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73. artikulua Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen
Erregistroa. 

1. Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen
Erregistroa publikoa da interesdun direla egiaztatzen duenarentzat eta
borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen inguruan eskuduna den
sailari atxikitzen zaio.

2. Erregistroaren izaera publikotasun material eta formalaren,
legezkotasunaren eta lehentasunaren printzipioek definitzen dute.

3. Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen eraketa, bat-egite,
xurgatze, zatitze eta desegiteak nahiz estatutuen eta erregelamenduen
aldaketak inskribatzea, bai eta gizarte-aurreikuspeneko planak
inskribatzea eta horiei baja ematea ere, izaera eratzailekoak izango dira.

4. Erregistroak, funtzionatzeko, Euskadiko Herri Administrazioan aplikatu
beharreko araudiaren araberako bitarteko elektroniko, informatiko eta
telematikoak erabiliko ditu.

74. artikulua Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen
Erregistroaren funtzioak.  

Hauek dira Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroaren 
funtzioak: 

a. Lege honen eta indarrean dagoen araudiaren arabera, aipatutako
erregistroan gizarte-aurreikuspeneko planen, borondatezko gizarte-
aurreikuspeneko erakundeen eta horien federazioen inguruan bildu behar
diren egintzak kalifikatu, egoki diren liburuetan inskribatu eta egiaztatzea.



b. Ikuskatutako urteko kontuen gordailua, kudeaketa-txostena eta txosten 
aktuariala jasotzea, hala badagokio. 

c. Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen eta gizarte-
aurreikuspeneko planen izendapenei eta erregistratutako edozein daturi 
buruzko ziurtagiriak ematea. 

d. Bere eskumeneko gaien inguruko kontsultei erantzutea. 
e. Bazkideen Fitxategi Orokorra anonimoki kudeatzea, borondatezko 

gizarte-aurreikuspeneko erakunde bakoitzaren bazkideen altak eta bajak 
sartzeko eta, horrela, sektoreko bazkideen benetako kopurua ezagututa, 
bikoiztasunak eragozteko, prestazioak egoki erabiltzen direla bermatzeko 
eta plangintza antolatua laguntzeko, erregelamendu bidez ezarritakoaren 
arabera. 

f. Lege honek edo hori garatzeko arauek esleitutako beste edozein. 

 
 
 
 
 
 
 

 203/2015 DEKRETUA, urriaren 27koa, Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspeneko Erakundeen otsailaren 23ko 5/2012 Legearen 
Erregelamendua onartzen duena. 
 
 
 
 

IV. TITULUA  

BORONDATEZKO GIZARTE-AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEEN 
EUSKADIKO ERREGISTROA.  

I. KAPITULUA  

XEDEA  

88. artikulua.– Xedea.  

1.– Titulu honetan arautzen da Euskadiko Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua 
eta, halaber, Bazkideen Fitxategi Orokorrarena.  

2.– Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen 
Erregistroa gizarte-aurreikuspeneko erakundeen arloko eskumena duen Eusko 
Jaurlaritzako sailari atxikitzen zaio.  



89. artikulua.– Eremua.  

1.– Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen otsailaren 23ko 
5/2012 Legearen eta hura garatzen duen araudiaren aplikazio-eremuan sartzen 
diren borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakunde eta aurreikuspen-plan 
guztiak, Erregelamendu honetan araututakoaren arabera, Euskadiko 
Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan inskribatuta 
egongo dira.  

2.– Enpleguko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek 
lehentasunezko kalifikazioa izatea eskatu ahal izango dute, legeak ezarritako 
eskakizunak betetzen badituzte, eta Erregelamendu honetan araututakoaren 
arabera.  

II. KAPITULUA  

BORONDATEZKO GIZARTE-AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEEN 
EUSKADIKO ERREGISTROAREN ANTOLAMENDUA ETA 

FUNTZIONAMENDUA.  

90. artikulua.– Funtzioak.  

Funtzio hauek ditu Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Erakundeen Erregistroak:  

a) Bere iritzira jartzen diren egintzak kalifikatzea. 

b) Erregistroan sartu beharrekoak diren egintzak inskribatzea eta ziurtatzea.  

c) Erregistroa eguneratuta mantentzea.  

d) Inskribatutako BGAE eta Federazioei buruzko ziurtapenak egitea.  

e) Bere eskumeneko gaiei buruzko kontsultak argitzea edo erantzutea.  

f) Auditatutako urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta txosten aktuariala, 
hala dagokionean, gordailutan hartzea.  

g) BGAEen inbertitzeko printzipioen deklarazioak eta egiten dituzten 
kontratuak gordailutan hartzea.  

h) Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen otsailaren 23ko 
Legeak, Erregelamendu honek edo horiek garatzeko arauek egozten dioten beste 
edozein funtzio.  

