




3

Nazio Batuen Mundu Itunaren printzipioak

Nazio Batuen Mundu Itunari atxikita dago Euskaltel. Erantzukizun Korporatiboaren Txosten honetan (Aurrera-
pen Txosten funtzioa ere badu), atal bakoitzaren hasieran, testuak barne hartzen dituen Mundu Ituneko printzi-
pioak adierazten dira. 

1. printzipioa Nazioartean onartutako oinarrizko 
giza eskubideen babesa bultzatu 
eta errespetatu behar dute en-
presek, eragina duten eremuan.

6. printzipioa Enpresek lanean eta okupazioan 
gertatzen diren  diskriminazio-
praktikak kentzearen alde egin 
behar dute.

2. printzipioa Enpresek ziurtatu behar dute ez du-
tela laguntzen giza eskubideak 
urratzen.

7. printzipioa Enpresek ingurumenaren aldeko 
ikuspegi prebentiboa izan behar 
dute.

3. printzipioa Enpresek elkartzeko askatasuna bult-
zatu eta negoziazio kolektiborako 
eskubidea onartu behar dute. 

8. printzipioa Enpresek ingurumen-ardura handia-
goa sustatzen duten ekimenen 
alde egin behar dute.

4. printzipioa Enpresek bortxazko lan-forma guztiak 
eta lan behartua desagertzearen 
alde egin behar dute.

9. printzipioa Enpresek ingurumena errespetatzen 
duten teknolodien garapena eta 
hedapena sustatu behar dute.

5. printzipioa Enpresek haurren lanen 
desagertzearen alde egin behar 
dute.

10. printzipioa Enpresek ustelkeria-mota guztien 
kontra (estortsioa eta eroskeria 
barne) lan egin behar dute.
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Euskal Autonomia Erkidegoko telekomunikazioen 
operadore lider gisa, Euskaltelen lan egiten dugunok 
konpromiso bat dugu gure herriaren garapenarekin 
eta euskal gizartearentzako aberastasuna eta ongizatea 
sortzearekin. 15 urtean, abiadura handiko banda zabalaren 
ezarpen handiena duen estatuko erkidegoa Euskadi izatea 
lortu dugu, eta Europako herrialderik aurreratuenen 
abangoardian kokatu gara; biztanleen %90i 200 mega 
eskaintzeko gaitasuna dugu, eta 25 mega satelite bidez 
eskaintzekoa abiadura handiko banda zabaleko sarbiderik 
ez dagoen eremuetan bizi diren gainerako herritarrei. 
Pertsonen nahiz enpresen eskura jartzen dugu gaur egungo 
eta etorkizuneko teknologiak hartzeko behar den gaitasuna.

Lehiakorrak izatea eta Euskadiri lehiakortasuna ematea 
lortu dugu. Eta hori lortu dugu beti argi izanik gure enpresa-
eredu jasangarria, gainerako guztiaren gainetik. Gaur, 
gizartean dugun eraginaz jabeturik, gure konpainiaren 
karbono-aztarna aztertzeari utzi eta gure gizarte-aztarna 
aztertzen hasteko lanean ari gara. Hobekuntza horrekin, 
aukera berrien alde egiten dugu interes-taldeekin eta, 
beraz, negozioaren jasangarritasunaren alde, zeina 
funtsezko gogoeta baita gizartearekin arduratsua den 
enpresa batentzat. Konpainiaren ikuspegi estrategikoaren 
lehen berrikuspen eta eguneratze bat egin da; hala, batetik, 
haren oinarrizko ildoak berretsi dira, eta, bestetik, 2016raino 
luzatzea erabaki da, osagai ekonomikoei eta negozioaren 
proiekzioari dagokienez. Gogoeta horren emaitza gisa, 
2003an geure egin genuen Mundu Ituneko Printzipioak 
sustatzeko konpromisoa jakitera ematen dugu.

Aurrez finkatutako erronka estrategikoak eta jarduteko lerro 
estrategikoak gauzatuz joan dira 2013ko ekitaldian, eta alor 

Alberto García Erauzkin
Euskalteleko presidentea
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estrategikoan zein taktikoan egindako ekintzek emaitza 
onak —kualitatiboak zein kuantitatiboak— eman dituztela 
jo dezakegu, gaur egungo egoera kontuan izanda. 2013ko 
diru-sarrerak, orotara, sektoreko batezbestekoa baino 
askoz hobeak izan dira; zerbitzu-proposamena hobetzen 
jarraitu dugu, eta bezeroaren balioa handitu dugu finkoa 
eta mugikorra bateratzeak gero eta garrantzi handiagoa 
duen ingurune batean; Ebitda-ren helburua bete da eta 
irabazia lortu da, eta kutxa sortzeko eta barneko lanak eta 
eraginkortasuna hobetzeko gaitasun handiari eutsi diogu.

Horiek izan dira 2013ko ekitaldiko emaitzak. Hori da 
etorkizuna, eta Euskaltelek bere lider-zereginean jarraitu 
nahi du, bere interes-taldeentzako onenaren bila; bere 
bazkideentzako, bezeroentzako, lantaldearentzako 
eta euskal gizarte osoarentzako, alegia. 2014an, ondo 
gobernatzeko eta konpromiso etikoa izateko politika 
zabaltzearen emaitza gisa, Enpresa Defendatzeko proiektua 
amaituko dugu, zeinak Arriskuak Prebenitzeko Sisteman 
sartzen baitu gure jardueran sor litezkeen delituen 
prebentzioa.

Horien guztien berri ematen dugu Enpresaren Aurrerapen 
Txosten honetan, informazio ekonomikoa, soziala eta 
ingurumen-informazioa emanez Nazio Batuen Mundu 
Ituneko 10 printzipioekin bat eginik, gardentasunaren 
eta jasangarritasunaren mesedetan, alderdi horiek baitira 
gizartean dugun eginkizunaren oinarriak. 

Fernando Ojeda
Euskalteleko zuzendari nagusia
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Euskaltelek Erantzukizun Korporatiboaren Txostena 
aurkezten du, halako memoriak aurkezteko ezarritako 
urteroko zikloa betez Hala, bederatzigarren memoria 
honetan, 2013. urteari dagokion informazioa argitaratzen 
du Euskaltelek. Txosten honetan sartzen dira erakundeak 
lantoki guztietan egindako jarduera guztiak; haien artean, 
Euskaltelen hornitzaileen eta banatzaileen gaineko eta 
gizartearen aurreko trakzio-egintzak.

Txosten hau egiteko, Global Reporting Iniciative (GRI) 
erakundeak 2006ko Gidan jasangarritasun-txostenetarako 
emandako irizpideak eta Telekomunikazioen Sektoreko 
GRI gehigarria (2003) erabili ditugu. Horrenbestez, gida 
horretako adierazle guztiak jasotzen dira, haien edukia 
garatuz, edo haiek kontuan ez hartzeko arrazoiak adieraziz.

Gizarte-erantzukizuna duen eta bere Xedetik eta Ikuspegitik 
ateratzen diren enpresa-helburuak interes-taldeen 
itxaropenekin orekatu nahi dituen enpresa den aldetik, 
Euskaltelen jasangarritasun-kontzeptua garatuz hautatu 
dira txosten honetako edukiak; halaber, kontuan hartu 
dira bai beste urte batzuetako edukiak eta esperientzia, 
bai Euskaltelek zerbitzatzen duen komunitatearen garapen 
ekonomiko eta sozialaren esparruan duen jarduera. 
Gainera, eta 2012ko Erantzukizun Korporatiboaren 
Txostena jakinaraztearekin batera, hari buruzko inkesta bat 
helarazi zitzaien interes-taldeei, txostenaren materialtasuna 
zehazteko eta 2013an Euskalteli lotutako interes-taldeentzat 
kezka-iturri diren gaiak hobeto identifikatzeko

Nolanahi ere, trazabilitateari eusteko eta Euskaltelen 
jardueraren bilakaera aztertu ahal izateko, azken hiru 
urteetako datuak ematen dira, ahal den neurrian.

Lehendakariaren eta zuzendari nagusiaren adierazpenaz 
gain, txostenak zortzi kapitulu ditu. Lehenengo kapituluan, 
adierazten da zein den Euskaltel proiektuaren orientazioa, 
zein den gure ibilbidea, eta 2013an zer neurri eta emaitza 
nagusi lortu diren ekonomiaren, ingurumenaren eta 
gizartearen aldetik, eta zer konpromiso hartzen diren 
ekitaldi horri begira.

Hurrengo kapituluetan, eremu hauetako gure jarduera 
jasotzen da: gizarte-erantzukizuna, gure balio-katea osatzen 
duten interes-taldeekiko harremana, sarea, ingurumena, 

Txostenaren aurkezpena eta irismena

pertsonekiko konpromisoa eta gizartearekiko konpromisoa; 
kapitulu bakoitzaren amaieran, hurrengo ekitaldirako 
konpromisoak aurkezten dira.

Zortzigarren kapituluan, alde batetik, GRI gidan ezarritako 
zenbait adierazle eta GRIren Telekomunikazioei buruzko 
gehigarria gure txostenean non dauden adierazten 
dugu, eta, bestetik, GRI adierazleen eta Mundu Ituneko 
printzipioen erkaketa egin dugu, koherentzia-test gisa.

Txosten honetan aurkeztutako informazio ekonomikoa 
Euskaltelek egindako kostuen kontabilitatean oinarritzen 
da, eta informazio analitikoa sailka eta negozio-lerroka 
lortzera bideratuta dago, indarrean dagoen merkataritza-
legedia eta Kontabilitate Plan Orokorrean ezarritako arauak 
betez.

Txosten honetan aurkeztutako ingurumen-informazioa 
gure Ingurumen Adierazpenean jasotako informazioan 
oinarritzen da. EMAS araudiaren arabera egin dugu 
Ingurumen Adierazpena, eta kanpoko egiaztatze-prozesu 
bat izan du, AENORek bideratua. Ingurumen-adierazle 
batzuetan erabaki da GRIren adierazle-protokoloak 
ez erabiltzea; izan ere, hornitzaileetatik lortzen diren 
kontsumoak beste unitate batzuetan daude, eta unitate 
horiekin hobeto erka daitezke datuok sektorekoekin eta 
hobeto ulertzen dituzte interes-taldeek.
 
Orrialde hauetan dagoen informazio guztia barnean 
Euskaltelek nahiz kanpoan AENORek kontrastatu eta 
egiaztatu dute. AENORek ziurtatzen du 2006ko GRI gidako 
jarraibideen arabera egin dela, eta dagokion Egiaztatze 
Ziurtagiria igorri du (testuan sartuta dago).

Txosten korporatiboarekin batera aurkezten da txosten 
hau, laugarren aldiz, eta bi txostenek kudeaketa-txosten 
integratua osatzen dute. Txosten horretan jasotzen da 
gizarte-erantzukizunaren alorrean egin dugun lan guztia, 
alderdi ekonomiko, sozial eta ingurumenekoari dagokionez.

Euskaltelen 2013ko Erantzukizun Korporatiboaren Txostena 
gure enpresaren webgunean dago ikusi nahi duten guztien 
eskura: www.euskaltel.com.

Txosten honetako informazioari buruzko azalpenen bat edo 
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informazio gehiago nahi izanez gero, jarri harremanetan 
Harreman Instituzionalen Zuzendaritzaren rse@euskaltel.
com helbidean edo 944011000 telefono-zenbakian.

EAEko telekomunikazioen operadore globala da Euskaltel, 
eta zerbitzu hauek eskaintzen ditu bere sare finko eta 
mugikorren bidez: Telefonia Finkoa, Internet, Telebista 
Digital Interaktiboa eta Telefonia Mugikorra. 

Taula honetan, erakundearen tamaina zein den erakutsiko 
diguten datu batzuk ageri dira.

2011-2013KO PLAN ESTRATEGIKOAREN BILAKAERA. 
2013KO BALANTZEA 

2013ko ekitaldian ere egoera ekonomiko oso txarrak kalte 
handia egin dio negozioari, atzerakada handia eragin baitu 
kontsumoan eta inbertsioan, bai alor publikoan bai alor 
pribatuan (etxeetan eta enpresetan), eta kalte handia egin dio 
telekomunikazioen sektoreari, negozio garrantzitsuenetako 
diru-sarrerak murrizten ari baitira. Oro har gizartean eta 
ekonomian dauden arazoei sektorearen heldutasun-
sintomak gehitu behar zaizkie; izan ere, dagoeneko, 
zerbitzuak oso sartuta daude gizartean, hazkunde-tasak 
txikiak dira eta bezeroak asko txandakatzen dira. Horrek 
esan nahi du praktikan lehiakortasuna asko handitu dela 

2011 2012 2013

Eragiketen ondoriozko diru-sarrerak (mila €) 350. 520 338.542 329.148

Kudeaketa emaitzak (mila de €) 38.488 48.104 50.092

B.Z.-eko Interneteko bezeroak 240.754 241.051 250.178

TB Digitaleko bezeroak 158.284 150.263 139.476

Telefonia mugikorreko bezeroak 251.888 290.230 345.422

Sare propioa duten telefonia finkoko 
bezeroak 335.788 327.436 325.756

Langile-kopurua 550 548 546

Euskaltel, S.A.
IFK A-48766695

Parke Tecnologikoa, 809
48160 - DERIO (BIZKAIA)

www.euskaltel.com
rse@euskaltel.com
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eragileen artean, eta, horren ondorioz, prezioak jaisteko 
presioa dagoela.

Testuinguru zail horretan, konpainiaren ikuspegi estrategiko 
makroaren lehen berrikuspen eta eguneratze bat egin du 
Euskaltelek; hala, batetik, haren oinarrizko ildoak berretsi 
dira, eta, bestetik, 2016raino luzatzea erabaki da, osagai 
ekonomikoei eta negozioaren proiekzioari dagokienez, 
datozen urteetarako finkatutako bilakaera-egoera berriaren 
arabera. Horrez gainera, ikuspegia pixkanaka ezartzeko 
lanak merkatu-ingurune oso konplexu eta ezegonkor 
batetik eratorritako behar taktikoenekin bateratzen saiatu 
da Hori guztia eraldatze-proiektuen multzo batean gauzatu 
da, non konpainiako akziodun berriek hurrengo urteetarako 
duten ikuspegi berria sartzen baita.

Aurrez finkatutako lau erronka estrategikoak eta jarduteko 
hamar lerro estrategikoak gauzatuz joan dira 2013 
ekitaldian, eta alor estrategikoan zein taktikoan egindako 
ekintzek emaitza onak —kualitatiboak zein kuantitatiboak— 
eman dituztela jo dezakegu, gaur egungo egoera kontuan 
izanda. Diru-sarrerak, nahiz eta 2012koak baino txikiagoak 
izan, sektoreko batezbestekoa baino askoz hobeak izan dira 
orotara; zerbitzu-proposamena hobetzen jarraitu dugu, 
eta bezeroaren balioa handitu dugu finkoa eta mugikorra 
bateratzeak gero eta garrantzi handiagoa duen ingurune 
batean; Ebitda-ri eta irabaziei dagokienez ezarritako 
helburuak bete dira, eta kutxa sortzeko eta barneko lanak 
eta eraginkortasuna hobetzeko gaitasun handiari eutsi 
diogu.

Merkatua gero eta helduago dagoenez, areagotu egin da 
lehia, eta, horrekin batera, eraldaketa-prozesu sakona 
egin dute operadore batzuek. Euskaltelen, etengabeko 
aurrerapena izan da merkatuko baliozko proposamenaren 
hobekuntzan (zerbitzu-eskaintza) —finkoa eta mugikorra 
bateratzeko apustu gero eta handiagoa—, bezeroekiko 
harremanen esparruan sakontzeko lanetan eta prozesu 
operatiboak optimizatzen saiatzeko lanetan (sareak 

partekatu, atazak barneratu/kanporatu…), jakin baitakigu 
beharrezkoa dela eraginkortasunaren eta atxikitzearen 
arloak indartzea Ebitda-ren mailak eta espero den 
errentagarritasuna erdiesteko. Dibertsifikazioaren alorrean, 
gauzatze-denbora luzeagoko proiektuak izan direnez, 
inguruak eta barne-lehentasunek haien garapena moteldu 
dute. Edonola ere, aurrera jarraitzen du haren bultzadak eta 
aukera eta partner-en bilaketak.

