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I. TITULUA 
Xedapen orokorrak 

  

1. artikulua. Izena, siglak eta ikurrak  
  

1. Indarrean den Espainiako Konstituzioaren 6. artikuluarekin bat, eta Alderdi Politikoei 
buruzko ekainaren 27ko 6/2002 Lege Organikoaren 1. eta 2. artikuluei jarraikiz, GEROA 
SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO SOZIALBERDEAK 
EUROPAN, GSB-GSV izeneko alderdi politikoa eratu da.  
 

2. Alderdiaren izena hauxe da: GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – 
GEROA NAFARROAKO SOZIALBERDEAK EUROPAN. Siglak GSB-GSV dira eta ikurra 
lehen hitzaren testua da, GEROA, betiere “A” letra kontrako noranzkoan etzanda eta 
azpian testu hau duela (lerro bertikal batek bereizitako bi zutabeetan): NAFARROAKO 
SOZIALBERDEAK EUROPAN, SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA. 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Batzorde Eragileak irudi korporatiboari buruzko xedapen teknikoak garatzen ahalko 
ditu eta, era berean, hori kasuan kasuko organoei jakinarazteko gaitasuna izanen du.   

  
  

2. artikulua. Esparrua  
 

1. GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO 
SOZIALBERDEAK EUROPAN alderdiaren hauteskunde-jarduketarako esparrua  
Nafarroako Foru Komunitatea da, baina bazter utzi gabe Espainiako Estatuko edo 
Europar Batasuneko beste estatu batzuetako talde politikoekin egin litezkeen 
hauteskunde-akordioak, Nafarroako Foru Komunitatekoez gaindiko hauteskunde-
deialdietan elkarrekin parte hartze aldera. 
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2. Era berean, Nafarroarekin lotura historikoa edo kulturala duten edozein lurraldetan 
garatu eta hedatzen ahalko du alderdiak bere jarduera politikoa edo kulturala.   

 
 

3. artikulua. Xedeak eta printzipio ideologikoak  
  

1. GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO 
SOZIALBERDEAK EUROPAN alderdiaren xedeak dira, batetik, herritarren kontzientzia 
eta borondate politikoak osatzen laguntzea demokratikoki, eta bestetik, herritarrek 
ordezkaritzazko erakunde politikoetan parte har dezaten sustatzea, kasuan kasuko 
hauteskundeetan hautagaitzak aurkeztuz eta babestuz.    
 

2. Alderdia sortu da Nafarroa askeagoa, bidezkoagoa, berdinzaleagoa, solidarioagoa eta 
jasangarriagoa eraikitzen laguntzeko helburuarekin, eta horretarako, uste du 
Nafarroak eskura izan behar dituela aipatu helburuak lortzea ahalbidetuko dizkioten 
autogobernu-tresnak, betiere Estatuko eta Europako gainerako herriekin 
lankidetzazko harmonian jokatuta.   
 

3. Alderdia honako printzipio hauekin bat eratu da: 
 

a) Etika. Jokabide publikorako eta pribaturako funtsezko balio gisa, hala 
alderdikideena nola kargu organiko eta publiko guztiena. Etika horrek 
jokabide pertsonal zintzoa esan nahi du; lanerako etikak, berriz, ahalegin 
pertsonala eta kolektiboa izan behar ditu oinarri.  
 

b) Emakumeen eta gizonen arteko aukera eta eskubide berdintasuna. 
GeroaSBk behar diren mekanismoak ezartzeko konpromisoa hartu du 
gizarte ireki eta anitzaren sustapena bermatzeko, eta Erakundearen organo 
guztietan nahiz hauteskunde-hautagaitzetan genero parekidetasuna 
lortzeko, erregelamendu bidez zehaztuko diren mekanismo zuzen eta 
gardenen bidez.  
 

c) Funtzionamendu demokratikoa eta parte-hartzailea. Alderdiak aldezten 
dituen balio errepublikanoekin bat, hala nola militantzia guztiak 
erabakietan zuzenean parte hartzea. Behar diren mekanismoak ezarriko 
dira eztabaidatzeko eta barne demokrazian sakontzeko, hala nola barne 
kontsultak, eskualdeetako eta sektoreetako batzarrak, zuzendaritza 
organoak berariazko eztabaidetarako irekitzea edota garrantzi politiko 
bereziko gaiak sufragio unibertsalaz bozkatzea.  
 

d) Borondate demokratikoa eta negoziazioa, jarduera politikoa legitimatzeko 
funtsezko iturri gisa. 
 

e) Giza eskubide guztien errespetua eta defentsa, hala zibilak nola politikoak, 
sozialak eta kulturalak. Halaber, inposaketa, hertsapen edo indarkeria mota 
oro errefusatzea.  
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f) Planeta eta haren jasangarritasuna babestea, NBEk zehaztutako garapen 
jasangarriko helburuekin bat: osasuna eta ongizatea, kalitateko hezkuntza, 
genero berdintasuna, energia eskuragarria eta ez kutsagarria, kalitateko 
enplegua, berdintasunen murrizketa, ekoizpen eta kontsumo arduratsuak, 
bakea, justizia eta erakunde solidarioak.  
 

g) Dibertsitatea aberastasun gisa aintzat hartzea eta Nafarroan diren ideia 
eta leialtasun identitario guztiak errespetatzea. 
 

h) Askatasuna, pertsonen errotiko berdintasuna, inolako bereizketarik egin 
gabe generoan, sexu-joeran, jatorrian, etnian, ideologian edo erlijioan; 
ekitatea eta ahulenen babes aktiboa.  
 

