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1.- Euskal administrazioen kontu ekonomikoak. 

Honako hau urteroko laburpenerako estatistika-eragiketa da, eta euskal administrazio 

guztiek egindako eragiketen erabateko ikuspegia azaltzen du.  

Herri Administrazioen Kontu Ekonomikoetan Euskal AEko herri administrazioen kontu 

ez finantzarioen segida egiten da, Europako Batasuneko Nazio eta Eskualde Kontuen 

Sistemako metodologiari jarraituz. Haren xedea ekonomia jakin baten egiturari eta 

haren egoera ekonomikoaren bilakaerari buruzko datu konparagarri, eguneratu eta 

fidagarriak edukitzea da. 

2012 arte, Euskal AEko herri administrazioen kontu ekonomikoak 1995eko Nazio eta 

skualde Kontuen Sistemaren (SEC-95) metodologia irizpideei jarraituz egin dira - 

1996ko ekainaren 25eko Kontseiluaren 2223/96 (EE) Araudian jaso zen-. Sistema hori 

bat zetorren 1993ko otsailean Nazio Batuen Estatistika Batzordeak hartu zuen Kontu 

Nazionalen Sistemarekin (SCN 1993). 2009ko otsailean eguneratu eta Nazio Batuen 

Estatistika Batzordeak onartutako Kontu Nazionalen Sistema berriaren forma (SCN 

2008) hartu zuen , kontu nazionalak ingurune ekonomiko berrira, ikerkuntza 

metodologikoaren aurrerapenetara eta erabiltzaileen premietara hurbiltzeko asmoz. 

Horren ondorioz, Europako Kontu Sistema (SEC 95) berraztertu da SCNko aldaketa 

horiek kontuan hartzeko; hala, Europako Kontu Sistema berraztertua SCN 2008ren 

bertsio bat da, Estatu kideetako ekonomien egiturei egokituta, Europako Batasunek 

datuak haren nazioarteko bazkide nagusiek bildutakoekin konparagarriak izan 

daitezen. 

Hala, Europako Parlamentuaren eta 2013ko maiatzaren 21eko Kontseiluaren 549/2013 

(EB) Araudiaren bidez, egungo SEC-95 ordeztu duen Nazio eta Eskualde Kontuen 

Europar Sistema berria (SEC-2010) ezarri da. 

Herri Administrazioen Kontu Ekonomikoetan Euskal Autonomia Elkargoko herri 

administrazioen kontu ez finantzarioen segida egiten da, Europako Batasuneko 

Nazio eta Eskualde Kontuen Sistemako metodologiari jarraituz. Haren xedea ekonomia 

jakin baten egiturari eta haren egoera ekonomikoaren bilakaerari buruzko datu 

konparagarri, eguneratu eta fidagarriak edukitzea da. 
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Eustatek herri administrazioen kontuak egiten ditu Nazio eta Eskualde Kontuen 

Europar Sistema (SEC-2010)1 metodologia irizpideei jarraituz. Europako 

Parlamentuaren eta 2013ko maiatzaren 21eko Kontseiluaren 549/2013 (EB) 

Araudiaren bidez onartu da SEC-2010. 

Nazio eta Eskualde Kontuen Europar Sistema berria (SEC-2010) aurreko SEC-95 

ordeztu du. Honakoak dira SEC-2010 berriak sartu dituen metodologia aldaketa 

nagusiak, gure kontuetan eragina dutenei dagokienez: 

 

• Herri Administrazioen sektorearen mugaketa (S.13)  

Herri administrazioen sektorean (S.13) herri administrazioetako unitate guztiak eta 

herri administrazioetako unitateek kontrolatutako merkatuz kanpoko irabazi asmorik 

erakunde guztiak (IAGE) sartzen dira. Merkatuz kanpoko beste ekoizle batzuk ere 

biltzen ditu. 

SEC-2010 berriak herri administrazioen kontuei buruzko berariazko atala dauka 

(20.atala). Han, pilatutako eskarmentuan oinarrituta, SEC-95ek baino irizpide gida 

zabalagoa eman du herri administrazioetako unitateak identifikatu eta 

merkatukoa/merkatuz kanpokoa araua aplikatzeko. SEC-95eko eskuliburuak %50eko 

irizpidea ezarri zuen ekoizpen unitate bat merkatukoa den ebazteko, hots, bere 

ekoizpen kostuen %50 gutxienez zenbait urtetako aldi batean estaltzen ez baditu, 

merkatuz kanpoko ekoizlea izango da. 

