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Gipuzkoako Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Bazkundea 1886ko apirilaren 
9ko Errege Dekretuaren eta bere jardueraren inguruan egun horretatik aurrera eman diren 
elkarren segidako arauen arabera eratutako zuzenbide publikoko Korporazioa da. 

 Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberen apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko 
Legeak bere lehen xedapen iragankorrean ezarri zuen autonomia-erkidegoek Lege honetan 
xedatutakora egokitu beharko zutela beren araudiaren edukia, eta 2015eko urtarrilaren 31ra 
arteko epea izango zutela hori egiteko, eta merkataritza, industria, zerbitzu eta nabigazioko 
ganbera ofizialek hiru hilabeteko epea izango zutela beren barne-araubideari buruzko 
erregelamendua Lege honen edukira egokitzeko, egokitzapenerako lege autonomikoak 
indarrean sartzen zirenetik kontatzen hasita, eta lege autonomiko horiek administrazio babesleak 
onartu beharko zituela. 

 
 
Zentzu horretan, 2015eko maiatzaren 26an, Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko 
Ganbera Ofizialen hauteskunde-prozesua eta gobernu-organoak arautzen dituen maiatzaren 
26ko 78/2015 Dekretua onartu zuen Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasun Sailak. 

Ondorioz, Gipuzkoako Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Bazkundearen Barne 
Erregimeneko Arautegia, Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberen apirilaren 
1eko 4/2014 Oinarrizko Legera, aipatu Legearen hainbat alderdiren oinarrizko izaera garatzen 
duen uztailaren 17ko 669/2015 Errege Dekretura eta Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta 
Nabigazioko Ganbera Ofizialen hauteskunde-prozesua eta gobernu-organoak arautzen dituen 
maiatzaren 26ko 78/2015 Dekretura egokitu da. 

Egokitzapen hori egiteko Barne Erregimeneko Arautegi berria idaztea erabaki da, orain arte 
indarrean zegoena ordezkatzeko, haren azken aldaketa 2012ko maiatzaren 23koa zelarik. 

2015eko urriaren 22an Barne Erregimeneko Arautegi berria onartu zuen Gipuzkoako 
Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Bazkundearen Osoko Bilkurak. 

Osoko Bilkurak onartu ondoren, Gipuzkoako Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko 
Bazkundearen Barne Erregimeneko Arautegiaren gaztelaniazko eta euskarazko behin betiko 
testuak bidali zitzaizkion Eusko Jaurlaritzako Merkataritza eta Turismo Sailburuordetzari, 
onartu, zigilatu eta ondoren itzul zitzan, eta izapide horiek bete dira. 

 

Donostian, 2015eko urriaren 23an  
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I. KAPITULUA 

IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

1. artikulua. Izaera eta araubide juridikoa 

1. Gipuzkoako Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Bazkundea -Barne 
Erregimeneko Arautegi honetan “Gipuzkoako Bazkundea” edo “Korporazioa” ere 
deiturikoa- da zuzenbide publikoko korporazio bat, nortasun juridikoa du eta bere 
helburuak betetzeko jardute-gaitasun osoa; administrazio publikoen aholkularitza eta 
lankidetzarako organo bezala taxutu da. Ganberaren egitura eta funtzionamendua 
demokratikoak izanen dira. 

2. Gipuzkoako Bazkundeak Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberen 
apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoak lege hori 
garatzeko ematen dituen arauetan ezarri dena izango du arau. Ordezko izaeraz, 
aplikatzekoa izango da administrazio publikoen egitura eta funtzionamenduari buruzko 
legedia, herri-administrazioen izaera eta helburuekin bateragarria den heinean.  

3. Gipuzkoako Bazkundearen kontratazioak eta ondare-araubideak zuzenbide pribatuaren 
arauak beteko dituzte, publizitate, gardentasun eta bazterkeriarik ezaren baldintzetan. 

 

2. artikulua.  Tutoretza. 

1. Gipuzkoako Bazkundea, bere jardueran diharduela, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioaren tutoretzapean dago. 

2. Nolanahi ere, Estatuko Administrazio Orokorrak tutoretza-lana egingo du Gipuzkoako 
Bazkundeak egindako interes orokorreko jardueren gainean, kanpoko merkataritzari 
dagokionez, ezertan kendu gabe Euskal Autonomia Erkidegoari kanpo merkataritzako 
sustapen-lanetan dagozkion eskumenak. 

Aurreko lerrokadan aipatutako baldintzetan, Estatuko Administrazio Orokorrak egindako 
tutoretza-lan horrek barnean hartuko du administrazio-ahal hauek baliatzea Gipuzkoako 
Bazkundeak kanpo merkataritzaren arloan eginiko interes orokorreko jardueren gainean: 
onetsi, kontrolatu, koordinatu, errekurtsoak ebatzi eta aipaturiko jarduerak etetea. 

 

3. artikulua.  Errekurtsoak. 

1. Gipuzkoako Bazkundeak bere dituen eginkizun publiko-administratiboak betez emanen 
dituen ebazpenen aurka, bai eta haren hauteskunde araubidea ukitzen dutenen aurka ere, 
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errekurtsoa jar daiteke administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazioaren administrazio-errekurtsoa aurkeztu ondoren. 

2. Gipuzkoako Bazkundeak beste esparru batzuetan egindako jarduerak eta, bereziki, 
merkataritzako izaera, izaera zibila eta laneko izaera dutenak, eskumena duten epaitegi 
eta auzitegietan ebatziko dira. 

 

II. KAPITULUA 

HELBURUAK ETA EGINKIZUNAK 

 

4. artikulua. Helburua. 

Gipuzkoako Bazkundearen helburua da Gipuzkoako Lurralde Historikoko merkataritzaren, 
industriaren, zerbitzuen eta nabigazioaren interes orokorrak ordezkatzea, sustatzea eta 
defendatzea, baita adierazitako jardueretan aritzen diren enpresei zerbitzuak ematea ere. Era 
berean, Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberen apirilaren 1eko 4/2014 
Oinarrizko Legeak esleitzen dizkion izaera publikoko eskumenak beteko ditu, baita herri-
administrazioek antolamendu juridikoan aurreikusitako tresnen bidez esleitzen dizkiotenak ere. 

 

5. artikulua. Eginkizunak. 

1. Gipuzkoako Bazkundeak izaera publiko-administratiboko honako eginkizunak izango 
ditu: 

a) Jatorri-ziurtagiriak eta nazioko zein nazioarteko merkataritza-zirkulazioarekin 
zerikusia duten gainerako ziurtagiriak jaulkitzea, indarreko araudian aurreikusitako 
kasuetan. 

b) Merkataritzako ohitura eta usadioak biltzea -eta, orobat, negozioen arloko eginera 
eta usadioak-, biltzea, eta haien existentziari buruzko ziurtagiriak ematea. 

c) Herri-administrazioen aholkularitza-organo izatea, administrazio horiek ezartzen 
edo eskatzen dituzten baldintzetan, merkataritzaren, industriaren, zerbitzuen eta 
nabigazioaren garapenerako. 

d) Kanpo merkataritza sustatzeko, laguntzeko eta pizteko jarduerak egitea. 

e) Administrazio eskudunei laguntza ematea Lanbide Heziketako ikasketen parte den 
lantoki-prestakuntza praktikoaren antolaketan eta Lanbide Heziketa Dualeko 
ekintzetan eta prestakuntza-ekimenetan; batez ere, lantoki eta enpresak hautatzeko 
eta balioztatzeko orduan, ikasleen tutoreen izendapen eta prestakuntzan eta 
programazioa betetzearen gaineko kontrol- eta ebaluatze-eginkizunean, ezertan 
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eragotzi gabe enpresaburu-erakundeei arlo horretan eslei dakizkiekeen 
eginkizunak. 

f) Estatuko Administrazio Orokorrak hala eskatzen dionean, enpresei laguntzeko 
programa publikoak izapidetzea, kasu bakoitzean ezartzen diren baldintzetan, eta 
horiekin zerikusia duten zerbitzu publikoak kudeatzea, Estatuko Administrazioari 
dagokionean kudeatzea.. 

g) Enpresa guztien errolda publiko bat kudeatzea, bai eta Gipuzkoako Lurralde 
Historikoan enpresa horiek dituzten establezimendu, ordezkaritza eta agentziena 
ere. 

h) Enpresa-leihatila bakar gisa jardutea, administrazio publiko eskudunek hala 
eskatzen diotenean. 

i) Administrazio publikoekin elkarlanean aritzea ekonomia- eta enpresa-jarduerak 
hasteko eta garatzeko prozeduren sinplifikazio administratiboan, baita araubide 
ekonomikoa eta enpresa-araubidea hobetzen ere. 

j) Enpresa txikien eta ertainen lehiakortasuna areagotzera bideratutako jarduketak 
sustatzea, eta berrikuntza eta enpresetarako teknologia-transferentzia bultzatzea. 

k) Enpresen ekonomia digitala ezartzeko prozesua bultzatzea eta arlo horretan 
administrazio publikoekin elkarlanean aritzea. 

l) Kudeaketa-agintariek bidezkotzat jotzen dutenean, Gipuzkoako Bazkundeak 
enpresen lehiakortasuna hobetzera zuzendutako Europar Batasuneko funtsak 
kudeatzen parte hartu ahal izango du. 

