
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE ETA KULTURA INDUSTRIEI BURUZKO GALDESORTAK 

 

2010 



 

ARTE ESZENIKOETAKO EKOIZLEEN GALDESORTA 

 

   Enpresa/Erakundearen datuak 

 

Atal hau beteta agertuko da online bidezko galdesortan 2007ko eragiketan bildutako datuen arabera. Inkestatuak 

indarrean dagoela baino ez du egiaztatu beharko eta zuzen ez dauden datuak aldatu. Zentsuko eragile berriek atal 

hau derrigorrez bete beharko dute. 

¦___¦  ¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦  ¦___¦ 
I.F.K. letra     I.F.K./N.A.N.                N.A.N. letra 

 
Izena…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Helbidea………………………………………………………………..........   Udalerria.. ……………………………………… 

Posta Kodea  ¦__¦__¦__¦__¦__¦       Telefonoa ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦          Faxa  ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

E-Maila……………………………………..……..………………….. Web orria ………………………………………….......... 

Titulartasuna: 

 Publikoa: Administrazio publikoez gain zentzu zehatzean, Administrazioaren menpeko edozein motatako 

erakunde autonomoak hartzen ditu  barne (fundazio publikoak, enpresa publikoak e.a.).  

 Pribatua: Irabazi asmoa duen edozein motatako entitate pribatua hartzen du barne, nahiz eta  interes 

orokorreko helburuak izan (S.A., S.M., SCP, Kooperatibak...). 

 Elkarte/Fundazioa: Erakunde Autonomo Publikoen barne ez dauden irabazi asmorik ez duten  entitate 

pribatuak sartzen dira (Elkarteak, Fundazioak). 

   Jarduera  

 

1. Adieraz ezazu 2009an ekoiztutako ikuskizun kopurua hizkuntzaren arabera   

 

 Kop. 
Euskara  
Gaztelania  
Euskara eta Gaztelania (ikuskizuna hizkuntza bietan egiteko ekoiztu da)  
Bestelakoak  
GUZTIRA  
 

2. Adieraz ezazu 2009an ustiatutako ikuskizun kopurua _____  

Bana itzazu ikuskizunak ekoizpen kostuaren arabera (%) 

 % 
3.000 euro baino gutxiago  
3.001 eurotik 10.000 eurora bitarte  
10.001 eurotik 30.000 eurora bitarte  
30.001 eurotik 60.000 eurora bitarte  
60.001 eurotik 150.000 eurora bitarte  
150.000 euro baino gehiago  
GUZTIRA %100 



 

 

 

3. Adieraz itzazu 2009an gauzatutako emanaldiak         _____  

Bana itzazu  emanaldiak gauzatu diren lekuaren arabera (%)  

 % 
EAE  
Estatuko gainerako erkidegoak  
Atzerria  
GUZTIRA % 100 
 

 

   Langileak  

 

4. Adieraz ezazu* 2009ko langile kopurua guztira ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

Jarri* zenbat  emakume  ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

Jarri* zenbat gizonezko  ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

 

* Langile kopurua ondorengo irizpidearen arabera kalkulatuko da: 
Langile kopurua:  langile guztiek lan egindako egun guztien batura/365 egun 

 

Adibidez: 2009 urtean zehar zuen enpresan, 2 profesional finkok/iraunkorrek eta aldi baterako 20 profesionalek lan egin dute. Finkoa den 
profesionaletako batek urte osoan zehar lan egin du (lanaldi osoa) eta besteak 160 egun (lanaldi erdia). Aldi baterako 20 profesionalek 975 egun 
lan egin dute guztira (kontratu guztien batura). 
 
- Lehenengo langile finkoak lan egin duen egun kopurua 365, horrela, 
365/365 =  langile 1 
- Bigarren langile finkoak lan egindako egun kopurua, 80 (lanaldi 
erdiko 160 egun), beraz: 80/365 = 0,21 langile 

- Aldi baterako langileek lan egin duten egun kopurua = 975/365 = 
2,67 
Langile kopurua guztira = 1+0,21+2,67 = 3,88 

 

   Jarduera ekonomikoa  

 

 

5. Adieraz itzazu GASTUAK GUZTIRA    (eurotan 2009)                                            
 
Bana itzazu gastuak ondoko atalen arabera (%)  

 % 
JARDUERA 

 (Ikuskizunen ekoizpena, desplazamenduak, publizitatea, autore-eskubideak sortzen dituzten gastuak 
sartzen dira) 

 

LANPOSTU ZERRENDAKO LANGILEEN GASTUAK 
 

 

BESTELAKO GASTUAK 
 (Zergak, hornidurak, aseguruak, alokairuak, amortizazioak eta finantzaketa sartzen dira ) 

