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Atarikoa 

 

2001. urtean sortu zen Arabako Artium Kultur Fundazioa Artium Arte Garaikidearen 
Euskal Zentro-Museoa kudeatzeko xedez eta, era horretan, ondare artistikoa 
gordetzen, ezagutzen, sustatzen eta zabaltzen laguntzeko.  
 
Zerbitzu publiko eta kultur erakunde garrantzitsua izanik, Arabako Artium Fundazioak 
beti izan du Arabako Lurralde Historikoaren garapenean laguntzeko borondate garbia 
haren berezitasuna kontuan hartuta. Parametro hori izan da beti gidari Fundazioaren 
ekintzetan sortu zenetik, baina gaur egun behar berriak sortu zaizkio: alde batetik bere 
gobernuan eta kudeaketan interes-taldeekiko elkarreragin eta elkarrizketa gardenetik 
sortzen diren kezkak integratzekoa, eta, bestetik, Fundazioaren gobernu-organoen 
jarduera gidatu behar duen konpromiso etiko bat idatziz jartzekoa, ikuspegi arduratsu 
eta etiko batean oinarriturik bere kideen —norbanakoen eta taldeen— jarduteko 
printzipioak eta jardunbide egokiak zehaztuz.  
 
Horrela, berrikuntzan, etengabeko hobekuntzan, kudeaketa etikoan eta jardunbide 
egokian oinarritutako kudeaketa-eredu baten alde lan egiten jarraitzeko asmo 
sendoarekin eta Euskal Herriko Fundazioen ekainaren 2ko 2016/9 euskal legearen 28. 
artikuluan gidalerroak finkatzeko emandako agindua betez garatu du Artium 
Fundazioak bere Etika eta Gobernu Onaren Kodea, helburu nagusi dituela 
erakundearen kudeaketa etikoa bultzatzea eta Patronatuaren esku-hartzeen 
gardentasuna areagotzea, hura baita erakundearen jokabidearen arduradun nagusia.   
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1. artikulua: Kode honen xedea  

Etika eta Gobernu Onaren Kode honen xedea da Arabako Artium Fundazioaren 
Patronatuaren Osoko Bilkura eta Batzorde Betearazlea osatzen duten pertsonen 
jarduerak inspiratu eta gidatu behar dituzten printzipio etikoak eta jokabideak 
jasotzea. 
 
 

2. Artikulua: Ezarpen-esparru subjektiboa 

Osoko Bilkura eta Batzorde Betearazlea osatzen duten kideek Arabako Artium 
Fundazioan dituzten eginkizunak betez burututako jardueretan ezarriko da Kode hau. 
Aipatutako guztiek egokitu beharko dute beren jokabidea Kode honetan finkatutako 
printzipio eta irizpideetara.  
 
 

3. artikulua: Printzipio etikoak  

2. artikuluan aipatutako pertsonek, ondoko printzipio etiko eta jokabideen arabera 
jokatuko dute beren funtzioak betetzerakoan: objektibitatea, zuzentasuna, 
neutraltasuna, ardura, sinesgarritasuna, inpartzialtasuna, konfidentzialtasuna, 
dedikazioa, gardentasuna, ereduzkotasuna, austeritatea, irisgarritasuna, 
eraginkortasuna, zintzotasuna, inguru kulturala eta ingurumena zaintzea eta ez 
diskriminatzea.  
 
Zehatzago esanda, printzipio horiek ondoko betebeharretan mamitzen dira:  

1. Ekidin egingo dute jaiotze, arraza, sexu, erlijio, iritzi, sexu-joera edo beste 
edozein egoera edo baldintza pertsonal edo sozialekin loturik diskriminazioa 
eragin lezakeen jokabide oro.  

2. Inguru kulturala eta hizkuntz aniztasuna babesteko asmoa egongo da beren 
jardueren oinarrian dagokien aginpideak gauzatzerakoan, eta baita 
ingurumenaren kalitatearen babesa eta hobekuntza ere.  