2. Halaber, Gipuzkoako Bazkundearen egitekoa izango da ondoren aipatzen diren eginkizun 
publiko-administratiboak garatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak 
ezartzen duen moduan eta irismenarekin: 

a) Merkataritza, industria, zerbitzuak eta nabigazioa sustatzeko beharrezkotzat edo 
komenigarritzat jotzen dituzten erreforma edo neurri guztiak proposatzea 
administrazio publikoei. 

b) Elkarlanean aritzea merkataritzaren, industriaren, zerbitzuen eta nabigazioaren 
lehiakortasuna areagotzeko diseinatzen diren planak prestatzen, garatzen, 
gauzatzen eta horien jarraipena egiten. 

c) Administrazio publikoekin elkarlanean aritzea, enpresak sortzeko laguntza- eta 
aholkularitza-organo gisa. 

d) Administrazio publikoekin elkarlanean aritzea eta haiei laguntzea, jarduketa 
materialak gauzatuz, lege-betekizunak betetzen direla egiaztatu eta konprobatzeko, 
eta egiaztatzeko ezen merkataritza- eta industria-establezimenduek bete egiten 
dutela indarrean dagoen araudi orokorrean eta sektorialean ezarrita dagoena. 
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e) Bere eskumenak betetzeko beharrezkoak jotzen dituen estatistikak, ebaluazio-
inkestak eta azterlanak egitea. 

f) Azoka eta erakusketen antolakuntza sustatzea eta horietan laguntza ematea. 

g) Irakaskuntza-zentro publikoek edo pribatuek, eta, halakorik bada, administrazio 
publiko eskudunek ezarritako prestakuntza-programetan elkarlanean aritzea. 

h)  Euskal Autonomia Erkidegoak emandako arau-proiektuetatik merkataritzaren, 
industriaren, zerbitzuen eta nabigazioaren interes orokorrei zuzenean eragiten 
dietenak informatzea, araubide juridikoak ezartzen dituen kasuetan eta 
irismenarekin. 

i)         Enpresei laguntzeko programa publikoak izapidetzea kasu bakoitzerako ezarriko 
diren baldintzetan, eta horiekin zerikusia duten zerbitzu publikoen kudeaketa 
egitea, baldin eta kudeatze-lan hori Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioari badagokio. 

j) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin lankidetzan aritzea, 
merkataritza, industria, zerbitzuak eta nabigazioa sustatzearren egiten diren 
azterlanak, lanak eta ekintzak informatuz 

k) Turismoa sustatzen laguntzea administrazio publiko eskudunekiko kooperazioaren 
eta lankidetzaren esparrutik. 

l) Administrazio eskudunekin lankidetzan aritzea, administrazio horiek ezartzen 
dutenean, informazioa eta orientazioa emanez laneko esperientziaren bidez 
eskuratutako lanbide-gaitasunak aitortzeko helburua duen ebaluazio-, ziurtatze- eta 
egiaztatze-prozedurari dagokionez, bai eta prozedura horretako fase batzuk gauzatu 
ahal izateko instalazio zein zerbitzuak utziz. 

m) Beste edozein eginkizun bete ahalko du, Euskal Autonomia Erkidegoak bere 
eskumenen esparruan beharrezkotzat jotzen dituenean. 

3. Gipuzkoako Bazkundeak beste jarduera batzuk ere egin ahal izango ditu, izaera 
pribatukoak eta lehia askearen araubidean, baldin eta mesedegarriak badira merkataritza, 
industria, zerbitzuak eta nabigazioa defendatzeko, babesteko edo sustatzeko, edota 
erabilgarriak badira adierazitako helburuak erdiesteko; bereziki, enpresei informazioa eta 
aholkularitza emateko zerbitzuak ezarri ahalko ditu. Era berean, eginkizun hauek ere bete 
ahal izango ditu: enpresaren antolamenduari eta kudeaketari buruzko prestakuntza 
zabaldu eta ematea; enpresak ziurtatzeko eta homologatzeko zerbitzuak eskaintzea; eta 
frankiziako, azpiproduktuetako, azpi-kontratazioetako eta hondakinetako poltsak sortzea, 
kudeatzea eta administratzea, baita kontratazio-lonjak ere. Guztia ere, indarreko araudi 
sektorialak jarduera horien gauzatzerako eskatzen dituen betekizunak betez. 

Bitartekaritza-jarduerak ere egin ahal izango ditu, baita nazioko nahiz nazioarteko 
merkataritza-arbitrajekoak ere, indarreko legedian zehaztutakoarekin bat. 
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4. Gipuzkoako Bazkundeak, bere eginkizunak behar bezala betetzeko, eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioaren baimena aurretiaz jasota betiere, era 
guztietako elkarte, fundazio eta sozietateak sustatu ahal izango ditu, zibilak edo 
merkataritzakoak, bai eta horietan parte hartu ere; halaber, egoki diren lankidetza-
hitzarmenak egin ahal izango ditu. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak 
zehaztuko du zein diren kasuko jarraipen-mekanismoak. 

5. Aurreko paragrafoan aipaturiko baimenak ez du ezein kasutan esan nahi Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioak inolako erantzukizun nagusirik edo 
subsidiariorik bereganatuko duenik, Gipuzkoako Bazkundeak bere jarduera pribatuen 
esparruan izandako jardunetik eratorritako eskubide eta betebeharrei dagokienez. 

6. Bere eginkizunak behar bezala gauzatu ahal izateko, Gipuzkoako Bazkundeak eta 
hitzarmenak egin ahalko ditu, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 
bidez onetsitako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 4.1 artikuluko 
c) eta d) letretan jasotakoak, horretarako behar diren baldintzak betetzen direnean; eta 
kontratuak egin ahal izango dituzte, zeinetan administrazio publikoak kontratazio 
publikoaren arloko legedi indardunean ezarritakoari egokitu beharko zaizkion. 
Antolamendu juridiko indardunean baimendutako gainerako tresnez ere baliatu ahalko 
dira. Eginkizun publiko-administratiboak betetzean administrazio publikoekin behar 
bezalako koordinazioa dagoela bermatuko da, horretarako egoki diren lankidetza-tresnak 
sinatuz eta arloan eskudun diren administrazioek kasua bada prestatzen dituzten 
jarduketa-planen bitartez. Halaber, Gipuzkoako Bazkundeak hitzarmenak edo bestelako 
lankidetza-tresnak izenpetu ahalko ditu, bermatze aldera bere jarduketak enpresa-
erakundeek aurrera eramandakoekin egoki koordinatzen direla. 

7. Eginkizun publiko-administratiboak garatzean, Gipuzkoako Bazkundeak bere 
inpartzialtasuna eta gardentasuna bermatuko ditu. 

8. Jarduera guztien garapenean, Gipuzkoako Bazkundeak desgaitasuna duten pertsonen 
irisgarritasun baldintzak errespetatuko ditu, aplikatzekoa den araudiak ezartzen duen 
moduan. 

Emandako informazioa, edozein formatutan, eta orokorrean hartzailearentzako arreta-
zerbitzuak eta instalazioak nolakoak eta desgaitasuna duten pertsonak horietara iristeko 
modukoak izan beharko dira. Horretarako, kontuan izango dira desgaitasun mota 
bakoitzeko beharrak, eskura jarriko dira baliabideak eta laguntzak, eta beharrezkoak diren 
zentzuzko egokitzapenak egingo dira. 

 

6. artikulua.  Helbide soziala. 

Gipuzkoako Bazkundearen helbide soziala Donostiako Tolosa hiribideko 75. zenbakian dago.    

Helbide horretan ez ezik, Gipuzkoako Bazkundeak bere helburuak hobeto betetzeko egokien 
irizten dituen bulegoak, lokalak eta ordezkaritzak ezarri ahal izango ditu. 
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III. KAPITULUA 

OSAERA, ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA 

 

7. artikulua.  Gipuzkoako Bazkundeari atxikitzea. 