 

 
GUZTIRA 

 
100 %  



 

 

6. Adieraz itzazu DIRU-SARRERAK GUZTIRA    (eurotan 2009)  

 
Bana itzazu diru-sarrerak ondoko atalen arabera (%)  

 % 
KATXETA EDOTA TXARTEL-LEIHATILAKO SALMENTA PORTZENTAJEA 

 
 

HERRI ADMINISTRAZIOEK EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK  
 
BESTELAKO DIRU-SARRERAK 

(Babesa, koprodukzioa, finantza diru-sarrerak sartzen dira)  

 

GUZTIRA %100  
 

 
 

 
OHARRAK                                     
 
 



 

ARTE ESZENIKOETAKO PROGRAMATZAILEEN GALDESORTA 

 

   Enpresa/Erakundearen datuak 

 

Atal hau beteta agertuko da online bidezko galdesortan 2007ko eragiketan bildutako datuen arabera. Inkestatuak 

indarrean dagoela baino ez du egiaztatu beharko eta zuzen ez dauden datuak aldatu. Zentsuko eragile berriek atal 

hau derrigorrez bete beharko dute.  

 
¦___¦  ¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦  ¦___¦ 

I.F.K. letra     I.F.K./N.A.N.                N.A.N. letra 

 
Izena…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Helbidea………………………………………………………………..........   Udalerria.. ……………………………………… 

Posta Kodea  ¦__¦__¦__¦__¦__¦       Telefonoa ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦          Faxa  ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

E-maila……………………………………..……..………………….. Web orria ………………………………………….......... 

Titulartasuna:        

 Publikoa: Administrazio publikoez gain zentzu zehatzean, Administrazioaren menpeko edozein motatako 

erakunde autonomoak hartzen ditu barne (fundazio publikoak, enpresa publikoak e.a.).  

 Pribatua: Irabazi asmoa duen edozein motatako entitate pribatua hartzen du barne, nahiz eta  interes 

orokorreko helburuak izan (S.A., S.M., SCP, Kooperatibak...). 

 Elkarte/Fundazioa: Erakunde Autonomo Publikoen barne ez dauden irabazi asmorik ez duten  entitate 

pribatuak sartzen dira (Elkarteak, Fundazioak). 
 

Aretoen edukiera guztira:      ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

   Jarduera  

 

1. Adieraz ezazu 2009an aretoan programatutako ikuskizun kopurua     ____  

1.1 Adieraz ezazu 2009an bestelako tokietan programatutako ikuskizun kopurua         _____  

 

Bana itzazu programatutako ikuskizunak hizkuntzaren arabera (%) 

 Aretoan Bestelako 
tokietan 

 % % 
Euskara   
Gaztelania   
Bestelakoak   
GUZTIRA % 100 % 100 
 



 

2. Adieraz ezazu 2009an aretoan programatutako emanaldien kopurua                      _____  

2. 1 Adieraz ezazu 2009an bestelako tokietan programatutako emanaldien kopurua _____  

 

Bana itzazu emanaldiak konpainiaren jatorriaren arabera (%)  

 Aretoan Bestelako 
tokietan 

 % % 
EAE   
Estatuko gainerako erkidegoak   
Atzerria   
GUZTIRA % 100  
 

 

3. Adieraz ezazu 2009an aretoan izandako ikusle kopurua guztira              _____ 

3.1 Adieraz ezazu 2009an bestelako tokietan izandako ikusle kopurua guztira  _____ 

 

   Langileak  

 

3. Adieraz ezazu* 2009ko langile kopurua guztira    ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

Jarri* zenbat   emakume ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

Jarri* zenbat gizonezko ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

 

* Langile kopurua ondorengo irizpidearen arabera kalkulatuko da: 
Langile kopurua:  langile guztiek lan egindako egun guztien batura/365 egun 

 

Adibidez: 2009 urtean zehar zuen enpresan, 2 profesional finkok/iraunkorrek eta aldi baterako 20 profesionalek lan egin dute. Finkoa den 
profesionaletako batek urte osoan zehar lan egin du (lanaldi osoa) eta besteak 160 egun (lanaldi erdia). Aldi baterako 20 profesionalek 975 egun 
lan egin dute guztira (kontratu guztien batura). 
 
