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“FUNDACIÓN BASQUE TEAM FUNDAZIOA” ERAKUNDEAREN 
ESTATUTUAK 

 
I. TITULUA- XEDAPEN OROKORRAK 
 
1. artikulua - Izena. 
 
1.- "Basque Team Fundazioa", Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorrak eta Euskal Irrati Telebistak eratutakoa, irabazi-asmorik gabeko 
erakundea da, eta bere ondarea interes orokorreko helburuei modu 
iraunkorrean eragiten die. 
 
2.- Fundazioa honako hauek arautzen dute: fundatzaileen borondateak, 
estatutu hauek eta, betiere, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko 
ekainaren 2ko 9/2016 Legeak, garatzeko erregelamenduzko xedapenek eta 
indarrean dauden gainerako arauek. 
 
3.- Fundazioa denbora-mugarik gabe eratzen da. 
 
2. artikulua - Araubide juridikoa, gaitasuna eta nortasun juridikoa. 
 
1- Fundazioak nortasun juridiko propioa eta independentea du eraketa-eskritura 
Fundazioen Erregistroan inskribatzen denetik, eta gaitasun juridiko eta 
jarduteko gaitasun osoa izango du, fundazio-egintzan fundatzaileen borondate-
adierazpenean, estatutu hauetan eta, nolanahi ere, aplikagarri zaizkion lege-
xedapenetan ezarritako muga bakar batzuekin, bereziki Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legean. 
 
2- Ondorioz, eta Babesletzari egin beharreko jakinarazpenei kalterik egin gabe, 
Fundazioak jarduteko gaitasun osoa izango du bere helburuak betetzeko, Kode 
Zibilaren 38. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Fundazioak honako hauek 
egin ahal izango ditu: 
 

a) Jarduera ekonomikoak garatu, mota guztietakoak, helburuak betetzeko edo 
baliabideak helburu horrekin batzeko. 
 
b) Era guztietako ondasun eta eskubideak eskuratu eta besterendu, edozein 
tituluren bidez, eta era guztietako egintza, negozio eta kontratuak egin. 
 
c) Era guztietako akzioak egikaritu, bere estatutuen eta legeen arabera. 

 
3. artikulua – Fundazioaren helburuak. 
 
1- Fundazioak lortu nahi dituen interes orokorreko helburuak honako hauek 
dira: goi Mailako Euskal Kirolaren garapen egokia sustatzea, nazioarteko goi 
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mailako kirol-lehiaketan eta, batez ere, goi mailako kirol-ekitaldietan 
ordezkaritza handia izatea ahalbidetzeko, bai eta aipatutako lehiaketetan euskal 
kirolariek goi-mailako emaitzak lortzea ere.  
 
2- Hori lortzeko, Fundazioak jarduera hauek egin ahal izango ditu: 
 

a) Goi-mailako kirolariei eta haien entrenatzaileei laguntza 
ekonomikoa eman, haien prestakuntza optimizatzeko. 

b) Ingurune bera, entrenamendu-baldintza berberak, helburu 
berberak eta kalitate-maila nahikoa partekatzen dituzten kirol-
modalitate jakin bateko kirolari-taldeei laguntza ekonomikoa 
eman. 

c) Epe luzera jarraitzeko itxaropena duten kirol-kalitate edo -
bikaintasuneko guneak garatu dituzten kirol-erakundeetara 
bideratutako laguntza. 

d) Aurrekoen zerbitzu osagarriak eman, kirol-prestakuntza 
optimizatzeko. Hala nola, prestakuntza akademikoa eta 
profesionala, lan-munduan birgizarteratzeko orientazioa, laguntza 
biomedikoa, entrenamendu-espazioen erabilera erraztea, eta bere 
garaian egokitzat jotzen direnak. 

e) Goi-mailako euskal kirolaren esparruan ikerketa- eta 
prestakuntza-lanak sustatu. 

f) Goi-mailako kirolaren eremu orokorrean jarduerak egiten dituen 
edozein erakunde publiko edo pribaturekin solaskide izan. 

g) Goi-mailako kirola sustatu eta garatzearekin zerikusia duten 
proiektuetan lagundu eta parte hartu, eta, horretarako, lankidetza- 
eta lankidetza-harremanak ezarri beste fundazio edo erakunde 
batzuekin. 

h) Goi-mailako euskal kirolaren gizarte-komunikazioa sustatu. 
i) Eta, oro har, bere eskumeneko gaietan esku hartu, Fundazioaren 

interesak defendatzeko. 
 
Fundazioak egoki deritzon moduan gara ditzake fundazioaren helburuak, beste 
erakunde edo antolakunde batzuetan parte hartzea barne, eta muga bakarrak 
izango dira fundazioaren gutunetik, estatutu hauetatik eta, betiere, legeetatik 
eratorritakoak. 
 
4. artikulua - Helbidea eta lurralde-eremua. 
 
