beharrezko ahala ordezkatzen dute ondorengo 
dokumentu EREDUA emateko. 
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                              AZALTZEN DUTE 
 
 
(I) Kolaborazio-hitzarmen hau sinatzen duten erakundeen nahia eta 
borondatea dela dagokion Euskadiko kirol federazioaren baitan 
antidopin sistema ezartzea, zeren, aplikagarriak diren eta indarrean 
dauden arautegiko xedapenen konplimendurako, dopinaren aurkako 
borroka ezinbestekoa bihurtu da edozein lurralde eremuko kirolaren 
agente guztien kasuan. 
 
 
(II) Dagokion Euskadiko Federazioaren baitan dopinaren aurkako 
borroka sistema ezarri ahal izateko, beharrezkoa da erakunde eta 
Euskadiko kirolaren agenteen arteko kolaborazioa gauzatzea. 
 
 
(III) Euskadiko Federazioak garatzen dituen administrazioaren arloko 
funtzio publikoen artean, dagokion jarduera esparruko dopinaren 
prebentzioa, kontrola eta zigorra aurkitzen dira. 
 
 
(IV) Eusko Jaurlaritzako Kirolen Zuzendaritzari, Euskadiko kirolaren 
ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 85. artikuluaren arabera, 
eta Euskadiko kirol federazioekin elkarlanean, dopinaren prebentzio, 
kontrol eta errepresio neurriak sustatzea eta bultzatzea dagokio. 
 
 
(V) Euskadiko Kirol Federazioen Batasunak, ere estatutu propiotan 
xedatuaren arabera, garatzen ditu, beste hainbat funtzioren artean, 
Euskadiko kirol federazioen aldeko sustapena eta helburuen 
konplimendu hobea. 
 
 
(VI) Aurreko azalpen ataletan adieraziaren arabera, dokumentu hau 
sinatzen duten alderdiek kolaborazio-hitzarmen hau formalizatzea 
erabaki dute, kontuan hartuta ondorengo 
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                                    HITZARMENAK 
 
 
LEHENA.- Euskadiko Federazioaren betebeharrak. 
 
 
Euskadiko Federazioak, bere gizarte organoen aginduzko hitzarmenen 
bidez, ondorengo jarduerak burutuko ditu: 
 
a) Antidopin Arautegia onartuko du, bere barruan, xede horretarako 
Euskadiko Kirolen Federazioen Batasunak eratu ereduari jarraiki. Kirol 
federazioaren baitan onartua izatean, honek premiazko jarduera guztiak 
burutuko ditu Arautegi hori indarrean jartzeaz gainera eraginkorra 
izateko, Eusko Jaurlaritzako Kirolen Zuzendaritzak administrazio 
arloan onartzean eta Euskadiko Kirolen Erakunde Erregistroan 
inskribatzean. 
 
b) Aldatuko du, bere kasuan, kirol federazioaren baitan indarrean 
aurkitzen den uneko Antidopin Arautegia, beharrezkoa bada arautegi 
hori egokitzeko aplikagarriak diren eta indarrean dauden arautegiko 
xedapenekin edota, besterik gabe, planteatu ahal izango liratekeen 
egoera ezberdinak ebazteko esparru erregulatzaile ahalik eta egokiena 
ezarri ahal izateko. Aldaketa proposamenak Euskadiko Kirol 
Federazioen Batasuneko antidopin zerbitzuak gomendatu ahal izango 
ditu. 
 
c) Beharrezko erabakiak hartuko ditu, aipatu kirol federazioaren baitan 
antidopin arloko eskumenak Euskadiko Kirol Federazioen Batasunak 
antidopin zerbitzu modura ezarri organoak bete ditzan, 
onartu antidopin arautegian aurreikusia kontuan hartuta. 
 
d) Diziplina – kirol esparruan beharrezko erabakiak hartuko ditu, epaia 
emateko eta, bere kasuan, norbaitek ala kirol federazio horretan 
adskribitu erakundeek dopinaren arloan eginiko behin-behineko arau-
hausteak zigortzeko. 
 
e) Partaidetza aktiboa izango du eta Euskadiko agente ezberdinekin 
kolaboratuko du, bereziki, Eusko Jaurlaritzako Kirolen Zuzendaritzak 
eta Euskadiko Antidopin Agentziak, dopinaren prebentzioari, kontrolari 
eta zigorrari dagokion guztian. 
 