91. artikulua.– Bazkideen Fitxategi Orokorra.  

1.– Bazkideen Fitxategi Orokorra Euskadiko Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroaren mende egongo da eta xede hauek 
izango ditu Legearen 24.1 artikuluan jasotzen diren kontingentziak babesten 
dituzten BGAEentzat:  



a) Bazkide guztien berri izatea, onuradun posibleei informatu ahal izateko 
hildako pertsona bat BGAE bateko bazkide zela.  

b) Hala eskatzen dutenean, BGAEei bazkideen heriotzaren berri ematea, ez 
dagokien prestaziorik ordaintzen jarrai ez dezaten.  

2.– BGAEek datu hauek emango dituzte Bazkideen Fitxategi Orokorrerako:  

Erakundeak Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen 
Erregistroan duen inskripzio-zenbakia.  

Erakundearen izena.  

Aurreikuspen-planen izena.  

Aurreikuspen-plan bakoitzeko bazkide guztien Nortasun Agiri Nazionalaren 
zenbakia edo identitatea egiaztatzeko egokia den beste dokumentu batena.  

Informazio hori BGAEak hilero bidaliko du Bazkideen Fitxategi Orokorrera, 
hilaren azkeneko egunari buruzko datuekin, eta hurrengo hamar egunen barruan.  

3.– Bazkideen Fitxategi Orokorra publikoa da, eta kontsulatu ahal izango du:  

Hildako bat BGAE bateko bazkide ote zen jakin nahi duen edonork.  

Bere bazkide pasibo bat hil ote den jakin nahi duen edozein BGAEk.  

4. artikulua.– Bazkideen Fitxategi Orokorrak informazio emango die:  

a) Hildako bat BGAE bateko edo gehiagotako bazkide ote zen jakin nahi 
duten pertsonei, eta, hala bada, zein aurreikuspen-planetan zegoen adieraziko 
die.  

b) Beren bazkide pasibo bat hil ote den jakin nahi duten BGAEei. 

5.– Aurreko 1. paragrafotik 4.era bitartean bazkideei buruz ezarritakoa, 
BGAEtik kobratzeko eskubide ekonomikoak dituzten onuradunei buruz ere 
aplikatuko da.  

6.– Fitxategiaren antolamendua gizarte-aurreikuspeneko erakundeen arloko 
eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailburuak emandako Agindu batek 
arautuko du.  

92. artikulua.– Bitarteko elektronikoen bidez kudeatzea.  

1.– Interesdunak bitarteko elektronikoen bidez sartu ahal izango dira 
Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan 
informazioa eskatzera, kontsultatzera eta izapideak egitera, aplikatzekoa den 
araudiaren arabera.  

2.– Eskaerak, erantzukizunpeko deklarazioak eta bestelako ereduak, 
erregistrora bertara joanda edo telematikoki, izapidetzeko zehaztapenak Euskal 



Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan 
egongo dira eskuragarri, eta telematikoki izapidetzeari buruz indarrean dagoen 
araudia beteko dute.  

3.– Hirugarrenekin, pertsona fisiko zein juridikoekin, egiten diren gainerako 
prozedurak, Erregelamendu honetan arautuak, Euskadiko Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan inskribatu beharreko egitateak ez 
izan arren, izapidetze elektronikoaren araudiari eta Dekretu hau garatzeko 
arautzen denari lotuta egongo dira.  

93. artikulua.– Funtzionamendua.  

1.– Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen 
Erregistroaren funtzionamendua eta ondorioak legezkotasunaren, 
lehentasunaren, publikotasun formal eta materialaren, zehaztasun- eta balio-
presuntzioaren, eta segidako traktuaren printzipioetan oinarritzen dira.  

2.– Idatzita dauden hizkuntza ofizialean inskribatuko dira dokumentuak 
Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan. 
Dokumentuak erakusteko nahiz ziurtagiriak luzatzeko, Euskal Autonomia 
Erkidegoko hizkuntza ofizialetatik edozeinetarako itzulpena garantizatuko da.  