1- Fundazioak Faduran (Getxo) du egoitza, Makaleta etorbidea z/g. 
 
2- Fundazioaren Patronatuak estatutua aldatzeko hartutako erabakiaren bidez, 
egoitza aldatzea erabaki ahal izango da, eta hori Fundazioen Erregistroan 
inskribatu beharko da. Halaber, Patronatuari ahalmena ematen zaio 
establezimenduen, ordezkaritzen edo bulegoen egoitzak zehazteko. Egoitza 
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horiek, kasuaren arabera, fundazioaren helburuak betetzearen ondoriozko 
beharren arabera finkatuko dira. 
 
3- Fundazioak Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan garatuko ditu nagusiki 
bere jarduerak. 
 
5. artikulua - Onuradunak 
 
1- Fundazioaren prestazio eta zerbitzuen onuradunak izango dira estatutu 
hauetan aurreikusitako fundazioaren helburuak garatzeko eta betetzeko interes 
zuzena dutela egiaztatzen dutenak. 
 
2- Onuradunak izendatzeko, Patronatuak honako hauek hartuko ditu kontuan: 
 

a) Fundazioaren jarduerak onura ekarri behar die pertsona fisiko edo 
juridikoen kolektibitate orokorrei. Halakotzat hartuko dira enpresa bateko edo 
batzuetako langileen kolektiboak eta haien senideak. Nolanahi ere, 
onuradunak hautatzeko irizpideek objektiboak eta inpartzialak izan behar dute. 
 
b) Fundazioaren helburu nagusia ezin zaie eman fundatzaileei, 
patronatukideei, ezkontideei edo antzeko afektibitate-harremana duten 
pertsonei, laugarren mailara arteko senideei (biak barne), ezta interes 
orokorreko helbururik ez duten pertsona juridiko berezituei ere. 
 
c) Inork ezin izango du alegatu, ez banaka, ez taldeka, fundazioaren edo 
patronatuaren aurrean onuradunen gozamenerako eskubiderik, eman baino 
lehen, ezta pertsona jakin batzuei eskubide hori esleitzea ezarri ere. 

 
3- Prestazio edo zerbitzuak onuradun guztiei ematerik ez dagoen kasuetan, 
onuradunak hautatzeko irizpidea, bai eta horien ordena eta lehentasuna ere, 
honako hau izango da: izangaiek dituzten merezimenduak, beharrak, gaitasun 
ekonomikoa eta aprobetxatzeko aukerak, betiere ezaugarri objektibo batzuen 
arabera. Aldez aurretik argitaratu beharko dira, denek jakin dezaten. 
 
6. artikulua – Jarduteko eta funtzionatzeko printzipioak. 
 
Fundazioak printzipio hauen arabera jardungo du: 
 
a) Publizitatea eta gardentasuna, helburuei eta jarduerei buruzko informazio 
nahikoa emanez, herritar guztiek eta balizko onuradunek ezagutu ditzaten. 
 
b) Inpartzialtasuna eta diskriminaziorik eza onuradunak zehazterakoan, bai eta 
haien jarduerak eta prestazioak zehazterakoan ere. 
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c) Jarduteko jarraibideak sustatzea, jokabide-kodeak eta funtzionamendu-
jardunbide egokiak sortuz. 
 
d) Patronatua osatzen duten pertsonen zerbitzu-espiritua sustatzea, bai eta 
fundazioaren interesak norberaren edo partikularren interesen aurrean 
lehenestea ere. 
 
e) Lankidetza leial eta iraunkorra Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen 
Babesletzarekin. 
 
f) Fundazioaren ondarea eta errentak fundazioaren helburuetara bideratzeko 
betebeharra benetan bete dadin defendatzea eta babestea, estatutu hauetan 
eta indarrean dagoen araudian aurreikusitakoaren arabera. 
 
g) Genero-berdintasuna. 
 
II. TITULUA - PATRONATUA 
 
7. artikulua – Fundazioaren Patronatua. 
 
Patronatua Fundazioaren gobernu- eta ordezkaritza-organoa da. Hari dagokio 
fundazioaren helburuak betetzea, fundazioaren ondarea osatzen duten 
ondasun eta eskubideak arduraz administratzea, eta haien errendimendua eta 
erabilgarritasuna mantentzea. 
 
8. artikulua – Patronatuaren osaera. 
 
1- Patronatua gutxienez bost pertsonak eta gehienez hamabi pertsonak 
osatuko dute.  
 
Patronatua osatzen duten pertsonak behartuta daude organo horri eustera 
ezarritako gutxieneko pertsona-kopuruarekin, eta kopuru hori ezingo da izan 
hiru baino txikiagoa. 
 