1. Gipuzkoako Lurralde Historikoan merkataritza, industria, zerbitzu edo nabigazioko 
jardueretan aritzen diren pertsona fisiko edo juridiko nazional edo atzerritarrak 
Gipuzkoako Bazkundeko kide izango dira, lurralde horretan establezimenduak, 
ordezkaritzak edo agentziak badituzte. Nolanahi ere, horrek ez die inolako betebehar 
ekonomikorik sortuko, ez eta ezein motatako administrazio-zamarik ere. Pertsona horien 
atxikipena ofizioz egingo da. 

2. Pertsona fisiko edo juridiko bat merkataritza, industria, zerbitzu edo nabigazioko jarduera 
batean aritzen dela joko da jarduera horren ondorioz ekonomia-jardueren gaineko zergari  
(EJZ) edo Gipuzkoako Lurralde Historikoan hura ordezten duen zergari atxikita gelditzen 
denean. 

3. Oro har, artikulu honen 1. paragrafoan bildutako jardueratzat joko dira merkataritza-
zirkulazioarekin zerikusia duten guztiak, Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta 
Nabigazioko Ganberen apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko Legeak edo sektoreko legedi 
berariazkoak espresuki kanpoan uzten dituenak izan ezik. 

Betiere, kanpoan egongo dira pertsona fisikoek eskaintzen dituzten aseguru nahiz 
berraseguru pribatuetako bitartekaritza-zerbitzuak eta izaera primarioko nekazaritza-, 
abeltzaintza- eta arrantza-jarduerak; halaber, lanbide liberalei dagozkienak. 

 

8. artikulua. Errolda publikoa. 

1. Gipuzkoako Bazkundeak errolda publiko bat egingo du, Gipuzkoako Bazkundeari 
atxikita dauden eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan merkataritza, industria, zerbitzu eta 
nabigazioko jarduerak egiten dituzten pertsona fisiko edo juridiko guztiek, naziokoek 
nahiz atzerritarrek, parte hartzen duten enpresena. Errolda hori egiteko, eskumena duen 
tributu administrazioaren lankidetza izango du, baita beharrezkoa den informazioa 
ematen duten beste administrazio batzuena ere. Kasu guztietan bermatuko du erabileraren 
konfidentzialtasuna eta informazio horren erabilera esklusiboa. 

2. Enpresen errolda publikoa egiteko, tributu-administrazioek Gipuzkoako Bazkundeari 
enpresen EJZri eta erroldari buruzko beharrezko datuak emanen dizkiote. Osoko Bilkurak 
erabakitako Gipuzkoako Bazkundeko langileek soilik izango dute tributu-administrazioak 
emandako informazio horretarako sarbidea. 

3. Informazio hori baliatuko da enpresen errolda publikoa egiteko, Merkataritza, Industria, 
Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberen apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko Legeak 
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Gipuzkoako Bazkundeari esleitzen dizkion eginkizun publiko-administratiboak betetzeko 
eta foru lege honetako 17. artikuluan aipatzen den hauteskunde-errolda egiteko. 

4. Adierazitako datuei dagokienez, Zerga Administrazioko funtzionarioek duten 
isilpekotasun-betebehar berbera izango dute langile horiek. Betebehar hori ez betetzea 
haien diziplina-araubideko arau-hauste oso larria izango da, betiere. 

 

9. artikulua. Antolaketa. 

1. Gipuzkoako Bazkundearen gobernu-organoak Osoko Bilkura, Batzorde Betearazlea eta 
Lehendakaritza dira. 

2. Gipuzkoako Bazkundearen gobernu-organoen agintaldia lau urteko izango da, eta osatzen 
duten pertsonak edota erakundeak behin eta berriz aukeratu ahal izango dira. 

3. Horiez gain, idazkari nagusi bat, zuzendaritzako langileak eta eginkizunak behar bezala 
betetzeko beharrezkoak diren lan-kontratudun langileak izango dira Gipuzkoako 
Bazkundean. 

4. Enplegu edo kargu publikoa izateko desgaituta daudenak ezin izango dira gobernu-
organoetako bokal izan, ez eta idazkari nagusi izendatuak izan ere, eta ezin izango dute 
artikulu honetan adierazitako zuzendaritza-posturik bete. 

 

10. artikulua.  Osoko Bilkura. 

1. Osoko Bilkura Gipuzkoako Bazkundearen gobernu- eta ordezkaritza-organo gorena da 
Hirurogei bokal izango ditu, eta lau urteko agintaldia izango dute Osoko Bilkura osatzen 
duten bokalak honako talde hauetakoak izango dira: 

a) A taldea: Gipuzkoako Bazkundeko bokal diren enpresa guztien berrogei ordezkari. 
Sufragio libre, berdin, zuzen eta isilpekoaren bidez aukeratuko dira hautesleen 
artean, ataletan eta taldetan sailkatuta, eta hala dagokionean, kategoriatan, sektore 
ekonomiko bakoitzaren garrantzi ekonomiko erlatiboa eta ordezkagarritasuna 
kontuan hartuta. Horretarako aintzat hartuko da Barne Produktu Gordinari 
(aurrerantzean BPG) eta enpleguari egiten dioten ekarpena eta enpresa kopurua, 
Barne Erregimeneko Arautegi honetako 22. Artikuluko 3. Atalean eta hurrengoetan 
azaltzen diren irizpideen arabera. 

Adierazitako irizpideak aplikatuz, A taldeko bokalak ondoren adierazi legez 
banatuko dira, talde eta kategoria bakoitzaren arabera: 

Taldeak / Kategoriak Izendatutako bokalak 
1. taldea.- Industria, energia eta beste jarduera batzuk 18  
1. kategoria Energia eta ura 1 

2. kategoria Mineral metalikoen erauzketa eta metalen ekoizpena eta 
lehen eraldaketa 1 

3. kategoria Produktu mineral ez metalikoen erauzketa eta industriak, 1 
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kimika  

4. kategoria Produktu metalikoen fabrikazioa 4 

5. kategoria Makinak eta ekipo mekaniko, elektriko eta elektronikoa 
egitea 5 

6. kategoria  Garraioko materiala egitea 1 
7. kategoria Elikagaien eta edarien industriak 1 

8. kategoria Ehunaren, larrukien, oinetakoen eta jantzigintzaren 
industria, eta bestelako manufaktura-industriak  1 

9. kategoria Zuraren, kortxoaren eta altzarien industria 1 

10. kategoria  Papergintza eta paperezko artikuluen fabrikazioa, eta arte 
grafikoak 1 

11. kategoria Kautxu eta plastikozko materialen eraldaketa-industriak 1 
2. taldea.- Eraikuntza 3  
12. kategoria Eraikuntza 3 
3. taldea.- Merkataritza eta ostalaritza 6  
13. kategoria Merkataritza, konpontze-lanak eta merkataritza-agenteak 4 
14. kategoria Ostalaritza eta jatetxeak 2 
4. taldea.- Nabigazioa eta garraioa 2  
15. kategoria Nabigazioa eta garraioa 2 
5. taldea.- Zerbitzuak 11  
16. kategoria Finantza-erakundeak eta aseguruak 2 

17. kategoria  Jarduera juridikoak, aholkularitza, ikerketa, publizitatea 
eta alokairuak  5 

18. kategoria Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, ikus-
entzunezko industria eta argitaletxeak 1 

19. kategoria Beste zerbitzu batzuk 3 

 

Osoko Bilkurako B taldearen osaera zehazten duten taldeak eta kategoriak eta 
horretako bakoitzari esleitutako bokalak Barne Erregimeneko Arautegi honetako 
22. artikuluko 3. atalean eta ondorengoetan xedatutakoaren arabera eguneratuko 
dira, Ekonomia eta Lehiakortasuneko Ministerioak hauteskunde-prozesua irekitzen 
duenean. Eguneratze horren edo Gipuzkoako Lurralde Historikoaren ezaugarri 
ekonomikoak aldatzearen ondorioz bokal, talde edota kategorien banaketa aldatuko 
balitz, artikulu hau aldatzeko proposamena egingo zaio tutoretza duen 
administrazioari. 

b) B taldea: Gipuzkoako Lurralde Historikoaren arlo ekonomikoan prestigio aitortua 
duten enpresen eta pertsonen zortzi ordezkari, lurraldean adierazgarrien diren 
sektore arteko enpresa-erakundeek hala proposatuta. 

Horretarako, enpresa-erakundeek hautagai-zerrenda bat aurkeztuko dute, multzo 
honetako bokalak proposatzeko, eta pertsona horien merezimenduak adieraziko 
dira. 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko enpresa-erakunde adierazgarrienak zein diren 
Administrazioak erabakiko du, baldintzak betetzen dituztenen eta dagozkien 
Erregistroetan inskribatuta daudenen artean. 

