Bilbon, nire egoitzan, DATA
Nire aurrean, IZENA DEITURA DEITURA, Bilboko Notario Kolegio txit prestuko eskribau
honen aurrean,
AGERTU DIRA:
(--> fundazioko kideen datuak banan-banan azaldu)
IZENA DEITURA DEITURA jauna, JAIOTZE DATA(e)(a)n jaioa, auzotartasun zibil
arruntekoa

eta

irabazpidezko

lege

erregimenaren

menekoa,

ezkondua,

espainiar

nazionalitateduna eta HERRIA(e)ko biztanlea, KALEA ETA ZENBAKIA . zenbakian bizi dena;
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Guztiak dira adinez nagusiak. Erakutsi dizkidaten beraien Nortasun Agiri Nazionalen
bidez ezagutu ditut.
Beraien adierazpenen arabera ipini dira datu pertsonal hauek.
Parte hartu dute beraien izen eta ordezkapenean. Badute, ene aburuz, FUNDAZIO
ERAKETA eskritura hau egilesteko behar adinako legezko gaitasunik eta,
ADIERAZI DUTE:
I.- Agerleen asmoa dela, eta aurrerantzean honetara bil daitezkeen pertsona fisiko zein
juridikoena ere, Fundazio pribatu baten eraketa, "... FUNDAZIOA" izenekoa, honen helburua,
ondorengoa dela: Fundazio honek berezko edo beste pertsona fisiko zein juridikoen
elkarlaguntza jardueren bidez,.................................................................. ....................................
izango du helburutzat. (helburuak azaldu)
Helburu zerrenda honek ez du izaera mugatzailerik, ez du derrigorrezko egiten helburu
guztietan jardutea, ez eta beraien arteko inolako lehentasunik ezartzen. Fundazioak, beti ere
bere espiritu zabalaren eremuan, askatasun osoa izango du une bakoitzeko inguruabarrak
kontutan hartuz, Fundazioaren Zaingo Batzordearen iritziz egokienak diren jarduera eta
xedeetara bere jarduerak zuzentzeko.
II.- Agerturiko gogoa gorpuzteko, agerleek,
EGILETSI DUTE:
LEHENIK.- "... FUNDAZIOA" izeneko fundazio pribatua eratu dute, mugarik gabeko
iraupenekoa, bere egoitza KALEA ETA ZENBAKIA . zenbakian, HERRIA(e)n dagoela, hau
arautuko dela agerleek sinaturiko ondorengo Estatutuen bidez, Estatutu hauek idatzita daudela,

