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ZIOEN AZALPENA 
 
I 

 
Fundazio-eskubidea Espainiako Konstituzioaren 34. artikuluan dator aitortuta, interes 
orokorreko helburuetarako, eta legez arautzekoa da.  
 
Lege honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko fundazioak 
arautzea eta eremu horretan fundazio-eskubidea gara dadin sustatzea, Euskal 
Herriaren Autonomia Estatutuaren 10.13 artikuluan xedatutakoaren ondorioz Euskal 
Autonomia Erkidegoak fundazioen arloan duen eskumen esklusiboa baliatuz.  
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legeak 
berrikuntza handia ekarri zuen arren –sasoi hartan nagusi zen araugintza eredu 
murriztailearekin alderatuz gero fundazioen funtzionamendua askatasun-, 
erantzukizun- eta malgutasun-irizpideen arabera arautu baitzuen–, gaur egun, araudi 
berri bat behar dugu, fundazio-mota berrietara egokituko dena eta fundazioei buruz 
indarrean dauden arau guztiak testu bakar batean bilduko dituena.  
 
Aipatutakoaren haritik, esan beharra dago ekainaren 17ko 12/1994 Legea aldatu egin 
zela apirilaren 23ko 7/2012 Legearen bidez (7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne-
merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an 
emandako 2006/123/EE Zuzentaraura egokitze aldera zenbait lege aldatzekoa, 2012ko 
maiatzaren 2an jarri zen indarrean; "Omnibus Legea" ere esaten zaio). 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Lege berriak 2006/123/EE 
Zuzentarauaren helburu berberak ditu: herritarrentzat kalitatezko zerbitzu bat lortzea, 
administrazio-prozedura erraztuz; bizkortasuna, kalitatea eta gardentasuna; aurretiaz 
baimenak eskatzeko prozesuak kendu eta, horien ordez, ondorengo komunikazioak 
edo erantzukizunpeko adierazpenak ezartzea, alferreko tramite guztiak ezabatuz, eta, 
aukeran, jendeari gaitzik txikiena eragiten dioten bideak hartuz.  
 
Oro har, Fundazioei buruzko Lege berria beharrezko arau bat da, administrazio 
publikoari nahiz fundazio eta herritarrei segurtasun juridikoa emango diena, entitate 
horiei aplikatu beharreko arau guztiak batuko baititu eta, aldi berean, aldaketa tekniko-
juridikoak sartuko, fundazioen gaineko araudia garai berrietara egokitzeko eta 
gizartearen egungo exijentzia eta beharrei erantzuteko. 
 
Fundazio-eredua nabarmen aldatu da urteetan zehar, eta, hortaz, garai batean 
fundazioa, funtsean, ongile batek bere ondarea ongintzarako uzteko sortzen bazuen 
ere, gaur egun, helburu eta egitura aldetik oso fundazio desberdinak eta konplexuak 
ditugu, hala nola teknologia eta ikerketarako fundazioak, sektore publikokoak, banku-
fundazioak... Eta, ondorioz, fundazioen egungo errealitatera hobeto egokituko den 
araudi baten premia dugu. 
 
Bestetik, 12/1994 Legea Estatuko Fundazioei buruzko abenduaren 26ko 50/2002 
Legean jasotako oinarrizko agindu edo aplikazio orokorrekoetara eta Europako 
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araudira egokitu beharra dago. Hartara, fundazioei aplikatu beharreko araudi guztia 
testu bakar batean batuta izango dute arauaren azken hartzaileek. 

 
II 

 
Apirilaren 23ko 7/2012 Legeak 12/1994 Legean egindako aldaketei eutsi egingo zaie 
Lege berrian. Hain zuzen ere, honako hauek dira: 
 

- Fundazioa eratzeko momentuan jarritako ondare-zuzkidura nahikotzat joko da, 
baldin eta 30.000 eurora iristen bada. Hasierako zuzkidura hori txikiagoa bada, 
jarduera-programarekin batera, fundazioaren bideragarritasun ekonomikoa 
bermatuko duen azterlan ekonomikoa aurkeztu beharko da. Azterlana profesional 
independente batek egindakoa izango da. 
 
Presuntzio hori lehen ere aplikatzekoa zen Estatutuko 50/2012 Legearen 12. 
artikuluan xedatutakoaren ondorioz (artikulu hori Legearen azken xedapenetatik 
lehenengoaren 2.b idatzi-zatiaren arabera autonomia-erkidegoetan zuzenean 
aplikatzekoa baita); baina 7/2012 Legeak ekarritako aldaketaren ondorioz, berariaz 
jaso zen Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Legean, eta lege berrian 
ere agertzen da. 
 
- Zuzkidurak "fundazioaren helburuak betetzeko egokia eta nahikoa izan behar du"; 
eta ez, 12/1994 Legean hasieran ezartzen zen bezala, lehenengo jarduera-
programaren garapenerako nahikoa. Horrela, aurreikusitako helburuak benetan 
beteko direla segurtatu nahi da.  
 
- Pertsona fisikoek eta juridikoek fundazioaren patronatuko kide izateko izendapena 
onartzeko, fundazioko idazkariak egindako ziurtagiri bat aurkez dezakete. Ziurtagiriak 
notarioak legeztatutako sinadura eduki behar du edo, Fundazioen Erregistrora propio 
joanda, Erregistroko funtzionarioak egiaztatutakoa. 
 
Era berean, pertsona juridikoek kide-izendapena onartzeko, aski dute beren 
ordezkariak patronatuko kide izendatu dituztela egiaztatzen duen agiria Erregistroan 
aurkeztea. 
 
Patronatuko kide izatea onartzeko bi modu horiekin, 12/1994 Legeak hasieran 
aurreikusitako hiru onarpen-moduez aparte, izendapena onartzeko izapidea arintzeko 
aukera ematen zaie fundazioei. Fundazioen esku dago zein aukeratu. 
 
- Estatutuen helburuei eragiten ez dieten aldaketetarako, ez da beharrezkoa 
Babeslaritzaren aurretiazko onarpena izatea.  Horrela, estatutuen aldaketa xumeak 
egiteko izapideak arindu egiten dira; esate baterako, helbidea aldatzeko. 
 

Hala eta guztiz ere, 7/2012 Legeak ekarritako zenbait aldaketa ez da mantentzen lege 
honetan: 

 
- Fundazioei buruzko Lege berrian ezartzen da pertsona juridikoek patronatuan 
dituzten ordezkarien izendapenak eta kargu-uzteak Euskal Autonomia Erkidegoko 
Fundazioen Erregistroan inskribatuko direla, baina ez da beharrezkoa onarpen hori 
Erregistroan aurkeztea. 
 
Apirilaren 23ko 7/2012 Legeak 12/1994 Legea aldatu zuen eta ezarri, ez zegoela 
pertsona juridikoen ordezkarien izendapenak eta kargu-uzteak inskribatu beharrik, 
zaila gertatzen baitzen, askotan, dokumentazioa epe barruan aurkeztea. Gaur egun, 
ordea, pentsatzen da erregistroan inskribatzeak segurtasun juridiko handiagoa 
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ematen duela eta kontrol hori beharrezkoa dela, baina onarpena egiaztatu beharrik 
izan gabe, horrek atzeratzen baitzuen espedientearen tramitazioa. 
 
- Ez da mantentzen gobernu-organoko kideak izendatu eta kargutik kendu behar 
zirenean pertsona juridikoak patronatuko kidetzat hartzen zituen erabakia (aldaketa 
hori 7/2012 Legeak sartutakoa zen). 
 
Idatzi-zati hori sartu zen patronatukideak fundazioaren patronatuak ez baina 
estatutuetan adierazitako pertsona juridikoek izendatzen zituzten kasuetarako, 
horrelakoetan pertsona juridikoek kontrolatu eta nahierara zuzentzen baitzituzten 
izendatutako pertsonak.  
 
Kasu horietan, ez zen garbi geratzen zein ziren patronatukide: estatutuetan 
adierazitako pertsona juridikoek izendatutako pertsona fisikoak, edo izendapen hori 
egin zuten pertsona juridikoak, zeinek nolabaiteko kontrola eta zuzendaritza baitzuten 
pertsona fisikoengan.  
 
Baina, zenbait fundazioren arazoak konpontzeko aurreikusitako paragrafo hori 
egoera jakin bati erantzuteko zen, eta Lege berrian ez da beharrezko jotzen. 
 

Azkenik, adierazi beharra dago Euskadiko Elkarteei buruzko 7/2007 Legearen azken 
xedapenetatik bigarrenak laugarren xedapen gehigarria sartu zuela ekainaren 17ko 
12/1994 Legean. Xedapen gehigarri hori pertsona juridiko publikoek eratutako 
fundazioei buruzkoa da.  
 
Ekainaren 17ko 12/1994 Legearen laugarren xedapen gehigarrian, pertsona juridiko 
publikoei fundazioa eratzeko exijitzen zitzaizkien eskakizunak jasotzen ziren, eta 
fundazio horien araubide juridikoa ezartzen; izan ere, fundazio horiek, alde batetik, 
kontratazio publikoaren arloan indarrean zegoen legeria eta publikotasunaren eta 
lehiaren printzipioa bete behar zituzten, eta, bestetik, langileak aukeratzekoan, 
berdintasun-, merezimendu-, gaitasun- eta publikotasun-printzipioak. 
 
Era berean, laugarren xedapen gehigarriak ezartzen zuen  pertsona juridiko publikoek, 
fundazio bat eratu ahal izateko, Fundazioen Erregistroan aurkeztu behar zituztela 
beren erakundeko ogasun eta araubide juridikoaren inguruko organo eskudunek 
fundazioa eratzearen alde egindako txostenak, eta gobernu-organo eskudunak 
fundazioa eratzeko baimena eman behar zuela. 
 
Dokumentazio horrekin batera, gainera, memoria bat aurkeztu behar zuten, besteak 
beste, behar bezala justifikatzeko zer dela-eta uste zen hobeto lortuko zirela interes 
orokorreko helburuak fundazio baten bitartez, indarrean zegoen legerian jasotako 
beste forma juridiko publiko edo pribatu batzuen bitartez baino. 
 
Apirilaren 23ko 7/2012 Legearen bidez, eskakizun horiek pertsona juridiko publikoetan 
egiaztatze-ahalmena duten administrazio-organo eskudunek egiaztatzeko aukera 
ematen zen.  
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Lege berrian eutsi egiten zaie 
dokumentazioa aurkeztearen inguruko eskakizunei, aurreko lerrokadan azaldutakoa 
izan ezik, baina sektore publikoko fundazioentzat bakarrik.  
 
Nolanahi ere, sektore publikokoak ez diren fundazioak eratzen dituzten pertsona 
juridiko publikoek erakundeko organo eskudunak fundazioa eratzeko hartutako 
erabakia aurkeztu beharko dute. 
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III 
 
Apirilaren 23ko 7/2012 Legearen bidez sartutako aldaketez aparte –aldaketa horiek 
arestian aipatu dira–, Lege honek baditu azpimarratu beharreko beste berrikuntza 
batzuk ere: 
 
- Xedapen orokorretan ezartzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko 
aurreko Legean bezala, fundazioen helburuek interes orokorrekoak behar dutela izan, 
baina irabazi-asmorik gabeko erakundeek izan ohi dituzten helburuen zerrenda ireki 
bat gehitzen da. 
 
- Legearen aplikazio-eremuari dagokionez, 12/1994 Legean bezalaxe, ezartzen da 
beren jarduera nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen dutenei aplikatuko 
zaiela; baina, gainera, berariaz sartzen ditu legearen aplikazio-eremuan,  jarduera 
nagusia atzerrian garatu arren patronatuaren egoitza eta fundazioaren kudeaketa eta 
zuzendaritza EAEn zentralizatuta duten fundazioak. 
 
Era berean, ezartzen du fundazioaren helbidea izan ahalko dela patronatuaren 
egoitzaren helbidea edo fundazioak jarduerak nagusiki garatzen dituen lekuarena; 
baina, edonola ere, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan. 
 
- I. kapituluaren bigarren atalean, fundazioen eraketari buruzkoan, azpimarratzekoak 
dira, nahiz eta legeak euskal foru-zuzenbide zibilerako igorpen orokorra egiten duen, 
legeria horretan berariaz aurreikusi eta oraingo honetan jasotzen diren zenbait kasu; 
esaterako: oinordetza-ituna –fundazioak "mortis causa" bidez eratzeko moduetako 
bat– eta fundazioetarako ekarpen diren ondasun eta eskubideetan eragina izan 
dezaketen oinordetza-mugak eta tronkalekotasunekoak. 
 
- Hirugarren atalean, fundazioaren patronatua osatzen duten pertsonen izendapen eta 
kargu-uzteak inskribatzeari buruzkoan, berrikuntza garrantzitsua dator: inskripzioen 
izaera deklaratiboa kendu, eta izaera eratzailea ezartzen die Legeak. 
 
Patronatuko kideen izendapenak eta kargu-uzteak Euskal Autonomia Erkidegoko 
Fundazioen Erregistroan akordioaren hartzetiko sei hilabeteko epean inskribatu egin 
beharko dira. Akordioak Euskal Autonomia Fundazioen Erregistroan inskripzioa 
egitearen unean baliotasun juridikoa izango du, akordioaren hartzeko unean 
atzeraeraginezko ondorioekin.  
 
Aurreko lerrokadaren eraginpean dauden patronatu-kide berriek Fundazioen 
Erregistroan inskribatu zain daudela jasoarazi beharko dute hartzen dituzten egintza 
eta erabakietan. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Lege berriak fundazioaren 
patronatua osatzen duten pertsonen izendapen eta kargu-uzteak inskribatzeari izaera 
eratzailea ezartzen die, gobernu-organo horretan izaten diren aldaketa guztiek 
Erregistrora sar daitezen ezarritako epean; horrela, segidako traktuaren printzipioa 
betetzen da, hirugarrenekiko segurtasun juridikoa areagotzen da, eta Erregistroak 
fundazioen errealitateekin bat datorren publizitate formala eta materiala eman dezake. 
 
- Patronatukideek patronatuan dagozkien egitekoetatik aparte fundazioen beste 
zerbitzuren bat ematen badute, zerbitzu horiek kobratzeko aukera ematen da, 
fundatzaileak berariaz debekatu ez badu behintzat; baina Babeslaritzari horren berri 
eman beharko zaio. 
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- Beste berrikuntza bat da kendu egin dela "ohiko kudeaketatik haratago doazen 
egintzak" patronatuaren esku utzi ezin daitezkeen ahalmenak zehazteko erreferentzia 
gisa, eta, horren ordez, eskuordetze hori ezinezkoa den kasuen zerrenda bat sartu 
dela. Horrekin, "ohiko kudeaketa" kontzeptua interpretatzerakoan sortzen zen arazoa 
konponduta geratzen da, kontuan izan behar baita faktore ekonomikoen eta 
fundazioen jardueraren araberakoa zela eta, hortaz, aldatu egiten dela batetik bestera. 
 
- I. kapituluko bosgarren atalean, fundazioek errespetatu beharreko printzipioak 
ezartzen dira, besteak beste: jokabide-kodeen eta funtzionamendurako jardunbide 
onen sustapena; publikotasuna eta gardentasuna, eta onuradunak zehazterakoan 
inpartzialtasuna eta diskriminaziorik eza. 
 
- Fundazioak derrigortuta daude, merkataritza-sozietateetan partaidetzarik badute eta 
partaidetza hori kasuan kasuko sozietatearen %  20koa edo handiagoa bada, 
Babeslaritzari horren berri ematera, urtero entregatu beharreko memorian; eta, 
fundazioari dagokion partaidetza nagusia bada, berehala jakinarazi beharko diote. 
Legean zehazten da zertan datzan partaidetza nagusia. 
 
Era berean, fundazioak merkataritza-sozietatean duen partaidetzak fundazioaren 
ondarearen % 50 gainditzen badu, horren berri eman beharko dio Babeslaritzari. 
 
Azkenik, fundazio batek sozietate batean partaidetzak baditu eta sozietate horren 
zorren aurrean bazkideek erantzukizun pertsonala badute, partaidetza horiek 
besterentzeko derrigortasuna ezartzen zaie fundazioei, sozietate horiek urtebeteko 
epean eraldatu eta erantzukizun mugatuko sozietate bihurtu ezean. 
 
