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OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA 

   
Sozietatearen izena 

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua. 

   
IFK 

S5100023J 

   
Izaera 

Zuzenbide Pribatuko erakunde publikoa. 

   
Kontabilitate-araubidea 

  
Pribatua. 

   
Aurrekontu-araubidea 

  
Partida murriztaileak dituen balioespena. 

   
Sorrera 

  
Osakidetza, hasieran, honako honen bidez sortu zen erakunde autonomo gisa: 9/1983 LEGEA, maiatzaren 
19koa, "Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuarekikoa". Geroago, 8/1997 LEGEA, ekainaren 26koa, Euskadiko 
Antolamendu Sanitarioarena onartu ondoren, zuzenbide pribatuko erakunde publikoa bihurtu zen. 
 

Bestalde, 255/1997 DEKRETUA, azaroaren 11koa, «Osakidetza–Servicio vasco de salud» Ente Publikoaren 
Estatutuak ezartzen dituena kontuan hartuta, erakundea 1998ko urtarrilaren 1ean hasi zen lanean. Egun 
berean, izen bereko administrazio-erakunde autonomoa desegin zen, eta bitarteko materialak nahiz giza 
bitartekoak erakundearen esku utzi zituen kasuan kasuko antolaketa-araudietan zehaztutakoaren arabera; 
gainera, eskubide eta betebehar guztien subrogazioa egin zuen. 

   
Sail-atxikipena 

Osasuna. 

   
JESN 

8610 Abegi-jarduerak. 

   
Sozietatearen helburua 

Bere xedea da osasun-zerbitzuak ematea, mendeko dituen osasun-zerbitzuen alorreko erakunde publikoen 
bidez. Zerbitzu sanitarioen hornikuntzak balio instrumentala du, bere bidez pertsonei baliabide antolatua 
eta homologatua eskainiko baitzaie, eginkizun zehatz bat duena: osasun-egoera sustatzeko, jagoteko eta 
suspertzeko diren prestazio sanitarioak ematea. 

   
Sailkapena kontabilitate nazionalean 

Eskualde Administrazioko Herri Administrazioak. 

   
Sozietatearen Funtsa 

  
18.109.768 € 

  
   
Sozietatearen funtsaren osaera 

EAEko Administrazio Orokorra: %100 
   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1983/06/8300960a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1983/06/8300960a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997003850
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997003850
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997005728
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997005728
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Administrazio Kontseilua 

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko kide anitzeko zuzendaritza-organoa da, eta, nagusiki, haren jarduerak 
zuzentzen eta kontrolatzen ditu. Honako hauek dira 2012ko ekitaldiko urteko kontuak egin dituzten 
Administrazio Kontseiluko kideak: 
 

Jon Darpón Sierra jauna Presidentea: Osasun sailburua. 
Guillermo Viñegra García jauna  
Ignacio Jesús Berraondo Zabalegui jauna  
María Jesús Gemma Múgica Anduaga andrea  
Pedro María Hernando Arranz jauna  
Hernando Lacalle Edeso 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 1.342.765.200 €  
Ondare garbia 1.030.308.072 €  
Negozio-kopuruen zenbateko garbia 2.417.595.170 €  
Batez besteko langile-kopurua 34.406 €  

   
Sozietatearen helbidea 

  
Araba, 45 - 01006 Vitoria-Gasteiz (Araba). 

   
Webgunea 

  
www.osakidetza.euskadi.net 

  
 

  

http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_34_OSAKIDETZA.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_34_OSAKIDETZA.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ghhome00/es/