zazpi foliotan, 2. klase, F motakoak * zenbakiak, agerle guztiek baieztatu eta sinatu egin dituzte,
euskaraz, eta niri eman dizkidate, nik Notario honek, matrize honi eransten dizkiodala estatutu
horiek, eskritura honen zati osoa eta banaezina izan dadin.
BIGARRENIK.- Agerleez kanpo ere, fundazioaren kide sortzaile izaera izango dute
ekintza honetara bil daitekeen edozein pertsona fisiko zein juridiko, eskritura hau baieztatuz,
eskritura hau egiletsi den datatik hurrengo bost urteotan.
HIRUGARRENIK.- ".............. FUNDAZIOA"ren hasierako zuzkidura ... MILA (1.000)
eurokoa da. Diru kopuru hori fundatzaileek sartu dute AURREZKI KUTXA EDO BANKUAREN
IZENA ETA BULEGOA, ......... sukurtsalean. Hala ziurtatu du ematen didaten ziurtagirian,
ziurtagiri hori matrize honi erantsi diodala.
LAUGARRENIK.- Hemen gorpuztu den eraketari biltzeko epeak amaitu bitartean,
hemen agerturikoek Fundazioaren PATRONATUA izendatu dute, ondorengo kideekin:
LEHENDAKARIA: IZENA DEITURA DEITURA jauna/andrea. LEHENDAKARIORDEA: IZENA
DEITURA DEITURA jauna/andrea. IDAZKARIA: IZENA DEITURA DEITURA jauna/andrea.
Izendatuek beraien karguak onartu dituzte eta adierazi dute, baita ere, ez dutela inolako
lege bateraezintasun, debeku edo ezgaitasunik, horrelakoetan aritzeko.
BOSGARRENIK.- Hemen agerturikoek elkarri eman diote boterea, legez eta zuzenbidez
beharrezko izan daitekeen mailan bederen, eskritura hau dagokion erregistroetan inskribatua
izan dadin eta inskribatu arte izan daitezkeen zuzendu edo osatu beharrak, beraietariko
edonork egikari ahal ditzan, horretarako beharrezko diren eskritura publiko zein dokumentu
pribatuak sinatuz.
SEIGARRENIK.- Ekintza honi dagozkion zerga salbuespen eta murrizketak eskatu dira,
beren-beregi.
ZAZPIGARRENIK.- Agerleek ematen didate ziurtagiri bat, Euskal Herriko Fundazioen
Erregistro, Aholkularitza eta Kontrol Unitatearen jarduneko arduradunarena. Bertan ziurtatzen
da erregistro horretan ez dagoela izen bereko fundaziorik egintza honetan eratzen den izendura
berekorik. Ziurtagiri hori matrize honi eransten zaio.
Legezko erretserba eta oharrak eginik, eta batez ere zerga kontuei dagozkienak,
berauen artean eskritura hau, zerga ordainketara aurkeztu behar da eta ez aurkezteagatik
ondorioak etor daitezke.
Era beran, jakinarazten diet, Erret Dekretua 1426/89 delakoaren laugarren arauaren eta
2, 4 eta 7. zenbakien arabera, eskritura honi dagozkion diru kopuruak hauexek direla:
ZENBATEKOA euro.
Agerturiko jaun-andreei irakurtzen diet honako eskritura hau, eurek daukaten
irakurtzeko eskubideari uko egiten diotelarik, neuk horren berri eman ondoren; eta euren
adostasuna adieraziz sinatu egiten dute, nirekin, Notario honekin, batera.
Eta neronek, Notario honek, instrumentu publiko honetan dagoen guztiaren fede
ematen dut, NON ERREGISTRATUTA DAGOEN.
"... FUNDAZIOA"ren estatutuak.

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK.
1. ARTIKULUA. IZENA.
"... FUNDAZIOA" izenarekin nagusiki LURRALDE HISTORIKOA EDO HERRIAn bere
funtzioak garatuko dituen eta bereziki fundazioaren xedeak gauzatzera zuzendua dagoen
ondare autonomoa duen hezkuntza eta kultura sustapenerako fundazio pribatua eratu da.
Euskal elkarte autonomoko fundazioei buruzko 12/94 legean eta ezargarri diren
gainontzeko arauen arabera eraenduko da.
2. ARTIKULUA. GAITASUN JURIDIKOA.
Fundazioak berezko nortasun juridikoa dauka, legezko eta jarduteko gaitasun osoa
duelarik.
Ondorioz, ordenamendu juridikoan eraendutakoaren arabera, mota guztietako ondasun
higigarri, higiezin eta eskubideak eskuratu, gorde, eduki eta edozein bide erabiliaz eskualdatu,
saldu eta zamak jarri ahal izango ditu; mota guztietako kontratu eta egintzak gauzatu;
eskubideei uko egin eta epaitegi, auzitegi eta erakunde publiko zein pribatuen aurrean mota
guztietako akzio eta salbuespenak tarteratu.
3. ARTIKULUA. IRAUPENA.
Fundazioaren iraupena mugagabea izango da. Hala ere, estatutuetan eraendutakoaren
arabera Zaingo Batzordeak iraungitzat jo dezake.
4. ARTIKULUA. ERAENTZA.
Indarrean dagoen araubide juridikoa baztertu gabe, Fundazio hau, sortzaileak eratzeegintzan zuzenki edo zeharka adierazitako borondatearen, Estatutu hauen eta Fundazioaren
gobernu organoek sortzailearen borondatearen interpretazio eta garapenean ezarritako
xedapenen arabera eraenduko da.
5. ARTIKULUA.EGOITZA.
HERRIALDEA, HERRIA, KALEA ETA ZENBAKIA. zenbakian izango du finkatua bere
egoitza fundazioak. Hala ere, erroldan egoitza aldaketa inskribatuz, Fundazioaren Patronatuak
askatasunez, egoitzaren lekualdaketa erabaki dezake hala dagokionean.
Organo hau Fundazioaren establezimendu edo delegazioen egoitzak zehazteko
ahalmendua egongo da.
II. KAPITULUA. FUNDAZIOAREN XEDEA.
6. ARTIKULUA. FUNDAZIOAREN HELBURUAK.
Fundazio honek berezko edo beste pertsona fisiko zein juridikoen elkarlaguntza
jardueren bidez, HERRIAko lurralde eremuan, euskara, euskal kultura eta hezkuntza lankidetza
ereduan euskararen irakaskuntza sustatzea izango du helburutzat.
Orokorrean, mota guztietako kultur-ekintzak edo kooperatiba-izaera duten hezkuntzazentroak sustatu ahal izango ditu.
Helburu zerrenda honek ez du izaera mugatzailerik, ez du derrigorrezko egiten helburu
guztietan jardutea, ez eta beraien arteko inolako lehentasunik ezartzen. Fundazioak, beti ere
bere espiritu zabalaren eremuan, askatasun osoa izango du une bakoitzeko inguruabarrak