Hemen jasotzen da, labur, 2013ko ekitaldian erronka 
estrategikoetako bakoitzak izan duen bilakaera, alderdirik 
garrantzitsuenei dagokienez:

1. erronka: Eraginkortasun komertzial eta operatibo 
ahalik eta handiena lortzea. Konpainiak eutsi egin dio 
eremu operatibo eta negozio-eremu guztietako kostu-
eraginkortasuna hobetzeko aurreko ekitaldian martxan 
jarritako ahaleginari. Horren ondorioz, aurrezpen handia 
egin da, eta Ebitdan-n eragin positiboa izan du. Halaber, 
hobetu egin dira gaitasun komertzialak eta bezero-
kudeaketakoak, eta merkatuetako kokapena finkatu egin 
da. Mugikorreko negozioak etengabe egin du gora, eta 
enpresa-merkatuko presentzia ere indartu egin da. Hala, 
informazio-teknologiei lotutako enpresa-proiektuei ekiteko 
egitura espezifiko bat duen jarduera sustatu da. Zailtasunik 
handiena izan da baja-kopuruak gora egin duela gaur 
egungo testuinguru ekonomikoa eta lehia direla eta. 
Horregatik, bezeroak erakartzeko sustapen handiak eta 
prebentzio-lana egin behar izan dira. Kutxa sortu izanari 
esker, konpainiaren zorpetze-mailak asko txikitu dira.

2. erronka: EAEn hazkundea izatea lortzea. Ekitaldi honetan, 
etxeko merkaturako finkoa eta mugikorra bateratzeko 
eskaintzaren egitura berria (OSOA) ezarri da pixkanaka 
(finkoa eta mugikorra paketetan saldu dira, banda 
zabaleko goranzko abiadurekin, eta TBko paketeak, berriz, 
funtzionalitate eta potentzialitate berriekin, hala nola 
HD edo deskodetzaile grabagailuak). Hala, merkatuaren 
onarpena lortu da, eta balio-produktu berrietan emaitza 
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positiboak izatea. Nabarmendu behar da mugikorreko 
negozioan izan den hazkunde handia, bai bezero-kopuruan, 
bai datu mugikorren kontsumoan.

Aurrera egiteko zailtasun nagusiak izan dira bezero 
bakoitzaren batezbesteko diru-sarreren etengabeko jaitsiera 
eta bajen gorakada moteltzea, merkatuan dagoen asaldura 
ikusirik, bai eta gure lehiakideen jardun etengabeko eta 
gero eta oldarkorragoari erantzun egokia ematea ere, 
proposamen osoak eta prezio-murrizketa handiak eginez.
Zerbitzu berriei dagokienez, proiektu eta negozio sortu 
berriek nor bere erritmoan garatzen jarraitzen dute, 
nahiz eta bultzada mantentzen den M2M negozioari, CPD 
zerbitzuei eta abarri dagokienez (hosting-a, housing-a...), 
bai eta pixkanaka beste jarduera-eremu batzuetako 
etorkizuneko oinarriak ezartzeari dagokionez ere.

Bestalde, amaitu dira 2,6 GHz-eko bandan mugikor-
maiztasun berriak eskuratzearen ondoriozko LTE-4G sare 
berriaren probak. Orain, aukera bikaina dugu gaur egungo 
zerbitzu mugikorretako batzuk teknikoki hobetzeko eta 
eraginkortasun operatiboa handitzeko.

3. erronka: Kokapen berria lortzea. Lehiakideetatik 
bereiztea da xedea, bezeroaren emozioak bikain kudeatuz. 
Erronka honek ahalegin handia eskatu du bezeroei arreta 
eskaintzeko eta leialtzeko estrategian, eta hurbiltasun-
faktorea indartu egin du bereizte-elementu gisa. 
Merkatuan erreferentzia izango diren baja-tasak lortzea 
da helburua (markaren “zaleak” sortuz). Asmo handiko 
proiektua da, baina lor liteke. Leialtasuna eta preskripzioa 
bultzatzeko ikuspegi oso aurreratua eskatzen du horrek, 
etengabeko ahalegina (iraunkortasuna) eta pixkanaka 
aurrera egiteko planteamendua, epe ertain eta luzerako. 
Horretarako, 2013an aldaketa batzuk egiten jarraitu dugu 
bezeroarekiko lehen harreman-lerroan (etxeko bezeroak 
kudeatzeko onlineko foroa, merkataritza-indarrak berriro 
dimentsionatzea, komisio-eredua, trebakuntza-jarduera 
gehitzea, webgunea indartzea...).

Azkenik, 4. erronka: Beste negozio eta merkatu geografiko 
batzuetan haztea. Aurrera egin da zenbait negozio-
aukera identifikatzen eta zehazten, bai eta jarduera hori 
konpainiaren egituran eta know how-an finkatzen ere. 
Erronka honi lotutako proiektuek gauzatze-epe luzea dute, 

eta etorkizuneko ikuspuntu batetik begiratu behar zaie.

Testuingurua baldintza garrantzitsua izaten ari da zenbait 
proiektu aztertzeko eta bizkortzeko garaian. Edonola ere, 
ekitaldi honetan hainbat hitzarmen egin dira operadore 
eta enpresekin zerbitzuak emateko, bai mugikor-arlokoak, 
bai sistema-laguntzakoak, bai operatiboak. Dena dela, 
Espainiako estatuan mugikor-zerbitzuak saltzeko aukera 
berriak bilatzen jarraitu da, IKTen eta Gizarte Digitalaren 
zabalpenari lotutako zerbitzuen alorrean (osasuna, laguntza, 
hezkuntza…).

2014ko ekitaldira begira, Euskaltelek hazkunde-bidea 
berreskuratu nahi du diru-sarrerei eta emaitzei dagokienez, 
baita bezeroen gogobetetze-mailari eta leialtasunari 
dagokienez ere, nahiz eta, aurreikuspenen arabera, 
merkatuaren eta ekonomiaren atzeraldiak jarraitu egingo 
duen. Hori dela eta, ugaritu egingo dira enpresaren lau 
erronkak betetzeko eta eremu operatiboan eta taktikoan 
tentsioa eta proaktibotasuna mantentzeko ekintzak. Hauek 
dira ekitaldiko jarduera gakoetako batzuk:

• Konpainiaren balio-proposamena etengabe aberastea 
bi merkatuetan. Alde horretatik, konpainiarentzako 
garrantzitsuak izan diren zenbait merkaturatze 
nabarmentzen dira, berritzaileak direlako, hala nola gailu 
eta kokapen ugariko TBa, eskaripeko bideo-zerbitzuak 
eskuratzea TBan, WiFi zerbitzua banda zabala etxetik kanpo 
zabaltzeko, mantentze-lanetako eta bezeroari laguntzeko 
Premium zerbitzu sofistikatuenak saltzea eta TBko paketeak, 
zerbitzuak eta edukiak indartzea, balio handieneko aukerak 
bereziki dinamizatuz. Enpresa-merkatuan, bateratze-
eskaintzetan eta mugikortasunean sakonduko da, bai eta 
pixkanaka IKT irtenbide globalak sartzean ere.

• Leialtze-esparru aurreratua eta eduki proaktibo 
handiagokoa —bezeroarekiko interakzio-une guztietan eta 
harreman-kanal guztietan modu integralean dugun bezero-
esperientzian oinarritua— sortzeko ahaleginari eustea. 
Betiere ahalik eta ikuspegi pertsonalizatuena eta erabilerei 
eta itxaropenei lotua izanik, bezeroa atxikita edukitzeaz 
gainera haren garapenean laguntzeko. Ildo horretan 
bideratuta daude Etxeko eta Negozioetako bezeroen 
oinarria berregituratzeko proiektua, arreta emateko 
edo atxikitzeko plataformak pixkanaka eboluzionatzeko 
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Euskaltelen kudeaketa ekonomikoa Ekonomia eta Finantza 
Sailetik koordinatzen da; sail horretan, halaber, reporting 
korporatiboko eskema bat garatu da, Erabaki Zentroen 
kudeaketa errazteko eta enpresaren gardentasuna 
ahalbidetzeko interes-taldeekin informazioa partekatzen 
baita.

Arrisku-kudeaketari dagokionez, kontuan izanik zer 
jarduera duen eta zer sektoretan ari den, jarduerari eta 
lan-eremuari dagozkion finantza-arriskuen ebaluazio-
metodoak erabiltzen ditu, eta haien kudeaketa egokia 
egiten du Hauek dira arrisku nagusiak:

• Kreditu-arriskua. Arrisku horiei aurre egiteko politiken 
eta jardunbideen artean, azpimarratzekoak dira “scoring” 
politika—bezeroak onartzeko politika— ; bezeroak erabil 
dezakeen kredituaren etengabeko monitorizazioa, kobratu 
beharreko saldo handiak zorretan geratzeko aukera 
murrizten duena, eta ordaindu gabeko zorren kobrantzaren 
eta itzulketaren kudeaketa. 

Horrez gainera, abal-politika egoki bat dugu une jakin 
batean saldo handiak dituzten zordunentzat, eta ordaindu 
beharreko saldoak ordaindu ditzaketen zordunentzat, 
berriz, saldoak automatikoki konpentsatzeko klausula bat 
ageri da kontratazioan.

• Likidezia-arriskua. Bere zorraren epemuga egokitu egiten 
du Euskaltelek, betetzeko profila kaxa-fluxuak sortzeko 
duen gaitasunaren arabera. Horretarako, hiru urteko 
finantziazio-planak egiten ditu, urtean behin berrikuspenak 
eta hamabost egunean behin posizio finantzarioaren 
azterketak (epe luzerako proiekzioak barne), eta egunero 
egiten du saldoen eta banku-transakzioen segimendua.

• Merkatu-arriskua. Hainbat erosketa- eta kontratazio-
politika ditu Euskaltelek, lurralde-eremua indartzeko; 
halaber, zenbait politikak helburu dute saldo eta 
transakzioen kontzentrazioa arintzea (ahal den neurrian) 
eta eragiketak agente gutxi batzuetan egitea saihestea.

proiektua, kanaleko komisio-eredu berrien proiektua eta 
abar.

• Lehia-posizionamendua indartzea, bereizkuntza 
handiagoa sortzen saiatuz, batez ere merkatu helduetan 
gertatu ohi denez marken eta berezko zerbitzuen 
homogeneizatzea nabarmentzen ari den egoera honetan. 
Emozioen kudeaketako bikaintasuna (bezeroari esperientzia 
paregabea eta bereizgarria emanez) konplexua da, alderdi 
ugariri eragiten die, eta era askotako jarduerak eskatzen 
ditu; baliteke konpainia bera eta bezeroarekiko harremanak 
egiteko modua berrasmatu behar izatea ere. Ikuspegi 
horretatik zenbait ekimen, askotarikoak, bultzatuko dira: 
salmentako eta arretarako kanalen bilakaera-esparrua (gero 
eta pisu handiagoa du webguneak), faktura-ereduaren 
berrikuspena, erreklamazioen kudeaketaren hobekuntza 
eta abar.

• Dibertsifikazioan areagotzea. Aukera-kudeaketaren 
industrializazio-ahaleginari eutsiko zaio, bai eta 
aukerak gauzatzeko behar diren gaitasunak indartzeko 
ahaleginari ere. Martxan dauden proiektu batzuk zerbitzu-
proposamenen eta negozio-ereduen arloan garatuko dira, 
haien inguruko azken erabakia hartzeko merkaturatzeari 
dagokionez. Aldi berean, aukera berriak aztertuko dira.

• Eraginkortasun komertziala eta operatiboa indartzea, 
bai emaitzak hobetzeko eta lehiatzeko gaitasunei 
eusteko, bai negozioaren balioa kontserbatzeko. Ikuspegi 
horri erantzuten dioten ekintzak dira, besteak beste, 
hornitzaileak kudeatzea, aurrezteko eta hobetzeko aukera 
handiak dituztela badakigun prozesu operatibo batzuk 
optimizatzea, edo jardueren irismena, aldizkakotasuna edo 
baita egiteko erantzukizuna (barnekoa vs kanpokoa) ere 
hobeto egokitzeko aukera ematen duten barne-jarduerak 
aztertzea.

Egindako Gogoeta Estrategikoak asmo handiko helburuak 
ditu 2014an ere, datozen urteetan haziz joateko:

2014 HELBURUA Helburu-balioa

Kudeaketako diru-sarrerak, guztira % 35,0  (*)

EBITDA % 50,0 (*)

Kaxa-fluxu askea % 15,0 (*)

 (*) Helburu bakoitzak guztizkoarekiko duen pisu haztatua. Egiaztatze-datan, helburuak 
onartutako Kontseilu Aktan jartzeko daude.

ARLO EKONOMIKO-FINANTZARIOA: PROIEKTU 
JASANGARRIA
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Hau da Euskaltelen xedea: pertsonen komunikazio-behar 
guztiei erantzutea eta enpresei ahalik eta produktibitate 
handiena izaten laguntzea. Gure ustez, xede hori betetzeko, 
produktu eta zerbitzu berriak merkaturatu behar ditugu, 
galdeketa eta merkatu-azterketak egin eta gure bezeroen 
nahiak aztertu ondoren. Euskaltelek, erantzukizun sozialaren 
politika aplikatuz, 65 urtetik gorakoentzako tarifa bereziak 
ditu merkatuan.

2013ko produktu eta zerbitzuetako jarduera nagusiak 
produktu integratuenak izan dira. Produktu horiek balioa 
eman diote Euskaltelen lehia-abantailari, bere sare 
aurreratua duen operadore globala den aldetik:
Produktu integratuak

Urte naturala hasteko, produktu integratuen estrategian 
sakondu genuen, ONA produktua eguneratuz modalitate 
berrien bidez. Eta, urtea amaitzeko, hobekuntza eta 
zabaltze gehiago egin genituen, eta beste marka bat 
merkaturatu genuen gure eskaintza integraturako: OSOA. 
Kanpaina indartsuak egin genituen hedabide masibo eta 
onlinekoetan. 

Internet 

2013an, berritzeko eta bezeroei Interneteko sarbideko 

azken teknologiak emateko apustuari eutsi dio Euskaltelek, 
zerbitzu horretako bikaintasuna mantentzeaz gainera. 
Horregatik, lehiakideek baino proposamen askoz hobeak 
izan arren, abiadura handitu egin du berriz bezero 
guztientzat, azken belaunaldiko zuntz optikoko sarearen 
ahalmenean oinarrituta. 

Benetako 200 mega —abiadura handiko Interneteko 
sarbidea— modalitatea merkaturatzean, Euskaltelek lider 
gisa duen posizionamendua hobetu du, ez soilik merkatu-
lider gisa, baizik eta lider teknologiko eta Euskadiko 
teknologiaren aurrerapenaren eragile gisa. 

Telebista Digitala 

Telebistaren arloan, Bereizmen Handian oinarritutako 
zerbitzua garatzen jarraitzen du Euskaltelek. Teknologia 
horri esker, irudiak kalitate hobea eta errealismo handiagoa 
du telebistan, eta Euskaltelek, lehiakideek ez bezala, bere 
zuntz optikoko sareko bezero guztiei eskain dakieke. 

Bere kanal-aukera hobetzen jarraitzen du Euskaltelek, azken 
joeretara egokitzen eta erreferentziako edukiak gehitzen. 

