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ELKARTEAREN ESTATUTUAK  

  

  

LEHEN KAPITULUA  

  

  

DEITURA ETA LEGE-ARAUBIDEA  

   

1. artikulua.-        

  

ASOCIACIÓN DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE 

BILBAO BIZKAIA KUTXA – BILBAO BIZKAIA KUTXAKO JUBILATU 

ETA PENTSIONISTEN ELKARTEA izenarekin irabazi-asmo bako 

elkarte bat eratu da, martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoan 

(Elkartzeko Eskubidea arautzekoa) eta ekainaren 22ko 7/2007 

Legean (Euskadiko Elkarteei buruzkoa, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Estatutuaren 9 eta 10.13 artikuluetan ezarritakoaren 

arabera Eusko Legebiltzarrak onartua) xedatutakoari helduta.  

  

  

  

Elkartea honako hauek arautuko dute: aipaturiko Elkarte 

Legeetako aginduek, Estatutu hauen arabera Legearekin 

kontraesanean ez dauden bitartean; bere gobernu-organoek balioz 

hartutako erabakiek, betiere ez badira Legearen edo/eta 

Estatutuen aurkakoak; eta Eusko Jaurlaritzak onartzen dituen 

erregelamenduzko xedapenek, izaera ordezko edo osagarria 

izango dutelarik.  

 

XEDE EDO HELBURUAK  

 

2. artikulua.-      Elkarte honen HELBURUAK honako hauek dira: A) Lankidetza edo 

bizikidetza printzipioetan oinarrituta, bere bazkide edo 

elkartekideen artean adiskidetasunezko harremanak sustatzea. B) 

Bazkideen taldeko edo banakako interesak babesteaz arduratzea. 

C) Bazkideen gizarte-, kultura- eta jolas-jarduerak sustatzeko 

ideiak iradokitzea eta proiektuak egitea. D) Hala badagokio, 

agintaritza eta erakunde eskudunek, BILBAO BIZKAIA KUTXAk, 

enplegatuen elkarteek eta jarduneko langileen elkarteek 

aurkeztutako ekimenak gauzatzen laguntzea. E) Aurrezki-kutxen 

ongintza- eta gizarte-izaera determinatzen duten irizpideen alde 

egitea, baita aurrezki-kutxen sorrera eta garapena inspiratu zuten 

zergatikoen alde ere, indarrean dagoen legeria errespetatuz. F) 

Aurrezki-erakundeen edo, oro har, gizartearen zerbitzura erretiroa 

hartu duten guztien duintasuna errespetatzearen aldeko ekintza, 

publiko edo pribatu, oro sustatzea, horietako bakoitzaren lanbide- 

eta giza esperientzia ugaria elkartekideei edo eskatzen duenari 

eskainiz. G) Honelako elkarteak sortzen laguntzea, betiere kontuan 

izanda indarrean dagoen araudia.     
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Helburu edo xede horiek lortzeko, ezarritako lege-baldintzak 

aurretik beteta, honako JARDUERA hauek egingo dira: bilerak, 

bizikidetza-ekintzak, aldizkarien argitalpena, non elkarteko kide 

guztiek artikuluak proposatu edo iritziak eman ahal izango 

dituzten, kultura-bidaiak eta elkartekideei dagokien langile pasibo 

izaerarako egokiak diren beste jarduera batzuk.  

 

  

  

  

  

Aurreko atalean deskribaturiko jarduerak alde batera utzirik, 

Elkarteak, bere helburuak betetzeko honako hauek egin ahal izango 

ditu:  

• Era guztietako jarduera ekonomikoak garatzea, bere 

helburuak betetzera edo helburu horrekin baliabideak batzera 

bideratuak.  

• Era guztietako ondasunak lortu eta edukitzea eta edozein 

titulurengatik, baita mota guztietako ekitaldiak eta kontratuak 

egitea ere.  

• Era guztietako ekintzak gauzatzea, Legeen eta bere 

Estatutuen arabera. 

EGOITZA SOZIALA  

 

3. artikulua.-        

  

Elkarte honen egoitza nagusia Bilbon egongo da: Printzearen kalea 

5, bosgarren solairua, 505 departamentua, posta-kodea: 48001.  