kontutan hartuz, Fundazioaren Zaingo Batzordearen iritziz egokienak diren jarduera eta
xedeetara bere jarduerak zuzentzeko.
7. ARTIKULUA. ONURADUNAK.
Fundazioak bere helburu orokorren barne, inpartzialtasun eta objetibotasun irizpideen
arabera jardun beharko du bere onuradunak aukeratzerakoan, berdintasun eza eman ezin
daitekeelarik.
Zentzu honetan, fundazioaren onuradunak nagusiki, hezkuntza edo kultur jardueretan
aritzen diren legezko pertsonak izango dira, eta beste motatako pertsona juridikoak modu
osagarrian izango dira onuradun.
Banaka zehaztutako pertsonak ezin daitezke onuradun izan eta prestazio fundazionalak
ezingo zaizkie zuzendu fundatzaile, hauen ezkontide edo 4. gradura arteko ahaideei (azken
gradu hau barne).
Fundazioak ematen dituen zerbitzuak direla eta, bere onuradunei kopuru bat ordaintzea
galdatzen dienean, soilik galdatutako kantitate hori ordaintzen dutelako egingo da onuradunen
zehaztapena.
Halaber, Fundazioaren berezko izaerak onuradunen zenbatekoa mugatzea eskatzen
badu, hauen hautaketa eta zehaztapena modu errebokaezinez egingo du, kontutan izanda
aurkezten direnen meritu, beharrizan, gaitasun ekonomiko, probetxua ateratzeko aukerak edo
beste ezaugarri objektiboak. Oro har, ezin dezake inork, ez banaka ez taldeka, fundazio edo
bere organoen aurrean, eman aurretiko onuren gozamena eskatu ezta hauen esleipena
pertsona zehatzei inposatu ere.
8. ARTIKULUA. NORAKO ZEHATZAK.
Fundazioak, Zaingo Batzordearen aurretiazko onarpenaz, bere xedean jasotako helburu
zehatz batetara ondasunak edo hauek emaniko errentak bideratzeko, ondasun horiek
dohaintzaz eskuratu dituenean, emailearen borondatea zehatz-mehatz errespetatuko du.
9. ARTIKULUA. HELBURUAREN GARAPENA.
Fundazioaren helburua, ondoko bideen bitartez gauzatuko da:
a) Fundazioak berak, bere organoen bitartez, Zaingo Batzordeak onartu beharreko
jarduketa egitaraua jarraituz.
b) Legearen araberakoak diren fundazio, elkarte, baltzu edo beste motatako erakunde
juridikoak eratuz eta sortzen lagunduz.
c) Fundazioaren inguruan bereziki, bere helburuak lortzeko lagungarriak diren beste
erakunde edo legezko zein pertsona fisikoen jardueraren garapenean laguntza emanez.
d) Bere helburuak lortzeko asmoz, laguntza ekonomikoa, aholkularitza eta lanbide
elkarlaguntza eskaini ala eman ahal izango du Fundazioak. Hortaz gain, edozein motatako
dohaintza eta diru-laguntzen ematea sustatuko du.
III. KAPITULUA. ZAINGO-BATZORDEA.
10. ARTIKULUA. OSAKETA.
Zaingo Batzordea, Fundazioaren gobernu eta ordezkaritzarako organo gorena da.