Telefonia mugikorra 

2013an, Euskaltelek berritu egin du tarifetan eta negozio-
ereduetan. Tarifa finkoak eguneratu egin ditu, eta 
mugarik gabeko tarifak merkaturatu. Tarifa Borobilak ere 

ZEHAZTAPENA 2011 2012 2013

DATU EKONOMIKO BATERATUAK (mila euro)

Diru-sarrerak, guztira 355.148 342.800 334.891

Eragiketa bidezko diru-sarrerak 350.520 338.542 329.148

Finantza-zor garbia 260.380 417.638 325.962

Cash-flow operatiboa 60.964 -157.258 86.128

Ekitaldiaren emaitza -94.477 48.104 50.092

Ordaindutako zergen bolumena, guztira 78.728 104.521 81.832

Euskaltelen produktuak eta zerbitzuak

Datu ekonomiko bateratuak (mila euro)
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merkaturatu ditu, Interneteko behar handia duten baina 
ahots-deiak maiz erabiltzen ez dituztenentzat. Irisgarritasuna 
errazten duten telefonia finkoko eta mugikorreko ekipoak 
homologatzeko politikarekin jarraitu da.
Enpresak

Enpresa-alorrerako, 2013an, bezeroaren “Connect-Lan” 
datu-sare pribatuaren eskaintza indartu da, produktu 
hori baita enpresa-segmentuko gure bezeroek gehien 
baloratzen eta eskatzen dutena. Operadore globala izateak 
ematen digun abantaila teknologikoa baliatuz, handitu 
eta hobetu egin dugu ONE zerbitzuaren eskaintza integral 
eta bateratzailea, eta zerbitzu berri bat merkaturatu dugu, 
telefonogune-zerbitzuak ematen dituena, baina gure sarean 
ostatatua: telefonogune birtuala.

Euskaltelen produktuei eta zerbitzuei buruzko informazio 
gehiago izateko, kontsultatu webgune korporatiboa (www.
euskaltel.com).

Bere jardueren ezaugarriak direla eta, Euskaltelek 
ingurumen-inpaktu oso txikia eragiten du bere inguruan. 
Ezartzen dituen ingurumen-helburuak baldintzatzen ditu 
horrek, eta aukera ematen digu bermatzeko ez dagoela ez 
ondorio finantzariorik ez bestelako arriskurik enpresaren 
jarduerarako Antolakuntza eta Kalitatea eta Saileko 
Zuzendaritzak kudeatzen du ingurumenari lotutako guztia.

Euskaltelek bere enpresa-jardueraren oinarrizko alderditzat 
hartzen du gure komunitatearen garapen ekonomiko eta 
sozialari laguntzea, eta hala jaso du bere Xedean (ikus 
hurrengo atala).

Ekarpen hori Idazkaritza Nagusia eta Kanpo Harremanak 
Erabaki Zentroko zuzendaritzen bidez koordinatzen da 
batez ere, baita Antolakuntza, Giza Baliabide eta Kalitate 
Sailekoaren bidez ere. Alor hauetako jarduerak kudeatzen 
dituzte, alde batetik: bazkideekiko harremanak, jarduera 
instituzionala (mezenasgoa eta babesletza barne). Bestetik, 
berriz, alor hauetakoak: pertsonen segurtasuna eta 
osasuna, Euskalteleko langileen trebakuntza eta garapen 
profesionala, euskararen erabilera eta hizkuntza kalitatea 
bultzatzea eta erantzukizun sozialeko politika.

Bestalde, gizartearekiko atxikimena eta zenbait alorretako 
hobekuntza helburu ditugula bultzatu ditu Euskaltelek 
zenbait proiektu I+Gan eta euskararen sustapenean, 
besteak beste. Bultzatutako proiektuen eraginaren eta 
hazkundearen adierazgarri dira haiek egiteko jaso ditugun 
diru-laguntzen zenbatekoak. 2013an, kobratutako diru-
laguntzen bolumena 558.913 eurokoa izan da. I+G alorrak 
jasotzen ditu laguntza horietatik gehienak (2013an, guztizko 
zenbatekoaren % 65,5); euskararen sustapenak % 13,3 jaso 
du eta % 11,60 trebakuntzak.

Ingurumen-arloaZURE 
INTERNETEKO 

ABIADURA 
HIRUKOIZTU EGIN 

DUGU, ORAIN 
ORDAINTZEN 

DUZUN PREZIO 
BERAREN TRUKE

150 megatik 200 megara aldatu zara jada

Zergatik? 

Merezi duzulako, besterik gabe.

Zertarako?

Nola?

Euskaltelen Zuntz Optikoaren indarrari esker. Teknologia hori Euskaltelek soilik 
eskain dezake kalitaterik onenean eta etengabe aurrera eginez, abiadurak 
handituz, Interneteko konexiorik onena eskaintzeko beti.

Orain, hauek egin ditzakezu:

• Musika- eta bideo-orrialdeetan sartu denbora errealean, geldialdirik eta 
etenik gabe.

• Nahi duzun guztia deskargatu, askoz azkarrago.

• Mezu elektronikoak, argazkiak, dokumentu astunak... bidali, itxaron 
beharrik gabe.

• Zure ordenagailua, tableta, mugikorra, kontsola... konektatu, abiadura 
galdu gabe.

• Online jokatu, etenik gabe, lehiakide guztiei aldea atera ahal izateko.

200 megarekin, dibertsio handiagoa, eta itxaronaldi txikiagoa!

Abiadura handitu dizugu, Internetez gehiago goza dezazun:Abiadura handitu dizugu, Internetez gehiago goza dezazun:

IMAGÍNATE 
TODO MUCHO 
MÁS RÁPIDO

SALTARTE A 1 DE CADA 4 
EN LA FILA DEL SUPERMERCADO 

LLEGAR DE GASTEIZ A DONOSTI 
EN SÓLO 46 MINUTOS

ENTRAR A TRABAJAR A LAS 
9:00 Y SALIR A LAS 15:00

Arlo Soziala
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Hona hemen 2013rako ezarritako ingurumen-helburuen definizioa, segimendua eta itxiera:

2013 HELBURUAK
HELB.

EMAITZA
BETETZE-

MAILABALORE

Laneko arriskuen prebentzioa

Euskalteleko langileek lanean duten ongizate-maila neurtzeko ikerketa bat egitea, alderdi psikosozialetik abiatuta 100% 80% EZ (1)

Housing-eko bezeroen datuak kanpokoak kudeatzeko aplikazioan ostatatzea 100% 100% BAI

Giza Baliabideak 

Telelanari buruzko proiektua EZra zabaltzea 100% 100% BAI

Borondatezko lan korporatiboa zabaltzen jarraitzea EZ (2)

Langileen beste gogobetetze-inkesta bat egiteko aukera aztertzea (3)

Langileen kode etikoari PDCA zikloa aplikatzea aztertzea BAI (4)

Giza Eskubideak

Berdintasun eta Aniztasun Planeko ekintzak ezartzea (ikusi 6. kapitulua) BAI

Arlo soziala

Euskaltelek bere merkatu naturalerako estrategikotzat jotzen dituen babesletzak definitzea BAI

Erakundeekin lankidetzan aritzea, lidergo eta konpromiso aldetik kokapen ona emango diguten Informazioaren Gizarteko planen 
sustapenean.

BAI

Gure gizartean bizitza digitalaren garapena bultzatzea Euskaltel fundazioaren bidez BAI

(1) Konpainia antolaketa-eraginkortasuneko prozesu bat aztertzen ari denez, eta prozesu horren parte denez azterketako jarduera 
batzuk arautzen dituzten sektoreko enpresa liderrekin aliantza estrategikoak sinatzea, pentsatu da zehaztutako ekintzetako batzuk 
2013an ez egitea.
(2) Kanpotik proposatzen dizkiguten ekintza solidarioekin erlazionatutako urratsak ematen jarraitzen dugu. Ez dugu argi ikusten 
Euskaltelen boluntariotza-ildo propio bat sustatzeko beharra. .
(3) Aurrez ezarritako sistematikari jarraituz, 2013an, erakundeko pertsonei klima-inkesta egitea egokituko litzateke, baina, anto-
lakuntza-egitura arrazionalizatzeko eta optimizatzeko egin diren hainbat prozesu kontuan hartuta, erabaki da egokiagoa dela 
martxan dauden prozesuak amaitutakoan egitea pertzepzio-azterketak. Hala ere, Gizarte Inkestaren esparruan, Euskalteleko langileak 
sartu dira, interes-talde gisa. Haien itxaropenak aztertu dira, eta ondorioak “2. Erantzukizun soziala Euskaltelen” kapituluan aurkeztu 
dira. 
(4) Enpresaren Defentsarako proiektuaren esparruan, zeinaren helburua baita delituak prebenitzeko kudeaketa-sistema bat ezartzea, 
langileen kode etikoa berrikusi da, eta proposamen berri bat egin da. 2014an onartuko da proposamen hori.

Hona hemen, xehatuta, arlo horretan 2013rako zehaztutako helburuak, zeinak 6. (Gizon-emakumeekiko konpromisoa) eta 7. kapituluan 
(Konpromiso soziala) azaltzen baitira:
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Erantzukizun soziala 

Kapitulu honek Nazio Batuen Mundu Ituneko 1., 2., 8. eta 10. printzipioak betetzen ditu.

Euskaltelek bere estrategiaren osagaitzat hartzen du EESa, 
bikaintasunerako bidean ditugun zutabeetako bat balitz 
bezala. Horretarako, gardentasun-ikuspuntua ezartzen 
du interes-taldeekiko, eta zeharkako helburu sozialak, 
ingurumenekoak eta ekonomikoak ezartzen ditu konpainia 
osoan, EES Gidaplanaren bitartez. Era berean, kanpo-
konpromisoak ere hartzen ditu, hala nola Mundu Ituneko 
printzipioak sinatzeari dagozkionak.

Xedea, Ikuspegia eta Balioak

Gure Xedea balioak sortzera bideratuta dago:

“Pertsonen komunikazio-behar guztiei erantzutea 
eta enpresei ahalik eta produktibitate handiena 
izaten laguntzea, eta, horretarako, komunikatzeko eta 
informazioa kudeatzeko tresnak eskaintzea. Horrekin, gure 
komunitatearen garapen ekonomiko eta soziala bultzatu 
nahi da.”

Etorkizunera begira dugun Ikuspegia asmo handikoa da, 
eta konpromiso handia eskatzen du:

“EAEn eskaintzen dituen zerbitzuetan enpresa aitzindaria, 
bezeroen beharretatik hurbil dagoena eta arreta eta zerbitzu 
ezin hobeak eskaintzen dituena, eta, aldi berean, balio-
katean eta beste merkatu geografiko batzuetan hazten eta 
garatzen jarraitzeko aukerei adi egoten dena.”

Balio korporatiboak: gure nortasun-markak

“Balio korporatiboak gure nortasun-markak dira; gure lan 
egiteko modua eta pertsonen arteko harremanak, barruko 
zein kanpokoenak, ulertzeko dugun modua erakusten 
dituzte.”

Enpresaren Erantzukizun Sozialeko Politika 

Euskaltelek EESko politika bat du, eta han jasotzen da 
Euskaltelek Erantzukizun Sozialarekin duen konpromisoa 
(www.euskaltel.com). EESko politikaz gainera, Euskaltelek 

politiken eta jokabide-kodeen multzo zabal bat du, 
ziurtatzeko balioak praktikan jartzen direla eguneroko 
lanean. Hauek, esaterako:

• Ondo gobernatzeko politika
• Kudeaketa Sistema Integratuaren Politika (Kalitatea, 
Ingurumena, Laneko Arriskuen Prebentzioa).
• Langileen Kode Etikoa eta Hornitzaileen Kode Etikoa
• Hizkuntza Politika.
• Arriskuak Kontrolatzeko eta Kudeatzeko Politika
• Informazioaren Segurtasuneko Araudia
• Informazioaren Arriskuak Kudeatzeko Politika.
• Genero Politika
• Enpresa Defendatzeko Politika

Gure akziodunak

2013ko abenduaren 31n, Euskaltelen kapital soziala 379,6 
milioi euro zen, eta jaulkipen-saria, berriz, 79,4 milioi euro.

Konpainiaren funts propioak 500,8 milioi euro ziren.

Hauek ziren Euskaltelen akziodunak 2013ko abenduaren 
31n:

Administrazio-organoak

Euskaltelen administrazio-organoak dira Akziodunen Batzar 
Nagusia eta Administrazio Kontseilua.

Akziodunen Batzar Nagusia

Unean indarrean dagoen legediak ezartzen duen bezala, 

ENPRESAREN ERANTZUKIZUN SOZIALEKO (EES) 
IKUSPEGIA

                                                               
Internacional Cable B.V. 3.043.234 %48,10

Kutxabank, S.A. 2.710.065 %42,83

Araba Gertu, S.A. 447.053 %7,07

Iberdrola, S.A. 126.538 %2,00

GUZTIRA 6.326.890 %100,00
               

Akzioduna   Akzioak  % 

Euskaltelen profila
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ekitaldi bakoitzaren lehen sei hilabeteen barruan elkartzen 
da Euskaltelen Akziodunen Batzar Nagusia aurreko 
ekitaldiko urteko kontuak onartzeko, kudeaketa soziala 
amaitzeko eta emaitzaren aplikazioa ebazteko (Ohiko 
Batzar Nagusia).

Horrez gainera, Akziodunen Batzar Nagusia egiten da une 
bakoitzeko egoera zehatzek hala eskatzen badute (Ezohiko 
Batzar Nagusia). Urtean behar beste akziodunen ezohiko 
batzar nagusi egiten dira.

Administrazio Kontseilua

Euskaltel administrazio-kontseilu batek administratzen 
du Euskaltelen Estatutuetan jasotakoaren arabera, 
Administrazio Kontseiluak gutxienez 5 kontseilari eta 
gehienez 11 izan behar ditu, eta Akziodunen Batzar 
Nagusiari dagokio haiek izendatzea. Kontseilariak pertsona 
fisikoak edo juridikoak, akziodunak edo ez-akziodunak izan 
litezke.

Akziodunen Batzar Nagusiak erabaki du Euskaltelen 
Administrazio Kontseilua ahotsa eta botoa duten 8 
kontseilarik (7 gizonezko eta 1 emakumezko) osatzea. 
Zortzi kontseilari horietatik 5 kanpoko kontseilari ahaldunak 
dira, konpainiako akziodunak ordezkatzen baitituzte, eta 3 
kanpoko kontseilari independenteak dira, konpainiaren 
kudeaketari eta kapitalari lotu gabeak.

Euskaltelen Administrazio Kontseiluaren presidentea 
kanpoko kontseilari ahalduna da, baina, haren funtzio 
exekutiboak kontuan hartuta, kontseilari exekutibotzat 
hartzen da ordainsariei dagokienez.
Kontseilari-karguaren ordainsaria haren izaeraren 
araberakoa da:

a) Kanpoko kontseilari ahaldunaren karguak ez du 
ordainsaririk.
b) Kanpoko kontseilari independentearen karguak 
ordainsaria du.
c) Kontseilari exekutiboaren karguak ordainsaria du. 
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Administrazio Kontseiluko idazkaria ez da kontseilaria.

Administrazio Kontseiluak funtzionamendurako barne-
araudi bat onartu du (Administrazio Kontseiluaren 
Araudia), eta han jasotzen ditu bere jarduera-printzipioak, 
antolakuntza eta funtzionamenduko oinarrizko arauak eta 
kideen jokabide-arauak, bere funtzioetan (administrazioa, 
ikuskapena eta interes soziala ordezkatzea) gardentasun, 
eraginkortasun, indar eta kontrol handiena izateko.

