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HERRIZAINGO, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

5399
AGINDUA, 2012ko urriaren 2koa, Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuarena, 

«Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento-CNIE» fundazioaren eraketa Euskal 
Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko dena.

«Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento-CNIE» fundazioaren eraketa, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko espedientea ikusi eta aztertu da. 
Hona hemen

AURREKARIAK

Lehenengoa.– Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazio Sailean sartu zen Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioen Erregistroan «Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento-CNIE» 
inskribatzeko eskaria; aipatu fundazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eratu du. 
Eskariari espedienteko agiriak erantsi zitzaizkion.

Bigarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Aholku Batzordeko 
Batzorde Teknikoa bildu zen fundazioaren helburuak zilegi eta guztiontzako onuragarri direla 
egiaztatzeko, eta 2012ko irailaren 26an fundazioa erregistroan inskribatzearen aldeko txostena 
eman du.

Hirugarrena.– Honako hauek dira fundazioaren helburuak, estatutuen 3. artikuluan ezarritakoaren 
arabera:

«Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento-CNIE fundazioaren interes orokorreko 
helburua da mugako ezagutza zientifikoa sortzea, zahartzearen arrazoiak zientifikoki ebaztea 
ahalbidetuko duen ezagutza; xedea gaztetasun zelularra eta funtzionala luzatzea, ez pertsonen 
bizi-itxaropena luzatzeko bakarrik, baina, batez ere, gaixotasunik gabeko bizitza luzatzeko.

Mugako ezagutza zientifiko hau Oinarrizko Ikerketa programa baten bidez sortuko da, zeinak 
nazio- eta nazioarte-mailan gidatuko eta koordinatuko baititu zahartzaroaren alorreko oinarrizko 
ikerketa proiektuen lehiakortasuna hobetzeko ekimenak, eta Zahartzari buruzko Ikerketa eta 
Berrikuntzarako Espainiako Plataformaren Oinarrizko Ikerketa Programa osatuko du –Eusko 
Jaurlaritza eta Espainiako Gobernuaren artean sortua 2012ko azaroko akordio baten bidez–.

Programa honek bultzatu nahi dituen ikerketa lerro nagusiak, hauek dira:

a) Zahartzearen genomika, determinante genetikoak.

b) Zahartzearen epigenomika, ingurumen interakzioa eta genoma.

c) Elikadura eta zahartzea: dieta eta kaloriak.

d) Zahartzearen fisiopatologia Energia eta mitokondriak; Hormonak eta zahartzea.

e) Zahartzearen biologia zelularra: Homeostasi zelularra eta ama-zelulak».
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Laugarrena.– Estatutuen 5. eta 6. artikuluetan xedatutakoaren arabera, fundazioaren egoitza 
Donostiako Teknologia Parkean dago (Mikeletegi pasealekua 56, Miramon, Donostia), eta, batik 
bat, Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen ditu bere jarduerak. Bertan izango ditu bere baliabide 
materialak eta pertsonalak, baina harremana izango du Espainiako beste ikerketa-erakunde 
batzuekin, eta, oro har, mundu osoko entitate, enpresa, unibertsitate, erakunde, ikerketa-zentro 
eta pertsonekin.

Bosgarrena.– Hasierako dotazioaren zenbatekoa 60.000,00 eurokoa izango da. Kopuru hori 
ordaindu dela agiri bidez jasota geratu da erregistro-inskripzioko espedientean, hala agintzen 
baitu Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen 
ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuak 37.1.c) artikuluan.

Seigarrena.– Patronatuari dagokio fundazioa ordezkatzea, administratzea eta gobernatzea. 
Patronatuko kideek doan beteko dituzte beren egitekoak, fundazioaren estatutuetan xedatutakoaren 
arabera.

Zazpigarrena.– Patronatuko kideak, hasieran, fundazioa eratzeko eskrituraren 10. artikuluan 
ezartzen duenez, honako hauek izango dira:

   




















































 
  






 








 








 








 

Fundazioaren eskrituran jasotzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak 
izendatutakoek berariaz onartu dituztela karguok; gainontzeko kideek Euskal Autonomia 
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Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen 12.1 artikuluan xedatutako 
eraren batean onartuko dute.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Lehenengoa.– Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuari dagokio Fundazioaren 
eraketa inskribatzeko espedientea agindu bidez ebaztea. Hala agintzen da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua onartu zuen ekainaren 19ko 101/2007 
Dekretuaren 3.1 artikuluan, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren 
Erregelamendua onartu zuen ekainaren 19ko 100/2007 Dekretuaren 4.1.a) artikuluan, eta Justizia 
eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen abuztuaren 28ko 
472/2009 Dekretua –Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailei eta horien egitekoak 
eta jardun-arloak finkatzeari buruzko irailaren 2ko 13/2012 Dekretuaren bidez aldatua–.

Bigarrena.– Hartarako legitimazioa daukan pertsona batek sustatu du espedientea. 
Espedienteari, bestalde, funtsezkotzat jotzen diren datuak eta agiriak erantsi zaizkio, eta bereziki 
bete da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen 6., 7. 
eta 9. artikuluetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua 
onartzen duen ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuaren 36., 37., 38. eta 39. artikuluetan ezarritakoa. 
Aplikatzekoak diren legeetan eta erregelamenduetan ezarritakoarekin bat etorrita eratu da 
fundazioa.

Ikusirik aipatutako arauak eta, oro har, kasu honetan aplikatu beharreko gainerako arauak, 
honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Honako hau Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko 
agintzea, egun honetan eta erregistro-zenbaki honekin: Gasteizko (Araba) «Centro Nacional de 
Investigación en Envejecimiento-CNIE» fundazioaren eraketa, eta bai Patronatuaren hasierako 
osaera ere. Patronatu horren kideak zazpigarren aurrekarian agertzen dira. Kideok espresuki 
onartu dituzte euren karguak, 2012ko urriaren 1ean Gasteizko notario Francisco Javier Oñate 
Cuadrosen aurrean egiletsitako eskritura publikoan xedatu bezala (protokolo-zenbakia: 1498).

Bigarrena.– Fundazio hori, zer helburu helburu dituen kontuan hartuta, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioen Erregistroko 3. sekzioan inskribatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuaren 
2.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Hirugarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea eta fundazioari 
bidaltzea.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako 
berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuari, 
hilabeteko epean, agindua jakinarazi eta biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa aurkez daiteke, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko 
Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua jakinarazi eta biharamunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko urriaren 2a.

Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,
IDOIA MENDIA CUEVA.


