ERANTZUKIZUN MUGATUKO SOZIETATEAREN ESTATUTUAK (II).

[], S.R.L.
I. IZENDAZIO, EGOITZA, XEDE ETA IRAUPENA

1. artikulua.
Sozietatearen izendazioa <<[], Sociedad de Responsabilidad Limitada>> izango da.
Estatutu hauek eraenduko dute eta, horiek ezartzen ez duen orotan, berari ezar
dakizkiokeen lege xedapenek.

2. artikulua.
Sozietate honek ondorengo xedea izango du: [].

3. artikulua.
Sozietatea espainiar naziotasunekoa da, eta egoitza [lekua]n finkatu du, [] kaleko []. zk.an,
[] posta kodean. Egoitza edozein tokitara aldatu ahal izango da, bazkideek horretara
erabakitzen badute. Administrazioak sukurtsalak sortu, ezabatu eta lekutik aldatzea
erabaki dezake.

4. artikulua.
Sozietatearen iraupena mugarik gabekoa izango da, denborari dagokionez; sozietatearen
eragiketei gaurdanik emango die hasiera, Erantzukizun Mugatuko Sozietateei buruzko
Legearen 6. artikuluan xedatutakoaren arabera.

II. SOZIETATEAREN KAPITAL ETA PARTAIDETZAK

5. artikulua.—Kapitala.
Sozietatearen kapitala [] pezetakoa / [] eurokoa da. [] sozietate-partaidetzatan egongo da
banaturik; partaidetza bakoitzaren balio izendatua [] pezetakoa / [] eurokoa da;
partaidetzak metatu ahal izango dira, baina ezin zatitu izango dira; ezin erantsi izango
zaizkie titulu negoziakorrei, eta erabat egon beharko dute desenboltsaturik.

6. artikulua.—Akzioen jabekidetza, gozamen eta bahia.

Akzioen

jabekidetza,

gozamen

edo

bahiaren

kasuetan,

Erantzukizun

Mugatuko

Sozietateei buruzko Legeak, indarrean dirauenak, xedatzen duena beteko da.

7. artikulua.—Partaidetzen eskualdaketa.
Inter vivos:
Bazkide batek partaidetzak eskualdatu nahi badizkio inter vivos egintzaren baten bidez,
dela kostu bidezko titulu batez edo dohainik, sozietatetik kanpoko pertsona bati, orduan
hori jakinarazi beharko dio konpainiari idatziz, gutun ziurtatu baten bidez; gutun horretan
adieraziko du zein preziotan saldu asmo duen edo zein balio eratxikitzen dien
balio izendatu:
valor nominal
[]* Tarte hau beharrezko datuekin bete behar da.
akzioei, baldin eta lagapena dohainekoa bada; horrezaz gain, ordaintzeko modua ere
adierazi beharko du.
Sozietateak hori gainerako bazkideei jakinaraziko die idatzi ziurtatu baten bidez 15
eguneko epean, ea inork partaidetza horiek eskuratu nahi dituen; horrela bada, bazkideek
sozietateari jakinarazi beharko diote, idatzi ziurtatu baten bidez, erabaki dutela eurei
dagozkien partaidetza guztiak eskuratzea, eta hori 90 eguneko epean egin beharko dute;
egun horiek igarota, eskuraketa eskubide horri uko egin diotela ulertuko da. Bazkide
guztiek uko egiten badiote eskubide horri, orduan sozietateak partaidetzak eskuratu ahal
izango ditu, betiere, legeak ezarritako muga eta ondorioen arabera. Sozietateak
eskaintzaileari jakinaraziko dio zein den hartutako erabakia, 30 eguneko eperik luzeenean;
egunok zenbatuko dira, aurreko egunak behin igarota. Sozietateak horrela egiten ez badu,
eskaintzaileak ahalmena izango du, partaidetzak aske eskualdatzeko, baina ezin izango
diru horik eskualdatu inoiz sozietateari eskainitako prezioa baino txikiagoa den baten, eta
horretarako 6 hileko epea du, berak sozietateari egiten dion jakinarazpenetik zenbaturik;
epe hori igaro baina eskualdaketarik egin gabe, ezin izango du eskualdaketarik egin, lehen
azaldu den prozedura berriro betetzen ez badu. Eskuratzeko eskubidea egikaritzen bada,
partaidetzak esleituko zaizkie hala nahi duten bazkideei, bakoitzaren partaidetzen lainean.
Eskualdaketa eskaintza onartzen bada, baina ez bada onartzen finkatu den prezio edo
balioa, orduan balio hori benetako balioan zenbatu zehaztu beharko da, alegia,
eskualdaketa eskaintzen den unean duen benetako balioan; benetako balio legez ulertuko
da, sozietatearen auditoreak ezartzen duena hartuko da; eta, sozietateak ez badu