94. artikulua.– Legezkotasuna eta lehentasuna.  

1.– Egin beharreko idazpenak egin aurretik dokumentuak kalifikatu egin behar 
dira. Kalifikazioak dokumentuen kanpoko formen legezkotasuna, izenpetzen 
edo egiten dituztenen legitimazioa eta edukiaren balioa barne hartuko ditu, 
dokumentuetatik, Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Erakundeen Erregistroaren edukitik eta Euskadiko Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroaren arduradunak duen informaziotik 
ondorioztatzen denaren arabera.  

2.– Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen 
Erregistroak ematen duen kalifikazioa, inskripzioaren ondorioetarako mugatuta 
emango da. Kalifikazioa globala eta unitarioa izango da. Kalifikazio-ebazpena 
arrazoitua izango da.  

3.– Dokumentuak aurkeztu diren ordenan egingo dira idazpenak Euskadiko 
Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan, lehenengo 
sartzen direnei lehentasuna emanez geroago aurkezten direnen aurrean.  

95. artikulua.– Publikotasun formala.  

1.– Publikotasuna Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Erakundeen Erregistroaren arduradunak idazpenen edukiari buruz emandako 
ziurtapenaren bitartez edo informazio-ohar soil baten bidez gauzatuko da. 



2.– Ziurtapena da Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Erakundeen Erregistroko idazpenen edo bertan artxibatutako edo gordailututako 
dokumentuen edukia egiaztatzeko modu fede-emaile bakarra.  

3.– Ziurtapenak idatziz edo elektronikoki eskatu beharko zaizkio Euskadiko 
Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroaren 
arduradunari, zeri buruzko ziurtapena eskatzen den zehaztuz. Inskribatuta 
dauden egintzei buruzko ziurtapenak bakarrik eman ahal izango dira, ez 
izapidetzen ari direnei buruzkoak, nahiz eta izapidetze-prozesuari buruzko 
informazioa ere eman ahal izango den.  

4.– Ziurtapenetan jasoko dira Euskadiko Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan dauden datuak, eta frogagiri gisa 
balioko dute. Erregistroaren arduradunaren iritziz ziurtapena luzera handikoa 
denean, kopiak erabili ahal izango dira, ziurtapena ematen den egunean eginak 
eta behar bezala zigilatuak, edo Erregistroaren arduradunak egoki deritzon beste 
edozein bitarteko erabili ahal izango da.  

96. artikulua.– Publikotasun materiala.  

1.– Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen 
Erregistroko liburuen edukia jakintzat ematen da, eta, beraz, ezingo da argudiatu 
ez dela ezagutzen.  

2.– Inskribatu beharrekoak izanik inskribatu ez diren egintzek ez dute 
ondoriorik izango fede oneko hirugarrenentzat. Inskribatuta ez egotea ezingo da 
baliatu inskribatzeko betebeharra bete ez duenaren alde.  

97. artikulua.– Zehaztasun- eta balio-presuntzioa.  

Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroko 
idazpenak presuntzioz zehatzak eta baliozkoak dira eta ondorio guztiak sortuko 
dituzte, okerrak edo deusezak direla dioen deklarazio judizial edo 
administratiboa inskribatzen ez den bitartean.  

98. artikulua.– Segidako traktua.  

1.– Inskribatu daitekeen subjektu baten egintzei buruzko idazpenak egiteko, 
beharrezkoa izango da lehenik subjektua inskribatzea.  

2.– Aurretik emandako egintzak aldatu edo deuseztatzen dituzten egintzen 
idazpenak egiteko, beharrezkoa izango da aurretik haiek inskribatzea.  

99. artikulua.– Eraginkortasuna.  

1.– Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen 
Erregistroan inskribatzea nahitaezkoa izango da, horrela agintzen dutenean 
BGAEen otsailaren 23ko 5/2012 Legeak edo Erregelamendu honek.  



2.– Jarduera egikaritu ahal izateko, beharrezkoa izango da erakundeak 
eratzeko, bat-egiteko, xurgatzeko, zatitzeko eta desegiteko egintzak inskribatzea 
eta, halaber, estatutuak edo erregelamenduak aldatzeko edo aurreikuspen-planak 
eransteko edo baja emateko egintzak inskribatzea, BGAEen otsailaren 23ko 
5/2012 Legearen 73.3 artikuluan ezarritakoaren arabera. 