SEC-95ean sartu ziren gastuari buruzko ohiko kontzeptuez gain (bitarteko 

kontsumoak, soldatapekoen ordainsaria, kapital finkoaren kontsumoa eta ekoizpenaren 

gaineko beste zergak), SEC-2010ek interesek sortutako gastu garbiak sartu ditu 

ekoizpen kostuen barruan. 

Irizpide berriak aplikatuta, herri administrazioen sektorean sartutako erakunde kopurua 

aurreko sailekoa baino handiagoa da. Sartu diren erakundeen zerrenda agiri honen 

amaieran zehaztu da. 

• Ikerkuntza eta Garapeneko (I+G) gastuaren kapitalizazioa 
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SEC-95ean, I+G gastuak bitarteko kontsumo gisa erregistratzen ziren. SEC-2010ean, 

I+G etorkizuneko ekitaldietan ekonomia garapenari laguntzen dion gastutzat hartu da 

eta, beraz, aktiboko inbertsiotzat hartu behar da. Hala, I+Gko kanpoko gastua zein 

barneko ekoizpena, kapital finkoaren eraketa gordin gisa erregistratzen da erosten edo 

ekoizten den urtean eta hurrengo urteetan dagokion kapital finkoaren kontsumoa 

erregistratuko da. 

• Beste aldaketa batzuk 

- Halaber, 2010eko oinarri berri horretan, kotizazio sozialei dagozkien 

zenbatespen estatistiko berriak eta toki erakundeei dagozkien informazio 

erabilgarri iturri berriei buruzko datuak sartu dira. 

- Finantzaz kanpoko kontuen segidan kode edo izenen bat aldatu da apur bat, 

baina definizioak eta kontzeptuak aurreko edizioetako berberak dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oharra: Herri administrazioen kontu ekonomikoak Ogasun eta Finantza Saileko 
Berariazko Estatistika Organoarekin batera egin dira, hura izanik Euskal Administrazioen 
Kontu Ekonomikoak estatistika eragiketaren arduraduna. 
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1.-Herri Administrazioen sektorean (S.13) sartutako erakundeak. 2017 

EUSKAL ADMINISTRAZIOAK:  

1. EUSKO JAURLARITZA  

•Administrazio Orokorra  

•Administrazioko organismo autonomoak: 

‐	Helduen	Alfabetatze	eta	Berreuskalduntzerako	Erakundea	

‐	Polizia	eta	Larrialdietako	Euskal	Akademia	

‐	Herri	Arduralaritzaren	Euskal	Erakundea	

‐	Euskal	Estatistika	Erakundea	

‐	Emakunde	–	Emakumearen	Euskal	Erakundea	

‐	Osalan	–	Laneko	Segurtasun	eta	Osasunerako	Erakundea	

‐	Kontsumobide	–	Kontsumoko	Euskal	Institutua	

‐	Lanbide	–	Euskal	Enplegu	Zerbitzua	

‐	Lehiaren	Euskal	Agintaritza	

‐	GOGORA	‐	Memoriaren,	Bizikidetzaren	eta	Giza	Eskubideen	Institutoa	

• Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoak: 

‐	Euskal	Irrati	Telebista	

‐	Osakidetza	–	Euskal	Osasun	Zerbitzua	

‐	Unibasq	–	Euskal	Unibertsitate	Sistemaren	Kalitatea	Ebaluatu	eta	Egiaztatzeko	

Agentzia	

‐	Euskal	Trenbide	Sarea	

‐	Uraren	Euskal	Agentzia	
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‐	Finantzen	Euskal	Institutua	

‐	Etxepare	Euskal	Institutua	/	Basque	Institute	

‐	Garapenerako	Lankidetzaren	Euskal	Agentzia	

‐.Energiaren	Euskal	Erakundea	 EEE 	

• Sozietate Publikoak: 

‐	Abanto	Zierbenako	Industrialdea.	S.A.	

‐	Alokabide,	S.A.	

‐	Arabako	Eraberrikuntza‐Industrialdea,	S.A.	

‐	Basquetour,	S.A.	

