
 
 
 

HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS–TELEMEDIKUNTZA ETA 
TELEOSASUNERAKO ELKARTE IBERIKOA (SITT) 

 
 
1. TITULUA IZENA, HELBIDE ETA ELKARTEAREN HELBURUA 
 
1. Artikulua 
 
HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS – Telemedikuntza 
eta Teleosasunerako Elkarte Iberikoa (SITT) izenarekin, Madrilen, Espainian, irabazi asmorik 
gabeko elkartea osatzen da, Espainia eta Portugaleko lurralde eremuarekin, lurralde hauetan 
burutuko bahit du bere aktibitatea gehienbat; eta Telemedikuntza eta Teleosasunaren 
garapenari laguntzea eta bere kideen prefekzionamendua iberiar komunitateen osasunaren eta 
bizitzaren hobekuntza sustatzea izango da bere helburu nagusia. 
 
HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS – Telemedikuntza 
eta Teleosasunerako Elkarte Iberikoa (SITT) – k aukeratu duen elkartze- erregimena, elkarketa 
eskubidea arautzen duen martxoak 22-ko 1/2002 lege organikoaren edukiarekin bat dator. 
 
HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS – Telemedikuntza 
eta Teleosasunerako Elkarte Iberikoa (SITT) –rem helbidea Hospital de la Virgen de la Poveda, 
Carretera del Hospital, s/n, Villa del Prado-ko udalerrian, Madrid 
– 28630, Espainia. 
 
 
2. Artikulua- Asmoak.  
 
a.  Mustatu eta Komunikaziorako Informatika tresnak berrien erabiltzean eta garatzean 
laguntzea, osasun arloan, ikerketa zientifikoan, osasunaren administraketan, eta Teleosasuna eta 
telemedikuntzarekin erlazionatutako biomedikoa eta osasun zientziei loturiko arlo guztietan 
 
b.  Osasunaren informazioaren erabilerarekin lotutako aktibitateen edukiak eta erabiltzen diren 
tresnak indartu, bultzatu, lagundu eta zabaldu, Telemedikuntza eta Teleosasuna izenpean. 
 
c. Telemedikuntza eta Teleosasunaren (biomedikuntza informatika) arloan sortutako produktu 
eta ekintzen trukaketa garatzea, nahiz arlo publiko edo pribatuan eta nazionala edo ta 
nazioartekoa izanda. 
 
d. Lotura akademikoak eta zientifikoak sortu eta mantendu antzerako erakundeen artean, nahiz 
nazionalak, atzerritarrak edo nazioartekoak; aldi berean erakunde hauen osaketa garatu eta 
erakundearen aktibitateak indartzen duten nukleo nazionalak osatu. 
 
e.  Elkar eragin erakunde zientifiko eta akademikoekin, asmo eta helburu berdineko erakunde 
berrien sorkuntza suspertzen. Zabalkunde organo baten antolaketa proposatu, era honetan 
ikerketa zientifikoa hedatzera eta suspertzera lagunduz. 



 
f. Telemedikuntza eta Teleosasunean gaitasuna ematera zuzendutako ekitaldi eta aktibitateak 
garatu, antolatu, lagundu eta parte hartu, lurralde ezberdinen sail garrantzizkoenetan. Adibidez: 
Telemedikuntza eta Teleosasunari buruzko hitzaurrea, zaintza etxean, norma eta prozedurak, 
aspektu bioetiko eta legezkoak, konputazioa eta informatika, eta arlo hauetan, zabaldu osasun 
taldearen kideentzat baliagarri izan daitezken aurrerapenak eta loturiko aktibitateak. 
 
g. Osasun organismo nazional ofizialekin elkarrekin lan egin, Organismo aholkulari gisa eta 
lagundu, bere kompetentziko arloetan, bere komunitateetako osasun arazo nagusiak 
konpontzera zuzenduriko aktibitate eta estrategiak babestuz. 
 
 
II. TITULUA AHALMENA, ONDASUNA ETA BALIABIDE SOZIALAK 
 
3. Artikulua 
 
HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS – Telemedikuntza 
eta Teleosasunerako Elkarte Iberikoa (SITT) gai iznago da ondasunak eskuratzeko eta 
betebeharrak hartzeko. horren arabera, instituzio Publiko eta Pribatuekin lan egin ahal izango du 
bere gaitasun arloan eta Elkartearen asmoak betetzeko helburuarekin. 
 