3. Kudeaketaren gardentasuna eta herritarrekiko irits-erraztasuna izango dira beti 
beren jardueraren printzipioak.   

4. Erabakiak hartzerakoan Arabako Artium Fundazioaren interes orokorrak 
betetzea bilatuko dute, eta interes komunera bideratutako gogoeta objektiboetan 
oinarrituko dira, jarrera pertsonalak, familiarrak, korporatiboak, 
segiziozaletasunezkoak edota printzipio honen aurka legokeen beste edozein alde 
bat utzirik.      

5. Esatutuetan jasotako Fundazioaren xedeak lortzea izango dute beti gogoan.  
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6. Beren gain hartuko dute beti ekintza eta erabakien erantzukizuna, legez exijitu 
litezkeen beste batzuen kalterik gabe.    

7. Onustearen eta zerbitzu publikoaren onerako lan egitearen printzipioen arabera 
beteko dituzte beren atribuzioak, eta uko egingo diote ez bakarrik haien kontra 
leudekeen jokabideei, baita beren karguaren eginkizunak betetzerakoan 
neutraltasuna arriskuan jarriko lukeen beste edozeini ere.    

8. Arreta berezia jarriko dute beren funtzioak betetzerakoan, hartutako 
betebeharrak gauzatzean benetako eredu izateko.    

9. Interes publikoko informazioa zabaltzeari eta datuen babesari buruz legeak 
dioenaren kalterik gabe, behar bezalako sekretua eta konfidentzialtasuna gordeko 
da kargua dela eta ezagututako datuei eta txostenei dagokienez.  

 
4. artikulua: Independentzia eta objektibotasuna  

1. Kode honi lotutako pertsonek abstenitu egin beharko dute beraiek edota beren 
familiarteko nahiz ingurukoek interes pertsonalen bat duten gai guztietan. Zehatzago 
esanda, abstenitzeko arrazoiak dira ondoko guztiak:  

• Gai jakin batean edota hartan eragina izan dezakeen beste batean interes 
pertsonala izatea.  
• Laugarren mailarainoko odolkidetasuna edota bigarren mailarainoko 
ezkontza-ahaidetasuna izatea edozein aurkako alderdirekin, haren 
administratzaileekin eta baita edozein prozeduratan parte har lezakeen edozein 
aholkulari, lege-ordezkari edo mandatarirekin ere.  
• Aurreko atalean aipatutako pertsonaren batekin adiskidetasun estua edo 
etsaitasun ageria izatea.  
• Zerbitzu-harremana izatea gaian interes zuzena duen pertsona natural nahiz 
juridiko batekin, edo azken urteetan edozein eratako zerbitzu profesionalak 
eman izatea, zeinahi baldintza edo lekutan.   

Aurreko hipotesietakoren bat gertatuz gero, bozkatzeko eskubidea ez erabili eta ez utzi 
ahal izateaz gainera, Kode honek eragindako pertsonak bilera-gelatik aterako dira 
besteek hausnartu eta bozkatu bitartean.  

2. Beste kargu batzuk bete behar izateak ez dio inola ere Fundazioan dituen funtzioak 
betetzeari kalterik egingo eta ez ditu arriskuan jarriko.  

3. Ez da onartuko oparirik, mesederik edo zerbitzurik egoera abantailatsuan gizarte- 
eta kortesia-ohiturek agintzen dutenaz harago, eta ezta diru-mailegurik edota 
bestelako laguntza ekonomikorik ere horrek beren funtzioak betetzea baldintza 
balezake, edota beren jardueraren objektibotasun- eta independentzia-printzipioak 
arriskuan jar balitzake.  
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5. artikulua: Funtzionamendu-printzipioak  

1. Patronatuaren Osoko Bilkurak eta Batzorde Betearazleak asmo bakar batekin beteko 
dituzte beren funtzioak, betiere Fundazioaren interesak eta haren xedea betetzea 
gogoan izanik.  

