
 

 
1. 

 
KULTURA ARLOKO FINANTZAKETAREN ETA GASTU 
PUBLIKOAREN ESTATISTIKA 2020 

 
Eragiketa hau Kulturaren Euskal Behatokiak jarri du martxan eta Euskal Estatistika Planean sartua dago. Helburua 

2020 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoan kulturan izandako finantzaketa eta gastu publikoaren informazioa 

biltzea da.  
 

Edozein zalantza argitzeko edo informazioa eskatzeko deitu Siadecoko 943 310034 telefonora edo idatzi 

kulturabehatokia@siadeco.eus helbide elektronikora. 
 

0. IDENTIFIKAZIOA  
 

0.1. Galde-sorta zenbakia:  

0.2. Entitatea:  

 

0.3. Eragiketa egiten den saila:  

 

0.4. Galde sorta betetzeko arduradunaren datuak:  

  a) Izen-abizenak: 

 

  b) Kargua: 

 

 c) Harremanetarako telefonoa: 

 

 d) Harremanetarako posta elektronikoa: 

 
 
LEGE OHARRA 

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera, zure datuak,  IFK F20031365 duen eta egoitza soziala BERIO 11, 
20018, DONOSTIAn duen SIADECO KOOP. ELKARTEAren  jabetzakoa den tratamendu-sisteman  gordeko direla jakinarazten dizugu, helburua, inkesta egin 
eta Kultura arloko finantzaketaren eta gastu publikoaren estatistika egitea izanik. Indarrean dagoen araudia beteaz, datuak,  legez ezarritako epean  gordeko 
direla jakinarazten du SIADECO KOOP. ELKARTEAk. Era berean, jakinarazten dizugu datuen tratamendua egitea beharrezkoa dela, zure eta SIADECO KOOP. 
ELKARTEAren arteko harreman juridikoa  behar bezala garatzeko. 

Klausula honekin, beharrezkoa izanez gero,  zure datuak ondorengoei komunikatuko zaizkie: administrazio publikoei  edota lehen aipatutako zerbitzua 
betetzeko helburuarekin beharrezko diren erakunde guztiei. Aipatutako erakundeei datuak ez ematearekin,  kontratu honen xede diren zerbitzuak ematea 
ezin dela bete esan nahi da. 

SIADECO KOOP. ELKARTEAk jakinarazten du, datuak modu egokian, legezkoan, leialean, gardenean, zehatzean eta eguneratuan tratatuko dituela. Hori dela 
eta, SIADECO KOOP. ELKARTEAk konpromisoa hartzen du arrazoizko neurri guztiak hartzeko, datuak zuzenak ez direnean, atzerapenik gabe kendu edo 
zuzentzeko. 

Datuak babesteari buruzko indarreko araudiak ematen dizkizun eskubideak baliatuz, zure datu pertsonalak edo horien tratamendurako emandako baimena 
ikusteko, zuzentzeko, datuen tratamendua mugatzeko, ezabatzeko, lekualdatzeko eta aurkaratzeko eskubidea gauzatu ahal izango duzu. Horretarako, 
eskaera egin beharko duzu  KULTURAREN EUSKAL BEHATOKIA - Donostia-San Sebastián, 1; 01010 Vitoria–Gasteiz (Álava/Araba) helbidera edo 
kulturabehatokia@euskadi.eus helbide elektronikora. 

Eskumeneko kontrol-agintaritzara jo dezakezu egokia iruditzen zaizun edozein erreklamazio aurkezteko. 
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1. ATALA 

KULTURA ARLOAN 2020. URTEAN EXEKUTATUTAKO AURREKONTUA, KAPITULU 

EKONOMIKOEI ETA KULTURA AZPISEKTOREEI JARRAIKI 

 
 

I. Kapitulua. PERTSONAL GASTUAK 
 

 
Kultura gastua 

egin duen 
arloa 

Azpisektorea Gastu mota Kontzeptua 
(partidaren zehaztapena) Zenbatekoa (€) 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

GUZTIRA PERTSONAL GASTUAK (I. kapitulua)  
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II. Kapitulua. ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN GASTUAK 
 
 

Kultura gastua 
egin duen 

arloa 
Azpisektorea Gastu mota Kontzeptua 

(partidaren zehaztapena) Zenbatekoa (€) 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

GUZTIRA ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN GASTUA (II. kapitulua)   
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III. Kapitulua. FINANTZA GASTUAK 

 
Kultura gastua 
egin duen arloa Azpisektorea Kontzeptua 

(partidaren zehaztapena) Zenbatekoa (€) 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

GUZTIRA FINANTZA GASTUAK (III. kapitulua)   

 
 

IV. Kapitulua. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 

 
Kultura gastua egin 

duen arloa Azpisektorea Kontzeptua 
(partidaren zehaztapena) Erakunde hartzailea Zenbatekoa (€) 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

GUZTIRA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK (IV. kapitulua)   
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VI. Kapitulua. INBERTSIO ERREALAK 
 

Kultura gastua 
egin duen arloa Azpisektorea Kontzeptua 

(partidaren zehaztapena) Zenbatekoa (€) 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

GUZTIRA INBERTSIO ERREALAK (VI. kapitulua)   
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VII. Kapitulua. KAPITAL TRANSFERENTZIAK 
 

Kultura gastua egin 
duen arloa Azpisektorea Kontzeptua 

(partidaren zehaztapena) Erakunde hartzailea Zenbatekoa (€) 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

GUZTIRA KAPITAL TRANSFERENTZIAK (VII. kapitulua)   

 
VIII. Kapitulua. FINANTZA AKTIBOAK 

 
Kultura gastua 
egin duen arloa Azpisektorea Kontzeptua 

(partidaren zehaztapena) Zenbatekoa (€) 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

GUZTIRA FINANTZA AKTIBOAK (VIII. kapitulua)   
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XI. Kapitulua. FINANTZA PASIBOAK 
 

Kultura gastua 
egin duen arloa Azpisektorea Kontzeptua 

(partidaren zehaztapena) Zenbatekoa (€) 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

GUZTIRA FINANTZA PASIBOAK (IX. kapitulua)   

 
 
 
 

Kultura arloko aurrekontu likidatuaren GUZTIRAKOA, kapitulu ekonomikoei jarraiki,  eta erakundearen 
aurrekontu osoa. 
 