Aipatu betebeharreko jardueretatik, Euskadiko Federazioak ondorengo 
datak hartzen ditu aintzat, gauzatu ahal izateko: 
 
- Antidopin Arautegiaren batzordeko onarpena 2010eko abenduaren 31 
baino lehen egingo da. 
- Federazioko Antidopin Batzordearen izendapen hitzarmena 2010eko 
abenduaren 31 baino lehen egingo da. 
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BIGARREN.- Euskadiko Kirol Federazioen Batasunaren 
betebeharrak. 
 
Euskadiko Kirol Federazioen Batasunak, hitzarmen honen arabera 
hartutako konpromisotan azaltzen diren funtzioen konplimendurako, 
ondorengo jarduerak burutuko ditu: 
 
a) Antidopin Arautegi mota ala estandarra eratuko du, Euskadiko 
Federazioak bere baitan onartu dezan. Arautegi hori adeitsua izango da 
antidopin arloan aplikagarriak diren eta indarrean dauden 
xedapenekiko. 
 
b) Euskadiko federaziorako Antidopin Arautegiaren aldaketa 
proposamenak egingo ditu, erakunde honek, bere kasuan, bere baitan 
arautegi hori egokitu dezan aplikagarriak diren eta indarrean dauden 
arautegiko xedapenekin edo besterik gabe, planteatu litezkeen egoera 
guztietan irtenbidea aurkitzeko egokiagoa izango litzatekeen esparru 
erregulatzailea ezarri ahal izateko. 
 
c) Antidopin zerbitzua ezarriko du bere baitan, zeinen bidez Euskadiko 
kirol federazioek onura lortuko duten, denboraldi bakoitzeko 
federazioko dopinaren aurkako programa martxan jartzeko eta 
garatzeko. Horretarako, eskaini dopinaren aurkako zerbitzuaren baitan 
Antidopin Batzordea eratuko du, Antidopin Arautegiko aurreikuspen 
erregulatzaileen arabera, zeinek etengabe aipatu federazio organoaren 
eskumeneko funtzio guztiak garatuko dituen. 
 
d) Ordainduko du, Euskadiko Kirol Federazioen Batasuneko urteko 
aurrekontuetan ezarritako partidaren arabera, zeinekin Euskadiko kirol 
federaziotarako garatu dopinaren aurkako esparruan jarduera guztiak 
barne hartuko diren. Xede horretarako, ekitaldiaren urteko bere 
aurrekontuetan ezarriko du partida berezi bat antidopin zerbitzurako, 
Eusko Jaurlaritzatik edota eskuragarri izango lituzkeen beste hainbat 
diru-laguntzen eskutik. 
 
f) Partaidetza aktiboa izanik, Euskadiko agente ezberdinekin 
elkarlanean jardungo da, bereziki, Eusko Jaurlaritzako Kirol 
Zuzendaritza eta Euskadiko Antidopin Agentzia, dopinaren 
prebentzioari, kontrolari eta zigorrari dagokion guztian. 
 
 
Adierazi betebeharretako jardueretatik, Euskadiko Kirol Federazioen 
Batasunak horiek ondorengo datetan gauzatzeko konpromisoa hartzen 
du: 
 
- Euskadiko kirol federaziotan erabiltzeko Antidopin Arautegiaren 
eraketa Euskadiko Federazioarentzat erabilgarri jarriko da, euskaraz 
eta gazteleraz, kolaborazio hitzarmen honetako sinaduraren datarako. 



                                                                                                                   EREDUA 

 5

- Antidopin organoaren ala Batzordearen eraketa 2010eko abenduaren 
31 baino lehenago egingo da. 
- Antidopin zerbitzuko jardueren garapena ala hasiera 2011. urteko 
lehen hiruhilekoa amaitu aurretik burutu beharko da. 
 
 
HIRUGARRENA.- Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzaren 
konpromisoak. 
 