betebeharrik, kontuak begiztatzeko, orduan, auditorea izango da, edozein interesatuk
eskaturik, sozietatearen egoitzako merkataritzako erregistratzaileak izendatzen duena.
Mortis causa:
Sozietatearen partaidetzen bat eskuratzen bada ezkontide edo ondorengoentzat egindako
jaraunspenezko oinordetzaren bidez, orduan eskuratze horrek hildakoaren jaraunsle edo
legatu-hartzaileari bazkide izaera ematen dio.
Oinordetza beste pertsona batzuentzat bada, orduan bizirik irten duten bazkideek eta
sozietateak izango dituzte lehen adierazitako eskuraketa eskubide berberak, eta epe eta
era berberak, jakinarazpena jasotzen den egunaz gero; izan ere, jakinarazpen hori idatzi
ziurtatua izan behar du, eta hartu izanaren adierazpena izan, eta hori adjudikaziodunek
sozietateari eman beharko diote 90 eguneko epean, eskuraketaren egunaz gero,
Erantzukizun

Mugatuko Sozietateei buruzko Legearen 22. artikuluan ezarritakoari

dagokionez; hori gorabehera, eskuraketaren era bestela egiaztatzen bada, gainerako
bazkideek eta sozietateak lehenespenezko eskuraketa eskubide horiek egikarituko ditu.
Muga horiek ezarriko zaizkie partaidetzak lehenespenez eskuratzeko eskubideei, baldin
eta kapitala igotzen bada.
Eskualdaketak deusezak dira, baldin eta arauok betetzen ez badituzte.
lagapen:
cesión
begiztatu:
verificar
jaraunspenezko oinordetza:
sucesión hereditaria
legatu-hartzaile:
legatario
deusez:
nulo
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8. artikulua.
Sozietatearen partaidetzen inter vivos edo mortis causa eskuraketak administratzaileei
jakinarazi beharko zaizkie idatziz, eta partaide berriaren sozietate- izen edo izendazioa
adieraziko da, bai eta haren naziotasun eta egoitza ere, eta betekizun hori egiten ez bada,
eskuratzaileak ezin egikaritu izango ditu sozietatean berari dagozkion eskubideak.

9. artikulua.
Sozietatearen partaidetzak eskritura publikoan egin beharko dira.

10. artikulua.
Sozietateak bazkideen liburu-erregistroa izango du; liburu horretan inguruabar pertsonalak
inskribatuko dira, bai eta bazkideetarik bakoitzak sozietatean dituen partaidetzak, eta
gertatzen diren aldakuntzak. Edozein bazkidek begiratu ahal izango dio liburuerregistroari. bazkideak, beharrezko badu, eskubidea izango du, sozietatean dituen
partaidetzen ziurtagiria lortzeko; izan ere, partaidetzok liburu-erregistroan agertu behar
dute.

11. artikulua.
Sozietatea bazkideen gehiengoaren borondateak eraenduko du, batza orokorrik egin
behar izan gabe, bazkideak 15 baino gehiago ez badira, eta administrazio kontseiluak
administratuko du sozietatea. Kontseilu horrek sozietatearen ordezkaritza izango du. Ezin
izango dira administratzaileak izan legezko bateraezintasunak dituztenak.