2. Presidentearena eta presidente ordearena izango da Patronatuaren Osoko Bilkurak 
eta Batzorde Betearazleak ondo funtzionatzearen ardura. Egiaztatuko dute kide 
guztiek nahiko informazioa jaso dutela aurretik, eta eztabaida bultzatuko dute 
saioetan. Era berean, ziurtatuko dute Patronatuaren Osoko Bilkura eta Batzorde 
Betearazlea osatzen duten kide guztiek askatasuna dutela jarrera hartzeko eta iritzia 
emateko. Pertsona horiek modu aktiboan parte hartuko dute Patronatuaren Osoko 
Bilkuraren eta Batzorde Betearazlearen eztabaidetan eta erabakietan.  

4. Osoko Bilkuraren eta Batzorde Betearazlearen kideek behar adina denbora eskainiko 
diote beren funtzioari beren eginkizuna zuzen eta eraginkortasunez betetzeko. 
Ezinbesteko kasuetan baizik ez lukete parte hartu gabe geratu beharko.  

5. Osoko Bilkuraren eta Batzorde Betearazlearen kide guztiek dute eskubidea 
beharrezkotzat jotzen duen informazio gehigarri guztia eskatzeko haien eskumenekoak 
diren gaietan. Osoko Bilkuraren edota Batzordearen presidenteari nahiz idazkariari 
egingo diote eskaria.  

6. Osoko Bilkuraren eta Batzorde Betearazlearen kide guztiek argi eta garbi adierazi 
beharko dute beren jarrera, planteatutako proposamenen bat gizarte-interesen 
aurkakoa dela uste badute.  

 
6. artikulua: Etika eta Gobernu Onaren Kodea onartu eta betetzea 

1. Kode honekiko atxikipena automatikoa izango da Kode honen 2. artikuluan jasotzen 
den ezarpen-esparruan aipatutako pertsonak izendatzen direnetik aurrera.   
 
Aurrekoa gorabehera, Kodea onartu aurretik izendatutako eta Kode honek eragindako 
pertsonak atxikirik daudela ulertuko da hura zehazki ezagutarazi eta 15 eguneko epean 
kontrakotasunik espresuki adierazi ezean.  
 
2. Arabako Artium Fundazioak zabaldu egingo du Etika eta Gobernu Onaren Kodea: 
eragindako pertsona guztiei helaraziko die eta bere webgunean argitaratuko du.  
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7. artikulua- Ezarpenaren jarraipena eta kontrola. 

1. Arabako Lurralde Historikoko kargu publikoek eta sektore publikoko ordezkariek 
osatutako Etikako Batzordearen eginkizuna izango da Etika eta Gobernu Onaren 
Kodearen ezarpenaren jarraipena eta kontrola egitea. Haren eginkizunak izango dira 
zabalkundea, ezagutaraztea, betearaztea eta interpretatzea.  
 
2. Honako hauek izango dira Batzorde horren eginkizunak: 
 

 Kodea beti eguneratuta egoteko eta haren edukia hobetzeko gomendioak eta 
proposamenak egitea.  

 Etika eta Gobernu Onaren Kodearen ezarpen-esparruaren barruan dauden 
pertsonek adierazitako zalantzei erantzutea. 

 Kexak eta salaketak jasotzea, Kode honetan jasotako balio, printzipio eta 
jokabideak ez betetzeagatik eta dagokien eran bideratzea, betiere eragindako 
pertsonari entzungo zaiolako berme osoarekin. Nolanahi dela ere, informazio 
horren konfidentzialtasuna ziurtatuko da, eta baita eman duen pertsonaren 
nortasunarena ere.  

 Kodea betetzeko gomendioak ematea ezarpen esparruaren barruan dauden 
pertsonei.   

 
8. artikulua: Garapena eta aldaketa. 

Kodearen edozein aldaketa egiteko Artium Fundazioaren Osoko Bilkuraren onespena 
beharko da, eta Batzorde Betearazleak egin beharko du proposamena.  

 

9. artikulua: Iraunaldia. 

Arabako Artium Fundazioaren Etika eta Gobernu Onaren Kodea Patronatuaren Osoko 
Bilkuran onartu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean, eta aldaketa onartu 
arterainoko balioa izango du.  
 