Euskadiko Federazioan, Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzan, 
eskuordetu administrazio arloko funtzio publikoarekin loturiko 
dopinaren aurkako borroka izanik, funtzio hori ordezkatzeko erakunde 
modura; kolaborazio hitzarmen honetako alderdi sinatzailea ez izan 
arren, sinatzaileek kolaborazio hitzarmen hau aurkeztu diotenean, 
ondorengo konpromisoa hartu du: 
 
a) Antidopin arloan Euskadiko Federazioari eta Euskadiko Kirol 
Federazioen Batasunari laguntza teknikoa eta aholkua ematea. 
 
b) Partaidetza aktiboa izatea eta kolaboratzea Euskadiko eta Estatuko 
agente ezberdinekin, dopinaren prebentzioari, kontrolari eta zigorrari 
dagokion guztian. 
 
c) Finantzazioa ekartzea, Euskadiko Kirol Federazioen Batasunari 
emandako diru-laguntzarekin loturiko partida berezian, erakunde 
horrek garatu eta mantendu ahal izan dezan Euskadiko kirol 
federaziotan eskainiko den antidopin zerbitzua. 
 
d) Euskadiko kirol federaziotan emandako diru-laguntzetan ebaluatzeko 
meritu modura kontsideratzea kirol federazio batek: (i) kolaborazio-
zerbitzu hau izenpetu izana, (ii) antidopin arautegia erabilgarri izatea, 
arloan indarrean dagoen ordenamendu juridikoarekiko zein antidopin 
organoarekiko adeitsua izango dena – berea ala Euskadiko Kirol 
Federazioen Batasuneko zerbitzuaren bidez eskainia -, (iii) 
garatzea, bere kabuz ala Euskadiko Kirol Federazioen Batasuneko 
aipatu antidopin zerbitzuaren bidez, dopin kontrolen garapena 
dakarren urteko antidopin programa, (iv) dopinaren inguruan eginiko 
aldizkako arau-hausteen diziplina eta zigor epaia emango duena. 
 
 
LAUGARRENA.- Euskadiko Kirol Federazioen Batasuneko antidopin 
zerbitzuaren ezaugarriak. 
 
Kolaborazio hitzarmen hau sinatzen duten alderdiek adierazten eta 
onartzen dute Euskadiko Kirol Federazioen Batasuneko antidopin 
zerbitzua jardueren esparruko mandatu soila litzatekeela, Euskadiko 
kirol federazioak arautzeko urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuko 17. 
artikuluan aurreikusiaren arabera. 
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BOSGARRENA.- Federazioko antidopin organoaren autonomia eta 
independentzia, bere eskumenen arloan. 
 
Euskadiko Federazioaren baitan esleitu Federazioko antidopin organo 
ala batzordea, antidopin zerbitzuaren bidez Euskadiko Kirol 
Federazioen Batasunak eskaintzen duenarekin egokitu arren, federazio 
organoa izango da xede guztietarako. 
 
Hala ere, Federazioko antidopin batzorde horretako federazio 
organikoaren ezaugarriak alde batera utzita, dagozkion funtzioen 
jardueran, honek autonomia eta independentzia osoarekin kontatuko 
du, Federazioko gainerako organoen eta langileen arloan. 
 
Horrez gainera, eta Euskadiko Kirol Federazioen Batasunaren mendeko 
zerbitzua izan arren, antidopin organoak ala batzordeak 
autonomiarekin ala independentziarekin kontatuko du erakunde 
horretako gainerako organoen eta langileen inguruan, dagozkion 
funtzioen jardunean. 
 
Kolaborazio hitzarmen hau sinatzen duten alderdiek onartzen dute 
Federazioko antidopin organoa ala batzordea dela dopin kontrolarekin 
loturiko edozein funtzioren jarduerarako eskumeneko bakarra, 
kirolarien erabakia barne, edozein unetan dopin kontrolak egiteko hala 
nola kirol ospakizunak hautatzeko zeinetan, bere kasuan, dopin 
kontrolak praktikatu beharko diren. 
 
 
SEIGARRENA.- Federazioko antidopin organoaren autonomia eta 
independentzia, bere eskumenen arloan. 
 