- Lehenengo langile finkoak lan egin duen egun kopurua 365, horrela, 
365/365 =  langile 1 
- Bigarren langile finkoak lan egindako egun kopurua, 80 (lanaldi 
erdiko 160 egun), beraz: 80/365 = 0,21 langile 

- Aldi baterako langileek lan egin duten egun kopurua = 975/365 = 
2,67 
Langile kopurua guztira = 1+0,21+2,67 = 3,88 

 



 

 

   Jarduera ekonomikoa  

 

 

4. Adieraz itzazu GASTUAK GUZTIRA    (eurotan 2009)                                       
 
Bana itzazu gastuak ondoko atalen arabera (%) 

 % 
JARDUERA 

(Ikuskizunen ekoizpena, desplazamenduak, publizitatea, katxetak sortzen dituzten gastuak sartzen dira) 
 

LANPOSTU ZERRENDAKO LANGILEEN GASTUAK  
 

 

BESTELAKO GASTUAK  
(Zergak, hornidurak, aseguruak, alokairuak, amortizazioak eta finantzaketa sartzen dira) 

 

 
GUZTIRA 

 
100%  

 

5. Adieraz itzazu DIRU-SARRERAK GUZTIRA    (eurotan 2009)                             

 
Bana itzazu diru-sarrerak ondoko atalen arabera (%) 

 % 
TXARTEL-LEIHATILA 
 

 

HERRI ADMINISTRAZIOEK EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK 
 

 

BESTELAKO DIRU-SARRERAK 
(Babesa, koprodukzioa, finantza diru-sarrerak sartzen dira) 

 

GUZTIRA 100%  
 

 

 
OHARRAK                                 
 
 



 

MUSIKA PROGRAMATZAILEEN GALDESORTA 

 

   Enpresaren datuak 

 

Atal hau beteta agertuko da online bidezko galdesortan 2007ko eragiketan bildutako datuen arabera. Inkestatuak 

indarrean dagoela baino ez du egiaztatu beharko eta zuzen ez dauden datuak aldatu. Zentsuko eragile berriek atal 

hau derrigorrez bete beharko dute.  
¦___¦  ¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦  ¦___¦ 

I.F.K. letra     I.F.K./N.A.N.                N.A.N. letra 

 
Izena…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Helbidea………………………………………………………………..........   Udalerria.. ……………………………………… 

Posta Kodea  ¦__¦__¦__¦__¦__¦       Telefonoa ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦          Faxa  ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

E-Maila……………………………………..……..………………….. Web orria ………………………………………….......... 

Titulartasuna:       1. Publikoa       2. Pribatua     3. Elkarte/Fundazioa   

 Publikoa: Administrazio publikoez gain zentzu zehatzean, Administrazioaren menpeko edozein motatako 

erakunde autonomoak hartzen ditu barne (fundazio publikoak, enpresa publikoak e.a.).  

 Pribatua: Irabazi asmoa duen edozein motatako entitate pribatua hartzen du barne, nahiz eta  interes 

orokorreko helburuak izan (S.A., S.M., SCP, Kooperatibak...). 

 Elkarte/Fundazioa: Erakunde Autonomo Publikoen barne ez dauden irabazi asmorik ez duten  entitate 

pribatuak sartzen dira (Elkarteak, Fundazioak). 
 

   Jarduera  

 

1. Adieraz ezazu 2009an programatutako kontzertu kopurua        _____  

2. Koprodukzioan egindako kontzertu kopurua                       _____  

3. 2009an beste erakunde batzuekin koproduzioan egindako ziklo, jaialdi eta bestelako 

programazioak jarri zerrendan. Erakunde koproduzitzaileak eta bakoitzaren kontzertu 

kopurua.: 

 

Ziklo / jaialdi / bestelako 

programazioak 

Erakunde koproduzitzailea Kontzertu kopurua 

   

   

   

   



 

   

   

   

   

   

 

 

 

Bana itzazu kontzertuak artista/taldearen jatorriaren arabera (%) 

 % 
EAE  
Estatuko gainerako erkidegoak  
Atzerria  
Nazio anitza  
GUZTIRA % 100 
 
Bana itzazu kontzertuak musika  motaren arabera (%) 

 % 
Musika klasikoa  
Musika garaikidea (pop, rock, heavy, rap, jazz, funk, fusioa, reggae…)  
Musika elektronikoa (dance, tekno, house…)  
Herri eta tradiziozko euskal musika  
Munduko musikak  
Espiritu-musika (erlijio-, koru-, gospel musika…)  
Bestelakoak  
GUZTIRA % 100 

4. Jarri 2009an programatutako jaialdi kopurua                        _____  

5. Zerrendatu 2009an programatutako jailadiak: 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

6. Jarri jaialdi baten barruan programatuak izan diren kontsertu kopurua  

       _____  

 

2. Adieraz ezazu 2009an izandako ikusle kopurua guztira        _____  



 

 

   Langileak  

 