i) Nafarroako herritarrak subjektu politiko libre eta subirano gisa aitortzea; 
horrenbestez, demokratikoki adierazitako proposamenak ez daitezke  
eztabaida sozialetik baztertu, ezta herritarren borondate libretik ere. 
Ondorioz, aitortu egiten da Nafarroak gaitasuna duela bere antolamendua 
nahi bezala eratzeko eta bere sistema politikoa askatasunez ezartzeko eta, 
gaitasuna ere, Estatuarekin edo beste instantzia politiko batzuekin 
harremanetan sartzeko eta elkarreragiteko modua hitzartzeko.  
 

j) Demokrazian sakontzea, abiaburu harturik bai eskubide sozialen defentsa, 
bai herritar arduratsuen eredu baten garapena; hots, balio 
errepublikanoen sustapena, herritar arduratsuen eredu batean zehaztuta, 
ekintza politikoari eta instituzionalari lotua, leialtasunezko eta 
senidetasunezko sentimendu bat, bai eta herrialdea eta herritarrak 
estimatzeko sentimendu bat ere, ezberdintasuna errespetatuko duena, 
kohesioa eta norbanakoen askatasunen erabilera bermatuko dituena.  
 

k) Arlo publikoaren, ororen ongiaren, eta interes orokorraren nagusitasuna 
interes pribatuaren eta botere ekonomikoen eta merkatuen aginduen 
gainetik. 
 

l) Errepublikanismoa eta laikotasuna bizitza publikoan. 
 

m) Euskararen defentsa, sustapena eta garapena. Izan ere, “Nafarroako 
berezko hizkuntza” izanik, egungo Legeak gutxiagotua dago, lege hori 
politikoki pentsatu baitzen euskararen erabilera eta garapena mugatzeko.  
Euskararen defentsa, sustapena eta garapena, Nafarroako berezko 
hizkuntza gisa, gainerako lurralde euskaldunekin elkarlanean.  
 

n) Nafarroak Baskonia edo Euskal Herria esan zaion interland-ekin 
historikoki izan duen harreman berezia aitortzea. Komenigarritzat jotzen 
dituen harremanak ezartzen ahalko ditu Nafarroak espazio horretako 
lurraldeekin.  
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o) Bakea eta bizikidetza, elkarrekiko errespetuan eta memorian oinarrituak 
eta oinarri harturik, halaber, indarkeria ilegitimoaren ondorioz izaniko 
bidegabekeria guztien aitortza eta ordaina.   

  
 

4. artikulua. Helbidea eta webgunea 
  

1. GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO 
SOZIALBERDEAK EUROPAN alderdiaren helbidea Zizur Nagusia udalerriko Iturbarren 
kaleko 40an kokatuko da, Nafarroa, PK 31180. 

 
2. Alderdiaren webgunea hauxe da: www.geroasocialverdes.com; 

www.geroasocialverdes.es; www.geroasocialverdes.eu; www.geroasocialverdes.org; 
www.geroasocialverdes.info; www.geroasocialverdes.net; eta helbide elektronikoa, 
geroasocialverdes@gmail.com 
 

3. Batzorde Eragileak helbidea, webgunea eta helbide elektronikoa aldatzen ahalko ditu, 
Estatu hauek aldatu behar izan gabe. Aipatu aldaketak Alderdi Politikoen Erregistroari 
jakinaraziko zaizkio.  
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II. TITULUA 
 Afiliatuak  

 

 

I. KAPITULUA  

Eskubideak eta betebeharrak  
 

5. artikulua. Afiliazioa  
  

1. Hona hemen GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO 
SOZIALBERDEAK EUROPAN alderdian afiliatzeko baldintzak: 
 
a) Pertsona fisikoa izatea, adinez nagusia, eta ez izatea mugatua eta murriztua 

ekiteko gaitasuna. 
 

b) Ez izatea kide GeroaSBekin hauteskundeetan zuzenean lehiatu daitekeen beste 
edozein erakunde politikotan, ezta gure alderdia sarturik dagoen edozein 
koaliziorekin hauteskunde-lehian aritu daitekeen ezin koaliziotako kide ere. 
 

c) Ez izatea kide bestelako erakunde politikoetan edo politiko-sozialetan, baldin eta 
haien ideiak, ibilbidea eta praxia Estatutu hauen 3. artikuluan bildutako xede eta 
printzipioen kontrakoak badira. 
 

d) Afiliatuek beren datu pertsonalak babesteko eskubidea izanen dute uneoro, 
indarrean den legerian aurreikusitakoarekin bat.  

 

6. artikulua. Afiliatzeko prozedura.  
  

1. Alderdiko afiliatua izateko, interesdunak berak egin behar du eskaria, eta Batzorde 
Eragileak onetsi.  
 

2. Onetsita dagoen ereduarekin bat eginen da afiliatzeko eskaria, Alderdiaren Bulego 
Nagusira  edo kasuan kasuko Toki Batzordera zuzenduta, eta Toki Batzordeak Bulego 
Nagusiari helaraziko dio. Eskarian, eskatzailearen datu pertsonalak, NANa, helbidea, 
herria, helbide elektronikoa eta telefonoa adieraziko dira. Eskaria eskatzaileak sinatua 
aurkeztuko da, eta gutxienez Alderdiko bi afiliatuk sinatua ere bai.  

3. Administrari Nagusiak ebatziko du bidezkoa ote den edo ez eskaria onartzea, eta 
erabakia hilabeteko epean jakinarazi beharko dio eskatzaileari, erabakia hartzen 
denetik. Ezezkoa bada, arrazoitua izan beharko du. Eskatzaileak hilabeteko epea 
izanen du, onarpena ukatu zaiola jakinarazten zaionetik, Berme eta Kontrol 
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Batzordean errekurtso bat tartekatzeko. Batzorde horrek behin betiko erabakia 
hartuko du handik aurrera egiten duen lehen bileran.   
 

