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1. Artikulua.- Izaera eta Izena.  

 

SOCIEDAD PUBLICA DE VIVIENDA DE IRUN. IRUNGO 

ETXEBIZITZARAKO ELKARTE PUBLIKOA” deituriko elkarte hau udal 

elkartea da, Irungo Udalak eratua, elkarte anonimo gisa, eta Elkarte Anonimoen 

Legea, toki eta hirigintza erregimena arautzen duen legeria eta Estatutu hauek 

izango ditu arau. 

 

2. Artikulua.- Helburua. Honako helburu hauek izango ditu elkarteak: 

 

a) Etxebizitzak eta beste edonolako ostatu hartzekoak, lokalak eta 

aparkalekuak sustatzea, eraikitzea eta kudeatzea, horretarako bere funtsak 

edo xede horretarako lortutako beste edozein aplikatuz, eta gainera 

aplikagarri den legediak baimendutako hitzarmen xede horiek betetzeko 

egindakoak bere gain hartuz.. Edonolako obrak, azterketak eta proiektuak 

esleitzea eta kontratatzea, aipaturiko higiezinak sustatzeko, eraikitzeko eta 

kudeatzeko.” 

 

b) Beharreko garapen plangintza, lursail-zatitze proiektu, konpentsazio 

proiektu eta abar idaztea, etxebizitzak egiteko zoruen urbanizazio 

proiektuak idaztea, beharreko hirigintza zerbitzuak hornitzea, eta 

etxebizitzarako lursailak urbanizatzea beharreko obrak zuzenean edo 

hirugarrenen bidez eginik. 

 

c) Bere helburuak betetzeko egokitzat hartzen diren ondasun higiezin eta 

eskubide errealei buruzko erosketak edo jabari transmisioak egitea. 

 

d) Udalbatzak programaturiko promozio publiko zuzeneko eraberritze 

jarduerak aurrera eramatea. 

 

e) Etxebizitza eraikinen eraberritzea sustatzea Barne Erreformarako Plan 

Bereziei eta Ondare Historiko-Artistikoa Babesteko Planei loturiko 

sektoreen esparruan. 

 

f) Administrazio Zentral eta Autonomikoarekin kolaboratzea, eraikinak 

eraberritzeko alorrean indarrean dagoen legeria, formula itunduen bidez, 

Irungo udalerrian aplika dadin. 

 

g) Eraikitako etxebizitza eta negozio-lokalen esleipena bideratzea 

Udalbatzaren Osoko Bilkurak onartutako aginduei jarraiki. 

 

ESTATUTU SOZIALAK 

Azken aldaketa: 2019ko 

urtarrilaren 9an, Antonio Pedro 

Mula Soto notarioaren aurreko 

eskritura publiko bidez (protokolo 

zk.: 18. 
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h) Behatoki gisa, ikerketak eta azterketak egitea udalerriko etxebizitza egoerari 

buruz. 

 

i) IRUNGO ETXEBIZITZARAKO ELKARTE PUBLIKOA /SOCIEDAD 

PUBLICA DE LA VIVIENDA DE IRUN SAU, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeko 32. artikuluan 

xedatutakoaren ondorioetarako, Irungo Udalaren berezko tresna-bitartekoa 

da. 

 

Berezko bitarteko tresna gisa, sozietateari agintzen zaizkion derrigorrezko 

jarduerak proiektuetan, memorietan edo bestelako dokumentu teknikoetan 

definituta egongo dira,  kasuen arabera, eta dagokien aurrekontuan 

baloratuko dira, betiere ezarritako tarifak kontuan hartuz. 

 

Berezko tresna-bitartekoa denez gero, IRUNGO ETXEBIZITZARAKO 

ELKARTE PUBLIKOA / SOCIEDAD PUBLICA DE LA VIVIENDA DE 

IRUN SAUk ezin izango du parte hartu Irungo Udalak deitutako lizitazio 

publikoetan. Hala ere, lizitatzailerik gertatzen ez bada, enkargatu ahal 

izango zaio haien xedeko prestazioak egikaritzea. 
 