  

  

  

Elkarteak beste lokal batzuk ere izan ditzake Autonomia 

Erkidegoaren eremuan, Batzar Nagusiak horrela erabakitzen 

duenean.   

LURRALDE-EREMUA  

 

4. artikulua.-        

  

Bere eginkizunak garatzeko lurralde-eremuak batez ere Espainiako 

estatua hartuko du.  

 

IRAUPENA ETA IZAERA DEMOKRATIKOA 

 

5. artikulua.-        Elkartea izaera iraunkorrarekin eratzen da eta Batzar Nagusi 

Bereziaren erabakiz bakarrik desegingo da, VI. kapituluan 

xedatuaren arabera, edo Legeetan ezarritako zeinahi 

arrazoirengatik.  

    

  

  

Elkartearen barne-antolaketak eta funtzionamenduak 

demokratikoak izan behar dute, aniztasunarekiko erabateko 

begirunearekin. Erabat deusezak izango dira funtsezko elkartze-

eskubidearen edozein alderdi aintzat hartzen ez duten itunak, 

estatutu-xedapenak eta erabakiak.  
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BIGARREN KAPITULUA  

  

GOBERNU- ETA ADMINISTRAZIO-ORGANOAK  

6. artikulua.-        

  

  

Elkartearen gobernua eta administrazioa kide anitzeko organo hauen 

esku egongo dira:   

  

• Bazkideen Batzar Nagusia, organo goren gisa.  

• Zuzendaritza Batzordea, zuzendaritza iraunkorrerako kide anitzeko 

organo gisa.  

BATZAR NAGUSIA  

 

7. artikulua.-      Batzar Nagusia, bazkide guztiek osatua, beraien borondatea adierazten 

duen organoa da.   

    

  

  

Batzar Nagusiaren ahalmenak dira:  

 a)  Elkartearen jarduera-plan orokorra onartzea.  

 b)  Urteko kontuak aztertu eta onartzea, baita hurrengo ekitaldiko 

aurrekontua ere.  

 

 c)  Zuzendaritza Batzordearen kudeaketa onartzea.  

 d)  Estatutuen aldaketa.  

 e)  Elkartea desegitea.  

 f)  Lehendakari, idazkari, diruzain eta, baldin badaude, kide 

anitzeko gobernu-organoko gainerako kideen hautatzea eta 

kargu-uztea, baita haien gainbegiratze eta kontrola ere. 

 

 g)  Beste elkarte batzuekin federatzea eta konfederatzea edota 

haietakoren bat uztea.  

 

 h)  Ondasun higiezinen erabilera edo besterenganatzea onartzea.  

 i)  Gobernu-organoko kideei ordaintzeko erabakia, hala badagokio.  

 j)  Ohiko kuotak edo kuota bereziak finkatzea, baina ahalmen 

hori Batzar Nagusiak gobernu-organoari eskuordetu ahal 

izango dio, berariazko erabaki baten bidez.  

 

 k)  Elkartekideak behin betiko kanporatzeko erabakia hartzea.  

   

l)   Beste organo sozial bati egotzi bako beste edozein eskuduntza.  

8. artikulua.-      

  

Batzar Nagusia bilkura ohiko eta berezietan bilduko da.  
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9. artikulua.-      

  

Batzar Nagusirako ohiko bilkurarako deia urtean behin egin beharko 

da gutxienez, 7. artikuluko a), b) eta c) paragrafoetan aurreikusitako 

erabakiak hartzeko.  

 

10. artikulua.-      

  

  

Batzar Nagusia bilkura berezian bilduko da Zuzendaritza 

Batzordeak hala erabakitzen duenean, bai bere ekimenez, bai  

bazkideen % 25ek hala eskatzen duenean, bileraren arrazoiak eta 

xedea adierazita, eta, edozelan ere, honako gai hauei buruz 

jakiteko eta erabakitzeko:  

a) Estatutu-aldaketak.  

b) Elkartea desegitea.  

 

11. artikulua.-      

  

Batzar Nagusietarako deialdiak idatziz egingo dira, eta bertan 

bileraren lekua, eguna eta ordua adierazi behar dira, baita 

eguneko gai-zerrenda ere, aztertuko diren gaiak zehaztuta.  