III. SOZIETATEAREN ORGANOAK

BATZAR OROKORRAK

12. artikulua
15 bazkide baino gehiago ez diren artean, erabakiak idatzi sinaduradun batez hartu ahal
izango dira, egintza batasuna beharrezkoa ez delarik; erabakiak hartu ahal izango dira
posta eskutitzen bidez, kasu berean.
Kasu horietan, kontseiluak bazkide bakoitzari idatzi bat bidaliko dio; idazki horretan hartu
behar den erabakia azalduko da bikoizturik, eta bazkideak aleetarik bat itzuli ahal izango
du bere botoarekin eta notario bidez legeztatu sinadurarekin; horretarako, 5 egun baliodun
ditu, idazkia jasotzen duenetik.
Aleok kontseiluan artxibatuko dira, eta horrelaxe agertaraziko da hori akta liburuan.
Sozietateak akta liburua izan behar du, eta erabakiak berean jarri beharko dira.
Erabakien ziurtagiriak administratzaileek sinatuko dituzte. Gehiengoa zenbatuko da,
Erantzukizun Mugatuko Sozietateei buruzko Legearen 14. artikuluan ezarri legez.

Bazkideak 15 baino gehiago direnean, batza orokorra eratu beharko dute, erabakiak
hartzeko.

[]* Tarte hau beharrezko datuekin bete behar da.
13. artikulua.
Batzak arruntak, apartekoak eta unibertsalak izan daitezke.
Arrunta da ekitaldi bakoitzeko lehenengo seihilekoaren barruan bildu behar duen batza
orokorra; horren helburuak hauek dira: baldin eta sozietatearen aurreko ekitaldiko
kudeaketa ikuskatzea eta, egokia bada, kontuak, balantzea eta oroitidazkia onestea, bai
eta emaitzaren aplikazioari buruzko ebazpena ematea, horrek ez dio kalerik egiten haren
eskumeneko gaietarik beste edozein aztertzeari; apartekoa izango da batza, baldin eta
aurrekoa ez bada; eta unibertsala izango da, sozietatearen kapital osoa bileran egon eta
bilerako guztiek aho batez egitea onartzen badute; horretarako ez da beharrezkoa izango
aurretik deialdia egitea, baina egungo aztergaien zerrenda adostu beharko da.

14. artikulua.—Eraentza.
Batza orokorren eraketa eta jardunbidearen eraentza Erantzukizun Mugatuko Sozietateei
buruzko Legean ezarritakoa izango da.

15. artikulua.
Batzen deialdiak administratzaileek egingo dituzte gutun ziurtatu batez, eta 25 egun
aurretik egingo da deialdia, batza egin aurretik; berean adieraziko da zeintzuk diren
lehenengo deialdiaren eta bigarrenaren egunak, deialdi bion artean 24 orduko tartea egon
behar delarik, bai eta eztabaidatu behar diren arazoak ere; arazook behar den bezain argi
agertu beharko dute. Batza baliozkotasunez eratzeko, 1. deialdian beharrezkoa izango da,
sozietatearen kapitalaren 2/3ak ordezkatzen dituzten bazkideak egotea. Bigarren
deialdian, nahikoa izango da %60 izatea. Hori guztia gorabehera, Erantzukizun Mugatuko
Sozietateei buruzko Legearen 43 eta ondorengo artikuluetan ezarritakoak badu indarrik.

16. artikulua.
Bazkideak, bazkideen liburu-erregistroan inskribaturik daudenak, batza orokorretara joan
ahal izango dira, bere buruz edo inork ordezkaturik, eta muga bakarra legearen 16.
artikulukoa izango da. Administratzaileek ahalmena eman ahal izango diete kudeatzaileei,
enplegatuei eta sozietatearen arazoen ibilera onarekin ardura dutenei, batza orokorretara

joateko, hizpidearekin baina hautespiderik gabe, baldin eta hori beharrezkotzat hartzen
bada.

17. artikulua.
Batzak eratuko dira, administrazio kontseiluburuaren zuzendaritzaren menpean eta,
bestela,

bilerako

bazkideek

kasuan-kasuan

aukeratzen

duten

bazkidearen

zuzendaritzaren menpean. Idazkari legez jardungo du administrazio kontseilukoak eta,
bestela, batzak aukeratzen duen bazkideak edo asistentzi eskubidea duenak .69

oroitidazki:
memoria
[]* Tarte hau beharrezko datuekin bete behar da.