4. Artikulua 

 
Ondarea gaur egun daukan ondasunaz eta etorkizunean eskuratzen dituen tituluek eta elkartek 
ordaintzen dituzten kuota arrunten eta apartekoek lortzen dituzten baliabideek osatzen dute; 
haien ondasunen errenta; dohaintzak, oinordetzak, ondarea eta diru-laguntzak eta Erakundeak 
irabazi asmorik gabeko izaeraren arabera legez lor daitekeen beste edozein diru-sarreraren 
produktua. 
 
III. TITULUA BAZKIDEAK, HARRERAKO BALDINTZAK ETA DIZIPLINA ERREGIMENA 
 
5. Artikulua – sortutako bazkide mailak 
 
Sortzaileak: Sortze-batzarrean parte hartzen duten pertsona, elkarte eta taldeak; zeinen izenak 
Sortze Agirian erregistratuak izango direla. 
 
Titularrak: Telemedikuntza edo Teleosasunarekin erlazionatutako aktibitatearekin, edo beste 
loturiko batzuekin Informatica bezala, eta giza osasunarean edozein aktibitateak egiten duten 
pertsona edo elkarteak maila hau edukiko dute. Hauek Zuzendaritza Komisioak onartu beharko 
ditu beraien ibilbidea aztertu eta gero. 
 
Orhorezkoak: Elkarteari prestatutako serbitzuak edo baldintza pertsonalak kontuan hartuta, 
Batzordean izendatu direnak, Zuzendaritza Komisioaz edo boto eskubidea duten bazkideeen 
ehuneko 20az proposaturik. Maila honen barruan izatea ohorezko aipamena izanda, ez darkartza 
ezta eskubide ezta betebeharrak 
 
Bazkide titularrak edo bazkide eranskorren berdineko eskubideak edukitzea nahi dituzten 
ohorezko bazkideak, maila horretan sartzea eskatu beharko dute, eta estatutu honek maila 
horretarako eskatzen dituen baldintzak bete beharko dituzte. 
 



Eranskorrak: Teleosasuna edo Telemedikuntzarekin erlaziotutako ikasketak burutzen ari diren 
ikasleak bazkide eranskortzat hartuko dira. Zuzendaritza Komisioak onartu beharko ditu bere 
ibilbideak aztertu eta gero. 
 
6. Artikulua – Bazkide titularren, bazkide sortzaileen eta bazkide eranskorren 
betebeharrak eta eskubideak 
 
Batzarrak erabakitzen dituen ohizko eta ez-ohizko ordainketak ordaindu. 
 
Estatutu honek, bere Araudiak eta Batzarra eta Zuzendaritza Komisioak ezarritako betebeharrak 
bete. 
 
Ahotsa eta botoarekin parte hartu batzarretan eta hautagaia izan estatutu honetan azaldutako 
admisnistrazio organoetan parte hartzeko. 
 
Elkarteak ematen dituen onura guztietaz gozatu 
 
7. Artikulua – Bazkidetza galdu 
 
Bere bazkidetza galduko du estatutu honetan bazkidea izateko adierazten diren baldintzak 
betetzeari utzi eginten dionak. Hiru kuota edo beste ordainketa ordaintzen atzeratzen den 
bazkidea, Diruzaintzarekin egunera jartzeko oharra jasoko du. Hilabete bat pasata, egoera 
konpondu gabe, Zuzendaritza Komisioak ordaintzen ez duenaren bazkidetza bukatutzat 
emateko ahalmena izango du. Bazkidetza ere galduko litzateke heriotza, uko egite edo 
kanporatze bat dela eta. 
 
8. Artikulua – Zuzendaritza Komisioaren zigorrak 
 
Zuzendaritza Komisioak bazkideei hurrengo zigor hauek jarri diezazkioke bazkideei, kasu 
bakoitzeko egoeraren azterketaren arabera: Oharrak 
Bazkidetza etenaldiak , gehienez urte bateko epearekin 
Kanporatzea, faltaren garrantzia eta gertatutakoaren arabera, kausa hauengatik: Estatutuan, 
araudian, batzarretan eta Zuzendaritza Komisioan ezarritako betebeharrak ez betetzeagatik 
Portaera ezegokia 
Elkarteari nahita egindako kalteengatik, desorden larriak eragiteagatik bere barruan edo 
elkartearen interesen kontrako nabaria den portaerak izateagatik. 
 