Deialdiaren eta Batzarra lehen deialdian egiteko jarritako egunaren 

artean gutxienez hamabost eguneko tartea egon behar du; eta 

hala badagokio, Batzarra bigarren deialdian egiteko eguna eta 

ordua ere jar daitezke, baina bi deialdien artean gutxienez ordu 

erdiko tartea egon behar du.  

 

Batzar Nagusiak, ohikoak zein bereziak, balio osoz eratuta 

geratuko dira lehenengo deialdian, botoa emateko eskubidea 

duten bazkideen herena bertaratzen bada; eta bigarren deialdian, 

botoa emateko eskubidea duten bazkideen kopurua edozein dela 

ere. 

 

12. artikulua.-    

  

  

Batzar Nagusiaren erabakiak bertan zuzenean edo ordezkaturik 

daudenen gehiengo soilez hartuko dira, baiezko botoak ezezkoak 

baino gehiago direnean. Hala ere, bertaratutakoen edo 

ordezkatutakoen gehiengo osoa (erdia + 1) beharko da honako 

erabaki hauek hartzeko:  

a) Elkartea desegitea.   

b) Estatutuak aldatzea.  

c) Ondasunak erabiltzea edo besterentzea.  

d) Ordezkaritza-organoko kideei ordaintzea.   

 

13. artikulua.-      

  

  

Bazkideek, Batzar Nagusietara joateko, beste edozein bazkideren 

esku utz dezakete beren ordezkaritza. Eskuordetze hori idatziz 

egingo da eta Batzarreko idazkariaren esku egon behar du bilkura 

hasi aurretik.Elkartearen egoitza soziala dagoen herri edo hiritik 

kanpo bizi diren bazkideek postaz bidali ahal izango dute beren 

ordezkaritza egiaztatzen duen agiria. 

ZUZENDARITZA-BATZORDEA  
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14. artikulua.-      Zuzendaritza Batzordea Elkartearen interesak kudeatu eta 

ordezkatzen dituen organoa da, Batzar Nagusiaren xedapen eta 

ildo edo jarraibideen arabera. Elkartekideak bakarrik izan daitezke 

ordezkaritza-organoaren parte.  

    

  

  

Zuzendaritza Batzordean honako hauek egongo dira:     

  Lehendakaria  

  Lehen lehendakariordea  

  Bigarren lehendakariordea   

  Idazkaria  

  Diruzaina  

  

  

Bederatzi batzordekide, gehienez 

15. artikulua.-      

  

Zuzendaritza Batzordeko kideek beren kargua utzi beharko dute, 

hiru aldiz jarraian edo bost bider aldizka eta egiaztatutako arrazoi 

barik, ez badira aipaturiko bileretan izaten.  

 

16. artikulua.-      

  

Zuzendaritza Batzordea osatzen duten karguak Batzar Nagusiak 

aukeratuko ditu, eta hiru urteko iraupena izango dute, hark 

berariaz ezeztatu ezean; kargu horietarako berriz hautatuak izan 

daitezke.  

 

17. artikulua.-      

  

Zuzendaritza Batzordekoa izateko ezinbesteko baldintzak izango 

dira:   

  

a) Adinez nagusia izatea, eskubide zibilak erabat erabiltzeko 

moduan egotea eta ez egotea indarrean dagoen legerian 

ezarritako bateraezintasun-arrazoietan sartuta.  

b) Estatutuetan ezarritako eran izendatua izatea.  

c) Erakundeko bazkide izatea. 

 

18. artikulua.-      

  

Zuzendaritza Batzordeko kide-kargua hartuko da, Batzar Nagusiak 

izendatu ostean, hori onartu edo kargu-hartzea egiten denean.  

 

  

Hala badagokio, Zuzendaritza Batzordeko kideen dieta eta gastuen 

ordainketa ezarri ahal izango du Batzar Nagusiak.  