18. artikulua.
Batza orokorren aktak liburu egokian luzatuko dira, eta lehendakariak eta idazkariak
sinatuko dituzte. Batzak berak onetsi ahal izango ditu edo, bestela, 15 eguneko epean,
lehendakariak, eta gutxiengoaren ordezkari batek eta gehiengoaren beste batek, alegia,
batzak aukeraturikoek. Ziurtagiriak idazkariak luzatuko ditu, lehendakariak ontzat hartu
ondoren.

19. artikulua.
Akziodunen batza orokorraren eskumen esklusiboa da:
—Administratzaileak hautatu, izendatu eta berriztatzea.
—Ekitaldian ekitaldiko kontuak, alegia, administratzaileek aurkezturikoak, aztertu eta
onestea edo gaitzestea; administratzaileen kudeaketa aztertu eta onestea edo gaitzestea,
eta kontuen auditoretza egin behar duten pertsonak izendatzea, Erantzukizun Mugatuko
Sozietateei buruzko Legearen arabera.
—Kontseiluak aztertu eta onesteko aurkezten dizkion erabakiak eztabaidatu eta hartzea,
bai eta bazkideek aurkezten dituzten proposamenak ere.
—Estatutuak aldarazteko erabakia: sozietatearen kapitala igo edo urritzea; obligazio
hutsak edo hipotekarioak jaulkitzea; eta sozietatearen bat-egitea, eraldaketa, zatiketa edo
desegitea.

—Administratzaileek proposatu eta gero, erabakia hartzea urteko emaitzen aplikazioari
buruz, estatutuetan ezarritakoaren arabera; bai eta legezko erreserba eta borondatezko
erreserbetarako destinatu behar diren kopuruen inguruan ere.
—Legez berari bakarrik dagozkionetarik beste edozein.

ADMINISTRATZAILEAK

20. artikulua.
Sozietatea enpresako [] bazkidek administratu behar dute; beraien kopurua ez da []
gorakoa izango.
Administratzaileen agintealdia 5 urteko eperako izango da.

21. artikulua.
Administrazio kontseiluari honako hauek dagozkio: enpresa judizioan eta judiziotik kanpo
ordezkatu, zuzendu eta administratzea; eta enpresaren ondarea administratu eta kostu
bidez xedatzea, salbu eta legez edo estatutuen bidez beren beregi bazkideen batza
orokorrari

esleitzen

zaizkion

eskumenak;

horrelako

kasuetan,

administratzaileak

betearazle hutsak izango dira.
Hortaz, eta adierazitako salbuespenak bakarrik indarrean dirauela, administratzaileek
egintza guztiak egin ahal izango dituzte, bai eta kargatzeko xedapenekok, eta kan0
jaulki:
emitir
betearazle:
ejecutor
[]* Tarte hau beharrezko datuekin bete behar da.
bio letrak eta ordaindukoak, agindu-gutunak, txekeak, fakturak, eta igorpen eta
merkataritzako bestelako agiriak igorri, endosatu, eskuratu, esku-hartu, onartu, kobratu,
deskontatu eta negoziatu, eta sozietatearen interesetarako beharrezkoesten181 dituzten
kontatu guztiak baimendu ere.
Administratzaileek ahalmena dute, euren ahalmenen barruan, gainontzekoei ahalordeak
emateko, gainontzeko horiek bazkideak izan edo ez, bai eta beraiek ezeztatzeko, eta
kudeatzaile bat edo batzuk izendatzeko, beraiek komeniesten dituzten ahalmenekin.

Kontseiluaren erabakiak lehendakariak egikarituko ditu, salbu eta beren beregi kontseiluko
beste kide bat izendatzen denean.

22. artikulua.
Administratzaileak euren karguetatik edonoiz banandu ahal izango dira, kapitalaren
gehiengoa ordezkatzen duten bazkideek hala erabakitzen badute, eratze eskrituran
izendatutakoak izan ezik; azken kasu honetan, Erantzukizun Mugatuko Sozietateei
buruzko Legearen 17. artikuluan xedatutakoa bete beharko da.