Kapitulu ekonomikoa Aurrekontu likidatua (€) 

I. Kapitulua: Pertsonal gastuak  
 

II. Kapitulua: Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak  
 

III Kapitulua: Finantza gastuak 
 

IV. Kapitulua: Transferentzia arruntak  
 

VI Kapitulua: Inbertsio errealak 
 

VII. Kapitulua: Kapital transferentziak  
 

VIII. Kapitulua: Finantza aktiboak 
 

IX. Kapitulua: Finantza pasiboak  
 

GUZTIRA 
 

Udalaren aurrekontu likidatu propioa (osoa) 
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2. ATALA 

DIRU-SARRERAK 
 

Diru-sarrerak KAPITULU EKONOMIKOEI jarraiki  
(IV. eta VII. kapituluetan diru-sarreren partidakako zehaztapena eskatzen da) 
 

 

Kapitulu ekonomikoa Diru-sarrerak (€) 

I. Kapitulua: Zuzeneko zergak  

II. Kapitulua: Zeharkako zergak  

III. Kapitulua: Tasa, prezio publiko eta bestelako diru-sarrerak  

IV. Kapitulua: transferentzia arruntak 

     Jarraian zehaztu IV. Kapituluko transferentziak: 
 

 

IV
. K

ap
itu

lu
a 

Azpisektorea Transferentzia egiten 
duen erakundea Diru-sarreraren kontzeptua Zenbatekoa (€) 

    

    

    

    

    

    

 Guztira Transferentzia Arruntak (IV. Kapitulua)  

 
V. Kapitulua: Ondasun gaineko diru-sarrerak  

VI. Kapitulua: Inbertsio errealen inorenganatzea  

VII. Kapitulua:kapital transferentziak 

     Jarraian zehaztu VII. Kapituluko transferentziak: 
 

 

VI
I.

 k
ap

itu
lu

a 

Azpisektorea Transferentzia egiten 
duen erakundea Diru-sarreraren kontzeptua Zenbatekoa (€) 

    

    

   

    

    

   

 Guztira Kapital Transferentziak (VII. Kapitulua)  

 
VIII eta IX. Kapituluak: Finantza aktibo eta pasiboak  

GUZTIRA DIRU-SARRERAK  
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3. ATALA 

KULTURA ARLOKO GIZA-BALIABIDEAK 
 

Kultura arloko giza-baliabide PROPIOAK 
 

Lanpostu mota Emaku- 
mezkoak 

Gizo-     
nezkoak Guztira 

Kudeaketa eta 
jarduera 
kulturala 

Zuzendariak    

Teknikariak    

Kudeaketa eta administrazioa    

Guztira    

Pertsonal 
laguntzailea 

eta zeharkako 
pertsonala 

Garbiketa    

Mantentze-lanetarako teknikariak    

Segurtasuna    

Besterik    

Guztira    

Guztira giza baliabide PROPIOAK    

 

Kultura arloan AZPIKONTRATATUTAKO giza-baliabideak 
 

Lanpostu mota Guztira 

Kudeaketa eta 
jarduera 
kulturala 

Zuzendariak  

Teknikariak  

Kudeaketa eta administrazioa  

Guztira  

Pertsonal 
laguntzailea 

eta zeharkako 
pertsonala 

Garbiketa  

Mantentze-lanetarako teknikariak  

Segurtasuna  

Besterik  

Guztira  

Guztira AZPIKONTRATATUTAKO giza baliabideak   

 
 

4. ATALA 

GALDETEGIAREN INGURUKO OHAR ETA IRADOKIZUNAK 
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5. ATALA 
 

FINANTZAKETA ETA GASTUA SORMEN SEKTOREETAN 
 
Kultura arloko gastuari buruzko informazioa jasotzeaz gain, estatistikaren edizio honetan EAEko erakunde 
publikoek sormen sektoreetara bideratzen duten gastua eta finantziazioa ere aztertu nahi dira. Sormen arloa 
osatzen duten sektoreak ondorengoak dira: Hizkuntzaren industria, Bideojokoak, Diseinua, Moda, 
Arkitektura eta Goi mailako gastronomia. 
 
Hori dela eta jarraian zure arlo edo departamentutik sektore horietara bideratzen den gasturik dagoen edo ez 
adieraztea eskertuko genizuke, eta dagoen kasutan gastu horri buruzko ondorengo informazioa ematea: 
 
Sormen gastua egin 

duen arloa Azpisektorea Kapitulu 
ekonomikoa 

Kontzeptua 
(partidaren zehaztapena) Zenbatekoa (€) 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 

SORMEN ALORREKO GASTUAREN INGURUKO OHARRAK: 
 

 
MILA ESKER ZURE PARTE HARTZEAGATIK. 
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