3. Adieraz ezazu* 2009ko langile kopurua guztira    ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

Jarri* zenbat  emakume  ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

Jarri* zenbat gizonezko ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

 

* Langile kopurua ondorengo irizpidearen arabera kalkulatuko da: 
Langile kopurua:  langile guztiek lan egindako egun guztien batura/365 egun 

 

Adibidez: 2009 urtean zehar zuen enpresan, 2 profesional finkok/iraunkorrek eta aldi baterako 20 profesionalek lan egin dute. Finkoa den 
profesionaletako batek urte osoan zehar lan egin du (lanaldi osoa) eta besteak 160 egun (lanaldi erdia). Aldi baterako 20 profesionalek 975 egun 
lan egin dute guztira (kontratu guztien batura). 
 
- Lehenengo langile finkoak lan egin duen egun kopurua 365, horrela, 
365/365 =  langile 1 
- Bigarren langile finkoak lan egindako egun kopurua, 80 (lanaldi 
erdiko 160 egun), beraz: 80/365 = 0,21 langile 

- Aldi baterako langileek lan egin duten egun kopurua = 975/365 = 
2,67 
Langile kopurua guztira = 1+0,21+2,67 = 3,88 

 

   Jarduera ekonomikoa  

 

 

4. Adieraz itzazu GASTUAK GUZTIRA    (eurotan 2009)                                       
 
Bana itzazu gastuak ondoko atalen arabera (%) 

 % 
JARDUERA 

(Desplazamenduak, publizitatea, katxetak sortzen dituzten gastuak sartzen dira) 
 

LANPOSTU ZERRENDAKO LANGILEEN GASTUAK  
 

 

BESTELAKO GASTUAK  
(Zergak, hornidurak, aseguruak, alokairuak, amortizazioak eta finantzaketa sartzen dira) 

 

 
GUZTIRA 

 
% 100  

 

5. Adieraz itzazu DIRU-SARRERAK GUZTIRA    (eurotan 2009)                             

 
Bana itzazu diru-sarrerak ondoko atalen arabera (%) 

 % 
TXARTEL-LEIHATILA 

 
 

HERRI ADMINISTRAZIOEK EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK 
 

 

BESTELAKO DIRU-SARRERAK 
(Babesa, koprodukzioa, finantza diru-sarrerak sartzen dira) 

 

GUZTIRA % 100  
 

 

 



 

 
OHARRAK                                 
 
 



 

 

IKUSIZKO ARTEAK PRODUZITZEKO ETA ERAKUSTEKO ZENTROEN GALDESORTA 

 

   Enpresaren datuak 

 

Atal hau beteta agertuko da online bidezko galdesortan 2007ko eragiketan bildutako datuen arabera. Inkestatuak 

indarrean dagoela baino ez du egiaztatu beharko eta zuzen ez dauden datuak aldatu. Zentsuko eragile berriek atal 

hau derrigorrez bete beharko dute.  
¦___¦  ¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦  ¦___¦ 

I.F.K. letra     I.F.K./N.A.N.                N.A.N. letra 

 
Izena…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Helbidea………………………………………………………………..........   Udalerria.. ……………………………………… 

Posta Kodea  ¦__¦__¦__¦__¦__¦       Telefonoa ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦          Faxa  ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

E-Maila……………………………………..……..………………….. Web orria ………………………………………….......... 

Titulartasuna:        

 Publikoa: Administrazio publikoez gain zentzu zehatzean, Administrazioaren menpeko edozein motatako 

erakunde autonomoak hartzen ditu barne (fundazio publikoak, enpresa publikoak e.a.).  

 Pribatua: Irabazi asmoa duen edozein motatako entitate pribatua hartzen du barne, nahiz eta  interes 

orokorreko helburuak izan (S.A., S.M., SCP, Kooperatibak...). 

 Elkarte/Fundazioa: Erakunde Autonomo Publikoen barne ez dauden irabazi asmorik ez duten  entitate 

pribatuak sartzen dira (Elkarteak, Fundazioak). 
 