Bestalde, kontseilariei eskatu beharreko gaitasuna eta 
esperientzia zehazteari dagokionez, eskumen hauek 
dagozkio Izendapen eta Ordainketen Batzordeari:

- Gaitasuna, prestakuntza eta, dagokionean, 
independentzia, baita zintzotasun-baldintzak, egokitasuna, 
kaudimena, konpetentzia, prestasuna eta bere 
funtzioarekiko konpromisoa —kontseilari-kargua edo 
batzorde jakin bateko kidea izateko beharrezkoak direnak— 
mantentzen direla ebaluatzeko eta etengabe berrikusteko 
urteko programa bat ezartzea eta gainbegiratzea, eta 
Administrazio Kontseiluari proposatzea hari buruz egokitzat 
jotzen dituen neurriak, horretarako behar duen edo egoki 
irizten dion edozein informazio edo dokumentazio biltzeko 
aukera izanik.

- Aztertzea, kontseilari bat izendatzeko epea 
amaitu aurretik, ea egokia den hura berriz hautatzea, eta, 
dagokionean, parte hartzen duen Administrazio Kontseiluko 
batzordeetan jarraitzea.

- Egiaztatzea berriz hautatu beharreko kontseilariak 
betetzen dituela Sozietateko kontseilari guztiei eskatzen 
zaizkien baldintzak, Legeak ezarritakoaren arabera, eta 
ebaluatzea aurreko agintaldian egin duen lanaren kalitatea 
eta kontseilari-karguari eskaini diona eta, espresuki, 
zintzotasuna, egokitasuna, kaudimena, konpetentzia, 
prestasuna eta bere funtzioarekiko konpromisoa.

- Administrazio Kontseiluari helaraztea, aurreko 
ataletan azaldutako prozedurak amaitutakoan, kontseilarien 
berrautapenari buruzko bere proposamena (kontseilari 
independenteen kasuan) edo txostena (gainerako 
kontseilarien kasuan). 

Akziodunek, Administrazio Kontseiluarekin harremanetan 
jartzeko, Kontseiluko idazkariaren bidez egiten dituzte 
iradokizunak.

Administrazio Kontseiluko batzordeak

Estatutu sozialetako 49. artikuluan eta haren 
Erregelamenduko 19. artikuluan aurreikusitakoaren 
arabera, Administrazio Kontseiluak batzorde hauek eratu 
ditu 2013an.

Ikuskatze eta Kontrol Batzordea

Izaera eta funtzioak: Ikuskatze eta Kontrol Batzordeak 
informazio- eta kontsulta-funtzioa du, ez du funtzio 
exekutiborik, bere jarduera-eremuan informatzeko, 
aholkatzeko eta proposamenak egiteko ahalmena 
du, eta estatutu sozialetan eta bere Erregelamenduan 
aurreikusitakoaren arabera jokatuko du.

Batzordearen helburu nagusia da Administrazio Kontseiluari 
laguntzea, informazioa ematea eta proposamenak egitea 
estatutu sozialek, Kontseiluaren Erregelamenduak eta 
Batzordearen Erregelamenduak une bakoitzean esleitzen 
dizkion gaiei buruz.

Osaera:Administrazio Kontseiluak erabaki du Ikuskatze eta 
Kontrol Batzordea kanpoko lau kontseilarik osatuko dutela 
(bi ahaldun eta bi independente).

Ikuskatze eta Kontrol Batzordeko lehendakaria kanpoko 
kontseilari ahaldun bat da, eta idazkaria, berriz, 
Administrazio Kontseiluko idazkari ez-kontseilaria).

Funtzionamendua:Batzordea urtean bi, hiru edo lau 
aldiz elkartuko da, hirugarren batzuei bidali behar zaien 
informazio ekonomiko-finantzarioa eta kudeaketakoa 
berrikusteko, aurkeztu aurretik, eta lehendakariak bere 
funtzioak behar bezala garatzeko egoki irizten diolako 
deitzen duen bakoitzean ere elkartuko da.

Lehendakariak Batzordea deituko du, betiere, Administrazio 
Kontseiluak edo Administrazio Kontseiluko lehendakariak 
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txosten bat egiteko edo proposamenak gauzatzeko 
eskatzen duenean, edo Batzordeko kideen herenak eskatzen 
duenean.

Izendapen eta Ordainketen Batzordea

Izaera eta funtzioak:Izendapen eta Ordainketen Batzordeak 
informazio- eta kontsulta-funtzioa du, ez du funtzio 
exekutiborik, bere jarduera-eremuan informatzeko, 
aholkatzeko eta proposamenak egiteko ahalmena 
du, eta estatutu sozialetan eta bere Erregelamenduan 
aurreikusitakoaren arabera jokatuko du. Batzordearen 
helburu nagusia da Administrazio Kontseiluari laguntzea, 
informazioa ematea eta proposamenak egitea estatutu 
sozialek, Kontseiluaren Erregelamenduak eta Batzordearen 
Erregelamenduak une bakoitzean esleitzen dizkion gaiei 
buruz.

Osaera:Administrazio Kontseiluak erabaki du Izendapen 
eta Ordainketen Batzordea kanpoko lau kontseilarik 
osatuko dutela (bi ahaldun eta bi independente). Ikuskatze 
eta Kontrol Batzordeko lehendakaria kanpoko kontseilari 
independente bat da, eta idazkaria, berriz, Administrazio 
Kontseiluko idazkari ez-kontseilaria.

Funtzionamendua:Batzordea urtean bi, hiru edo lau 
aldiz elkartuko da, bere eskumenekoak diren gaien 
egoeraren ohiko berrikuspen eta ebaluazio bat egiteko, 
eta lehendakariak bere funtzioak behar bezala garatzeko 
egoki irizten diolako deitzen duen bakoitzean ere 
elkartuko da.Lehendakariak Batzordea deituko du, betiere, 
Administrazio Kontseiluak edo Administrazio Kontseiluko 
lehendakariak txosten bat egiteko edo proposamenak 
gauzatzeko eskatzen duenean, edo Batzordeko kideen 
herenak eskatzen duenean.

Beste enpresa batzuetako parte-hartzea 

Bere enpresa-helburuak lortzeko lana errazteko, Euskaltelek 
enpresa hauetan parte hartzen du: Andornet S.A, 
Hamaika Telebista Hedatzeko Taldea eta Safelayer Secure 
Comunications

Zuzendaritza Batzordea eta Zuzendaritza Taldea 

Zuzendari nagusiak eta erabaki-zentroetako zuzendariek 

osatzen dute Zuzendaritza Batzordea. Haien mende daude 
funtzio-zuzendaritzak; komunitate lokalekoak dira denak, 
bat salbu (Europako Batasuna du jatorri hark ere). Bestalde, 
Euskaltelen Zuzendaritza Taldea hauek osatzen dute: 
presidenteak, zuzendari nagusiak, erabaki-zentroetako 
zuzendariek eta funtzio-zuzendariek. Zuzendaritza Taldea 
erakundeko langileen azken arduraduna denez, Euskaltelek 
uste du haren bidez hedatzen duen “ate irekietako” politika 
dela modurik onena langileek konpainiaren bilakaerari 
buruz izan ditzaketen iradokizunak bideratzeko.

Organigrama

2013ko abenduaren 31n, hau zen organigrama exekutiboa: 
(hurrengo orrialdean). 

Euskaltelen, antolakuntzako eta kudeaketako aldaketak 
egin dira 2013an. Hauek dira aldaketok, laburbilduz: 
- Zuzendari nagusi berria dugu; Administrazio Kontseiluari 
informazioa ematen dion konpainiako exekutibo nagusia 
da.
- Organigrama berri bat diseinatu da, urtearen erdialdean, 
Euskaltelek merkatuan duen lidergoa indartzeko eta 
zabaltzeko; horretarako, Sail Korporatiboa (Presidentziaren 
mendekoa) eta Operatiboa (Zuzendaritza Nagusiaren 
mendekoa) sendotu dira.
- Sail Korporatiboa arduratzen da harreman instituzionalak 
eta gure enpresak merkatuan duen irudi soziala sustatzeaz; 
horrez gain, negozio-esparru berriak sortzeko aukerak 
aztertzen ditu, enpresaren garapen korporatiboa sendotuz. 
- Gainerako esparruek, negozioaren egunerokoan gehiago 
parte hartzen dute, eta esparru operatiboa osatzen dute. 
Hala, gure bezeroen kudeaketaren garrantzia sendotu nahi 
dugu, baita geroz eta produktu-estrategia hobeak garatzeko 
beharraren garrantzia ere. Halaber, gure baliabideen 
kudeaketa ekonomiko eta finantzarioa hobetzearen alde 
egiten segitu nahi dugu.
- Urtean zehar, Euskaltelen Administrazio Kontseiluak 
zenbait izendapen onartu ditu, presidenteak eta zuzendari 
nagusiak proposatuta. Izendapen horiek aurrerapauso bat 
dira gure konpainiaren antolaketa-egituran, eta enpresa 
datozen urteetarako erronka estrategikoetarako egokitzen 
laguntzen dute. Hona hemen nabarmentzeko erronka 
batzuk:

o Euskaltel Fundazioa Harreman Instituzionalen 
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Zuzendaritzaren barruan txertatzea.
o Antolakuntza, Giza Baliabide eta Kalitate Saileko 
Zuzendaritza sortzea, erabaki-zentro gisa. Zuzendari 
nagusiaren mende, Euskalteleko lantaldearekin eta gure 
enpresaren egiturarekin zerikusia duten bi funtzioak beteko 
ditu: Giza Baliabideak, Antolakuntza eta Kalitatea.
o Beste bi zuzendaritza berri sortzea —Onlineko Kanala 
eta Telebista— Bezeroen Kudeaketako Erabaki Zentroaren 
barruan, gure estrategia konpainiaren hazkunde-foku 
estrategikoei jarraikiz indartzeko. 

EES-AREN KUDEAKETA

Euskaltelek, EESaren kudeaketa-sistemaren garapen gisa 
eta 2011-2013ko Plan Estrategikoari lotuta, Enpresaren 

Erantzukizun Sozialeko Gidaplan bat ezarri du. Hark 
osatzen du gizarte- ingurumen- eta ekonomia-inpaktuaren 
kudeaketarako estrategia, eta hark markatzen ditu 
horretarako ezarri eta garatu beharreko ekintzak. Hala, 
Euskaltelek pixkanaka hartu dituen barruko zein kanpoko 
konpromisoei erantzuten die, besteak beste, Nazio Batuen 
Mundu Ituneko Printzipioak, UNE-EN ISO 14001 Arauaren 
araberako ingurumen-kudeaketako sistema eta EMAS IIIren 
araberako Ingurumen Adierazpena.

2013an, Euskaltelen erantzukizun sozialaren politikari 
buruzko ikastaro pilotu bat jarri zen martxan Ikhazi 
tresnaren bidez; 41 lagunek hartu zuten parte, eta 61 ordu 
izan ziren guztira.
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Erantzukizun soziala konpainia osoan zeharka hedatu 
beharreko politika bat da, eta, Euskaltelen, Harreman 
Instituzionalen Sailak koordinatzen du. Sail horren 
helburua da Euskaltelen EES alorreko politikak eta ekintzak 
dinamizatzea, gainbegiratzea eta hobetzea, konpainian 
gidaplanean definitzen diren ekintzak bultzatuz.

Interes-taldeak identifikatzea da funtzio nagusietako bat, 
eta lan horri aldian behin ekiten zaio, Plan Estrategikoa 
egiteko prozesuarekin batera (hiru urtez behin), eta Gizarte 
Inkesta argitaratzeko prozesuarekin batera berrikusten da.

2013an, EES politikaren eta Arrisku Korporatiboak 
Kudeatzeko Politikaren ondorio gisa, Informazioaren 
Segurtasunaren Kudeaketa Sistema ezartzen jarraitu da, 
haren irismena produktu eta zerbitzu berrietara hedatuz. 
Bestalde, ondo gobernatzeko politika garatzeko, delituak 
prebenitzeko arriskuak kudeatzeko sistema bat ezarri da 
(Corporate Defense), eta, hala, Euskalteleko Arriskuen 
Kudeaketarako Sistema —giza baliabideak barne dituena— 
handitzen eta hobetzen jarraitu da.

Abiatutako ekintzen emaitzak

2013ko lorpenik garrantzitsuenak hauek izan dira:

• 2012ko Aurrerapen Txostena egin eta argitaratzea 
(Advanced)
Nazio Batuen Mundu Itunarekiko konpromisoa, 2003an 
sinatua, berritu da. 

2012ko Erantzukizun Korporatiboaren Txostena

GRIren arabera (Global Reporting Initiative) egin da 
Euskaltelen Erantzukizun Korporatiboaren Txostena, eta, 
gainera, hirugarren aintzatetsi batek A+ gisa egiaztatu du 
(AENOR). 

• EESarekiko konpromisoa

Euskaltelek EESarekiko duen konpromisoa, kudeaketa 
aurreraturako gure apustua eta enpresaren erantzukizun 
sozialean erreferente izateko helburu estrategikoa direla 
eta, erabaki da jasangarritasun-arloko topaketa-foroetan 
eta jardunbide egokiak ikasteko eta partekatzeko foroetan 

parte hartzea Euskaltelek: Mundu Itunaren Espainiako 
Sarea, Izaite, Euskalit, Innobasque. Foro Bizkaia, Foro 
Álava de Responsabilidad Social Empresarial, etab. 
2011n, emakumeen ahalduntzea sustatzeko printzipioen 
ekimenarekin bat egin genuen (Unifemen eta Nazio 
Batzuen Mundu Itunaren ekimena). 

Basque Ecodesign Centerren parte du Euskaltelek. Zentro 
horren helburua da enpresek eta Eusko Jaurlaritzak 
osatutako sare bat edukitzea Euskadin, enpresa-ideien eta 
-jardueren garapena ekodiseinuaren bidez sustatzeko, eta, 
hala, lehiakortasuna hobetzen laguntzeko eta ingurumen-
inpaktuak sortzea prebenitzeko Euskadin, eta aldi berean 
Europar Batasunean erreferente bihurtzea. Hori horrela, 
enpresa askoren ordezkariak izan ziren “Ingurumenaren 
aldeko trakzioarekin konprometituta” jardunaldian. 
Euskaltel izan zuen anfitrioi Basque Ecodesign Center-
ek (BEdC) Europako Kalitatearen XIX. Astearen barruan 
antolatutako ekitaldi horrek.

Sariak, aintzatespenak eta ziurtagiriak

Euskaltelek, aldian behin, erakunde aintzatetsien 
ikuskapenak izaten ditu bere jardueraren zenbait alorretan, 
eta, hala, ziurtagiriak berritu ditu:

• Kalitatearen Kudeaketa Sistemaren Ziurtagiria (ISO 
9001)
• Ingurumen Kudeaketaren Sistemaren Ziurtagiria 
(ISO 14001)
• EMAS III Sistema Komunitarioko Erregistroan izena 
ematea
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• Laneko Segurtasun eta Osasunaren Kudeaketa Sistemaren 
Ziurtagiria (OHSAS 18001)
• Informazioaren Segurtasunaren Kudeaketa Sistemaren 
Ziurtagiria (ISO 27001)
Ziurtagiri horiek eskuragarri daude gure webgunean (www.
euskaltel.com)

Euskaltelek sari eta aintzatespen hauek jaso ditu 2013an:

• Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle batzuek egindako 
Guía de Buenas Prácticas en Responsabilidad Social de 
Género (RSG) eskuliburuan, Euskaltel aintzatetsi zuten 
ordutegiak arrazionalizatu eta familia-bizitza eta lana 
uztartzearen alde egiteagatik.

