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Estatutu onartutak, 2006.eko Ekainaren 18an,
Ezohiko Batzar Nagusian, honetarako deituak
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I. TITULUA
DEFINIZIOAK ETA HELBURUAK

1. Artikulua
Izaera, eremua
eta eskumena

2. Artikulua
Nortasuna, autonomia
eta gaitasuna

Asociación de Forestalistas de Bizkaia–Biz
kaiko Basogintza Elkartea (AFB–BBE) alor
profesionaleko elkartea da eta Bizkaiko basojabeak biltzen ditu.

1º. AFB–BBEk erabateko nortasun juri
dikoa du eta jarduteko gaitasun osoa bere
izenean eta bere bazkideen izenean.

Erakunde autonomiaduna da, irabaz asmorik
gabea, beste gizarte erakundeetatik indepen
dentea eta bere bazkideen nahiak bakarrik
arautzen dutena.

2. AFB–BBEk autonomia administratiboa
eta ondarezkoa izango du.

Apirilaren 1eko 19/1997 Legean, sindika
tuetan bazkidetzeko eskubidea arautzeari
buruzkoan, xedatutakoaren arabera eratu da
(apirilaren 4ko BOE, 80. zb.) eta apirilaren
22ko 873/1977 Errege Dekretuan, aurreko le
gearen babesean eratutako erakundeen estatu
tuen gordailutzari buruzkoan, xedatutakoaren
arabera (apirilaren 28ko BOE, 101. zb.).
AFB–BBEren jarduera eremua Bizkaiko Lu
rralde Historiko osoa da eta egoitza soziala
Galdakaon du (Bizkaian): Gumuzio auzoa,
z/g.
AFB-BBEk erabateko nortasun juridikoa du
eta bere eskumenak bazkideen banakako edo
taldeko interesetara mugatzen dira, beraien
jarduera profesionalean eragina duten gai
guztietara eta baso-jabe legez dituzten intere
sak defendatzera.

3. AFB–BBEk dagozkion prozedurak sus
tatu eta bere egin ahal izango ditu eta da
gozkion eskubideak eta ekintzak burutu
edozein agintariren, erakunderen eta ju
risdikzioren aurrean.
4. AFB–BBEk behar adinako gaitasuna du
bere helburuak betetzeko ekintzak eta
kontratuak egiteko.
5. AFB–BBEk beste erakundeekin bat egin
dezake, federatu edo elkartu. Elkarte ho
riek profesionalak izango dira, Bizkaiko
Lurralde Historikokoak, Euskal Auto
nomia Erkidegokoak edo nazio edo na
zioarte mailako bestelako erakundeak.
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3. Artikulua
Helburuak eta funtzioak
AFB–BBEren helburu nagusiak izango dira:
a. Bizkaian dauden baso lurren jabe guztiak
bildu, jabeak hala nahi izanez gero.
b. Kontzientziazio maila orokorra eta agin
tari politikoena bereziki hazten saiatu,
basoko baliabideen kudeaketa arraziona
la, errentagarria eta jasangarria egin behar
dela eta. Bereziki azpimarratu kudeake
ta horrek maila guztietan eskatzen duen
profesionalizazioa.
c. Trebakuntza sustatu, batez ere baso-ja
beei eta antzekoei zuzendua.
d. Basogintzako talde profesionalen arteko
komunikazioa sustatu.
e. Bizkaiko baso-jabeen ordezkaria izan
Administrazioarekin eta basoko produk
tuak kontsumitzen dituzten enpresekin
dituzten harremanetan eta egoki iritzi
tako foroetan, baita bestelako erakunde
homonimoetan ere.
f. Basogintzako beste elkarte publiko na
hiz pribatuekin lankidetzan aritu, sekto
reko elkargo eta elkarte profesional eta
sindikal desberdinekin eta ikastetxeekin
eta ikerketa zentroekin denen intereseko
gaietan.
g. Bazkideei laguntza teknikoa eskaini, na
hiz Elkarteko bitartekoak erabilita nahiz
Administrazioari behar diren eskariak
eginda.
h. Bazkideen banako edo taldekako intere
sak babestu eta defendatu euren lanbi
dean dihardutenean edo lanbide horri
buruzkoak direnean.
i. Basojabetza kudeatzeak duen gizarteare
kiko zerbitzuaren espiritua sustatu.
j. Elkarteko gobernu organoek intereseko
tzat jotako beste guztiak.

