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Txosten hau ondorengo lege-arauak betetzeko argitaratu da: gardentasunari, informazio 
publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legea 
(BOE, 2013/12/10) eta Bizkaiko gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru-araua 
(BAO, 2016/02/24). Lege horren 3. artikuluan ezartzen denez, hainbat xedapen aplikatuko 
zaizkie, urtean ehun mila eurotik gorako dirulaguntza publikoak jasotzen dituzten erakunde 
pribatuei, besteak beste, Arbaso Elkarteari. Ildo beretik jotzen du, 2. artikuluan, Bizkaiko 
gardentasuna arautzen duen Foru-arauak 
 
 
1.-	  ANTOLAKETA 
Arbaso Elkartea irabazi-asmorik gabeko erakundea da eta 25 urteko esperientzia du. Euskal 
Herriko artisau-sektorerentzako gure artisautzaren lan eta merkaturatze-aukerak sortzea du 
helburu, haren garapen eta bizi-kalitate handiena lortzeko. 
  
Aukera horiek sortzeko, ekimen iraunkorrak eta lehiakorrak eratu eta kudeatzen ditugu, eta 
artisau-sektorearen presentzia sustatzen dugu merkatuan, orientazioa eta prestakuntza 
emanez. 
  
Gure balioek, gure kudeaketa gidatzen duten irizpide eta jarduteko jarraibide gisa ulertuta, 
indarrean jarraitzen dute. Misioan adierazi dugun bezala, irabazi-asmorik gabeko sistema 
batean oinarritzen gara, eta irabaziak erakundearen helburuak lortzera bideratzen ditugu. 
Arbason, pertsonei zuzendutako proiektu komun bat partekatzen dugu, eta gure oinarriak dira 
kudeaketa parte-hartzailea, etikoa, solidarioa, dinamikoa, jasangarria, eraginkorra eta 
efizientea. Berrikuntza eta aldaketara egokitzea bilatzeaz gain, pertsonen, bezeroen eta 
inguratzen gaituen komunitatearen inplikazio eta gogobetetzearen alde lan egiten dugu. 
 

1.1.	  JARDUERA-EREMUA	   

Gaur egun, Arbasoren parte dira ia ehun bat artisau enpresa txiki, kasu gehienetan pertsona 
bakarrekoak.  

Arbasok erakunde publiko eta pribatuek osatutako bezero-zorro bat du, eta artisautza eta 
diseinua sustatzeko jarduerak egiten ditu, beti ere, dibertsifikazioan, berrikuntzan, 
erantzukizunean eta beste elkarteekiko lankidetzan oinarrituta, baita erakunde publikoekiko  
lankidetzan ere (Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta udalak). 

  
1.2.	  APLIKATU	  BEHARREKO	  ARAUDIA	  	   
Arbasoren estatutuak 1995eko martxoaren 21ean erregistratu ziren. Eusko Jaurlaritzako 
Elkarteen Erregistro Orokorreko identifikazio-zenbakia honakoa da: AS/B/05307/1995. 
  
Arbasok 1996ko urtarrilaren 17tik dauka Bizkaiko Foru Aldundiaren izaera sozialeko 
entitatearen aitorpena. 
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1.3-	  ORGANIGRAMA	  ETA	  GOBERNU-ORGANOAK	  	   
Arbaso elkartearen organigramaren konfigurazioa Estatutuen 20. artikulutik 26.era bitartean 
ezarrita dago. 
 
Hauek dira Arbasoren Zuzendaritza Batzordeko kideak: 
  
 
 
Izena Kargua 
Bernat Vidal Rodriguez  Lehendakaria 
Marian Corres Martínez de Antoñana Arabako lehendakariordea 
Endika Zabala Landa Bizkaiko lehendakariordea 
Antxón Mendizabal Gipuzkoako lehendakariordea 
Ander Ugarte Iparraldeko lehendakariordea 
Angel María Clemente Felipe Nafarroako lehendakariordea 
Jorge García López Idazkaria 
Susana Corbella Diruzaina 
 
 
 
2.	  INFORMAZIO	  	  EKONOMIKOA	  	  	  
Informazio hori Bizkaiko gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru-Araua 
betetzearen ondorio da (BAO, 2016/02/24). 
	  
