
 

 

 

Sormen sektoreen finantzaketa eta gastuaren   

estatistika 2020 

 
Eragiketa hau Kulturaren Euskal Behatokiak jarri du martxan eta Euskal Estatistika Planean sartua dago. Helburua 2020 ekitaldian 

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak sormen sektoreetan izandako finantzaketa eta gastu publikoari buruzko 

informazioa biltzea da. 

 

Estatistikaren helburua da eragile publikoek sormen-eremu edo -sektore hauetan egindako gastua jasotzea: 

01/ HIZKUNTZAREN INDUSTRIA 

02/ BIDEOJOKOAK 

03/ DISEINUA 

04/ PUBLIZITATEA ETA MARKETINA 

05/ MODA 

06/ ARKITEKTURA 

07/ GASTRONOMIA SORTZAILEA 

 

Galdetegia zazpi ataletan dago egituratuta, eta atal bakoitza sormen-sektore bati dagokio. Atal bakoitzean sektore horri dagokion 

informazioa eman beharko da; sektore bakoitzerako honako informazio hau eskatzen da: erakundeak sektore horretan 2020an 

egindako gastua (aitortutako obligazioen fasea), erakundeak sektore horretan 2020an lortutako diru-sarrerak (aitortutako 

eskubideen fasea) eta 2020an sektore horrekin lotutako langileei buruzko informazioa (erakundeko langile propioak). 
 

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. Erakundea:  

0.3. Galde-sorta betetzearen ardura duen pertsonaren datuak  

Izena: 

Abizenak: 

Kargua: 

Harremanetarako telefonoa: 

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 eta Sormen 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. 

mailto:kulturabehatokia@siadeco.eus


  

 

 

2. 

 

01/ HIZKUNTZAREN INDUSTRIA 

Batez ere itzulpenarekin eta hizkuntzen irakaskuntzarekin lotutako jarduerarekin, zerbitzu-prestazioarekin, edota produktu 
espezifikoak sortzearekin lotutako gastu publikoari buruzko informazioa eskatzen da. Erakunde publikoek hizkuntza-
edukietan eta hizkuntzaren teknologietan egindako gastua ere kontuan hartuko da, horrelako gasturik izanez gero. 

 

 

01/a. Sektorera bideratutako gastua: 

 

Arloa 
Sailkapen 

ekonomikoa 
(kodea) 

Sailkapen 
funtzionala 

(kodea) 

Kontzeptua 
(partidaren deskribapena) Zenbatekoa (€) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

GUZTIRA, HIZKUNTZAREN INDUSTRIAKO GASTUA   

 

01/b. Sektoreari lotutako diru-sarrerak: 

 

Arloa 
Sailkapen 

ekonomikoa 
(kodea) 

Sailkapen 
funtzionala 

(kodea) 

Transferentzia 
egin duen 
erakundea 

Kontzeptua 
(partidaren deskribapena) 

Zenbatekoa (€) 

      

      

      

      

      

GUZTIRA, HIZKUNTZAREN INDUSTRIAKO DIRU-SARRERAK   

 
01/c. Sektoreari lotutako enplegu propioa: 

 

Arloa Lanpostuaren deskribapena Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira 

     

     

     

     

     

GUZTIRA, HIZKUNTZAREN INDUSTRIAKO ENPLEGU PROPIOA    

Sektorearen deskribapen zehatza 

https://inkstapp.eus/siadeco/Sormengastua_2020/01HIZKUNTZAREN INDUSTRIA_eu.pdf


  

 

 

3. 

 

02/ BIDEOJOKOAK 

Bideojokoen garapenarekin lotutako gastu publikoa (garapenaren barruan sartzen dira ideia, diseinua, plangintza, 
ekoizpena, probak, azken ekoizpena eta mantentze-lanak). 