‐	Beterri	Kostako	Industrialdea,	S.A.	

‐	Bidasoa	Oarsoko	Industrialdea,	S.A.	

‐	Biscay	Marine	Energy	Platform,	S.A.	 BIMEP 	

‐	Busturialdeko	Industrialdea,	S.A.	

‐	Arabako	Teknologi	elkartegia,	S.A.	

‐	CADEM,	S.A.	

‐	Deba	Bailarako	Industrialdea,	S.A.	

‐	EITBNET,	S.A.	

‐	Euskal	Telebista,	S.A.	

‐	Eusko	Irrati	Telebista,	S.A.	

‐	Eusko	Trenbideak,	S.A.	

‐	Euskotren	Participazioak,	S.A.	

‐	Euskal	Herriko	Arrisku	Kapitalaren	Kudeaketa	IKEKS,	S.A	
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‐	Goierri	Beheko	Industrialdea,	S.A.	

‐	Hazi	Landa	eta	Itsas	ingurunearen	garapenerako	korporazioa	 likidazioan 	

‐	IHOBE,	S.A.	

‐	Neiker,	S.A.	

‐	Euskadiko	Orkestra,	S.A.	

‐	Osatek,	S.A.	

‐	Arabako	Parke	Tecnologikoa,	S.A.	

‐	Zumaiako	Kirol	Portua,	S.A.	

‐	Radio	Vitoria,	S.A.	

‐	Sociedad	de	Hidrocarburos	de	Euskadi,	S.A.	

‐	Eusko	Jaurlaritzaren	Informatika	Elkartea	 EJIE 	

‐	SPRI.	S.A.	

‐	SPRILUR,	S.A.	

‐	Tolosaldeko	Apattaerreka	Industria	Lurra,	S.A.	

‐	Urolako	Industrialdea,	S.A.	

‐	VISESA	

Arlo Publikoko Fundazio Publikoak 

‐	Musikene	Fundazioa	

‐	Bio	Euskal	Fundazioa	

‐	HAZI	Fundazioa	

‐	ELIKA	Fundazioa	
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‐	Basque	Team	Fundazioa	

‐	Euskal	Herriko	Gazte	Orkestra	Fundazioa	

‐	HOBETUZ	Fundazioa.	Langileen	Prestakuntzarako	Euskal	Fundazioa	

Arlo Publikoko Patzuergoak 

‐	Haurreskolak	Partzuergoa	

I. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO SEKTORE PUBLIKOKOAK EZ 

DIREN ERAKUNDEAK 

Legebiltzarra 

Herri‐Kontuen Euskal Epaitegia 

Datuak Babesteko Euskal Bulegoa 

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetako Batzordea 

Euskal Herriko Unibertsitatea 

Consejo de relaciones laborales 

Consejo de la Juventud de Euskadi 

Partzaidetza‐sozietateak 

‐	Bilbao	Exhibition	Centre,	S.A.	

‐	Sestao	Berri	2010,	S.A.	

‐	Garapenerako	Euskadiko	Kapital	Sozietatea	

‐	Bilboko	Aireportua	Sustatzeko	Sozietatea	

‐	Tenedora	Museo	de	Arte	Moderno	y	Contemporáneo	de	Bilbao,	S.L	

‐	Donostia	Zinemaldia,	S.A.	

‐	Bilbao	Exhibition	Centre	Solar,	A.I.E.	
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‐	Vitoria	integrated	Air	services,	S.A.	