- Lege berriaren berrikuntza esanguratsuenetako bat urteko kontuak ez aurkezteak 
dituen ondorioei buruzkoa da (ondorio hori I. kapituluko bosgarren atalean dago 
aurreikusita). 12/1994 Legea garatzen duen egungo erregelamenduak aukera ematen 
du ere  Fundazioen Babeslaritzak  jarduerak egiaztatzeko espedientea hasteko 
fundazioaren aldetik kontuak behin eta berriro aurkeztu gabe uzten diren kasuetan; 
baina Lege hau haratago doa, eta Babeslaritzari kontuak aurkezteko betebeharra 
behin ez betetze hutsak ondorioak ditu: Fundazioen Erregistroa ixtea.  
 
Fundazioen Erregistroa ixtekoa, esan bezala, kontuak ezarritako epean ez 
aurkeztearen ondorio gisa ezartzen da, behin eta berriro huts egin beharrik izan gabe. 
Erregistroa ixteak ezinezko egiten du fundazioaren patronatuak hartutako erabakiak 
inskribatzea, salbu eta kideen kargu-uztea, ahalmenen edo ahalordeen eskuordetzeak 
errebokatzeko erabakiak, fundazioa desegitekoa, likidatzaileen izendapenak eta 
agintari judizial edo administratiboen ebazpenak.  
 
- Urteko kontuak Fundazioen Erregistroan aurkezteko betebeharra bete ez duten 
fundazioen zerrenda argitaratzea ere aurreikusten da, bai eta kontuak gaizki aurkeztu 
eta Erregistroak eskatutako zuzenketarik egin ez dutenena ere; horrela, kontuak epe 
barruan eta zuzen aurkeztea bultzatu nahi da. 
 
- Fundazioen kontuen ikuskaritzari dagokionez (bosgarren atalean baitago 
aurreikusita), adierazi beharra dago "garrantzi ekonomikoa" zuten fundazioentzat 
derrigorrezkoa izatetik fundazio guztientzat orokortzera igaro dela, Lege berrian 
aipatzen diren eskakizun guztiak betetzen dituzten haientzat izan ezik. Fundazioei 
beraiei dagokie eskakizun horiek betetzen dituztela egiaztatzea. 
 
Izan ere, Legeak ezartzen duenaren arabera, fundazioek urteko kontuekin batera 
kanpoko ikuskaritza bat aurkeztu behar dute, eta, hala egin ezean, ikuskaritza 
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aurkeztetik salbuesten dituzten eskakizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko dute, 
ziurtagiri bidez. 
 
Era berean, ezartzen da ezen, kontuen ikuskaritza aurkeztetik salbuesten dituen 
eskakizun guztiak beteta ere, ikuskaritza aurkeztu beharko duela kasuan kasuko 
fundazioak, baldin eta xedapen-egintzak edo kargak ezartzen dituzten egintzak egin 
baditu, sozietateren batean parte hartu badu, diru publikoaren bidez finantzatu bada 
edo autokontrataziorik egin badu, ezarritako ehunekotik gora. 
 
Azkenik, esaten da fundazioek ikuskaritza aurkeztu beharko dutela Fundazioen 
Babeslaritzak, modu arrazoituan eta egoera bereziren baten ondorioz, hala agintzen 
duenean, bai eta patronatuak berak bere kasa hala erabakitzen duenean. 
 
- I. kapituluko seigarren atalean, aukera ematen da fundazio bat, zatiketaren bitartez, 
lehendik sortuta eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan 
inskribatuta dagoen beste batetik sortzekoa. Fundazio berriaren eraketa eskritura 
publikoan jaso beharko da, eta Fundazioen Erregistroan inskribatu. 
 
- Seigarren atalean, halaber, esaten da pertsona juridiko publikoek eratutako 
fundazioak desegin eta azkendutakoan fundazioaren soberakinak itzuli egin behar 
zaizkiela pertsona juridiko publikoei, oso-osorik edo, kasuaren arabera, fundazioa eratu 
zenean edo gerora egin zuten ekarpenei dagokien proportzioan.   Hori hala egitea 
erabaki da beharrezko eta komenigarritzat jotzen delako sektore publikoak jarritako 
dirua atzera sektore publikora itzultzea fundazioa azkendutakoan, sektore publikoak 
sustatzen dituen interes orokorreko jarduerak burutzen jarraitzeko. 
 
- Zazpigarren atalean aukera ezartzen da fundazioak eraldatu eta irabazi-asmorik 
gabeko bestelako entitate bihurtzeko (eta alderantziz), helburu berberak badituzte, 
jarduera-eremua Euskal Autonomia Erkidegoan badute eta ondareari oso-osorik 
eusten badiote organo juridiko publiko baten kontrolpean, nortasun juridikoari eutsiz 
eta hargatik erakundea azkendu beharrik gabe eta likidazio-prozedurarik hasi beharrik 
gabe. 
 
Kasu horietan, baldin eta eraldatu behar den erakundearekin harreman juridikoa duten 
hirugarren batzuen posizio juridikoari eusten zaiola bermatzen bada eta jatorri eta 
helmugako pertsona juridikoak arautzen dituen arauan berariazko debekurik ez 
dagoela egiaztatzen, arrazoizkoa dirudi eraldaketarako aukera ematea, operatibitate 
aldetik abantailak eskaintzen dituelako; baina betiere, esan bezala, eraldaketarako 
aipatutako baldintzak betetzen direla bermatzen bada.  
 
- II. kapituluaren lehenengo atalean, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen 
Babeslaritzaren egitekoak aipatzen dira; besteak beste, fundazioei aholkuak eta 
informazioa ematea; fundazioen kontrola, zaintza eta ikuskapena; patronatukideei 
erantzukizunak eskatzea, etab. 
 
Bereziki azpimarratu beharrekoa da izaera prebentiboa izango duen fundazioen urteko 
ikuskapen-plana sartu izana, Legean. Plan horren helburua izango da fundazioek 
beren betebeharrak bete dituztela egiaztatzea, hala nola Legean adierazitako egintzen 
berri eman dutela eta diru-sarrera garbien ehuneko jakin bat fundazioaren 
helburuetarako erabili dutela.  
 
- Bestetik, Babeslaritzaren helburua da fundazioei aholkularitza eta laguntza teknikoa 
ematea, bai eta fundazio-eskubidea erraztu eta behar bezala baliatu dadin sustatzea, 
eta zaintzea ezen eskumeneko dituen fundazioen eraketa, funtzionamendua, 
estatutuen aldaketa, bat-egitea, zatiketa, desegitea eta likidazioa legezkotasunez 
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egiten dela, eta fundatzaileen borondatea eta fundazioaren helburuak benetan 
betetzen direla. 
 
- II. kapituluaren bigarren atalean, Fundazioen Babeslaritzak burutu dezakeen 
jardueren egiaztapenari buruzko arauak biltzen dira. Egiaztapen hori egin ahal izango 
du egiaztatzen bada edo susmoa badu kontuak ez direla aurkezten, fundazioaren 
ekonomia-kudeaketan irregulartasunak izan direla, fundazioaren helburuak eta 
benetan burututako jarduerak ez datozela bat, fundazioak ez duela inolako jarduerarik, 
bai eta Legeek ezartzen dituzten eginbeharrak, sortzailearen borondatea edo 
estatutuek agindutakoa ez dela betetzen. Arau horiek Euskal Autonomia Erkidegoko 
Babeslaritzaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 100/2007 Dekretuaren 
bidez ezarri ziren, eta Lege honetan ere jaso egin nahi dira, duten garrantziagatik hala 
komeni dela iritzita. 
 
- II. kapituluaren lehenengo eta bigarren ataletan, eta arau orokor gisa, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroak eta Babeslaritzak horretarako duten 
epean berariazko ebazpenik ematen ez dutenerako, isiltasun negatiboa ezartzen da.  
 
Izan ere, patronatukideen eta fundazioen arteko kontratazio-eskabideak soilik ebatziko 
dira isiltasun positiboaren bidez, eskabidea aurkezten denetik hiru hilabeteko epea 
igaro denean.   
 
Gainerako kasuetan, isiltasuna negatiboa izango da, bai Babeslaritzaren egintzetarako 
bai Erregistroaren egintzetarako, biek ala biek interes orokorra baitute helburu; interes 
orokor horretarako segurtasun juridikoa behar da, eta isiltasun positiboak ez du hori 
segurtatzen. 
 
- II. kapituluaren bigarren atalean, bereizi egiten dira Euskal Autonomia Erkidegoko 
Fundazioen Erregistroa eta Babeslaritza, eta bi administrazio-zerbitzu independente 
direla ezartzen, horrek ezertan eragotzi gabe biek fundazioen arloan eskumenak dituen 
Zuzendaritzarekiko izan dezaketen harreman organiko eta funtzionala. 
Komunikazioaren, elkarkidetzaren eta etengabeko lankidetzaren printzipioak izango 
dira bi zerbitzu horien arteko harremanaren ardatz. 
 
Legean sartu dira, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren 
Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuan Fundazioen 
Erregistroarentzat ezarritako jarduera-printzipioak: hala nola publikotasun material eta 
formala, legezkotasuna, legitimazio, lehentasuna, segidako traktua, notariotzarekiko 
lankidetza eta teknologia berrien sustapena. 
 
Beste batzuen artean, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren 
egitekoak dira fundazioen gainean indarrean dagoen legeriaren arabera inskribatu 
beharrekoak diren egintzak kalifikatu eta inskribatzea, kontuak jasotzea gordailuan, 
liburuak gaitu eta legeztatzea, erregistroaren publikotasunaz arduratzea eta 
eskumenekoak dituen kontsultei erantzutea.  
 
- Teknologia berriei buruz, administrazio-prozedura-izapidearen beharra baliabide 
elektronikoak soilik erabiliz gehitzen da, zein Administraziarentzat zein herritarreentzat, 
Herri-Administrazioen Araubide Juridiko-azaroaren 26ko, azaroaren 26ko, 30/1992 
Legean, Ekainaren 22ko, Zerbitzu Publikoetarako herritarren sarbide elektronikoko 
11/2007 Legean eta Otsailaren 21eko, Administrazio Elektronikoko 21/2012 Dekretuan, 
Legea garatzen duen araudiak aurreikusitakoaren arabera, eta datu pertsonalak 
babesteari buruz indarrean dagoen legeriak ezarritako mugekin. 
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- Hirugarren atalean, Fundazioen Euskal Kontseilua sortzen da. Fundazioen Euskal 
Kontseilua administrazio publikoaren kontsulta-, aholkularitza- eta hedapenerako kide 
anitzeko organoa da, eta Eusko Jaurlaritzaren barruan fundazioen arloko eskumenak 
dituen sailari atxikiko zaio, baina haren egitura organikoan txertatu gabe. 
 
- III. kapituluak fundazio bereziak arautzen ditu; fundazio berezitzat jotzen dira Euskal 
Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioek eta banku-fundazioak 
osatutakoak. Lege berriak fundazio mota berri horiek arautzen ditu, errealitate sozial 
berrira egokitzen, eta fundazioen araudi orokorrean aurreikusitakoaz gainera kasuan 
kasuko sektoreko legeria berezia bete behar dutela ezartzen. 
 
- Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioen gaineko 
arauak Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu 
bateginaren 7.4.b, 23.bis, 23.ter eta 23.quáter artikuluetan (Lege hori azaroaren 6ko 
2/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ondarearen Legearen 
testu bateginaren azken xedapenetatik seigarrenak aldatu zuen) eta Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 
Legegintzako Errege Dekretuaren 3.1.f artikuluan daude jasota. 
 
Era berean, une honetan Euskal Administrazio Publikoaren Legea tramitatzen ari da, 
eta lege horretan, besteak beste, sektore publikoko fundazioak aipatzen dira eta 
sektore publikoko entitateak zeintzuk diren zehazten. Aurreproiektu horren edukia 
kontutan hartu bada ere, Lege honen tramitazioan dagozkion egokitzapenak egingo 
dira. 
 
Fundazioei buruzko Lege berrian fundazio bat sektore publikokotzat jotzeko 
eskakizunak ezartzen dira eta haien araubide juridikoa arautzen da, eta 
ezinbestekotzat jotzen da Euskal Administrazio Publikoaren Lege Aurreproiektuaren 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Legearen Aurreproiektuaren 
sektore publikoko fundazioen artikuluak koordinatzea eta biak koherenteak izatea. 
 
Lege honen ondorioetarako Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko 
fundaziotzat joko dira Legean bertan ezarritako baldintzak betetzen dituztenak. 
Baldintza horien bidez, entitate horiek sektore publikoaren kontrolpean daudela 
egiaztatzen da.  
 
Azkenean, Kontratazio publikoaren araudiaren arabera edo Kontuen Epaitegiaren 
arabera sektore publikoko fundaziotzat jotzen direnak aipatzen dira. Fundazio hauek 
bermatu beharko dute haien kontratazioa printzipio hauen arabera gauzatuko dela: 
lizitazioetan parte hartzeko askatasunaren printzipioa, prozeduren gardentasunaren 
eta publizitatearen printzipioa, eta lehiakideen arteko diskriminaziorik ezaren eta tratu-
berdintasunaren printzipioa. 
 
- Banku-fundazioei dagokienez, esan beharra dago Eurotaldeak finantzen sektorearen 
erreformarako 2012ko uztailaren 20an egin zuen Finantzen arloko sektore-politikaren 
baldintzei buruzko akordio-memorandumak finantzen sektorea berregituratzera eta 
aurrezki-kutxei eta banku-fundazioei buruzko lege bat egitera behartu zuela. Lege 
horren bidez, eskakizun eta betebehar bereziak bete behar dituen fundazio-mota berri 
bat sortu da. 
 
Banku-fundazioek fundazioei buruzko legeria orokorrak, Aurrezki-kutxei eta banku-
fundazioei buruzko abenduaren 27ko 26/2013 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoan 
horren egokitzapena jasoko duen banku-fundazioei buruzko Legea, eta aplikatu 
beharreko araudi guztia bete beharko dituzte. 
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Lege honetan, aurrezki-kutxen eta banku-fundazioen gaineko abenduaren 27ko 
26/2013 Legean jasota dauden banku-fundazioei buruzko oinarrizko eta aplikazio 
zuzeneko hainbat artikulu adierazten dira, zioen azalpenaren hasieran zehaztutako 
irizpidearekin bat etorriz. Azalpen horretan esaten denez, beharrezkoa da testu 
bakarrean biltzea fundazioei buruzko indarreko arau guztiak, herritarrek horien gaineko 
ezagutza eskura dezaten errazago eta, aldi berean, aurreko paragrafoan adierazitako 
araudiari lotzeko. 
 
Banku-fundazio da kreditu-entitate batean partaidetza duen fundazioa, baldin eta 
partaidetza hori, zuzenean nahiz zeharka, gutxienez kapitalaren edo entitateko boto-
eskubideen % 10era iristen bada edo fundazioko patronatua osatzen duten kideren bat 
izendatu edo kentzea ahalbidetzen badio. Banku-fundazioek helburu soziala izan 
behar dute, eta beren jardueraren ardatz nagusia izango da gizarte-ekintza aurrera 
eramatea eta garatzea, eta kreditu-entitatean duten parte-hartzea egoki kudeatzea.  
 
Aurrezki-kutxei eta banku-fundazioei buruzko Legeak banku-fundazioek bete 
beharreko eskakizunak ezartzen ditu: ekonomiaren arlokoak, kudeaketa-protokoloak 
aurkezteari buruzkoak, erreserba-funtsak ezartzeari buruzkoak edo-eta fundazio 
horietako patronatuak osatuko dituzten kideei buruzkoak. 
 
Aurrezki-kutxak, abenduaren 27ko 16/2013 Legean aurreikusitako kasuetan, banku-
fundazio edo fundazio arrunt bihurtu beharko dira, kasu bietan kreditu-erakundearen 
izaera galduz. Halaber, fundazio arruntak banku-fundazio bihurtu behar diren kasuak 
aurreikusi dira. 
 
- Laugarren xedapen gehigarrian, notariotzan egilesten diren eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatu beharrekoak diren dokumentuak 
Erregistrora bidali beharra ezartzen zaie notarioei. 
 
- Azkenik, bosgarren xedapen gehigarriak otsailaren 18ko 4/2005 Legea, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerakoa, du hizpide, eta,  hain zuzen ere, esaten du 
fundazioetako organoen osaerak bat etorri beharko duela Lege horretan 
xedatutakoarekin. 
 

IV 
 
Lege hau 64 artikuluk, hiru kapituluk, hamabi atalek, bost xedapen gehigarrik, xedapen 
iragankor batek, xedapen indargabetzaile batek eta hiru azken xedapenek osatzen 
dute. 
 
I. kapituluak (Fundazioa) 7 atal eta 43 artikulu ditu, eta, xedapen orokorrak ezartzeaz 
aparte, fundazioaren eraketa, gobernua, ondarea, funtzionamendua, jarduerak, 
aldaketa, bat-egitea, zatiketa, azkentzea eta eraldaketa arautzen ditu.  
 
