ONDASUN ERKIDEGOAREN DOKUMENTU PRIBATUA

Lekua eta eguna:
BATZARTUTAKOAK, ADINEZ NAGUSIAK

Izen-deiturak:
Egoera zibila:
NAN:
Helbidea:
Udalerria:

Izen-deiturak:
Egoera zibila:
NAN:
Helbidea:
Udalerria:

Modu horretan, hitzarmen hau gauzatzeko legezko gaitasuna aitortzen diote elkarri, eta
honakoa adostu dute.
Batzartutakoek izaera zibileko Ondasun Erkidegoa eratu nahi dute, hitzarmenez, eta
hori dokumentu pribatu honetan jaso dute, honako hizbaketa hauen arabera.

HIZBAKETAK

LEHENA: Behean aipatzen den Ondasun Erkidegoa eratzea; legezko tramiteak egin
eta gero, izen hori merkataritza-izen bihurtu ahal izango da.Ez du nortasun juridikorik
izango, baina bai eratuko du ekonomia- eta ondare-unitatea, hitzarmen hauen arabera
eta Kode Zibilak eta Merkataritza Kodeak erkidegoei buruz jasotzen duten araudiaren
arabera arautuko dena.

Erkidegoaren iraupena mugagabea da.

Ondasun Erkidegoa eta helbide fiskala:
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________

BIGARRENA: Erkidegoaren helburua jarraian aipatzen dena da, eta jarduera
ekonomikoen ________ epigrafean jasota dago.

Jarduera:

HIRUGARRENA: Erkidegoaren eskubideak eta betebeharrak erkide bakoitzari
esleituko zaizkio, bakoitzak erkidegoan duen parte-hartze kuotaren arabera.

LAUGARRENA: Negozio komunaren administrazioa bazkide guztien artean
banatuko da. Edozein bazkideren ekintza baliozkoa izango da, beste aldea horren
aurka agertzen ez bada; halere, negozioaren ohiko igorpen eta merkataritzaeragiketen

gainetik

dauden

diru-erabilera

guztietarako,

aldeen

aho

bateko

adostasuna behar izango da.
BOSGARRENA: Bazkide bakoitzak beste bazkideen aurrean erantzun beharko du parte hartu
duen ekintza eta kontratuengatik, betiere ekintza horiek egin edo hitzartu aurretik euren baimena
izan ez badu.

SEIGARRENA:

Irabaziei

eta

galerei

dagokienez,

erkide

bakoitzak

EHUNEKO________________________ _______________________________
(e)ko partaidetza du Erkidegoan eta, hala balegokio, urtebeteko ekitaldi ekonomiko
bakoitzean banatu eta egotziko dira, ekitaldi bakoitza bukatu ondoren. Irabazien
behin betiko likidazio horiei kalterik egin gabe, bazkideek irabazien konturako
aurrerakinak

hilero

jaso

ahal

izango

dituzte,

edota

eurek

hitzartutako

aldizkakotasunaz.

ZAZPIGARRENA:
ekarpena

egin

Batzartutakoek
diote

Erkidegoari

______________________________euroko
eta,

osoa____________________________eurokoa da.
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horren

ondorioz,

zenbateko

ZORTZIGARRENA: Erkidegoa desegiteko, Kode Zibileko 400. eta ondorengo artikuluetan
xedatutakoa jarraituko da eta, izaera subsidiarioz, aipatutako lege-gorputzak herentzia
banatzeko ezarritako arauak.

BEDERATZIGARRENA: Dokumentu pribatu hau eskritura publikoan jaso daiteke, erkide
biek hala eskatuta.

Edukiarekin bat etorriz, parte-hartzaile beste ale sinatu dituzte goian aipaturiko lekuan
eta datan.

Sinadura:

Sinadura:
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