
IRUÑERRIKO ZERBITZUAK S.A. SOZIETATEAREN ESTATUTUAK 
 
 
I. TITULUA. IZENA, HELBURUA, HELBIDEA, IRAUPENA ETA HASIERA 
 
1. artikulua. Sozietatearen izena Iruñerriko Zerbitzuak, Sozietate Anonimoa izango da –
laburtuta, Iruñeriko Zerbitzuak, S.A.- eta anagrama SCPSA izango du. Merkataritza sozietate gisa 
eratuko da, eta bere kapitala osorik Iruñerriko Mankomunitatearena izango da. Mankomunitateak 
sozietate hau sortuko du bere helburu diren zerbitzu publikoak zuzenean kudeatzeko. 
 
2. artikulua. Sozietatearen helburua izango da betetzea zerbitzu hauek ematea osatzen duten 
jarduerak, Iruñerriko Mankomunitatearen estatutuetako 5. eta 6. artikuluen arabera. 
 
a) Edateko urez hornitzea, hondakin uren arazketa eta estolderia eta saneamendua, eta bai 
energía lortzea, baliatzea eta saltzea ere. 
 
b) Hiri hondakinak biltzea, tratatzea eta baliatzea, eta bai energía lortzea, baliatzea eta saltzea 
ere. 
 
c) Bidaiaren garraio publikoa. 
 
d) Hirigintzako antolaketa, kudeaketa, exekuzioa eta diziplina; etxetizitzen sustapena eta 
kudeaketa; parkeak eta lorategiak, hirietako kale-plazen zolatzea eta landa bideak kontserbatzea. 
 
e) Ondare historiko-artistikoa. 
 
f) Ingurumenaren babesa. 
 
g) Hornidurak, hiltegiak, feriak, azokak eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defensa. 
 
h) Hilerriak eta ehorzketa zerbitzuak. 
 
i) Bideen garbiketa. 
 
j) Kultura eta kirol jarduerak edo instalazioak; aisialdia; turismoa. 
 
3. artikulua. Sozietatearen helbidea Chinchilla Jeneralaren kalearen 7.ean egongo da, Iruñean.  
Administrazio Kontseiluak eskumena izango du bulegoak sortzea, ixtea edo lekuz aldatzea 
erabakitzeko, eta bai egoitza soziala aldatzea erabakitzeko ere, udal barruti berberaren barnean. 
 
4. artikulua. Sozietatea denbora mugagaberako eratuko da. Eratzearen eraginek eta ondorioek 
artzera joko dute sirtze eskritura edo agiria ematen den eguna arte, eragiketak hasiko diren eguna 
arte. 
 
 
II TITULUA. KAPITAL SOZIALA 
 
5. artikulua. Kapital soziala 200.000.000 pezetakoa izango da, 20.000 akziotan ordezkatua. 
Akzkio horiek zenbakituta egongo dira, hurrenez hurren, 1 eta 20.000 artean eta biak barne, eta 



bakoitzaren balio nominala 10.000 pezetakoa izango da. Kontuko oharren bidez ordezkatu dura, 
eta guztiz harpidetu eta ordainduko dira. Akzio horiek Mankomunitatearen jabetza exklusibokoak 
izango dira eta transferiezinak. 
 
6. artikulua. Sozietateak kapital soziala handitu edo gutxitu ahal izango du, indarrean dauden 
legezko xedapenen arabera. 
 
Kontseilu Nagusiak erabaki eta zehaztuko ditu zabaltze edo murrizte berri bakoitza gauzatzeko 
baldintzak eta modua. 
 
7. artikulua. Kontseilu Nagusaren adostazunez, sozietateak jaulki ahal izango ditu obligazio 
nominatiboak edo eramailearentzakoak, hipotekakoak edo ez, Kontseiluak erabakitzen duen 
interesarekin, erren boltso epearekin eta gainerako baldintzekin. 
 
 
III. TITULUA. SOZIETATEAREN GOBERNUA ETA ADMINISTRAZIOA 
 
8. artikulua. Sozietatea zuzentzea eta administratzea organo hauen esku egongo da: 
 
1) Kontseilu Nagusia 
 
2) Administrazio Kontseilua 
 
 
I. KAPITULUA. KONTSEILU NAGUSIA 
 
9. artikulua. Iruñerriko Mankomunitateak eratuko du Kontseilu Nagusia. 
 
10. artikulua. Ohiko moduan, urte bakoitzaren aurreneko sei hilabeteen barnean bilduko da 
Kontseilu Nagusia, kudeaketa soziala gaitzesteko, bere kasuan, aurreko ekitaldiko urteko 
kontuak onartzeko eta emaitzaren aplikazioari buruzko erabakiak hartzeko. Horrez gain, ezohiko 
moduan, bilduko da eskumen duen organoak deitzen duen  guztietan edo Iruñerriko 
Mankomunitateak eskatzen duenean. Kasu horretan, eskaera akordioa hartu eta hurrengo 30 
egunen barnean deitu beharko da Kontseilu Nagusia. 
 
