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GASTEIZ IRRATIA-RADIO VITORIA, S.A. 

   
Sozietatearen izena 

Gasteiz Irratia-Radio Vitoria, S.A. 

   
IFK 

A01026699 

   
Izaera 

Sozietate publikoa. 

   
Kontabilitate-araubidea 

  
Pribatua. 

   
Aurrekontu-araubidea 

  
Partida murriztaileak dituen balioespena. 

   
Sorrera 

  
Sozietatea 1984ko martxoaren 30ean emandako eskritura publiko bidez eratu zen berezko nortasun 
juridikoarekin eta iraupen mugagabearekin. Honen bidez onartu zen sorrera: Martxoaren 20ko 77/1984 
DEKRETUA, Euskal Irrati-Telebista Herri Erakundeari "Gasteiz Irratia - Radio Vitoria" A.B. Akziokako Herri 
Baltzua eratzeko baimena ematen diona.  

   
Sail-atxikipena 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 

   
JESN 

6010. Irrati-difusioko jarduerak. 

   
Helburu soziala 

Hau da sozietatearen helburu soziala: 

a)  Emisio irrati-elektrikoak baliatuta soinuak uhinen bidez –edo horretarako diren kableen bidez– sortzea 
eta herritar guztiengana zabaltzea –bitartekoz edo bitartekorik gabe–, betiere helburua kultura, 
informazioa, artea, aisialdia, merkataritza eta publizitatea sustatzea eta zabaltzea izanik, hala nola 
hezkuntza-sistemarekin batera lan egitea, euskal kultura  eta, batik bat, euskara sustatu eta garatzeko. 

b)  "Gasteiz Irratia" izeneko irrati-difusioko etxea kudeatzea zerbitzu publiko moduan, haren instalazioak, 
jabetzak eta kontzesio guztiak barne, bai eta etorkizunean beregana dezakeen beste edozein irrati-
kontzesio ere. 

c)  Aurrekoekin bat datozen edo haien osagarri diren jarduerak oro. 

 

Sailkapena kontabilitate nazionalean 

Eskualde Administrazioko Herri Administrazioak 
   

Kapital soziala 
  

1.745.435 € 
  

 

 

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1984000625
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1984000625
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1984000625
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Kapital sozialaren osaera 

Euskal Irrati Telebista/Radio Televisión Vasca (EITB): % 100 
  

 

Administratzaile bakarra 

Honako hau da ekitaldiko kontuak egiten dituen sozietatearen administratzaile bakarra: 
 

Maite lturbe Mendialdua andrea «Euskal Irrati Telebista» Herri Erakundeko zuzendari nagusia. 

   
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 1.500.373 €  
Ondare garbia 1.102.674 €  
Negozio-kopuruen zenbateko garbia 542.353 €  
Batez besteko langile-kopurua            43  
   

Sozietatearen helbidea 
  

Domingo Martinez de Aragon 5-7, behea- 01006 Vitoria-Gasteiz (Araba) 

   
Web gunea 

  
www.eitb.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/2014/32_EITB_4_RV.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp_2014/es_def/adjuntos/2014/32_EITB_4_RV.pdf
http://www.eitb.eus/eu/eitb-taldea/aurkezpena/