Adieraz ezazu entitate/enpresaren jarduera nagusia………………………………………………………………… 

 

 

 

   Jarduera  

 

 

1. Adieraz ezazu 2009an ekoiztutako lanen kopurua ekoizpen-kostuaren arabera 

 

 Kop. 
3.000 euro baino gutxiago  
3.001 eurotik 6.000 eurora bitarte  
6.001 eurotik 15.000 eurora bitarte  
15.000 euro baino gehiago  
GUZTIRA  

 

 



 

2. Adieraz ezazu 2009an egindako erakusketa kopurua         _____  

Bana itzazu erakusketak artistaren(en) jatorriaren arabera (%)  

 % 
EAE  
Estatuko gainerako erkidegoak  
Atzerria  
Nazio anitzekoa (jatorri ezberdinetako artisten erakusketa kolektiboen 
kasuan baino ez)  

 

TOTAL % 100 
 

 

   Langileak  

 

3. Adieraz ezazu* 2009ko langile kopurua guztira    ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

Jarri* zenbat  emakume  ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

Jarri* zenbat gizonezko  ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

 

* Langile kopurua ondorengo irizpidearen arabera kalkulatuko da: 
Langile kopurua:  langile guztiek lan egindako egun guztien batura/365 egun 

 

Adibidez: 2009 urtean zehar zuen enpresan, 2 profesional finkok/iraunkorrek eta aldi baterako 20 profesionalek lan egin dute. Finkoa den 
profesionaletako batek urte osoan zehar lan egin du (lanaldi osoa) eta besteak 160 egun (lanaldi erdia). Aldi baterako 20 profesionalek 975 egun 
lan egin dute guztira (kontratu guztien batura). 
 
- Lehenengo langile finkoak lan egin duen egun kopurua 365, horrela, 
365/365 =  langile 1 
- Bigarren langile finkoak lan egindako egun kopurua, 80 (lanaldi 
erdiko 160 egun), beraz: 80/365 = 0,21 langile 

- Aldi baterako langileek lan egin duten egun kopurua = 975/365 = 
2,67 
Langile kopurua guztira = 1+0,21+2,67 = 3,88 

 

 

   Jarduera ekonomikoa  

 

 

4. Adieraz itzazu GASTUAK GUZTIRA    (eurotan 2009)                                       
 
Bana itzazu gastuak ondoko atalen arabera (%) 

 % 
JARDUERA 

(Desplazamenduak, publizitatea, lanen ekoizpenak/erakusketek sortzen dituzten gastuak sartzen dira) 
 

LANPOSTU ZERRENDAKO LANGILEEN GASTUAK  
 

 

BESTELAKO GASTUAK  
(Zergak, hornidurak, aseguruak, alokairuak, amortizazioak eta finantzaketa sartzen dira) 

 

 
GUZTIRA 

 
% 100  



 

 

5. Adieraz itzazu DIRU-SARRERAK GUZTIRA (eurotan 2009)                                

 
Bana itzazu diru-sarrerak ondoko atalen arabera (%) 

 % 
SALMENTAK  
 
HERRI ADMINISTRAZIOEK EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK 

 

 

BESTELAKO DIRU-SARRERAK 
(Babesa, koprodukzioa, finantza diru-sarrerak sartzen dira) 

 

GUZTIRA % 100  
 

 

 
OHARRAK                                       
 
 



 

IKUSENTZUNEZKO PRODUKZIO-ETXEEN GALDESORTA 

 

   Enpresaren datuak 

 

Atal hau beteta agertuko da online bidezko galdesortan 2007ko eragiketan bildutako datuen arabera. Inkestatuak 

indarrean dagoela baino ez du egiaztatu beharko eta zuzen ez dauden datuak aldatu. Zentsuko eragile berriek atal 

hau derrigorrez bete beharko dute.  
¦___¦  ¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦  ¦___¦ 

I.F.K. letra     I.F.K./N.A.N.                N.A.N. letra 

 
Izena…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Helbidea………………………………………………………………..........   Udalerria.. ……………………………………… 

Posta Kodea  ¦__¦__¦__¦__¦__¦       Telefonoa ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦          Faxa  ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

E-Maila……………………………………..……..………………….. Web orria ………………………………………….......... 

Titulartasuna:       1. Publikoa       2. Pribatua     3. Elkarte/Fundazioa   

 Publikoa: Administrazio publikoez gain zentzu zehatzean, Administrazioaren menpeko edozein motatako 

erakunde autonomoak hartzen ditu barne (fundazio publikoak, enpresa publikoak e.a.).  

 Pribatua: Irabazi asmoa duen edozein motatako entitate pribatua hartzen du barne, nahiz eta  interes 

orokorreko helburuak izan (S.A., S.M., SCP, Kooperatibak...). 

 Elkarte/Fundazioa: Erakunde Autonomo Publikoen barne ez dauden irabazi asmorik ez duten  entitate 

pribatuak sartzen dira (Elkarteak, Fundazioak). 
 