19. artikulua.-     

  

Zuzendaritza Batzordeko kideek kasu hauetan utziko dute beren 

kargua:  

a) Agintaldia amaitzean.  

b) Dimisioa ematean.  

c) Bazkide izateari uztean edo ezintasun-kausan sartzean.  

d) Estatutu hauetan 16. artikuluan ezarritakoaren aplikazioz, 

Batzar Nagusiak erabakitako ezeztatze-kasuan.  

e) Heriotza gertatzean.  
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a) atalean ezarritako arrazoiagatik uzten denean kargua, 

Zuzendaritza Batzordeko kideek beren egitekoetan jarraituko dute 

hurrengo Batzar Nagusia egin arte, eta orduan hautatuko dira 

kargu berriak.  

  b), c), d) eta e) kasuetan, Zuzendaritza Batzordeak berak beteko 

du hutsik geratutako kargua behin-behineko izendapen bidez, eta 

Batzar Nagusira eramango da berretsi edo ezezta dezan, azken 

kasu horretan dagokion izendapena egingo delarik.  

  

   

  

  

Organo honen osaeran izango diren aldaketa guztiak Elkarteen 

Erregistroari jakinaraziko zaizkio.  

20. artikulua.-      

  

Zuzendaritza Batzordearen eginkizunak honako hauek dira:  

  

a) Elkartearen ohiko kudeaketa zuzentzea, Batzar Nagusiaren 

jarraibideen arabera eta beraren kontrolpean.  

b) Elkarteak garatuko dituen jarduerak programatzea.  

c) Gastu eta sarreren urteko aurrekontua Batzar Nagusiari 

aurkeztea onar dezan, baita aurreko urteko kontuen egoera-

orria ere.  

d) Batzar Nagusiaren bileretarako Gai Zerrendak egitea, eta Batzar 

Nagusi ohiko eta berezietarako deialdia erabakitzea.  

e) Bazkideek formulatzen dituzten proposamen edo iradokizunak 

kontuan hartzea, beharrezko neurriak hartuz horien inguruan.  

f) Estatutu hauetan dauden aginduak interpretatzea eta horietan 

dauden hutsuneak betetzea, betiere elkarteen arloan indarrean 

dagoen lege-araudiari men eginez.  

g) Berariazko erabakiz Batzar Nagusiak ematen dizkion 

eskuduntzak egikaritzea, betiere ez badira Batzar Nagusiaren 

eskuduntza esklusiboak.  

 

21. artikulua.-      

  

Lehendakaritzak, bai bere ekimenez bai batzordekideetako 

edozeinen eskariz, erabakitzen duen bestetan bilduko da 

Zuzendaritza Batzordea. Lehendakaria izango da bilkuran 

mahaiburu, eta, bera ez badago, lehendakariorde bat, halakorik 

balego, eta, biak ez badaude, batzordekide zaharrena.  

  

  

Zuzendaritza Batzordearen erabakiak baliozkoak izateko, 

bertaratuen botoen gehiengoz hartu behar dira, batzordekideen 

erdiek behintzat bertan egon beharko dutelarik. Berdinketa 

kasuan, lehendakariaren botoa kalitateko botoa izango da.  

  

  

  

  

Bilkuren agiri edo akta egingo du idazkariak, eta akta hori dagokion 

Liburura transkribatuko da.  

ZUZENDARITZA-BATZORDEKO KARGUAK  

LEHENDAKARITZA  
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22. artikulua.-      

  

Lehendakariak izango du Elkartearen legezko ordezkaritza eta 

Zuzendaritza Batzordeak eta Batzar Nagusiak hartutako erabakiak 

betearaziko ditu, beraien bilkuretan mahaiburu izango delarik.  

23. artikulua.-      

  

 

Lehendakariari ahalmen hauek dagozkio:  

a) Zuzendaritza Batzordeak eta Batzar Nagusiak egiten dituzten 

bilkuretara dei egitea, bilkura horiek amaiaraztea, bateko nahiz 

besteko eztabaidak zuzentzea eta botazioetan, berdinketa 

gertatuz gero, kalitateko botoaz erabakitzea.  

b) Elkartearen jarduera-plana proposatzea Zuzendaritza 

Batzordeari, bere zereginak bultzatuz eta zuzenduz.  

c) Balioz erabakitako ordainketak agintzea.  

d) Premiaz edo urgentziaz sortzen diren arazoak konpontzea, 

egindakoaren berri Zuzendaritza Batzordeari emanez honek 

egiten duen lehen bilkuran.  

e) Berariazko erabakiz Batzar Nagusiak ematen dizkion 

eskuduntzak egikaritzea, Batzar Nagusiaren eskuduntza 

esklusiboak direnean izan ezik.  