Ingurumenaren aldeko trakzioarekin konprometituta” jardunaldia, Europako Kali-
tatearen XIX. Astea dela eta antolatua

• Hirukideren aintzatespena ere jaso zuen Euskaltelek 
(Euskadiko Kide Ugariko Familien Elkarteen Federazioa da 
Hirukide). Urtean zehar laguntzaile izan dituen erakunde 
edo pertsona juridikoei ematen dien saria eskuratu du.
• Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politikako 
Sailak ere aintzatetsi du Euskaltel, bere borondatez 
EMAS erregistrora atxikiz ingurumen-portaera etengabe 
hobetzeagatik.

EES-AREN SEGIMENDUA

Egindako EESko jardueren eta haien eraginaren segimendua 
hainbat tresnaren bidez egiten da:
• Enpresaren Erantzukizun Sozialaren Gidaplanaren Aginte 
Koadroaren segimendua.
• Ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-alorrean ezarritako 
helburuen segimendua (1. kapitulua, Euskaltelen 
aurkezpena).
• Gogobetetze-azterketak (inkestak bezeroei eta langileei).
• Gizarte-inkesta (interes-talde guztiak sartzen dira).
Interes-taldeen pertzepzio-azterketa

Euskaltelek bere kudeaketa-sistemaren bidez hedatzen 
duen ikuspegiak baliozkotu egiten du interes-taldeen 
ikuspegiaren ezagutza, hobekuntza-eremuak ezarri ahal 
izateko gure ingurune sozialarekiko konpromiso-politikak 
bultzatzeko. Horretarako, hainbat tresna ditu:

INTERES-TALDEA PERTZEPZIO-TRESNA MAIZTASUNA

Gizartea Gizarte-inkesta Bi urtean behin

Langileak Langilearen gogobetetze-inkesta Bi urtean behin

Hornitzaileak Gizarte-inkesta Bi urtean behin

Banatzaileak Gizarte-inkesta Bi urtean behin

Bezeroak Bezeroen gogobetetze-inkesta eta gizarte-inkesta Urtean behin

Kontseilariak

Administrazio Kontseiluaren bilerak Gutxienez, hiru hilean behin

Akziodunen Batzar Nagusiaren bilera Gutxienez, urtean behin

Gizarte-inkesta Bi urtean behin
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Gizarte-inkesta

Euskaltelek gizarte-inkestak egiten ditu bi urtean behin. 
Gizarte-inkestaren helburu nagusia da, alde batetik, interes-
taldeen eskaerak ezagutzea, gero enpresaren estrategian 
integratzeko, eta, bestetik, Euskaltelek eskaera horiekiko 
gaur egun duen portaera aztertzea. Inkesta 22 atribututan 
oinarrituta dago, eta emaitza hauek lortu dira interes-
taldeek garrantzitsuentzat jotzen dituzten 10 atributuetan.

Gure interes-taldeek portaera hauek baloratu dituzte 
indargunetzat (hala ere, haiek indartzen jarraitu behar 
dugu):
• Lege-betebeharrak betetzea
• Sendotasun eta kaudimen finantzarioa lortzea.
• Bezeroekiko harreman berezia eta hurbilekoa 
izatea.
 
Bezeroekiko inkestak (gogobetetze-azterketak)

Eraginkortasun-arrazoiak direla eta, merkatu bakoitzeko 
bezeroen gogobetze-azterketa bi urtez behin egitea erabaki 
da. 2013an, Etxeko Merkatuko bezeroen gogobetetze-
azterketarekin hasi gara.

Bezeroen gogobetetze-azterketetan hobekuntzak egiteko, 
azterketa kualitatibo bat egin da bi merkatuetan (etxekoa eta 
enpresakoa), bezeroek hautematen dituzten hobekuntza-
itxaropenak eguneratzeko. Horren ondorioz, galdera-sortak 
aldatu ditugu, eta gogobetetze-azterketa sartu dugu baja-
prozesuan.

Etxeko bezeroen gogobetetze-azterketaren emaitzetan, 
alderdi hauek dira azpimarratzekoak:

- ezarritako helburua gainditu du gogobetetze-maila 
orokorrak, eta lehiakideekiko aldea handia da.
- Produktu-lerroka, bezeroak telebistarekin daude 
gusturen, gero telefonia finkoarekin, gero, Internetekin, eta, 
azkenik, telefonia mugikorrarekin.
- Atributukako gogobetetze-mailek lerro guztietan 
gainditzen dituzte lehiakideen mailak.
- Dendako arretaren atributuan soilik ez da lortu 
ezarritako helburua. Atributu hori bera da iazkoa baino 
puntu gutxiago lortu duen bakarra.
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Konpromisoak

2014ko EES Ekintza Plana osatuko duten ekintzak memoriako kapituluetako “Konpromisoak” atalean jasota daude. 
Hala ere, gizartearekin arduratsua den enpresa gisa garatu beharreko beste ekintza-lerro batzuk ere identifikatu dira, 
eta kapitulu honetan jaso dira.

Zertan arituko gara 2014an?

• ISO 27001 Arauaren araberako informazioaren segurtasuneko kudeaketa-sistema ezartzen jarraituko dugu
• Erakundeetan delituak prebenitzeko Arriskuen Kudeaketarako Sistema ezartzen jarraituko dugu (Enpresaren 

Defentsa)
• Gizarte-inkestako azterketatik eratorritako ekintzak gauzatzea

Langileekiko inkestak (gogobetetze-azterketak)

Aurrez ezarritako sistematikari jarraituz, 2013an, erakundeko 
pertsonei klima-inkesta egitea egokituko litzateke, baina, 
antolakuntza-egitura arrazionalizatzeko eta optimizatzeko 
egin diren hainbat prozesu kontuan hartuta, erabaki da 
egokiagoa dela martxan dauden prozesuak amaitutakoan 
egitea pertzepzio-azterketak. Hala ere, gizarte-inkestaren 
esparruan, interes-talde gisa sartu da langileen kolektiboa, 
eta inkesta langile guztiei helarazi zaie. Horren ondorioz, 
emaitza hauek lortu ditugu:

Portaera hauek indargune gisa baloratu dira: erakundearen 
emaitza ekonomikoak hobetzea eta lege-betebeharrak 
betetzea.



Balio-katearekiko erlazioa
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Jarduerari ekin zionetik, Euskaltel bere kudeaketa-
jarduerak aberastuz joan da erreferenteetatik hartutako 
hainbat kontzeptu aplikatuz, hala nola erabateko kalitatea, 
bikaintasuna kudeaketan, berrikuntza eta kudeaketa 
aurreratua kontzeptuaren parte diren beste batzuk. Izan 
ere, kudeaketa aurreratua da, krisian dagoen ingurune 
ekonomiko honetan, balio-kate gero eta globalizatuagoak 
dituela eta lehiakide handiak dituen merkatu bat duela, 
bere lehiakortasuna handitzeko Euskaltelek egin duen 
apustuaren oinarria. 

Kokapen berria lortzea (Plan Estrategikoko 3. erronka), 
bezeroaren emozioak bikain kudeatuz lehiakideetatik 
bereizteko, ez da lortzen ez bada eraginkortasunez 
jarduten balio-kateko eragile guztiekin —produktuen eta 
zerbitzuen diseinua eta garapena, haien merkaturatzea, 
ekoizpena, banaketa eta zerbitzuaren bermea—. Horregatik, 
bere estrategian sartzen du Euskaltelek eraginkortasun 
operatiborako giltzarri diren hornitzaileen kudeaketa 
konpainiaren prozesu askotan.

BEZEROEKIKO HARREMANA 

Gure bezeroei ere eragin die krisiak. Horregatik, ahalegin 
handia egiten dugu bezeroen emozioak bikain kudeatzeko 
estrategiarekin lotutako ekintzak garatzeko. Bezeroen arreta 
eta leialtzea dira kudeaketa horren oinarriak. 

BEZEROARENTZAKO ARRETA

Bezeroarentzako Arreta Prozesuan parte hartzen duten 
alorretan arreta-jarduera hauek kudeatzen dira: informazioa, 
matxura-abisuen arreta eta kudeaketa, erreklamazioen 
arreta eta kudeaketa, eta bezeroen —partikularrak nahiz 
enpresak— eskaera administratiboen arreta eta kudeaketa.

Bezeroarekiko hurbiltasuna bultzatzeko, Euskaltelek 
hainbat baliabide ditu bezeroei arreta egiteko haiek 
nahi duten moduan, unean eta lekuan: telefonoz arreta 
egiteko plataformak, saltokiak, webgunea, foroak, posta 
elektronikoa, faxa, eskutitza, arreta presentziala enpresaren 
bulegoetan eta enpresaren zuzendaritzaren banatzaileen 
bidez.

Euskaltelek bezero bati arreta egiteko eskaera bat jasotzen 

Kapitulu honek Nazio Batuen Mundu Ituneko 1., 2., 5., 7., 8. eta 10. printzipioak betetzen ditu.

duenean, bideratu egiten du eskaera, kasu bakoitzerako 
definitutako eta dokumentatutako arrazoibide eta 
prozedurak erabiliz, bezeroaren beharrizanari ahalik eta 
lasterren behar bezala erantzuteko. Bezeroari eskaera 
egiten duen unean bertan erantzutea ezinezkoa denean, 
beharrezko datuak hartzen dira, dagokion sailari esleitzen 
zaio eskaera, eta bezeroari jakinarazten zaio ziur aski 
noiz erantzungo zaion. Matxura-abisuen arretaren kasu 
espezifikoan, gorabehera urrutitik ezin bada konpondu, 
teknikari bat bidaltzen da bezeroaren etxera.

Hala informazio-eskaeretarako nola matxura eta 
erreklamazioen arreta eta kudeaketarako, Euskaltel 
bezero-mota bakoitzaren beharrizanetara egokitzen da: 
Partikularrak, SOHO, ETE eta Bezero Handia; telefono 
bidezko arretarako plataforma espezifikoak ditu segmentu 
horietako bakoitzarentzat.

2013. urtean, Euskaltelen telefono bidezko arretarako 
plataformek etxekoen zein enpresen 1.817.960 bezero-
deiri erantzun diote. Saltokien sareak arreta zuzenekoa eta 
pertsonala eskaini diete EAE osoan, eta, gainera, enpresa 
bezeroek banan-banan esleituak dituzten kudeatzaileen 
arreta izan dute.

Euskaltelen saltoki-sarea honela osatuta dago:

• Euskaltelen 48 saltoki eta arretagune esklusibo; haietatik, 
26 Bizkaian daude, 17 Gipuzkoan eta 5 Araban. 
• Arreta bereziko 10 saltoki, beste marka batzuekin 
partekatuak; haietatik, 8 Bizkaian daude eta 2 Araban. 
• Bi corner, Bizkaian.

Azpimarratzekoa da webgunearen eta Euskaltel Foroaren 
bidezko arretak 2013an hartu duen garrantzia, baita sare 
sozialena ere, hala nola Twitter eta Facebook. Aipatzekoa 
da banda zabala duten bezeroen % 50ek webgunearen 
parte pribatua erabiltzen duela eskuarki beren kontsultak 
eta zuzemenak egiteko.
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Erreklamazioei dagokienez, telefonoz bidezko plataformen 
eta Euskaltelen saltoki-sarearen bitartez bideratzen dira 
gehienbat. Arazoak ahalik eta azkarren konpontzea eta 
gorabehera-iturriak ezabatzeko behar den informazioa 
eskuratzea da gure kudeaketaren ardatza. Halaber, 
Euskaltelek berariazko harremanak ditu udaletako 
kontsumo-bulegoekin eta kontsumitzaile-elkarteekin 
galderak eta erreklamazioak direla eta. Bestalde, Eusko 
Jaurlaritzako Kontsumo Zuzendaritzaren arbitraje-sistemari 
atxikia dago.

2013. urtean, kontsumo-organismoen bidez 562 
erreklamazio jaso ziren, honela banatuak:

• 38 Euskal Autonomia Erkidegoko Kontsumoko Arbitraje 
Batzordetik iritsi ziren, izapideak han egin ondoren 
(Euskaltel Eusko Jaurlaritzaren arbitraje-sistemari atxikia 
dago eskaintzen dituen zerbitzuen erreklamazioetarako) 
• Gainerako 524 erreklamazioak beste kontsumo-
organismoetatik iritsi ziren.

Euskaltelek egiten dituen komunikazio publiko komertzialen 
testua kontsumitzailea eta konkurrentzia babesteko 
lege-irizpideekin alderatu du Aholkularitza Juridikoaren 
Funtzioak. Euskaltelek ez du espediente administratiborik 
hori dela eta.

Euskaltelek ohiko moduez jakinarazten die bezeroei zer 
tarifa dauden indarrean emandako zerbitzuetarako. Horri 
buruzko informazio guztia webgunean eskuragarri dago; 
halaber eskuratu daiteke telefono bidezko arretarako 
plataformen bidez edo saltokien bidez. Tarifetan aldaketarik 

izan bada, indarrean sartu baino hilabete lehenago gutxienik 
jakinarazten zaie bezeroei. Funtzionamendu hori urtero 
ikuskatzen du kanpoko erakunde independente batek, 
Telekomunikazioetarako eta Informazioaren Gizarterako 
Estatu Idazkaritzaren Kalitate Aginduak ezarritako 
Fakturazio Kalitatearen ikuskapenaren barruan.

BEZEROAREN IRITZIA EZAGUTZEA

Bezeroengandik berengandik (merkaturatze-jardueraren 
ondoriozko zuzeneko edo zeharreko azalpenen, bezeroekiko 
focus group-en, erreklamazioen, iradokizunen, pertzepzio-
azterketen bidez), langileek egindako proposamenetatik, 
merkatutik oro har (konpetentzia behatzearen bidez), 
merkatuaren behatokitik, behatoki teknologikotik eta 
teknologia-hornitzaileen ideietatik datorren informazioa 
erabiltzen da beharrak, itxaropenak eta aukerak biltzeko 
informazio-iturri gisara.

Hala, Euskaltelek zenbait kanal ditu ezarriak bezeroengandik 
informazio egituratua biltzeko. Hauek dira:

• Irudiaren eta publizitatearen tracking-a, marka-irudiaren 
pertzepzioa neurtzen duten elkarrizketa pertsonaletan 
oinarrituta, marka-irudia eta publizitate-presioaren 
errendimendua neurtzeko. 
• Gogobetetze-azterketak etxeko eta enpresako bezeroekin: 
aldian behingo informazioa eskuratzen da, bezeroaren 



30

2013ko Erantzukizun Korporatiboaren Txostena

Balio-katearekiko erlazioa

alderdi garrantzitsuei buruzkoa, zerbitzuaren estrategia 
egokitzeko. Teknika kuantitatiboak eta kualitatiboak 
konbinatzen dituen ikerkuntza-eredu bat diseinatu dugu 
horretarako.
• Gogobetetze-inkestak egiten ditugu telefono bidez 
elkarrizketa bakoitzaren ondoren, bai informazio eta 
eskaeretarako arreta-zerbitzuetan, bai matxura eta 
erreklamazioetarako arretan.

• Azterketa kualitatiboak (produktuen aurretestak, publizitate-
kanpainak..) egiten ditugu, bezeroen iritzia zuzenean 
jasotzeko, eta produktua edo zerbitzua bezeroarengana 
egokitzen dugu. Horrez gain, bezeroarengana iristeko 
egokiena den kanal edo mezua erabiltzen dugu.

Enpresetarako Merkataritza Saileko kudeatzaile komertzialek 
bezeroekin duten harreman zuzenari dagokionez, ez da 
aldaketarik izan; beraz, aurreko sistematikari eutsi zaio.

DATU PERTSONALEN BABESA

ISO 27001 arauaren araberako Informazioaren 
Segurtasuneko Kudeaketa Sistema bat dauka Euskaltelek, 
eta kanpo-ikuskapena egiten zaio 2012az geroztik. 2013an, 
dagokion berritze-ikuskapena egin zaio. Datuak Babesteko 
politika du Euskaltelen Informazioaren Segurtasunerako 
Kudeaketa Sistemak. Han jasotzen dira politika hori behar 
bezala gauzatzeko berariazko prozedurak.