2- Patronatuko kide izan daitezke pertsona fisikoak zein juridikoak. Patronatua 
osatzen duten pertsona fisikoek jarduteko gaitasun osoa izan beharko dute, eta 
ez daude desgaituta kargu publikoak betetzeko. Patronatuko kide diren 
pertsona juridikoek organo horretan ordezkatuko dituzten pertsona fisikoak 
izendatu beharko dituzte. 
 
3- Patronatuak kargu hauek izango ditu: 
 

- Presidentea. 
 
- Idazkaria. 
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- Presidenteordea.  
 
- Bokal bi.  
 

Honako hauek izango dira Fundazioaren Patronatuko berezko karguak: Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra, presidentea izango dena, eta 
Euskal Irrati Telebista, presidenteordea. Patronatuko hiru kide. Horietako bi 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Kultura Saileko 
arduradunaren aginduz izendatuko dira, eta beste bat Euskal Irrati Telebistako 
zuzendari nagusiak izendatuta.   
 
9. artikulua - Patronatua osatzen duten pertsonak izendatzea eta kargutik 
kentzea. 
 
1- Fundatzaileak edo fundatzaileek izendatuko dute lehenengo patronatua, 
sorrera-eskrituran. 
 
2- Patronatuan pertsona berriak izendatzeko, dela handitzeagatik, dela 
ordezkatzeagatik, gobernu-organo horrek hartuko du erabakia, kideen bi 
herenen aldeko botoaren bidez, gutxienez. 
 
3- Patronatuak patronatukideen izendapenaren eta kargu-uztearen berri eman 
beharko dio Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroari, hiru 
hilabeteko epean, erabaki horiek hartzen direnetik edo uko egiten zaionetik 
aurrera. 
 
4- Izendatutako pertsonek berariaz onartu beharko dute kargua, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Legearen 16. artikulua. Uko egiteko, 
artikulu horretako 2. paragrafoan aurreikusitako moduren bat erabili beharko da.  
 
5- Patronatuko kideak kargutik kentzea organo judizial eskudunak erabaki ahal 
izango du, baldin eta haien aurka erantzukizun-akzioa egon badaiteke, legean 
aurreikusitako arretaz kargua ez betetzeagatik. 
 
6- Gobernu-organoa osatzen duten pertsonen izendapena eta kargu-uztea 
Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatuko dira. 
 
10. artikulua - Patronatuko kideek kargua uzteko arrazoiak. 
 
Fundazioaren Patronatua osatzen duten pertsonen kargu-uztea honako kasu 
hauetan gertatuko da:  

 
a) Heriotzagatik edo heriotza-adierazpenagatik, bai eta pertsona juridikoa 
azkentzeagatik ere.  
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b) Ezgaitasuna, desgaikuntza edo bateraezintasuna, legeak ezarritakoaren 
arabera.  
 
c) Patronatuko kide izendatzeko kargua uzteagatik.  
 
d) Kargua ordezkari leial baten arduraz ez betetzeagatik, ebazpen judizialean 
hala adierazten bada.  
 
e) Erantzukizun-akzioa onartzen duen ebazpen judizialaren bidez. 
 
f) Agintaldia igarotzeagatik, baldin eta denbora jakin baterako izendatu 
bazituzten.  
 
g) Uko egiteagatik.  

 
11. artikulua - Patronatua osatzen duten pertsonak ordezkatzea. 
 
1- Patronatukideak ordezkatzeko prozedura honako hau izango da: 
Patronatuko gainerako kideek, dagokion akordioaren bidez, ordeztu beharreko 
patronatukideak izendatuko dituzte, muga bakarra estatutu hauetan eta 
Fundazioen Legean aurreikusitakoa betetzea izanik.  
 
2- Ordezkapena ezin bada aipatutako moduan egin, Fundazioen Legean 
aurreikusitako estatutuak aldatuko dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Fundazioen Babesletzak ahalmena izango du fundazioaren gobernu- eta 
ordezkaritza-organoa behin-behinean osatuko duten pertsonak izendatzeko, 
estatutuetan aldaketa hori egin arte. 
 
3- Uneren batean patronatukideen kopurua 3 baino txikiagoa bada, 
patronatukide bakarraren kasuan izan ezik, indarrean dagoen kargurako 
patronatuko gainerako kideek edo fundatzaileek behar beste kide izendatu ahal 
izango dituzte legeak eskatzen duen gutxieneko kopurura iristeko, eta 
izendapen horiek 30 eguneko epean jakinarazi beharko dizkiote Babesletzari.  
 
4- Patronatukideen ordezkapena Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen 
Erregistroan inskribatuko da. 
 
12. artikulua- Patronatuaren iraupena. 
 
1- Patronatukide karguak iraupen mugagabea izango du. 
 
2- Patronatuak beteko ditu heriotzagatik, ezgaitasunagatik, desgaikuntzagatik, 
heriotza-deklarazioagatik, baztertzeagatik edo bateraezintasunagatik, agintaldia 
igarotzeagatik, uko egiteagatik, kargutik kentzeagatik edo gobernu-organoko 
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kide bat ordeztea edo kargutik kentzea eragiten duen beste edozein 
inguruabarrengatik sortzen diren lanpostu hutsak, eta ezingo da 6 hilabete 
baino gehiago luzatu lanpostu hutsa. 
 