9. Artikulua – Diziplina zigorrak 
 
Aurreko artikuluan aipatutako zigor diziplinak Zuzendaritza Komisioak erabakiko ditu, 
erruduntzat hartu zaionari defendatzeko aukera emanda. 
 
Salatuak apelazio errekurtsoa jarri ahal izango du – zigorraren jakinarazpenetik 30 eguneko 
epean – dagoen hurrengo Batzarrean 
 
Apelazio errekurtsoa jartzeak, etendura efektua izango du 
 
Bere bazkide eskubideei buruz, zigortutako bazkideak kargu bat izango balu Administrazio edo 
Kontrol organoen barruan, Batzarrean egoera argitu arte organo berak bazkide honen 
partaidetza eten dezake. 
 



IV. TITULUA ZUZENDARI BATZORDEA ETA CONTROL ORGANOA 
 
10. Artikulua 
 
HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS – Telemedikuntza 
eta Teleosasunerako Elkarte Iberikoa (SITT) – Elkartea hamazazpi kidez osatutako Zuzendari 
Batzorde baten bidez zuzenduta eta administratuta izango da, honako kargu hauez osatuta: 
Presidentea: 
Presidenteordea Idazkaria Idazkariordea Diruzaina 12 Batzordekide titularrak 
 
Mandatua 4 urtekoa izango da (laurteko) 
 
Kontrol Organo bat osatuko da, 5 batzordekide titularrez osatuta. Kasu guztietan, mandatuak 
Batzar Nagusiak bakarrik baliogabetu ditzake. 
Zuzendaritza Komisioaren kideak bakarrik berrautatu daitezke gainerako aldi batez. 
 
11. Artikulua.  
 
Organo Sozialen parte izateko beharrezkoa da kide titularra izatea ezinbestekoa da. 
 
12. Artikulua 
 
Zuzendaritza Komisioko kide kopurua guztizko gehiengo osoa baino gutxirago murriztuta 
geldituko balitz, geratzen diren kideak batzarra deitu beharko dute 15 eguneko epean, 30 
eguneko epean egin dezan. 
 
Zuzendaritza Komisioan jabegabe osoa gertatuko balitz, Kontrol Organoak egingo du deialdia, 
hau dena uko egin duten zuzendari kideak bete ez duten arduretaz kalterik izan gabe. Bi 
kasuetan, deialdia egiten duen Organoak batzordearen egiteari edo hauteskundei dagozkion 
gaitasun guztiak edukiko ditu. 
 
13. Artikulua 
 
Zuzendaritza Komisioa bilduko da bi hilabetero, urteko lehen bileran erabakitzen den egun eta 
orduan, baita Presidenteak eskatzen duen bakoitzean edo bi kide edo Kontrol Organoak 
eskatuta, azkeneko kasu hauetan bilera 7 eguneko epean egin beharko litzateke. 
 
Deialdia zirkular baten bidez egin beharko da eta gutxienez 5 eguneko aurrerapenarekin. Billerak 
balidoak izango dira gutxienez kideen gehiengo osoaren presentzia badago. Erabakiak hartzeko 
beharrezkoa izando da bertan dauden gehiengo osoaren botoa, berkonsiderazioetan izan ezik. 
Hauetan, bi herenen botoa beharrezkoa izango da eta bildutakoak hasierako konsiderazioa 
erabakitzeko izandako bileran bildutako kopuru berdina edo haundiagoa izan beharko da. 
Zuzendaritza Komisioak deialdiak eta bilerak bideoconferentziaz edo birtualko egingo dira. 
 
 
14. Artikulua 
  
Zuzendaritza Komisioaren betebeharrak eta atribuzioak dira: Batzarraren erabakiak betetzea, 
Estatutu eta Arautegi hauek bete eta betearaztea, zalantza izatekotan Estatutu eta Arautegiak 
interpretatzea hurrengo batzarrean kontu emateko beharrarekin. 
 