Prozedura horien xedea zera da: datu pertsonalak 
kudeatzea eta haien mantentze-lanak egitea, kontuan 
izanik betiere horri buruzko legeriak agintzen duen kalitate-
printzipioa, bezeroei dagozkien eskubideak (datuak 
eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko 
eskubidea, interesdunaren onespen-printzipioari jarraikiz), 
baita hirugarren batzuek zerbitzuak emateko bezeroen 
datu pertsonalak kontrolpean ematea ere. Politika horretan, 
nahitaezkoa da segurtasun-neurriak legeriak eskatutako 
mailan betetzea. 2013an, Datuak Babesteko Lege Organikoa 
betez, dagokion ikuskaritza egin da, Euskatelen kudeaketa-
sisteman lege hori betetzen dela egiaztatzeko.

2013an, gure bezeroek 2.816 eskaera eta 46 erreklamazio 
egin dituzte arlo horretan, eta ez da jaso inolako zigorrik 
alor horretako legea edo obligazioak ez betetzeagatik. 

Halaber, 2013an, langileak trebatzen jarraitu dugu, datuak 
babestearekin eta sistemen segurtasunarekin loturiko gaiei 
dagokienez:

• Arloko legeria ez betetzeko arriskua —eta, beraz Datu 
Pertsonalen Babeserako Agentziak zigorra jartzekoa— 
murriztea.
• Datuen kalitatea ahalik eta onena izatea. 
• Bezeroarentzako arretaren kudeaketa hobetzea, datuen 
babesari dagozkion eskaera eta erreklamazioetan. 
• Datuak Babesteko Lege Organikoa garatzeko araudiaren 
89.2 artikuluan ezartzen den lege-obligazio bat betetzea.
• Langileak trebatzea, jakin dezaten zer obligazio dituzten 
eta jakin dezaten, halaber, beren lanean eskuratzen dituzten 
datu pertsonalak segurtasunez eta isilpean erabili behar 
dituztela.

Beren lanean Euskaltelen ardurapeko datu pertsonalen 
fitxategiak eskuratzen dituzten langileentzat edo 
tratamenduaren ardura dutenentzat da trebakuntza. 
Konfidentzialtasuna da gure lantaldearen kode etikoko 
jarduera-printzipioetako bat.

EKINTZA KOMERTZIALAK

2013an, gure bezero aktiboak leialtzekoak izan dira 
ekintza gehienak. Beste askoren artean, bezero aktiboei 
aukera eman zaie kontratatuta ez zeukaten zerbitzu bat 
kontratatzeko eta, proba gisa, doan izateko denbora-tarte 
batez. 

MERKATUKO PRESENTZIA

Etxeetarako Merkataritza, Enpresetarako Merkataritza 
eta Garapen Korporatiboa Sailetako zuzendaritzetan, 
bezeroekiko harreman komertzialari lotutako guztia 
kudeatzen da.

Telekomunikazio finkoei dagokienez, 2013ko ekitaldia 
ixtean, Zuzeneko Sarbideko 385.608 linea zituen Euskaltelek. 
Horrek esan nahi du, batetik, % 0,2 hazi dela, azken bost 
urteetan etengabe behera egin duen merkatu batean 
(2013an, -% 1,5), eta, bestetik, linea-zorroaren osaera hobetu 
egin dela, Zuzeneko Sarbideko lineak telekomunikazio 
finkoko lineen % 98,5 baitziren; aurreko ekitaldiaren itxieran, 
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berriz, % 98. Bestalde, 2013aren amaieran Euskaltelekin 
kontratatutako Banda Zabaleko lineak 259.987ra iritsi ziren; 
beraz, % 4,1 egin zuten gora, eta merkatu osoaren hazkundea 
baino handiagoa izan dute hala. Hirugarrenik, Euskaltelen 
Telebista Digitalari dagokionez, 2013ko abenduaren 31n 
62.274 balio-produktu zeuden; % 13ko hazkundea izan du 
telebista digitalak, eta Zuzeneko Sarbideko bezeroen % 40k 
baino gehiagok dute.

Beraz, EAEko telekomunikazio finkoen merkatu-kuotei 
dagokienez, Estatuko lehen operadore alternatiboa izaten 
jarraitzen du Euskaltelek, eta, beste zenbait negoziotara 
hedatzeari dagokionez, bere sarea duen estatuko lehen 
operadore alternatiboak baino maila altuagoa lortu du. 
Hala, Euskaltelek aitzindaritza partekatzen du telefonia 
finkoko merkatuan, EAEko merkatu-kuotaren % 47k baino 
gehiagok baitu Euskaltelen sare propioa; Banda Zabalean, 
Euskaltel da aitzindaria, EAEko merkatu-kuotaren % 43 
baitu; eta Telebista Digitalean ere Euskaltel da aitzindaria, 
merkatu-kuotaren % 60 baitu.

Bestalde, telekomunikazio mugikorrei dagokienez, telefonia 
mugikorreko 345.422 linea zituen aktibo Euskaltelek 
2013aren bukaeran. Balio-bezeroen (kontratua duten 
bezeroen) kopuruak % 32 egin du gora, berriz ere estatu 
mailako operadoreen lineek bera egin eta OMBek irabazi 
dituzten urte batean. Edonola ere, aurrerapen handia egin 
du Euskaltelek, merkatu-kuota 3 ehuneko-puntu baino 

gehiago igo baitu, eta kontratupeko lineak % 18 baitira jada.
Taulan duzue Euskalteleko bezeroen 2013ko banaketa, 
segmentuaren eta kontratatutako zerbitzu-motaren 
arabera:

HORNITZAILEEKIKO HARREMANA

Balio-kateko agenteak eta, bereziki, hornitzaileak eta 
azpikontratistak gure estrategiaren parte egitea funtsezkoa 
da Euskaltelek bezeroarenganako orientazioan sustatzen 
duen kudeaketa aurreratuan. Interes-talde hori gure 
prozesuetako batzuen egilea da, eta, beraz, gardentasunean 
eta elkarrenganako konfiantzan oinarritutako epe luzeko 
harreman bat mantentzeko estrategiak gauzatzeko lan 
egiten dugu.

Telekomunikazio-operadore gisa jarduten hasi ginenetik, 
gure hornitzaileen gaitasunak eta indarguneak sustatu 
ditugu, kudeaketa aurreratuko kontzeptuak eta 
metodologiak erabiltzera eta, hala, haien lehiakortasuna 
hobetzera animatuz. Bide beretik, Euskaltelek gogobetetze-
mailari buruz galdetzen die bere interes-taldeei gizarte-
inkestan, eta inkesta horren emaitzak erabiltzen ditu hobetu 
beharreko arloak identifikatzeko.

Euskaltelen kudeaketa-sistemak, hornitzaileei dagokienez, 
ekintza hauek hartzen ditu bere baitan: alta eta 
homologazioa; erosketa-prozedura; ebaluazioa eta 

Bezero-kopurua 2013 2012 2011

Etxekoak Enpresakoak Etxekoak Enpresakoak Etxekoak Enpresakoak

Banda Zabaleko bezeroak 214.343 35.835 208.077 32.974 211.821 28.933

Telebista Digitaleko bezeroak 139.476 - 150.263 - 158.284 -

Telefonia mugikorreko bezeroak - Ondoren 
ordaintzekoak (lineak)

235.075 67.742 179.927 65.342 143.371 58.353

Telefonia mugikorreko bezeroak - Aurrez 
ordaintzekoak (lineak)

42.605 - 44.961 - 50.164 -

Sare propioko telefonia finkoko bezeroak 282.220 43.536 284.946 42.490 295.382 40.406

Euskalteleko bezeroen 2013ko banaketa, segmentuaren eta kontratatutako zerbitzu-motaren arabera:



32

2013ko Erantzukizun Korporatiboaren Txostena

Balio-katearekiko erlazioa

balorazioa; trebakuntza-ekintzak eta azpikontratatuen 
kontrola eta jarraipena —bai konpainiaren zerbitzuak 
ematen dituztenena, eta bai sarearen eraikuntza eta 
mantentze-lanak egiten dituztenena—. 

Hornitzaileak bideratzeko eginkizun hori gauzatzeko, 
hautaketa- eta kontratazio-prozesuetan zenbait irizpide 
—kalitatea, konfiantza, gardentasuna eta egiazkotasuna— 
lehenesten dira. 

Euskaltelentzat, bere politikak garatzeko, giltzarria da 
bere hornitzaileek bat egitea bere erantzukizun sozialeko 
politikarekin. Politika horren zati da estandar jakin 
batzuk ezartzea kalitate-kudeaketarako, ingurumen-
kudeaketarako, laneko segurtasun eta osasunerako eta 
abarretarako. Hori sustatzen du Euskaltelek, homologazio-

prozesuaren eta etengabeko ebaluazioaren bidez. Gainera, 
aldizka, komunikatuak bidaltzen dizkiete Kalitate Sailetik, 
Euskaltelen politikekin bat datorren kudeaketa-sistema 
izateak dakartzan abantailak gogorarazteko eta Euskalteli 
hornitutako materialak diseinatu eta ekoizteko ingurumen-
jardunbide egokiei buruzko informazioa emateko — 
Erosketa Berdearen programaren barnean—.

Hurrengo grafikoan, beren kudeaketa-sistema ziurtatua 
duten hornitzaileen ehunekoak ikusten dira (lehentasunezko 
hornitzaile jotakoak sartzen dira, hau da, erosketen % 85 
egiten zaienak, eta, horiez gain, hondakinen kudeatzaileak). 
2013an, hornitzaileen bere kode etikoa hedatzen jarraitu du 
Euskaltelek. Egitasmo horren helburua da hornitzaile-kateak 
ikustea haien arteko harremanetan kanpoan geratzen direla 
eroskeria eta ustelkeria, bi aldeen objektibotasuna eta 
independentzia baldintzatzen baitituzte. 2013an, delituak 
prebenitzeko arriskuak kudeatzeko sistema bat ezarri du 
Euskaltelek, eta, sistema horren barruan, ustelkeriaren 
kontrako politikak ezarri ditu, arriskuak ebaluatu ditu, eta 
haien segimendua eta ebaluazioa egiteko mekanismoak 
ezarri ditu. 

Hornitzaileekiko harremana Erosketak eta Zerbitzu 
Orokorrak sailetik koordinatzen da. 2013an, 664 hornitzaileri 
egin zizkien erosketak gure enpresak, eta horietatik 364 
garrantzizkotzat jo daitezke (6.000 eurotik gorako erosketak 
egin zitzaizkien). Irizpide geografikoak kontuan izanda, 
Euskal Autonomia Erkidegoko hornitzaileei egin zitzaizkien 
erosketen % 54,29 2013an; % 45,71, berriz, beste lurralde 
batzuetakoei.

2013an, oinarrizko jarraibideak aldatu gabe erosketak 
kudeatzeko sistema etengabe hobetzeko prozesuarekin 
jarraituz, hornitzaileen aldizkako ebaluazioaren sistematika 
sinplifikatu da. Euskaltelek, bere kudeaketa-sisteman, 
tresna bat du, non kontraten eta Euskaltelen izenean 
Euskaltelen azpiegituren sorrerarekin eta mantentze-
lanekin erlazionatutako lanak egiten dituzten langileen % 
100 akreditatuak dauden. Lanak hasteko baimena eman 
aurretik egin beharreko lana da. Gainera, tresna horrek 
langile horiek ingurumenaren eta laneko segurtasunaren 
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alorrean trebatzeko ere balio du.

2013an Euskaltelen hornitzaile izan direnak EBkoak dira 
—Suitzan eta AEBn dauden hiru izan ezik—, eta, beraz, ez 
dugu beharrezko ikusi giza eskubideei buruzko azterketarik 
egitea haietan.

2013an, hornitzaile guztiei erosketen bolumen osoaren % 
10 baino gutxiago erosi zaie.

AZPIKONTRATEN KONTROLA ETA SEGIMENDUA

2013an, kontratetako langileen lan-baldintzak aztertzen 
jarraitu dugu. Horrez gainera, zenbait mekanismo aktibatu 
dira, gure prozeduretan zehaztutako Segurtasun eta Osasun 
betebeharren arabera akreditatu gabeko kanpoko langilerik 
ez dadin sartu gure instalazioetara edo gure bezeroen 
instalazioetara.

Azkenik, obrako Segurtasunaren eta Osasunaren 
Koordinazioa geure langileekin egiten hasi gara, lan horren 
zuzeneko gainbegiratzea izateko. 

Konpromisoak

Zertan arituko gara 2014an?

• Bezeroei arreta eta kudeaketa webgunearen bidez 
ematea garatu eta bultzatuko dugu.

• Bezeroen gogobetetzea indartuko dugu, jasotako arre-
tari dagokionez.

• Bezeroak leialtzeko ekintzak egingo ditugu.
• Trakzio-lana egingo dugu gure hornitzaileekin, ondo 

gobernatzeko eta kudeaketa etikoa egiteko konpromisoak 
helaraziz, erakundeetako delituak prebenitzeko Arriskuak 
Kudeatzeko Sistema ezartzearen ondoriozko ekintzen 
artean.



Sarea
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Sarea

Ahalmen eta kapilaritate handiko sare 
propioaren zabalkuntzan oinarritzen 
du Euskaltelek etorkizunerantz 
aurrera egiten duen telekomunikazio-
operadore integralaren bokazioa eta 
ikuspegia, sare horri esker lortzen baita 
balio handiko zerbitzu bereizgarriz 
hornitzea.

Sare hori puntako teknologia duten 
eta zuntz optikoaren erabilera 
intentsiboan oinarritzen diren 
azpiegiturez eta ekipoez osatuta 
dago. Euskaltelek zuzeneko sarbideko 
zerbitzua eskaintzen duen udalerri 
guztietan zabaltzen da, eta herriak 
haien artean eta zentro nodalekin 
konektatzen ditu.

Sare hori dute oinarri gure bezeroek 
eskatutako zerbitzuei erantzuteko 
erabiltzen ditugun teknologiek: banda 
zabala, telefonia finkoa, kable bidezko 

Gure Sarea

Kapitulu honek Nazio Batuen Mundu Ituneko 1. eta 9. printzipioak betetzen ditu.

ZEHAZTAPENA 2011 2012 2013

TELEKOMUNIKAZIO-SAREEN GARAPENA 

Kapital-inbertsioak 51.223 116.372 28.727

Jarritako zuntz-kable kilometroak 4.503 4.626 4.718

Presentziagune-kopurua
(hedapen generikoko nodoak)

1.410 1.422 1.421

Sare propioa duten telefonia finkoko lineak 391.090 384.863 385.604

Azpiegiturak eta ekipamenduak ikus daitezke taula honetan:

telebista eta telefonia mugikorra. 
Azken bezeroengana iristeko 
erabiltzen dituen azpiegitura propioez 
gain, Euskaltelek hainbat interkonexio 
ditu estatuko eta nazioarteko beste 
operadore askorekin; horrela, bezeroak 
herrikoekin bezala konekta daitezke 
munduko edozein tokirekin.

Euskaltelen, Sarearen, Eragiketen eta 
Sistemen Erabaki Zentrotik kudeatzen 
da sarea. 

FIDAGARRITASUNA

Euskaltel martxan hasi zenetik, sarearen 
diseinuari dagokionez, betidanik izan 
du lehentasun handia zerbitzuaren 
segurtasunak, bai baitakigu 
zenbateraino den garrantzitsua gure 
bezeroentzat komunikazio pertsonalak 
eta komertzialak kalitateko hornitzaile 
baten esku uztea.