11. artikulua. Ulertuko da Kontseilu Nagusia deituta dagoela eta baliozko moduan eratuta 
geldituko da edozein gai lantzeko, baldin eta bazkide bakarra, Iruñerriko Mankomunitatea, 
presente badago eta onartuta badago Kontseilu egitea. 
 
12. artilkulua. Iruñerriko Mankomunitateko lehendakaria izango da Kontseilu Nagusiko 
lehendakaria. 
 
Lehendakaria ez badago, gaixo badago edo bestelako eragozpenen bat badago, Kontseilu 
Nagusiko lehendakaritza Mankomunitateko lehendakariordeari egokituko zaio.  
 
Kontseilu Nagusiak bere idazkaria izendatu beharko du. 
 
13. artikulua. Kontseilu Nagusiaren eskumen da akordiak hartzea gai hau etan: 
 



a) Administrariak izendatzea eta bereiztea. 
 
b) Sozietatearen estatutuak aldatzea. 
 
c) Kapital soziala handitzea edo murriztea. 
 
d) Kudeaketa soziala gaitzestea, aurreko ekitaldiko kontuak onartzea eta emaitzaren aplikazioari 
buruzko erabakiak hartzea. 
 
e) Sozietatea eraldatzea, zatitzea, fusionatzea, deuseztatzea eta likidatzea. 
 
f) Obligazionen serie zenbakituak jaulkitzea. 
 
g) Administrarien aurkako erantzukizun ekintza gauzatzea. 
 
h) Kontu-ikuskariak izendatzea. 
 
i) Kudeatzailea izendatzea eta bereiztea. 
 
j) Administrarien ordainsariak ezartzea. 
 
k) Gastuen eta diru sarreren aurreikuspen egoerak urtero on artzea. 
 
l) Sozietatea jarduteko, inbertsioak egiteko eta finantzatzeko urteko programak onartzea. 
 
ll) Sozietate Anonimoen Legeak Batzorde Nagusiari egozten dizkion gainerakoak. 
 
 
II. KAPITULUA. ADMINISTRAZIO KONTSEILUA 
 
14. artikulua. Administrazio Kontseiluak zuzenduko du sozietatea, eta kontseilu hori bederatzi 
administrarik osatuko dute, gutxienez, eta hamaseik, gehienez. Zehazki, Kontseilu Nagusiari 
egokituko zaio kopurua erabakitzea. 
 
15. artikulua. Sozietate Anonimoen Legean ageri diren bateraezintasun edo ezintasun arrazoiren 
bat bereganatzen dutenak ezin izango dira administrari izan. 
 
Administrari izateko ez da ezinbestekoa Iruñerriko Mankomunitateko Batzar Nagusiko kide 
izatea. 
 
Bost urteko epeetarako izandatuk o dira administrariak. 
 
Administrariek dietak jasoko dituzte parte diren organo kolegiatuetako saioetan parte 
hartzeagatik, eta bai kalte-ordainak ere, beren eginkizuna betetzeak kalte ekartzen badie. 
Kontseilu Nagusiak erabakiko du dieta horiez zenbatekoak diren. 
 
16. artikulua. Administrazio Kontseiluko lehendakaria nahi eta nahi ez Iruñerriko 
Mankomunitateko lehendakaria izango da, administraria bada. 
 



Kontseiluak, kideen artean, lehendakariorde bat hautatu beharko du, lehendakaria ordezkatzeko, 
gaixo badago, ez badago, bateraezintasun kasuetarako edo saiora ez bada agertzen. 
 
Kontseiluko idazkari lanak egingo ditu Kontseiluak berak izendatzen duen pertsonak, eta izendatu 
ahal izango da administrari bat. Idazkaria ez bada administraria, hitza izango du, baina ez botoa, 
Kontseiluko saioetan. 
 
Kudeatazailea saioetara joango da, eta hitza izango du, baina ez botoa. 
 
17. artikulua. Kontseilua bilduko da saioan, gutzienez, hiru hilean behin, eta bai lehendakariak 
deitzen duenean edo lau administrarik eskatzen dutenean ere. 
 
Deialdian adierazitako tokian, egunean eta orduan egingo dira saioak. Kontseiluko lehendakariak 
egingo du deialdi hori, berrogeita zortzi ordu lehenago, eta deialdiarekin batera eguneko 
aztergaiak jakinaraziko dira. Hain zuzen, landuko diren gaiak eta informazio osagarri nahikoa 
emango dira. 
 