II. kapituluak (Administrazioaren esku hartzea eta antolaketa fundazioen arloan) 3 atal 
eta 14 artikulu ditu, eta Babeslaritza, Fundazioen Erregistroa eta Fundazioen Euskal 
Kontseilua arautzen ditu. 
 
III. kapituluak (Fundazio bereziak) 2 atal eta 7 artikulu ditu, eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko sektore publikoko fundazioak eta banku-fundazioak arautzen ditu. 
 
Xedapen gehigarriek osasun arloko fundazio publikoak (zeinek Lege hau ordezko 
zuzenbide izango baitute), alderdi politikoekin lotutako fundazioak, beste administrazio 
batzuei egindako informazio-errekerimenduak, notariotzek dokumentazioa Fundazioen 
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Erregistrora bidaltzeko duten betebeharra eta Gizonen eta Emakumeen 
Berdintasunerako Legea dute hizpide. 
 
Xedapen iragankorrean, berriz, fundazioek estatutuak Lege honetan ezarritakora 
egokitu beharra dutela ezartzen da. 
 
Indargabetuta geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko 
ekainaren 17ko 12/1994 Legea, bai eta Lege honetan ezarritakoaren aurka dauden 
maila bereko edo txikiagoko xedapen guztiak. 
 
Bukatzeko, azken xedapenak Fundazioei buruzko legaren erregelamendu bidezko 
garapenari eta indarrean sartzeari buruzkoak dira. 
 
 

I. KAPITULUA.- FUNDAZIOA 
 
 

I. ATALA: XEDAPEN OROKORRAK 
 
 
1. artikulua.- Xedea, kontzeptua eta izena. 
 
1.- Lege honen xedea da fundazio-eskubidea arautzea, Autonomia Estatutuaren 10. 
artikulutik 13.era bitarteko artikuluetan ezarritakoaren arabera Euskal Autonomia 
Erkidegoak dituen eskumenei jarraituz.  
 
2.- Fundazioak irabazi-asmorik gabeko erakundeak dira, sortzaileek hala nahi izan 
dutelako beren ondarea, modu iraunkorrean, interes orokorreko helburuetarako lotuta 
dutenak.  
 
Fundatzailearen borondateak, fundazioaren estatutuek eta, nolanahi ere, aplikatu 
beharreko araudiak gobernatzen dituzte fundazioak. 
 
3.- Fundazioaren izenak "fundación" edo "fundazioa" hitza jaso behar du, nahitaez, eta, 
gainera, indarrean dagoen legeriak izendapenetarako ezarritako eskakizun, debeku eta 
erreserbetara egokitu beharko da.  
 
4.- Fundazioak nortasun juridikoa izango du eratzeko eskritura publikoa Fundazioen 
Erregistroan inskribatzen denetik bertatik. 
 
2. artikulua.- Helburuak eta onuradunak. 
 
1.- Fundazioek interes orokorreko helburuak izan behar dituzte. Besteak beste, interes 
orokorrekotzat joko dira honako hauek:  
 

- Giza-eskubideen eta printzipio etiko eta demokratikoen defentsa.  
 
- Gizarte-ekintzaren sustapena. 
 
- Hezkuntza, kultura, kirola, osasuna eta lana. 
 
- Garapenerako lankidetza. 
 
- Ingurumenaren eta ondarearen defentsa. 
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- Gizarte-ekonomiaren eta enpresa-ekintzailetzaren sustapena. 
 
- Lehen sektorearen garapena. 
 
- Informazio-gizartearen garapena. 
 
- Ikerketa zientifikoa eta garapen teknologikoa. 
 
- Aukera-berdintasunaren sustapena. 
 
- Komunitate-garapena. 
 
- Hizkuntza- eta kultura-aniztasuna. 

 
2.- Fundazioen jarduerak pertsona fisikoek nahiz juridikoek osatutako kolektibo 
orokorrei ekarri behar die onura.  Onuraduntzat hartuko dira enpresa bateko edo 
batzuetako langileek eta horien senitartekoek osatutako kolektiboak. 
 
3.- Ezin izango da fundaziorik eratu, helburu nagusia bada prestazioak eskaintzea 
sortzaileei edo patronatuko kideei, haien ezkontideei edo haiekin antzeko harreman 
afektiboa dutenei edo haien laugarren gradura bitarteko ahaideei (laugarrena barne); 
ez eta prestazio horiek interes orokorra ez duten pertsona juridiko bereizientzat badira. 
 
Ez dira aurreko lerrokadan sartzen helburu bakar edo nagusitzat ondare historiko eta 
kulturaleko ondasunak kontserbatzea eta zaharberritzea duten fundazioak, betiere 
horrelakoentzako ezarritako legezko eskakizunak betetzen badituzte, bereziki bisitei 
eta ondasun horiek jendaurrean erakusteari dagokienez. Nolanahi ere, onuradunak 
aukeratzeko irizpideek objektiboak eta inpartzialak behar dute izan. 
 
3. artikulua.- Aplikazio-eremua eta helbidea. 
 
1.- Lege hau aplikatuko zaie beren jarduerak nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan 
burutzen dituzten fundazioei eta, atzerrikoak izan arren,  Euskal Autonomia Erkidegoan 
ordezkaritzaren bat dutenei beren jarduerak lurralde-eremu honetan modu 
egonkorrean burutzen dituztelako.  
 
Euskal Autonomia Erkidegoan dauden fundazio atzerritarren ordezkaritzek, indarrean 
dagoen legeriaren arabera, men egin beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko 
Babeslaritzari eta inskribatu egin beharko dira Fundazioen Erregistroan; horretarako, 
dagokien legeriaren arabera behar bezala eratuta daudela egiaztatu beharko dute. 
 
2.- Fundazio batek bere jarduera nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen 
duela joko da, baldin eta, jarduera nagusia atzerrian burutu arren, fundazioak helbidea 
aipatutako Erkidegoan badauka, eta patronatuaren egoitza, fundazioaren kudeaketa 
eta zuzendaritza ere helbide horretan zentralizatuta badauzka. 
 
3.- Fundazioak patronatuaren egoitzaren helbidea edo fundazioak jarduerak nagusiki 
burutzen dituen lekuarena hartu ahal izango du helbidetzat. Fundazioak jarduerak 
nagusiki atzerrian burutzen baditu, orduan, patronatuak Euskal Autonomia Erkidegoan 
duen egoitzaren helbidea hartuko du. 
 
 

BIGARREN ATALA.- FUNDAZIOAK ERATZEA. 
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4. artikulua.- Fundatzeko ahalmena. 
 
1.- Pertsona fisikoek nahiz juridikoek (publiko nahiz pribatuek) izango dute fundazioak 
eratzeko ahalmena. Pertsona juridikoen kasuan, hala izango da baldin eta haien 
arauetan kontrakorik ezartzen ez bada. 
 
2.- Pertsona fisikoek ezinbesteko izango dute zuzkidura osatzen duten ondasun eta 
eskubideak dohainik xedatzeko ahalmena izatea, "inter vivos" edo "mortis causa" 
egintzen bidez.    
 
3.- Pertsona juridikoek eskumena duen organoaren berariazko erabakia izan beharko 
dute ondasunak dohainik xedatzeko, pertsona juridiko horren estatutuen eta aplikatu 
beharreko legeriaren arabera.  
 
4.- Fundazioak epe mugarik gabe edo aldi baterako eratu ahal izango dira. Aldi 
baterako eratutako fundazioen kasuan, fundazioaren helburua lortzeko behar adinakoa 
izan beharko du iraupenak.  
 
5. artikulua.- Eratzeko moduak. 
 
1.- Fundazioa "inter vivos" edo "mortis causa" egintzen bidez era daiteke.  
 
2.- Fundazioa "mortis causa" egintza bidez eratu ahal izateko, bi bide daude: 
testamentua edo oinordetza-ituna (orainaldiko eraginkortasunarekin edo post mortem 
eraginkortasunarekin), baina, betiere, eraketa-eskritura publikoan hurrengo artikuluan 
ezartzen diren eskakizunak bete behar dira.  
 
3.- Fundazio bat "mortis causa" egintza bidez eratzeko kasuan, testamentugileak 
fundazio bat sortu nahi duela eta zuzkidurako ondasun eta eskubideak xedatu nahi 
dituela besterik adierazi ez badu, legeak eskatutako gainerako eskakizunak jasoko 
dituen eskritura publikoa testamentu-albazeak edo euskal zuzenbide zibileko 
komisarioak egiletsiko du, eta, halakorik ezean, oinordekoek. Oinordekorik ere ez 
badago, edo ez badute betebehar hori betetzen, eskritura publikoa Babeslaritzak 
egiletsiko du, epailearen baimena lortu ondoren. 
 
6. artikulua.- Eraketaren eskritura publikoa. 
 
1.- Fundazio bat "inter vivos" egintza bidez eratzeko, eskritura publikoa egin beharko 
da. Eskritura publiko horrek alderdi hauek jasoko ditu:  
 
a) Fundatzailea edo fundatzaileak pertsona fisikoak badira, izena, abizenak, adina eta 
egoera zibila; pertsona juridikoak badira, sozietatearen izena; eta pertsona fisiko 
nahiz juridiko izan, nazionalitatea, helbidea eta  identifikazio fiskalerako zenbakia.  
 
b) Fundazio bat eratzeko borondatea.  
 
c) Zer zuzkidura izango duen, zenbatean baloratzen den, ekarpena nola egingo den 
eta ekarpenaren benetakotasuna zerk egiaztatzen duen.   
 
d) Fundazioaren estatutuak. Estatutuen edukia hurrengo artikuluan jasotako 
aurreikuspenetara egokitu beharko da.  
 
e) Patronatua zeintzuk osatzen duten, eta, izendapena eraketa-egintza horretan 
bertan onartu badute kideek, patronatukideen onarpena. 
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2.- Fundatzaileak edo fundatzaileek fundazio-gutunaren izaera eman ahalko diote 
eskritura publikoari, beste pertsona batzuk ere fundatzaile gisa atxikitzeko aukera izan 
dezaten. Horrelakoetan, epe bat jarriko da atxikimendua egiteko. 
 
7. artikulua.- Fundazioaren estatutuak.  
 
1.- Fundazioen estatutuetan honakoak jaso beharko dira:  
 
a) Erakundearen izena.  
 
b) Fundazioaren helburuak.  
 
c) Fundazioaren helbidea eta zer lurralde-esparrutan garatuko dituen, nagusiki, 
jarduerak.  
 
d) Fundazioaren iraupena mugagabea den edo aldi baterakoa. Aldi baterako bada, 
zehaztu egin beharko da amaiera-data. Hala egin ezean, fundazioaren iraupena 
mugarik gabea dela joko da. 
 
e) Baliabideak fundazioaren helburuei begira erabiltzeko eta onuradunak zehazteko 
oinarrizko arauak.  
 
f) Patronatuaren osaera, kideak izendatzeko eta ordezkatzeko arauak, kide izateari 
uzteko arrazoiak, haien ahalmenak, eta gaiak aztertu eta erabakiak hartzeko modua.  
 
g) Fundatzaileak edo fundatzaileek ezarri nahi dituzten legezko xedapen eta 
baldintzak.  

 
2.- Fundazioaren estatutuetan edo fundatzailearen borondatearen adierazpenean 
legearen kontrako ezer badago, halakorik jaso ez balitz bezala jokatuko da, 
fundazioaren eraketari berari eragiten ez badio behintzat. Hala gertatuz gero, 
fundazioa ez da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatuko. 
 
8. artikulua.- Inskripzio-prozesuan dauden fundazioak.  
 
1.- Fundazioa eratzeko eskritura egiletsitakoan, eta harik eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatu arte, kideek izendapena onartu 
ondoren, inskripziorako behar diren egintzak soilik egingo ditu patronatuak; horietaz 
aparte fundazioaren ondarea kontserbatzeko behar-beharrezkoak direnak eta 
fundazioari kalterik egin gabe atzeratu ezin daitezkeenak baino ez ditu egingo, eta 
nortasun juridikoa lortzean, fundazioak egintza horiek gauzatzea onartu duela joko da 
automatikoki.  
 
2.- Fundazioa eratzeko eskritura publikoa egilesten denetik sei hilabete igaro eta 
patronatukideek artean ez badute eskatu fundazioa Euskal Autonomia Erkidegoko 
Fundazioen Erregistroan inskribatzeko, Babeslaritzak kendu egingo ditu patronatutik, 
eta solidarioki erantzungo diete bai fundazioaren izenean beren gain hartutako 
betebeharrei bai ez inskribatzeak eragindako galerei.  
 
Era berean, Babeslaritzak beste patronatukide batzuk izendatuko ditu, epaileak 
baimena eman ondoren, eta patronatukide horiek bere gain hartuko dute fundazioa 
Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko betebeharra.  
 
9. artikulua.- Fundazioaren zuzkidura. 
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1.- Fundazioaren zuzkidurak fundazioaren helburuak betetzeko nahikoa eta egokia 
izan behar du, eta edonolako ondasun eta eskubideek osa dezakete. Hasierako 
zuzkidura nahikotzat jotzeko, haren balio ekonomikoak 30.000 eurora iritsi behar du. 
 
Hasierako zuzkiduraren balioa txikiagoa bada, fundatzaileak, jarduera-programarekin 
batera, fundazioaren bideragarritasun ekonomikoa bermatuko duen azterlan 
ekonomikoa erantsiko dio eraketa-eskriturari. Azterlana profesional independente 
batek egin beharko du. 
 
2.- Hasierako ekarpena diruzkoa bada, zatika egin ahal izango da. Horrelakoetan, 
hasierako ekarpena, gutxienez, 100eko 25ekoa izango da; eta gainerakoa, gehienez 
ere bost urteko epean egin beharko da. Epe hori fundazioa eratzeko eskritura publikoa 
egilesten denetik aurrera hasiko da kontatzen. Ondorengo ekarpenak beste fundatzaile 
batzuek edo hirugarren pertsona batzuek egin ahal izango dituzte. 
 
Hasierako ekarpena diruzkoa ez bada, eraketa-eskrituran aditu independenteek 
egindako tasazio bat jaso beharko da. 
 
Bi kasuetan, ekarpenen benetakotasuna notario eskueslearen aurrean egiaztatu edo 
bermatu beharko da, erregelamendu bidez ezarriko den moduan. 
 
3.- Artikulu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, ekarpen gisa hartu ahal izango 
dira hirugarren batzuek etorkizunerako konprometitutako ekarpenak, betiere 
betearazpena berekin dakarten tituluen bidez egiten badira. Inondik inora ez da 
halakotzat joko dohaintzak biltzeko asmoa besterik ez agertzea. 
 
4.- Fundazioaren zuzkiduraren zati izango dira fundazioak irauten duen bitartean 
fundatzaileak edo hirugarren pertsona batzuek fundazioari ematen dizkioten 
ondasunak eta ondare izaerako eskubideak bai eta patronatuak fundazioaren helburuei 
behin betiko lotzen dizkionak. 
 
5.- Hori guztia gorabehera, berdin-berdin aplikatu beharko dira oinordetza-mugak edo 
tronkalekotasunagatik fundazioei ematen zaizkien ondasun eta eskubideei eragin 
diezaieketenak. 
 
 

HIRUGARREN ATALA.- FUNDAZIOEN GOBERNUA 
 
 
10. artikulua.- Fundazioaren patronatua. 
 
Fundazio orok fundazioa gobernatu eta ordezkatuko duen organo bat behar du. 
Organo horri patronatu deituko zaio. Patronatuari egokituko zaio fundazioaren 
helburuak betetzea eta fundazioaren ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideak 
arduraz administratzea, haien errendimendua eta erabilgarritasuna segurtatzeko. 
 
11. artikulua.- Patronatua osatzen duten pertsonak. 
 
1.- Fundazioaren patronatua pertsona fisikoek nahiz juridikoek osatu ahal izango dute.  
 
2.- Patronatua osatzen duten pertsona fisikoek jarduteko gaitasun osoa izan beharko 
dute eta ezin izango dute desgaituta egon kargu publikoak betetzeko. 
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3.- Patronatuko kide diren pertsona juridikoek organo horretan ordezkatuko dituzten 
pertsona fisikoak izendatu beharko dituzte, fundazioaren estatutuetan ezarritakoari 
jarraituz, eta pertsona fisiko horiek Fundazioen Erregistroan inskribatuko dira. 
 