 

III. KAPITULUA 

EUSKADIKO BORONDATEZKO GIZARTE-AURREIKUSPENEKO 
ERAKUNDEEN ERREGISTROAN INSKRIBATZEKO PROZEDURA.  

100. artikulua.– Inskribatzeko prozeduraren hasiera.  

1.– Idazpenak egiteko prozedurak, interesa duen borondatezko gizarte-
aurreikuspeneko erakundeak eskatuta edo ofizioz has daitezke.  

2.– Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen 
Erregistroan inskribatzeko eskaerak telematikoki egin ahal izango dira, edo 
behar den dokumentazioa gizarte-aurreikuspeneko erakundeen arloko eskumena 
duen Eusko Jaurlaritzako sailera bidalita, dela zuzenean dela 30/1992 Legean –
azaroaren 26koan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearenean– edo Lege hori ordezten duen arauan 
aurreikusitako edozein prozeduraren bidez.  

Eskaera egiteko eredua eta gainerako eskakizunak betetzeko instrukzioak 
erabilgarri egongo dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Publikoaren egoitza elektronikoan.  

3.– Eskatzaileek aukeratzen duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango 
dituzte eskaerak eta horiekin batera doazen agiriak. Orobat, eskaera aurkeztu 
izanaren ondoriozko jarduketetan, eta prozedura osoan, eskatzaileak hautatutako 
hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 
10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluek ezartzen dutenari 
jarraituz.  

101. artikulua.– Datu pertsonalak.  

Erregelamendu honetan xedatutakoa betetzeko jasotako edo landutako datu 
pertsonalak Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 
Lege Organikoan ezarritakoaren arabera babestuko dira.  

102. artikulua.– Prozedura ofizioz hastea.  

Ofizioz egingo dira gizarte-aurreikuspeneko erakundeen arloko eskumena 
duen Eusko Jaurlaritzako sailak onartutako eta baimendutako egintzei buruzko 
idazpenak, Legearen eta Erregelamendu honen arabera Euskadiko Borondatezko 



Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan inskribatu beharrekoak 
direnean.  

103. artikulua.– Liburuak.  

Liburu hauek eramango ditu Euskadiko Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroak:  

a) Liburu Egunkaria.  

b) Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Inskripzio Liburua.  

c) BGAEen federazioen Inskripzio Liburua.  

d) Gobernu-organoetako kideen, zuzendarien eta funtsezko funtzioen 
arduradunen Liburua.  

e) Bazkideen Fitxategi Orokorra.  

104. artikulua.– Egitate inskribagarriak. 

1.– Datu hauek jasoaraziko dira Euskadiko Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan:  

a) Erakundearen eraketa eta izena.  

b) BGAE modalitatea.  

c) Sozietatearen egoitza.  

d) Gobernu-organoetako kideen, zuzendarien eta funtsezko funtzioen 
arduradunen identifikazioa eta, hala dagokionean, curriculum vitaea.  

e) Estatutuak eta erregelamenduak.  

f) Integratzen dituen Aurreikuspen Planak, horrelakorik dagoenean.  

g) Estatutuen edo erregelamenduen aldaketak.  

h) Bat-egitea, zatitzea, desegitea, likidazioa eta kontu-hartzea.  

i) Lehentasunezko enpleguko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko 
erakundearen kalifikazioa, hala dagokionean.  

j) Indarrean dagoen araudiak ezarritako beste edozein.  

2.– Era berean, Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Erakundeen Erregistroan gordailutuko dira:  

a) BGAEen Inbertitzeko Printzipioen Deklarazioa, horrelakorik dagoenean.  

b) BGAEek egiten dituzten kontratuak, arreta berezia emanez Erregelamendu 
honen 63. artikuluan jasotako funtsezko funtzioak kanpora ateratzeko kontratuei.  



c) Urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta txosten aktuariala, hala 
dagokionean.  

d) Likidatutako BGAEen liburuak eta dokumentazioa.  

105. artikulua.– Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Erakundeen Erregistroan inskribatzeko eskaera.  

1.– Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen 
Erregistroan, interesdunak eskatuta, inskripzioa egiteko, dokumentazio hau 
aurkeztu beharko da:  

a) Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen 
Erregistroan inskribatzeko eskaera, behar bezala beteta eta erakundearen legezko 
ordezkariak sinatuta.  

b) Eskatzen den idazpen-mota egiteko euskarri izango den dokumentazioa.  

