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BASQUETOUR, TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA, S.A. 

   
Sozietatearen izena 

Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo, S.A. 

   
IFK 

A95444500 

   
Izaera 

Sozietate publikoa. 

   
Kontabilitate-araubidea 

  
Pribatua. 

   
Aurrekontu-araubidea 

  
Partida murriztaileak dituen balioespena. 

   
Sorrera 

  
Sozietatea 2006ko urriaren 1ean emandako eskritura publiko bidez eratu zen, eta hau kontuan hartuta: 
159/2006 DEKRETUA, uztailaren 26koa, "Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de 
Turismo, S.A." sozietate anonimo publikoa sortu eta horren partaidetza eskuratzeko, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazioari baimena ematen diona. 

   
Sail-atxikipena 

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna 

   
JESN 

8413 Jarduera ekonomikoa erregulatzea eta haren eraginkortasuna handitzen laguntzea. 

   
Helburu soziala 

Aipatutako sozietateak bi xede hauek izango ditu: 

Alde batetik, merkatuaren egoeraren arabera estrategikoak eta lehentasunezkoak diren estatuko eta 
nazioarteko merkatuetan, Euskadi sustatzeko beharrezko diren sustapen-, merkaturatze- eta publizitate-
ekintzak gauzatzea; eta, halaber, Eusko Jaurlaritzan turismoaren arloan eskumenak dituen organoak 
agindutako leku eta foroetan. 

Bestaldetik, euskal sektore turistikoaren lehiakortasuna hobetzeko beharrezko diren ekintzak bultzatu, 
abiarazi eta burutzea. Eusko Jaurlaritzan turismoaren arloan eskumenak dituen organoak diseinatu eta 
planifikatuak izango dira ekintza horiek. 

 

Sailkapena kontabilitate nazionalean 

Eskualde Administrazioko Herri Administrazioak 
 

Kapital soziala 
  

90.000 € 
  

 

Kapital sozialaren osaera 

EAEko Administrazio Orokorra: % 100 
  

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006004029
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006004029
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006004029
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006004029


 

EAEko Sektore Publikoa eta partaidetza duten entitateak - 2013 

 

 

Administrazio Kontseilua 

Sozietatea Administrazio Kontseilu batek kudeatu, administratu eta ordezkatuko du; kontseilu horrek kide 
anitzeko organo moduan jardungo du. Honako hauek dira 2013ko ekitaldiko urteko kontuak egiten dituzten 
Administrazio Kontseiluko kideak: 
 

Arantza Tapia Otaegi andrea presidentea. 
Itziar Epalza Urquiaga andrea  
M. Mercedes Garmendia Bereciartu andrea  
Jon Andoni Zarate Zarraga jauna  
Javier Losa Ziganda jauna  
Consuelo Escabias García andrea  
Aitor Elizegi Alberdi jauna  
 

EAEko Sektore Publikoaren proposamenez izendatuta: % 100 

   
2013ko aurrekontuak 

  
www.euskadi.eus 

  
   
2013ko urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta aurrekontuen likidazioa 

Ikuskaritza-txostena, 2013ko ekitaldiko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena, Kapital- eta ustiapen-
aurrekontuen likidazioa, eta Programatutako helburuen betetze-mailari buruzko memoria. 
   

2013ko ekitaldiko ekonomia- eta finantza-magnitude nagusiak 

Aktiboa guztira 1.033.506 €  
Ondare garbia 221.784 €  
Negozio-kopuruen zenbateko garbia 0  €  
Batez besteko langile-kopurua 15  €  

   
Sozietatearen helbidea 

  
Urkixo zumarkalea, 36 - 5. solairua. Bizkaia Plaza eraikina 48011- Bilbo (Bizkaia) 

   
Web gunea 

  
www.basquetour.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/2013/36_BASQUETOUR.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/eu_spe_cae/adjuntos/2013/36_BASQUETOUR.pdf
http://www.basquetour.eus/contenido.aspx?idmp=1&language=4