Kolaborazio hitzarmen hau sinatzen duten alderdiek adierazten eta 
onartzen dute, aplikagarria den arautegian finkatu diziplinazko 
federazio organoen eskumenekoa dela adierazi eta onartu dezaten, 
dopin arauen behin-behineko urratzeari dagozkion espedienteen epaia. 
 
Hala ere, eta aplikagarriak diren arautegiko xedapenak kontuan 
hartuta, pertsona ala erakunde interesdun orok Federazioko ebazpenak 
errekurritu ahal izango ditu, Euskadiko Kirol Justiziaren Batzordearen 
aurrean dopin arauak urratzean eginiko espedienteak. 
 
 
ZAZPIGARRENA.- Euskadiko federazioko antidopin eta diziplina 
organoekin dagoen harremanarena. 
 
Euskadiko Federazioaren antidopin organoa osatzen dutenek ez dute 
erakunde horrekin lan-esparruko, esparru zibileko ala merkatu-
esparruko harremanik izango, badutelako, edozein kasutan, kontratu 
lotura Euskadiko Kirol Federazioen Batasunarekin. 
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Horrela, Euskadiko Kirol federazioen batasuna izango da erakundea 
xede guztietarako arduratuko dena zerbitzua ematen duenaz hala nola 
kontratu betebeharrez edota bestelakoez, antidopin zerbitzua eratzen 
duten pertsonek garatzen dituzten jardueren arloan. 
 
Era berean –eta emandako zerbitzuari dagokionez- Federazioko 
antidopin organoko kideek ez dute inolako kontratu loturarik ala lege 
mendekotasunik izango Eusko Jaurlaritzarekin edota Euskadiko 
Antidopin Agentziarekin, bertan garatu zereginak eskuordetutako 
administrazio arloko funtzio publikoetako baten eskumenekoak izan 
arren. 
 
Etengabe ala aldizka Euskadiko Federazioko diziplinazko organoa 
eratzen dutenek, ez dute erakunde horrekin lan-esparruko, esparru 
zibileko ala merkatu-esparruko harremanik izango, badutelako, edozein 
kasutan, kontratu lotura Euskadiko Kirol Federazioen Batasunarekin. 
 
Horrela, Euskadiko Federazioa izango da xede guztietarako ardurak 
hartuko dituen erakundea, zerbitzua ematen duenaren edota 
hirugarrenen aurrean, kontratu betebehar guztiak edota beste modu 
batekoak betetzeko orduan, diziplinazko zereginak ala funtzioak 
betetzen dituzten pertsonek garatu zereginen arloan. 
 
Era berean –eta ematen den zerbitzu horren inguruan- Federazioko 
diziplinazko organoko kideek ez dute inolako kontratu loturarik ala lege 
mendekotasunik izango Eusko Jaurlaritzarekin ala Euskadiko 
Antidopin Agentziarekin, bere aldetik garatu zereginak administrazio 
arloan eskuordetutako funtzio publikoetako bat izanik. 
 
 
ZORTZIGARRENA.- Euskadiko federazioko antidopin eta diziplina 
organoaren erantzukizunerako erregimenarena. 
 
Antidopin eta diziplina organoek bere gain hartzen dute, hurrenez 
hurren, bere funtzioak betetzean garatutako ala garatzeari utzitako 
jardueren ardurak.  
 
Hori horrela, Euskadiko Kirol Federazioen Batasuna izango da 
arduraduna edozein pertsonaren ala erakunderen aurrean, eskaintzen 
dituen antidopin zerbitzuaren inguruko jardueren, ekaintzen ala ez-
egiteen arloan, jarduera horien arduradun zuzenen aurrean egin 
zezakeen jarduera errepikatzeari utzi gabe. Era berean, Euskadiko 
Federazioa arduraduna izango da edozein pertsonarena la erakunderen 
aurrean, bere diziplinazko organoak eginiko jardueren, ekaintzen ala ez-
egiteen arloan, jarduera horien arduradun zuzenen aurrean egin 
zezakeen jarduera errepikatzeari utzi gabe. 
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BEDERATZIGARRENA.- Datu pertsonalen babesaren arloko arduren 
eta betebeharren erregimena, datu pertsonalen babesaren arloan, 
dopinaren aurkako borrokari dagokionez. 
 