Elkartearen administrazioa gauzatu Batzarra deitu 
Bazkidetza eskatzen dutenten onarpena erabaki Bazkideak zigortu edo bere bazkidetza eten 
 
Helburu soziala betetzeko beharrezkoa den pertsonala izendatzea, ordainketen modua eta 
kopurua, behar izatekotan; bere betebeharrak zehaztu, zigortu eta kaleratu. 
 
Ohiko batzar nagusiari Memoria, Balantze Orokorra, Inbentarioa, Gastuen eta Baliabideen 
Kontua eta Kontrol Organoaren txostena aurkeztu. Dokumentu guzti hauek aurrerapenarekin 
bazkideei jakinarazi behar zaizkie ,21. Artikuluak ohiko batzarraren deialdiarentzat agintzen duen 
bezala. 
 
Helburuak betetzeko beharrezkoak diren barne Arautegiak sortu, hauek batzarrak onartu izan 
beharko ditu bere ezagutzera eta onarpenerako. 
 
 
15. Artikulua.  Kontrol Organoaren Atribuzio eta Betebeharrak 
 
Egindako idazpenak sostengatzen duten dokumentazio eta liburu kontableak etengabe 
kontrolatu, Administrazioa kontrolatuz, kutxaren egoera egiaztatuz eta fondo, titulu eta baloreen 
existenzia ziurtatuz. 
 
Zuzendaritza Komisioaren ekitaldietara joan komenigarri izatekotan, ahotsarekin baina botorik 
gabe, bere asistentzia ez du baliorik izango quorumerako. 
Lege, estatutu eta araudien betetzea egiaztatuz, bereziki bazkideen eskubideei eta abantaila 
sozialak ematen diren baldintzei dagokionez. 
 
Urtero, ekitaldiaren itxieran Zuzendaritza Komisioak ohiko batzarrean aurkezten duen Memoria, 
Inbentarioa, Balantze Orokorra eta Gastuen eta Baliabide Kontuei buruz iritzia emango du. 
 
Ohiko batzarra deitu Zuzendaritza Komisioak egingo ez balu, jakinarazi ta gero 15 eguneko epea 
pasako balitz. 
 
Ohiz kanpoko batzarra deitu beharrezkoa izatekotan, eskaera oinarritzen duten arrazoiak 
azalduz. 
 
Ohiz kanpoko batzarra deitu, Kontrol Organoari jakinarazi eta gero, aldez aurretik bazkideak 
Zuzendaritza Komisioari alferrik eskatuta izanez gero, eta 21. Artikuluaren baldintzen arabera. 
 
Elkartearen likidazio lanak zaindu. 
 
IV. TITULUA PRESIDENTEARENAK 
 
16. Artikulua. Presidentearen edo presidentea ordezkatzen duenaren atribuzio eta 
betebeharrak.  
 
 
Elkartearen ordezkaritza lanetan aritzea. 
 
Batzarrak deitu, Zuzendaritza Komisioaren ekitaldiak deitu eta buru izan. 
 



Boto eskubidea edukiko du Zuzendari Komisioaren ekitaldietan, beste partaideak bezala, eta 
berdinketa izatekotan berriro bozkatuko du berdinketa desegiteko. 
 
Batzordeen eta Zuzendari Komisioaren bilera agiriak, gutunak, eta elkartearen dokumentuak 
sinatu. 
Diruzainarekin batera gastuen kontuak baimendu, ordainagiriak eta Diruzaintza dokumentuak 
sinatu Zuzendari Komisioan erabakitakoaren arabera. Ez du onartuko fondo sozialak estatutu 
honek agindutako baino produktu ezberdinetan inbestitzea 
 
Eztabaidak zuzendu, Batzar eta Zuzendari Komisioaren ekitaldiak eten eta itxi errespetua galdu 
edo ordena galtzerakoan. 
 
Elkartea eta bere administrazioa bide onetikan dabilela zaindu; estatutua, araudia, eta 
batzarretako eta Zuzendari Komisioaren aginduak bete eta betearzi. 
 