Eratze eskrituran izendatuak dauden eta ondorengo 4 urteko epealdi jarraietarako izendatuak
diren gutxienez bost eta gehienez hogei kidek osatua egongo da.
Ondorengo izendapenak Zaingo Batzordeak berak onartuak izango dira.
11. ARTIKULUA. AGINTEALDIA.
Zuzenbidezko erakundeak ordezkatzen dituzten Zaingo Batzordearen kideek, epe
mugagabez egikarituko dute mandatu hau, kide bakoitzak dagokion entitatean kontseilari,
administrari edo ordezkari kargua duen bitartean. Adierazitako organoan bere funtzioak
betetzeari utzi edo legeak ezarritako utziarazpenen bat egonez gero automatikoki ordezkatuak
izango dira.
12. ARTIKULUA. KARGUAK.
Fundazioaren Patronatuak, bere kideen artean Lehendakaria, Lehendakariordea Lehendakaria ordezkatuko duena berau ez dagoenean, gaixotasunen bat duenean edo kargua
bete gabe dagoenean- eta Idazkaria hautatuko ditu.
13. ARTIKULUA. ESKUDUNTZA.
Fundazio honen Zaingo Batzordearen eskuduntza, Patronatuen ohiko eskuduntzetara
hedatzen da, eta orokorrean, Fundazioaren goi gobernu, jardularitza eta ordezkaritzarekin
zerikusia duen guztira. Hala ere, organo honek bereak eta delegagarriak diren ahalmenak
eskuordetu ditzake.
14. ARTIKULUA. AKORDIOEN EZTABAIDATZE ETA ONARPENA.
Bat. Fundazioaren Zaingo Batzordearen bileretarako deialdia, bilera eguna baino
gutxienez astebete lehenago egingo du Lehendakariak.
Bi. Baliozko akordioak hartu ahal izateko, Fundazioaren Zaingo Batzordearen kideen
erdia baino bat gehiago egon beharko da bileran bertaratuta.
Hiru. Bertaratutakoen botoen gehiengo sinplez hartuko dira erabakiak, berdinketaren
kasuan, Lehendakariaren botoak erabakiko duelarik.
IV. KAPITULUA. ERAENTZA EKONOMIKOA.
15. ARTIKULUA. KAPITALA.
Fundazioaren kapitala horrela dago osatua:
a) Sortzaileek egindako edo hitzartutako ondarezko ekarpenez.
b) Ondoren jaso edo eskuratu diren eta Fundazioaren kapitala gehitzera bideratuak
dauden kantitateak.
16. ARTIKULUA. ONDAREA.
Fundazioaren ondarea, ekonomikoki balioztagarriak diren edozein motatako ondasun
edo eskubideez osatua egon daiteke.
17. ARTIKULUA. BALIABIDEAK.
Fundazioaren helburuak lortzeko ekonomi baliabideak ondorengo bide hauetatik lortuko
dira:
a) Berezko kapitalaren errenta.
b) Gainontzeko ondasunen fruitu zein errentak.