 

 

3. Artikulua.- Iraupena.  

 

Elkartearen iraupena mugagabea izango da, eta eratze eskritura egiten den 

egunetik aurrera hasiko da jardueran. 

 

 

4. Artikulua.- Helbide Soziala.  

 

Helbide soziala Irunen du elkarteak, San Juan Plaza z/g, eta Administrazio 

Kontseiluak ahalmena izango du elkartea lekuz aldatzeko eta udalerriaren 

barruan sukurtsalak sortu edo kentzeko. 

 

 

5. Artikulua.- Kapital Soziala.  

 

5.407.448,00 euroko gizarte-kapitala dauka Sozietateak (bost milioi laurehun eta 

zazpi mila eta laurehun eta berrogeita zortzi euro), guztia izenpetuta eta 

ordainduta.  

 

5.407.448,00 (bost milioi laurehun eta zazpi mila eta laurehun eta berrogeita 

zortzi) akzio nominatibok ordekatzen dute gizarte-kapitala, 1etik 5.407.448,00ra 

zenbakituta (bost milioi laurehun eta zazpi mila eta laurehun eta berrogetia 

zortzi), biak barne, haietako bakoitza EURO BATEKOAK. 

 

Irungo Udala soilik da akzio horietako kapital ordezkatuaren jabea; eta ezin du 

ez transferitu ez erabili beste helburu batzuetarako.  

 



 

 

 

 

Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa, Sociedad Pública de Vivienda de Irun, S.A. 
 

C/Iglesia nº 6, 20302  IRUN  T. 943 634 243  Fax: 943 63 50 58 e-mail: irunvi@irun.org 

 

 

 

6. Artikulua.- 

 

Honako organo hauen esku egongo da elkartearen zuzendaritza eta 

administrazioa: 

 

 Batzar Nagusia. 

 Administrazio Kontseilua. 

 Zuzendari-Gerentea. 

 

 

7. Artikulua.-  

 

Elkartearen Batzar Nagusia da eztabaida-organoa, eta borondate soziala 

azalduko du bere erabakien bidez. 

 

 

8. Artikulua.- 

 

Irungo Udalbatzaren Osoko Bilkurak osatzen du Batzar Nagusia. 

 

Udalbatzaren Osoko Bilkurak arau dituen toki erregimeneko administrazio 

xedapenetara egokituko dira Batzar Nagusiaren deialdiak, eraketa, prozedurak, 

bozketak eta akordioak. 

 

 

 

9. Artikulua.- 

 

Une bakoitzean Irungo Alkatea den pertsona izango da Batzarreko Buru. 

Bestalde, une bakoitzean Udal Idazkaria dena, edo hark aukeratutako pertsona, 

izango da elkarte honen Batzar Nagusiko Idazkaria. 

 

Elkartearen Batzar Nagusia ohikoa edo berezia izan daiteke. Ohiko batzarra 

izango da aurrez deialdia egin ondoren, derrigorrez ekitaldi bakoitzaren lehen sei 

hilabeteen barnean biltzen dena, kudeaketa soziala zentsuratu, hala behar badu, 

aurreko ekitaldiko urteko kontuak onartu eta emaitzen aplikazioaren inguruko 

erabakiak hartzeko. Gainerako Batzar Nagusiak, berriz, bereziak izango dira. 

Era berean, Batzar Unibertsalak egin ahal izango dira, aldez aurretik deialdia 

egin gabe, baldin eta Batzarkide guztiak bertan badaude eta aho batez halakorik 

egitea erabakitzen badute. 

