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ITELAZPI, S.A. 

   
Sozietatearen izena 

Itelazpi, S.A. 

   
IFK 

A95282216 

   
Izaera 

Sozietate publikoa. 

   
Kontabilitate-araubidea 

  
Pribatua. 

   
Aurrekontu-araubidea 

  
Partida murriztaileak dituen balioespena. 

   
Sorrera 

  
Sozietatea 2003ko urriaren 21ean emandako eskritura publiko bidez eratu zen sozietate anonimo moduan, 
denbora mugagabearekin eta Eusko Jaurlaritzak hartutako erabakiari jarraikiz: 215/2003 DEKRETUA, 
irailaren 23koa, «Itelazpi, S.A» akziokako sozietate publikoa sortu eta bere partaidetzak erosteko EAEko 
Administrazioari baimena emateari buruzkoa. 

   
Sail-atxikipena 

Ogasun eta Finantza Saila. 

   
JESN 

6190 Bestelako telekomunikazio-jarduerak. 

   
Helburu soziala 

Sozietatearen xedea hau da: 

- Telekomunikazio-sistemak eta -azpiegiturak kudeatu, ezarri, ustiatu eta mantentzea, zertarako, eta irrati-
telebistako garraio- eta hedapen-zerbitzuak, irrati-komunikazioko eta bideo-komunikazioko zerbitzuak, 
seinaleak transmititzeko eta konmutatzeko zerbitzuak eta telekomunikazioko gainerako zerbitzuak 
eskaintzeko. 

- Espektro irrati-elektrikoko aholkularitza- eta plangintza-zerbitzuei buruzko azterlanak burutzea eta 
eskaintzea. 

- Sozietatearen jarduera-eremuarekin zerikusia duten enpresen kapitalean parte hartzea, kasu 
bakoitzerako jar daitezen baldintzetan. 

 

Sailkapena kontabilitate nazionalean 

EAEk kontrolatutako sozietate ez-finantzario publikoak. 
 

Kapital soziala 
  

22.350.300 € 
  

 

 

https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003005455
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003005455
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003005455


 

EAEko Sektore Publikoa eta parte hartutako entitateak - 2012 

 

 

Kapital sozialaren osaera 

EAEko Administrazio Orokorra: % 100  
 

 

Administrazio Kontseilua 

Administrazio Kontseilua da sozietatea ongien kudeatzea eta ordezkatzea dagokion sozietateko kide 
anitzeko organoa. Honako hauek dira 2012ko ekitaldiko urteko kontuak egiten dituzten Administrazio 
Kontseiluko kideak: 
 

Carmelo Arcelus Múgica jauna presidentea. 
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga jauna lehendakariordea. 
Javier Losa Ziganda jauna  
Jesus M. Zubiaga Nieva jauna  
Imanol Agote Alberro jauna  
Mikel Gotzon Aguirre Arizmendi jauna  
 

EAEko Sektore Publikoaren proposamenez izendatuta: % 100 

   
2012ko aurrekontuak 

  
www.euskadi.net 

  
   
2012ko urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta aurrekontuen likidazioa 

Ikuskaritza-txostena, 2012ko ekitaldiko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena, Kapital- eta ustiapen-
aurrekontuen likidazioa, eta Programatutako helburuen betetze-mailari buruzko memoria. 
   

2012ko ekitaldiko ekonomia- eta finantza-magnitude nagusiak 

Aktiboa guztira 47.689.054 €  
Ondare garbia 35.419.279 €  
Negozio-kopuruen zenbateko garbia 14.793.265 €  
Batez besteko langile-kopurua 19  €  

   
Sozietatearen helbidea 

  
101 eraikina, Bizkaiko Parke Teknologikoa - 48170 Zamudio (Bizkaia) 

   
Web gunea 

  
www.itelazpi.net 

  
 

http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp?hz=e
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_36_ITELAZPI.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_36_ITELAZPI.pdf
http://www.itelazpi.net/eu