Hala, Euskaltelen zuntz optikozko 
sarearen topologiak eraztun-motako 
diseinua du. Eraztun horien bidez, 
sareko zati bat eroriz edo moztuz 
gero (istripuak, sabotajeak, edo sarea 
hobetzeko edo mantentze-lanetarako 
mozketa programatuak direla eta), 
zerbitzua babestuta geldituko da. 
Bideen erredundantzia fisiko horretaz 
gain, sareko ekipo eta elementu 
aktibo asko sare-formako eskemetan 
bikoiztuta eta/edo interkonektatuta 
daude; hala, haietako bat matxuratuz 
edo saturatuz gero, trafikoa beste sare 
batera edo batzuetara birbideratzen da 
automatikoki, zerbitzua ez da erortzen, 
eta bezeroak ez du ezer igartzen.

Gainera, “sareko segurtasuna” izeneko 
proiektuak gauzatzen dira urtero, 
sareko arrisku-puntuak kentzeko.

Bestalde, bere ekipo eta instalazioen 
hornitzaile gisa mundu osoan 
ezagunak diren enpresak hautatu 
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ditu Euskaltelek. Horrek, kasu askotan, 
ahalegin ekonomiko izugarria eskatzen 
du. Hala eta guztiz ere, Euskaltelek 
nahiago du zerbitzuaren kalitate eta 
fidagarritasun handia bermatu, eta 
etorkizunean sareak bilakaera eta 
eguneratze hobea izan dezan bermatu.

ZUZENEKO SARBIDE-SAREAREN 
ESTALDURA

Euskaltelek argi du bere bezeroentzako 
telekomunikazioen operadore global 
izateko bokazioa, eta, horretarako, 
zuntz optikozko bere sare propioa 
hedatzen du bere nodoetatik bezeroen 
—eta bezero izan daitezkeenen— 
etxeetara edo haiek dauden tokietara.
Oso bestelako estrategia du 
merkatuko operadore gehienen 
aldean, haiek hirugarren batzuen sare 
eta azpiegiturak hartzen baitituzte 
oinarri. Egia da horrek inbertsioa, 
lana eta denbora eskatzen dituela; 
baina, eskaintzen ditugun zerbitzuek 
bilakaera egokia izateko modu bakarra 
da; bestalde, beste operadoreek eskaini 
ezin ditzaketen zerbitzu aurreratuak 
eskain ditzakegu modu horretara. 
Horri esker, operadore liderra gara 
EAEn, bai banda zabalari dagokionez 
(oso abiadura handiko produktuekin), 
bai ordainpeko telebistari dagokionez 
(telebista digitala eta bereizmen 
handikoa).

2013aren amaieran, Euskaltelek 
4.718 km-ko zuntz optikozko sarea 
zuen, eta gutxi gorabehera EAEko 
866.222 etxe eta 156.774 enpresa eta 
dendak jasotzen zituzten azpiegitura 
horren onurak. Hiriburuetara eta herri 
handienetara ez ezik, 5.000 biztanle 
baino gutxiagoko hainbat herritara 
iristen da sarea (baita 1.000 biztanle 

baino gutxiagoko batzuetara ere). 
Guztira, 2013aren amaieran, 109 
udalerritara iristen zen sarea, eta 
EAEko herritarren % 94,3rengana.

Euskaltelek, bere sarea hedatzean, 
ez du kontuan hartzen sare horrek 
zerbitzua emango dien herritarren 
maila sozio-ekonomikoa; herritar 
guztiak berdinak dira Euskaltelentzat.

Sarea hedatzen jarraituko dugu 
hurrengo urteetan ere, jakitun baikaude 
herritarren telekomunikazio-beharrak 
ase gabe daudela. Gainera, ikusi dugu 
beste sarbide-sare bat izateak lagundu 
duela ordura arte beste aukerarik ez 
zuten edo behar bezalako zerbitzurik ez 
zuten eremuetako biztanleen bizitza-
kalitatea hobetzen. Hori dela eta, 
etorkizunean satelite bidezko Banda 
Zabaleko Interneteko sarbide emango 
duen zerbitzu bat planifikatzen hasi 
zen Euskaltel 2013an, sarbide zaileko 
lekuetarako alternatiba emateko.

SARE MUGIKORRAREN ESTALDURA

Euskaltelek telefonia mugikorrari 
(ahotsa eta datuak mugikortasunean) 
lotutako zerbitzuak eskaintzeko 
eta bere produktuak garatzeko 
beharrezkoak dituen sareko elementu 
guztiak ditu, eta, bezero-kopuruari 
dagokionez, estatuko operadore 
mugikor birtual (OMB) handiena da.

Estatu barneko sarbideko estaldura 
geografikoa egiteko bakarrik 
erabiltzen du gaur egun erabilgarri 
dauden lau operadoreetako baten 
sarea. Beste herrialdeen kasuan, tokiko 
operadoreekin eginiko roamingeko 
akordioei esker, gure bezeroek, lanera 
edo oporretara kanpora joandakoan, 

aukera dute beren terminalak 
erabiltzen jarraitzeko.

WIMAX SAREAREN ESTALDURA

2006az geroztik, ahotseko eta banda 
zabaleko zerbitzuak ematen ditu 
Euskaltelek biztanleak sakabanatuta 
bizi diren eremuetan —batez ere 
nekazaritza-eremuetan—, WIMAX 
haririk gabeko teknologia erabiliz, 
Eusko Jaurlaritzaren lehiaketa publiko 
batean Itelazpi SAren bidez lortutako 
kontratu baten bitartez. 

Zerbitzu horiek jasotzen dituzten 
bezeroak (2013aren amaieran, 3.530 
bat ziren) bizi diren edo lan egiten 
duten tokietan ez zegoen aukerarik 
banda zabaleko zerbitzuez baliatzeko.

ZERBITZU-EMATEAREN KALITATEA

Produktuen eta zerbitzuen kalitatea 
kudeatzeko tresna bat da eskainitako 
zerbitzuaren kalitateari buruzko 
adierazleen jarraipena egitea.

Te l ekomun ika z io - ze rb i t zua ren 
funtzioak (kontratazioaren kudeaketa, 
mantentze-lanak, konexioa, 
fakturazioa...) eta haiek ebaluatzeko 
bezeroek erabiltzen dituzten 
irizpideak elkarrekin lotuz, zenbait 
parametro finkatzen ditu Euskaltelek. 
Parametro horien bidez kudeatzen 
du erabiltzaileari ematen zaion 
zerbitzuaren kalitatea, baita horren 
irudi objektibo eta alderagarria 
eskuratzen ere.

Aldizka, neurtu egiten dira parametro 
horiek, zerbitzuaren kalitateari 
buruzko ministerio-agindu batek 
arautuak, eta emaitzak Euskaltelen 
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webgunean argitaratzen dira. Gainera, 
ministerioak baimendutako erakunde 
independente batek ikuskatzen ditu 
urtero. Orain arte, ez dugu kexarik jaso 
gure produktuen segurtasunarekin eta 
osasunarekin lotuta, eta ez dugu isunik 
jaso zerbitzuaren kalitatea bermatzeko 
agindu hori ez betetzeagatik.

Bestalde, Euskaltelen produktu guztiak 
homologatuta daude, eta espainiar 
estatuko nahiz nazioarteko erakundeek 
eskatutako baldintzak betetzen 
dituzte. Produktuak eta ontziak 
etiketatzeko lege-baldintzak betetzen 
ditu enpresak, aparatu elektriko 
eta elektronikoei buruzko 208/2005 
Errege Dekretuak eta ontziei eta ontzi-
hondakinei buruzko 11/1997 Legeak 
agintzen dutenari jarraikiz. Etiketatzeak 
adierazten du enpresak legea betetzen 
duela, eta produktu eta ontzi horietatik 
sortutako hondakinak kudeatzen 
laguntzen duela. Ecoembesen parte 
hartzeaz gain, hondakin-mota horiek 
kudeatzeko Ecotic Sistema Integratuko 
partaide da gure enpresa.

Hainbat babes-sistemaren bidez 
zaintzen ditugu jabetza intelektualeko 
eskubideak: kontratuak ditugu 
jabetza intelektualeko eskubideak 
babesteko zenbait erakunderekin, 
telebista-kanaletan ematen diren 

eduki babestuengatik eskubide horiek 
ordaintzeko; Erabilera Onargarriko 
Politikan, berriz, sartuta daukagu hau: 
hirugarren baten jabetza intelektualari 
kalterik egiten dion zeinahi jarduera 
debekatuta dago Interneten 
erabileran; berariazko klausulak 
ditugu erabiltzaileekiko kontratuetan; 
gure diseinuak babestu egiten ditugu...
Bezeroei ematen zaizkien 
komunikazio-zerbitzuen kalitateari 
zuzenean edo zeharka eragiten 
dieten ekipamendu, sistema eta 
terminal guztiak Zerbitzuaren Bermea 
prozesuaren bitartez ikuskatzen eta 
kontrolatzen dira, baita mantentze- 
eta zuzentze-lanak egin ere. Sareko 
hutsegiteek eragindako alarmak modu 
zentralizatuan aztertzen dira, ahalik 
eta azkarren esku hartzeko eta gure 
bezeroen zerbitzuetan ahalik eta kalte 
txikiena egiteko. Horrez gain, sareko 
hutsegiteak prebenitzearren, etengabe 
aritzen da Euskaltel prebentziozko 
mantentze-lanetan.

Konpromisoak

Zertan arituko gara 2014an? 

• Zuzeneko sarbideko sarea udale-
rri gehiagotara zabaltzen jarraituko 
dugu.

• Sare-hedapen berriak egin-
go ditugu datu-sareen gaitasuna 
handitzeko (HFCak, enbor-gehikunt-
za eta METRO) eta banda ultraza-
baleko bezeroen eta produktuen 
kopuru handiagoari eusteko, zuntz 
optikoarekin Ethernet-erako sarbi-
deak hedatzeko eta zerbitzuaren 
kalitatea eta bermea hobetzeko

• Satelite bidezko teknologiekin 
Banda Zabaleko Interneten zerbit-
zua eman ahal izateko 2013an abia-
tutako proiektua martxan jarriko 
dugu.

• Telefonia mugikorreko host-a 
migratzeko plan egin egingo dugu, 
aldaketa gardena izan dadin beze-
roentzat.

• Gailu ugaritarako TBaren proie-
ktua garatuko dugu.
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Kapitulu honek Nazio Batuen Mundu Ituneko 7., 8. eta 9. printzipioak betetzen ditu.

INGURUMEN-ERANTZUKIZUNA

Ingurumen-politika eta -estrategia

2011-2013rako Plan Estrategikoren ildotik, Enpresaren 
Erantzukizun Sozialaren (EES) Gidaplana definitu zen, 
zeinetan hura osatzen duten alderdietarako ekintzak 
proposatzen baititu besteak beste, ingurumen-aldagairako. 
EES Gidaplanak hainbat estrategia-lerro ditu, eta 
haietako bat da “Ingurumen Kudeaketako bikaintasuna - 
Jasangarritasuna”, zeinaren helburua baita “konpainiaren 
jardueren ingurumen-inpaktua murrizteko politikak 
martxan jartzea, ingurumen-jardunbide egokiak sustatuz”, 
eta beste bat, biodibertsitatea zaintzea.

Euskaltelek dituen barne- zein kanpo-konpromisoei 
erantzuten die 2011-2013ko EES Gidaplan horrek. Haietako 
batzuk zuzenean ingurumenari lotuak dira; hala nola:

• UNE-EN ISO 14001: Ingurumena Kudeatzeko Sistemak. 
Betebeharrak.
• EMAS III: Ingurumena Kudeatzeko eta Ikuskatzeko Europar 
Batasuneko Sistema
• Mundu Ituneko printzipioak
Ingurumen-kudeaketak sortutako kostuak ez dira bereizita 
kontabilizatzen, baizik eta alor bakoitzaren aurrekontu-

ZEHAZTAPENA 2011 2012 2013

Energia elektrikoa 3.358.986 3.517.500 3.467.932

Gasolioa 112.669 109.958 109.421

Ura eta saneamendua 10.252 10.038 9.587

Kableak 1.498.322 941.335 355.132

Bezeroentzako materialak eta ekipamenduak (kableak izan 
ezik)

13.463.323 8.155.885 4.335.154

Bulegoko papera eta materiala 183.382 188.865 117.131

Hondakinen kudeaketa (kudeatzaileak eta bitartekoak) 23.228 25.160 20.925

Aholkularitzak eta ikuskaritzak 42.038 38.638 32.116

Ingurumen-gastuak (€):

partidei gehitzen zaizkie.

Antolakuntza eta Kalitateko Zuzendaritza arduratzen 
da konpainiaren ingurumen-politika definitzeaz eta 
bultzatzeaz. Euskaltelen ingurumen-arloko jarduerari 
buruzko informazio gehiago eskuratzeko, indarrean dagoen 
EMAS araudiaren bertsioaren araberako Ingurumen-
adierazpen ziurtatua kontsultatu daiteke gure webgunean 
(www.euskaltel.com).

Ingurumen-inpaktuen kontrola

Hasiera-hasieratik, Euskaltelek arreta berezia jarri die 
produktu berriek ingurumenean dituzten eraginei, 
produktu horien inpaktua minimiza dadin, diseinatze-
etapatik bertatik. Adibidez, 2013an produktu merkaturatu 
hauek dira azpimarratzekoak:

Lehenik eta behin, ingurumenari inpaktuak eragin 
diezazkieketen jarduera eta zerbitzuak hartzen dira kontuan 
ingurumen-inpaktuak kontrolatzeko. Gero, ingurumen-
alderdi bakoitza hari lotutako ingurumen-inpaktuaren 
kritikotasunaren arabera identifikatzen eta ebaluatzen 
da, hiru irizpide hauen arabera: larritasuna, kantitate edo 
maiztasuna, eta garrantzia.
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Balorazio horren ondoren, alderdi garrantzitsutzat zein 
jotzen diren erabakitzen da. Alderdi adierazgarrienetan 
jartzen da minimizatzeko eta kontrolatzeko arreta, eta 
kontuan hartzen dira ingurumen-helburuak definitzean

Inguruko jabetzei eragozpen gutxiago sortzeko, Euskaltelek 
bere sarea zabaltzeko abaguneko obrak (hirugarrenek 
sustatutako jarduerak dituzten proiektuak) egitea lehenesten 
du. Horrez gain, Euskaltelek lurpeko kanalizazioen bidez 
egiten du sare horizontalaren kableen azpiegitura guztia, 
eta, beraz, ikusizko inpaktua askoz ere txikiagoa da. Sare 
bertikalari dagokionez, barne-kanalizazioak egiten dira 
eraikinetan edo, bestela, ez da kable beltzik erabiltzen, 
baizik eta eraikinetako fatxaden koloreen antzeko beste 
batzuk.

Halaber, Euskaltel INKOLANen bazkide sortzaileetako 
bat da. Zerbitzu publikoak (ura, gasa, elektrizitatea eta 
telekomunikazioak) ematen dituzten enpresa nagusien 
interes ekonomikoko taldea da INKOLAN, EAEn sortu 
zen, baina estatu osoan jarduten du orain, Katalunian eta 
Nafarron izan ezik. Bazkide bakoitzaren lurpeko sareen 
plano-hornikuntza koordinatzen du enpresa-bazkideekin, 
udalekin, proiektugileekin eta eraikuntza-enpresekin. Hala, 
obren aldez aurreko diseinua eta kudeatze- nahiz gauzatze-
lan egokiak errazten dira, lehendik dauden sareak ez dira 

matxuratzen eta, ondorioz, obrak egiteak sortzen duen 
ingurumen-inpaktua murriztu egiten da.

Azpimarratu behar da Euskaltelen jabetzan ez dagoela 
biodibertsitate handiko habitatak dituen lurzorurik, eta, 
beraz, ez duela inpakturik sortu ez biodibertsitatean ezta 
ondare unibertsaleko edo biosfera-erreserbetako eremu 
babestuetan ere. Bestalde, ez da lanik egiten galzoriko 
espezieen habitatetan.