 

 

10. Artikulua.- 

 

Honako eskumen hauek izango ditu Batzar Nagusiak: 
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a) Administrazio Kontseiluko kideak izendatu edo bereizteko. 

b) Estatutuak aldatzeko eta elkartearen desegite edo kitapenari buruzko nahiz bere 

eraldatze, bategite, bereizte eta beste batzuetan parte hartzeari buruzko 

erabakiak hartzeko. 

c) Kapitala handitu edo murrizteko, zor edo obligazioak jaulkitzeko eta estatutu 

sozialak aldatzeko. 

d) Elkartearen inbentarioa, aurrekontua eta urteko balantzea onartzeko eta 

emaitzaren aplikazioari buruzko erabakiak hartzeko. 

e) Kudeaketa soziala zentsuratzeko eta Elkarte Anonimoen Legeak ematen 

dizkion gainerako ahalmenak bere gain hartzeko. 

 

11. Artikulua.- 

 

Batzar Nagusiaren bileren Akta egingo da horretarako egokitutako liburuan. 

Batzar Nagusiak berak onartu ahal izango du Akta, edo bestela, Lehendakariak 

eta bi Kontuhartzailek hamabost eguneko epearen barnean. 

 

 

 

II. KAPITULUA.- ADMINISTRAZIO KONTSEILUA 

 

12. Artikulua.- 

 

Elkartearen kudeaketa eta ordezkapen organo iraunkorra da Administrazio 

Kontseilua. 

 

13. Artikulua.- 

 

Gutxienez hiru eta gehienez bederatzi Batzordekidek osatuko dute 

Administrazio Kontseilua, eta Batzar Nagusiari dagokio kopurua zehaztea eta 

kideak izendatzea. 

 

Toki erregimeneko xedapenek eta Elkarte Anonimoen Legeak ordezkatze 

karguak izateko zehazten dituzten ezintasun eta bateraezintasunak aplikatuko 

zaizkie Kontseilariei. 

 

Kontseilariak bost urtez egongo dira karguan, eta berriro aukeratu ahal izango 

dira, behin edo gehiagotan, beste bost urte karguan egoteko. Halaz ere, 

Udalbatzako kide izateagatik izendatutako Administrazio Kontseiluko kideek 

automatikoki Kontseilari izateari utziko diote izaera hori galtzen badute, baina 

funtziotan jarraituko dute berriak izendatu arte. 

 

Administrazio Kontseiluan postu bat hutsik geratzen bada, Batzarrak kontseilari 

berria izendatuko du hilabete bateko epean. 

 

14. Artikulua.- 

 

Batzordeak izendatu ez baditu, Kontseiluak Lehendakari bat izendatuko du bere 

barnean eta, egokitzat hartzen badu, baita Lehendakariorde bat edo batzuk ere. 
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Kontseiluak berak aukeratzen duena izango da Idazkaria, eta Kontseilaria ez den 

pertsona batek har dezake kargu hori. Idazkaria Kontseilaria ez bada, ahotsa 

izango du baina botorik ez Kontseiluaren bileretan. 

 

15. Artikulua.- 

 

Lehendakariak Administrazio Kontseilua biltzeko deia egingo du egokitzat 

hartzen duenean. Era berean, dei hori egingo du Kontseilarien herenak idatziz 

eskatzen duenean, eskaera horren ondoko hamabost egun naturalaren barnean 

betiere. 

 

Deialdian zehaztutako leku, egun eta orduan egingo dira bilerak. Bilera baino 

berrogeita zortzi ordu lehenago egingo du deialdia Kontseiluko Lehendakariak, 

eta aztertu beharreko gaien zerrenda eta beharreko informazio osagarri guztia 

aurkeztuko du deialdi horrekin batera. 

 

Administrazio Kontseilua legera eratuko da bertara gutxienez, bertan edo 

ordezkaturik, bazkideen erdia gehi bat bildu denean, eta zenbakia bakoitia bada 

administratzaileen gehiengoa. Ondorio horietarako, Lehendakariari zuzendutako 

eskutitzaren bidez emango da ordezkaritza. 