4/2014 Legeak, oinarrizkoak, apirilaren 1ekoak, Merkataritza, Industria, Zerbitzu 
eta Nabigazioko Ganbera Ofizialenak, 10. artikuluko 2 b) paragrafoan 
xedatutakoaren ondorioetarako, sektore arteko eta lurraldeko enpresa-erakunde 
adierazgarrienak izango dira federazio eta konfederazioetan sartuta daudenak eta, 
laneko legeriaren arabera, adierazgarrienak direnak Euskal Autonomia Erkidegoan. 
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Lan arloko eskumena duen Administrazioak, Gipuzkoako Bazkundeak edo 
tutoretza duen administrazioak eskatuta, horretarako behar den ziurtapena emango 
du. 

Tutoretza duen administrazioak, aurreko irizpide horiek aplikatuta, zehaztuko du 
zein diren enpresa-erakunde horiek ganberetako hauteskundeetarako. 

c) C taldea: Borondatezko ekarpen handiena egiten duten enpresen hamabi (12) 
ordezkari. Sufragio libre, berdin, zuzen eta isilpekoaren bidez aukeratuko dira 
borondatezko ekarpen handiena egiten duten enpresen artean. 

Ondorio horietarako, enpresa batek borondatezko ekarpen handiena egiten 
duenaren izaera izateko egin beharreko ekarpenaren gutxieneko zenbatekoa 
ezarriko du Batzorde Betearazleak, betiere, tutoretza duen administrazioak 
hauteskundeak deitu baino lehen. 

Borondatezko ekarpen ekonomikoa egiten duten enpresek hurrengo 
hauteskundeetara arte ekarpenak egiten jarraitzeko konpromisoa hartu beharko 
dute. Ekarpen ekonomiko horiek mantentzen ez badituzte, Osoko Bilkurako bokal 
izateari utziko diote, eta, behar izanez gero, bokal berriak aukeratuko dira. 

Enpresa bakoitzak egindako borondatezko ekarpenen zenbatekoak 8. artikuluan 
zerga-informaziorako adierazitako tratamendu bera izango du, 
konfidentzialtasunari zein ezagutzeko baimendutako pertsonei dagokienez.  
Ondorioz, ez zaizkio tutoretza duen administraziotik kanpokoei jakinaraziko. 

2. Gipuzkoako Lurralde Historikoan arlo ekonomikoan prestigio aitortua duten pertsonak 
Osoko Bilkuretara joan ahal izango dira; hitza izango dute, baina botorik ez. Horretarako, 
lehendakariak zerrenda bat proposatuko die goian zehaztutako A), B) eta C) multzoetako 
bokalei, hautatu beharreko bokal-kopurua baino heren bat hautagai gehiagorekin. 

3. Osoko Bilkuraren bileretara joan ahal izango da, hitzarekin baina botorik gabe, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkari bat, unean-unean ezartzen duenaren arabera. 

4. Artikulu honetako 1. ataleko A), B) eta C) taldeetako bokalak Bazkundeko lehendakaria 
aukeratuko dute euren artean, eta baita 2. atalean aurreikusitako prestigio aitortuko 
pertsonak -bokal lankideak- ere. 

5. Osoko Bilkurako kide diren pertsona juridikoak ordezkatzen dituzten pertsona fisikoek 
behar bezala egiaztatu beharko dute ordezkaritza hori, idazkari nagusiari bere 
ahalordearen kopia emanez. 

6. Bertaratzerik ez badute, Osoko Bilkurako kideek edo, hala badagokio, horiek ordezkatzen 
dituzten pertsonek, Osoko Bilkurako beste kide bati eskuordetu ahal izango dizkiote 
beren ordezkaritza eta botoa idatziz. Eskuordetze hori Osoko Bilkuraren saio 
bakoitzerako egin ahal izango da, eta ahalordetze orokorrak ez dira onartuko. Osoko 
Bilkura bakoitza eratzerakoan egiaztatu beharko da ordezkaritza eta bileraren aktari atxiki 
beharko zaio. 
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7. Idazkari nagusiak eta idazkariorde nagusiak hitzarekin baina botorik gabe esku hartu ahal 
izango dute Osoko Bilkuraren bileretan.  

 

11. artikulua.  Osoko Bilkuraren funtzionamendua. 

1. Gipuzkoako Bazkundearen Osoko Bilkura gutxienez urtean bitan elkartuko da, aurreko 
ekitaldiko kontuak onartzeko eta hurrengo urterako ohiko aurrekontu-proiektua 
onartzeko. 

2. Osoko Bilkurako kideentzat derrigorrezkoa da bileretara joatea, aurreko artikuluan 
aipatutako ordezkaritza-ahalmena baztertu gabe. 

3. Bokal lankideak hitzarekin baina botorik gabe deitu ahal izango dira Osoko Bilkuraren 
saioetarako. 

4. Era berean, bilkuran jorratu beharreko gaien garapenaren alde egin ahal izango dutelako 
pertsonak edo erakundeetako ordezkariak gonbidatu ahal izango ditu lehendakariak 
Osoko Bilkurara, eta horiek hitzarekin baina botorik gabe esku hartuko dute. 

5. Bazkundearen Osoko Bilkurak, saioak baliotasunez egin ahal izateko, gutxienez botorako 
eskubidea duten bokalen erdiaz eratuta egon beharko du, euren edo beren ordezkarien 
bitartez, eta erabakiak bertaratutakoen gehiengo soilez hartuko dituzte.  

6. Idazkari nagusiak egingo du Osoko Bilkurarako deialdia, gutun edo posta elektroniko 
bidez eta gutxienez berrogeita zortzi ordu lehenago. Deialdi hori lehendakariak eskatuta 
egingo da, zeinak gai-zerrenda ezarriko duen. Batzorde Betearazleak erabakita ere deitu 
ahal izango da edo botorako eskubidea duten Osoko Bilkurako kideen herenak idatziz 
eskatzen dutenean. Azken bi kasu horietan jorratu beharreko gaiak adierazi eta gai-
zerrendan barne hartu beharko dira. 

7. Gai-zerrendan ez dagoen ezein gai ezingo da eztabaidatu edo horren inguruan erabaki, 
salbu eta Osoko Bilkurako kide guztiak bertan edo ordezkatuta daudenean eta 
gehiengoaren aldeko botoarekin premiazkotzat jotzen dutenean  

 

12. artikulua.  Osoko Bilkuraren eskumenak. 

1. Osoko Bilkurari honako eskumen hauek dagozkio: 

a) Barne Erregimeneko Arautegia eta horren aldaketak onartzea. 

b) Lehendakaria eta Batzorde Betearazleko gainerako kideak aukeratzea, zein horien 
kargu-uztea erabakitzea eta bete gabeko lekuak sustatzea, eta hori guztia Arautegi 
honetan aurreikusitakoarekin bat. 

c) Bokal lankideak Barne Erregimeneko Arautegian ezarritakoaren arabera izendatu eta 
kargutik kenduko dira. 
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d) Idazkari nagusia izendatu edo kargutik kentzea. 

e)  Zerga Administrazioak emandako informazioa ezagutu dezaketen langileak 
Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberen apirilaren 1eko 4/2014 
Oinarrizko Legearen arabera izendatzea.  

f) Urteko kontuak, Gobernu korporatiboari buruzko urteko txostena eta ohiko eta 
ezohiko aurrekontuak eta horien likidazioak onartzea. 

g) Ondasunak erostea eta erabiltzea, eta kreditu-eragiketak horiek onartutako azken 
aurrekontuko sarreren hogeita bostik gorakoak direnean, langileak Merkataritza, 
Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberen apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko 
Legeak eta gainerako xedapen aplikagarriek adierazitako baimenak jasotzea 
beharrezkoa izango dela baztertu gabe. 

h) Aholku-batzordeak eratzea eta horietako bakoitzaren lehendakaria izendatzea. 

i) Jokabide kodea eta jardunbide egokien kodea zein horien aldaketak onartzea. 

j) Indarrean dagoen legeak ematen dizkion eginkizun guztiak. 

 

13. artikulua.  Batzorde Betearazlea. 

1. Batzorde Betearazlea da Gipuzkoako Bazkundearen kudeaketa-, administrazio- eta 
proposamen-organo iraunkorra, eta Osoko Bilkurak aukeratuko du, 10. artikuluko 1. 
paragrafoko A), B) eta C) taldeetako bokalen artean. 

2. Honako hauek osatuko dute Batzorde Betearazlea: lehendakariak, lehen eta bigarren 
lehendakariordetzak beteko dituzten bi pertsonak, diruzain batek eta lau bokalek. 
Tutoretza duen administrazioak pertsona bat izendatu ahal izango du bere ordezkaria izan 
dadin, eta pertsona horri nahitaez bidali beharko zaio Batzorde Betearazlearen 
bileretarako deia. 