Partzaidetza‐sozietateak 

‐	Donostia	International	Physics	Center	Fundazioa	

‐	Euskal	Herriko	Unibertsitateko	Uda	Ikastaroen	Fundazioa			

‐	José	Miguel	Barandiaran	Fundazioa	

‐	Zientziarako	Euskal	Fundazioa			 Ikerbasque 	

‐	ACHUCARRO	Basque	Center	for	Neuroscience	Fundazioa	

‐	Basque	Center	for	Macromolecular	Design	and	Engineering	‐	Polymat	Fundazioa	

‐	Centro	innovación	en	política	social	GIZALAB	Fundazioa	

‐	Euskadiko	filmategia	Fundazioa	

‐	Fundación	BCMATERIALS‐basque	center	for	materials,	application	and	

nanostructures	

‐	Biofisika	Bizkaia	Fundazioa	

‐	Fundación	Centro	Vasco	de	Transfusión	y	Tejidos	Humanos‐Gipuzkoa	

‐	ERESBIL‐Musikaren	Euskal	Artxiboa	Fundazioa	

‐	GERNIKA	GOGORATUZ	Iraskundea	

‐	Gernikako	Bakearen	Museoa	Fundazioa	

Bestelakoak 

‐	Bizkaiako	Garraio	Partzuergoa	

‐	Bilbao	Metropolitarra	Birbizteko	Elkartea	 BM30 	

‐	Gipuzkoako	Garraioaren	Lurralde	Agintaritza	

‐	ASOCIACIÓN	BCAM	‐	Basque	Center	for	applied	mathematics	
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‐	ASOCIACIÓN	BCBL	–	Basque	Center	on	cognition,	brain	and	language	

‐	Asociación	centro	de	excelencia	internacional	en	investigación	sobre	

cronicidad‐KRONIKGUNE	

‐	Asociación	de	investigación	MPC	‐	materials	physics	center	

‐	Asociación	instituto	BIODONOSTIA	

‐	Asociación	instituto	de	investigación	sanitaria	BIOCRUCES	

‐	BC3	basque	centre	for	climate	change	–	klima	aldaketa	ikergai	

‐	CIC	NANOGUNE	asociación	centro	de	investigación	cooperativa	en	nanociencias	

‐	GEOGARAPEN,	asociación	para	la	gestión	del	geoparque	de	la	costa	vasca	

‐	Parkeak	elkartea	‐	Red	de	parques	tecnológicos	del	País	Vasco	

Nortasun juridikorik gabeko funtsak 

‐	BASQUE,	Arrisku‐Kapitalaren	funtsa	

‐	EKINTZAILE	XXI,	Arrisku‐Kapitalaren	funtsa	

‐	ELCANO	XXI,	Arrisku‐Kapitalaren	funtsa	 likidatuta 	

‐	EZTEN,	Arrisku‐Kapitalaren	funtsa	

‐	LANPAR	2013,	Arrisku‐Kapitalaren	funtsa	

 

2. FORU ALDUNDIAK 

Arabako Foru Aldundia 

Foru Administrazioa 

‐.	Arabako	Foru	Aldundia	
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Foru Erakunde Aldundia 

‐.	Gizarte	Ongizaterako	Foru	Erakundea	

‐.	Gazteriaren	Foru	Erakundea	

‐.	Arabako	Foru	Suhiltzaileak	

Merkataritzako Foru Sozietateak 

‐.	Araba	Garapen	Agentzia	S.A.	

‐.	Arabako	kalkulu	Gunea	,	SA	 CCASA 	

‐.	Indesa	2010	S.L.	

‐.	Aldalur	Araba	S.L 

‐.	Arabarri,	S.A.	 Arabako	Lanak	SAUren	menpekoa 	

-. Arabako	Lanak,	S.A.	 Likidazioan 	

‐.	Fernando	Buesa	Arena,	S.A.	 likidatuta 	

Arabako Foru Aldundiko Fundazioak: 

‐.	Santa	Maria	Katedrala	Fundazioa	

‐.	Artium	Fundazioa	

‐.	Añana	Gatz	Harana	Fundazioa	

‐.	KIROLARABA	Fundazioak	

Arabako Foru Aldundiko patzuergoak: 

‐	Arabako	errioxako	Ur	Partzuergoa	

‐.	Lautada‐Elgea	Mendilerroko	Urkidetza	

‐.	Mendi‐Harango	Ur	Partzuergoa	
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‐.	Iruña	okako‐Ur	Partzuergoa	

‐.	Arabako	Ekialdeko	UrPartzuergoa	 jarduerarik	Gabe 	

‐.	Gastronomiaren	Euskal	Zentro	Museoa	 jarduerarik	gabe‐liquidazioan 	

Bizkaiko Foru Aldundia 

Foru Administrazioa 

‐.	Bizkaiko	Foru	aldundia	

Foru Erakunde autonomoak 

Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea 

Merkataritzakop Foru Sozietateak 

‐.	Azpiegiturak,	S.A.U.	

‐	Basalan,	A.B.	

‐.	BEAZ,	S.A.U.	

‐.	Gestora	Fondos	Capital‐Riesgo,	Seed	Capital	

‐	Garbiker	A.B.	