4. Artikulua
Bazkideak
Bazkideen betebeharrak:
1. AFB-BBEko kide izan daitezke Bizkaian
dauden basoen jabeak, nahiz pertsona fi
sikoak nahiz juridikoak.
2. AFB–BBEn borondatez sartuko da. Go
bernu-batzordeak onartu beharko du kide
berria eta Batzorde horrek, egoki izanez
gero, Estatutu hauen arabera bazkideek
dituzten betebeharrak beteko dituela ber
matzeko behar diren bermeak eskatuko
dizkio.
Gobernu-batzordeak bazkide izateko es
karia atzera bota dezake, ezezkoa emate
hutsarekin.
3. Bazkidea onartzeko eskariak AFB-BBEko
idazkaritzara igorriko dira. Eskaria onartu
eta eskatzaileak kuota ordaindu ondoren,
AFB-BBEko bazkide bihurtuko da.
AFB–BBEren egoitza sozialean egongo
da bazkideen Erregistro liburua eta hor
Elkarteko kide guztiak agertuko dira eta
egondako altak eta bajak ere bai.
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5. Artikulua
AFB–BBEko
beste bazkideak
1. Bazkide babesleak
Pertsona fisiko edo juridikoak, AFBBBEko ohiko bazkide izan eta ekarpen
ekonomikoak, materialak edo profesio
nalak egin dituztenak aldizka edo berezi
ki garrantzitsuak.
AFB-BBEk antolatutako batzar eta
ekintzetan parte hartzeko eskubidea
izango dute, ahotsarekin baina botorik
gabe. Era berean, ez dute hautatzeko
ahalmenik izango eta ezingo dira hauta
tu.
2. Ohorezko bazkideak.
AFB-BBEko Batzar Nagusiak, Gober
nu-batzordeak eskatuta, Elkarteko Oho
rezko Bazkide izendatu ahal izango du
nazioko edo atzerriko zientzietako, kul
turako… jendea Elkarteak defendatzen
dituen helburuen alde lan egin, ezagutzak
garatu… dituztelako nabarmendu badira.
Elkarteko idazkaritzak Ohorezko Bazki
deen erregistroa eramango du, eta horiek
ez dute inolako kuotarik ordainduko. Ez
dute hautatzeko ahalmenik izango eta
ezingo dira hautatu.
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6. Artikulua
Bazkide izateari utzi
AFB-BBEko bazkide izateari utziko zaio,
honako arrazoiren batengatik:
1. Bazkideak berak hala erabakita: Honek
elkarteko idazkaritzan adierazi beharko
du bere nahia agirien bidez.
2. Bazkidea hiltzeagatik, pertsona fisikoa
baldin bada.
Hil den bazkide baten basoen titularrek
Elkarteko bazkide izaten jarrai dezake
te, baso horien titular direla kreditatzen
badute eta horien ordezkaria zein izango
den zehaztuta.
3. Bazkide den pertsona juridikoa banandu
egin delako.
4. AFB-BBEko Gobernu-batzordearen era
bakiz, bazkideak estatutuak betetzen ez
dituelako edo Elkartearen interes edo ja
rraibideen aurka ari delako.
5. Elkartearekin dituen diru betebeharrak
betetzen ez dituelako, bigarren errekeri
mendua egin eta bi hilabetera. Gobernubatzordeak baja ematea erabakiz gero,
interesatuari jakinaraziko zaio eta egingo
den Elkarteko lehenbiziko Batzar Nagu
sian emango da horren berri.
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7. Artikulua
Bazkideen eskubideak

8. Artikulua
Bazkideen eginbeharrak

AFB-BBErekiko bazkideek orokorrean di
tuzten eskubideak honakoak dira:

AFB-BBEko bazkideen eginbeharrak, oro
korrean, honakoak izango dira:

a. Batzar Nagusietan, Eskualdeetako Ba
tzarretan eta bestelako organo zuzentzai
leetan parte hartu Estatutuan erabakiko
den moduan.

a. Elkarteko estatutuak, akordioak eta bes
telako arauak onartu eta bete, eta elkarte
ko jardueretarako ekarpenak egin.

b. Gobernuko organo eta AFB-BBEko go
bernu organo eta ordezkari guztiak hau
tatu eta hautagaia izan.
c. AFB-BBEn askatasun osoz adierazi
norberaren iritzia, eta horretarako gaiak
sustatu idatziz Batzar Nagusiko eguneko
zerrendan sartzeko.
d. AFB–BBErengandik, estatutu haue
tan aurreikusitakoaren arabera, bakarka
beharko luketen laguntza guztia jaso
erakundeko zerbitzuak erabilita eta ho
rrek eskaintzen dizkien onuretan parte
hartu.
e. Erakundeak kudeatzen dituen gaien berri
izan, baita gai horiek nola doazen ere.
f. Gobernu organoek sar edo zehatz di
tzaketenak.

b. Gobernu-batzordeari jakinarazi baz
kidearen ustez AFB-BBEren helburu
edo interesen aurka doan gorabehera
edo egoera oro. Baita horren aldeko edo
aurkako oro ere.
c. Zehaztuko diren kuotak ordaindu.
d. Baso jabetzaren izen ona eta duintasuna
zaindu bere jarrerarekin, jokaerarekin eta
iritziekin.
e. AFB-BBEko zuzendaritza organoek
agindutako eginbeharrak bere egin, eta
bidegabeko lehian parte hartzea edo ari
tzeari uko egin.

II. Titulua. AFB-BBEko Organo Errektoreak
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II. TITULUA
AFB-BBEko
ORGANO ERREKTOREAK

9. Artikulua
Gobernu organoak
eta karguak

AFB-BBE honako organo eta karguek zu
zenduko eta aginduko dute:
1. Batzar Nagusia, bazkide guztiek osatua.
2. Gobernu-batzordea. Presidenteak, presi
denteordeak, idazkariak, diruzainak eta
gehienez bost bokalek osatua. Gobernubatzordean Bizkaiko eskualde guztietako
baso-jabeak egon beharko dira ordezka
tuta.

mendu eta Presidenteak ontzat eman
dako aktetan.
8. Boto emaile orok formulatu ahal izango
du dagokion Batzordean gehiengoaren
akordioz hartutako erabakiaren aurka
boto partikularra. Une berean eta idatziz
egin beharko du hori. Arrazoiak agertuko
ditu idatzi horretan eta presidenteari
emango dio. Boto partikular hori osoosorik jaso beharko da dagokion aktan.
9. Gobernu-batzordeko kideek nahitaez
joan behar dute bileretara, egoera be
rezietan izan ezik. Horrelakorik gertatuz
gero, behar bezala justifikatu beharko du
egoera hori interesatuak.

3. Eskualdeetako Batzordeak. Eskualde
bakoitzeko bazkideekin.
4. Presidentea, Elkartekoa eta Gobernuko
organo guztietakoa izango da.
5. Akordioak egondako botoen gehiengo
soilarekin onartuko dira, Estatutu hauen
arabera quorum berezi bat behar ez den
kasuetan izan ezik. Berdinketa egonez
gero, Elkarteko presidenteak erabakiko
du.
6. Akordio guztiek berdin behartuko di
tuzte bazkide guztiak, baita bertaratu ez
ziren kideak ere.
7. Elkarteko gobernu organoetako bilera
ororen berri jasoko da Idazkariak bai