3. Era berean, idazkari nagusia Batzorde Betearazlearen bileretara joango da hitzarekin 
baina botorik  gabe.  

4. Batzorde Betearazlea osatuko duten karguak Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta 
Nabigazioko Ganbera Ofizialen hauteskunde-prozesua eta gobernu-organoak arautzen 
dituen maiatzaren 26ko 78/2015 Dekretuan,  apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko Legean 
edo berori ordezkatzen duen edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak bere 
eskumenen esparruan ematen duen arauan xedatutakoaren arabera aukeratuko dira. 

5. Batzorde Betearazlearen osaeran ahaleginak egingo dira gaikuntza, gaitasun eta 
prestakuntza egokia duten emakume eta gizonen presentzia orekatua izan dadin, 4/2005 
Legeak, otsailaren 18koak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoak, 3.7 artikuluan 
xedatutakoaren arabera. 
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14. artikulua.  Batzorde Betearazlearen funtzionamendua. 

1. Batzorde Betearazlea gutxienez urtean lautan elkartuko da. 

2. Batzorde Betearazleko kideentzat derrigorrezkoa da horren bileretara joatea. Bertaratzerik 
izan ezean, bere ordezkaritza eta botoa Batzorde Betearazleko beste kide baten esku utzi 
ahal izango dute, idatziz.  Eskuordetze hori saio bakoitzerako egin ahal izango da, eta 
ahalordetze orokorrak ez dira onartuko. Batzorde Betearazle bakoitza eratzerakoan 
egiaztatu beharko da ordezkaritza eta bileraren aktari atxiki beharko zaio. 

3. Batzorde Betearazlean, bere bilerak baliotasunez egin ahal izateko, gutxienez botorako 
eskubidea duten bere kideen erdiak gehi bat egon beharko dute bileran bertan edo 
eskordetuta. Batzorde Betearazlearen erabakiak gehiengo soilez hartuko dira. 

4. Idazkari nagusiak egingo du deialdia, gutun edo posta elektroniko bidez eta gutxienez 
berrogeita zortzi ordu lehenago. Lehendakariak aginduta egingo da deialdi hori, zeinak 
gai-zerrenda ezarriko duen, edo bestela, batzordekideen herenak idatziz eskatuta, 
proposamenari gai-zerrenda gehiturik. 

5. Batzorde Betearazlean jorratu beharreko gaiarengatik eta horren garapenaren alde egin 
ahal dutelako lehendakariak gonbidatutako pertsonek edo erakundeek esku hartu ahal 
izango dute, hitzarekin baina botorik gabe. 

 

15. artikulua.  Batzorde Betearazlearen eskumenak. 

1. Batzorde Betearazleari beste gobernu-organo batzuei agindu ez zaizkion eginkizunak 
betetzea dagokio, eta bereziki honako hauek:  

a) Urteko kontuak, Gobernu korporatiboari buruzko urteko txostena eta aurrekontuak 
eta horien likidazioak egitea eta Osoko Bilkurari proposatzea.  

b) Beren eginkizunak gauzatu eta garatzeko beharrezkoak diren Gipuzkoako 
Bazkundearen jarduerak agindu, gainbegiratu eta kontrolatzea. 

c) Kontabilitate orokorra gainbegiratzea eta kobrantzak eta ordainketak agintzeko 
erabaki orokorrak hartzea. 

d) Bere baitan batzordeak eratzea, bere eginkizunak hobeto betetze aldera. 

e) Osoko Bilkurari proposatzea ondasunak erostea eta erabiltzea, eta kreditu-eragiketak 
horiek onartutako azken aurrekontuko sarreren hogeita bostik gorakoak direnean, 
langileak Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberen apirilaren 1eko 
4/2014 Oinarrizko Legeak eta gainerako xedapen aplikagarriek adierazitako 
baimenak jasotzea beharrezkoa izango dela baztertu gabe. 

f) Osoko Bilkurari Barne Erregimeneko Arautegia eta horren aldaketak, zein Hitzarmen 
Kolektiboari dagozkion erabakiak proposatzea. 
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g) Osoko Bilkurari berorren eta Batzorde Betearazlearen aldaketa Merkataritza, 
Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberen apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko 
Legearen eta Arautegi honen arabera proposatzea. 

h) Osoko Bilkurari idazkari nagusia izendatu edo kargutik kentzea proposatzea. 

i)  Osoko Bilkurari, Zerga Administrazioak emandako informazioa ezagutu dezaketen 
langileak Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberen apirilaren 1eko 
4/2014 Oinarrizko Legearen arabera izendatzea proposatzea.  

j) Osoko Bilkurari Kontsulta Batzordeak edo Lan Taldeak osatzea proposatzea. 

k) Osoko Bilkurari dagozkion erakunde publiko edo pribatuetan Korporazioko 
ordezkariak izango direnak proposatzea. 

l) Osoko Bilkurari enpresa eta erakundeen borondatezko ekarpenetarako gomendioak 
proposatzea. 

m) Osoko Bilkurari jokabide-kodea eta jardunbide egokien kodea onartzea proposatzea. 

 

16. artikulua.  Lehendakaritza. 

1. Lehendakariak ordezkatzen du Gipuzkoako Bazkundea, kide anitzeko bere organo 
guztien lehendakaria da eta horien erabakiak gauzatzearen ardura berea izango da.   

2. Osoko Bilkurak aukeratuko du kargu hau beteko duen pertsona, 10. artikuluko 1. atalean 
adierazitako bokalen artean. 

3. Lehendakariari dagokio: 
 
a) Gipuzkoako Bazkundearen ordezkaria izatea. 

b) Osoko Bilkuraren eta Batzorde Betearazlearen ohiko eta ezohiko bileren deia 
egitea erabakitzea eta horietarako gai-zerrenda zehaztea, gainerako kideek 
dagokion denborarekin egindako eskaerak, egin badituzte, kontuan izanda.  

c) Bilerak zuzentzea, eztabaiden garapena moderatzea eta arrazoi justifikatuengatik 
bertan behera uztea. 

d) Bere botoarekin berdinketak ebaztea, erabakiak hartze aldera. 

e)        Legeak betetzen direla ziurtatzea. 

f)         Korporazikoaren erabakien aktak eta ziurtapenak ikus-onestea. 

g) Gipuzkoako Bazkundearen Lehendakaritzari datxezkion bestelako eginkizun 
guztiak betetzea. 
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4. Lehendakariak lehendakariordeen esku utzi ahal izango ditu eskumen zehatz eta jakin 
batzuk eta, horrelakorik ezean, Batzorde Betearazlea osatzen duten edozein 
pertsonarenean, Osoko Bilkurari horren berri emanez. Era berean, idazkari edo idazkari 
nagusiaren ez utz ditzake eskumen betearazleak, adierazitako moduan. 
 

5. Lehendakariordeek, dagokien hurrenkeraren arabera, lehendakaria ordezkatuko dute bere 
eginkizun guztietan, kanpoan edo gaixorik badago edo lehendakaririk izan ezean. 
 

6. Diruzainak Gipuzkoako Bazkundearen funtsak zainduko ditu, Batzorde Betearazleak 
ezartzen duen moduan, kontabilitatea gainbegiratuko du eta urteko kontuen prestaketa 
zuzenduko du. 

 

17. artikulua.  Gobernu-organoetako kide izaera galtzea eta hutsik dauden postuak betetzea. 

Gobernu-organoetako kide izaera galdu eta hutsik geratzen direnak bete, Merkataritza, 
Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialen hauteskunde-prozedura eta bere gobernu-
organoen osaera arautzen dituen maiatzaren 26ko 78/2015 Dekretuko IV. Kapituluan eta 
dekretu hori ordezkatzen duen edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak bere dituen 
eskumenekin ematen duen arauan aurreikusitakoaren arabera egingo da. 

 

18. artikulua.  Idazkari nagusia. 

1. Gipuzkoako Bazkundeak idazkari nagusia izango du eta hori lizentziaduna edo goi-mailako 
tituluduna izan beharko du. Lan-kontratazioaren erregimenenekoa da postu hau.  

2. Osoko Bilkurak idazkari nagusia izendatu eta kargutik kenduko du, erabaki motibatu bidez. 
Izendapena, hutsik dagoen postuaren deialdi publiko bidez egingo da. 

3. Idazkari nagusiak Korporazioaren zuzendaritza nagusiaren lana gauzatuko du esleitzen 
zaizkion eginkizun betearazle eta zuzendaritzako eginkizun guztiekin, Merkataritza, 
Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialen apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko 
Legea eta gainerako xedapen aplikagarriak baztertu gabe. 