4. Alderdiak dagokion fitxategian edo Afiliatuen Erregistroan jasoko du kideen afiliazioa, 
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 15eko 15/1999 Lege Organikoan 
xedatutakoarekin bat. Zehazki, behin betiko alten eta bajen datuak jasoko dira. 
Batzorde Eragileak -erakundeko kideen artean- izendatzen dituen pertsonak edo 
pertsonek kudeatuko du edo dute aipatu erregistroa. 
 

5. Alderdiko afiliatu bakoitzak Alderdiaren Estatutuen eta Erregelamenduen ale bat 
izanen du eskura. 
 

Alderdiko afiliatu orok askatasunez hartzen ahalko du baja alderdian, jakinarazpen idatzia 
bere Toki Batzordera edo Alderdiko Administrari Nagusiari bidalita. Aipatu baja Afiliatuen 
Erregistro Liburuan jasoko da, eta aurkezten den une beretik izanen du indarra.  
  
 

7. artikulua. Afiliatuen eskubideak 
  
Hona hemen afiliatuen eskubideak:  
  

a) Alderdiaren jardueretan eta gobernu nahiz ordezkaritza organoetan parte hartzeko 
eskubidea, haietarako hautatu eta/edo izendatu badute; boto-eskubidea erabiltzeko, 
eta Batzar Nagusira joateko eskubidea, Erregelamenduekin bat.   
 

b) Alderdi barneko karguetarako hautesle eta hautagai izateko eskubidea. 
 

c) Informazioa jasotzeko eskubidea, bai zuzendaritza eta administrazio organoetako 
osaeraz, bai aipatu organoek hartutako erabakiez, bai egindako jarduerez, bai egoera 
ekonomikoaz.  
 

d) Alderdiko organoen erabakiak aurkaratzeko eskubidea, Legearen edo Estatutu hauen 
kontrakoak direla uste badu.   
 

e) Afiliatuen eskubideen defentsaz arduratzen den organora jotzeko eskubidea.  
 
  

8. artikulua. Afiliatuen betebeharrak  
  
Afiliatuek betebehar hauek izanen dituzte: 
 

a) Alderdiaren xedeekin bat egitea, Alderdiaren Manifestuan jasoak daudenak, eta xede 
horiek lortzen laguntzea. 
 

b) Estatutuetan eta legeetan xedatutakoa errespetatzea. 
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c) Alderdiko zuzendaritza organoek modu baliagarrian hartutako erabakiei men egitea 
eta betetzea. 
 

d) Erregelamenduekin bat, afiliatu bakoitzari dagozkiokeen kuotak edota bestelako 
ekarpenak ordaintzea.  
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II. KAPITULUA 

Diziplina-araubidea  
  

9. artikulua. Zehapen prozedura  
  

1. Dagokion diziplina-espedientea abiaraziko zaio Alderdiarekiko betebeharrak urratzen 
dituen afiliatuari edo bere jokabide publikoarekin edo pribatuarekin alderdiaren 
printzipioei kalte edo eraso egiten dien afiliatuari. Entzutea emanen zaio, horretarako 
ezarrita dagoen prozedurari jarraikiz.  
 

2. Berme Erregelamendu batek zehaztuko du zer prozedurari jarraikiko zaion zehapen 
araubidea aplikatzeko. Nolanahi ere, prozeduran ezarri beharko da idatziz jakinarazi 
beharko zaiola afiliatuari espedientea ireki izana, edo bestela, hura jasoko duela 
bermatuko duen beste edozein bide pribatu erabiliz, jaso izanaren adierazpena barne, 
eta hamabost egun balioduneko epea emanen zaio jakinarazpena jasotzen duenetik 
bere defentsarako egokitzat jotzen duen nahi adina alegazio idatzi eta aurkezteko. 
Ebazpena hamabost eguneko epean jakinarazi beharko zaio, betiere berraztertzeko 
errekurtsorik jar ote daitekeen espresuki adierazita, bost eguneko epean bideratzekoa 
eta epe berean ebaztekoa, edota ebazpena behin betikoa ote den, betiere instantzia 
jurisdikzional arrunten aurreko errekurtsoa bazter utzi gabe.  

 

10. artikulua. Arau-hausteak. 
1. Arau-hausteak oso larriak, larriak eta arinak izanen dira, hemen ezarritako portaeren 

tipifikazioarekin bat. Nolanahi ere, arau-hauste oso larritzat joko da Alderdi Politikoei 
buruzko 6/2002 Lege Organikoaren 9. artikuluan aurreikusitako portaeretako bat 
egitea. Portaera horri Alderditik kanporatzeko zehapena ezarriko zaio.  
 

2. Hona hemen zer zehapen jartzen ahalko dira arau-hausteak egiteagatik: kargu-hartze 
publikoa edo pribatua, eskubideak eta Alderdikide izatea bertan behera uztea 
gehienez 5 urterako eta Alderditik kanporatzea.  
 

3. Zehapenak jartzean, kontuan hartuko dira gertakarien larritasuna, errepikapena, 
barnera eta kanpora begira izaniko garrantzia eta, kasua bada, afilatuaren 
erantzukizuna ardura publikoak dituen heinean, erakundeak espresuki emandako 
konfiantzaren ondorioz. 
 
 

  

11. artikulua. Zehapenak 
 

1. Berme Batzordea arduratuko da afiliatuaren eskubideen defentsaz eta bermeaz, eta 
Batzorde berari ere egokituko zaio zehapen espedienteak bideratzea. Aipatu organoa 
hiru kidez eta bi ordezkoz osatutik egonen da, guztiak ere Nafarroako Konferentziak 
hautatuak, zeinak Estatutuotan ezarritakoarekin bat jokatuko baitu.  
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2. Arau-hauste oso larriak.  
 