13. artikulua - Patronatu-karguaren doakotasuna. 
 
1- Patronatukideek doan beteko dute beren kargua. Hala ere, beren 
eginkizunak betetzeak eragiten dizkien gastuak itzuli ahal izango zaizkie, behar 
bezala justifikatuta. 
 
2- Patronatuak ordainsari bat ezarri ahal izango du Fundazioan beren funtzioez 
bestelako zerbitzuak ematen dituzten patronatukideentzat, salbu eta 
fundatzaileek berariaz debekatzen badute. Akordio hori Babesletzak baimendu 
beharko du hiru hilabeteko epean.  
 
14. artikulua – Fundazioaren presidentea. 
 
1- Fundazioaren presidentea Eusko Jaurlaritza izango da nahitaez. Erakunde 
hori pertsona fisiko batek ordezkatuko du, Fundazioei buruzko Legearen 14.3 
artikuluan xedatutakoaren arabera. Presidenteari dagokio Patronatuari deitzea, 
bere ekimenez edo gutxienez kideen heren batek eskatuta, eztabaidak 
zuzentzea eta erabakiak betearaztea. 
 
2- Patronatuaren presidenteak izango du gobernu-organo horren ordezkaritza 
gorena, eta, organo horretako kide izateaz gain, ahalmena izango du fundazioa 
ordezkatzeko Patronatuaren eta fundazioaren beste organo batzuen 
erabakietatik eratorritako egintza eta kontratu guztietan, bai eta aurkezten diren 
auzi, espediente, administrazio-, gobernu-, epaitegi- eta judizioz kanpoko 
gaietan ere, eta ahalmena izango du auzietarako botere orokorrak emateko. 
 
15. artikulua - Presidenteordea. 
 
1- Fundazioaren presidenteordea Euskal Irrati Telebista izango da nahitaez. 
Erakunde hori pertsona fisiko batek ordezkatuko du, Fundazioei buruzko 
Legearen 14.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.  
 
2- Presidenteordeak presidentea ordezkatuko du hura ez dagoenean edo 
gaixorik dagoenean, eta, hori egiaztatzeko, nahikoa izango da pertsona horiek 
adierazpen hutsa egitea. Presidentea eta presidenteordea ez badaude, adinez 
nagusiena den pertsonak ordezkatuko du. 
 
16. artikulua- Idazkaria. 
 
Patronatuak idazkari bat izendatuko du bere kideen artean. Idazkari horrek 
fundazioaren administrazio-lanak zuzenduko ditu, haren dokumentazioa 
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zainduko du eta akta liburura transkribatzen diren bileren akta egingo du, onartu 
ondoren eta presidentearen oniritziarekin. 
 
17. artikulua - Fundazioaren zerbitzura dauden langileak. 

 
Kudeaketa arrunta egiteko ardura gerentzia bati eman ahal izango zaio, eta 
haren izendapena eta kargu-uztea Babesletzari jakinarazi beharko zaizkio. 
Gerenteari emandako ahalorde orokorrak Euskal Autonomia Erkidegoko 
Fundazioen Erregistroan inskribatuko dira. 
 
18. artikulua – Patronatuaren eginkizunak. 

 
Patronatuaren eginkizunak fundazioa gobernatu eta administratzeari dagozkion 
alderdi guztietara hedatzen dira, eta, bereziki, alderdi hauetara: 
 

a) Fundazioak bere helburuak hobeto betetzeko duen orientazioa adieraztea. 
 
b) Baliabide ekonomiko eta finantzario guztiak administratzea, horien jatorria 
edozein izanda ere. 
 
c) Aurreko ekitaldiko inbentarioa, egoera-balantzea, emaitza-kontua eta 
memoria onartzea, bai eta aldi horretako jarduera-planaren likidazioa ere. 
 
d) Hurrengo ekitaldiko jarduera-plana eta haren azalpen-memoria onartzea. 
 
e) Komeni diren barne-araubideko arauak onartzea. 
 
f) Eskuordetutako batzordeak sortzea, batzordekideak izendatzea eta haien 
ahalmenak zehaztea, eta ahalorde orokorrak edo bereziak ematea, hurrengo 
artikuluetan xedatutakoaren arabera. 
 
g) Zuzendaritzako karguak, kargu exekutiboak eta aholkulariak izendatzea, 
eta gainerako teknikariak, administrariak, lan-kontratuko langileak eta 
mendekoak kontratatzea. 
 
h) Mota guztietako egintzak eta kontratuak formalizatzea eta onartzea, izan 
zibilak, merkataritzakoak, lanekoak, administraziokoak edo beste edozein 
motatakoak, baldin eta fundazioaren helburuak hobeto betetzeko beharrezkoa 
bada. 
 