 

Aurreko paragrafoetan zehaztutakoaz aparte, edozein gai aztertzeko, 

Administrazio Kontseilua deitu eta osatua dagoela ulertuko da, baldin eta kide 

guztiak bertan egonik, aho batez Kontseilu hori biltzea erabakitzen dutenean. 

 

16. Artikulua.- 

 

Elkartearen negozioak gobernatu, zuzendu eta administratzeko ahalmen handiak 

izango ditu Administrazio Kontseiluak, Batzar Nagusiari erreserbatuta ez 

badaude, baina bereziki honako hauek izango ditu: 

 

1.) Elkartearen ordezkari izango da, bai epaian, bai hartatik kanpo, elkartearen 

ibilbide eta trafikoari dagozkion kontuetan izan ezik, hura ukitzen duten 

guztietan ere, baita administrazio ekintza bereziak, ondasun sozialen 

besterentzea edo kargak ezartzea dakartenean ere, bereziki Batzar Nagusiari 

dagozkionak salbu. 

 

2.) Elkartearen izenpe soziala erabiliko du eta elkartea ordezkatu eta 

defendatuko du era guztietako agintari eta jurisdikzioen aurrean, eta edozein 

kasutan era guztietako ekintzak burutuko ditu bere eskubideak defendatzeko, 

epaian eta hartatik kanpo, prokuradoreen alde auzietarako botereak emanez 

eta abokatua izendatuz, eta tramite guztiak jarraitu ahal izango ditu 

prozedura amaitzen den arte; eskumenean jarriko da Elkarteari dagozkion 

eskubide edo egitatezko arbitrajeei begira, errekerimenduak egin eta 

erantzungo ditu, helburu sozialarekin loturiko administrazio, kudeaketa edo 

merkataritza ekintzak bideratuko ditu eta eskumen horiek eskatzen dituzten 

dokumentu guztiak egingo ditu. 
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3.) Erosiko ditu, edozein titulutan, eta bereziki, erosi, saldu, kargatu, hipotekatu 

eta alokairuan eman eta hartuko ditu era guztietako ondasun higigarri eta 

higiezinak, eta ondasun horien prezioa, zenbatekoa edo errenta zehaztu, 

ordainketa geroratu, jasotzen dituen kopuruen ordainketa-karta egin eta 

horien zenbatekoa ordaindu, eta beharreko dokumentu edo eskritura publiko 

guztiak izenpetu edo emango ditu. 

 

4.) Elkartearen kontuak eraman eta fiskalizatuko ditu, era guztietako kobrantzak 

egingo ditu, ordainketak egiteko agindua emango du eta ageriko gordailu-

kontu korronteak edo kreditu kontuak ireki, jarraitu edo itxiko ditu edozein 

Bankutan, baita Espainiakoan ere, eta sukurtsaletan; banku horietan diru 

kopuruak sartu eta saldoak erabili ahal izango ditu, dirua edo mailegua hartu 

eta dagozkion eskriturak formalizatu ahal izango ditu, kreditu eragiketak 

gauzatu ahal izango ditu polizen edo kanbio-letren bidez, beharreko 

dokumentu edo eskritura publiko guztiak izenpetu eta emanez, eragiketa 

horiek berritu ahal izango ditu haiengatik jasotako kopuruak erabiliz; balore-

gordailuak eratu eta erretiratu, kanbio-letrak eta hirugarrenei dagozkien beste 

kreditu eta igorpen dokumentu batzuk igorri, onartu, endosatu, negoziatu eta 

abalatu ahal izango ditu, eta horien banku-bermea eskatu eta kontratatu ahal 

izango du epe, zenbateko eta baldintza mugarik gabe, eta horretarako, 

beharreko dokumentuak izenpetu, transferentziak agindu, kitapenak onartu 

edo inpugnatuko ditu eta, oro har, helbide sozialak hobeto betetzeko 

komenigarritzat hartzen dituen eragiketa guztiak egin ahal izango ditu. 