Kolaborazio-Hitzarmen hau sinatu duen alderdi bakoitzak arautegiko 
xedapenak konplitu behar ditu, fitxategiaren ala tratamenduaren edota 
beste hainbat irudiren arduradun bezala aplikagarriak izango 
zaizkienak, datu pertsonalen babesaren arloan, antidopin kontrolaren 
arloan ala diziplinazko ahalaren jardunean sarbidea izatean topatzen 
duten datuak ala informazioak erabiltzeko orduan. 
 
Euskadiko Federazioa izango da fitxategien eta pertsonen datu 
pertsonalen tratamenduaz, erakunde horretatik igorritako federazio 
lizentzietako titularrak izan ala ez, sarbidea izatean dopinaren aurkako 
borrokaren esparruko jarduerak edota diziplinazko ahalaren jarduera 
burutzean. 
 
Euskadiko federazioak aske uzten du Euskadiko Kirol Federazioen 
Batasuna, fitxategien eta datu pertsonalen tratamenduaren arduradun 
bezala dagozkion betebeharretan. 
 
Euskadiko Kirol Federazioen Batasunak eskaini zerbitzuari dagokion 
antidopin organoa eratzen dutenek eskuragarri dituzten datu 
pertsonalen arloan, 15/1999 Lege Organikoaren 12. artikuluan 
xedatuaren arabera, erakunde eta langile-talde hori datuak Euskadiko 
federazioareni zenean erabiltzen ari dela kontsideratuko da, horrela 
alderdiek ezinbestean sinatu beharko dute dagokien kontratua, aipatu 
arautegi aginduan aurreikusi terminotan. 
 
Kolaborazio-Hitzarmen hau sinatzen duten alderdiak, kontrolarekin eta 
dopinaren zigorrarekin loturiko helburuetarako datuen transferentzia 
emankorra garatu ahal izateko asmoz, tratamendurako baimena 
lortzera –beharrezkoa denean- konprometitzen dira, 
datu pertsonalak ematea barne, titularraren baimena dela medio, 
dopinaren aurkako borrokarekin loturiko prozeduretan datu-orri ala 
akta ezberdinak sinatuz, edota dagozkion arautegi xedapenetan datuen 
tratamendu eta emakida horiek baimenduko dituzten aurreikuspenak 
txertatuz. 
 
 
HAMARGARRENA.- Euskadiko Antidopin Agentziaren atxikipena, 
kolaborazio hitzarmen honetan. 
 
Euskadiko Antidopin Agentzia eratzen denean, 
erakunde hori, kolaborazio-hitzarmen hau berretsi ondoren, haren 
barne egotera pasatuko da, horrela, xede guztietarako, haren 
berrespena dokumentu honetan erantsiko da. 
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Bere estatutu propioak oinarritzat hartuta Euskadiko Antidopin 
Agentziari dagozkion ahalen eta eskumenen jardueraz gainera, 
erakunde horrek kolaborazio-hitzarmen hau berresten duenean, 
konpromisoa suposatuko dio, kasu horretan, betetzeko jarraian 
adierazten dena: 
 
a) Antidopinaren arloan Euskadiko Federazioari eta Euskadiko Kirol 
Federazioen Batasunari laguntza teknikoa eta aholkua ematea. 
 
b) Euskadiko eta Estatuko agente ezberdinekin aktiboki esku hartzea 
dopinaren prebentzioarekin, kontrolarekin eta zigorrarekin loturiko arlo 
guztietan. 
 
HAMAIKAGARRENA.- Jarraipen Batzordea. 
 
Kolaborazio-hitzarmen honetatik abiatutako ebaluaketa eta kontrola 
egiteko helbururekin, Jarraipen Batzordea eratzen da, horrela: 
 
- Euskadiko Federazioa ordezkatzeko: erakunde horretako Zuzendaritza 
Batzordeak esleitu pertsona. 
- Euskadiko Kirol Federazioen Batasuna ordezkatzeko: erakunde 
horretako Zuzendaritza Batzordeak esleitu pertsona. 
- Euskadiko Kirol Federazioen Batasunak arlo horretan ezarri 
zerbitzuaren antidopin batzordekoa la organoko ordezkaria. 
- Eusko Jaurlaritza ordezkatzeko: Eusko Jaurlaritzako Kirolen 
Zuzendaritzak esleitu pertsona. 
- Euskadiko Antidopin Agentzia ordezkatzeko, eratua izan ondoren, 
Zuzendaria edota honek eskuordetzen duen pertsona. 
 