4.- Patronatuko kideen izendapenak eta kargu-uzteak Euskal Autonomia Erkidegoko 
Fundazioen Erregistroan akordioaren hartzetiko sei hilabeteko epean inskribatu egin 
beharko dira. Akordioak Euskal Autonomia Fundazioen Erregistroan inskripzioa 
egitearen unean baliotasun juridikoa izango du, akordioaren hartzeko unean 
atzeraeraginezko ondoreekin.  
 
Aurreko lerrokadaren eraginpean dauden patronatu-kide berriek Fundazioen 
Erregistroan inskribatu zain daudela jasoarazi beharko dute hartzen dituzten egintza 
eta erabakietan. 
 
5.- Patronatua gutxienez hiru kidek osatuko dute, eta hiru horiek aukeratuko dute 
lehendakaria, euren artetik.  Patronatuak idazkari bat ere izendatuko du. Idazkariak ez 
du zertan patronatuko kide izan. Patronatuko kide ez bada, hitz egiteko eskubidea 
izango du, baina botoa emateko ez. Idazkariari egokituko zaio, beste egiteko batzuen 
artean, patronatuaren erabakiei buruzko ziurtagiria egitea, lehendakariaren 
oniritziarekin. 
 
Fundazioaren estatutuetan ezarritako beste kargu batzuk ere aukeratu ahal izango ditu 
patronatuak. Fundazioaren patronatuaren lehendakariordeak ordezkatuko du 
lehendakaria, falta denean. 
 
6.- Salbuespen gisa, eta behar bezala arrazoitzen bada, fundazioaren patronatua 
pertsona bakar batek osa dezake, eta fundatzaileak beretzat gorde ahal izango ditu 
patronatuak dituen eskumen guztiak. Estatutuetan, kide bakar horrek patronatua uzten 
duenean patronatua zenbatek eta nola osatuko duten zehaztu beharko da, eta, 
edonola ere, kide anitzekoa izan behar du. 
 
12. artikulua.- Patronatuko kideak. 
 
1.- Lehenengo patronatua fundatzaileek izendatuko dute, eraketa-eskrituran. 
Patronatuko kide berrien izendapena, bai patronatua zabaldu egin delako bai kideren 
bat ordeztu behar delako, fundazioaren estatutuetan ezarritakoaren arabera egingo da.  
 
2.- Gobernu-organoko kidearen izendapenaren iraupena mugagabea edo aldi 
baterakoa izan daiteke. Azken kasu horretan, pertsona horiek berriro izendatu ahal 
izango dira, inolako mugarik gabe. 
 
3.- Patronatuko kideek pertsonalki bete beharko dute beren kargua. Nolanahi ere, 
beste patronatukide bat izendatu ahal izango dute beren izenean eta ordezkari gisa 
jardun dezan, baina egintza jakinetarako soilik, eta ordezkatuak jarraibideak idatziz 
ematen badizkio, jarraibide horietara egokitu beharko da.  
 
4.- Patronatuan pertsona juridikoak ordezkatzen dituztenek modu egonkorrean beteko 
dute ordezkaritza-lana. Pertsona fisiko horiek pertsona juridikoan duten karguagatik 
izendatu badituzte, kargu hori uzteak berekin ekarriko du patronatuko kide izateari 
uztea.  
 
5.- Karguagatik patronatukide denaren izenean jardun ahal izango dute, karguan 
ordezko izatea dagokionak jardun ahal izango du, edo, bestela, ordezkatuak berariaz 
izendatzen duen pertsonak. 
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6.- Patronatua osatzen duten pertsonen izendapena Euskal Autonomia Erkidegoko 
Fundazioen Erregistroari jakinarazi beharko dio patronatuak, erabakia hartu eta sei 
hilabeteko epean. Erregistroak izendapena inskribatuko du, eta, epe hori bete ez bada, 
hori ere jasoko du. 
 
13. artikulua.- Patronatua osatzen duten kideen izendapenaren onarpena eta 
izendapenari uko egitea.  
 
1.- Izendatutako pertsona fisikoek edo juridikoek izendapena onartu beharko dute 
Patronatu kide gisa, eta onarpen hori nahitaezkoa izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatu ahal izateko. 
 
Era berean, patronatua osatzen duten pertsonen artetik kargu izateko aukeratutakoek 
ere onartu egin beharko dute izendapena, hurrengo paragrafoan ezarritako moduren 
batean, patronatuari modu frogagarrian jakinarazi ondoren.  
 
2.- Izendapena modu hauetakoren batean onar daiteke: 
 

a) Eskritura publikoaren bidez. 
 
b) Agiri pribatu batean, notarioak legeztatutako sinadurarekin. 
 
c) Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistrora bertara joanda.  
 
d) Izendapena onartu duela egiaztatzen duen idazkariaren ziurtagiria Euskal 
Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan aurkeztuta. Ziurtagiriak notarioak 
legeztatutako sinadura eduki behar du edo, Fundazioen Erregistrora horretarako 
propio joanda, Erregistroko funtzionarioak egiaztatutakoa.  

 
3.- Patronatua osatzen duen pertsona juridiko batek patronatuan ordezkatuko duen 
pertsona fisikoa hautatzeak berekin dakar pertsona juridikoak patronatuko kide izatea 
onartzea, eta onarpen horrek pertsona fisikoak patronatukide izatea onartzen duen 
egunetik aurrera izango ditu ondorio juridikoak. Onarpen hori aurreko paragrafoan 
adierazitako moduren batean egin beharko da. 
 
4.- Patronatuko kide izateari edo karguari uko egin nahi bazaio, hala adierazi beharko 
zaio patronatuari, artikulu honen bigarren puntuan onarpenerako aurreikusitako 
moduetako bat baliatuz. Uko egiteak ondorio juridikoak izango baditu, lehendabizi, 
fundazioaren patronatuari jakinarazi beharko zaio, modu frogagarrian; eta, ondoren, 
Fundazioen Erregistroari, erregistroan inskriba dezan. 
 
14. artikulua.- Patronatukideen lanaren doakotasuna. 
 
1.- Fundazioetako patronatukideek doan beteko dute patronatukide gisa dagokien lana, 
horrek ezertan eragotzi gabe beren egitekoek eragiten dizkieten gastuak kobratzea, 
baldin eta behar bezala justifikatzen badituzte.  
 
2.- Fundatzaileak kontrakorik zehaztu ezean, patronatuak erabaki dezake ordainsari 
bat ematea patronatukide gisa dagozkien egitekoez gainera fundazioan beste zerbitzu 
batzuk ematen dituzten patronatukideei. Erabaki hori erregelamendu bidez ezarriko 
den epean jakinaraziko zaio Babeslaritzari. 
 
15. artikulua.- Ahalmenak eskuordetzea eta ahalordeak ematea. 
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1.- Patronatuak patronatuko kide baten edo gehiagoren esku utzi ahal izango ditu 
ahalmenak, estatutuek berariaz debekatu ezean. Eskuordetzea patronatuko hainbat 
kideren alde egiten bada, betearazleko edo eskuordeko batzorde bat edo batzuk 
eratuko dira. Batzorde horiek fundazioaren estatutuetan araututa egon behar dute. 
Ezin izango dira, inolaz ere, eskuordetu:  
 
a) Kontuen onespena. 
 
b) Jarduera-plana.  
 
c) Estatutuen aldaketa. 
 
d) Fundazioaren bat-egite, zatiketa, eraldaketa eta azkentzea. 
 
e) Beste pertsona juridiko bat eratzeko egintzak.  
 
f) Beste pertsona juridiko batzuetako partaidetzak eskuratzeko edo saltzeko egintzak, 
baldin eta partaidetza horien zenbatekoa fundazioaren aktiboaren % 20 baino 
gehiago bada.   
 
g) Fundazioaren aktiboaren % 20 gainditzen duten ondasunak edo eskubideak 
xedatzeko ezein egintza. 
 
h) Zuzkidura handitzea edo txikitzea.  
 
i) Aktiboen eta pasiboen bat-egite, zatiketa edo lagapen orokorra.   
 
j) Sozietateak edo pertsona juridikoak desegiteko egintzak. 
 
k) Babeslaritzaren baimena behar duten egintzak. 

 
2.- Patronatuak ahalorde orokorrak eta bereziak eman eta errebokatzeko aukera 
izango du, estatutuek beren beregi debekatu ezean.  
 
3.- Eskuordetzeak eta ahalordeak emateak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen 
Erregistroan inskribatu beharko dira. Inskripzio horrek izaera deklaratiboa izango du. 
Ahalordea auzietarako bada, ez da beharrezkoa izango inskribatzea. 
 
16. artikulua.- Beste organo batzuk. 
 
1.- Estatutuek patronatuaz aparte beste organo batzuk aurreikusi ahal izango dituzte, 
berariaz agintzen zaizkien egitekoak betetzeko, aurreko artikuluan aipatutakoak salbu. 
 
2.- Fundazioaren ohiko kudeaketa kudeatzaile bati agindu ahal izango zaio. 
Kudeatzailearen izendapena eta kargu-uztea jakinarazi egin beharko zaizkio 
Babeslaritzari, eta ematen zaizkion ahalordeak Fundazioen Erregistroan inskribatu 
beharko dira. 
 
17. artikulua.- Patronatukide izateari uztea. 
 
1.- Patronatukideak kasu hauetan utziko dio patronatuko kide izateari:  
 
a) Hiltzen denean edo hildakotzat jotzen dutenean; eta pertsona juridikoek, azkentzen 
direnean.  
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b) Legeak ezarritakoaren arabera, ezgaitasun, desgaikuntza edo bateraezintasun 
egoeraren batean gertatzen denean.  
 
c) Patronatuko kide izatera eraman zuen kargua betetzeari uzten dionean.  
 
d) Kargua arduraz betetzen ez duenean (lege honen 19. artikuluan zehazten da hori). 
Kargua ez dela arduraz bete ebazpen judizial bidez adierazi beharko da.  
 
e) Ebazpen judizial batek 19. artikuluan aipatutako egintzengatik erantzukizuna 
eskatzeko akzioa onartzen duenean.  
 
f) Fundazioa eratzeko eskritura publikoa egilesten denetik sei hilabete igaro direnean 
Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroari fundazioa inskribatzeko 
eskatu gabe.  
 
g) Agintaldia amaitzen zaionean, baldin eta aldi jakin baterako izendatu bazuten.  
 
h) Karguari uko egiten diotenean, kargua onartzeko aurreikusitako edozein bide eta 
izapide baliatuta.  
 
i) Estatutuetan kargua uzteko ezarritako arrazoiengatik.  

 
2.- Patronatua osatzen duten kideren batek kargua utzitakoan, Fundazioen 
Erregistroari jakinarazi behar dio patronatuak, erregistroan inskriba dezan. 
 
18. artikulua.- Patronatukideak ordezkatzea eta haien egitekoak etetea. 
 
1.- Patronatukideak estatutuetan aurreikusitako eran ordezkatuko dira. Hala egitea 
ezinezkoa gertatzen denean, 34. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio, eta 
Fundazioen Babeslaritzak ahalmena izango du estatutuak aldatzen diren arte 
fundazioa gobernatu eta ordezkatuko duen organoa behin-behinean osatuko duten 
kideak izendatzeko.  
 
2.- Uneren batean, patronatukideak hiru baino gutxiago badira, 11-6 artikuluan 
aurreikusitako kasuan izan ezik, geratzen direnek hogeita hamar eguneko epean 
jakinarazi beharko diote Babeslaritzari, eta hark aukera hauek izango ditu:  
 
a) Gutxieneko patronatukideen kopurua osatu.  
b) Fundazioa desegiteko eskatu, bideragarria ez dela irizten badio.  

 
3.- Uneren batean, arrazoia edozein dela ere, fundazioaren patronatua osatzen duten 
kide guztiak falta badira, Babeslaritzak horren berri izandakoan beste patronatukide 
batzuk izendatu beharko ditu edo fundazioa desegiteko eskatu.  
 
4.- Epaileak, kautelazko neurri gisa, erabaki dezake patronatukideen jarduera aldi 
baterako etetea, haien kontrako erantzukizun-akzioren bat aurkezten denean.  
 
5.- Fundazioko patronatukideen ordezkapenak eta haien egitekoetan agindutako 
eteteak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatuko dira. 
 
19. artikulua.- Patronatukideen erantzukizuna.  
 
1.- Patronatua osatzen duten pertsonek ordezkari leial batek berez behar duen arduraz 
beteko dute beren kargua.  
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2.- Patronatua osatzen duten pertsonek solidarioki erantzungo diete legearen edo 
estatutuen kontrako egintzen ondorioz edo kargua arduraz ez betetzeagatik eragiten 
dituzten kalte eta galerei.  
 
Patronatukideek ardura gabe jokatu dutela joko da, besteak beste, lege honetan 
exijitutako baimen eta inskripzioen jakinarazpenak eta eskaerak aurkezten ez 
direnean. 
 
Erantzukizunetik aske geratuko dira erabakiaren kontra bozkatu dutenak; erabakiaren 
hartzen eta betearazten parte hartu ez eta frogatzen dutenak ez zutela erabakiaren 
berririk, bai eta, erabakiaren berri izan arren, frogatzen dutenak komeni zen oro egin 
zutela kaltea ekiditeko edo, gutxienez, esanbidez aurka agertu zirela. 
 
3.- Erantzukizuna eskatzeko akzioa agintaritza judizialari aurkeztuko zaio, 
fundazioaren izenean. Honakoek aurkeztu ahal izango dute: 
 

a) Fundazioaren patronatuak berak. Horretarako erabakia arrazoitu egin beharko da, 
eta dena delako patronatukideak ezin izango du erabakia hartzeko prozesu horretan 
parte hartu. 
 
b) Babeslaritzak, bi kasutan: artikulu honen 2. paragrafoan adierazitako egintzen 
kasuan; eta lege honen 17.1.d artikuluan jasotako kasuan, patronatua osatzen duten 
kideek kargua utz dezatela eskatzeko. Era berean, fundazioaren egintza eta 
erabakiak aurkaratzeko legitimazioa izango du, baldin eta egintza eta erabaki horiek 
fundazioa gobernatzen duten legezko edo estatutuetako aginduen kontrakoak badira. 
 
c) Artikulu honen 2. paragrafoaren arabera patronatuarekin ados ez dauden 
patronatukideek eta erabakia hartu zenean ez zeudenek, bai eta fundatzaileak berak, 
patronatukide ez bada. 

 
4.- Patronatua osatzen duten kideen erantzukizuna exijitzeko jurisdikzio arruntean 
aurkezten den akzioa eta horren ondoriozko epai irmoa, biak ere, inskribatu egin 
beharko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan. 
 
20. artikulua.- Erabakiak hartzea. 
 
Patronatuak eratuta egon beharko du, eta estatutuetan ezarritakoari jarraituz hartu ahal 
izango ditu erabakiak. Patronatua eratzeko quoruma sekula ez da hiru patronatukide 
baino gutxiagokoa izango. Berariazko araudirik izan ezean, administrazio-prozedurari 
buruzko legerian aurreikusitakoari jarraituko zaio. 
 
 

LAUGARREN ATALA- ONDAREA 
 
 
21. artikulua.- Ondarearen osaera eta administrazioa 
 
1.- Fundazioaren ondarea honako hauek osatuko dute: batetik, zuzkidura osatzen 
duten eta ekonomikoki balioets daitezkeen ondasunek, eskubideek eta obligazioek, 
eta, bestetik, eratu ondotik fundazioak lortutakoek, zuzkidurari lotu ala ez.  
 
2.- Patronatuari dagokio ondarearen administrazioa eta xedapena, estatutuetan 
ezarritako eran eta lege honetan xedatutakoaren arabera. Fundazioaren helburuak 
betetzeko, fundatzaileek egindako hasierako zuzkidurak eta zuzkidura gisa gerora 
egindako ekarpenak itzulezinak dira, 41-3 artikuluan esandakoa izan ezik. 
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22. artikulua.- Ondasunen eta eskubideen titulartasuna. 
 
1.- Fundazioak agertu beharko du bere ondarea osatzen duten ondasun eta eskubide 
guztien titular gisa, eta irabazi asmorik gabeko entitateei aplikagarria zaien kontabilitate 
araudiaren arabera egindako urteko inbentarioan egongo dira jasota ondasun eta 
eskubide horiek.  
 
2.- Fundazioaren patronatuak eta gobernu eta kudeaketa erantzukizuna duten 
organoek, fundazioaren izenean inskribatu beharko dituzte bere ondarea osatzen 
duten ondasun eta eskubideak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan 
eta legearen arabera dagokion gainerakoetan. 
 
23. artikulua.- Xedatze- eta zergapetze-egintzak. 
 