i) Goragoko akordio bat behar duten gaietarako erakunde eskudunei 
proposamenak egitea. 
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j) Enpresek, erakundeek, organismoek edo partikularrek lankidetza teknikoko 
eta langile kualifikatuen prestakuntzako programetan parte har dezaten 
sustatzea, funtsak emanez eta lankidetza-hitzarmenak eginez. 
 
k) Jarauntsiak, legatuak edo dohaintzak onartzea edo arbuiatzea, 
Fundazioarentzat komenigarritzat jotzen badute, eta Babesletzari horren berri 
ematea. 
 
l) Fundazioaren estatutuak aldatzea, fundatzaileen borondatea hobeto 
betetzeko beharrezkoa bada. 

 
19. artikulua - Ahalmenak eskuordetzea eta ahalordetzeak. 
 
1- Patronatuak bere ahalmenak hura osatzen duten pertsonetako baten esku 
utzi ahal izango ditu. Ezin izango dira inola ere eskuordetu honako hauei 
buruzko erabakiak:  
 

a) Urteko kontuak onartzea.  
 
b) Jarduera-plana onartzea.  
 
c) Estatutuak aldatzea.  
 
d) Fundazioaren bat-egitea, zatiketa, eraldaketa, azkentzea eta likidazioa.  
 
e) Beste pertsona juridiko bat eratzeko egintzak, salbu eta egintza horiek 
lotura zuzena badute helburuekin.  
 
f) Beste pertsona juridiko batzuen partaidetzak saltzeko edo parte hartzeko 
egintzak, baldin eta haien zenbatekoa Fundazioaren aktiboaren % 20tik 
gorakoa bada.  
 
g) Fundazioaren aktiboaren % 20 gainditzen duten ondasun edo eskubideen 
gaineko edozein xedapen-egintza. 
 
h) Zuzkidura handitzea edo gutxitzea.  
 
i) Aktibo eta pasibo guztien edo zati baten bat-egitea, zatiketa edo lagapen 
globala.  
 
j) Sozietateak edo beste pertsona juridiko batzuk azkentzeko egintzak.  
 
k) Patronatua osatzen duten pertsonen autokontratazioa, salbu eta jarduketa 
hori errepikakorra bada eta babesletzak aurretik baimendu badu kasu 
berdinetarako.  
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l) Erantzukizunpeko adierazpenak onartzea eta formalizatzea.  

 
2- Patronatuak ahalorde orokorrak eta bereziak eman edo errebokatu ahal 
izango ditu.  
 
20. artikulua – Patronatuaren betebeharrak. 
 
Fundazioaren Patronatua osatzen duten pertsonek honako betebehar hauek 
dituzte: 
 

a) Fundazioaren helburuak zorrotz betetzea eta betearaztea, legean eta 
fundazioaren estatutuetan xedatutakoaren arabera. 
 
b) Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasunak eta eskubideak 
administratzea eta horien produktibitatea erabat mantentzea, kudeaketa 
onaren irizpide ekonomiko-finantzarioen arabera. 
 
c) Kargura ordezkari leial baten arduraz zerbitzatzea. 

 
21. artikulua - Patronatua osatzen duten pertsonen erantzukizuna. 
 
1- Patronatua osatzen duten pertsonek erantzukizun solidarioa izango dute 
fundazioaren aurrean, legearen edo estatutuen aurkako egintzengatik edo 
kargua arduraz bete gabe egindakoengatik sortzen dituzten kalte-galerengatik.  
 
2- Erantzukizunetik salbuetsita geratuko dira erabakiaren aurka bozkatu 
dutenak eta, erabakiaren onarpenean eta betearazpenean parte hartu ez arren, 
erabakiaren berri ez zutela edo, erabakiaren berri izanda, kaltea saihesteko 
egoki zen guztia egin zutela edo, gutxienez, erabakiaren aurka berariaz agertu 
zirela frogatzen dutenak.  
 
22. artikulua - Patronatuaren barne-funtzionamendua. 
 
1- Patronatuak gutxienez bi bilera egingo ditu urtero. Urte bakoitzeko lehen sei 
hilabeteen barruan, nahitaez bilduko da urteko kontuak onartzeko, bai eta 
hurrengo ekitaldiko jarduera-plana onartzeko ere. Gainera, Patronatua berriro 
bilduko da bigarren seihilekoan, hurrengo ekitaldiko aurrekontua onartzeko.  
 
2- Patronatuaren deialdiak idatziz egin beharko dira, presidenteak erabakitako 
gai-zerrenda jasota, eta gobernu-organoko kideen iradokizunak kontuan hartu 
beharko dira, bilera baino hamar egun lehenago gutxienez, presazko kasuetan 
izan ezik; kasu horietan, epea 3 egunera murriztu ahal izango da. 
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3.- Patronatuaren presidenteak gonbidatu ahal izango ditu Fundazioarekin 
lotura duten erakundeetako ordezkariak edo fundazioarekin gizarte-helburuak 
lortzen laguntzen dutenak, bilkuretan parte hartzeko — hitza izango dute, baina 
botorik ez —. 
 