Jarraipen Batzordea urtean behin bilduko da –ohiko izaerarekin-, 
2011tik aurrera, xede hauetarako: 
 
(i) garatu jardueren ebaluaketa egiteko, 
(ii) ezinbestekoak diren jarduera ildo berriak hitzartzea ala proposatzea, 
(iii) federazioaren testuinguruan dopinarena urkako borrokarekin 
loturiko edozein alderdi jorratzea, 
(iv)kirol federazioaren eta administrazio agintaritzaren artean dopinaren 
aurkako borrokaren esparruan kolaborazio eta lankidetza esparrua 
ezartzea. 
 
Jarraipen Batzordeko ohiko saioen deialdia egingo du, denboraldia 
amaitzean, Euskadiko Kirol Federazioen Batasuneko Idazkaritza 
Nagusiak. Ohiko saioaren deialdiarekin batera Euskadiko Kirol 
Federazioen Batasuneko antidopin zerbitzuko organoak ala batzordeak 
eratu ekitaldiaren jardueren memoria igorriko da. 
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Jarraipen Batzordeko ohiko saioen ospakizuna modu kolektiboan 
burutu ahal izango da, salbuespen modura, hau da, saio horretan 
presente aurkituko dira, aldi berean, Euskadiko kirol federazio 
ezberdinak, dagokion kolaborazio hitzarmena sinatuko luketenak; kasu 
horietan, auzi orokorrak jorratuko lirateke, Euskadiko kirol federazioen 
kolektibitatea eragingo dutenak. 
 
Ezohikoak izango dira, Jarraipen Batzordearen saioen ospakizunak, 
kolaborazio hitzarmen hau sinatzen duten edozein alderdik hori 
egokitzat jotzen duenean, aurkeztuko liratekeen auzi zehatzak 
jorratzeko, horien garrantzia kontuan hartuta, foro horretan jorratzea 
erabakigarria izanik. 
 
 
HAMABIGARRENA.- Iraupena. 
 
Kolaborazio hitzarmen honek eragina izango du alderdiengan, euren 
sinaduraren ondoren. ----------- urteko iraupeneko kolaborazio 
hitzarmen honen hasiera iraupena ezartzen da, bere sinadura-datatik 
abiatuta. Hala ere, alderdietako bakar batek ere salatuko ez balu, 
kolaborazio hitzarmena automatikoki luzatuko da, urtez urteko epe 
jarraituen arabera. 
 
 
HAMAHIRUGARRENA.- Desegitea. 
 
Kolaborazio hitzarmen hau indarrean dagoenez, alderdietako edozeinek 
bere ebazpena premiatu ahal izango du askatasunez, horretarako 
gainerako alderdiak jakinaren gainean jartzen ahalegintzeko. 
 
Kolaborazio hitzarmen honen desegitea edozein alderdik eskatu ahal 
izango du, ulertzen denean gertatu dela, aldizka edota etengabe, alderdi 
batek zein besteak ere gain hartu dituzten betebeharren ala 
konpromisoen konplimendu falta nabarmena. 
 
Alderdietako batek jakinarazitako hitzarmenaren desegitea berehala 
gauzatuko da, horrela, une horretan bertan dokumentu honetako 
erakunde sinatzaileen artean arlo honetan indarrean dagoen lotura 
amaitzen da. 
 
Kolaborazio hitzarmen honen desegiteak ez du ekarriko inolako 
konpentsazioren ala kalte-ordainen ordainketa egiteko ala eskatzeko 
betebeharra, ezta eskubidea ere. 
 
Eta adostasuna egiaztatzeko, sinatzen dute, ale bikoiztua eta bere orri 
guztietan, kolaborazio hitzarmen hau, ------------------------(e)n, 2010eko 
--------------------ren--------------- (e)an. 
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