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EUSKADIKO ORKESTRA, A.B. 

   
Sozietatearen izena 

Euskadiko Orkestra, A.B./Orquesta de Euskadi, S.A. 

   
IFK 

A20077541 

   
Izaera 

Sozietate publikoa. 

   
Kontabilitate-araubidea 

  
Pribatua. 

   
Aurrekontu-araubidea 

  
Partida murriztaileak dituen balioespena. 

   
Sorrera 

  
Sozietatea 1982ko apirilaren 20an emandako eskritura publiko bidez eratu zen, Eusko Jaurlaritzak 
erabakitakoari jarraikiz: 62/1982 DEKRETUA, otsailaren 15ekoa, Ekonomia eta Ogasuna eta Kultura sailek 
proposatutakoa, "Orquesta de Euskadi, S. A." sorrarazteari, haren Araudia ontzat emateari eta Herri Baltzu 
horretako bazkide-eskubideak egiteratzeari buruzkoa. 

   
Sail-atxikipena 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 

   
JESN 

9001 Arte eszenikoak. 

   
Helburu soziala 

Oro har eta bere alde, berariazkotasun, kera eta teknika-mota guztiak barne eta ezein zabalkunde bidez 
baliatuz musika-antze eta ekintzapideak sustatzea eta haiekiko ezagutza hedatzea du xede Baltzuak; musika-
ekintzetarako edo haiei artez nahiz zeharka datxezkienetarako saldo, talde, orkestra, eresbatz, bakar-
musikari eta nolanahiko elkarteak sorraraztea, haiei eustea eta haiekiko ustiapideak egitea; musikaldi, 
erestaldi eta agerraldiak antolatzea eta irarpen bidez jasotzea, nahiz uzteko, nahiz ezein zabalkunde bidez 
edo jendaurrean artez sari-truke edo ongintzarako zabaltzeko. Horretarako, sozietateak kontratazio egokiak 
egingo ditu, ahal den neurrian berak sortutako baliabideekin finantzatua izan ahal izateko. 

 

Sailkapena kontabilitate nazionalean 

Eskualde Administrazioko Herri Administrazioak 
 

Kapital soziala 
  

1.447.000 € 
  

 

Kapital sozialaren osaera 

EAEko Administrazio Orokorra: % 100  
 

 

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1982/03/8200364a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1982/03/8200364a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1982/03/8200364a.pdf
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Administrazio Kontseilua 

Administrazio Kontseilua da sozietatea ongien kudeatzea eta ordezkatzea dagokion sozietateko kide 
anitzeko organoa. Honako hauek dira ekitaldiko urteko kontuak egiten dituzten Administrazio Kontseiluko 
kideak: 
 

Cristina Uriarte Toledo andrea presidentea. 
José Ángel María Muñoz Otaegi jauna presidenteordea. 
Clara Montero Tellechea andrea idazkaria. 
José María Muñoa Ganuza jauna  
Miren Josune Ariztondo Akarregi andrea  
María Emilia Otaola Araico andrea  
Asis Aznar Ibarra jauna  
Karmelo Errekatxo Gil jauna  
José Antonio Echenique Echeverría jauna  
Pedro M. Hernando Arranz jauna  
Jon Bagües Erriondo jauna  
Miren Ikerne Badiola Garciandia andrea  
M. Iciar Lamarain Cenitagoya andrea  
 

EAEko Sektore Publikoaren proposamenez izendatuta: % 100 

   
Urteko aurrekontuak 

  
www.euskadi.eus 

  
   
Ekitaldiko urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta aurrekontuen likidazioa 

Ikuskaritza-txostena, ekitaldiko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena, Kapital- eta ustiapen-aurrekontuen 
likidazioa, eta Programatutako helburuen betetze-mailari buruzko memoria. 
   

Ekitaldiko ekonomia- eta finantza-magnitude nagusiak 

Aktiboa guztira 2.602.279 €  
Ondare garbia 919.405 €  
Negozio-kopuruen zenbateko garbia 1.266.298 €  
Batez besteko langile-kopurua      99,02  

   
Sozietatearen helbidea 

  
Miramon pasealekua 124 - 20014 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 

   
Web gunea 

  
www.euskadikoorkestra.eus 

  
 

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp?hz=e
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/eu_spe_cae/adjuntos/2014/36_ORQUESTA.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/eu_spe_cae/adjuntos/2014/36_ORQUESTA.pdf
http://www.euskadikoorkestra.eus/eu/default.asp?