1.- Fundazioak Babeslaritzari jakinarazi beharko dizkio, horretarako ezarritako epean, 
fundazioaren ondarea osatzen duten ondasun edo eskubideen kostu bidezko edo 
doako xedapen-egintzak baita zergapetze-egintzak ere. Honako hauek hain zuzen: 
 

a) Ondare-zuzkidura osatzen dutenena edota fundazioaren helburuak betetzearekin 
zuzenean lotuta daudenena. 
 
b) Fundazioaren ondarearen zati bat xedatzeko edota zergapetzeko direnak, 
zuzkidura alde batera utzita eta onartutako azken urteko balantzetik eratorritako 
aktibo ez-korrientearen %30 gainditzen dueña. 

 
2.- Fundazioaren ondasunak eta eskubideak haren xedeekin zuzenean lotuta daudela 
ulertuko da, lotura hori berariazko adierazpen batean bilduta dagoenean, hau da, 
fundatzailearen, fundazioko patronatuaren edota fundazioari ekarpena egiten dion 
pertsona fisiko edo juridikoaren -publikoaren zein pribatuaren- adierazpenean bilduta 
dagoenean, eta, beti, ekarritako ondasun eta eskubideei dagokionean. 
 
Era berean, aurreko paragrafoan aipatutako lotura Babeslaritzaren edo agintari 
judizialaren ebazpen arrazoituaren bidez ere egin ahal izango da. 
 
3.- Fundazioaren zuzkidura osatzen duten ondasunak edo eskubideak besterendu edo 
zergapetu ondoren, fundazioak osatu egin beharko du zuzkidura hori aurreko 
baloraziora iritsi arte. Horretarako epea, urtebetekoa izango da, egintza horiek egin eta 
kontatzen hasita. Babeslaritzak, salbuespenez, epe hori luzatu ahal izango du, baldin 
eta fundazioak behar bezala justifikatu eta itzultzeko arrazoizko plana aurkezten badu. 
 
4.- Artikulu honetan bildutako egintzak Fundazioen Erregistroan jasoko dira, edo beste 
edozein erregistrotan, hala badagokio. Patronatuaren erabakiak kaltegarriak badira 
edota fundazioaren bideragarritasunari eragiten badiote, Babeslaritzak baldintzak eta 
gorabeherak egiaztatzeko exijitu ahal izango du, eta hala badagokio, patronatua 
osatzen duten pertsonen aurkako dagozkion erantzukizun-akzioak egikaritu. 
 
24. artikulua.- Oinordetzak eta dohaintzak. 
 
1.- Fundazioek herentziak onartzen badituzte, inbentario-onuraren arabera onartzen 
direla ulertuko da beti. Kode Zibilaren 1024. artikuluan, edota, kasuan kasu, dagokion 
foru-araudian aipatutako egintzak direla-eta inbentario-onuran galerak badaude, 
patronatukideek erantzungo dute fundazioaren aurrean. 
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2.- Kargadun legatuak, kostu bidezko dohaintzak edo ordain gisa emandakoak onartuz 
gero, eta kargarik gabeko oinordetzak, dohaintzak edo legatuak arbuiatuz gero, egintza 
horiek egin eta hurrengo hamar lanegunen barruan jakinarazi beharko dio patronatuak 
Babeslaritzari, eta fundazioarentzat kaltegarriak gertatuz gero egintza horiek, 
Babeslaritzak erantzukizun-akzioak egikaritu ahal izango ditu patronatuko kideen 
aurka, lege honetan zehaztutakoaren arabera. 
 
 

BOSGARREN ATALA.- FUNDAZIOEN FUNTZIONAMENDUA ETA JARDUERA 
 
 
25. artikulua.- Jarduera- eta funtzionamendu-printzipioak. 
 
1.- Fundazioek honako printzipio hauen arabera jardungo dute:  
 
a) Publikotasuna eta gardentasuna. Fundazioaren xede eta jarduerei buruzko 
informazio nahikoa emango dute, herritarrek oro har, eta dauden onuradunek, haien 
berri izan dezaten. 
 
b) Inpartzialtasuna eta bereizkeriarik eza pertsona onuradunak zehazterakoan, baita 
jarduerak eta prestazioak zehazterakoan ere. 
 
c) Jokabide-kodeetan eta funtzionamenduko jardunbide onetan ezarritako gidalerroak 
betetzea. 
 
d) Patronatua osatzen duten kideak fundazioa egoki kudeatzeko nahikoa gaitasun eta 
ezagutza dituzten pertsonak izango dira, gardentasunez eta laguntza-zerbitzuaz 
arituko direnak, fundazioaren interesak euren interesen aurretik jarrita. 
 
e) Lankidetza leiala eta etengabekoa Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen 
Babeslaritzarekin. 
 
f) Ondarea eta errentak fundazio xedeetarako erabiltzea benetan, fundazioaren 
estatutuetan eta indarrean dagoen legedian aurreikusitakoarekin bat etorrita. 
 

2.- Fundazioen antolaketa, funtzionamendua eta erabakiak hartzeko araubidea 
estatutuetan ezarritakoarekin bat etorriko da, eta, hala badagokio, patronatuak 
onartutako barne araubideko arauekin. 
 
Egoki funtzionatzeko, fundazioek honako liburu hauek izango dituzte: akta-liburua, 
eguneko liburua eta urteko inbentario eta kontuen liburua. Liburu horien egitura eta 
edukia merkataritza-legerian dago araututa. 

 
26. artikulua.- Diru-sarrerak eta errentak eskuratu eta horien xedea. 
 
1.- Fundazioek diru-sarrerak lortu ahal izango dituzte garatzen dituzten edota ematen 
dituzten zerbitzuengatik, beti ere, fundatzaileen borondatearen aurkakoak ez badira eta 
jardun horrek balizko pertsona onuradunen eremua modu justifikatu ezinean mugatzen 
ez badu. 
 
2.- Fundazioaren xedeak gauzatzera bideratu beharko da urteko ekitaldiko 
soberakinaren %70 gutxienez, diru-sarrera horiek lortzeko egindako gastuak kendu 
ondoren. 
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Sarrerak eta emaitzak lortu diren ekitaldiaren hasieraren eta ekitaldi hori itxi ondorengo 
hiru urteen arteko epea izango da diru-sarrerak aplikatzeko epea. 
 
3.- Lege honetan xedatutakoaren arabera, administrazio gastutzat joko dira 
fundazioaren ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideen administrazioak 
zuzenean eragindakoak, baita patronatua osatzen duten pertsonek euren karguak 
betetzeagatik jasotzen dituztenak. 
 
Administrazioko gastuen kontzeptu pean egindako kopuruak ezingo du zenbateko 
hauen handiena gainditu: funts propioen %5 edo urteko ekitaldiko soberakinen %20, 
diru-sarrera horiek lortzeko egindako gastuak kendu ondoren. 
 
4.- Artikulu honetako 2. paragrafoan ezarritakoa betetzera bideratu behar ez diren 
gainerako errentak edo sarrerak, administrazio gastuak kendu eta gero, zuzkidura 
edota erreserbak handitzeko erabiliko da, patronatuaren erabakiaren arabera. 
Administrazio gastuen gehieneko portzentajea erregelamendu bidez zehaztuko da. 
 
27. artikulua.- Finantziazioa eta ekonomia eta merkataritzako jarduerak. 
 
1.- Fundazioa finantzatuko da bere xedeak aurrera eramateko, bere ondaretik eta 
jardueratik, zein beste edozein ekarpen motatatik -publikotik zein pribatutik- etorritako 
etekinekin.  
 
2.- Ekonomia-, enpresa- edo merkataritza-jarduerak egin ahal izango dituzte 
fundazioek, fundazioaren xedeekin lotuta daudenak edota haien osagarri direnak, eta 
beti ere, lehiaren defentsa arautzeko arauei men eginez. 
 
Sozietateetan partaide izanda ere parte hartu ahal izango dute edozein ekonomia-
jardueratan, hurrengo paragrafoan adierazitakoarekin bat etorrita. 
 
3.- Fundazioak merkataritza-sozietateetan partaide izatekotan, sozietate-zorren 
gaineko erantzukizun pertsonala ez duten sozietateetan baino ez da izango.  
 
Merkataritza-sozietateetan %20 edo gehiagoko partaidetza duten fundazioek, 
Babeslaritzari jakinarazi beharko diote urteko memorian. Partaidetza hori nagusia 
bada, fundazioek berehala eman beharko diote horren berri Babeslaritzari. 
 
Partaidetza nagusitzat joko da sozietatearen kapitalaren edo boto-eskubideen ehuneko 
berrogeita hamarra baino gehiago edukitzea. Ondorio horietarako kontuan hartuko dira 
egintza bakar batean eskuratutako partaidetza nagusiak zein partaidetza minoritarioen 
geroko eskuraketak, metaketa horiekin fundazioa nagusitasunezko egoeran jartzen 
bada dena delako sozietatean. 
 
Fundazioek, Babeslaritzari jakinarazi beharko diote, halaber, merkataritza-sozietate 
baten partaidetza fundazioaren ondarearen %50etik gorakoa baldin bada. 
 
4.- Edozein tituluren bidez, zorren gaineko erantzukizun pertsonala duten sozietateetan 
partaidetzaren bat jasotzen badu fundazioak -hasierako zuzkidura gisa, edo gerora-, 
besterendu egin beharko du partaidetza hori, betiere urte beteko gehienezko epean 
sozietate horiek eraldatu eta fundazioaren erantzukizuna mugatuta geratzen den 
sozietate bihurtzen ez badira. 
 
28. artikulua.- Kontabilitatea. 
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1.- Ekitaldi ekonomikoa urtebetekoa izango da, eta urte naturala hartuko du, estatutuek 
besterik ez badute zehazten. 
 
2.-Fundazioek, indarrean dagoen kontabilitateari buruzko araudiarekin bat etorrita, 
ondo ordenatuta egingo dute kontabilitatea, bat etorri behar du fundazioaren 
jarduerarekin, eta gauzatutako eragiketen jarraipen kronologikoa egiteko aukera eman 
behar du. Horretarako, eguneroko liburua eta urteko inbentario eta kontuen liburua 
eduki beharko dute ezinbestean.  
 
Urteko kontuek unitate bat osatzen dute, eta fundazioaren ondarearen, finantza-
egoeraren eta emaitzen irudi fidela erakusteko xedearekin argi idatzi behar dira. 
 
3.- Patronatuak, irabazi-asmorik gabeko erakundeei unean-unean aplikagarri zaien 
araudiarekin bat etorrita, urteko kontuak osatu eta onartuko ditu, ekitaldia itxi eta sei 
hilabeteko epean gehienez ere. 
 
4.- Urteko kontuak osatzeko, Babeslaritzak urtez-urte emandako ereduak erabiliko ditu 
fundazioak, indarrean dagoen kontabilitatearen legedian aurreikusitako dokumentu 
ofizialak, hain zuzen. 
 
29. artikulua.- Urteko kontuen aurkezpena, gordailua eta publizitatea. 
 
1.- Urteko kontuak onartu eta hurrengo hamar eguneko epe barruan, fundazioaren 
patronatuak ziurtagiri bat aurkeztuko du Fundazioen Erregistroan gordailutzeko. 
Ziurtagiri horrek honako alderdi hauek jasoko ditu: urteko kontuak (behar bezala 
sinatuta egon beharko dute), emaitzen aplikazioa, eta, hala badagokio, kontu 
kontsolidatuak onartzeko patronatuak hartutako erabakia. Ziurtagiriekin batera, guzti 
horien ale bana aurkeztuko da. Patronatuak, halaber, auditoriako txostena aurkeztuko 
du hurrengo artikuluan aurreikusitako kasuetan. 
 
2.- Urteko kontuak osatzen dituzten dokumenturen bat modu laburtuan egin bada, 
ziurtagirian hala jasoko da, eta arrazoia azalduko da. 
 
3.- Fundazioen Erregistroak, dokumentazioa aztertu eta indarreko araudira formalki 
egokitzen dela egiaztatu ondoren, gordailutu egingo du, eta Fundazioen Babeslaritzari 
emango dio horren berri, baita beharrezkoa den informazio guztia eman ere, 
Babeslaritzak dagozkion eginkizunak bete ditzan. 
 
4.- Fundazioen Erregistroak, bitarteko egokiak erabilita, urteko kontuak aurkezteko 
betebeharra bete ez duten fundazioen zerrenda argitaratuko du, baita kontuak 
akatsekin aurkeztu dituztenena eta Fundazioen Erregistroak eskatutakoa zuzendu ez 
dituztenen zerrenda ere. 
 
5.- Fundazioen Erregistroan gordailututako agiriei buruzko informazioa edonork jaso 
dezake. 
 
6.- Fundazioen Erregistroak sei urtez gorde behar ditu bertan gordailatutako agiriak. 
 
7.- Fundazioen Erregistroak ez ditu inskribatuko urteko kontuak epe barruan aurkeztu 
ez dituzten fundazioei dagozkien egintzak. Salbuespenak honako hauek izango dira: 
patronatuko kideen kargu uzteak, ahalmenen edo ahalordeen eskuordetzak 
errebokatzea, fundazioa desegitea, likidatzaileen izendapenak eta agintari judizialek 
edota administraziokoek emandako ebazpenak.  
 
30. artikulua.- Kontu-ikuskaritza. 
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1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatutako fundazio 
guztien urteko kontuei kanpoko ikuskaritza egingo zaie. Ekitaldia ixten denean, jarraian 
zehaztutako egoera hauetako guztietan daudenei ez zaie egingo: 
 
a) Egoera-balantzearen aktiboko partiden guztirakoa 2.400.000 eurotik beherakoa 
bada.  
 
b) Fundazioak kudeatutako jardueren bolumena 2.400.000 eurotik beherakoa bada. 
Halakotzat hartuko da jarduera propioaren diru-sarreren eta merkataritzako 
jarduerako beste sarreren eta salmenten batura, fundazioaren emaitzen kontuan 
agertzen dena, hain zuzen. 
 
c) Fundazioak, bere kabuz, enpresa-jardueraren bat gauzatzen ez badu, edota 
bazkideen erantzukizuna mugaturik duen edozein sozietatetan % 5 baino gutxiagoko 
partaidetza badu.  
 
d) Fundazioak eskainitako zerbitzuen artean onuradunek ordaintzekoak direnen 
kopurua ez bada dohainik ematen direnen kopurua baino askoz handiagoa. 
 
e) Ekonomia-ekitaldian zehar enplegatutako langileen batez besteko kopurua 50etik 
beherakoa bada. 

 
2.- Era berean, aurreko paragrafoan adierazitako eskakizun guztiak bete arren ere, 
kanpoko ikuskaritza egingo zaie fundazioen kontuei, honako egoera hauetako batean 
baldin badaude: 
 

a) Ekonomia-ekitaldian zehar, lege honen 23. artikuluan aurreikusita dauden 
fundazioaren ondasun eta eskubideen gainean xedatze-eta zergapetze-egintzak egin 
badira eta horien zenbatekoak fundazioaren onartutako azken urteko balantzetik 
eratorritako aktibo ez-korrientearen %30 gainditzen badu.  
 
b) Merkataritzako sozietateetan fundazioak duen partaidetza ordezkatzen duten 
tituluen balioa, fundazioaren egoera-balantzea osatzen duen aktiboaren balio 
guztiaren %50etik gorakoa baldin bada. 
 
c) Fundazioaren egoera-balantzea osatzen duen aktiboaren balio guztiaren %50 
gutxienez, erakunde publikoetatik baldin badator. 
 
d) Lege honen 33. artikuluan aipatutako kontratuen prezioa ekitaldiko gastu guztien 
%15 baino gehiago baldin bada. 
 
e) Babeslaritzaren iritziz, egoera bereziak gertatzen badira. Horrelakoetan, 
Babeslaritzak arrazoiak azalduko ditu justifikatzeko, eta kontu-auditorea izendatuko 
du. 
 
f) Patronatuak, bere borondatez eta gehiengo soilez, hala erabakitzen badu. 

 
3.- Edozein modutan ere, eta beste xedapen batzuk ezarritakoa gora behera, 
fundazioek kontu-ikuskaritza aurkeztu beharko dute baldin eta Kontu Ikuskaritzaren 
Legeak eta hura garatzeko araudiak aurreikusitako egoeraren batean badaude. Lege 
horren arabera, edozein erakundek, beren izaera juridikoa edozein izanik ere, urteko 
kontuen kanpoko kontu-ikuskaritza egin beharko du. 
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4.- Fundazioek batera aurkeztuko dituzte kanpoko ikuskaritza eta urteko kontuak. 
Kanpoko ikuskaritza derrigor egitetik salbuesteko artikulu honetan aurreikusitako 
baldintzak betetzen badira, hala adierazi beharko da kontuekin batera aurkeztuko den 
ziurtagirian. 