 

5.) Langileak aukeratu edo lanetik bota, zerbitzuak ikuskatu, eta Estatu, 

Herrialde edo Udalerriko libramenduak gauzatuko ditu; posta bulegoetatik 

gutun ziurtatuak, paketeak, deklaratutako igorpen edo baloreak, eta garraio, 

trenbide, itsasontzi eta hegazkin konpainien igorpen eta baloreak jasoko ditu, 

aduana eta agentzietatik igorritako genero edo efektuak jasoko ditu, matxura, 

erreklamazio, kontu uzte, merkantzia abandonatzeen protestak egingo ditu; 

garraio, sute eta laneko istripu aseguruak kontratatuko ditu, beharreko poliza 

edo dokumentu guztiak sinatu eta kalte-ordainak kobratuz. 

 

6.) Helburu sozialak eskatzen dituen kudeaketa guztiak bideratuko ditu eta 

horiek aurrera eramateko beharreko dokumentu guztiak izenpetuko ditu. Era 

berean, izenpetu egingo ditu elkarteak erosten dituen higiezinak egokitzeko 

eta berreraikitzeko beharreko dokumentuak parte hartu behar duten era 

guztietako enpresa eraikitzaile eta zerbitzu enpresekin. 

 

7.) Aurreko ekitaldiko balantzeak edo inbentarioak, memoria, galera eta 

irabazien kontuak aurkeztuko dizkio Ohiko Batzar Nagusiari urtean behin. 

Era berean, akzionista zentsoreen txostena eta egokitzat hartzen den beste 

edozein aurkeztuko dizkio Batzar Nagusiari, ekitaldi bakoitzean lortutako 

etekinak banatzeko edo erabiltzeko proposamenak egingo ditu, eta erreserba 

legal edo espezifiko, amortizazio eta beste gizarte atentzio batzuetarako 

gorde behar diren zenbateko edo portzentajeak proposatuko ditu. 

 

8.) Gerentea izendatu eta kargutik kenduko du. 
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9.) Batzar Nagusietarako deia egingo du Estatutuetan eta Elkarte Anonimoen 

Legean aurreikusitakoaren arabera, eta Estatutu Sozialak betetzeko 

beharreko ekintza eta kontratu guztiak egingo ditu inolako mugarik gabe. 

 

Ahalmen horiek ez dira mugatuak, baizik eta adierazgarriak, eta Elkarte 

Anonimoen Legearen eta Estatutu hauetan zehaztutakoaren arabera, 

elkartearen interesak hobeto kudeatu eta defendatzeko beharrezko edo 

egokitzat hartzen diren ahalmen guztiak izango ditu Kontseiluak. 

 

 

17. Artikulua.- 

 

Bileran bildutako kideen gehiengo absolutuaren botoez hartuko dira erabakiak, 

urteko aurreikuspen kontu egoeretan salbuesten diren kasuetan izan ezik, 

bilduriko Kontseilari kopuruaren bi herenen aldeko botoa beharko baita kasu 

horietan. 

 

Bestalde, urteko aurreikuspen kontuetan hala aurreikusten den kasu zehatzetan, 

elkartearen barne ondorioetarako, Batzar Nagusiak berretsi beharko ditu 

derrigorrez Kontseiluaren akordioak. 

 

Boto kontaketan berdintasuna gertatzen bada, kalitatezko botoa izango du 

Kontseiluko Lehendakariak. 

 

Kontseiluaren bilera bakoitzaren Aktak Idazkariak zainduko ditu, Lehendakariak 

dituen langile eta baliabidez lagunduta, hala behar badu. 

 

18. Artikulua.- 

 

Administrazio Kontseiluak, behin osatu ondoren, Batzorde exekutibo bat, edo 

Kontseilari Ordezkari bat edo gehiago izendatu ahal izango ditu bere barnean, 

eta bere ahalmenetako batzuk edo guztiak eman ahal izango dizkie, Elkarte 

Autonomoen Legearen 141. artikuluaren arabera besteren esku utzi ezin direnak 

salbu. 