2.– Eskaerak datu hauek izan beharko ditu, gutxienez:  

a) Erakundearen izena eta egoitza.  

b) Eskatzailea identifikatzeko datuak. Erakundearen legezko ordezkaria izan 
beharko du, edo haren ordezkaria.  

c) Zer eskatzen den. 

106. artikulua.– Gobernu-organoetako kideak.  

1.– Gobernu-organoetako kideak, zuzendaritzakoak eta funtsezko funtzioen 
arduradunak, horrelakorik dagoenean, Euskadiko Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan inskribatu beharko dira, bakoitzaren 
kargua egiaztatuz izendatu dituen edo kargutik kendu dituen batzar orokorraren 
edo gobernu-batzarraren aktaren bidez, edo Erakundeko idazkariak idatzi eta 
lehendakariak ontzat emandako ziurtapenaren bidez.  

2.– Erabakia hartzen denetik, gehienez 15 eguneko epean komunikatu beharko 
dizkiote BGAEek Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Erakundeen Erregistroari aurreko 1. paragrafoan aipatutako kargu-kentzeak eta 
izendatzeak.  

107. artikulua.– Urteko kontuak gordailutzea eta publiko egitea.  

1.– Legearen 74.b) artikuluaren arabera, BGAEen administratzaileek 
Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan 
aurkeztu behar dituzte urteko kontu auditatuak, kudeaketa-txostena eta txosten 
aktuariala, hala dagokionean, onartu eta hurrengo hilaren barruan. Ekitaldia itxi 
eta zortzi hilabete igarotzen badira adierazitako dokumentazio hori gordailutu 
gabe, hortik aurrera ekarritako dokumenturik ez da inskribatuko, harik eta egin 
beharreko gordailutzea egin arte, salbu eta urteko kontuak eta txostenak 



gordailutu ez badira, onartzeko aurkeztu arren, onartu ez direlako. Kasu 
horretan, batzar orokorraren aktaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, bertan 
azalduz zergatik ez diren onartu.  

2.– Gordailututako urteko kontuen publikotasuna gauzatuko da Euskadiko 
Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroaren arduradunak 
emandako ziurtapenaren bidez edo eskatutako dokumentuen fotokopia 
konpultsatuaren bidez, eskaera idatziz eta arrazoituta egin ondoren.  

3.– Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen 
Erregistroan gordailututako urteko kontuak eta auditoria-txostenak gordailua 
formalizatu eta hurrengo hiru urteetan kontserbatu beharko dira. Dokumentuak 
materialki kontserbatu beharrean, behar adina berme eskaintzen duten prozesu 
informatikoen bidez biltegiratu ahal izango dira.  

108. artikulua.– Datuen zuzentasunik eza, faltsutasuna edo omisioa.  

Erantzukizunpeko deklarazio batean jasotako edo erantsitako datu, adierazpen 
edo dokumenturen bat zuzena ez bada, edo faltsua bada, edo sartu ez bada, 
horren berri jakiten denetik aurrera, ezingo da prozedurarekin jarraitu, izan 
litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboei kalterik egin gabe.  

109. artikulua.– Kalifikazioaren eremua, edukia eta epea.  

1.– Erregistroan dagokion idazpena egiteko bakarrik egingo da kalifikazioa, 
eta ez du bestelako ondoriorik izango. Kalifikazioaren ondorioz, behar den 
idazpena egingo da.  

2.– Kalifikazioa idazpenak egiteko ezarritako hiru hilabeteko epean eta 
ebazpen bidez egingo da, eta ebazpena interesdunari jakinaraziko zaio.  

110. artikulua.– Eskaera zuzendu eta hobetzea.  

1.– Eskaerak eta erantsitako dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsak 
baldin badituzte, interesdunari errekerimendua egingo zaio hutsa zuzendu dezan 
edo behar diren dokumentuak erants ditzan, adieraziz, horrela egin ezean, 
eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, horretarako ebazpena eman ondoren. 

2.– Aurkeztu beharreko dokumentuak dagoeneko Administrazioaren esku 
baldin badaude, gizarte-aurreikuspeneko erakundeen arloko eskumena duen 
Eusko Jaurlaritzako sailak egiaztatuko ditu, eskatzaileak eskatuta.  

111. artikulua.– Ebazpena.  

Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroko 
inskripzioa formalizatzeko ebazpena hiru hilabeteko epean eman eta 
jakinaraziko zaio interesdunari, eskaera jaso eta biharamunetik hasita.  

 
 



112. artikulua.– Inskribatutako datuak aldatzea eta eguneratzea.  

Erregelamendu honetan espezifikoki ezarritakoaz gain, Erregistroaren 
Arduradunari ezagutarazi beharko zaio Euskadiko Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan jasotako datuetan aldaketaren bat 
gertatzen denean, aldaketa gertatzen denetik bi hilabeteko epean, eta kasu 
bakoitzean behar diren dokumentuak erantsita.  

113. artikulua.– Aurkezpeneko idazpena eta hasierako idazpena ezereztea.  

1.– Interesdunak eskatuta hasitako prozeduretan, idazpena egiteko eskaera 
ezesten bada, edo idazpena egiteko epea igarotzen bada akatsak zuzendu gabe 
edo kalifikazioaren aurka errekurtsorik jarri gabe, aurkezpeneko idazpena 
ofizioz ezereztuko da, orri-bazterreko ohar baten bidez.  

2.– Ofizioz hasitako prozeduretan, epea amaitzen bada idazpenik egin gabe, 
hasierako idazpena ofizioz ezereztuko da, orri-bazterreko ohar baten bidez.  

114. artikulua.– Izena.  

1.– BGAEen izenak erakundea identifikatzeko zati bat izango du eta ondoren 
adierazpen hau: Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundea edo BGAE. 
Ezingo da lehendik dagoen BGAE baten izen berdina jarri. Legearen aurkako 
adierazpenik edo nahastera eraman dezakeenik ere ezingo da erabili. 
Lehentasunezko BGAEak direnean, izaera hori izenean jaso beharko dute.  

2.– Aurreikuspen-planen izenean, zati batek plana identifikatuko du eta 
ondoren zehazki jarriko du Gizarte Aurreikuspeneko Plana dela, modalitatea 
zehaztuta: Banakako, Enpleguko edo Elkarteko Gizarte Aurreikuspeneko Plana. 
Gizarte-aurreikuspeneko plan bermatua baldin bada, hori ere adieraziko da 
izenean, «bermatua» hitzaren bidez. Ezingo da lehendik dagoen Plan baten izen 
berdina jarri. Legearen aurkako adierazpenik edo nahastera eraman dezakeenik 
ere ezingo da erabili. Lehentasunezko gizarte-aurreikuspeneko planak direnean, 
izaera hori izenean jaso beharko dute.  

3.– Interesdunek, idatziz edo bitarteko elektronikoz, izen berdinik ezaren 
ziurtapena eskatu ahal izango diote Euskadiko Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroari, berek proposatutako izena beste 
baten berdina ez dela ziurtatzeko. Ziurtapen negatiboak sei hilabeteko indarra 
izango du, Erregistroak ematen duen egunetik kontatuta, eta izen hori 
erreserbatuta geratuko da epe berean. Epea igarotakoan, erregistratutako 
izenaren erreserba iraungi egingo da.  

115. artikulua.– Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Erakundeen Erregistroan sartzea eta kontsultatzea.  

1..– Herritarrei aitortzen zaie Euskadiko Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan sartzeko eskubidea, baldin eta 



frogatzen badute legitimatuta daudela edo interes legitimoa dutela, 
administrazio-prozedura erkideari buruzko legerian aurreikusitako termino, 
modu, epe eta ondorioen arabera, bi lege-arau hauek ezarritako mugekin: 
15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babestekoa, eta 
Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako 
Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari 
buruzkoa.  

2.– Bazkideek eta onuradunek beren BGAEari buruzko interes legitimoa 
dutela suposatzen da.  

3.– BGAE batek ezingo du beste bati buruzko erregistro-daturik eskatu, 
interes legitimorik ez badu.  

4.– Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen 
Erregistroan dauden datuak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak 
erabili ahal izango ditu estatistika eta argitalpenetarako, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Estatikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legean ezarritako 
baldintzak eta parametroak betez.  

116. artikulua.– Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Erakundeen Erregistroaren Arduraduna.  

Gizarte-aurreikuspeneko erakundeen arloko eskumena duen Eusko 
Jaurlaritzako sailak erabakiko du nor izango den Euskadiko Borondatezko 
Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroaren arduraduna.  