	  
	  
2.1.	  ADMINISTRAZIO	  PUBLIKOEN	  ETA	  PRIBATUEN	  	  DIRULAGUNTZAK	  ETA	  LAGUNTZAK	  	  
(2019)	  
 
Espediente-zenbakia 
 

Erakunde 
publikoa 

Proiektua 
 

Emandako 
zenbatekoa 

Prozedura 
 

B/12/AS/2019/0004 BFA-DFB  Euskal Denda 
Euskal Arrtisau 
Sektorearen Azoka 
Durango 

24.448,79€ 38/2019 Foru Dekretua. 

B/12/AS/2019/00003 BFA-DFB  Gabonart 
Gabonetako Artisau 
Azoka 
Bilbao 

45.000,00€  38/2019 Foru Dekretua. 

B/12/AS/2018/00002 BFA-DFB  Eskutartie 
Udaberriko Artisau 
Azoka 
Bilbao 

25.551,21€ 38/2019 Foru Dekretua. 

 Vital Kutxa 
Fundazioa 

ArtisauJazz 
Artisau Azoka 
Vitoria-Gasteiz 

1.000,00€ Lankidetza Kulturalak 
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2.2.	  2019KO	  	  EKITALDIA-	  KONTABILITATEA	  	  	  
2018 eta 2019, konparazioa. 2019ko ekitaldiko aurrekontuaren aurkezpena galdu-irabazien 
kontutik lortu  da: 
  

 

2019ko emaitza negatiboa izan da (-10.091,69 €). 

Elkarteek, izaera soziala eta irabazi-asmorik gabea izan arren, oreka izan behar dute 
emaitzetan, eta emaitza positiboak lortu behar dituzte. Beraz, azkenengoz 2014an izan 
genuen emaitza negatiboa ez izateko, 2019an, gastuak kontrolatzeko eta aurrekontua 
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orekatzeko politika bat egin da,  baina aurten ez da posible izan. Beraz, beharrezkoa da 
datozen urteetan diru-sarreren eta gastuen arteko orekari eustea.  
 
 
 
 
2.3.	  ORDAINSARIAK	  	  	  
 
• Zuzendaritza Batzordeko kargudunek eta haren ondoko langileek ez dute ordainsaririk 
jasotzen, eta joan-etorriak egiteko soilik jasotzen dute ordainsaria (abenduaren 2ko 
EHA/3771/2005 Aginduak zehazten duen bezala) Batzordearen bileretara joaten direnean, eta 
bazkaria ere ordaintzen zaie. Halaber, ez dago mailegu edo kreditu ematerik, ezta pentsioen 
edo bizi-aseguruen arloko betebeharrik ere elkartearen aldetik. 
 
 
• Arbasoren Zuzendaritza Batzordeko zortzi kideek (bi emakume eta sei gizon) eta haien 
ondokoek 149,31 euro jaso zituzten 2019ko ekitaldian, ordainsari gisa, beren eginkizunak 
betetzeagatik, eta elkarteak aurrerakinik egin izan balie ere, 2019ko abenduaren 31n ez zegoen 
inolako zorrik. Halaber, ez dago Arbasoren Zuzendaritza Batzordeko ezein kiderekin hartutako 
betebeharrik pentsioen arloan, bai ordea aseguruen arloan, boluntariotzako aseguru-poliza 
baten bidez. Poliza horren prima, guztira, 157,33 eurokoa izan da 2019ko ekitaldirako 
 
 
Plantilla osatzen duten ARBASO elkarteko profesionalen ordainsaria Bulegoen eta Bulego 
Probintzialen Hitzarmen Kolektiboan ezarritakoa da (2011ko ekainaren 6ko Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratu zen, 107. zenbakian). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

  

  

  
 
 
 
 