Arau-hauste oso larriak eginen dituzte honelako kasuren batean suertatzen direnek:  
 
a)  Larritzat tipifikatutako arau-hausteak egitean, doloa edo asmo txarra badela 

erakusten duten inguruabarrak badira.  
b) Delituak eragindako kondena, alderdiaren bizitzan parte-hartzean egindako 

ekintza edo omisioetatik eratorria bada.   
c) Kargu publikoa izateari dagozkion lanetan Alderdiaren printzipioen kontra aritzea. 
d) Arau-hauste larriak errepikatzea; adibidez, urtebeteko epean hiru arau-hauste 

egitea.  
e) Arau-hauste oso larriak egiten dituenari bertan behera utziko zaizkio bai 

eskubideak bai Alderdikide izaera gehienez 5 urterako edota Alderditik 
kanporatuko da.  
 

3. Arau-hauste larriak.  
  

Arau-hauste larriak eginen dituzte honelako kasuren batean suertatzen direnek:  
  

a) Arintzat tipifikatutako arau-hausteak egitea, doloa edo asmo txarra badela 
erakusten duten inguruabarrak badira. 

b) Arau-hauste arinak errepikatzea; adibidez, urtebeteko epean hiru arau-hauste 
egitea. 

c) Ezarritako zehapena bete nahi ez izatea. 
d) Alderdiaren lokaletan, materialetan edo agirietan kalteak eragin dituzten egintzak.  
e) Arau-hausteak egin izanaz egindako akusazio faltsuak, Alderdikideen aldetik. 
f) Alderdiaren irudian kalte larria edota Alderdiaren jardueran arazo larria eragin ahal 

izan dituzten adierazpen publikoak.  
g) Arau-hauste larriak egiten dituenari bertan behera utziko zaizkio bai eskubideak 

bai Alderdikide izaera gehienez 3 urterako.  
  

4. Arau-hauste arinak  
  

Arau-hauste arinak eginen dituzte honelako kasuren batean suertatzen direnek:  
  

a) Kide den barne organoetako bileretara behin eta berriz justifikaziorik gabe huts 
egitea.  

b) Diziplinarik eza edo begirunerik eza dakartzaten ekintzak edo omisioak egitea.  
c) Alderdi barnean alderdikideen aurka begirunerik gabe jokatzea. 
d) Alderdiko gobernu organoek hartutako erabakiak ez betetzea edota ez-betetze 

hori eragitea, estaltzea edo harekiko konplizitatea izatea, salbu erabakiak bestela 
espresuki tipifikatuta daudenean.  

e) Arduragabekeriaz jokatzea Alderdiaren kargu publikoei edo barne karguei 
dagozkien lanetan. 

f) Alderdikideen aurka  begirunerik eza erakustea hedabideetan, sare sozialetan edo 
publizitatearekin. 

g) Emaniko ardurak ez betetzea. 
h) Alderdiaren izen ona kaltetzen edo zikintzen duten jarduketak. 
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i) Ez gordetzea behar den isiltasuna, diskrezioa edo ez izatea behar den zuhurtzia, 
Alderdiaren jarduerari kalte larria eragin zaionean.  

 
 

5. Arau-hauste arinak egiten dituenari kargu-hartze pribatua edo publikoa eginen zaio 
edota bertan behera utziko zaizkio bai eskubideak bai Alderdikide izaera gehienez 6 
hilerako.  
 

6. Auzi penal batean sarturiko afiliatuen afiliazioa eten eginen da automatikoki kautelaz, 
baldin eta haien kontrako ahozko epaiketa ireki bada, ustelkeriari loturiko delitu 
batengatik, eta alderditik kanporatuko dira delitu horietako batengatik kondenatuak 
izan direnak.  
 

7. Arau-hauste arinak sei hilera preskribituko dira; larriak, urtebetera, eta oso larriak, hiru 
urtera.     
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III. TITULUA  
Ordezkaritza, gobernu eta administrazio organoak  

  

I. KAPITULUA 

Xedapen orokorrak  
  

12. artikulua. Printzipio orokorrak eta funtzionamendukoak 
  

1. Alderdiaren antolaketa, funtzionamendu arauak eta jarduera printzipio 
demokratikoetan oinarrituta daude, Konstituzioan eta indarrean den legerian 
ezarritakoarekin bat. 
 

2. Alderdiko gobernu organoak: Batzar Nagusia, Nafarroako Konferentzia, Idazkari 
Nagusia eta Batzorde Eragilea.   
 

3. 4 urtean behin berrituko dira Batzar Nagusian, afiliatu guztien parte-hartzea 
(presentziala nahiz eskuordetua) bermatuko duen bozketa aske eta sekretuan.  
 

4. Hautagaitzak Biltzarraren Hauteskunde Batzordean aurkeztuko dira eta aukeratu 
beharreko postuak adina hautagai izanen dituzte. Boto gehien eskuratzen dituzten 
hautagaiak hautatuko dira.   
 

5. Aipatu karguek 4 urteko iraupena izanen dute. Bajarik badago, Batzarrak birjarriko 
ditu, bertan diren erdien eta bat gehiagoren aldeko botoaren bidez, ezarritako 
quorumaren arabera. 

  
6. Biltzarraren Hauteskunde Batzordean eztabaidatuko dira gobernu organoak osatzeko 

hauteskunde-prozesuak garatzeari buruz sor daitezkeen gaiak, betiere karguak 
aldarrikatu baino lehen, eta batzorde horrek ebatziko ditu, apelaziorik gabe.  
 

7. Hautatu diren alderdiburu guztiek zorrotz bete egin beharko dituzte Batzarrak 
onetsitako Alderdiaren Kode Etikoan xedatutako arauak. Arauak urratzen badira, 
edozein delarik ere, zehapen espedientea irekiko da eta, zehapenik badago, ardura 
edo kargua galduko dute.  
 