   Jarduera  

 

1. Adieraz ezazu 2009an egindako ekoizpen kopurua         _____  

Bana itzazu ekoizpenak hauen jatorrizko hizkuntzaren arabera (%) 

 % 
Euskara  
Gaztelania  
Bestelakoak  
GUZTIRA % 100 
 
Bana itzazu ekoizpenak aurrekontuaren arabera (%) 

 % 
100.000 euro baino gutxiago  
100.000 eurotik 300.000 eurora bitarte  
300.001 eurotik 600.000 eurora bitarte  
600.001 eurotik 1.000.000 eurora bitarte  
1.000.001 eurotik 3.000.000 eurora bitarte  
3.000.001 eurotik 5.000.000 eurora bitarte  
5.000.000 euro baino gehiago  
GUZTIRA % 100 



 

 

 

   Langileak  

 

3. Adieraz ezazu* 2009ko langile kopurua guztira    ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

Jarri* zenbat   emakume ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

Jarri* zenbat gizonezko ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

 

* Langile kopurua ondorengo irizpidearen arabera kalkulatuko da: 
Langile kopurua:  langile guztiek lan egindako egun guztien batura/365 egun 

 

Adibidez: 2009 urtean zehar zuen enpresan, 2 profesional finkok/iraunkorrek eta aldi baterako 20 profesionalek lan egin dute. Finkoa den 
profesionaletako batek urte osoan zehar lan egin du (lanaldi osoa) eta besteak 160 egun (lanaldi erdia). Aldi baterako 20 profesionalek 975 egun 
lan egin dute guztira (kontratu guztien batura). 
 
- Lehenengo langile finkoak lan egin duen egun kopurua 365, horrela, 
365/365 =  langile 1 
- Bigarren langile finkoak lan egindako egun kopurua, 80 (lanaldi 
erdiko 160 egun), beraz: 80/365 = 0,21 langile 

- Aldi baterako langileek lan egin duten egun kopurua = 975/365 = 
2,67 
Langile kopurua guztira = 1+0,21+2,67 = 3,88 

 

   Jarduera ekonomikoa  

 

 

3. Adieraz itzazu GASTUAK GUZTIRA    (eurotan 2009)                                       
 
Bana itzazu gastuak ondoko atalen arabera (%) 

 % 
JARDUERA 

 
 

LANPOSTU ZERRENDAKO LANGILEEN GASTUAK  
 

 

BESTELAKO GASTUAK  
(Zergak, hornidurak, aseguruak, alokairuak, amortizazioak eta finantzaketa sartzen dira) 

 

 
GUZTIRA 

 
% 100  

 

4. Adieraz itzazu DIRU-SARRERAK GUZTIRA  (eurotan 2009)                               

 
Bana itzazu diru-sarrerak ondoko atalen arabera (%) 

 % 
SALMENTAK 

 
 

HERRI ADMINISTRAZIOEK EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK 
(Tokiko erakundeen transferentziak sartzen dira) 

 

BESTELAKO DIRU-SARRERAK 
(Babesa, koprodukzioa, finantza diru-sarrerak sartzen dira) 

 

GUZTIRA % 100  
 

 



 

 
OHARRAK                                         
 
 



 

 

INDUSTRIA DISCOGRAFIKOAREN GALDESORTA 

 

   Enpresaren datuak 

 

Atal hau beteta agertuko da online bidezko galdesortan 2007ko eragiketan bildutako datuen arabera. Inkestatuak 

indarrean dagoela baino ez du egiaztatu beharko eta zuzen ez dauden datuak aldatu. Zentsuko eragile berriek atal 

hau derrigorrez bete beharko dute.  
¦___¦  ¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦  ¦___¦ 

I.F.K. letra     I.F.K./N.A.N.                N.A.N. letra 

 
Izena…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Helbidea………………………………………………………………..........   Udalerria.. ……………………………………… 

Posta Kodea  ¦__¦__¦__¦__¦__¦       Telefonoa ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦          Faxa  ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

E-Maila……………………………………..……..………………….. Web orria ………………………………………….......... 

Titulartasuna:        

 Publikoa: Administrazio publikoez gain zentzu zehatzean, Administrazioaren menpeko edozein motatako 

erakunde autonomoak hartzen ditu barne (fundazio publikoak, enpresa publikoak e.a.).  

 Pribatua: Irabazi asmoa duen edozein motatako entitate pribatua hartzen du barne, nahiz eta  interes 

orokorreko helburuak izan (S.A., S.M., SCP, Kooperatibak...). 

 Elkarte/Fundazioa: Erakunde Autonomo Publikoen barne ez dauden irabazi asmorik ez duten  entitate 

pribatuak sartzen dira (Elkarteak, Fundazioak). 
 