Bere betebeharrak bete ez duen edozein pertsona zigortu, eta erabakiak hartu ustekabeko 
kasuetan. Bi kasuetan Zuzendaritza Komisioaren lehenego bileraren “ad referendum” izando da 
 
V. TITULUA PRESIDENTE 
 
17. Artikulua 
Idazkariaren edo Estatutuen arabera ordezkatzen duenaren atribuzio eta betebeharrak. 
 
a. Zuzendaritza Komisioaren batzar eta ekitaldietara joan, bilera agiriak idatziz, dagokion 
liburuan idatziz eta presidentearekin batera sinatu. 
b. Gutunak eta elkartearen dokumentuak Presidentearekin batera sinatu 
c. Zuzendaritza Komisioaren ekitaldiak deitu, 13.Artikuluaren arabera 
 
 
VII.  TITULUA  DIRUZAINAREN 
 
18. Artikulua  
Diruzainaren edo Estatutuen arabera ordezkatzen duenaren atribuzio eta betebeharrak. 
 
a. Batzar eta Zuzendaritza Komisioaren ekitaldietara joan. 
b. Idazkariarekin batera Bazkideen Erregistroa eraman, eta kuota sozialen kobroarekin lotutako 
guztiaren arduraduna. 
c. kontabilitate liburuak eraman 
d. Zuzendaritza Komisioari hilabeteko balantzeak aurkeztu eta urtero pasatako ekitaldiari 
dagozkion Balantze Orokorra, Inbentarioa, Gastuen eta Baliabideen Kontuak prestatu. Hauek, 
Zuzendaritza Komisioa baimendu eta gero ohiko batzarraren eraginpean jarrito dira. 
 
Sinatu, Presidentearekin btera ordainagiriak eta Diruzaintzari dagozkion gainerako 
dokumentoak, Zuzendaritza Komisioan erabakitako ordainketak eginez; Elkartearen izenean 
banku batean utzi, Presidentearen eta Diruzainaren aginduetara 
 
VIII.  TITULUA BATZORDEKIDE TITULAR ETA ORDEZJOAK 
 
19. Artikulua – Batzordekide Titularrei dagokie: 
 
a. Zuzendaritza Komisioaren batzar eta ekitaldietara joan ahots eta botoarekin. 



b. Zuzendaritza Komisioak agindutako lanak eta eginkizunak burutu 
 
IX. TITULUA EU BOKAL 
 
HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS – Telemedikuntza 
eta Teleosasunerako Elkarte Iberikoa (SITT) –KO BATZARRAK 
 
20. Artikulua. Batzar orokor motak: Ohikoak eta Ez-ohikoak. 
 
Ohiko Batzarrak urtero behin egingo dira, urteko ekitaldi itxiera eta gero lau hilabete igaro baino 
lehen, urteko itxiera abenduko 31a izango. Batzarretan hurrengo egitekoak burutu beharko dira: 
 
Memoria, Balantze Orokorra, Inbentarioa, Gastuen eta Baliabideen Kontua eta Kontrol 
Organoaren txostena aldatu, aztertu eta ontzat eman. 
 
Hautatu, behar izatekotan, organo sozialen kide titutar eta ordezkoak 
 
Kuota soziala ezarri eta eguneratzeko arauak zehaztu, arau hauek Zuzendaritza Komisioak erabili 
ditzan 
 
Gai-zerrendaren barruan dagoen edozein gehigarrizko puntua tratatu 
 
Bazkideen ehuneko 5a, gutxienez, proposatutako edozein gai, urteko ekitaldi itxieratik hurrengo 
30 egunetako epean aurkeztuta. 
 
21. Artikulua. 
  
Ez-ohiko batzordeak deitu beharko dira Zuzendaritza Komisioak beharrezkotzat hartzen duen 
bakoitzean, edo Kontrol Organoa edo boto eskubidea duten bazkideen ehuneko 5a eskatzen 
duten bakoitzean. 
 
Eskaera hauek 10 egun barru erantzun behar izango dira eta 30 egunetako epean batzarra egin 
beharko da. Eskarea kontuan hartuko ez balitz edo ukatuko balitz arrazoirik gabe, Kontrol 
Organoari eskatu litzaioke baldintza berdinetan, eta Kontrol Organoak deituko du batzarra edo 
estatutu edo anuak agintzen duten arabera jokatuko du. 
 