8. Berme Erregelamenduan aurreikusitakoarekin bat eginen da afiliatuen erreklamazio-
prozedura alderdiko organoen erabaki eta akordioen aurka.  
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II. KAPITULUA  

Alderdiko organoak eta karguak  
 

13. artikulua ALDERDIKO ORGANOAK. 
Hona hemen Alderdiko kide anizteko organoak: 

▪ Batzar Nagusia. 
▪ Nafarroako Konferentzia. 
▪ Batzorde Eragilea. 
▪ Berme Batzordea. 
▪ Alderdiaren Idazkaritza edo Administrazio Nagusia. 

 

14. Artikulua.  Batzar Nagusia.  
  

1. Batzar Nagusia Alderdiko organo gorena da. Alderdiko afiliatu guztiak dira batzarkide. 
 

2. Batzar Eragileak onetsiko du bai Batzar Nagusia bai gai-zerrenda arautuko dituen 
Erregelamendua. Halaber, deialdia egin eta alderdi barneko kanaletan zabalduko du.  
 

3. Batzar Nagusiak irekiak dira afiliatu guztientzat. Halaber, jarraitzaileak bertaratu 
daitezke, hizpidea dutela baina botorik ez.  
 

4. Batzar Nagusiak Biltzar Nagusi arrunt baterako deia eginen du 4 urtean behin. 
Nahitaezkoa da biltzarretako bat Foru Hauteskundeak egin eta 3-6 hilabetera egitea.  
 

5. Batzar Nagusi BEREZIrako deia egin behar da,  
a) Nafarroako Konferentziak eskatzen duenean. 
b) Militantziaren %20k eskatzen duenean. 
c) Tokiko Batzordeen %33k eskatzen dutenean. 
 

6. Batzarraren quoruma boto-eskubidea duten batzarkideen erdia da.  
 

7. Batzar Nagusia 60 egunera eginen da gehienez, deialdia egiten denetik aurrera.  
 

8. Batzar Nagusiko kideen %20ren eskaria beharko da gai-zerrendan beste punturen bat 
sartzeko.  
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Egitura eta antolaketa. 
9. Batzarraren eztabaidak egiteko eta erabakiak hartzeko, gai-zerrendan sartutako gaia 

azalduko du proposatzaileak eta, gero, eztabaida eginen da. Batzarkideek hitz egin 
ahalko dute, betiere mahaiak aurrez zehaztu duen denbora tartean, eta eztabaida 
proposatzaileak berak itxiko du. Ondoren, bidezkoa bada, ebazpena bozkatuko da, eta 
onetsiko da, baldin eta botoen gehiengo soila eskuratzen badu.   
 

10. Batzar Nagusiak eskudantzia hauek izanen ditu: 
 

a) Alderdiaren politika orokorrerako lerroak eta estrategia ezartzea. 
b) Estatutu hauen aldaketa, eta estatutuak garatzeko erregelamenduak eta gainerako 

xedapenak oro.  
c) Idazkaritza Nagusiaren eta Batzorde Eragilearen kudeaketaren ezagutza eta 

balorazioa. 
d) Biltzarren deialdia egitea. Lau urtean behin hautatuko da nork osatuko duten 

alderdiaren idazkaritza, Batzorde Eragilea, eta batzarraren izendapenak Nafarroako 
Konferentzian.  

e) Estatutu hauek berariaz esleitzen dizkioten guztiak.  
 

 
  

15. artikulua. NAFARROAKO KONFERENTZIA  
 

1. NAFARROAKO KONFERENTZIA GeroaSBren zuzendaritza-organoa da Batzarren artean. 
Haren erabakiak lotesleak dira, baldin eta osoko bilkurako berezko kideen 2/3ek 
babesten badituzte, GeroaSBko organo guztientzat eta alderdiko kide guztientzat, 
betiere Batzar Nagusiak erabakiak bertan behera utzi edo aldatu arte.   
 

2. NAFARROAKO KONFERENTZIARAKO deialdia urtero eginen du Batzorde Eragileak. 
 

3. NAFARROAKO KONFERENTZIA honela osatua dago: 
 Batzarrak organo horretarako espresuki hautatutako 11 kideak. 
 BATZORDE ERAGILEKO kideak. 
 TOKIKO BATZORDE bakoitzeko kide bat. 
 Foru Parlamentuko taldeko kide bat. 
 GeroaSBko diputatuak, senatariak eta eurodiputatuak.. 
 GeroaSBko alkateak 
 Foru Gobernuan diren GeroaSBko kideak. 

 

4. NAFARROAKO KONFERENTZIAREN quoruma kideen erdiak eta bat gehiago dira. 
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5. Hona hemen NAFARROAKO KONFERENTZIAREN  eskuduntziak: 
a) Azken Batzarrean hartutako erabakien betekizuna zaintzea 
b) Batzarraren ebazpenei buruz sor litezkeen zalantza edo eztabaida oro ebaztea. 
c) GeroaSBko aliantza eta koalizio politikak (egonkorrak zein aldi baterakoak) 

zehaztea  
d) Batzorde Eragileak proposaturik, onestea nork ordezkatuko duen edo duten  

GeroaSB koalizioetarako negoziazio mahaietan. 
e) GeroaSBren politika orokorrean eta haren funtzionamenduan eragiten duten 

barne eta kanpo alderdi guztiak aztertu eta eztabaidatzea.   
f) Foro bat moldatzea, GeroaSBko kideek beren ideia, proposamen eta kezkak 

bideratzeko.  
g) Hiru kide titular gehi bi ordezko izendatzea BERME BATZORDERAKO. Haietako 

inork ez du BATZORDE ERAGILEKOA izan behar.  
h) Horrez gain, Batzarrak eskuordetuko dizkion eginkizun guztiak egitea. 