 

 
 

02/a. Sektorera bideratutako gastua: 

 

Arloa 
Sailkapen 

ekonomikoa 
(kodea) 

Sailkapen 
funtzionala 

(kodea) 

Kontzeptua 
(partidaren deskribapena) 

Zenbatekoa (€) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

GUZTIRA, BIDEOJOKOETAKO GASTUA   

 

02/b. Sektoreari lotutako diru-sarrerak: 

 

Arloa 
Sailkapen 

ekonomikoa 
(kodea) 

Sailkapen 
funtzionala 

(kodea) 

Transferentzia 
egin duen 
erakundea 

Kontzeptua 
(partidaren deskribapena) 

Zenbatekoa (€) 

      

      

      

      

      

GUZTIRA, BIDEOJOKOETAKO DIRU-SARRERAK  

 
 
02/c. Sektoreari lotutako enplegu propioa: 

  

Arloa Lanpostuaren deskribapena Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira 

     

     

     

     

     

GUZTIRA, BIDEOJOKOETAKO ENPLEGU PROPIOA    
 

Sektorearen deskribapen zehatza 

https://inkstapp.eus/siadeco/Sormengastua_2020/02BIDEOJOKOAK_eu.pdf


  

 

 

4. 

 
03/ DISEINUA 

Sektore honetan, diseinu espezializatuko jarduerarekin lotutako gastu publikoari buruzko informazioa lortu nahi da. 
Diseinuaren sektoreak jarduera hauek biltzen ditu: diseinu grafikoa, diseinu industriala, espazioen diseinua eta diseinu 
estrategikoa edo zerbitzuen diseinua. Administrazio publikoan diseinuaren jarduera ezberdinetatik diseinu grafikoa 
nagusitzen dela kontsideratzen da, hasiera batean (gainontzeko diseinu jardueretan gasturik egon bada hori ere jaso 
beharko da). Diseinu grafikotzat hartzen da mezuak modu bisualean komunikatzea helburu duen jarduera (web-diseinua, 
argitalpen-diseinua, markaren diseinua, logoen diseinua, multimedia-produktuen diseinua…).  
 

 

 
 

03/a. Sektorera bideratutako gastua: 

 

Arloa 
Sailkapen 

ekonomikoa 
(kodea) 

Sailkapen 
funtzionala 

(kodea) 

Kontzeptua 
(partidaren deskribapena) Zenbatekoa (€) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

GUZTIRA, DISEINUKO GASTUA   
 

03/b. Sektoreari lotutako diru-sarrerak: 

 

Arloa 
Sailkapen 

ekonomikoa 
(kodea) 

Sailkapen 
funtzionala 

(kodea) 

Transferentzia 
egin duen 
erakundea 

Kontzeptua 
(partidaren deskribapena) 

Zenbatekoa (€) 

      

      

      

      

      

GUZTIRA, DISEINUKO DIRU-SARRERAK   
 

 

03/c. Sektoreari lotutako enplegu propioa: 

  

Arloa Lanpostuaren deskribapena Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira 

     

     

     

     

     

GUZTIRA, DISEINUKO ENPLEGU PROPIOA    

Sektorearen deskribapen zehatza 

https://inkstapp.eus/siadeco/Sormengastua_2020/03DISEINUA_eu.pdf


  

 

 

5. 

 

04/ PUBLIZITATEA ETA MARKETINA 

Administrazio publikoaren zerbitzuak edo produktuak sustatzeko publizitate-ekintzak diseinatzeko eta komunikatzeko 
estrategiekin lotutako gastu publikoa da. 

 

 

 

 

04/a. Sektorera bideratutako gastua: 

 

Arloa 
Sailkapen 

ekonomikoa 
(kodea) 

Sailkapen 
funtzionala 

(kodea) 

Kontzeptua 
(partidaren deskribapena) Zenbatekoa (€) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

GUZTIRA, PUBLIZITATE ETA MARKETINEKO GASTUA   
 

04/b. Sektoreari lotutako diru-sarrerak: 

 

Arloa 
Sailkapen 

ekonomikoa 
(kodea) 

Sailkapen 
funtzionala 

(kodea) 

Transferentzia 
egin duen 
erakundea 

Kontzeptua 
(partidaren deskribapena) 

Zenbatekoa (€) 

      

      

      

      

      

GUZTIRA, PUBLIZITATE ETA MARKETINEKO DIRU-SARRERAK  

 

 
04/c. Sektoreari lotutako enplegu propioa: 

  

Arloa Lanpostuaren deskribapena Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira 

     

     

     

     

     

GUZTIRA, PUBLIZITATE ETA MARKETINEKO ENPLEGU PROPIOA    

 

Sektorearen deskribapen zehatza 

https://inkstapp.eus/siadeco/Sormengastua_2020/04PUBLIZITATEAETAMARKETINA_eu.pdf


  

 

 

6. 

 

05/ MODA 

Modaren sektorea sustatzearekin lotutako gastu publikoa da. 
 