 
31. artikulua.- Jarduera-plana. 
 
Patronatuak jarduera-plan orekatu bat landu, onartu eta igorriko du Fundazioen 
Erregistrora hark aztertzeko. Plan hori ekitaldi bakoitzeko azken hiru hilabeteen 
barruan igorriko da, eta bertan jasoko dira hurrengo ekitaldirako finkatutako helburuak, 
garatuko diren jarduerak, kalkulatutako diru-sarreren eta gastuen partiden 
aurreikuspena eta jarduera-planaren azalpen-memoria. Dokumentazio horrekin batera, 
patronatuak jarduera-plana onartu izanaren ziurtagiria ere igorriko da. 
 
32. artikulua.- Derrigorrezko liburuak. 
 
Fundazioek akta-liburua edukiko dute, patronatuko eta fundazioko gainerako organoen 
bileretako aktak bilduko dituena. Akta horiek estatutuetan zehaztu bezala egiaztatuko 
dira, edo bestela, idazkariaren sinadurarekin eta lehendakariaren oniritziarekin. 
Fundazioek eguneroko liburua eta urteko inbentario eta kontuen liburua ere izango 
dute. Liburu horien egitura eta edukia merkataritza-legerian dago araututa. 
 
33. artikulua.- Autokontratazioa. 
 
1.- Patronatuko kideek edo euren ordezkariek ezingo dute fundazioarekin kontraturik 
egin, ez beren izenean ez hirugarrenen izenean, Babeslaritzak horretarako baimena 
ematen ez badu, erregelamendu bidez ezarritako epean. 
 
2- Fundazioaren helburuak ahalik eta ondoen lortzeko egingo dira kontratuak; 
merkatuaren arabera egingo dira fundazioan kontratazioaren ardura duen pertsona 
edo organoak aurretik erabaki arrazoitua eman eta gero.  
 
3.- Kontratatzeko baimen-espedientea Babeslaritzak ebatziko du, arrazoiak adierazita 
eta, batez ere, interes-gatazkarik ez egotea oinarri hartuta. Eskabidea aurkeztu zen 
egunetik hiru hilabete igarota, isiltasun positiboaren bidez ebatzitzat joko da. 
 
 

SEIGARREN ATALA- ESATUTUEN ALDAKETA, FUNDAZIOEN BAT-EGITEA, 
ZATIKETA ETA AZKENTZEA. 

 
 
34. artikulua.- Estatutuen aldaketa. 
 
1.- Fundazioaren patronatuak, arrazoiak emanda, estatutuak aldatzea erabaki dezake, 
baldin eta fundazioaren interesari komeni bazaio, fundazioaren helburua errespetatzen 
bada eta fundatzaileak berariaz debekatu ez badu.  
 
Patronatuak onartutako estatutu-aldaketak fundazioaren xedea errespetatzen dutela 
ulertuko da, eta ez da beharrezkoa izango aldaketa horiek Babeslaritzak onartzea 
erregistroan inskribatu aurretik.  
 
Hala ere, estatutuak aldatzen badira fundatzaileak ezarritako helburuak aldatzeko edo 
ezabatzeko, fundatzailearen onespena beharko da ahal den kasuetan, baita 
Babeslaritzaren berariazko onarpena ere erregistroan inskribatu aurretik. 
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2.- Fundazioaren sorrera ekarri zuten inguruabarrak aldatu badira, fundazioak 
hasierako estatutuen arabera behar bezala jardutea eragozten dutelarik, patronatuak 
estatutuak aldatzea erabaki beharko du, baldin eta halako kasuetarako fundatzaileak 
fundazioa azkentzea erabaki ez bazuen. 
 
3.- Patronatuak ez badu aurreko paragrafoan xedatutakoa betetzen, Babeslaritzak 
hura betetzeko exijituko dio, eta hala egin ezean, agintaritza judizialari aldaketa 
bidezkoa den ebatz dezala eskatu ahal izango dio, patronatuko kideen kontra 
erantzukizun-akzioa erabiltzea baztertu gabe. 
 
4.- Artikuluak aldatzeko edota idazkera berria emateko eskritura publikoa egiletsi 
beharko da eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatu 
beharko da. 
 
35. artikulua.- Bat-egitea. 
 
1.- Fundazioek beste batzuekin bat egin dezakete, fundazioaren helburua 
errespetatzen bada eta fundatzaileak beren-beregi debekatu ez badu. Horretarako, 
ados egon beharko dute bat-egitean parte hartuko duten fundazio guztietako 
patronatuek. 
 
2.- Fundazioen bat-egiteek fundazioen helburuak hobeto betetzeko asmoa izango 
dute. Bi eratara egin ahal izango dira: 
 

a) Aurretik baden fundazio batek beste bat edo batzuk xurgatu. Xurgatzaileak 
xurgatutako fundazioen ondarea eskuratuko du oinordetza unibertsalaren bidez, eta 
xurgatutako fundazioak likidaziorik gabe azkenduko dira. 
 
b) Fundazio berri bat eratu, bat egiten duten fundazioak likidaziorik gabe azkenduta 
eta euren ondareak fundazio berrira eskualdatuta. Fundazio berriak oinordetza 
unibertsalaren bidez eskuratuko ditu ondare horiek. 
 

3.- Babeslaritzak onartu egin beharko du aurretik bat-egitea. Aurka ere egin ahal 
izango du, ebazpen arrazoituaren bidez eta baimen-eskaera jakinarazten den egunetik 
kontatzen hasita hiru hilabeteko gehienezko epean, baina kasu hauetan bakarrik: 
 

a) Legearen aurkako bada. 
b) Fundatzaileek berariaz adierazitako debekua urratzen bada. 
c) Fundazioaren xedea errespetatzen ez badu.  

 
4.- Bat-egitean parte hartzen duten fundazio guztiek egiletsitako eskritura publikoan 
formalizatuko da bat-egitea eta Fundazioen Erregistroan inskribatuko da. 
 
Bat-egitearen eskrituran honako hauek bilduko dira: batetik, fundazio parte hartzaileen 
inguruabar orokorrak, bat-egitetik sortutako fundazioaren estatutuak eta lehen 
patronatua osatuko duten pertsonen identifikazioa; bestetik, azkendutako fundazioen 
bat-egitearen balantzea eta bat-egitean parte hartu duten fundazioen patronatuen bat-
egite erabakien ziurtagiria. 
 
Bat-egitetik fundazio berri bar sortzen bada eta hura Euskal Autonomia Erkidegoko 
Fundazioen Erregistroan inskribatu behar bada, aldi berean inskribatu beharko dira 
bat-egitea eta erakunde berriaren eratzea. 
 
5.- Fundazio batek ezin baditu helburuak bete, Babeslaritzak eskatu ahal izango dio 
antzeko helburuak dituen beste batekin bat-egiteko, Babeslaritzaren aurrean bat-
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egitearen alde agertu den fundazio batekin alegia, eta beti ere, fundatzaileak halakorik 
debekatu ez badu. 
 
Fundazio horrek ez badu beste batekin bat-egin nahi, Babeslaritzak agintaritza 
judizialari eskatu ahal izango dio bat-egitea agintzeko. 
 
36. artikulua.- Zatiketa. 
 
1.- Fundazio bat zatitu nahi bada bere ondarearen zati bat edo batzuk bereizi eta beste 
batzuk sortuz, zatiketa bakarrik egin ahal izango da fundatzailearen kontrako 
borondaterik jasota ez badago, eta beti ere fundazioaren helburuak hobeto betetzeko 
bada. 
 
2.- Zatiketa patronatuak erabakiko du arrazoiak emanez, eta Babeslaritzaren onarpena 
ere beharko da. 
 
3.- Zatiketa eskritura publiko bidez formalizatu beharko da eta Fundazioen Erregistroan 
inskribatu. 
 
37. artikulua - Desegiteko arrazoiak. 
 
Fundazioa desegiteko arrazoiak izango dira: 
 
1.- Eratu zenean finkatutako epea amaitzen denean. 
 
2.- Fundazio arruntak eraldatu eta banku fundazio bihurtzeko Lege honen 66. 
artikuluan aurreikusitako epea igarotzen denean. 
 
3.- Eratu zenean finkatutako helburua erabat betetzen denean. 
 
4.- Fundazioaren helburua betetzea ezinezkoa denean, lege honetan estatutuen 
aldaketari, fundazioen bat-egiteari eta zatiketari buruz xedatutakoa gora behera. 
 
5.- Beste batekin bat egiten duenean. 
 
6.- Estatutuetan edo eratzeko egintzan ezarritako beste edozein arrazoi gertatzen 
denean. 
 
7.- Epai irmo baten bidez hala zehazten denean. 
 
8.- Legeek aurreikusitako beste edozein arrazoi gertatzen denean. 
 

38. artikulua.- Desegiteko moduak.  
 
1.- Aurreko artikuluko lehenengo eta bigarren paragrafoetan adierazitakoa gertatuz 
gero, fundazioa eskubide osoz desegingo da, eta aurreikusitako epea erregelamendu 
bidez zehaztutakoaren arabera luzatu ahal izango da. 
 
2.- Aurreko artikuluko hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren paragrafoetan 
adierazitakoa gertatuz gero, desegiteko erabakia patronatuak hartuko du eta 
Babeslaritzak berretsi. 
 
3.- Adostasunik ez badago edota Babeslaritzak erabakia berresten ez badu,fundazioa 
desegiteko ebazpen judizial arrazoitua beharko litzateke, patronatuak edota 
Babeslaritzak eskatuta, kasuan kasu. 



 
 

 28 

 
4.- Aurreko artikuluko zazpigarren paragrafoan adierazitakoa gertatuz gero, ebazpen 
judizial arrazoitua eskatuko da. 
 
5.- Edozein modutan ere, desegiteko erabakia -eskritura publikoan formalizatu beharko 
dena-, edota, hala dagokionean, epai irmoa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Fundazioen Erregistroan inskribatu beharko dira. 
 
39. artikulua.- Likidazioa eta azkentzea. 
 
1.- Desegitea bat-egite baten ondorioz edo fundazioa azkentzeko arrazoiak bete 
direlako gertatzen den kasuetan izan ezik, desegiteko erabakiak likidazio-prozesua 
eragingo du; eta hura amaitu arte, fundazioak bere nortasun juridikoa izaten jarraituko 
du. Epealdi horretan, fundazioa "likidazioan" identifikatuko da.  
 
2.- Likidazio-prozesua patronatuak likidazio-batzordea izendatzeko erabakiarekin 
hasiko da, batzordeko kideek onartu eta gero, edota legean edo estatutuetan 
horretarako aurreikusitako baldintza suntsiarazlea betetzearekin batera.  
 
Likidazio-batzordea kide batek edo gehiagok osatuko du (kopuru bakoitia izango da) 
eta kide anitzeko organo moduan jardungo du, baldin eta fundazioaren estatutuek 
batzorde horretako kideak izendatzeko araubidea ezartzen ez badute. Batzordea 
osatuta eta karguak onartuta daudenean, patronatuaren eginkizun guztiak bertan 
behera geratuko dira. Likidazio-batzordea ezin bada eratu, patronatuarena izango da 
likidazio-prozesuak eskatzen dituen betebeharrak betetzeko hartu beharreko erabakiak 
hartzeko erantzukizuna.. 
 
3.- Fundazioa likidatzeko hiru urteko epea egongo da. Epe hori igarota, Babeslaritzak 
agintaritza judizialaren esku hartzea eskatu ahal izango du. Likidaziorako, kredituak 
kobratzeko, zorrak ordaintzeko edo gauzatzeke dauden egintzetarako beharrezkoak 
direnak baino obligazio gehiago ezingo da hartu likidazio-prozesuan. Hala behar 
izanez gero, Babeslaritzak fundazioan esku-hartu ahal izango du Lege honen 45. 
artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorrita.  
 
4.- Likidazio eragiketak eskritura publikoan formalizatuko dira, eta erabakia Euskal 
Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatuko da, Babeslaritzak 
txostena egin eta gero. Likidazio-batzordeak, edo patronatuak, hala dagokionean, 
Fundazioen Erregistrora joan eta hona hauek aurkeztuko ditu: onartutako likidazioaren 
balantzea, Babeslaritzak berretsitakoa, eta likidazio eragiketak formalizatu diren 
dokumentuen kopia bat. Zehaztu egin beharko da zein eragiketa dagoen gauzatzeke 
eta nola gauzatuko diren. Erregistroan aurkeztu beharreko dokumentuak eta 
betekizunak erregelamendu bidez aldatu ahal izango dira. 
 
5.- Behin likidazio-erabakia Fundazioen Erregistroan aurkeztuta, fundazioaren 
idazpenak ezeztatu egingo dira eta fundazio azkendutzat joko da. 
 
40. artikulua. - Likidatzaileak. Ahalmenak. 
 
Likidazio egintzei dagokionez, likidazio-batzordea osatzen dutenek fundazioaren 
patronatuko kideek dituzten eskubide, betebehar eta erantzukizun berberak izango 
dituzte. 
 
Likidazio-batzordeak telematikoki eta berehala emango dio Erregistroari eragiketen 
berri, eta horrekin batera, likidazio eragiketen urteko txostena ere aurkeztuko du. 
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41. artikulua. - Geratu den ondarearen erabilera. 
 
1.- Likidazioa egin eta gero geratu diren ondasun eta eskubideak, fundatzaileak 
estatutuetan aurreikusi zuen hartara bideratuko dira, baina beti ere, Euskal Autonomia 
Erkidegoan jarduera nagusia duten entitateetara eta irabazi asmorik gabeko fundazio 
edo erakunde pribatuetara, interes orokorreko erakunde publikoetara edota 
azkendutako fundazioaren antzeko helburuak dituzten erakundeetara. 
 
2.- Estatutuetan ez bada zehazten ondarearen erabilera, Babeslaritzak erabakiko du 
geratu den ondarearekin zer egin. 
 
3.- Pertsona juridiko publikoek eratutako fundazioen soberakina haiei itzuliko zaie 
osorik, edo eratzeko unean edo gerora egin zuten ekarpenaren proportzioan, kasuan 
kasu. 
 
 

ZAZPIGARREN ATALA.- FUNDAZIOEN ERALDAKETA. 
 
 
42. artikulua.- Fundazioak eraldatu eta bestelako erakunde bihurtzea. 
 
1.- Fundazioak, nortasun juridikoa gordeta, eraldatu eta beste mota bateko pertsona 
juridiko bihur daitezke, irabazi asmorik ez dute izango, jatorrizko fundazioaren 
helburuak beteko dituzte, jarduteko eremua Euskal Autonomia Erkidegoan izango dute 
eta fundazioaren ondarea bere osotasunean mantenduko dute. Organo juridiko publiko 
baten tutoretzapean egongo da.  
 
2.- Eraldatzeko erabakia fundazioaren patronatuak onartu behar du, zein pertsona 
juridiko mota izan nahi duen ere erabakiko du, baita estatutuetan egin beharreko 
aldaketak ere.  
 
3.- Eraldaketarekin ez da fundazioa azkenduko, ez eta likidazio-prozedura irekiko. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan baja emango zaio dagokion 
Erregistroan inskribatzeko. 
 
4.- Eraldaketa erabakia Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzak 
baimendu beharko du eta Fundazioen Erregistroan inskribatuko da. Ofizioz 
deuseztatuko da eraldatu den elkartearen idazpena eta espedientea eskumena duen 
erregistroari helaraziko zaio, erregelamendu bidez ezarritakoaren arabera. Eraldaketa 
lege-iruzurrean ez dela egingo zainduko du Babeslaritzak, eta betekizun jakin batzuk 
bete behar direla ere erabaki dezake, fundazio izaera berreskuratzearen obligazioa 
bereziki. 
 
43. artikulua.- Bestelako erakundeak eraldatu eta fundazio bihurtzea. 
 
1.- Fundazio-izaera ez duten pertsona juridikoak eraldatu eta fundazio bihur daitezke 
lege-aginduren batek ez baldin badu berariaz debekatzen. 
 
2.- Eraldatzen den erakundeko organo eskudunak erabakiko du eraldaketa, dagozkion 
gehiengoekin. Nortasun juridikoa ez da aldatuko eta fundazio bat eratzeko 
aurreikusitako aipamenak bilduko dituen eskritura publikoan jasoko da.  
 
Eraldaketa-eskritura Fundazioen Erregistroan eta dagokion erregistroan inskribatuko 
da eta aurreko ekitaldi amaieran itxitako balantzea erantsiko zaio. 
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3.- Eraldaketarekin ez da aldatuko eraldatzen den erakundeak aurretik hartutako 
obligazioekiko zeukan erantzukizun-araubidea, hartzekodunek eraldaketa berariaz 
onartu ez badute behintzat. 
 