  

LEHENDAKARIORDETZA   

 

24. artikulua.-      

  

  

Lehen lehendakariordeak bere gain hartuko ditu lehendakariari 

laguntzeko eta hura ordezkatzeko eginkizunak, aldi batez bere 

kargua betetzea ezinezkoa gertatzen bazaio. Halaber, 

Lehendakaritzak berariaz eskuordetutako ahalmen guztiak 

egokituko zaizkio. Lehen lehendakariordea bigarren 

lehendakariordeak ordezkatuko du, lehendakaria eta lehen 

lehendakariordea ez daudenean.  

IDAZKARITZA  

 

25. artikulua.-      Idazkariari dagokio zehazki Elkartean sartzeko eskaerak jaso eta 

bideratzea, bazkideen fitxategiaz eta Erregistro Liburuaz 

arduratzea, eta Akta Liburuaren zaintza eta idazketa.   

  

  

  

  

Baita ere, bere ardura izango dira Elkarteei buruz indarrean 

dauden lege-xedapenak betetzea, hots, Erakundearen 

dokumentazio ofiziala zaintzea, liburu eta artxibo sozialen edukia 

ziurtatzea, eta eskudun den agintaritzari aginduzko jakinarazpenak 

bidaltzea Zuzendaritza Batzordeen izendapenaz eta egoitza 

sozialaren aldaketez.  

DIRUZAINTZA  

 

26. artikulua.-      Diruzainak egindako diru-sarreren eta ordainketen berri emango 

du, sarrera eta gastuen urteko aurrekontua formalizatuko du, baita 

aurreko urteko kontuen egoera ere; horiek Zuzendaritza 

Batzordeari aurkeztu behar zaizkio, honek bere aldetik Batzar 

Nagusiari aurkez diezazkion bere onespenerako.   
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BATZORDEKIDEAK    

27. artikulua.-      Batzordekideek Zuzendaritza Batzordeko kide gisa beren karguari 

dagozkion betebeharrak (Elkartearen zuzendaritza eta ohiko 

kudeaketa) izango dituzte, baita Zuzendaritza Batzordeak berak 

ematen dizkienak ere.  

  

 

HIRUGARREN KAPITULUA  

  

BAZKIDEAK: ELKARTEAN SARTZEKO BALDINTZAK ETA PROZEDURA, ETA MOTAK  

 

28. artikulua.-      Elkarteko kide izan daitezke hala gura duten pertsonak, baldin eta 

adinez nagusiak edo adingabe emantzipatuak badira eta honako 

baldintza hauek betetzen badituzte:  

 

BILBAO BIZKAIA KUTXA zaharreko (egungo Kutxabank) enplegatu 

erretiratua edo erretiro aurreratua hartzeko prozesuan dagoena 

izatea edo aipaturiko erakundeko enplegatu izandako baten Hazia 

edo Gauzatu BGAE/EPSVen onuraduna izatea, eta beren eskubidea 

gauzatzeko inolako lege-baldintzaren mende ez egotea, eta beren 

gaitasuna ebazpen judizial irmo baten bidez mugatuta ez izatea. 

 

29. artikulua.-      

  

  

Elkartekoak izan gura dutenek idatziz eskatu behar diote 

lehendakariari, honek Zuzendaritza Batzordeari jakinaraziko dio, 

eta honek onartu edo ez erabakiko du, eskatzaileak gora jotzeko 

errekurtsoa aurkez dezakeelarik Batzar Nagusian.   

BAZKIDEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK 

  

30. artikulua.-      

  

Elkartekide guztiek honako eskubide hauek dituzte:  

 1)  Elkarte Legearen edo Estatutuen aurkako erabakien eta 

jardueren aurka egitea, berrogei egun naturaleko epearen 

barruan, auzi-jartzaileak, aurkaturiko erabakiaren edukia 

ezagutu, edo ezagutzeko aukera izan, duen egunetik aurrera 

zenbatuta.  