 

   Jarduera  

 
(Diskoetxeetara zuzendutako galdesortetan baino ez du agertu behar) 

1. Adieraz ezazu 2009ko nobedade gisa argitaratutako izenburu kopurua _____  

2. Adieraz ezazu 2009ko nobedadeen kopia kopurua _____ 

3. Adieraz ezazu katalogo-fondoko izenburu kopurua _____  

4. Adieraz ezazu 2009an katalogo-fondotik egindako kopia kopurua ____  

Bana itzazu egindako kopiak (nobedadeak + fondoa) artisten jatorriaren arabera (%) 

 % 
EAE  
Estatuko gainerako erkidegoak  
Atzerria  



 

GUZTIRA % 100 
 
Bana itzazu egindako kopiak (nobedadeak + fondoa) hizkuntzaren arabera (%) 

 % 
Euskara  
Gaztelania  
Bestelakoak  
Instrumentala  
GUZTIRA % 100 
 
Bana itzazu argitaratutako izenburuak (nobedadeak + fondoa) ekoizpen-kostuaren arabera (%) 

15.000 euro baino gutxiago % 
15.001 eurotik 30.000 eurora bitarte  
30.001 eurotik 60.000 eurora bitarte  
60.000 euro baino gehiago  
GUZTIRA % 100 

 

 

(Disko saltokietara zuzendutako galdesortetan baino ez du agertu behar) 

 

1. Adieraz ezazu 2009an saldutako disko kopurua (CD-ak, biniloak, eta abar.) _____  

 

   Langileak  

 

3. Adieraz ezazu* 2009ko langile kopurua guztira    ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

Jarri* zenbat  emakume  ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

Jarri* zenbat  gizonezko¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

 

* Langile kopurua ondorengo irizpidearen arabera kalkulatuko da: 
Langile kopurua:  langile guztiek lan egindako egun guztien batura/365 egun 

 

Adibidez: 2009 urtean zehar zuen enpresan, 2 profesional finkok/iraunkorrek eta aldi baterako 20 profesionalek lan egin dute. Finkoa den 
profesionaletako batek urte osoan zehar lan egin du (lanaldi osoa) eta besteak 160 egun (lanaldi erdia). Aldi baterako 20 profesionalek 975 egun 
lan egin dute guztira (kontratu guztien batura). 
 
- Lehenengo langile finkoak lan egin duen egun kopurua 365, horrela, 
365/365 =  langile 1 
- Bigarren langile finkoak lan egindako egun kopurua, 80 (lanaldi 
erdiko 160 egun), beraz: 80/365 = 0,21 langile 

- Aldi baterako langileek lan egin duten egun kopurua = 975/365 = 
2,67 
Langile kopurua guztira = 1+0,21+2,67 = 3,88 

 



 

 

   Jarduera ekonomikoa 

 

 

6. Adieraz itzazu GASTUAK GUZTIRA    (eurotan 2009)                                       
 
Bana itzazu gastuak ondoko atalen arabera (%) 

 % 
JARDUERA 

(diskoetxeetara zuzendutako galdesortetan baino ez du agertu behar) Ekoizpena, desplazamenduak, 
publizitatea, autore-eskubideak sortzen dituzten gastuak sartzen dira) 

 

 
LANPOSTU ZERRENDAKO LANGILEEN GASTUAK  

 

 

BESTELAKO GASTUAK  
(Zergak, hornidurak, aseguruak, alokairuak, amortizazioak eta finantzaketa sartzen dira) 

 

 
GUZTIRA 

 
% 100  

 

7. Adieraz itzazu DIRU-SARRERAK GUZTIRA  (eurotan 2009)                               

 
Bana itzazu diru-sarrerak ondoko atalen arabera (%) 

 % 
SALMENTAK 
 

 

HERRI ADMINISTRAZIOEK EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK 
 

 

BESTELAKO DIRU-SARRERAK 
(Babesa, koprodukzioa, finantza diru-sarrerak sartzen dira) 

 

GUZTIRA % 100  
 

 

 
OHARRAK                        
 
 



 

 

LIBURU INDUSTRIAREN GALDESORTA 

 

   Enpresaren datuak 

 

Atal hau beteta agertuko da online bidezko galdesortan 2007ko eragiketan bildutako datuen arabera. Inkestatuak 

indarrean dagoela baino ez du egiaztatu beharko eta zuzen ez dauden datuak aldatu. Zentsuko eragile berriek atal 

hau derrigorrez bete beharko dute.  
¦___¦  ¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦  ¦___¦ 

I.F.K. letra     I.F.K./N.A.N.                N.A.N. letra 

 
Izena…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Helbidea………………………………………………………………..........   Udalerria.. ……………………………………… 

Posta Kodea  ¦__¦__¦__¦__¦__¦       Telefonoa ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦          Faxa  ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

E-Maila……………………………………..……..………………….. Web orria ………………………………………….......... 