10. Artikulua
Bizkaiko eskualdeak
Bizkaiko udalerriak ondorengo eskualdeetan
sartuta daude:
1. Eskualdea
BUSTURIALDEA.
Udalerriak: Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Bus
turia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Forua,
Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarran
gelu, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka,
Murueta, Muxika, Nabarniz, Sukarrieta.
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2. Eskualdea
LEA ARTIBAI.
Udalerriak: Amoroto, Aulesti, Berriatua,
Etxebarria, Gizaburuaga, Ispaster, Lekeitio,
Markina-Xemein, Mendexa, MunitibarArbatzegi Gerrikaitz, Ondarroa, ZiortzaBolibar.
3. Eskualdea
DURANGALDEA.
Udalerriak:Abadiño, Atxondo, Berriz, Du
rango, Elorrio, Ermua, Garai, Iurreta, Izur
tza, Mallabia, Mañaria, Zaldibar.
4. Eskualdea
ARRATIA NERBIOI.
Udalerriak: Amorebieta - Etxano, Arakaldo,
Arantzazu, Areatza, Arrankudiaga, Arrigo
rriaga, Artea, Basauri, Bedia, Dima, Etxebarri,
Galdakao, Igorre, Lemoa, Orozko, Otxandio,
Ubidea, Ugao-Miravalles, Urduña–Orduña,
Zaratamo, Zeanuri, Zeberio.
2. Eskualdea
EZKERRALDEA - ENKARTAZIOAK.
Udalerriak: Abanto y Ciervana- Abanto
Zierbena, Alonsotegi, Artzentales, Balma
seda, Barakaldo, Bilbao, Karrantza Harana–
Valle de Carranza, Galdames, Gordexola,
Güeñes, Lanestosa, Muskiz, Ortuella, Por
tugalete, Santurtzi, Sestao, Sopuerta, Trucios
- Turtzioz, Valle de Trápaga -Trapagaran,
Zalla, Zierbena.
2. Eskualdea
TXORIERRI–URIBE KOSTA.
Udalerriak: Arrieta, Bakio, Barrika, Berango,
Derio, Erandio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika,
Getxo, Gorliz, Larrabetzu, Laukiz, Leioa,
Lemoiz, Lezama, Loiu, Maruri - Jatabe, Me
ñaka, Mungia, Plentzia, Sondika, Sopelana,
Urduliz, Zamudio.

11. Artikulua
Batzar Nagusia
Elkarteko gobernu organo gorena Batzar
Nagusia da eta horrek du Elkarteko subira
notasuna, bazkideen borondatearen zuzene
ko adierazpidea baita.
Batzar Nagusian, dela ohikoan dela ezo
hikoan, aurrez eguneko zerrendan dauden
gaiak bakarrik tratatuko dira.

12. Artikulua
Deialdia eta
eguneko zerrenda
Batzar Nagusiaren data, tokia eta eguneko
zerrenda Gobernu-batzordeak finkatuko
ditu ospatu behar den eguna baino hamabost
egun lehenago.

13. Artikulua
Ohiko Batzar Nagusia
Ohiko Batzar Nagusia gutxienez urtean be
hin izango da, urteko lehenbiziko seihilabe
tekoan.
Gobernu-batzordeak egingo ditu Batzarrean
eztabaidatuko diren dokumentuak eta ezta
baidarako oinarrizko proposamenak.
Ohiko Batzar Nagusiak gobernu organoaren
egoki iritzitako jarduerak eztabaidatzen eta
epaitzen ditu, hala balegokio. Elkarteak hurren
go Ohiko Batzar Nagusira arte jarraitu beharre
ko printzipioak eta lerroak definitzen ditu.
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14. Artikulua
Ezohiko Batzar Nagusia
Ezohiko Batzar Nagusia egingo da Gober
nu-batzordeko kideen gehiengo osoak hala
erabakiz gero, Gobernu-batzordearen erdiak
ezezkoa eman edo dimitituz gero edo gu
txienez bazkideen hiruren batek hala eskatuz
gero. Azkeneko kasu honetan Ezohiko Ba
tzar Nagusia eskaria jaso eta berrogeita bost
egun natural baino lehenago deituko da, eta
deialditik gehienez hiru hilabeteko epean
egingo da.
Ezohiko Batzar Nagusian deialdia egiteko
egon diren gaiak bakarrik aztertuko dira, eta
Ohiko Batzarraren antzeko prozesua izango
du.