 2)  Elkartearen gobernu- eta ordezkaritza-organoen osaeraren, 

bere kontu-egoeraren eta bere jardueraren garapenaren berri 

izatea.  

 3)  Edozein unetan ezagutzea Elkarteko gainerako bazkideen 

nortasuna, sarrera eta gastuen kontu-egoera, eta Elkartearen 

jardueraren garapena, datu pertsonalak babesteko araudian 

ezarritako baldintzetan.  

 4)  Batzar nagusietarako deia jasotzea, batzar horietara joatea, 

eta horietan berba egiteko eta botoa emateko eskubideaz 
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baliatzea. Horretarako, beste kide batzuei ere eman ahal 

izango die ordezkaritza.  

 5)  Estatutu hauen arabera, Elkarteko zuzendaritza-organoetan 

parte hartzea, horietarako hautatzaile eta hautagarri izanez.  

 6)  Indarrean dagoen legerian ezarritako Bazkideen Fitxategian 

agertzea eta Elkartearen ikur edo enblema erabiltzea, baldin 

badago.  

 7)  Estatutuen eta, baldin badago, Barne Araudiaren ale bat izatea, 

eta zuzendaritza-organoen aurrean eskaerak eta kexak 

aurkeztea.  

 8)  Ekitaldi sozial kolektiboetan parte hartzea eta bazkideen 

erabilera komuneko elementuez (lokal sozialaz, liburutegiaz, 

etab.) baliatzea.  

  

9)  Diziplina-neurriak hartu aurretik, idatziz entzuna izatea, eta 

horietarako arrazoien berri izatea, bazkide gisa dituen 

betebeharrak ez betetzean bakarrik oinarritu ahal izango 

direlarik neurri horiek.  

10) Elkartea uztea edozein unetan, hartutako eta bete barik 

dauden konpromisoak bete beharko diren arren.  

 

31. artikulua.-      Honako hauek dira bazkideen betebeharrak:  

 

  

  

  

a) Elkartearen helburu edo xedeak partekatzea eta horiek 

lortzen laguntzea.  

b) Estatutuen arabera bazkide bakoitzari dagozkion kuotak, 

derrama edo ordainparteak eta bestelako ekarpenak 

ordaintzea.  

c) Estatutuetatik ondorioztatzen diren gainerako betebeharrak 

betetzea.   

d) Elkarteko gobernu-organoek balioz onarturiko erabakiei men 

egin eta horiek betetzea.  

BAZKIDE-IZAERA GALTZEA  

 

32. artikulua.-      

  

Bazkide-izaera honako kasu hauetan galduko da:  

1. Heriotza gertatzean.  

2. Nork bere borondatez Elkartea uztean.  

3. Zigorra dela-eta Elkartea utzi beharra dagoenean, honako 

zirkunstantzia hauetakoren batean: Estatutu hauen edo Batzar 

Nagusiak eta Zuzendaritza Batzordeak balioz onarturiko 

erabakien ondoriozko obligazioen ez-betetze larria, errepikatua 

eta gurata egindakoa.  

  

ZEHAPEN-ARAUBIDEA  

 

33. artikulua.-      

  

Zuzendaritza Batzordeak zigortu egin ditzake elkartekideak 

Estatutu hauek edo Batzar Nagusiaren edo Zuzendaritza 

Batzordearen erabakiak behin eta berriro urratzeagatik.  
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Zigorrak izan daitezke eskubideak etetea 15 egunetik hilabetera, 

edo behin betiko kanporatzea, hurrengo artikuluetan 

ezarritakoaren arabera.   

  

  

  

  

Horretarako, Lehendakaritzak ikerketa hastea erabaki dezake, 

zigorgarriak izan daitezkeen jokabideak argitzeko. Jarduketak 

Idazkaritzak gauzatuko ditu, organo instrukziogile gisa, eta 

dagozkion neurriak hartzea proposatuko dio Zuzendaritza 

Batzordeari.   

Zigorrak jartzea Zuzendaritza Batzordearen ahalmena izango da, 

idazkariaren parte-hartze barik (organo instrukziogilea baita), eta 

pertsona interesdunari entzun ostean egingo da. Erabaki hori 

arrazoitua izango da beti, eta horren aurka errekurtsoa aurkeztu 

ahal izango da Batzar Nagusian.  