 

 

16. artikulua. IDAZKARI NAGUSIA.  

Idazkaritza Nagusiak GeroaSBko jarduera-gaiak gainbegiratuko ditu, IDAZKARITZAko eta 
HAUTESKUNDE BATZORDEKO kideak barne, eta barne aferak ere bai. 

 
1. GeroaSBko kargu organiko gorena da. BATZARRAK aukeratuko du zuzenean  

2. GeroaSBren lege-ordezkaritza dauka, edozein organo politiko, administratibo eta 
jurisdikzionalaren aurrean.  

3. Alderdiko Antolaketa Idazkaria izendatu behar du Batzorde Eragileko kideen artean. 

4. Alderdiaren politika eta estrategia koordinatzen ditu, bai eta Sektoreko Idazkariak 
eta Languneen arduradunak ere.  

5. Harremanak izanen ditu beste erakunde politiko eta sozial batzuekin. 

 

 

17. BATZORDE ERAGILEA 
1. Batzorde Eragileari Alderdiaren zuzendaritza politikoa dagokio, Biltza Nagusiak 

ezarritako lerroekin bat, bai eta kudeaketa arrunta ere.  
 

2. Hona hemen Batzorde Eragilearen osaera: 
a) IDAZKARI NAGUSIA, Batzarrak aukeratua. 
b) Batzarrak aukeratutako 10 kideak. 
c) Gazte Sozialberdeen ordezkari bat. 
d) Foru Parlamentuko parlamentu-taldeko ordezkari bat 



CONGRESO CONSTITUYENTE        Ponencia Estatutos  

 17 | 23 
 

 
3. Batzorde Eragilea gutxienez hilean behin bilduko da, bestelako maiztasuna bazter utzi 

gabe, Batzorde Eragileak berak ezarriko duena. Idazkari Nagusiak eginen du deialdia 
48 ordu lehenago eta hark berak eguneko aztergaiak finkatuko ditu. Bilduko da, 
halaber, gutxienez 5 batzordekidek eskatzen dutenean, eta adierazi beharko dute zer 
gai izan nahi dituzten aztergai. 
 

4. Eztabaidak eta erabakiak Batzarrean bezala eginen dira eta gehiengo soilaz hartu 
beharko dira. 
 

5. Batzorde Eragilea lau urtean behin aukeratuko da Biltzar Nagusi batean, aurkezten 
diren hautagaitzen artean. Hautagaitzek kide guztien izena eta, hala bada, kargua 
adierazi beharko dute. 
 

6. Honatx Batzorde Eragilearen eskumenak:  
  

a) Batzarrak hartutako erabakiak gauzatzea. 
b) Gai bakoitzari buruz eta une bakoitzean jarraitu beharreko estrategiak, 
lehentasunak eta ildo politikoak gauzatzea, Batzarrak ezarritako jarraibideekin bat. 
c) Hauteskunde-prozesu bakoitzerako hauteskunde-programak onestea, bai eta 
kasuan kasuko hautagaitzak ere, Batzarrak horretarako ezarritako prozedurarekin bat.  
d) Aurrekontuen eta urteko kontuen onespena, Idazkaritzak proposaturik.  
e) Alderdiaren lurralde-antolaketa garatzea, Tokiko Batzordeen sorrera eta jarduna 
bultzaturik, Estatutuetan ezarritakoarekin bat.  
f) Alderdiaren funtzionamendu ona ahalbidetuko duten administrazio-lanak 
gainbegiratzea. Horretarako, Batzorde Eragileak zehaztuko du zenbat langile behar 
diren, postu bakoitzaren profila eta zer eginkizun egin, eta halaber, behar diren 
langileak aukeratu eta kontratatuko ditu.  
g) Bilerak antolatzea bai Alderdiko hautetsiekin, bai gizarte zibileko talde jakin 
batzuekin.  
h) Alderdiaren bizitza eragitea, behar diren jarduerak sustatuta, militantzia eta 
jarraitzaileak inplikatu daitezen. Halaber, behar diren jarduerak eginen dira militante 
eta jarraitzaileen prestakuntza politikoari begira.  
i) Bere ekimenez edo afiliatuek eskaturik, gai zehatzak aztertzeko batzordeak edo lan 
taldeak sortzea.  

 
 

18. artikulua. BERME BATZORDEA. 
  

1. Berme Batzordea barne organo bat da eta militanteek eta Alderdiko organoek 
Estatutuak betetzen dituztela begiratuko du. Bere eginkizunak betetzeko askatasuna, 
autoritatea eta independentzia dauka, eta ebazpenak eta gomendioak izanen ditu 
adierazpide.  
 

2. Estatutuen gainean eta haiek garatzeko erregelamenduen gainean sortzen diren 
gatazka eta espediente oro ebatziko ditu. 
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3. Alderdiko militanteek eta organoek babes eske jotzen ahalko dute organo honetara, 
baldin eta estatutuetan aitortu zaizkien eskubideetako bat urratu zaiela uste badute, 
eta era berean, Batzorde Eragileak aurrez ez badu artatu berari egin beharreko kexa. 
 

4. 3 kidek eta 2 ordezkok osatuko dute, Nafarroako Konferentziak hautaturik. 
Batzordeburu bat izendatuko du, bai eta idazkari bat eta kide bat ere. 
 

5. Berme Batzordeko kide izatea ez da bateragarria Alderdi barneko edo kanpoko beste 
kargu bat izatearekin, ezta Alderdiarekiko ezein lan-loturarik izatearekin ere.  
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IV.TITULUA 
Ekonomia eta ondare araubidea; araubide dokumentala eta 

kontularitzakoa 

I. KAPITULUA 
 

19. artikulua. ADMINISTRAZIO NAGUSIA EDO IDAZKARITZA.  
  