23. artikulua – Eraketa eta erabakiak hartzea. 
 
1- Patronatua balio osoz eratuta geratuko da lehenengo deialdian, patronatua 
osatzen duten pertsonen erdia gehi bat bertaratzen badira, pertsonalki edo 
ordezkaritza bidez. 
 
2- Aurreko paragrafoan adierazitako quoruma biltzen ez bada, Patronatua 
ordubete geroago bilduko da, eta bigarren bilera horretan nahikoa izango da 
Patronatua osatzen duten pertsona guztiak bertaratzea, gutxienez hiru, baldin 
eta presidentea eta presidenteordea bertan badaude. 
 
3- Aurreko paragrafoetan adierazitakoa gorabehera, Patronatua bilerara deitu 
dela eta baliozko eran eratuta dagoela ulertuko da patronatuko kide guztiak 
bertan daudenean eta aho batez onartzen dutenean bilera egitea. 
  
4- Erabakiak botoen gehiengoz hartuko dira, honako kasu hauetakoren batean 
izan ezik: 
 

a) Aldatzeko, bat egiteko, zatitzeko eta azkentzeko erabakia, Patronatuko 
kideen bi herenen aldeko botoa beharko duena. 

b) Estatutuak aldatzea; horretarako, Patronatuko kideen bi herenek aldeko 
botoa eman beharko dute. 

c) Kide berriak izendatzea edo kargutik kentzea. Patronatuko kideen bi 
herenen aldeko botoa beharko da. 

 
5- Presidentearen botoak ebatziko ditu gerta daitezkeen berdinketak. 
 
6- Patronatuaren bilera bakoitzetik dagokion akta egingo du idazkariak. Akta 
horretan, bilera non eta zein egunetan egin den zehazteaz gain, bertaratu diren 
pertsonak, eztabaidatu beharreko gaiak eta hartutako erabakien edukia 
zehaztuko dira. 
 
7- Patronatua bideokonferentzia bidez edo beste komunikabide batzuen bidez 
bildu ahal izango da, betiere bertaratzen direnen identifikazioa, 
komunikazioarekin jarraitzea, eztabaidetan esku hartzeko aukera eta botoa 
ematea bermatuta geratzen badira. Kasu horretan, bilera burua dagoen lekuan 
egiten dela ulertzen da.  
 
8- Salbuespen gisa, Patronatuak erabakiak hartu ahal izango ditu bilerarik egin 
gabe, betiere informazio- eta boto-eskubideak bermatuta badaude, botoa jaso 
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dela jasota geratzen bada eta haren benetakotasuna bermatzen bada. Erabakia 
pertsona juridikoaren bizilekuan eta baliozko eran emandako azken botoaren 
jasotze-datan hartu dela ulertzen da. 
 
III. TITULUA- ONDAREA ETA ARAUBIDE EKONOMIKOA 
 
24. artikulua- Fundazioaren ondarea. 
 
Fundazioaren ondarea hasierako zuzkidura osatzen duten eta ekonomikoki 
baloratu daitezkeen ondasun, eskubide eta betebehar guztiek osatuko dute, bai 
eta eratu ondoren eskuratzen dituen ondasun, eskubide eta betebeharrek ere, 
zuzkidurari lotu ala ez.  
 
25. artikulua – Ondare-zuzkidura. 
 
1- Fundazioaren hasierako ondare-zuzkidura eratzeko eskritura publikoan 
jasotakoa da, eta fundatzaileek ekarritako ondasunek eta eskubideek osatzen 
dute. 
 
2- Patronatuak onartu behar ditu ondorengo ondare-zuzkidurak, eta urteko 
kontuetan jaso behar dira. 
 
3- Fundazioak fundazioaren zuzkidura handitzeko erabili ahal izango ditu diru-
sarreren soberakinak. 
 
26. artikulua – Fundazioaren ondarea zaintzea. 
 
1- Fundazioaren ondarea zaintzeko, honako arau hauek beteko dira: 
 

a) Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideek 
fundazioaren izenean egon behar dute, haren inbentarioan agertu behar dute 
eta, hala badagokio, dagozkien erregistroetan inskribatu behar dira. 
 
b) Ondasun higiezinak eta/edo eskubide errealak Fundazioaren izenean 
inskribatuko dira Jabetza Erregistroan. Inskriba daitezkeen gainerako 
ondasunak dagozkien erregistroetan inskribatuko dira. 
 
c) Patronatuak fundazioaren izenean zehazten duen erakundean gordailutuko 
dira fundazioaren baloreak eta eskudirua, jabetza-tituluak, gordailu-gordekinak 
eta fundazioaren jabetzaren, edukitzaren, erabileraren, gozamenaren edo 
beste edozein eskubideren egiaztagiriak. 
 
d) Gainerako ondasun higigarriak Patronatuak zehaztutako moduan zainduko 
dira. 
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2- Ondasun edo eskubide horiek guztiak inbentario-liburuan zehaztuko dira, 
zeina Patronatuko idazkariaren kargura egongo baita. Liburu horretan, haren 
ikuskaritzapean, horiek identifikatzeko eta deskribatzeko behar diren inguruabar 
guztiak jasoko dira. 
 