4. Idazkari nagusiari dagokio: 

a) Osoko Bilkuraren eta Batzorde Betearazlearen bileretara joatea (hitza izango du, 
baina botorik ez), eta gobernu-organoek hartutako akordioen legezkotasuna 
zaintzea. Halaber, dagokionean, horien inguruko ohartarazpenak egingo ditu 
Korporazioaren martxa onerako, aktetan horren berri utzirik.  

b) Gipuzkoako Bazkundearen Zuzendaritza Nagusia gobernu-organoek eskuordetu 
dizkion eskumen betearazleekin.  

c) Gipuzkoako Bazkudearen gobernu-organoen erabakiak kudeatzea, jasotzen dituen 
jarraibideak betez. 
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d) Lehendakariak ezartzen duenean, horren ordezkaria izatea. 

e) Gobernu-organoen bileren deialdiak egitea, Lehendakaritzak aginduta, eta baita 
kideei dei egitea ere. 

f) Gipuzkoako Bazkundeko kideen komunikazio-ekintzak jasotzea, eta beraz, 
jakinarazpenak, datu-eskaerak, zuzenketak eta ezagutu behar dituen bestelako 
idazkiak. 

g) Eskuordetu ezinezkoak izanik agintzen zaizkion gobernu-organoen bestelako 
eginkizunak garatzea. 

 

19. artikulua.  Idazkariorde nagusia. 

1. Gipuzkoako Bazkundeak idazkariorde nagusia izendatu ahal izango du, zeina gobernu-
organoen bileretara joango den, hitzarekin baina botorik gabe, eta idazkari nagusia 
ordezkatuko du eskuordetzen edo agintzen dizkioten eginkizun guztiak beteko ditu, 
kanpoan edo gaixorik badago edo lehendakaririk izan ezean. 

 

20. artikulua.  Langileak. 

1. Gipuzkoako Bazkundeak behar bezala funtzionatzeko beste langile izango ditu, eta horiei 
indarrean dagoen lan-arloko legeria aplikatuko zaie. 

 

IV. KAPITULUA  

HAUTESKUNDE ERROLDAK ETA PROZEDURA 

 

21. artikulua.  Hauteskunde-erroldak. 

1. Batzorde Betearazleak Osoko Bilkurako B) taldeko bokalei eta C) taldeko bokalei (Barne 
Erregimeneko Arautegi honek 10. artikuluan aipatzen dituenei) dagokien hauteskunde-
errolda egin eta berrikusiko du urtero urtarrilaren 1a erreferentziatzat hartuta eta 
Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberen apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko Legean 
eta Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialen hauteskunde-
prozesua eta gobernu-organoak arautzen dituen maiatzaren 26ko 78/2015 Dekretuan 
xedatutakoarekin bat.    
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22. artikulua.  Osoko Bilkurako A) taldeko bokalei dagokien hauteskunde-errolda, 
hauteskunde-taldeak, sektore ekonomikoen ordezkariak eta kategoriak. 

1. Gipuzkoako Bazkundearen Oso Bilkuraren A) taldeko kideen hauteskunde-errolda 
Gipuzkoako Lurralde Historikoan merkataritza, industria, zerbitzu eta nabigazioko 
jarduerak burutzen dituzten, Gipuzkoako Bazkundeari atxikita dauden eta Barne 
Erregimeneko Arautegi honetako 7. artikuluan xedatutakoaren arabera kanpo ez dauden 
hautesle guztiez osatuta egongo da. 

2. Batzorde Betearazleari aurreko paragrafoak aipatzen duen hauteskunde-errolda egitea 
uzteko, Gipuzkoako Bazkundeak datu-basea egingo du zerga-administrazio eskudunek 
emandako zerga-informaziotik abiatuta, Barne Erregimeneko Arautegi honetako 8. 
artikuluan adierazitako enpresen errolda publikoa egiteko. Hartan, gutxienez, ondorengo 
datuak jasoko dira: 

a) Sozietatearen izena. 

b) Identifikazio Fiskaleko Zenbakia. 

c) Jardueraren helbidea. 

d) EJZren tarifaren epigrafea. 

e) Jardueraren izena. 

f) Jardueraren alta-eguna. 

3. Datu-base horretan bikoiztasunak ekiditeko, pertsona fisiko edo juridiko berari dagozkion 
EJZko epigrafe edo talde ezberdinetatik datozen erregistroak bakar batean finkatuko dira, 
eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan helbidea ez duten pertsona fisiko eta juridikoen 
kasuan jardueraren helbidetzat enpresak Lurralde horretan duen bulego nagusiarena 
jasoko du edo, horrelakorik ezean, finkapen horren helburu diren lehen erregistroan 
datorrena. 

4. Aurreko atalean xedatutakoari jarraiki egindako hauteskunde-errolda barne hartutako 
pertsona fisiko eta juridikoei dagokienez, ondorengo hauteskunde-taldeetan sailkatuko 
dira, pertsona horiek burutzen dituzten enpresa-jardueren sektore ekonomikoen arabera: 

a) Industria, energia eta beste jarduera batzuk: EJZko 1. Sekzioko 1., 2., 3. eta 4. 
ataletan alta emana duten pertsona fisiko eta juridiko guztiak barne hartuko ditu. 

b) Eraikuntza: EJZko 1. Sekzioko 5. atalean alta emana duten pertsona fisiko eta 
juridiko guztiak barne hartuko ditu. 

c) Merkataritza eta ostalaritza: EJZko 1. Sekzioko 6. atalean alta emana duten 
pertsona fisiko eta juridiko guztiak barne hartuko ditu. 

d) Nabigazioa eta garraioa: EJZko 1. Sekzioko 7. atalean alta emana duten pertsona 
fisiko eta juridiko guztiak barne hartuko ditu. 
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e) Zerbitzuak: EJZko 1. Sekzioko 8. eta 9. atalean alta emana duten pertsona fisiko 
eta juridiko guztiak barne hartuko ditu. 

5. Korporazioaren Osoko Bilkurako A) taldeari dagozkion eta aurreko atalean adierazi diren 
hauteskunde-talde bakoitzari dagozkion bokal-kopurua, talde ezberdin guztien arabera 
talde bakoitzari dagozkion sektoreko ordezkariak ezartzen dituen ondorengo formularen 
arabera ezarriko dira: 

 

Ondorio horietarako, hauteskunde-talde bakoitzaren sektoreko ordezkari-kopurua, taldeak 
Gipuzkoako Lurraldearen BPGari, enpleguari eta enpresa kopuruari egiten dion 
ekarpenaren haztapenetik abiatuta kalkulatuko da. Kalkulu hori koefiziente zuzentzaile 
baten bidez zuzenduko da industria-sektorearen eragin berezia eta BPGari egiten dion 
zuzeneko eta zeharkako ekarpena islatzeko, ondoren adierazten den formularen arabera: 

 

Hauteskunde-talde bakoitzak Gipuzkoako Lurralde Historikoaren BPGari, enpleguari eta 
enpresa-kopuruari egiten dion ekarpenaren koefiziente haztatzaileak honako hauek izango 
dira: 0,6 hauteskunde-talde bakoitzak BPGari egindako ekarpenaren gainean, 0,3 
hauteskunde-talde bakoitzak enpleguari egindako ekarpenari eta 0,1 hauteskunde-talde 
bakoitzak enpresa-kopuruari.  

Bestalde, hauteskunde-talde guztietarako 1 izango da ordezkarien koefiziente 
zuzentzailea, Industria, energia eta beste jarduera batzuk izeneko hauteskunde-talderako, 
2 izango baita. 

Sektore bakoitzak BPGari, enpleguari eta enpresa-kopuruari egindako ekarpenari 
dagozkion balioak, Euskal Estatistika Erakundeak probintziaka egindako kontabilitatetik 
aterako dira, argitaratutako datuen arabera, horien inguruan probintzia-mailako bereizketa 
egin bada. Hauteskunde-errolda egiterakoan argitaratutako azken datuak izango dira 
kontuan, horien artean behin-behineko datuak barne hartuta. Aurreko datuetatik kanpo 
utziko dira Korporazioaren hauteskunde-erroldan egon behar ez duten ekonomia-
jarduerak. 