1. ADMINISTRAZIO NAGUSIA edo IDAZKARITZA Alderdiaren jarduera ekonomikoa 
fiskalizatzeko organoa da, eta era berean, begiratuko du kontularitza ongi egin den 
eta bitarteko ekonomikoak eta ondarezkoak ere ongi erabili diren. Arduratuko da, 
halaber, deialdietako epeak ongi betetzeaz alderdi barneko organoetan, afiliatuen 
liburuak edo fitxategiaz zaintzeaz, bai eta Aktak, Diruzaintza, Inbentario eta 
Balantzeak zaintzeaz ere, eta oro har, agiri ofizial guztiez, eta Alderdiko organoek orok 
hartzen dituzten ekitaldi guztien legezkotasuna zaintzeaz ere.  
 

2. Hona hemen zer eginkizun dituen: 
 

a) Urteko kontuak egin eta Kontuen Auzitegian aurkeztea. 
b) Tokiko Batzordeen kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioaren 

arduradunak gainbegiratzea. 
c) Ordainketak agintzeko eta gastuak baimentzeko eginkizunak, kasua 

bada, estatutuek adierazitakoarekin bat.  
d) Estatutuek, erregelamenduek edo zuzendaritza organo gorenak 

ematen dizkioten beste edozein eginkizun. 
 

(14 bis art. 1. 8/2007 Lege Organikoa, uztailaren 4koa, alderdi politikoen finantziazioari buruz: Alderdi politikoaren ekonomia- eta finantza-
kudeaketaren arduraduna estatutuek zehaztutako moduan izendatuko da, egiaztatutako ezagutzak edo esparru ekonomikoan esperientzia 

profesionala duten eta zintzotasun-baldintza betetzen duten pertsonen artetik. Eginkizunei buruz, ikusi 14.4 artikulua). 

  
3. Batzorde Eragilean urteko kontuak eta urtealdi bakoitzeko aurrekontuak aurkeztuko 

ditu, onets ditzan. 
 

4. 4 kide izanen ditu, laurak ere Batzorde Eragileak izendatuak: 
▪ Administrari Nagusia edo Idazkaria. 
▪ GEROA SBko diruzaina. 
▪ Batzorde Eragileko 2 kide. 

 
5. Idazkaritza Nagusiak Batzorde Eragilearen aurrean soilik erantzungo du; dena den, 

txostena egin beharko du Biltzar Nagusiaren aurrean, halaxe eskatzen badio.   
 

6. Arduren artean ere, hauek daude: 
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a) Batzorde Eragilearekin bat, GEROA SBko BILTZAR buru eta KONFERENTZIA 
buru izatea, estatuek ezarritako datetan. 

b) Epe barnean eta modu egokiak deitzea GEROA SBko zuzendaritza organoak. 
c) Kasuan kasuko gai-zerrendak prestatzea eta bietako aktak egin eta 

zaintzea. 
d) Langileen enplegua eta zuzendaritza. 
e) GEROA SBko jabetzen eta ondasunen kudeaketa, bai eta GEROA SB finantza 

kontuak ere. 
 

7. IDAZKARITZAk alderdiko organoek ezarritako Erregelamendu eta Prozedurekin bat 
dihardu, 

 

20. artikulua.  ADMINISTRARI NAGUSIA – IDAZKARIA.  
ADMINISTRARI NAGUSIA Batzorde Eragilearen erabakiz izendatuko da. Bilkura 
arruntean izendatuko da botoen gehiengoz. Izendapena eguneko aztergaien artean 
agertuko da berariaz. Izendatutakoa organo honetako kide edo ez izan daiteke. Bilkura 
berean, Diruzaina eta 2 kide aukeratu edo berretsiko dira. Azken biek Biltzar Eragileko 
kide izan beharko dute. 

 
Hona hemen eginkizunak: 

a) Urteko kontuak egin eta Kontuen Auzitegian aurkeztea. 
b) Tokiko Batzordeen kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioaren 

arduradunak gainbegiratzea. 
c) Ordainketak agintzeko eta gastuak baimentzeko eginkizunak, kasua 

bada, estatutuek adierazitakoarekin bat.  
d) Estatutuek, erregelamenduek edo zuzendaritza organo gorenak 

ematen dizkioten beste edozein eginkizun. 
 

 
(14 bis art. 1. 8/2007 Lege Organikoa, uztailaren 4koa, alderdi politikoen finantziazioari buruz: Alderdi politikoaren ekonomia- eta finantza-
kudeaketaren arduraduna estatutuek zehaztutako moduan izendatuko da, egiaztatutako ezagutzak edo esparru ekonomikoan esperientzia 
profesionala duten eta zintzotasun-baldintza betetzen duten pertsonen artetik. Eginkizunei buruz, ikusi 14.4 artikulua 

II. KAPITULUA  

21. artikulua. Sortze-ondarea. 
 
Alderdiak erabateko gaitasun juridikoa dauka, bai eta ekiteko gaitasuna ere. 