 

II. KAPITULUA.- ADMINISTRAZIOAREN ESKU-HARTZEA ETA ANTOLAKETA 
FUNDAZIOEN ARLOAN 

 
 

LEHENENGO ATALA- BABESLARITZA 
 
 
44. artikulua.– Babeslaritzaren izaera, egitekoak eta antolaketa. 
 
1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritza organo administratzaile 
gisa osatu da eta lege honetan ezarritako egitekoak izango ditu: fundazioei 
aholkularitza eta laguntza teknikoa ematea, bai eta fundazio-eskubidea erraztu eta 
behar bezala baliatu dadin sustatzea, eta zaintzea ezen eskumeneko dituen 
fundazioen eraketa, funtzionamendua, estatutuen aldaketa, bat-egitea, zatiketa, 
desegitea eta likidazioa legezkotasunez egiten dela eta fundatzaileen borondatea eta 
fundazioaren helburuak benetan betetzen direla. 
 
2.- Babeslaritzari dagozkio honako egiteko hauek: 
 

a) Fundazioei, haiekin lotutako profesionalei eta hirugarrenei oro har, aholkularitza 
eta informazioa eman euren araubide juridikoaren edozein alderdiri buruz, eta 
hirugarrenei behar den babesa eman. 
 
b) Fundazioei eta haien jarduerei behar besteko publizitatea eman, onuradun izan 
daitezkeenen mesederako. Horretarako garatutako informazio eta komunikazioko 
teknologia berriak erabiliko dira. 
 
c) Txostenak eskatu gaiaren arabera eskumena duten sailei. 
 
d) Fundazioen gobernua:  
 

1- Fundazioan esku-hartu, eta behin behineko kudeaketa bere gain hartu, hala 
badagokio. 
 
2- Patronatua osatuko duten kideak izendatu, 11-6 artikuluan xedatutako kasua 
kenduta, dena-delakoagatik estatutuetan ezarritako gutxieneko kopurua betetzen ez 
bada. Hori guztia, aginduzko publizitatearekin eta fundatzailearen borondatearekin 
bat etorrita eta fundazioaren funtzionamendu normala berreskuratzeko.  
 
Fundazioaren patronatuaren egitekoak bere gain hartu hura desegin eta likidatzeko, 
ezinezkoa bada fundazioa berrosatzea, edota bost urte baino gehiagotan 
jarduerarik ez duela izan egiaztatzen bada. 

 
e) Fundazioen zaintza: 
 

1- Fundazio bakoitzak bere helburuak betetzen dituela zaindu, fundatzaileak 
adierazitako borondatearekin bat etorrita. 
 
Horretarako, erregistroan inskribatu aurretik, txostenak egin eta onartuko beharko 
ditu nahitaez, fundazioen eratze-proiektuetan eta haien estatutu-aldaketetan, Lege 



 
 

 31 

honek ezarritakoarekin bat etorrita, baita haien bat-egite, zatiketa, eraldaketa eta 
azkentze proiektuetan, ere. 
 
Aukeran, sustatzaileak hala nahi izanez gero, aipatutako proiektuei buruzko 
txostenak egingo ditu Babeslaritzak dena-delako behin betiko erabakia hartu 
aurretik.  
 
2- Fundazioen baliabide ekonomikoak fundazioaren helburuak betetzeko eta Lege 
honek ezarritako betebeharrak betetzeko bideratu diren egiaztatu.  

 
f) Fundazioen ikuskapena: 
 

1- Fundazioak ikuskatu jarduerak egiaztatzeko prozeduran. Prozedura horretan, 
Babeslaritzak, indarrean dagoen araudiaren arabera, ikuskatze-ahalmena du, hau 
da, liburuak eta dokumentuak eskatu eta aztertzeko, jarduerak aztertzeko eta 
fundazioen instalazioak bisitatzeko. 
 
2- Urteko ikuskatze-plana. Prebentziozko izaera izango du. Babeslaritzak zenbait 
fundazio aztertu eta ikuskatuko ditu urtean, horretarako ezarriko diren izapideak eta 
protokoloa jarraituta. Besteak beste, egiaztatu egingo da fundazioek bete dutela 
Lege honetako 14-2, 23-1, 24-2, 27-3, 30-3 eta 33. artikuluetan exijitutako 
jakinarazpenak eta baimen-eskaerak aurkezteko betebeharra. 

 
g) Erantzukizuna eskatzea patronatua osatzen duten pertsonei: 
 

1- Erantzukizun-akzioa gauzatu patronatua osatzen duten pertsonen kontra, Lege 
honek aurreikusitako erantzukizun kasuak izan dituztela modu frogagarrian 
egiaztatzen bada. Horretarako ezarritako prozedura jarraituko da. 
 
2- Fundazioaren jardueran ez-zilegitasun penalaren arrazoizko zantzuak aurkituz 
gero patronatuak, ebazpen arrazoitua emango du eta dokumentazio guztia 
Ministerio Fiskalera edota eskumena duen jurisdikzio organora igorriko du, eta  
fundazio interesdunari horren berri emango dio. 

 
h) Legeek eta indarrean dauden gainerako araudiek esleitutako bestelako egitekoak.  

 
3.- Babeslaritzaren jarduerak, aldi baterakoak, legea ahalik eta ondoen betetzeko 
prebentzio eta lagungarri modura egingo dira ahal dela, behar bezalako aholkularitza 
emanez. 
 
4.- Babeslaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak gauzatuko du, 
fundazioen arloan eskuduna den sailaren bitartez. Aholku Batzorde batek lagunduko 
dio bere egitekoetan eta Batzorde horrek prestatuko du Babeslaritzak bere gain hartuta 
dituen eskumenak betetzeko jarduera-proposamen arrazoitua. 
 
5.- Babeslaritzaren eta Aholku Batzordearen egitura eta funtzionamendua 
erregelamendu bidez zehaztuko dira. 
 
45. artikulua.- Babeslaritzaren esku-hartzea eta jardueren egiaztapena.  
 
1.- Babeslaritzak jarduerak egiaztatzeko espedientea irekiko du jarraian zehaztutako 
kasuetako edozeinen susmoak daudenean edota gertatu direla egiaztatzen denean: 
 
- Kontuak ez aurkeztea behin eta berriz. 
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- Irregulartasunak fundazioaren kudeaketa ekonomikoan. 
 
- Fundazioaren helburuak eta benetan gauzatutako jarduerak bat ez etortzea. 
 
- Fundazioaren jarduerarik eza. 
 
- Legeek ezartzen dituzten eginbeharrak, fundatzailearen borondatea edo estatutuak 
ez betetzea. 

 
2.- Jarduerak egiaztatzeko espedientea Legea garatzen duen Erregelamenduan 
ezarritako prozeduraren arabera egingo da. Fundazioen Babeslaritzaren berariazko 
ebazpen bidez amaituko da. Ebazpen horretan honako erabaki hauetako bat hartuko 
da: 
 
a) Jarduerak egiaztatzeko espedientea artxibatzea 1 paragrafoan aurreikusitako 
kasuak gertatu ez direlako edo kasu horiek egiaztatu ez direlako, edo, bestela 
proposatutako neurri zuzentzaileak hartu direlako. 

 
b) 1 paragrafoan aipatutako kasuak benetan frogatutzat jotzea, eta fundazioa 44.2.f) 
artikuluan aurreikusitako Babeslaritzaren hurrengo urteko ikuskatze-planean sartzea. 
 
Babeslaritzak egindako ikuskapenean egiaztatzen bada aipatutako kasuak bere 
horretan jarraitzen dutela eta errekerimenduak egin zaizkion arren, fundazioak ez 
dituela zuzendu, Fundazioen Babeslaritzak agintaritza judizialari esku hartzeko 
eskatu ahal izango dio, hurrengo artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 
 
c) Kasu bakoitzean bidezkoak diren akzio judizialak baliatzea. 

 
d) Espedientea fiskaltzari bidaltzea, fundazioaren gobernu-organoaren jardunean ez-
zilegitasun penalen bat egon dela antzematen bada. 
 

46. artikulua.- Babeslaritzaren esku-hartzea fundazioen irregulartasun larrien 
aurrean. 
 
1.- Babeslaritzak bere gain hartuko du fundazio baten behin behineko kudeaketa baldin 
eta fundazioaren biziraupena arriskuan jartzen duten irregulartasun larriak sumatzen 
baditu bere kudeaketa ekonomikoan, edota fundazioaren helburuak eta gauzatutako 
jarduerak modu larrian aldentzen badira. 
 
2.- Kudeaketa behin behinean bere gain hartzeko, honako baldintza hauek beteko dira: 
 
a) Babeslaritzak, egoki jotzen dituen neurriak hartzeko eskatuko dio fundazioaren 
patronatuari, hura entzun ondoren. 
 
b) Errekerimenduari kasurik egiten ez bazaio hartarako ezarritako epean, 
Babeslaritzak agintaritza judizialari eskatu ahal izango dio, patronatua entzun 
ondoren, fundazioaren behin behineko kudeaketa erabaki dezala. 
 
c) Epaileek behin behineko kudeaketa baimendu ondoren, Babeslaritzak bere gain 
hartuko ditu, epaileek ezarritako epean, patronatuari legeek eta estatutuek ematen 
dizkioten eskumen guztiak. Bere gain hartutako kudeaketa epaileak ezarritako epea 
agortutakoan amaituko da, hura luzatzeko ebazpen judizialik ez badago. 
 
d) Behin behineko kudeaketa erabakitzen duen ebazpen judiziala Fundazioen 
Erregistroan inskribatuko da, baita eskumenak hartzeko administrazio-ebazpena ere. 
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3.- Babeslaritzak fundazioetan esku hartu ahal izango du, jakinarazi beharrik gabe, 
kasu oso larriak gertatzen direnean. Horrelakoetan, patronatuaren ahalmenak hartuko 
ditu bere gain, eta hartutako erabakiaren berri berehala emango dio epaileari, 
dagokiona ebatz dezan. 
 
47. artikulua.- Babeslaritzaren baimenak. Administrazioaren isiltasuna. 
 
1.- Lege honetan aipatutako baimenak izapidetzeko, aplikagarria den administrazio-
prozeduraren legeetan ezarritakoa beteko da.  
 
2.- Babeslaritzari egindako baimen-eskeak ezetsitzat joko dira hiru hilabeteko epea 
igaro ondoren esanbidezko ebazpena jaso ez badute. Salbuespena izango dira 
patronatuko kideen eta fundazioen arteko kontratazioekin lotutakoak, lege honetan 33. 
artikuluan aurreikusitakoa, hain zuzen. 
 
48. artikulua.- Jurisdikzio-errekurtsoak. 
 
1.- Babeslaritzaren egintzak administrazio-bidea amaitzen dute, eta haien aurka 
egiteko administrazioarekiko auzien jurisdikziora jo beharko da. 
 
2.- Fundazioen Erregistroak egindako kalifikazioaren aurkako errekurtsoetan 
emandako ebazpenek administrazio-bidea amaitzen dute, eta haien aurka egiteko 
administrazioarekiko auzien jurisdikziora jo beharko da. 
 
3.- Fundazioak helbidea duen tokiko lehen auzialdiko epaitegiak aztertu beharko ditu, 
dagokion prozedura adierazlearen izapideen arabera aztertu ere, Lege honen 8., 17., 
18., 19., 23., 24., 34., 35., 37., 38., 39., 44., 45. eta 46 artikuluek aipatutako uziak. 

 
 

BIGARREN ATALA- FUNDAZIOEN ERREGISTROA 
 
 
49. artikulua. - Erregistroaren izaera. 
 
1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa erregistro juridikoa da, 
fundazioen gaietan eskumena duen Sailaren menpe dagoena. Egitura organiko 
bakarra du, eta bertan inskribatuko dira lege honen bidez araututako fundazioen 
egintzak, legearen 1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita. 
 
2.- Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren antolaketa eta 
funtzionamendua erregelamendu bidez ezarriko dira. 
 
50. artikulua. - Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren 
eraginkortasuna. 
 
1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa publikoa da, eta idazpenen 
edukia ezaguna dela. 
 
2.- Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroak honako printzipio hauen 
arabera jardungo du: publikotasun materiala eta formala, legezkotasuna, legitimazioa, 
lehentasuna, traktu jarraia, notarioekin lankidetza eta teknologia berrien sustapena. 
 
3.- Izaera eratzailea izango dute fundazioen eraketa, estatutuen aldaketa, patronatuko 
kideen aldaketa, bat-egite, zatitze, eraldatze eta desegite inskripzioak. Kontuan 
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hartuko dira patronatuko kideen aldaketak inskribatzeko 11-4 artikuluan aurreikusitako 
berezitasunak. Gainerako kasuetan inskripzioa adierazpenezkoa izango da. 
 
4.- Fundazioen eraketa eta inskribatu beharreko gainerako egintzak inskribatzea 
nahitaezkoa izango da, eta lege eta erregelamendu bidez aurreikusitako epeen 
barruan egin beharko da. Betebehar hori bete ezik, Babeslaritzak, hala iritziz gero, 
erantzukizun-akzioak egikaritu ahal izango ditu patronatuko kideen aurka. 
 
51. artikulua. - Erregistroaren eginkizunak. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroak honako eginkizun hauek ditu: 

 
a) Fundazioen egintzen kalifikazioa eta inskripzioa, indarreko legediak inskribatu 
beharrekotzat jotzen dituenena, hain zuzen. Salbuespena izango dira Lege honetako 
29-7 artikuluan aurreikusitako kasuak. 
 
b) Ikuskatutako urteko kontuen eta patronatuak onartu dituenaren ziurtagiriaren 
gordailua. Kalifikazioari dagokionez, aurkeztu diren dokumentuak legeak 
exijitutakoak direla egiaztatzera mugatuko da. Patronatukide bakoitzak zer bozkatu 
duen adieraziko da, salbu eta ezinezkoa bada patronatukideek jaso ez dutelako 
aldez aurretik, estatutuetan arautu bezala, hartarako beharrezkoa den informazioa. 
Identifikatu egingo dira abstenitu diren edota kontrako botoa eman duten 
patronatukideak. 
 
c) Fundazioen nahitaezko liburuak gaitzea eta legeztatzea. 
 
d) Infomazio-ohar soilak, gordailatutako dokumentuen eta idazpenen kopia ematea, 
baita inskribatutako egintzen ziurtagiriak eta egintza horiekin lotuta artxibatu edo 
gordailatu diren dokumentuen ziurtagiriak. Hori guztia datu pertsonalen babesa 
kontuan hartuta. Izena erreserbatzearen ziurtagiria ere emango du hala eskatuz 
gero. 
 
e) Bere eskumenekoak diren kontsultei erantzutea. 
 
f) Legeak edo hura garatzeko arauek ezarritako beste edozein. 
 

52. artikulua.- Erregistro-prozedura eta aurkaratzea. 
 
Erregistro-prozedura erregelamendu bidez zehaztuko da. Lege honek edo hura 
garatzeko araudiek beren-beregi arautzen ez dituzten gaietan, administrazio-
prozeduraren arauak aplikatuko dira. 
 
53. artikulua.- Administrazio-isiltasuna erregistro-prozeduran. 
 
Inskribatzeko interesatuta dauden fundazioen ordezkariek Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioen Erregistroan aurkezten dituzten eskabideak ezetsitzat joko dira 
hiru hilabeteko epea amaitzen bada berariazko ebazpena eman gabe. 
 
54. artikulua. - Komunikatzeko eta laguntzeko betebeharrak. 
 
1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioen Babeslaritza administrazio-zerbitzu independenteak dira euren 
artean, fundazioen gaietan eskumena duen Zuzendaritzarekiko bakoitzak duen 
harreman organikoa eta funtzionala gora behera.  
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2.- Komunikazio, elkarkidetza eta etengabeko lankidetza printzipioak izango dira bi 
zerbitzu horien arteko harremanaren ardatz. 
 
55. artikulua. - Komunikazioaren eta informazioaren teknologia berriak. 
 
1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroak eta Babeslaritzak, 
komunikazioaren eta informazioaren teknologia berriak erabili beharko dituzte beren 
eginkizunak betetzean eta beren jardunean, eta beti ere, datu pertsonalen babeserako 
indarrean dagoen legediak bitarteko horiek baliatzeko ezartzen dituen mugak kontuan 
hartuta. 
 
2.- Halaber, herritarrek bide elektronikoak baino ez dituzte erabiliko prozeduren 
izapideak egiteko, garatzeko araudian ezartzen den eran, herritarrek zerbitzu 
publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruz indarrean dauden arauekin bat. 
 