Titulartasuna:        

 Publikoa: Administrazio publikoez gain zentzu zehatzean, Administrazioaren menpeko edozein motatako 

erakunde autonomoak hartzen ditu barne (fundazio publikoak, enpresa publikoak e.a.).  

 Pribatua: Irabazi asmoa duen edozein motatako entitate pribatua hartzen du barne, nahiz eta  interes 

orokorreko helburuak izan (S.A., S.M., SCP, Kooperatibak...). 

 Elkarte/Fundazioa: Erakunde Autonomo Publikoen barne ez dauden irabazi asmorik ez duten  entitate 

pribatuak sartzen dira (Elkarteak, Fundazioak). 
 

 

   Jarduera  

 

(Argitaletxeetara zuzendutako galdesortetan baino ez du agertu behar) 

1. Adieraz ezazu 2009ko nobedade gisa argitaratutako izenburu kopurua _____  

2. Adieraz ezazu, 2009 nobedadetatik argitaratutako ale kopurua _____ 

3. Adieraz ezazu argitaratze-fondoko izenburu kopurua  _____  

4. Adieraz ezazu 2009an argitaratze-fondotik egindako berrargitalpenen kopurua 

_____  

Bana itzazu egindako kopiak (nobedadeak + fondoa) egilearen(en) jatorriaren arabera 

 % 
EAE  



 

Estatuko gainerako erkidegoak  
Atzerria  
GUZTIRA % 100 
 

Bana Itzazu egindako kopiak (nobedadeak + fondoa) hizkuntzaren arabera 

 % 
Euskara  
Gaztelania  
Bestelakoak  
GUZTIRA % 100 
 

 

 

(Liburu-dendetara zuzendutako galdesortetan baino ez du agertu behar) 

 

1. Adieraz ezazu 2009an saldutako liburu kopurua      _____  

 

   Langileak  

 

3. Adieraz ezazu* 2009ko langile kopurua guztira    ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

Jarri* zenbat   emakume ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

Jarri* zenbat gizonezko ¦__¦__¦__¦__¦__¦ 

 

* Langile kopurua ondorengo irizpidearen arabera kalkulatuko da: 
Langile kopurua:  langile guztiek lan egindako egun guztien batura/365 egun 

 

Adibidez: 2009 urtean zehar zuen enpresan, 2 profesional finkok/iraunkorrek eta aldi baterako 20 profesionalek lan egin dute. Finkoa den 
profesionaletako batek urte osoan zehar lan egin du (lanaldi osoa) eta besteak 160 egun (lanaldi erdia). Aldi baterako 20 profesionalek 975 egun 
lan egin dute guztira (kontratu guztien batura). 
 
- Lehenengo langile finkoak lan egin duen egun kopurua 365, horrela, 
365/365 =  langile 1 
- Bigarren langile finkoak lan egindako egun kopurua, 80 (lanaldi 
erdiko 160 egun), beraz: 80/365 = 0,21 langile 

- Aldi baterako langileek lan egin duten egun kopurua = 975/365 = 
2,67 
Langile kopurua guztira = 1+0,21+2,67 = 3,88 

 



 

 

   Jarduera ekonomikoa 

 

 

6. Adieraz itzazu GASTUAK GUZTIRA    (eurotan 2009)                                       
 
Bana itzazu gastuak ondoko atalen arabera (%) 

 % 
JARDUERA 

(argitaletxeetara zuzendutako galdesortetan baino ez da agertu behar) Ekoizpena, desplazamenduak, 
publizitatea, autore-eskubideak sortzen dituzten gastuak sartzen dira) 

 

 
LANPOSTU ZERRENDAKO LANGILEEN GASTUAK  

 

 

 
EROSKETA GARBIAK 

 

 

BESTELAKO GASTUAK 
(Zergak, hornidurak, aseguruak, alokairuak, amortizazioak eta finantzaketa sartzen dira) 

 

 
GUZTIRA 

 
% 100  

 

7. Adieraz itzazu DIRU-SARRERAK GUZTIRA  (eurotan 2009)                       

 
Bana itzazu diru-sarrerak ondoko atalen arabera (%) 

 % 
SALMENTAK 

 
 

HERRI ADMINISTRAZIOEK EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK 
(Tokiko erakundeen transferentziak sartzen dira) 

 

 
BESTELAKO DIRU-SARRERAK 

(Babesa, koprodukzioa, finantza diru-sarrerak sartzen dira) 

 

GUZTIRA % 100  
 

8. Guztirako fakturaziaren ehuneko zenbat dagokio liburuen salmentari?   _____  

 

 
OHARRAK                                     
 
 

 

 