c) Mota guztietako pertsona fisiko zein juridikoengandik hartzen diren ekarpen,
subentzio, dohaintza, jaraunspen edo agintzak (legatuak).
18. ARTIKULUA. SARREREN NORAKOA ETA ADMINISTRAZIO GASTUAK.
Bat. Fundazioaren ondasun eta errentak beren helburuak gauzatzera modu zuzen eta
berehalako batez lotuak egongo direla ulertzen da.
Bi. Fundazioak bere helburuari dagozkion jarduerak aldizkakotasun batez antolatuko
ditu, helburu honekin, zerbitzuen urteko plangintza egin, berauen egikaritza modua eta
esleipena onartuko direlarik.
Hiru. Fundazioak bere helburuen egikaritzarako, gutxienez, errenta garbien eta beste
edozein kontzepturen arabera jasotako sarreren %70 zuzenduko du, jaso direnetik hiru urteko
epean eta dagozkien zergak kendu ondoren.
Eraketa momentuan edo ondoren egin diren ondare zuzkidura izaerako ekarpenak,
betebehar honetatik salbuetsita gelditzen dira.
Gainontzeko sarrerak fundazio zuzkidura gehitzera zuzenduko dira administrazio
gastuak kendu ondoren. Azken hauek ezingo dute %20 gainditu, Fundazioak arrazoituz
egindako eskaeraren ondorioz Babesletzat esanbidez baimena ematen duen kasutan
salbuetsita. Guzti hau indarrean dauden lege eta erregelamendu mailako xedapenen arabera.
19. ARTIKULUA. AURREKONTUAK.
Bat. Zaingo Batzordeak urtero ekitaldiaren sarrera eta gastuen aurrekontuak onartuko
ditu.
Bi. Sarreren aurrekontuak, beti ere irizpide zuhurrez kalkulatuz, Fundazioaren
ondasunek ekoiztea aurreikusita dagoen errendimenduen erlazioa eta 17. c) artikuluan
adierazitako kontzeptuengatiko sarrerak barneratuko dituzte.
Hiru. Gastuen aurrekontuak, ekitaldian egingo direnen aurreikuspena barneratuko du,
eta hauen artean, gutxienez, ondarearen balio-galera edo galtzeari dagozkion mantentze eta
amortizazio gastuak, giza baliabide eta administrazio gastuak eta jarduketa egitarauaren
arabera Fundazioaren helburuak lortzeko erabili behar diren kopuruak.
Lau. Ekitaldian bertan agertzen diren beharrei aurrekontua egokitzeko beharrezko edo
komenigarriak diren aldaketak egin ahal izango dira.
Bost. Ekitaldi bakoitzaren amaieran Fundazioaren Zaingo Batzordeak onartua izan eta
aurrekontuaren ezarpenaren emaitzak adierazten dituen kontuen egoera egingo da.
20. ARTIKULUA. KAPITALAREN INBERTSIOA.
Bat. Fundazioaren kapitala errentagarritasun handiena lortzeko egokiena den moduan
inbertituko da, beti ere estatutuetan ezarritako hitzarmen edo Fundazioaren baliabide
ekarpenak egin dituztenekin hartutako akordioak, indarrean baldin badaude, errespetatuz.
Bi. Fundazioak edozein momentutan eta behar den guztietan bere kapitalarekin
egindako inbertsioetan ekonomia-egoeraren arabera egokiak edo beharrezkoak diren aldaketak
egin ahal izango ditu, benetako balioa jaitsi ez dadin ekiditeko.
Hiru. Fundazioaren ondarean dauden Titulu-balioen jaulkitzaile diren sozietateek

beraien akziodunei lehentasunezko izenpetze eskubideak emanez kapital soziala handitzen
dutenean, handitze hori adierazten duten akzioak izenpetu edo izenpetzeko eskubidea saltzea
erabaki dezake Fundazioak.
Edonola ere, Fundazioak kapital handitze horietan parte har dezake, nahiz eta sozietate
jaulkitzaileak beste ondare-ekarpen osagarri bat galdatu.
V. KAPITULUA. ESTATUTUEN ALDAKETA ETA FUNDAZIOA AMAITZEA.
21. ARTIKULUA. ESTATUTUEN ALDAKETA.
Fundazioaren Zaingo Batzordeak, 6. artikuluan ezarritako helburua errespetatuz,
Fundazioaren estatutuen aldaketa erabaki ahal izango du.
22. ARTIKULUA. AMAITZEA
Bat. Fundazioaren Zaingo Batzordeak Fundazioaren iraungipena erabaki dezake,
dagozkion ondorioetarako Babesletzara bidaliz.
Bi. Fundazioaren kitapena egin ondoren gelditzen diren ondasun eta eskubideak,
Zaingo Batzordeak zehazten duen kultur edo hezkuntza izaera duten entitate edo jardueretara,
beti ere kooperatiba eraentza dutenak, bideratuko dira.
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