Administrazio Kontseiluaren saioak, halaber, bideokonferentziaz edo konferentzia telefoniko 
multiple bidez egin ahal izango dira, baldin eta organoa eratzen duten pertsona guztiek 
horretarako beharrezkoak diren bitartekoak badituzte, organoko idazkariak beren identitatea 
ezagutzen badu eta hala adierazten badu agirian. Era berean, onargarria izango da bide 
telematikoen bidez bertaratzea eta urrutiko botoa ematea, parte hartzeko bide hori aukeratzen 
duten Kontseiluko kideen kasuan. Edonola ere, saioak bakartzat joko dira eta helbide sozialaren 
lekuan egintzat. 
 
Deialdian ageri ez diren baiei buruzko akordioak hitzartu ahal izango dira, baldin eta aurretiaz 
urgentzia adierazten bada eta aldeko botoa ematen badute Administrazio Kontseiluko kideen 
erdiek baino gehiagok. 
 
18. artikulua. Administrazio Kontseilua baliozko moduan eratuta geldituko da bilerara batera 
joaten badira, daudenak edo ordezkatuak, kideen erdiak gehi bat, eta kopuru bakoitia bada, 
administrarien gehiengoa. 
 
Ordezkaritza beste administrari bati baino ezin izango zaio egokitu eta izaera bereziarekin eman 
beharko da saio bakoitzerako, Lehendakaritzari bidalitako idatzi baten bidez. 
 
Saiora joan diren administrarien gehiengo absolutuak onartu beharko ditu akordioak, eta 
berdinketa gertatzen bada, lehendakariari egokituko zaio boto erabakigarria ematea. 
 
19. artikulua. Administrazio Kontseilua, sozietatea administratzea eta ordezkatzea baitagokio, 
sozietatearen interesak kudeatzeko, zuzentzeko eta administratzeko ahalmen eta botere 
zabalenez inbestituta egongo da, Kontseilu Nagusiari berariaz erreserbatutako kasuetan izan 
ezik. 
 
20. artikulua. Kontseilu Nagusiak izendatu ahal izango du ahalordedun bat, Gerentziako postua 
beteta, zerbitzu tekniko eta administratibo guztien burutza beteko duena, eta bai Administrazio 
Kontseiluak agintzen dizkion eginkizunak ere, Merkataritzakok Kodearen 281.artikuluan ezarrita 
dagoenaren arabera. 
 



21. artikulua. Gerentziako postua denbora osokoa izango da, eta, horrenbestez, titularrak ezin 
izango du beste edozein lanbide edo industria edo merkataritza jarduera egin, postu 
espezifikoren baterako Kontseiluak berariakzo baimena ematen badio ezan ezik. 
 
Administrazio Kontseiluak erabakiko ditu postua betetzeak ondorio dituen eskubideak eta 
betebeharrak. 
 
 
IV. TITULUA. ERREGIMEN EKONOMIKOA 
 
22. artikulua. Ekitaldi ekonomikoak bat etorriko dira urte naturalarekin. 
 
23. artikulua. Sozietateak urtero bidaliko dizkio Iruñerriko Mankomunitateari gastuen eta diru 
sarreren aurreikuspenak, eta bai jarduteko, inbertsioak egiteko eta finantzatzeko urteko 
programak ere. 
 
24. artikulua. Sozietatearen kontabilitatea merkataritzako legediaren xedapenei eta enpresa 
pribatuetarako indarrean dagoen Kontabilitateko Plan Orokorrari egokituko zaie, alde batera 
utzirik eragiteken kontuak eman edo bihurtu behar izatea, edozein dela ere izaera, Nafarroako 
Comptos Ganberari, eta Iruñerriko Mankomunitateak ikuskaritza lanak egitearen mende egotea. 
 
25. artikulua. Administrazio Kontseiluak ekitaldi soziala amaitu eta gehienez ere hiru hilabeteko 
epean urteko kontuak egingo ditu, kudeaketa txostena eta emaitzak aplikatzeko proposamena. 
 
Urteko kontuak eta kudeaketa txostena berrikusi egin beharko dituzte, bai kontu-ikuskariek, 
Kontseilu Nagusiak izendatutakoek, bai eta Iruñerriko Mankomunitateko Ikuskaritza Arloak ere, 
bi txostenak bidalita Kontseilu Nagusira kontuak onesteko. 
 
26. artikulua. Alde batera utzirik egokiak diren legezko erreserbak edo nahitaezkoak 
lehentasunez eratzea, izatekotan, etekinak bideratuko dira funtsak sortzera, dela bordondatezko  
erreserbakoak, dela handitzeetarakoak. 
 
 
V. TITULUA. DEUSEZTATZEA ETA LIKIDATZEA 
 
27. artikulua. Sozietate Anonimoen Legean azaldutako arrazoietako edozeinengatik 
deuseztatuko da sozietatea. 
 
28. artikulua. Sozietatea deuseztatuta, eta behin likidazio eragiketak eginda, Iruñerriko 
Mankomunitatea arduratuko da ondoriozko aktiboaz, halakorik badago, erregistroko idazpenak 
aurretik baliogabetuta badaude ere. 