15. Artikulua
Batzar Nagusiaren
funtzionamendua
1. Batzar Nagusiak lehenbiziko edo biga
rren deialdian egin daitezke.
Batzar Nagusia lehenbiziko deialdian
osatzeko, beharrezkoa izango da bazki
deen erdiak gehi bat bertaratzea.
2. Batzar Nagusiaren lehenbiziko deialdi
rako ezarritako ordutik bigarren deialdia
hastera gutxienez ordubete igaro beharko
da.
3. Bazkide guztiei onartuko zaizkie forma
zko ordezkari legalak eta idatziz berariaz
helarazitakoak. Ordezkaritza hori bazki
de bakoitzeko gehienez ere hirura muga
tuko da. Bazkide baten ordezkaria elkar
tekoa ez den pertsona bat izateko, notario
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aurrean egindako ahalordetzea eskatuko
da.
4. Batzar Nagusiko presidentzia Batzarra
normal eta behar bezala garatzeaz ardu
ratuko da. Estatutu hauen, ezar daite
keen araudiaren eta bere irizpide onaren
laguntza izango du sor daitezkeen gaiak
konpontzeko.
5. Batzar Nagusiko aktak eta sortutako
dokumentuak Gobernu-batzordeko idaz
karitzaren esku geldituko dira.

16. Artikulua
Batzar Nagusiaren
eskumena
Batzar Nagusiaren eskumena da:
a. Gobernu-batzordeko kide titularrak eta
erreserbakoak aukeratzea, Eskualdeetako
Batzordeek proposatuta.
b. Memoria onartzea Elkarteko jarduera eta
proiektuena, urteko kontuak, balantzeak,
inbentarioak eta urteko aurrekontuak.
c. Gobernu-batzordeko kideei, hala egin
behar izanez gero, erantzukizunak eskatu
eta zentsuratzea.
d. Gobernu-batzordeak proposatutako era
bakiak adostea.
e. Gobernu-batzordeak hartutako eraba
kiak berrestea, horiek aztertzea Estatutu
hauetan aurreikusita dagoenean.
e. Elkarteko estatutuak aldatzea onartzea.
f. Elkartea desegitea onartzea.
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17. Artikulua
Gobernu-batzordea
Gobernu-batzordea da AFB-BBEko zuzen
daritza organo iraunkorra. Elkartea zuzen
duko du Batzar Nagusiko jarraibideen arabe
ra, eta bere kudeaketaren kontu emango dio
horri. Gobernu-batzordearen erantzukizuna
kide anitzekoa da, baina horrek ez du ber
tako kide bakoitza berariazko funtzioetatik
salbuesten

18. Artikulua
Gobernu-batzordeak bere kideen artetik
izendatuko ditu presidente bat, presidenteor
de bat, idazkari bat, diruzain bat eta gehienez
zortzi bokal.
Gobernu-batzordeko hautapenezko karguek
lau urteko iraupena izango dute eta berriro
aukera daitezke. Gobernu-batzordeko kide
izaten ezingo dute jarraitu banako bazkide
izatetik baja eman dutenek edo baja eman
duen erakunde bateko ordezkari direnek.
Ezingo dira Gobernu-batzordeko kide izan
honako pertsona fisikoak edo pertsona ju
ridikoen ordezkariak: basoko produktuen
negoziatzaileak, errematatzaileak, zerratzaile
industrialak, birsaltzaileak edo zur transfor
matzaileak.

Ohiko bileren eguneko zerrenda gutxienez
hiru egun lehenago emango zaie bertako ki
deei.
Ohiko saioan bildutako Gobernu-batzordeak
alda dezake proposatutako eguneko zerren
da; horretarako, bi hirurenek onartu beharko
du saioa hasi aurretik.

19. Artikulua
Gobernu-batzordeak ezohiko bilera egingo
du presidenteak beharrezkotzat jotakoan edo
kideen hirutik batek eskatutakoan.
Ezohiko bileren eguneko zerrenda Gober
nu-batzordeko kideei behar adinako aurre
rapenarekin jakinaraziko zaie, deialdiaren
larrialdiaren arabera.
Ezohiko bilera duen Gobernu-batzordea
deialdia egiterakoan adierazi diren gaiez
bakarrik arituko da.