 

 

 

05/a. Sektorera bideratutako gastua: 

 

Arloa 
Sailkapen 

ekonomikoa 
(kodea) 

Sailkapen 
funtzionala 

(kodea) 

Kontzeptua 
(partidaren deskribapena) Zenbatekoa (€) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

GUZTIRA, MODAKO GASTUA  

 

05/b. Sektoreari lotutako diru-sarrerak: 

 

Arloa 
Sailkapen 

ekonomikoa 
(kodea) 

Sailkapen 
funtzionala 

(kodea) 

Transferentzia 
egin duen 
erakundea 

Kontzeptua 
(partidaren deskribapena) Zenbatekoa (€) 

      

      

      

      

      

GUZTIRA, MODAKO DIRU-SARRERAK  

 
 
05/c. Sektoreari lotutako enplegu propioa: 

  

Arloa Lanpostuaren deskribapena Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira 

     

     

     

     

     

GUZTIRA, MODAKO ENPLEGU PROPIOA    

 

Sektorearen deskribapen zehatza 

https://inkstapp.eus/siadeco/Sormengastua_2020/05MODA_eu.pdf


  

 

 

7. 

 

06/ ARKITEKTURA 

Arkitekturako sormen-zerbitzuei lotutako gastu publikoa hartuko da kontuan (ingeniaritza- eta eraikuntza-zerbitzuak izan 
ezik). Arkitekturako aholkularitza-zerbitzuak nahiz hiri-, landa- eta paisaia-plangintza sar daitezke. 

 

 

 

 

06/a. Sektorera bideratutako gastua: 

 

Arloa 
Sailkapen 

ekonomikoa 
(kodea) 

Sailkapen 
funtzionala 

(kodea) 

Kontzeptua 
(partidaren deskribapena) 

Zenbatekoa (€) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

GUZTIRA, ARKITEKTURAKO GASTUA  

 

06/b. Sektoreari lotutako diru-sarrerak: 

 

Arloa 
Sailkapen 

ekonomikoa 
(kodea) 

Sailkapen 
funtzionala 

(kodea) 

Transferentzia 
egin duen 
erakundea 

Kontzeptua 
(partidaren deskribapena) Zenbatekoa (€) 

      

      

      

      

      

GUZTIRA, ARKITEKTURAKO DIRU-SARRERAK  

 
 
06/c. Sektoreari lotutako enplegu propioa: 

  

Arloa Lanpostuaren deskribapena Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira 

     

     

     

     

     

GUZTIRA, ARKITEKTURAKO ENPLEGU PROPIOA    

Sektorearen deskribapen zehatza 

https://inkstapp.eus/siadeco/Sormengastua_2020/06ARKITEKTURA_eu.pdf


  

 

 

8. 

 

07/ GASTRONOMIA SORTZAILEA 

Gastronomia sortzailearen sustapenarekin lotutako gastu publikoari buruzko informazioa lortzea da helburua. Gastronomia 
sortzaileak teknika berriak erabiltzen ditu eta elaborazioetan berrikuntza aplikatzen du. 

 

 

 
 

07/a. Sektorera bideratutako gastua: 

 

Arloa 
Sailkapen 

ekonomikoa 
(kodea) 

Sailkapen 
funtzionala 

(kodea) 

Kontzeptua 
(partidaren deskribapena) Zenbatekoa (€) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

GUZTIRA, GASTRONOMIAKO GASTUA  

 

07/b. Sektoreari lotutako diru-sarrerak: 

 

Arloa 
Sailkapen 

ekonomikoa 
(kodea) 

Sailkapen 
funtzionala 

(kodea) 

Transferentzia 
egin duen 
erakundea 

Kontzeptua 
(partidaren deskribapena) Zenbatekoa (€) 

      

      

      

      

      

GUZTIRA, GASTRONOMIAKO DIRU-SARRERAK  

 
 
07/c. Sektoreari lotutako enplegu propioa: 

  

Arloa Lanpostuaren deskribapena Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira 

     

     

     

     

     

GUZTIRA, GASTRONOMIAKO ENPLEGU PROPIOA    

Sektorearen deskribapen zehatza 

https://inkstapp.eus/siadeco/Sormengastua_2020/07GASTRONOMIA_eu.pdf


  

 

 

9. 

 
 

   GALDETEGIAREN INGURUKO OHAR ETA IRADOKIZUNAK 
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