22. Artikukua 
  
Batzarrak 20 eguneko aurrerapenarekin bazkideei zuzenduriko gutunen bidez deituko dira. 
Aurrerapen berdinarekin bazkideei eskuratu beharko zaizkie Memoria, Balantze Orokorra, 
Inbentarioa, Gastuen eta Baliabideen Kontua eta Kontrol Organoaren txostena. Azkeneko ekintza 
hauek virtualki egingo dira. Batzarran eztabaidatzeko estatutu edo arauen aldaketak 
proposatzerakoan, aldaketa proiektua aurrerapen berdinarekin eskuratu behar zaie bazkideei. 
 
Batzarretan ezingo dira eztabaidatu Gai-Zerrendan espresuki ez aipatutako gaiak, boto 
eskubidea daukaten bazkide guztiak egon eta gaiaren eransketa guztien adostasun botoarekin 
izan ezik. 
 
23. Artikulua 



Batzarrak balidoak izango dira, baita estatutuaren erreforma eta disoluzio sozialeko kasuetan 
ere, bildutako bazkide kopurua zeinhai izanda ere, deialdian adierazitako ordu erdi ta gero, hori 
baino lehen ez baldin bada bildu boto eskubidea duten bazkideen gehiengo osoa. 
Elkartearen Presidentea buru izango da batzarretan, eta Presidenterik ezean, batzarrak 
izendatzen duena emandako botoen gehiengo soilaren bidez. Batzarraren burua bezala jokatzen 
duena boto eskubidea edukiko du bakarrik berdinketa kasuan. 
 
24. Artikulua 
  
Erabakiak emandako botoen gehiengo osoa edukita hartuko dira, estatutu honek espresoki 
beste gehiengo ezberdin bat aipatzen duenean ezik.Edozein bazkidek bakarrik ahal izango du 
boto bat, eta Zuzendaritza komisioa eta Kontrol Organoa ezin izango dute bozkatu beraien 
gestioarekiko gaietan. Ekitaldia hasita iristen diren bazkideak bakarrik ahal izango dute botatu 
oraindik erabakitak ez dauden gaietan. 
 
 
X. TITULUA DISOLUZIOA ETA LIKIDAZIOA 
 
25. Artikulua 
  
Batzarrak ezin izango du Elkartearen desegiketa agindu, elkartea sostengatzeko prest dagoen 
bazkidea kopurua egongo balitz, nahikoa organo sozialen funtzionamendua mantendu ahal 
izateko. 
 
Desegiketa burutuko balitz, likidatzaileak izendatuko lirateke, Zuzendaritza Komisioaren parte 
izango litzateke edo beste edozein komisioa Batzarrak izendatutakoa. Kontrol Organoak 
Elkartearen desegite aktibitateak zaindu beharko ditu. Zorrak ordaindu eta gero, gainerako 
ondasunak guztien onerako lan egiten duen erakunde batera zuzenduko dira, pertsonalitate 
juridikoa, helbidea herrialdean daukana eta zergarik gabekoa nazio, probintzia eta udalerri 
mailan. Gainerako ondasunen jasotzailea desegite Batzarrak izendatuko du. 
 
XI. TITULOA  ALDI BATERAKO XEDAPENAK 
 
26. Artikulua 
 
HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS – Telemedikuntza eta Teleosasunerako 
Elkarte Iberikoa (SITT) – Elkartearen osaketan lehenengo egoitza aukeratuko da, eta hurrengo 
aldiarena ere bai (hautatutako egoitza) eta Zuzendaritza Komisioa ere. 
 
Protzesu hau bateratzeko, hurrengo aldiaren agintariak izendatuko dira (hautatutako 
Presidentea eta Presidenteordea). 
 
 
27. Artikulua.- 
 
 Lehenengo Ohiko Batzarrean ez da egingo agintarien berritzerik. 
 
28. Artikulua 
 
Sozietateen egoitza birakorra izango da eta hauen izendapenak lehenengo batzar eratzailean 
ebatziko duen erregimena jarraituko du. 



29. Artikulua 
 

Enpresen Administrazio Kontseiluak bere araudia lehen erantzukizun gisa prestatuko du; 
Horrek bere kideak ezagutaraziko ditu. 
 
 
 

Froga gisa, dokumentu hau sinatuta dago (Ad erreferenduma), Quitoren aitorpena. Madrilgo 
Erkidegoa, 2015eko otsailaren 22a 
 
 