6. Hauteskunde-talde bakoitzerako sektorearen ordezkagarritasunaren arabera izendatutako 
bokalak, aldi berean, kategoria ezberdinetan banatuko dira, kategoria bakoitzak 
hauteskunde-talde osoaren arabera sektorean duen ordezkagarritasunaren arabera. 
Ondoren zehazten diren kategoria horiek, Barne Erregimeneko Arautegi hau onartu arte 
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zegoen sailkapenarekin koherente izanik ezarri dira, sailkapen historiko hori Gipuzkoako 
Lurralde Historikoaren BPGren egungo osaerara egokituz eta etorkizunean Gipuzkoako 
Lurralde Historikoaren osaera ekonomikoan eman daitezkeen aldaketek aldatzea aholkatu 
ahal dutela baztertu gabe: 

1. taldea.- Industria, energia eta beste jarduera batzuk 
1. kategoria Energia eta ura 
2. kategoria Mineral metalikoen erauzketa eta metalen ekoizpena eta lehen eraldaketa 
3. kategoria Produktu mineral ez metalikoen erauzketa eta industriak, kimika  
4. kategoria Produktu metalikoen fabrikazioa 
5. kategoria Makinak eta ekipo mekaniko, elektriko eta elektronikoa egitea 
6. kategoria  Garraioko materiala egitea 
7. kategoria Elikagaien eta edarien industriak 

8. kategoria Ehunaren, larrukien, oinetakoen eta jantzigintzaren industria, eta bestelako 
manufaktura-industriak  

9. kategoria Zuraren, kortxoaren eta altzarien industria 
10. kategoria  Papergintza eta paperezko artikuluen fabrikazioa, eta arte grafikoak 
11. kategoria Kautxu eta plastikozko materialen eraldaketa-industriak 
2. taldea.- Eraikuntza 
12. kategoria Eraikuntza 
3. taldea.- Merkataritza eta ostalaritza 
13. kategoria Merkataritza, konpontze-lanak eta merkataritza-agenteak 
14. kategoria Ostalaritza eta jatetxeak 
4. taldea.- Nabigazioa eta garraioa 
15. kategoria Nabigazioa eta garraioa 
5. taldea.- Zerbitzuak 
16. kategoria Finantza-erakundeak eta aseguruak 
17. kategoria  Jarduera juridikoak, aholkularitza, ikerketa, publizitatea eta alokairuak  

18. kategoria Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, ikus-entzunezko industria eta 
argitaletxeak 

19. kategoria Beste zerbitzu batzuk 

 

Esandako kategoria bakoitzari bokalak esleitzeko ondorengo formula aplikatuko da: 

 

Ondorio horietarako, kategoria bakoitzak sektorean duen ordezkagarritasuna ondoren 
adierazten den formularen arabera kalkulatuko da, 4. atalean ordezkagarritasunaren 
koefiziente zuzentzaileari eta BPGaren, enpleguaren eta enpresa-kopuruaren balioei buruz 
adierazitakoarekin bat etorriz: 
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Talde bateko kategoria bakoitzari dagokion bokal-kopurua ezartzeko formula aplikatu 
ondoren, kategoria bakoitzari bokalen behin betiko esleipena Osoko Bilkurako A taldean 
sektore ezberdinak ordezkatuta daudela bermatzen saiatzen diren ondorengo irizpideen 
arabera egingo da: 

a) Kategoria bakoitzari dagozkion bokalen kopurua ezartzeko formula aplikatzearen 
ondorioz balioa bokal batetik beherakoa denean, kategoria horri bokal bat esleituko 
zaio beti. 

b) Kategoria bakoitzari dagozkion bokalen kopurua ezartzeko formula aplikatzearen 
ondorioz balioa bokal batetik gorakoa denean:  

i. Formula hori aplikatzearen ondorioz lortutako balio oso gehigarri bakoitzeko 
bokal bat esleituko zaio kategoria horri; eta  

ii. Talde bati esleitutako bokal guztiak osatu arte, talde horretako kategoria 
ezberdinen artean  banatzeko geratzen diren bokalak, formula aplikatu ondoren 
zatirik handiena lortu duten kategoriei esleituko zaizkie, gehienetik gutxienera, 
soberan geratutako bokal guztiak banatu arte. 

 

23. artikulua.  Osoko Bilkurako C) taldeko bokalei dagokien hauteskunde-errolda. 

1. Borondatezko ekarpen handiena egiten duten enpresen Osoko Bilkurako C taldeko 
bokalei dagokien hauteskunde-errolda, Barne Erregimeneko Arautegi honetako 21.1. 
artikuluan adierazitako erregistroak jasoko dituen datu-base baten arabera egingo da, eta 
kontuan izango da, baita ere, borondatezko ekarpen handieneko enpresa bakoitzak egin 
edota konprometitutako ekarpenaren zenbatekoa. 

2. Hauteskunde-errolda honetan borondatezko ekarpen handieneko enpresa izaera duten 
enpresak inskribatuko dira, hurrengo atalean araututako erroldako erakusketa-aldia hasi 
baino lehen borondatezko ekarpenak egin edo konprometitu izanagatik. 

3. Borondatezko ekarpen handiena egiten duten enpresen Osoko Bilkurako C taldeko 
bokalak aukeratzeko erroldaren inguruko erreklamazioen arautzeak, Merkataritza, 
Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialen hauteskunde-prozedura eta 
gobernu-organoak arautzeko maiatzaren 26ko 78/2015 Dekretuko 13. artikuluan edo 
horren ordezko araudian A) taldeko bokalak aukeratzeko aurreikusitako araubide 
orokorra beteko du, baina erakustaldia helbide sozialean baino ez da egingo eta horren 
berri izan ahalko dute, bakar-bakarrik, borondatezko ekarpenak egin dituzten erakundeek, 
enpresa bakoitzak egindako borondatezko ekarpenaren zenbatekoari buruzko informazioa 
eman gabe. 

4.  
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24. artikulua.  Hauteskunde-prozesua. 

1. Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialen apirilaren 1eko 
4/2014 Oinarrizko Legeko 18. artikuluan eta Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta 
Nabigazioko Ganbera Ofizialen hauteskunde-prozedura eta gobernu-organoak arautzeko 
maiatzaren 26ko 78/2015 Dekretuko II. kapituluan eta ondorengoetan, edo horren 
ordezko arauan zein Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak bere eskumenak 
betez ematen duenean xedatutakoaren arabera arautuko da hauteskunde-prozesua. 

2.  
 

V. KAPITULUA 

ARAUBIDE EKONOMIKOA ETA AURREKONTUENA ETA GARDENTASUNA 

 

25. artikulua.  Araubide ekonomikoa. 

1. Gipuzkoako Bazkundeak honako diru-sarrerak izango ditu: 

a) Ematen dituen zerbitzuengatik eskuratzen dituen ohiko eta aparteko diru-sarrerak 
eta, orokorrean, bere jarduerak egiteagatik eskuratzen dituenak. 

b) Bere ondarearen ekoizkinak, errentak eta gehikuntzak. 

c) Enpresek edo merkataritza-erakundeek borondatez egindako ekarpenak. 

d) Jaso litzakeen legatu eta dohaintzak. 

e)        Egiten dituen kreditu-eragiketetatik datozen diru-sarrerak. 

f)         Legez eslei dakiokeen beste edozein diru-sarrera, hitzarmen baten bidez edo 
ordenamendu juridikoarekin bat datorren beste edozein prozeduraren bidez. 

2. Ondare-ondasunak xedatzeko, tutoretza duen administrazioaren baimena beharko du, 
ondasun higiezinen kasuan. 

 

26. artikulua.  Aurrekontuak eta Urteko Kontuak. 

1. Urte natural bakoitzeko abenduaren 15a baino lehen eta Batzorde Betearazleak 
proposatuta, Osoko Bilkurak hurrengo urterako ohiko aurrekontu-proiektua onartu 
beharko du, eta tutoretza duen administrazioari bidali beharko dio, ondoren, onar dezan. 
Aurrekontua onartuta dagoela ulertuko da urte bereko abenduaren 30a baino lehen, 
tutoretza duen administrazioak horren inguruko idatzizko ohartarazpena egin ezean. 
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2. Ohiko aurrekontuan aurreikusi gabeko obrak eta zerbitzuak egiteko, ezohiko 
aurrekontuak egin ahal izango dira, eta tutoretza duen administrazioak onartuko ditu 
horien proiektuak, Osoko Bilkurak Batzorde Betearazleak proposatuta onartu ondoren. 

3. Batzorde Betearazleak egingo ditu urteko kontuak urte amaitu eta hiru hilabeteko epearen 
buruan, gehienez ere, eta Batzorde Betearazleak proposatuta Osoko Bilkurak 
aukeratutako Kontu Auditoreen Erregistro Ofizialeko kide batek ikuskatu beharko ditu. 

4. Batzorde Betearazleak egindako urteko kontuak, Osoko Bilkurari aurkeztuko zaizkio 
ikuskaritza-txostenarekin eta gobernu korporatiboari buruzko urteko txostenarekin batera, 
itxitako ekitaldiaren hurrengo urteko apirilaren 30a baino lehen onartua izan dadin. 
Ondoren, tutoretza duen administrazioari bidaliko zaizkio, onar ditzan. Kontu horien 
likidazioaren onespena eta horien inguruko irizpena onartuta daudela ulertuko da, 
tutoretza duen administrazioak urte bereko ekainaren 30a baino lehen idatzizko inolako 
ohartarazpena egin ezean. 