20. Artikulua
Gobernu-batzordearen
eskumena

Gobernu-batzordeko bileretara deitu da
kieke eta etor daitezke aholkulariak ere, gai
zehatzei buruz informatzeko. Era berean,
Gobernu-batzordeak aholkulariak, batzorde
aholkularia eta lan batzordea izenda ditzake,
bere zeregina egiten lagun diezaioten.

a. Estatutu hauetan dauden prezeptuak
bete eta betearazi eta Elkarteko gober
nu organoetan behar bezala onartutako
akordioak ere bai.

Gobernu-batzordeko kideek ezingo dute
botorik eman bertako kudeaketa epaitzen ari
baldin badira bozketan.

b. Bazkideen sartzeko eskariak ezagutu,
onartu edo atzera bota, dagokionean, eta
bajako zergatiak erabaki.

III. Titulua. AFB-BBEko Organo Errektoreak
c. Diziplina espedienteak instruitu eta da
gozkien zigorrak ezarri.
d. Egoki iritzitako proposamen guztiak Ba
tzar Nagusiaren pean jarri.
e. Batzar Nagusian onartzeko egin eta aur
keztu urteko diru sarreren eta irteeren
aurrekontuak eta mota orotako memo
riak eta kontuak.
f. Bere kideen artean aukeratu erakun
de profesional edo publiko edo pribatu
ororen aurrean Elkartea ordezkatuko
dutenak. Era berean, Eskualdeetako Ba
tzordeetara joango diren Gobernu-ba
tzordeko kideak izendatu.
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eta Elkartea gaituta dagoen eskubideak
eta ekintzak egin, Estatutu hauek soilik
Batzar Nagusiaren esku utzi ez dituzte
netan, edo horrelakoetan, honek berariaz
baimendu ez duenean.
n. Elkartearen interesak defendatzeko pro
zedura judizialak eta mota orotakoak ja
rraitzeko behar diren gaitasunak eman.

21. Artikulua
Eskualde Batzordea

g. Elkartearen helburuak betetzeko beha
rrezkotzat jotako zerbitzuak sortzea
onartu, baita horiek aldatu edo kentzea
ere.

Gobernu-batzordeak Bizkaian dauden es
kualde bakoitzean eta Batzar Nagusiko
ohiko bilera baino lehen, Eskualde Batzorde
bat antolatuko du eta dagokion eskualdeko
bazkideak joan ahal izango dira Batzorde
horretara.

h. Izaera enpresariala duten beste erakun
deekin bat egitea, federatzea edo elkart
zea erabaki.

22. Artikulua

i. Batzar Nagusien eta Eskualdeko Batza
rren bileretako deialdiak egin eta egune
ko zerrendak osatu.
j. Gastuak agindu eta ordainketak baimen
du, eta Elkartearen moldaera ekonomikoa
zuzendu.
k. Kontratatu beharreko kargu tekniko eta
administratiboak izendatu eta banandu;
horien betebeharrak, eskuduntzak, gai
tasunak, lansariak eta zerbitzu-sariak ze
haztu.
l. Elkarteko funtzioak, jarduerak eta zer
bitzuak garatzeko egoki iritzitako Bat
zordeak eratzea onartu.
m. Ekintzak eta kontratuak egitea adostu

Eskualdeetako batzordearen buru Gobernubatzordeko presidentea izango da edo horren
tokian Gobernu-batzordeko kide bat horre
tarako izendatua.

23. Artikulua
Eskualdeetako batzordeen deialdia Gober
nu-batzordeak egingo du eta batzordea izan
baino 15 egun lehenago finkatuko dira tokia,
ordua eta eguneko zerrenda.
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24. Artikulua
Eskualdeetako
Batzordeen eskumenak
a. Gobernu-batzordeko kideak izendatze
ko, eskualdeetako batzorde bakoitzak bi
hautagai titular eta bi erreserbako izen
datu eta proposatu beharko ditu Batzar
nagusiak aukera ditzan, Batzar horretan
eskualde guztietako ordezkariak egon
daitezen.
b. Eskualdeetako Batzordeen bilerek izaera
informatiboa dute eta horietako akor
dioak ez dira Elkartearentzako lotesleak,
nahiz eta proposamenak egingo den le
henbiziko Batzar nagusian aztertu be
harko diren.