 

HIRUGARREN ATALA- FUNDAZIOEN EUSKAL KONTSEILUA 
 
 
56. artikulua.- Eraketa. 
 
1.- Fundazioen Euskal Kontseilua sortzen da. Kide anitzeko organoa izango da, 
kontsultarako eta hedapenerako organoa, fundazioen alorrean administrazio publikoari 
laguntzeko. 
 
2.- Fundazioen alorrean eskumenak dituen sailari atxikita egongo da, baina ez da bere 
egitura organikoan sartuko. 
 
3.- Kontseiluaren egitura eta osaera erregelamendu bidez arautuko dira. Euskal 
administrazio publikoak eta fundazioak modu paritarioan egongo dira ordezkatuta 
Kontseiluan, kontuan hartuta Euskal Autonomia Erkidegoan badirela fundazioen 
elkarteak. 
 
57. artikulua.- Eginkizunak. 
 
Honako hauek dira Fundazioen Euskal Kontseiluaren eginkizunak: 
 
a) Araudiari buruzko aholkularitza eta informazioa. 
 
b) Administrazio publikoei proposamenak egitea. 
 
c) Fundazioak sustatzea. 
 
d) Indarrean dauden xedapenek agintzen dizkion gainerakoak. 

 
 

III. KAPITULUA.- FUNDAZIO BEREZIAK 
 
 

LEHENENGO ATALA- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO SEKTORE 
PUBLIKOKO FUNDAZIOAK 

 
 
58. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioak. 
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1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren Administrazio 
Instituzionaleko erakundeek fundazioak eratu ahal izango dituzte, edo haietan 
fundatzaile moduan sartu ahal izango dira, ekimen pribatuarekin batera lankidetzan 
jarduteko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eskumen-eremuko eta 
interes orokorreko jardueretan. Aldiz, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak 
ezingo du fundazio batean parte hartu, fundazio horretan izaera pribatuko pertsona 
fisiko edo juridikoek, inongo sektore publikokoak ez direnek, parte hartzen edo 
kolaboratzen badute. 
 
2.- Fundazioak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikokoak izango dira, baldin 
eta sektore horri badagokio fundazioko gobernu-organoko kiderik gehienak izendatzea, 
eta, horrez gain, egoera hauetakoren bat gertatzen bada: 
 

a) Fundazioaren balioaren ehuneko berrogeita hamarra baino gehiago izatea Euskal 
Autonomia Erkidegoak jartzen duen dotazioa. 
 
b) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak jartzen dituen ondasun eta 
eskubideak fundazio-ondarearen balioaren ehuneko berrogeita hamarra baino 
gehiago izatea, modu iraunkorrean.  
 

Egoera horretan, fundazioan, bermatu beharko da Euskal Autonomia Erkidegoko 
sektore publikoak eskubidea duela fundazioaren gobernu-organoko kiderik gehienak 
izendatzeko. 
 
3.- Aurreko paragrafoko b) idatzi-zatian aipatzen den iraunkortasun hori zehazteko, 
ondoz ondoko ekitaldi biko inbentarioen balioek emaitza bat ematen dutenean, 
zeinaren arabera fundazioaren jatorri publikoko ondasunak ondasun guztien ehuneko 
berrogeita hamar baino txikiagoak baitira, fundazioaren gobernu-organoan sektore 
publikoak dituen ordezkariek horren berri eman beharko diote Administrazioari, hain 
zuzen ere fundazioaren adskripzio-organoari, hark sektore publikotik kanpo utzi dezan. 
 
Aldiz, sektore publikokoa ez den fundazio bateko ondoz ondoko ekitaldi biren 
inbentarioek adierazten dutenean fundazio-ondarearen jatorriaren ehuneko berrogeita 
hamarra baino gehiago dela Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikokoa, orduan, 
fundazioa sektore publikoan sartzeko eta artikulu hau betetzen dela bermatzeko, 
sektore publikoak fundazioaren gobernu-organoan dituen ordezkariek, baldin baditu, 
edo, bestela, Babeslaritzak horren berri eman beharko diote ogasun-gaiez arduratzen 
den sailari. 
 
4.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren Administrazio 
Instituzionaleko kideak dagoeneko eratuta dauden fundazioen gobernu-organoetan 
sartu ahal izango dira, fundazioak sektore publikoan sartu barik, haiek artikulu honetan 
aurreikusitakoa betetzen dutenean; kasu horietan, honako hau ere bete behar dute: 
 

a) Erakundeak gobernu-organo horietan egongo dira lehendik ere baden fundazio 
batekin lankidetzan jarduteko; horrek, dena den, ez du ekarriko subjektu publikoak 
gehiengoa izatea fundazioaren patronatuan. 
 
b) Fundazioan sartzeak ez du ekarriko erakundea etorkizunean finantzatzeko 
konpromisorik: diru-laguntzei buruzko legediak mugatuko du zer esleitu daitezkeen. 
Subjektu publikoek lehendik ere badiren fundazio horiei dohainik egiten dizkieten 
ekarpenak ezin izango dira fundazio- ondarean sartu, eta diru-laguntzei buruzko 
legediak zuzenduko ditu, edo, hala badagokio, ondareari buruzkoak. 
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59. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioen 
araubide juridikoa. 
 
1.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioak lege honetan eta 
fundazioen gaineko arautegian, Euskal Administrazio Publikoari buruzko antolamendu 
arau-emaileetan, eta Zuzenbide Pribatuan oinarrituko dira. Inoiz ezingo dute ahal 
publikoak erabiltzeko ahalmenik izan, eta haien helburua inoiz ez da izango nahitaezko 
zerbitzu publikoak ematea. 
 
2.- Gobernu Kontseiluaren baimena beharko da lege honetan ezarritako baldintzen 
arabera sektore publikoan sartuko den fundazio bat eratzeko; baimen hori, berriz, 
Dekretu bidez emango da, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan 
inskribatu baino lehen. 
 
3.- Legeok eta beste fundazioen gaineko arautegiak zer ezartzen duen fundazio-
borondatea baliozkoa izan dadin, horixe beteko du onartze-dekretuak. Bestalde, legedi 
horretan ezartzen diren edukiak izan beharko ditu eskritura publikoan jasotzeko. 
 
4.- Eduki horiez gain, honako hauek zehaztuko ditu: 
 

a) Administrazio Orokorreko zer saili atxikitzen zion fundazioa. 
 
b) Zer araubide juridiko zehatz aplikatu behar zaien, hala badagokie, ekonomia-
finantzen araubideko gaiei eta giza baliabideei. 
 
c) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko zer organo edo erakundek duen 
ahalmena eratze-egintzak gauzatzeko eta onartze-dekretua betearazteko, fundazioen 
gaineko legediaren arabera.  

 
5.- Prestatzeko prozeduran, aldi berean izapidetuko dira fundazioa onartzeko dekretu-
proiektua eta haren estatutu-proiektua; proiektu horrek, berriz, azalduko du zer eduki 
izan behar duen eta zelan onartu eta formalizatu behar den, fundazioei buruzko 
legeriaren arabera. 
 
6.- Pertsona juridiko publikoek Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko 
fundazio bat eratzen badute, fundazioa eratzeari edo fundazioan parte hartzeari buruz 
zabaltzen duten administrazio-espedientean, memoria bat sartu beharko da, besteak 
beste behar adina justifikatzeko zer dela-eta uste den hobeto lortuko direla interes 
orokorreko helburuak fundazio baten bitartez, indarrean dagoen legerian jasotako 
beste forma juridiko publiko edo pribatu batzuen bitartez baino. 
 
7.- Behin fundazioa eratu eta gero, Jaurlaritzaren baimena beharko da artikulu 
honetako 3. puntuko edukiren bat aldatzeko. 
 
8.- Gobernu Kontseiluaren Dekretu bidez emango da Euskal Autonomia Erkidegoko 
sektore publikoko fundazio bat azkentzeko erabakia. Dekretu horretan, neurriak 
arautuko dira langileen araubideaz, ondareaz, erakundearen eskubide eta 
betebeharren jarraipenaz eta haren ekonomia eta finantzak kitatzeko betekizunez. 
 
60. artikulua.- Sektore publikoko fundazioak. 
 
1.- Kontratazio publikoaren araudiaren arabera edo Kontuen Epaitegiaren arabera 
sektore publikoko fundaziotzat jotzen direnek araudi horretan ezarritako baldintzak, 
obligazioak eta kontrolak bete beharko dituzte. 
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2.- Obligazio horien artean, Kontratazio publikoaren araudiaren arabera sektore 
publikoko fundaziotzat jotzen direnek bermatu beharko dute haien kontratazioa 
printzipio hauen arabera gauzatuko dela: lizitazioetan parte hartzeko askatasunaren 
printzipioa, prozeduren gardentasunaren eta publizitatearen printzipioa, eta lehiakideen 
arteko diskriminaziorik ezaren eta tratu-berdintasunaren printzipioa. 
 

 
BIGARREN ATALA- BANKU FUNDAZIOAK 

 
 
61. artikulua.- Banku-fundazioak. 
 
1.- Banku-fundazioak dira kreditu-erakundeetan, zuzenean nahiz zeharka, kapitalaren 
edo erakundearen boto-eskubideen %10eko partaidetza duten fundazioak, edota 
partaidetza horri esker patronatuko kideren bat izendatzeko edo kentzeko ahalmena 
dutenak. 
 
2.- Banku-fundazioek gizarte-helburua izango dute eta beren jardueraren ardatza 
gizarte-ekintza aurrera eramatea eta garatzea izango da, baita kreditu-erakundean 
duten partaidetza egoki kudeatzea ere. Izendapenean "banku-fundazioa" adierazpena 
agertuko da.  
 
3.- Banku-fundazioek, fundazioen legeri orokorra, banku-fundazioei buruz indarrean 
dagoen araudia eta aplikatu beharreko araudi guztia arautzen behar dituzte. 
 
4.- Banku-fundazioek ez dira egongo Lege honek 26-2 artikuluan ezarritako mugen 
eraginpean. 
 
62. artikulua.- Banku-fundazioen gobernu-organoak. 
 
1.- Banku-fundazioen gobernu-organoak Patronatua, Zuzendaritza Nagusia eta, 
kasuan kasu, estatutuetan aurreikusitako gainerakoak dira. Hori guztia, fundazioen 
araudi orokorrarekin eta banku-fundazioen indarreko legeriarekin bat etorrita. 
 
2.- Patronatuaren eginkizunak izango dira, besteak beste, fundazioen araudi orokorrak 
eta banku-fundazioen indarreko legeriak exijitutako txostenak eta dokumentuak 
kontrolatzea, gainbegiratzea eta finantza gaietan eskumenak dituzten agintariei 
igortzea. 
 
Patronatuko kideek beren eginkizunak betetzeko ezagutza berezituak eta esperientzia 
izan beharko dute. Era berean, bateraezinak dira patronatukide izatea eta antzeko 
kargu bat edukitzea banku-fundazioa akzioduna den banku-erakundean, edo banku-
taldeak kontrolatutako beste erakundeetan. Estatutuetan zehaztu ahal izango dira, 
halaber, patronatukideei aplikagarriak izango zaizkien beste eskakizun edo 
bateraezintasun batzuk, baita interes gatazkak arautuko dituzten arauak ere. 
 
63. artikulua.- Aurrezki-kutxak banku-fundazio edo fundazio arrunt bihurtzea. 
 
1.- Aurrezki-kutxek, banku-fundazioei buruz indarrean dagoen araudiaren 
aurreikusitako oinarrizko kasuetan, beren finantza-jardueraren eraginpeko ondare 
guztia beste kreditu-erakunde batera intsuldatu beharko dute kreditu-erakundearen 
akzioen truke, eta aurrezki-kutxak banku-fundazio bilakatuko dira, baldin eta aipatutako 
Legean aurreikusitako betekizunak betetzen badituzte; edo aipatutako betekizunak 
betetzen ez badituzte, fundazio arrunt bilakatuko dira, eta kreditu-erakunde gisa 
jarduteko baimena galduko dute. 
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2.- Indarreko araudiak xedatutakoa betetze aldera banku-fundazio bihurtu behar diren 
aurrezki-kutxak, araubide orokorreko fundazio bihurtuko dira kreditu-erakundean behar 
besteko partaidetza lortzen ez badute. Fundazio horiek jatorria duten aurrezki-kutxen 
izen propioak erabili ahal izango dituzte beren sozietatearen izenean eta beren 
jardueretan. 
 
64. artikulua.- Fundazio arruntak banku-fundazio bihurtzea. 
 
1.- Kreditu-erakunde baten partaidetza eskuratzen duten fundazio arruntek, partaidetza 
hori kapitalaren edo erakundearen boto-eskubideen %10era gutxienez iristen bada, 
zuzenean nahiz zeharka, edota partaidetza horrek kreditu-erakundearen administrazio-
organoko kideren bat izendatu edo kargutik kentzen uzten badio, fundazio arrunt horiek 
banku-fundazioa bihurtu beharko dira. 
 
Aurreko artikuluan aurreikusitako kasuan, patronatuak hartu beharko du banku-
fundazio bihurtzeko erabakia; estatutuak onartu beharko ditu eta patronatu berria 
izendatu. 
 
2.- Banku-fundazioei buruzko araudian aurreikusitako partaidetza eskuratu eta 
hurrengo sei hilabeteen barnean hartu beharko da fundazio arrunta bihurtzeko 
erabakia. Aipatutako epea igarota banku-fundazio eraldatu eta fundazio arrunta bihurtu 
ez bada, azkendu egingo da fundazioa eta likidazio-prozedura irekiko da.  
 
 

XEDAPEN GEHIGARRIAK, IRAGANKORRAK, XEDAPEN INDARGABETZAILEA 
ETA AZKEN XEDAPENAK 

 
 
Lehenengo xedapen gehigarria.- Fundazio publiko sanitarioak. 
 
Euskal osasun publikoa kudeatzeko araudiaren babesean sortutako fundazioak beren 
araudi propioaz arautuko dira, eta Lege hau osagarri gisa aplikatuko da. 
 
Bigarren xedapen gehigarria.- Alderdi politikoekin lotura duten fundazioak. 
 
Alderdi politikoekin lotura duten fundazioek Lege hau jarraituko dute, legearen eta 
aurrekontuen aldetik aurreikusitako finantzazio sistemaren berezitasunak kontuan 
hartuta. 
 
Hirugarren xedapen gehigarria.- Informazio errekerimenduak beste administrazio 
batzuei. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoak Estatuko edota autonomia erkidegoetako fundazioen 
erregistroei eskatu ahal izango die bere eskumenak garatzeko behar duen informazioa, 
jardueraren lurralde-eremua zehazteko informazioa bereziki. 
 
Laugarren xedapen gehigarria.- Notarioen betebeharrak. 
 
Lege honen arabera Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatu 
behar diren dokumentuak baimentzen dituzten notario eskuesleek, berehala emango 
diote horren berri Babeslaritzari. 
 
Bosgarren xedapen gehigarria.- Berdintasun Legea. 
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Fundazioen organoak eratzerakoan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legeak bildutako aurreikuspenak hartuko dira kontuan, 
fundazioen patronatuko ordezkaritza orekatuari dagokionez, bereziki. 
 
Xedapen iragankorra.- Fundazioen estatutuen egokitzapena. 
 
Lege honek esaten duenera moldatu beharko dituzte fundazioek euren estatutuak, 
legea indarrean sartu eta urte beteko epean. Epe hori luzatu egin ahal izango du 
Babeslaritzak, luzapena justifikatzen duten salbuespeneko gorabeherak badaude. 
Betebehar hori bete ezean, Lege honek 19. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuko da. 
 
Xedapen indargabetzailea. 
 
Indargabetuta geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko 
ekainaren 17ko 12/1994 Legea, bai eta Lege honetan ezarritakoaren aurka dauden 
maila bereko edo txikiagoko xedapen guztiak. 
 
Azken xedapenetatik lehenengoa.- Erregelamendu bidezko garapena. 
 
Eusko Jaurlaritzari baimena ematen zaio Lege hau garatzeko eta betearazteko behar 
diren xedapenak emateko. 
 
Azken xedapenetatik bigarrena.- Indarrean jartzea. 
 
Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean 
jarriko da indarrean. 
 
Azken xedapenetatik hirugarrena.- Indarrean sartzeari buruzko salbuespena. 
 
Kontuak emateari, aurrekontuei eta auditoriei buruz Lege honetan aurreikusitakoa, 
2015eko ekitaldi ekonomikoan jarriko da indarrean. 
 
 