 

34. artikulua.-      

  

Bazkideren batek elkartetik kanporatzeko ustezko arrazoiren bat 

izanez gero, Estatutu hauetatik edo Batzar Nagusiak edo 

Zuzendaritza Batzordeak balioz hartutako erabakietatik 

eratorritako betebeharrak larriki, behin eta berriz, gurata ez 

betetzeagatik, aldez aurreko eginbide jakin batzuk egiteko agindu 

ahal izango dio Lehendakaritzak Idazkaritzari, dagokion 

informazioa lortze aldera, eta hori ikusita, zehapen-espedientea 

hastea edo jarduketak artxibatzea agindu ahal izango du 

Lehendakaritzak.  

 

35. artikulua.-      Kanporatzeko zigor-espedientea hasten bada, idazkariak, aurrez 

egitate edo gertakariak egiaztatuta, interesdunari idatzi bat 

bidaliko dio, non agerian jarriko diren egozten zaizkion karguak, 

eta horiei erantzun ahal izango die bere defentsan argudiatuz 

egoki iruditzen zaiona hamabost eguneko epean, eta epea igaro 

ostean, edozein kasutan, gai hau Zuzendaritza Batzordearen lehen 

bilkurako Gai Zerrendan sartuko da, eta berak erabakiko du 

dagokiona, idazkariaren boto barik, espedientearen instrukziogilea 

izan baita.  

    

  

  

Kanporatzeko erabakia interesdunari jakinaraziko zaio, eta 

adieraziko zaio, erabakiaren aurka, errekurtsoa jar dezakeela 

egingo den lehen Batzar Nagusi Bereziaren aurrean, eta hiru 

hilabetean deialdirik ez badago, soil-soilik horretarakoxe deitu 

beharko da. Bitartean, erruztatuari bazkide gisa dituen eskubideak 

etetea erabaki dezake Zuzendaritza Batzordeak eta, bera 

Zuzendaritza Batzordeko kide bada, kargu-aldia eten egin beharko 

dio.  

  

  

Kanporatzeko espedientea Batzar Nagusira eramaten bada, 

idazkariak haren laburpen bat idatziko du, Zuzendaritza 

Batzordeak Batzar Nagusiari eman diezaion erruztatuak 

aurkezturiko idazkiaren berri, baita informazio egokia ere egitate 

edo gertakariei buruz, Batzar Nagusiak dagokion erabakia har 

dezan.  
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36. artikulua.-      Kanporatzeko erabakia, beti motibatua izango dena, interesdunari 

jakinarazi beharko zaio, eta berak, erabakia Legearen edo 

Estatutuen aurkakoa dela uste badu, epaitegietara jo ahal izango 

du dagokion eskubidea erabiliz.  

 

      37. artikulua.-     

  

  

  

Bazkide bati, bai bere borondatez bai zigor baten ondorioz, 

Elkartetik kanpo dagoela jakinarazten zaionean, Elkartearekiko 

betetzeke dituen obligazioak betetzeko eskatuko zaio, hala 

badagokio.  

LAUGARREN KAPITULUA  

  

FUNDAZIOAREN ONDAREA ETA AURREKONTU-ARAUBIDEA 

  

38. artikulua.-      

  

Elkartea hasierako ondare barik eratzen da.   

39. artikulua.-     

  

Elkarteak bere jarduera sozialak garatzeko aurreikusitako baliabide 

ekonomikoak honako hauek izango dira:  

a) Ondare-ekarpenak.   

b) Erabakitzen diren aldizkako kuotak.  

c) Dagozkion ondasun eta eskubideen produktuak, baita legez 

jasotzen dituen diru-laguntzak, legatuak eta dohaintzak ere.  

d) Zuzendaritza Batzordeak erabakitako legezko jardueren bidez 

Elkarteak lortzen dituen diru-sarrerak, betiere estatutu-

helburuen barruan.  

  

Ekonomia eta Elkarte Ekitaldia urtekoa izango da, eta bere itxiera 

urte bakoitzeko abenduaren 31n egingo da.  