26. Artikulua
Presidenteordea
Presidenteordeak ordezkatuko du presiden
tea hau ez dagoenean edo berariaz eskuorde
tuz gero, bere eskumeneko funtzio guztietan,
eta presidenteari bere kargua betetzen lagun
duko dio

27. Artikulua
Idazkaria
Idazkariari dagozkio:
a. Funtzio teknikoak eta administratiboak
zuzentzea eta zaintzea.
b. Elkarteko korrespondentzia eta gaiak bi
deratzea, presidentearen onespenarekin.

25. Artikulua
Presidentea

c. Elkarteari dagozkion dokumentu guztien
artxiboaren ardura, baita erregistroena eta
fitxategiena ere.

Presidentea Elkarteko ordezkari gorena, zu
zendaria eta orientatzailea izango da aldi be
rean. Presidenteari dagokio:

d. Gobernu organoen bileretarako deialdiak
igorri eta horietako Aktak idatzi, bere
sinadurarekin eta presidentearen oniri
tziarekin baimendu eta horiek zaintzeaz
arduratu.

1. Elkarteko ordezkari izan ekintza eta
kontratu guztietan, baita agintarien, epai
mahaien, erakunde pribatuen eta banako
pertsonen aurrean ere.
2. Sozietatearen izena eraman.
3. Estatutu hauek bete eta betearazi, balio
zki hartutako akordioak, arau legalak, eta
Batzar nagusiaren aurrean eskumen ho
riek zehatz betetzearen ardura izan.
4. Elkarteko jarduera guztiak zuzendu, bi
deratu eta gainbegiratu.

28. Artikulua
Diruzaina
Diruzainak gizarte ondasunen zaintza iza
teaz gain, honako funtzioak izango ditu:
a. Diru sarrerak eta ordainketak egiaztatu.
b. Kontabilitatea antolatu.

III. Titulua. AFB-BBEko Organo Errektoreak
c. Inbentarioak eta egoeraren balantzeak
egin.
d. Elkarteko ekintza kontable, ekonomiko
eta administratibo guztiak kontrolatu.
e. Ordainketak ezartzen direla egiaztatu,
Gobernu-batzordeko akordioen arabera.
f. Elkarteko alderdi ekonomiko eta finant
zarioen berri eman gobernuko organoei.
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29. Artikulua
Bokalak
Bokalen zereginak izango dira Elkarteko
gobernu organoetara joatea, erabakitzea eta
bozkatzea, eskubide osoko kideak direnez.
Presidentea ez balego, gaixo balego edo joan
go ez balitz eta presidenteordea ere egoera
horietakoren batean balego, adinik handie
neko bokalak hartuko ditu, behin-behinean,
presidentearen funtzioak, Batzar nagusiak
erabaki arte.
Falta dena idazkaria edo diruzaina izanez
gero, Gobernu-batzordeak bere kideen ar
tean izendatuko du, behin-behinean, postu
hori betetzekoa.

14 | III. Titulua AFB-BBEren Erregimen Ekonomikoa eta Langileena
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III. TITULUA
AFB-BBEren ERREGIMEN
EKONOMIKOA ETA LANGILEENA

30. Artikulua

33. Artikulua

AFB-BBEren finantzazioa honakoen bidez
egingo da:

Gobernu-batzordearen eskumena da izae
ra ofizial edo partikularreko diru laguntzen,
ekarpenen, hitzarmenen edo laguntzen es
kaerak egin eta onartzea, Elkarterako edo
bertako zerbitzuetarako. Era berean, Go
bernu-batzordearen eskumena da Elkarteak
beste erakundeei egin beharreko ekarpenak
ezartzea ere.

a. Bazkideen kuotak.
b. Bazkide babesleen ekarpenak.
c. Dohaintzak.
d. Erakunde publiko eta pribatuen diru la
guntzak.
e. Argitalpenengatik, azterketengatik, lan
kidetzagatik, bazkideei edo hirugarrenei
emandako zerbitzuengatik izandako diru
sarrerak

31. Artikulua
Batzar nagusiak, Gobernu-batzordeak pro
posatuta, urteko aurrekontuetan finkatuko
ditu kuotak, horien eskalak, erregulazio
moduluak eta bazkideei ezar dakizkiekeen
berariazko ekarpen sistemak, Elkartea ongi
moldatzeko.