27. artikulua - Ekonomia- eta kontabilitate-betebeharrak. 
 
1- Urteko kontuak onartu eta hurrengo 30 egun naturalen barruan, 
Fundazioaren Patronatuak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen 
Erregistrora bidali beharko ditu urteko kontuak, behar bezala sinatuta, 
gordailutzeko. Kontu horiek irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako 
kontabilitateari buruzko araudian aurreikusitako baldintzak bete beharko dituzte. 
 
2- Fundazioaren urteko kontuak honako hauek osatuko dituzte gutxienez: 
balantzea, emaitzen kontua, memoria eta aurreko jarduketa-planaren likidazioa. 
Era berean, patronatuak auditoretza-txostena aurkeztuko du, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioei buruzko Legean aurreikusitako kasuetan. 
 
3- Kontu horietan jaso beharko dira fundazioaren ondare-, ekonomia- eta 
finantza-egoera, urtean zehar egindako jarduerak eta ondarearen kudeaketa 
ekonomikoa, nahikoa baita fundazioaren helburuak eta lege-aginduak betetzen 
direla jakinarazteko eta justifikatzeko.  
 
4- Ekitaldi ekonomikoa urtekoa izango da, eta urte naturalarekin bat etorriko da.  
 
5- Fundazioak jarduera-plan bat egingo du ekitaldi ekonomiko bakoitzerako, 
diru-sarrerak eta gastuak modu orekatuan jasotzeko. Plana onartzen den urteko 
azken hiruhilekoan aurkeztuko zaio Babesletzari, azalpen-memoria batekin 
batera. 
 
28. artikulua – Fundazioaren baliabideak aplikatzea. 
 
1- Fundazioak, gutxienez, emaitzen kontuko diru-sarreren % 70 bideratu 
beharko du fundazioaren helburuak betetzera, kontzeptu guztiengatik 
eskuratuta, eta diru-sarrerak lortzeko gastuak kenduta, fundazioaren helburuak 
betetzeari buruzkoak izan ezik. Betebehar hori betetzeko epea emaitzak eta 
diru-sarrerak lortu diren ekitaldiaren hasieratik ekitaldi hori itxi eta hurrengo hiru 
urteetara bitartekoa izango da. 
 
2- Administrazio-gastuak hauek izango dira: Fundazioaren ondarea osatzen 
duten ondasun eta eskubideen administrazioak zuzenean eragindakoak, eta 
Patronatuko kideei kargua betetzean sortutakoak, baldin eta dirua itzultzeko 
eskubidea badute. 
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29. artikulua - Ekonomia-, enpresa- edo merkataritza-jardueren garapena. 
 
1- Fundazioak, zuzenean edo beste erakunde batzuen bitartez, fundazioaren 
helburuekin zerikusia duten edo haien osagarri diren ekonomia-, enpresa- edo 
merkataritza-jarduerak egin ahal izango ditu, lehiaren defentsari buruzko arauak 
betez.  
 
2- Gainera, beste edozein jarduera ekonomikotan esku hartu ahal izango dute 
beste erakunde batzuetan parte hartuz, sozietatearen zorrei pertsonalki 
erantzuten ez zaien kasuetan. 
 
30. artikulua - Xedatze- edo kargatze-egintzak. 
 
1- Fundazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzari 
jakinarazi beharko dizkio fundazioaren ondarea osatzen duten ondasunak edo 
eskubideak kostu bidez edo dohainik xedatzeko egintzak, bai eta kargak 
ezartzeko egintzak ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko 
Legean adierazitakoak badira. 
 
2- Patronatuak erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dio 
Babesletzari, xedatze- edo zergapetze-erabakia behar bezala hartu dela 
zehazten duena. Adierazpen horretan, erabaki hori hartzeko arrazoiak eta 
beharra adieraziko ditu, baita eragiketa fundazioarentzat kaltegarria ez dela eta 
haren bideragarritasun ekonomikoa arriskuan jartzen ez duela ere. 
 