‐	Bizkaiko	Hegoaldeko	Akzesibilitatea	A.B.	

‐.	Lantik,	S.A.	

‐	Seed	Capital	Mikro,	Sociedad	de	capital	Riesgo	de	Regimen	simplificado,	S.A.	

‐.	Sestao	Bai,	A.B.	

‐.	Zugaztel,	A.B.	

Aldundiaren Parte Hartzea duten Merkataritzako sozietateak 

‐.	Bilbokoa	Urak,	A.B	

‐.	Bilbao	Bizkaia	Museoak,	S.L	
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‐.	Bilboko	Arte	Moderno	eta	Garaikidearen	Museoko	Higiezina,	S.L.	

Beste entitate Batzuk 

‐.	Araubide	Erkideko	Bizkaiko	Seed	Kapital,	Kapital	Aurrskuko	Funtsa.	

‐.	Seed	Kapital	Bizkaia	Funtsa,	Baterako	Araubideko	A.K.F.	

‐.	Araubide	Erraztuko	Ekintzailea	eta	Gizarte	Berrikuntza,	Kapital	Arriskuko	Funtsa.	

Fundazioak 

‐.	Azkue	Fundazioa	

‐.	Biscaytik	Fundazioa	

‐.	Bizkaia	Bizkaialde	Fundazioa	

‐.	Guggenheim	Bilbao	Museoaren	Fundazioa	

‐.	Bilboko	Itsadarreko	Itsas	Museoaren	Fundazioa	

Partzuergoak 

‐.	Bizkaiko	Lurralde	Historikoko	Osabidezko	Hezkuntzarako	Patzuergoa	

Gipuzkoako Foru Aldundia 

Foru Administrazioa 

‐.	Gipuzkoako	Foru	Aldundia.	

Foru Organismo Autonomoak: 

‐.	Uliazpi	Fundazioa	

‐.	Kabia	

Merkataritzako Foru Sozietateak: 

‐.	ETORLUR	Gipuzkoako	Lurra	,	S.A	

‐.	Informatika	Serbitzuen	Foru	Elkartea	 IZFE. 	S.A	
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Sozietate Partaidetuak: 

‐.	Gipuzkoako	Hondakinen	Kudeaketa	 GHK 	

‐.	BIC	Gipuzkoa	Berrilan	S.A.	

‐.	Berroeta	Aldamar	S.L.	

‐.	Erregimen	Erraztuko	Seed	Gipuzkoa	AKS	S.A.	

‐.	Ortzibia	S.L.	

‐.	Garaia	Berrikuntza	Gunea	S.	Koop.	

Partzuergoak: 

‐.	 Gipuzkoako	 Konpentsaziozko	 Hezkuntzarako	 eta	 Gaikuntza	 Okupazionalerako	

Paztzuergoa.	

‐.	Gipuzkoako	Ur	Paztuergoa	

‐.	Gipuzkoako	Hondakinen	Partuergoa	

Fundazioak: 

‐.	Kirolgi	Fundazioa	

‐.	Mintzola	Fundazioa	

‐.	Gipuzkoako	Parketxe	sarea	Fundazioa		

‐.	Ekain	fundazioa	

Honako entitate hauek dira merkatuaren menpekoak: 

‐.	Bidegi	Gipuzkoako	Azpiegituren	Agentzia	

‐.	SUESKOLA	Gipuzkoa	Fundazioa	

‐.	Gipuzkoako	Urak	S.A.	
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3. TOKI ERAKUNDEAK 

Udalak,	Administrazioko	mendeko	erakunde	autonomoak	eta	mankomunitateak.	

Arabako toki-enteak 

Udalak,	 Administrazioko	 mendeko	 erakunde	 autonomoak	 eta	 mankomunitateak	

Arabakoak.	

Arabako udal sozietate publikoak:  

‐.	Sociedad	urbanística	Municipal	de	Vitoria.Gasteiz	Ensanche	21	S.A.	

‐.	Osabidezko	hezkuntza	eta	lanerako	prestakuntzarako	partzuergoa	

‐.	Gasteizko	hiri	autobusak	–	TUVISA	

‐.	GILSA	‐	Gasteizko	Industria	Lurra	S.A.	