32. Artikulua
Elkarteak kredituzko betebeharrak eduki
ahal izango ditu Bankuekin edo erakunde
ofizialekin, aurrez Gobernu-batzordeak hala
erabakiz gero.

34. Artikulua
Kontratatutako langileak
AFB-BBEko Gobernu-batzordeak, Elkar
teak bere helburuak lortzeko behar duen
eraginkortasuna erdiesteko eta baliabide
ekonomikoek horrelakorik utziz gero, lan
kontratuak egin diezazkiekete zereginarent
zat, espezialitatearentzat eta egin beharreko
lanarentzat egokiak izan daitezkeenei.

IAFB-BBEren estatutuak
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IV. TITULUA
ERREGIMEN JURIDIKOA

35. Artikulua
Akordioen balioa

AFB–BBE epe mugagaberako sortu da eta
Estatutu hauek arautuko dute.
Estatutuak dira Elkarteak nahitaez gogoan
izan beharreko arau juridikoak eta bertako
funtzioak eta zereginak arautzeko iturri na
gusia. Itun sozial balioa izango dute eta ba
zkideek erakundearekin izango duten harre
man oro arautuko dute.
Ez dute balioko eta deuseztzat joko dira
Elkarteko gobernu organoek Estatutuek
agindutakoaren aurka hartutako akordioak

36. Artikulua
Estatutuak interpretatzea
Estatutuak interpretatzea Gobernu-batzor
deari dagokio.
Desadostasunak edo erreklamazioak egonez
gero, Batzar nagusiari dagokio, azken batean,
horiei buruz ebaztea.

37. Artikulua
Estatutuak berritzea
Estatutuak berritu ahal izango dira horreta
rako deitutako ezohiko Batzar nagusian, beti

ere, bertaratutako bazkideen bostetik hiruk
aldeko botoa emanez gero.
Estatutuak berritzeko proposamenak oina
rriduna izan behar du, aldaketa justifikatzen
duten arrazoiak azalduko dira eta Gobernubatzordeak edo Elkarteko bazkideen gutxie
nez bostenak egingo du.
Estatutuak berritzeko proposamena bazkide
ororen esku egongo da Elkarteko egoitzan,
ezohiko Batzar nagusia izan baino hamabost
egun lehenagotik.

38. Artikulua
Gobernuko organoen karguak, diziplina
erregimena dela eta, estatutu hauetan baz
kide guztientzat jarriko diren arau berdinen
mende egongo dira.

39. Artikulua
Diziplina espedienteak
Bazkideei zigorrak ezartzeko, diziplina es
pedientea hasi beharko da eta horren ins
trukzio-egilea Elkarteko aholkulari juridikoa
izango da, egonez gero, eta horrelakorik
ezean, Gobernu-batzordeko kide bat, Bat
zorde horrek isilpeko boto bidez aukeratuko
duena.

16 | V. Titulua Desegin eta Likidatu
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V. TITULUA
DESEGIN ETA LIKIDATU

40. Artikulua
Elkartea desegin

Elkartea desegitea, bide arruntean, ezohiko
Batzar nagusiaren akordioagatik bakarrik
gerta daiteke, non eta ez dauden gutxienez
berrogeita hamar bazkide jarraitu nahi dute
la berariaz adierazi dutenak edo bazkide gu
txiago baina duten baso azalera hamar mila
hektarea baino handiagokoa denean.
Deseginez gero, Batzar nagusiak likidatzeko
batzorde bat izendatuko du eta lan kontratua
duten langileen likidazioa, zintzilik zeuden

betebeharrak ezereztu eta bat batean egin
ezin zirenak ziurtatu ondoren, funtsak eta
ondasunak Bizkaiko Lurralde Historikoko
irabaz asmorik gabeko erakundeen artean
banatuko ditu.