23. artikulua.
Administratzaileek ordainaren truk egikarituko dute euren kargua.

24. artikulua.
Administrazio kontseiluak, gutxienez, 3 kide izango ditu, eta gehienez 7; kideok euren
artetik lehendakaria hautatuko dute; beste alde batetik, lehendakariordea ere izendatu
ahal izango dute, lehendakariaren ordezkoa izateko, hura ez dagoenetan, edo ezinduta
dagoenetan. Idazkaria eta lehendakariordea balizko berberetarako hautatuko ditu
kontseiluak, eta kontseiluko kideak izan daitezke edo ez.

25. artikulua.
Administrazio kontseiluak bilerak egingo ditu, sozietatearen interesak horretara behartzen
duenetan, sozietatearen egoitzan edo beste edozein tokitan; deialdia lehendakariak
egingo du, bai bere ekimenez, bai kontseilari bik edo gehiagok eskaturik. Deialdia posta
ziurtatuaz egin beharko da eta, gutxienez, 5 egun aurretik egin beharko da, bilera eguna
baino; deialdian, tokia eta erabili beharreko gaiak adieraziko dira.

26. artikulua.
Kontseiluak baliozko erabakiak hartu ahal izango ditu, kontseiluan kideen erdiak baino
gehiago daudenean bakarrik, dela nor bere buruz, dela beste inork ordezkaturik egonik.
Ordezkaritza frogatu beharko da; hori gorabehera, beste modu batzuk erabili ahal izango
dira, dela gutunez, dela pertsona bati emandako baimenaz; bestalde, ordezkaritza beste
kontseilari bat eman behar zaio. Erabakiak bilerakoen eta ordezkarien botoen gehiengoaz
hartuko dira.71

beharrezkoetsi:
estimar necesario
nor bere buruz:
presente / por sí mismo
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Hainbanaketa dagoenean, lehendakariaren botoak erabakiko du.

27. artikulua.
Administrazio kontseiluak, bere kideen bi herenen botoaz, kontseiluaren kide biri edo
gehiagori eman ahal izango dio eskuordetzea, denboraren aldetik mugarik izan gabe; hala
ere, legez eskuordetu ezin diren ahalmenak ez dira eskuordetuko. Era berean, eta
gehiengo bera izanik, erabaki dezake, komeniesten duenean, batzorde betearazlea
sortzeko, eta haren osaketa, jardunbide eta ahalmenak finkatuko ditu.

IV. URTEKO KONTUAK ETA EMAITZEN APLIKAZIOA

28. artikulua.
Sozietatearen ekitaldia urteroko urtarrilaren 1ean hasi eta abenduaren 31n bukatuko da.
Salbuespen gisa, lehenengo ekitaldia hasiko da, eskritura egilesten den egunean, eta urte
bereko abenduaren 31n amaitu.

29. artikulua.
Urte guztietan, gehienez, 3 hileko epean, sozietatearen ekitaldia ixten denetik zenbaturik,
administratzaileek urteko kontuak egingo dituzte(balantzea, galera-irabazien kontua eta
oroitidazkia), bai eta kudeaketa txostena eta emaitzen aplikazioari buruzko proposamena
ere; hori guztia ahalik eta argien idatzi behar da, sozietatearen ekonomi egoera zein den
zehatz-mehatz jakin ahal izateko; haien edukia, begiztapena, auditoretza eta formalitateei
dagokienez, Erantzukizun Mugatuko Sozietateei buruzko Legeak ezarritako erregelak
beteko dira.
Agiri horiek bazkideek onetsi beharko dituzte, beraiek amaitu eta ondorengo 3
hilabeteetan; bazkideek, berriz, eskubidea izango dute Erantzukizun Mugatuko Sozietateei
buruzko Legeak ezarritako azterketa egiteko, noiz eta batza egiteko finkatu egunaren
aurre-aurreko 20 egun baliodunetan.

30. artikulua.
Ekitaldian ekitaldiko mozkina, horrelakorik bada, eta banatzeko erabakitzen bada,
bazkideei banatuko zaie euren partaidetzen neurrian; horrek ez die kalterik egiten legezko
erreserbei, ez eta behar den moduan erabakitako borondatezkoei ere, Erantzukizun
Mugatuko Sozietateei buruzko Legearekin bat etorriz.