 

 

III. KAPITULUA.- ZUZENDARI GERENTEA 

 

19. Artikulua.- 

 

Administrazio Kontseiluak izendatuko du Zuzendari-Gerentea. 

 

Gerentearen kargua dedikazio oso eta bakarreko erregimenean egingo da, kargu 

horrek behin-behineko izaera izango du eta ordaindua izango da, Kontseiluak 

beste erabakiren bat hartzen ez badu behintzat. 

 

Administrazio Kontseiluak zehaztuko ditu karguaren ordainsaria, ordutegia eta 

gainerako baldintza guztiak. 
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20. Artikulua.- 

 

Hona hemen Zuzendari-Gerentearen ahalmenak: 

 

a) Langile guztien eta zerbitzu tekniko eta administratibo guztien buruzagitza 

zuzena izango du. 

b) Ekonomia mailan elkartearen ustiapen egoki eta ona lortzeko proposamenen 

kudeaketa, azterketa eta ekimen jarduerak bultzatuko ditu. 

c) Kontseiluari aurkeztu beharreko gai eta dokumentu guztiak prestatu, bildu 

eta antolatuko ditu. 

d) Administrazio Kontseiluak bere esku uzten dituen gainerako funtzio 

guztiak. 

 

 

IV. TITULUA.- EKITALDI SOZIALA 

 

21. Artikulua.- 

 

Urte bakoitzeko urtarrilaren batean hasiko da eta abenduaren hogeita hamaikan 

amaituko da ekitaldi soziala. Aldiz, lehen ekitaldian, sortze eskritura sinatu 

ondoan hasiko da indarran eta urte bereko abenduaren hogeita hamaikan 

bukatuko da. 

 

 

V. TITULUA.- ERREGIMEN EKONOMIKOA  

 

22. Artikulua.- 

 

Elkarteak Udalbatzari aurkeztuko dizkio elkartearen aurreikuspen kontuak. 

 

23. Artikulua.- 

 

Kontabilitate Publikoaren erregimena aplikatuko zaio elkarteari, Merkataritza 

Kodearen xedapen, gainerako merkataritza legeria eta Enpresen Ondare 

Kontabilitate Kontuen Plan Orokorrera egokitzeko aukerari kalterik egin gabe. 

 

Ekitaldi soziala amaitu ondoko hiru hilabeteetan, urteko kontuak, kudeaketa 

txostena eta emaitzen aplikazio proposamena egingo ditu Administrazio 

Kontseiluak, Elkarte Anonimoen Legearen Testu Bateratuaren 171. artikuluaren 

arabera. 

 

 

VI. TITULUA.- ELKARTEAREN DESEGITEA ETA KITATZEA 

 

24. Artikulua.- 

 

Honako arrazoi hauengatik desegingo da elkartea: 
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a) Helburu soziala amaitu delako edo amaitu ezin delako. 

b) Galerak izan eta ondarea kapital soziala baino kopuru txikiagora murriztu 

delako, baldin eta kapital sozial hori beharreko neurrian handitu edo 

murrizten ez bada. 

c) Bategite edo absortzio prozedurengatik. 

d) Batzar Nagusiak hala erabaki duelako. 

e) Elkarteak porrot egin duelako. 

f) Kapital soziala legeak eskatzen duen gutxienekotik behera murriztu delako. 

 

25. Artikulua.- 

 

Elkartea desegitea erabakitzen badu, kitatzailea edo kitatzaileak izendatu eta 

haien ahalmenak zehaztuko ditu Batzar Nagusiak. 

 

Kitapen denboraldiak irauten duen bitartean, bere urteko ohiko bilerak eta 

egokitzat hartzen diren bilera berezi guztiak egingo ditu Batzar Nagusiak, 

indarrean dauden xedapenak kontuan harturik. Kitapena amaitu ondoren, Irungo 

Udalaren eskuetara pasako da sorturiko ondasun likidoa. 
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