‐.	Osabidezko	Hezkuntza	Oatzuergoa	

Bizkaiko toki-enteak 

Udalak,	Administrazioko	mendeko	erakunde	autonomoak	eta	mankomunitateak.	

Bizkaiko patzuergoak eta udal sozietate publikoak: 

‐.	Bilbao	Arte	Fundazioa	

‐.	Bilbo	700‐III	milleniun	Fundazioa	

‐	Abanto	Zierbena	servitzuak	

‐.	Gallarreta	Lantegiak	S.L	

‐.	Learri,	S.A.	

‐.	Teatro	Barakaldo‐Barakaldo	antzokia	S.A.U.	

‐.	Eretza	Hirigintza	Kudeaketako	Sozietatea,	S.A.	

‐.	Usoa	Lantegia	S.A.U.	
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‐	Behargintza	Basauri	Etxebarri	S.L.	

‐	BIDEBI	Basauri	

‐	Behargintza	Txorierri	

‐.	Beruala‐Bermeoko	Uringitzeta	Barriz,	S.A.	

‐.	Uribe	Kostako	Behargintza	S.R.L.	

‐.	Bilboko	Udal	Informatika	Zentroa,	SA	 CIMUBISA 	

‐.	Artxandako	funikularra,	S.A.	

‐.	Kultura	Jarduera	Zentroa,	Arriaga	Antzokia,	S.A.	

‐.	Bilbo	Zaharberritzeko	Hirigintza	Sozietatea,	SA	 SURBISA 	

‐	Centro	Azkuna	de	ocio	y	Cultura	

‐	Bilbao	Kirolak,	Institututo	Municipal	de	Deportes	

‐.	Bilbao	Ekintza	E.P.E.L.	

‐.	Museo	de	Bellas	Artes	Bilboko	Fundazioa	

‐	Karratza	Haraneko,	valle	de	carranza	2000	

‐	Durango	Eraikitzen	

‐	Landako	Erakustazoka	

‐	Gatikako	Herri	Sustapenak	

‐.	Puerto	Deportivo	El	Abra‐Getxo	S.A.	

‐	Mundakarentzat	S.L.	

‐	Munguia	Beharrean,	S.A.	

‐	Otandio	XXI	S.A.	

‐	Ondarroa	Lantzen,	S.A.	
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‐.	Urduñederra,	Urduña	Ederra,	S.L.	

‐.	Urduñako		Arkupea	,	S.L.	

‐	Plenbisa	Sociedad	Urbanistica		

‐	Sociedad	Urb	Rehabilitación	Portugalete		SURPOSA	

‐	DEMUPORSA		

‐.	Meatzaldeko	Behargintza	S.L.	

‐.	Ortulur,	S.A.	

‐	Enkarterri	Berri	Servitzuak	S.L.	

‐	Zierbena	Portua	S.L.	

‐	Zierbena	Sociedad	Urbanistica,	S.A.	

 

Gipuzkoako toki-enteak 

Udalak, Administrazioko mendeko erakunde autonomoak eta mankomunitateak. 

Gipuzkoako patzuergoak eta udal sozietate publikoak 

‐.	Cristina	Enea	Fundazioa.	

‐.	Suradesa	

‐.	Bidasoako	Ganapenerako	Ajentzia,	S.A.	

‐.	Bidasoako	Erakustazoka,	S.A.	

‐.	Blaia	Irungo	Udal	Hileta	Serbitzuak.	

‐.	Errenteria	Garatuz		

‐.	Anoeta	Kiroldegia,	S.A.	
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‐.	Donostiako	Sustapen	Sozietatea,	S.A.	

‐.	San	Sebastian‐Donostia	Turismoa,	S.A.	

‐.	San	Telmo	Museoa,	S.A.	

‐.	Victoria	Eugenia	Antzokia,	S.A.	

‐.	Erretengibel,	tolosako	alde	Zaharra	Birgaitzeko	Hirintzazko,	S.A.	

‐.	Tolosa	Lotzen,	S.A.	

‐.	Majori	kiroldegia,	S.L.	

‐.	Donostiako	Musika	Hamabostaldia	

‐.	Donostia	Kultura	Enpresa	Erakunde	Publikoa	

‐.	Oarsoaldea	Garapen	Agentzia	

‐.	Centro	Internacional	de	Cultura	Contemporánea	