V. DESEGITE ETA LIKIDAZIOA

31. artikulua.
Sozietatea desegingo da, legean ezarritako kariengatik. Desegite partziala ere ezarri ahal
izango da, horretarako bazkideetarik baten bat baztertuta, Erantzukizun Mugatuko
Sozietateei buruzko Legearen 31. artikuluan ezarritako kasuetan.
72
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32. artikulua.
Desegitean, administratzaileek eurek jardungo dute likidatzaile legez; administratzaileok
amaituko dituzte egiteko dauden sozietatearen eragiketak, haren kredituak kobratu eta
zorrak ordainduko dituzte, eta Merkataritza Kodearen 227 eta ondorengo artikuluetan
zehazten den moduan jokatuko dute, legezko ahalmenik zabalenak dituztelarik, bai eta
ahalordeak egilestekoak ere.
Administratzaileen kopurua bikoitia bada, batza orokorrak beste likidatzaile bat izendatu
ahal izango du, kopurua bakoitia izan dadin.
Horretaz gain, likidatzaileek ahalmena izango dute, modu publikoan formalizatu eta
dokumentatzeko sozietateak egin beharreko betebehar edo kontratuetarik edozeinen
azkentze, eraketa edota eskualdaketak, nahiz eta jarduera horiek egiteko galdatu likidazio
prozesua amaitu eta gero.

33. artikulua.
Sozietatea aldarazi, edo haren kapitala igo edo murrizteko, legearen 17, 18 eta 19.
artikuluetan xedatutakoa beteko da. Era berean, legeak ezartzen dituen betekizunak
beteko dira, sozietatearen bat-egite edo eraldaketa erabakitzeko, edo haren desegitea
erabakitzeko, edo eskritura publiko hau edozelan aldarazi behar dela erabakitzeko.

VI. KONPROMISO-KLAUSULA

34. artikulua.—Tartekaritza
Bazkideek konpromisoa dute, sozietatearen arazo guztietarako, euren foruari beren beregi
uko eginaz, sozietatearen egoitzako auzitegien jurisdikzioaren menpean jartzeko, legeak
kide anitzeko organoen erabakiez xedatutakoa izan ezik.
Zalantza edo arazoak sortzen badira, estatutu hauen eragingarritasun, interpretazio edo
betetzeari dagokionez, dela sozietateak dirauen artean, dela likidazioaren epealdian
zehar, edota akziodunen eta sozietatearen artean, edo akziodunen eta kontseiluko kide,
administratzaile, kudeatzaile, ahaldun eta likidatzaileen artean zalantza zein gorabeherak
sortzen badira, sozietatearen arazoei dagokienez, baldin eta sozietatearen ordezkaritza
eta administrazioko organoek estatutuez ebatzi ezin badituzte horiek, orduan horiek
Zuzenbideko tartekaritzari buruzko arauen arabera ebatziko dira; hortik kanpo geldituko
dira, ostera, sozietatearen kide anitzeko organoen erabakiek sortarazitakoak, legearen
manuen arabera tramitatu eta ebatzi beharko baitira.

35. artikulua.
Estatutu hauek beste lege-arau batzuei egiten die igorpena, bada, igorpen hori dagokie
indarrean

dirautenak

interpretatu,

zabaldu,

baldintzatu,

aldarazi,

ordeztu

edota

indargabetzen dutenei.
Indarrean dauden arauek ezartzen duten moduan, salbuetsita gelditzen dira auzitegi
arrunten eskumenekoak diren erabakien kontrako aurkarapen akzioak. 73
kide anitzeko organo:
órgano colegiado
ebatzi:
resolver
igorpen:
giro
[]* Tarte hau beharrezko datuekin bete behar da.
Auzitegietara jotzea beharrezko den kasu horretan eta gainerakoetan ere, sozietatearen
egoitzari dagozkion epaitegiak izango dira eskudun, bazkideak horien menpe jarri eta
euren foruei uko egiten dietelarik.
Tarte hau beharrezko datuekin bete behar da.
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