 

27. artikulua.  Gardentasuna eta Gobernantza Kodeak. 

1. Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dagokio Gipuzkoako Bazkundeak jasotzen dituen funts 
publikoaren helburua fiskalizatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren 
fiskalizazio-erakundeen eskumenak alde batera utzi gabe.  

2. Urteko kontuak, auditoria-txostenarekin batera, eta gobernu korporatiboari buruzko 
urteko txostena, Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan aurkeztuko dira eta Gipuzkoako 
Bazkundeak publiko egingo ditu. 

3. Gipuzkoako Bazkundearen ondasun eta eskubideak kudeatzen dituzten pertsonek kalte-
ordainak ordaindu beharko dituzte dolo, kulpa edo arduragabekeria larriagatik egindako 
ekintzen edo ez-egiteen ondorioz eta indarreko araudia urratuz sortutako kalte eta 
galerengatik; horrez gain, zigor-erantzukizuna edo egoki den bestelako edozein 
erantzukizun ere egotzi ahal izango zaie. 

4. Gipuzkoako Bazkundeak publiko egingo ditu jasotzen dituzten diru-laguntzak, baita 
beren eginkizunak garatzeko jasotzen duten bestelako edozein baliabide publiko ere. 
Publiko egingo ditu, halaber, goi-kargudunek eta kasuko arduradun gorenek urtean 
jasotako ordainsariak, baita edozer arrazoirengatik kargua utzi dutenean jasotako kalte-
ordainak ere, halakorik gertatu bada. 

5. Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberen apirilaren 1eko 4/2014 
Oinarrizko Legearen 5. artikuluan zehaztutako baldintzetan gauza ditzaketen jarduera 
publiko eta pribatuak behar bezala bereizteko, Gipuzkoako Bazkundeak bere jarduera 
publiko eta pribatuen kontabilitate bereizia egingo du, ezertan eragotzi gabe urteko 
kontuen batasuna 

6. Gipuzkoako Bazkundeak jardunbide egokien kodea taxutu beharko du, bere eginkizun 
publiko-administratiboak betetzean inpartzialtasuna eta gardentasuna bermatzeko eta 
Osoko Bilkurak onartu beharko du. 
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7. Gipuzkoako Bazkundeak bere langileen kode etikoa eta jokabide profesionalarena egin 
beharko du, eta Osoko Bilkurak berori onartu eta langileek ezinbestez bete beharko dute. 

8. Gipuzkoako Bazkundeak Batzorde Betearazlearen jokabide-kodea egin beharko du, 
besteak beste, interes-gatazkako egoerak arautzeko, eta  Osoko Bilkurak berori onartu eta 
Batzorde Betearazleko kide guztiek ezinbestez bete beharko dute.  

9. Gipuzkoako Bazkundeak kontratazio-eskuliburua egingo du, baldintza, gardentasun eta 
bazterketarik ezaren baldintzak bermatuko dituen kontratazio-prozedura bideratzeko.  

 

VI. KAPITULUA 

ARBITRAJE AUZITEGIA 

 

28. artikulua.  Arbitraje-auzitegia. 

Gipuzkoako Bazkundeak, Osoko Bilkurak onartutako Estatutu eta Arautegiaren arabera 
arautuko den Arbitraje Auzitegia izango du, eta horrek Arbitrajeari buruzko abenduaren 23ko 
60/2003 Legean erakunde-arbitrajeari dagokionez aurreikusitako eginkizunak beteko ditu. 

 

VII. KAPITULUA  

ETETEA ETA DESEGITEA 

 

29. artikulua. Etetea eta desegitea. 

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eten egin ahal izango du Gipuzkoako 
Bazkundeako gobernu-organoen jarduera, prozeduraren izapidetzean haiei entzuteko 
eskubidea betiere bermaturik, indarrean dagoen ordenamendu juridikoa urratzearen 
kasuan, baldin eta, urrapen horien larritasun edo maiztasunarengatik, neurri hori hartzea 
komeni bada, bai eta gobernu-organo horiek normaltasunez funtzionatzeko ezintasuna 
dutenean ere. 

2. Eteteko erabakiak etenaldiaren iraupena ezarriko du; aldi hori gehienez hiru hilabetekoa 
izango da; halaber, aldi horretan Gipuzkoako Bazkundearen interesak kudeatuko dituen 
organoa zehaztuko du erabakiak. 

3. Etenaldia bukatu eta eteteko arrazoiek lehengo horretan badiraute, Gipuzkoako 
Bazkundearen gobernu-organoak desegiteari eta hauteskundeetarako deia egiteari ekinen 
zaio, hilabeteko epean. 
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Hauteskundeak egiterik ez badago eta Gipuzkoako Bazkundearen gobernu-organoak 
eratu ezin badira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak iraungitzeko erabakia 
hartu ahal izango du; kasu horretan, bere ondarea Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioari atxikiko zaio, aurrez 2. idatz-zatian aipatzen den kudeaketa-organoak 
likidazioa egin ondoren. 

4. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, iraungitzeko erabakia hartzen badu, 
beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu, Gipuzkoako Bazkundeari atxikitako pertsona 
fisiko eta juridikoei Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialei 
dagozkien zerbitzuak jasoko dituztela. 

 

VIII. KAPITULUA 

BESTE MERKATARITZA GANBERA OFIZIAL BATZUEKIKO HARREMANAK 

 

30. artikulua.  Beste Merkataritza Ganbera Ofizial batzuekiko harremanak 

Gipuzkoako Bazkundeak harremanak izango ditu Merkataritza Ganbera Ofizialekin, eta aldi 
baterako hitzarmenak edo iraunkorrak ezarri ahal izango ditu horiekin, bere helburuak hobeto 
bete, lanak egin edo bientzat interesgarriak diren zerbitzuak emateko. 

 

IX. KAPITULUA 

IRUDI KORPORATIBOA, OHOREAK ETA SARIAK 

 

31. artikulua.  Irudi korporatiboa. 

Gipuzkoako Bazkundeak, Korporazioaren agirietan eta argitalpenetan azalduko den 
identifikazio-marka izango du. 

 

32. artikulua.  Ohoreak eta sariak. 

1. Gipuzkoako Bazkundeak ohorezko domina eta logotipo korporatiboa izango ditu ohore 
egin eta sariak emateko. Domina eta logotipo hori elkarrekin edo bereizirik emango dira 
Batzorde Betearazleak proposatu eta Osoko Bilkurak erabakita, Korporazioari emandako 
zerbitzu garrantzitsuak zein Gipuzkoako Lurralde Historikoaren ekonomiaren alde eta 
berori sustatzeko egindako jarduera nabarmen eta eredugarriak saritu eta aitortzeko.  
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2. Gipuzkoako Bazkundeak ohorezko lehendakari edo kidearen izaera eman ahal izango dio 
Korporazioarentzat edo Lurraldearen garapen ekonomikoaren alde zerbitzu garrantzitsuak 
egin dituen pertsonari. 

3. Gipuzkoako Bazkundeak ekonomia gipuzkoarraren sustapen eta garapenari lotutako 
sariak ezarri ahalko ditu. 

4. Gipuzkoako Bazkundeak, Batzorde Betearazleak proposatu eta Osoko Bilkurak erabakita, 
egoki irizten dituen ohore eta sari guztiak sortu ahal izango ditu, bere kideentzat nahiz 
beste Korporazio batzuetako kideentzat, bere hautesleentzat eta bere langileentzat.  

 

LEHEN XEDAPEN GEHIARRIA. INTERPRETAZIOA. 

Gipuzkoako Bazkundeari dagokio Arautegi hau interpretatzea, tutoretza duen administrazioaren 
eskumenak baztertu gabe. 

 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA. 

Indargabetuta geratzen da Korporazioaren Osoko Bilkurak 1994ko otsailaren 28an egindako 
bilkuran onartutako eta Eusko Jaurlaritzako Merkataritza eta Kontsumo Sailburuordetzak 
1995eko martxoren 31n onartutako Barne Erregimeneko Arautegia, eta baita Gipuzkoako 
Bazkundearen Osoko Bilkurak horren inguruan 2001eko ekainaren 22an, 2004ko uztailaren 
5ean, 2005eko maiatzaren 16an eta 2012ko maiatzaren 23an, hurrenez hurren, egindako 
aldaketak ere. 

 

AZKEN XEDAPENA. INDARREAN SARTZEA. 

Barne Erregimeneko Arautegi hau Eusko Jaurlaritzako Merkataritza eta Turismo 
Sailburuordetzak onartzen duen egunean sartuko da indarrean. 
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