3- Xedatze- edo zergapetze-egintzen xede diren ondasunen edo eskubideen 
merkatu-balioa fundazioaren aktiboaren % 60 baino handiagoa bada, 
Patronatuak, erantzukizunpeko adierazpenarekin batera, profesional 
independente batek egindako azterlan ekonomiko bat aurkeztu beharko du, 
bertan azaldutakoa egiaztatzen duena eta fundazioaren bideragarritasun 
ekonomikoa bermatzen duena, bai eta eragiketak irizpide ekonomiko-
finantzarioei eta merkatukoei erantzuten diela ere. 
 
4- Aipatutako xedatze- edo kargatze-egintzak Euskal Autonomia Erkidegoko 
Fundazioen Erregistroan idatziko dira, hargatik eragotzi gabe dagokion 
erregistroan inskribatzea, hala dagokionean. Gainerako xedatze- edo kargatze-
egintzak Babesletzari urtero aurkeztu behar zaion memorian jaso beharko dira. 
 
IV. TITULUA – ALDAKETA, BAT-EGITEA, ZATIKETA, AZKENTZEA ETA 
LIKIDAZIOA 
 
31. artikulua – Estatutuen aldaketa. 
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1- Fundazioaren Patronatuak estatutu hauek aldatzea erabaki ahal izango du, 
betiere fundazioaren helburuak hobeto betetzeko komenigarria bada eta 
fundatzaileek berariaz debekatzen ez badute.  
 
2- Estatutuak aldatzeko erabakia arrazoituta hartu beharko da, gutxienez 
kideen bi herenen aldeko botoarekin, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Fundazioen Erregistroan inskribatu beharko da. 
 
32. artikulua - Azkentzea. 
 
Fundazioa azkendu egingo da: 

 
a) Zein helburutarako eratu zen, helburu hori osorik bete denean.  

 
b) Fundazioaren xedea gauzatzea ezinezkoa denean, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Fundazioei buruzko Legean estatutuak aldatzeari, bat-
egiteari eta zatiketari buruz xedatutakoari kalterik egin gabe.  

 
c) Bat-egiteko edo zatitzeko prozesu baten ondorioz hala gertatzen denean.  

 
d) Eratzeko eskritura publikoan aurreikusitako arrazoiak gertatzen direnean. 

 
e) Legeetan aurreikusitako beste edozein arrazoi gertatzen denean. 

 
33. artikulua – Azkentzeko prozedura. 
 
1- Aurreko artikuluko a) eta b) idatz-zatietako kasuetan, Fundazioa azkentzeko 
Patronatuaren erabakia beharko da, Babesletzak berretsita. Patronatuaren 
erabakirik ez badago, edo Babesletzak berresten ez badu, Fundazioa 
azkentzeko ebazpen judizial arrazoitua beharko da, eta Babesletzak edo 
Patronatuak eskatu ahal izango dute, kasuaren arabera.  
 
3- Aurreko artikuluko d) idatz-zatiaren kasuan, ebazpen judizial arrazoitua 
beharko da. 
 
4- Azkentzeko erabakia arrazoituta hartu beharko da, Patronatuko kideen bi 
herenen aldeko botoarekin, gutxienez. 
 
5- Azkentzeko erabakia edo, hala badagokio, ebazpen judizial arrazoitua 
Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatuko dira. 
 
34. artikulua – Likidazioa eta soberako ondarearen xedea. 
 
1- Fundazioa azkentzen bada, bat egiteko prozedura bat izan ezik, edo 
azkentzeko arrazoiak betetzen badira, likidazio-prozesua irekiko da, eta 
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patronatuak edo gobernu-organo horrek izendatutako likidazio-batzorde batek 
egingo du, Babesletzaren kontrolpean, salbu eta ebazpen judizial arrazoitu 
batek hala badagokio. Fundazioak nortasun juridikoari eutsiko dio prozesu hori 
amaitu arte, eta aldi horretan "likidazioan" dagoela adierazi behar du. 
 
2- Likidazioaren ondoriozko ondasunak eta eskubideak fundazioaren antzeko 
helburuak dituzten eta egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten interes 
orokorreko beste erakunde publiko edo pribatu batzuetara bideratuko dira. 
 
3- Aurreko zehaztapenik ezean, azkendutakoaren antzeko helburuak dituzten 
beste fundazio edo erakunde batzuetara bideratuko ditu Babesletzak ondasun 
eta eskubideak, ahal dela egoitza udalerri berean edo, halakorik ezean, lurralde 
historiko berean dutenetara. 
 
V. TITULUA – FUNDAZIOEN BABESLETZA ETA ERREGISTROA 
 
35. artikulua - Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatuko dira 
fundazio honen eraketa eta legez hala behar duten egintza edo negozio juridiko 
guztiak. 
 
36. artikulua - Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletza. 
 
Fundazio hau Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren 
tutoretzaren, aholkularitzaren eta kontrolaren mende dago, indarrean dauden 
legeetan aurreikusitako moduan. 
 
37. artikulua – Zigor-araubidea. 
 
Fundazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Legean 
aurreikusitako zigor-araubidearen mende dago.  
 
 
 
 
 


