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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILAToki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIADirección de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos
AHALORDEA EMATEA, BALIOGABETZEA EDOTA ZABALTZEA INSKRIBATZEKO ESKABIDEA
 2.- ESKATZAILEAREN DATUAK *
 1.- FUNDAZIOAREN DATUAK *
 3.- JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA (Bete fundazioaren helbidearekin bat ez badator)
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira
 4.- AHALORDETZE-AKORDIOAREN XEHETASUNAK *
Ahaldunen izenak:
Izen Deiturak
 5.- AHALORDEA BALIOGABETU EDO ZABALTZEKO AKORDIOAREN XEHETASUNAK *
Ahaldunen izenak:
Izen Deiturak
Sinadura:
 
 
 
 
Ematen dizkiguzun datu pertsonalak ERKIDEGOKO FUNDAZIOEN ERREGISTROA izeneko fitxategi automatizatuan sartuko ditugu; fitxategiaren titularra Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administrazio Saileko  Administrazio Erregistroen eta Toki Araubidearen Zuzendaritza da (Donostia kalea 1  -01010 Gasteiz -), eta Euskal Autonomia Erkidegoko fundazioen erregistroa eta patronatuko kideak erregistratzea du helburu, betiere Datuak Babesteko Agentziari jakinarazi ondoren, eta datuen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren segurtasun-neurriak hartuta.
 ZEIN DOKUMENTU AURKEZTU DIREN *
ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK EGIAZTATZEKO GIDA
 NOTARIO-ESKRITURAREN EDUKIA *
 AHALORDETZE-AKORDIOAREN EDUKIA *
 AHALORDETZEA BALIOGABETU EDO ZABALTZEKO AKORDIOAREN EDUKIA *
1.OHARRA: Ziurtagiriak bete egin behar ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua  onartzeko den ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuko 33. eta 34. artikuluetan ezarritako baldintza formalak.
 
2.OHARRA: Ezingo dira eskuordetu honako egintzak: urteko kontuen eta aurrekontuen onesteko egintzak, kudeaketa arrunta gainditzen dutenak edo Babeslaritzaren baimena behar dutenak eta sortzaileak edo estatutuek berariaz debekatzen ez dituztenak.
 
3.OHARRA: Ez dira inskribatuko fundazioen erregistroan hurrengo egintzak: ahaldunari fundazioaren egoitza xedatzeko ahalmena ematea eta ondare-zuzkidura mantentzearen aurka jo lezaketenak.
Gida hau nahitaez bete behar da eskabidearen aurkezpenerako
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