  

  

  

  

Elkarteak lorturiko mozkinak, jarduera ekonomikoak egitearen 

ondoriozkoak, zerbitzu-prestazioak barne, helburuak betetzeko 

bakarrik erabiliko dira, eta ezelan ere ezingo dira bazkideen artean 

banatu, ezta beraien ezkontideen edo beraiekin antzeko 

afektibitate-harremanean bizi direnen edo senitartekoen artean 

ere, ezta irabazi-asmoa duten pertsona fisiko edo juridikoei doan 

laga ere.  

BOSGARREN KAPITULUA 

 

          ESTATUTUEN ALDAKETA 

 

40. artikulua.-      

  

Estatutuak aldatzea bazkideen Batzar Nagusi berezian erabaki 

beharko da, horretarako berariaz deituta. Dena den, Zuzendaritza 

Batzordeak hiru bazkidez osaturiko Batzorde Txostengile bat 

izendatuko du aldaketa-proiektua idatz dezan, Zuzendaritza 

Batzordeak emandako ildoei jarraituz, berak finkatuko diolarik 

proiektua amaitzeko epea ere.  
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41. artikulua.-      

  

Ezarritako epean aldaketa-proiektua idatzi ostean, lehendakariak 

Zuzendaritza Batzordearen lehenengo bilerako Gai Zerrendan 

sartuko du, eta Batzorde horrek onartu egingo du edo, hala 

badagokio, Batzorde Txostengileari itzuliko dio berriro azter dezan.  

  

  

Onartua izaten bada, Zuzendaritza Batzordeak hurrengo Batzar 

Nagusi Bereziaren Gai Zerrendan sartzea erabakiko du.  

42. artikulua.-      

  

Batzarraren deialdiarekin batera Estatutuak aldatzeko testua 

bidaliko da, bazkideek Idazkaritzara bidal ditzaten egokiak 

iruditzen zaizkien zuzenketak, eta horien berri Batzar Nagusiari 

emango zaio, betiere Idazkaritzaren esku baldin badaude batzarra 

egin baino zortzi egun lehenago. 

  

  

Zuzenketak bakarka edo taldean formulatu ahal izango dira, 

idatziz egingo dira eta ordezko beste testu baten aukera izango 

dute. Zuzenketak bozkatu ostean, Estatutuak aldatzeko Erabakia 

hartuko du Batzar Nagusiak, eta Elkarteen Erregistro Orokorrean 

inskribatzen den unetik bakarrik izango ditu ondorioak 

hirugarrengoen aurrean.   

 

SEIGARREN KAPITULUA  

  

ELKARTEA DESEGITEA ETA ONDARE SOZIALA APLIKATZEA  

  

43. artikulua.-    Elkartea kasu hauetan desegingo da:  

  

1. Bazkideen borondatez, horretarako deituriko Batzar Nagusi 

berezian adierazita.  

2. Estatutuetan finkaturiko epea edo baldintzak betetzean.  

3. Beste elkarte batzuekin bat egitean edo beste batek 

xurgatzean.  

4. Legez ezarritako gutxieneko bazkide-kopururik ez izatean.  

5. Elkartea desegiteko epaitegiek epai irmoa ematean.  

6. Helburu sozialak betetzeko ezintasuna sortzean.  

  

44. artikulua.-   Elkartea deseginez gero, desegitea erabakitzen duen Batzar Nagusi 

bereziak batzorde likidatzaile bat izendatuko du, eta batzorde 

horrek bere gain hartuko ditu dauden funtsak.  

  

  Bazkideekiko eta hirugarrenekiko betebehar sozialak bete ostean, 

soberako ondare soziala, halakorik balego, irabazi-asmorik gabeko 

erakunde bati emango zaio edo irabazi-asmo bako helburuetarako 

izango da.  

  

XEDAPEN IRAGANKORRA  

  

Eratze-aktan agertzen diren Zuzendaritza Batzordeko kideek, 

behin-behinean izendatutakoek, egingo den lehenengo Batzar 

Nagusiaren mende utzi beharko dute beren izendapena.  
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AZKEN XEDAPENA  

  

  Batzar Nagusiak, Estatutu hauen garapen gisa, Barne Araudi bat 

onartu ahal izango du, baina horrek ezelan ere ez ditu aldatuko 

Estatutu hauetan dauden aginduak.  

  

  

  

  