 

22. artikulua. Baliabide ekonomikoak. 
Hona hemen alderdiaren baliabide ekonomikoak: 
 

1. Finantzabide pribatutik heldu direnak 
 

a) Afiliatuen, atxikien eta jarraitzaileen kuotak eta ekarpenak. 
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b) Alderdi politikoaren berezko jardueren produktuak eta bere ondarea 
kudeatzetik datozen errendimenduak, bere sustapen-jardueretatik heldu diren 
etekinak, eta bere berezko xedeekin loturik eman ditzakeen zerbitzuen bidez 
lor daitezkeen etekinak.  

c) Dohaintzak dirutan edo gauzetan, 8/2007 Legean aurreikusitako baldintzekin 
bat jasotakoak.  

d) Hitzartzen diren maileguetatik zein kredituetatik datozen funtsak 
e) Jasotzen diren herentziak edo legatuak 
 

2. Finantzabide publikotik heldu direnak. 
 
a) Hauteskunde-gastuetarako eta gastu arruntetarako ezartzen diren dirulaguntza 

publikoak, Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege 
Organikoan aurreikusitakoarekin bat; alderdi politikoen finantzazioari buruzko 
uztailaren 4ko 8/2007 Lege Organikoarekin bat, eta Autonomia Erkidegoetako 
beste lege batzuei jarraikiz; orobat, Gorte Nagusietako Ganberetako eta 
Autonomia Erkidegoetako Lege Batzarretako parlamentu taldeak, Lurralde 
Historikoetako Batzar Nagusiak, eta Toki Administrazioetako organoetan diren 
ordezkarien taldeak, dagozkiokeenak.  

III KAPITULUA 

Administrazio eta kontularitza araubidea 
 

23. artikulua. Urteko kontuak onesteko prozedura. 
Ekonomia eta ondare araubidearen administrazio, fiskalizazio eta kontrola arau 
hauekin bat eginen da: 

 
a) Idazkaritza Nagusia arduratuko da alderdiaren urteko aurrekontua prestatzeaz, 

bai eta proposatzeaz ere, Batzorde Eragileak onets dezan.  
 

b) Arduratuko da, halaber, Kontu Auzitegian aurkezteaz, legez ezarritako 
epearekin bat, 6/2002 Lege Organikoaren 3.2 artikuluari jarraikiz.  

 
c) Administrariak erabateko ahalmena dauka ekitaldi eta dokumentu guztietako 

kontuak fiskalizatzeko, baldin eta haietatik eskubide eta betebehar 
ekonomikoak eratortzen badira, estatutuekin bat.  
 

d) Alderdiaren webguneak kontuen gaineko informazio eguneratua argitaratuko 
du, 8/2007 Lege Organikoaren 14. artikuluarekin bat.  
 

 

24. artikulua. Dokumentu-araubidea. 
Alderdiak, gainera, honakoak begiratuko ditu: Afiliatuen Liburua edo fitxategia eta 
Akta Liburua, Kontularitza, Diruzaintza, Inbentario eta Balantze Liburuak. Horrela, 
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uneoro jakinen da zertan den finantza eta ondare egoera, eta indarrean den 
legerian aurreikusitako betebeharren betekizuna.  
 

Dirutzaintza, Inbentario eta Balantze Liburuetan honakoa barnebilduko da:  
 

a) Ondasun guztien urteko inbentarioa. 
 

b) Diru-sarreren kontua, eta gutxienez honako diru-sarrera kategoria hauek 
jasoko dira:  
◦ Afiliatuen kuoten eta ekarpenen zenbateko osoa. 
◦ Bere ondaretik datozen diru-sarrerak. 
◦ Dohaintzetatik datozen diru-sarrerak (8/2007 Lege Organikoaren 4. 

artikulua) 
◦ Dirulaguntza publikoak. 
◦ Alderdiaren jardueretatik datozen errendimenduak. 
◦ Jasotako herentziak eta legatuak. 

 
c) Gastuen kontuak, eta gutxienez honako gastu kategoria hauek jasoko dira: 

◦ Langile gastuak. 
◦ Ondasun eta zerbitzuen erosketa gastuak (arruntak). 
◦ Maileguetako finantza gastuak. 
◦ Bestelako administrazio-gastuak. 
◦ Alderdiaren berezko jardueren gastuak. 

 
d) Honakoei buruzko kapital-eragiketak: 

◦  Finantza-erakundeen kredituak edo maileguak. 
◦ Inbertsioak. 
◦ Zordunak eta hartzekodunak.  

 

V.TITULUA  
 Alderdia desegitea  

  

25. artikulua. Alderdia desegitea  
  
Alderdia desegin edo iraungiko da, berariaz horretarako deitutako Biltzar Nagusiak halaxe 
erabakita, bertaratuen bi herenen gehiengoak hartuta.  
  
Desegiten den unean dagoen ondoriozko ondarea, eta leudekeen finantza-betebeharrak 
behin ordaindutakoan, zer alderdirekin fusionatzen den edo zer alderditan sartzen den (kasua 
bada), harentzat izanen da, edota bestela, ongintza edo gizarte xedeko edo euskararen aldeko 
erakundeen artean banatuko da, Biltzarrak berak zehaztutakoarekin bat.  
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XEDAPEN IRAGANKORRA  
  
GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO SOZIALBERDEAK 
EUROPAN alderdiaren sustatzaileek Batzorde Eragilea eratu dute Biltzar Eratzailea egin arte, 
eta hartan, Estatutu hauek berretsi edo aldatuko dira. Pertsona haien artean, Idazkari Nagusi 
gisa behin-behinekoz arituko dena izendatuko dute, eta Alderdiaren lege-ordezkaritza hartuko 
du bere gain behin-behinekoz erakunde administratibo eta judizialen aurrean, eta une 
honetatik aitzina, behar hainbateko ahalordea ematen zaio horretarako.  
 
  
Biltzar Eratzailea egiten ez den bitartean, Biltzar Eragileak hartuko ditu bere gain Alderdiko 
organo guztien eginkizun eta eskumen oro, salbu Idazkari Nagusiari dagozkionak. Idazkari 
Nagusiak eginen du Biltzar Eratzailerako deialdia, aurrez Batzorde Eragileak erabakia hartuta.  
  
 
 

 
 
 

 