Hirugarrenek fabrikatutako ekipoen merkaturatzearen 
erabiltzaile eta arduraduna da Euskaltel; oro har, azken 
horiek egiten dituzte eremu elektromagnetikoen inguruko 
inbertsio garrantzitsuak. Erosten dituen eta merkaturatzen 
dituen ekipoek eremu elektromagnetikoen inguruko legeria 
betetzen dutela egiaztatzen du Euskaltelek.

Emisio erradioelektrikoei dagokienez, ahalegin berezia 
egiten du Euskaltelek landa-eremuetan eta irrati-loturetan 
haririk gabeko banda zabalaren kokapenari buruz 
indarrean dagoen legeria betetzeko (WiMAX sarea). Ziurtatu 
da kokaleku horiek guztiak emisio erradioelektrikoek 
sortutako eremu elektromagnetikoen esposizio-mugen 
barruan daudela. Gainera, bezeroarentzako arreta-telefono 
bidez, bezeroei jakinarazten zaie Euskaltelek zer politika 
duen bezeroei instalatzen dizkien ekipoekin lotutako 

Produktua Deskribapena Bezeroaren segmentua

Online Bulegoa Mezularitza eta lankidetzarako irtenbidea Enpresak

Telefonogune Birtuala
Telefonogune-funtzionalitateak dituen produktua, baina ez 
dago bezeroarenean telefonogune bat instalatu beharrik

Enpresak, ETEak eta Kontu 
Handiak

Ahotseko paketea Produktu-sorta (telefonia finkoa eta mugikorra)
Etxeko eta negozioetako 

merkatuak

Hodeiko Segurtasuna Sare informatikoa babesteko segurtasun-konponbidea Enpresak

OSOA Produktu-sorta (telefonia finkoa, mugikorra, Internet eta TB)
Etxeko eta negozioetako 

merkatuak

2013an produktu merkaturatu hauek dira azpimarratzekoak:
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eremu elektromagnetikoei dagokienez Halaber, Euskaltel 
fabrikatzaile ez den arren, merkaturatzen diren mugikorren 
terminalen modelo guztiek homologazio-prozesua 
jasaten dute. Prozesu horren barruan sartzen da Europako 
1999/5/EE (R&TTE) Direktibak ezarritako eginbeharrak 
betetzea; horren arabera, xurgapen-tasa espezifikoa eta 
bateragarritasun elektromagnetikoko EMC testak bete 
behar dira, besteak beste.

Gure enpresak, gainera, kanpoko zerbitzu bat du 
ingurumenarekin eta laneko arriskuen prebentzioarekin 
lotutako legeria guztia identifikatzeko eta eguneratuta 
izateko. Horrez gain, Euskaltelek erabat betetzen du 
ingurumen-arloko legeria, eta ez dugu isunik jaso 
ingurumenaren arloan indarrean dauden araudiak 
(tokikoak, eskualde mailakoak nahiz estatu mailakoak) ez 
betetzeagatik.

INGURUMEN-JARRERA 

Euskaltelek operazio-kontrolak eta segimenduak zehaztu 
ditu, gure jardueraren izaeraren arabera garrantzitsutzat 
hartzen diren kontsumoak, hondakinak eta emisioak 
ingurumen-alderdi garrantzitsuetatik datozenak nahiz ez 
datozenak kontrolatzeko.
 
2013an, prebentzio-ekintzak (jatorrian minimizatzea eta 
berrerabiltzea) sustatzen segitu dugu, baliaraztekoak 
(birziklatzea eta berreskuratze energetikoa) eta 
ezabatzekoak (isuri kontrolatua) baino areago. Zehazki, 
ekintza hauek bultzatu ditugu: energia-kontsumoak eta 
baliabide naturalak (energia elektrikoak, gasolioa eta 
ura) kontrolatzea eta murriztea; materialen kontsumoa 
murriztea (fakturetako, aldizkarietako eta bulegoko papera); 
ekipamenduak eta materialak berrerabiltzea (terminal 
mugikorrak dohaintzan ematea edota saltzea); eta material 
birziklatuak erabiltzea (paper birziklatua)

Energiaren eta uraren kontsumoa

• Elektrizitatearen kontsumoa 

Euskaltelek bi kategoria nagusitan banatzen du elektrizitate-
kontsumoa, kontsumoaren helburuaren arabera: kontsumo 
korporatiboa (langileek behar dutena: argia, aire-girotzea, 
PCak…) eta sareko kontsumoa edo produktiboa (bezeroei 
telekomunikazio-zerbitzua emateko egiten den kontsumoa).
Euskaltelek 2013ko Energia Eraginkortasuneko Plana 
definitu du, eta han jasotzen da eraikinetan kontsumo 

elektriko korporatiboa 28.200 kWh murriztea, gutxi 
gorabehera, neurri hauekin, besteak beste:
o Sentsibilizazio-ekintzak egin dira, eta albisteak argitaratu 
dira enpresako intranetean, energia aurrezteari buruzko 
jardunbide egokien gaineko informazioa emateko eta 
sentsibilizatzeko.
o Eraikin korporatiboaren inguruko argiak murrizteko 
proiektua.
Sareko kontsumoari dagokionez, hauek egin dira:
o DPZetako argiak automatikoki kontrolatzeko eta itzaltzeko 
ikerketa.
o 809 eta 226 eraikinetako Datuen Zentroetako zerbitzariak 
optimizatzeko azterketa.

• Erregaien kontsumoa

Gasolioaren kontsumoa lotuta dago enpresako ibilgailuekin 
eta multzo elektrogenoekin. Eraikinetako eta zentro 
nodaletako energia nagusiaren elikadurak huts egiten 
duenean edo haren mantentze-lanak egiteko jartzen dira 
martxan multzo elektrogenoak. Hori dela eta, kontsumo 
txikia dute, baina aurreikusi ezinekoa.

Erregai-kontsumoa murrizten saiatzeko, neurri hauek hartu 
ditu Euskaltelek:
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ALDERDIA 2011 2012 2013 Unitateak

ENERGIA-KONTSUMOA

Guztira 30.669,53 27.495,45 28.295,87 Mwh

Elektrizitate-kontsumoa Kontsumo korporatiboa 1.924,49 1.966,40 1.923,31 Mwh

Kontsumo produktiboa 28.745,05 25.529,05 26.372,56 Mwh

Gasolioa Ekipo elektrogenoak 0,96 3,35 3,95 Tona

Enpresako autoak 56,42 57,06 56,32 Tona

Langileen autoak 61,35 43,29 31,80 Tona

BALIABIDE-KONTSUMOA

Ura 809 eraikina 3.202 3.183 2.553 m3

226 eraikina 2.082 1.585 1.426 m3

PAPER-KONTSUMOA

Papera Igorritako fakturak 67,36 64,81 35,36 Tona

Argitaratutako aldizkariak 84,43 26,92 12,39 Tona

Publizitate-mailingak 131,42 133,59 93,63 Tona

Materialak (gutun-azalak, inprimakiak) 0,78 0,49 0,41 Tona

Inprimatze-ekipoak (bulegoa) 7,88 7,05 6,60 Tona

MATERIAL-KONTSUMOA

Kableak Zuntz optikozko kableak 52,85 17,15 11,74 Tona

Pare-kableak 100,67 59,62 18,88 Tona

Kable ardazkidea 84,64 80,78 26,52 Tona

Kable siamdarra 14,75 15,65 7,5 Tona

Ekipoak Banda Zabaleko ekipoak 60,31 42,60 29,54 Tona

TB-ekipamendua 152,00 95,23 35,68 Tona

Telefonia-ekipoak 16,14 10,29 9,85 Tona

HONDAKINAK

Hondakin ez-arriskutsuak Zelulosa-hondakinak (papera eta kartoia) 56,78 45,58 37,85 Tona

GEEH (elektrikoak eta elektronikoak) 33,68 57,01 37,87 Tona

Pila alkalinoak 0,25 0,14 0,12 Tona

Hondakin arriskutsuak Botoi-pilak 240 310 430 gramo

Berun azidozko bateriak 16,88 10,77 6,68 Tona

Fluoreszenteak 0,54 0,48 0,61 Tona

EMISIOAK

BEGenak, zuzenekoak CO2 180,74 190,30 189,85 Tona CO2 baliokide

(1.irismena) CH
4

0,24 0,25 0,25 Tona CO2 baliokide

N
2
O 2,83 2,88 2,84 Tona CO2 baliokide

HFC 231,02 12,31 147,89 Tona CO2 baliokide

PFC 0,00 0,00 0,00 Tona CO2 baliokide

SF
6

0,00 0,00 0,00 Tona CO2 baliokide

BEGenak, zeharkakoak 
CO2 6.839,31 6.626,40 4.926,21 Tona CO2 baliokide

(2. irismena)

SO
2

0,29 0,31 0,31 Tona

Aireko beste emisio batzuk NO
X

2,24 2,35 2,35 Tona

Partikula solidoak 0,22 0,24 0,23 Tona

Oinarrizko adierazleak:
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o Leku desberdinetan dauden langileen arteko bileretan 
bideokonferentziaren erabilera sustatzea.
o Auto partikularrak erabili ordez enpresako ibilgailuak 
erabiltzea sustatzea.
o Bi auto elektrikoak erabiltzea.

Enpresako kontuengatik egiten diren joan-etorrietan, 
enpresako autoak —eta ez langileen autoak— erabiltzea 
lehenesten du; izan ere, oro har, enpresako autoek gutxiago 
kontsumitzen dute, eta CO2 gutxiago emititzen dute. Hori 
dela eta, enpresako autoen erabilera handitu nahi dugu, 
eta auto partikularrak joan-etorri laburrenetarako soilik 
erabili. Ondorioz, 2013an, enpresako autoen kontsumoa 
2012koaren oso antzekoa izan da; auto partikularren 
erabilera, aldiz, % 26,5 murriztu da.

• Ur-kontsumoa

Ur-kontsumoari erabilera bat edo beste ematen zaio 
eraikinetako bakoitzaren behar nagusien arabera: giza 
erabilera, ureztatze-lanak eta eraikin eta autoen garbiketa 
barne direla (809 eraikina) eta sareko ekipoak hoztea (226 
eraikina).

2013an, ur-kontsumoak behera egin du 2012arekin 
alderatuta, bai kantitate osoak, bai bi erabilera nagusietako 
bakoitzak.

Kontsumitutako ur guztia Bilbo Handiko Ur Partzuergoak 
eta beste udal-sare batzuek hornitzen dute. Ez da erabiltzen 
ur birziklaturik.

Euskaltelek inoiz ez du erauzten lur azpiko urik, eta ez du 
ukitzen ekosistema babesturik, ezta Ramsar zerrendako 
hezegunerik ere.

Materialen kontsumoa

• Bezeroentzako materialen eta ekipamenduen kontsumoa 
Euskaltelen jardueraren izaera dela-eta, hauek dira 
kontsumorik adierazgarrienak: sarea zabaltzeko behar 
diren kable-motei dagozkienak, eta bezeroei zerbitzuak 
emateko terminal eta ekipamenduenak (ikus “Oinarrizko 
Adierazleak” taula). Euskaltelek hornitzaileei material 
berria baino ez die erosten. Ez du erosten balorizatutako 
materialik.

• Kontsumitutako papera eta paper birziklatuaren erabilera
Jarduera administratiboak, publizitatea, kanpo-
komunikazioa eta abarri dagokienez, paper-kontsumoa da 
material-kontsumo nagusia.
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Alde horretatik, bi helburu nagusi ditu Euskaltelek: paper-
kontsumoa murriztea eta ingurumena errespetatzen duen 
papera erabiltzea.

Kontsumoari dagokionez, gaur egun, kontsumo globala 
neurtzen da, eta ez bulegoko kontsumoa soilik. Aztertzean, 
bereizketa egiten da: igortzen diren fakturak, bezeroei 
bidaltzen zaizkien aldizkariak, publizitate-mailingak, 
paperezko materialak eta inprimatze-ekipoetan erabiltzen 
den papera.

2013an, paper-kontsumoen murrizketan eragina izan duten 
zenbait ekintza jarri dira martxan. Hauek dira nagusiak:

o Bezeroak faktura elektronikora migratzeko prozesurekin 
jarraitu da, eta asko jaitsi da inprimatutako eta bidalitako 
papereko fakturen kopurua.
o 2013ko urritik hona, TBko aldizkaria ez da inprimatzen, 
eta ez zaie bidaltzen bezeroei. Euskaltelen webgune 
korporatiboa soilik erabiltzen da TBko edukiak eta 
programazioa kontsultatzeko.

Paperaren ezaugarriei dagokienez, azpimarratzekoa da 
ingurumena errespetatzen duen papera erabiltzen duela 
Euskaltelek. Adibidez:

o Bulegoetako inprimaketa-ekipoetan, hiru geruzako 
papera erabiltzen du Euskaltelek. Kanpoko geruzak modu 
jasangarrian kudeatutako basoetako paperezkoak dira (FSC), 
batere klororik gabeak (TCF), eta barruko paper-geruza, 
berriz, zuntz birziklatuzkoa. Gainera, 2013aren hasieran, 
papera erosteko betebehar gisa ezarri zen karbono-aztarna. 
Hori dela eta, paper-hornitzailea aldatu egin zen, eta 
“fabrikatik bezeroarenganako garraioa” faktore txikiagoa 
zuen bat hartu zen. Hala, ingurumen-inpaktua txikitu egin 
da.
o Fakturak igortzeko, enpresa hornitzaileak kloro 
elementalik gabeko papera soilik erabiltzen du (ECF), modu 
jasangarrian kudeatutako basoetatik datorrena (FSC).

Hondakinen kontrola

• Obra- eta instalazio-hondakinak
Hirugarren batzuek Euskaltelentzat egiten dituzten obretan 
sortzen dira hondakin horiek, eta hondakin geldo gisa 

katalogatzen dira gehienak. Obrak egiten dituzten kontratek 
kudeatzen dituzte.

Hauek dira obra, instalazio eta mantentze-lanetan sortzen 
diren ohiko hondakinak: obretako hondakin geldoak (lurra, 
asfaltoa, obra-hondakinak, etab.) eta gailu elektriko eta 
elektronikoen hondakinak (kable-hondarrak; adibidez, 
zuntz optikoa, kable ardazkidea eta kable-pareak).

Obra eta jarduera horiek kontrolatzeko, Euskaltelek obra-
kontraten ikuskapenak planifikatzen eta egiten ditu, aplika 
daitezkeen Kudeaketa Sistema Integratuko prozeduretan 
ezarritako metodologiari jarraikiz.

• Berun azidozko bateriak
Euskaltelek sortzen dituen hondakin arriskutsuetatik, berun-
azidozko baterien hondakinak dira aipagarrienak. Bi arrazoi 
direla-eta sortzen dira: bateria aldatzea matxura baten 
ondorioz (zuzenketako mantentze-lanak) edo bateria-sorta 
bat aldatzea balio-bizitza amaitu delako (prebentziozko 
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mantentze-lanak).

Bateriei dagokienez, haien bizitza erabilgarria luzatzeko 
ikuspuntua du Euskaltelek.

2013an sortu diren berunezko baterien hondakin guztiak 
bateria matxuratuen ondoriozkoak izan dira, eta ez da sortu 
baterien balio-bizitza amaitzeagatiko hondakinik.

• Gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak (GEEH)

Euskaltelek, bere jardueraren izaera dela eta, Gailu Elektriko 
eta Elektronikoen Hondakinak (GEEH) sortzen ditu. 
Kategoria horretan sartzen dira, besteak beste, ekipamendu 
informatikoa eta bezeroen ekipoak.

Mota horretako hondakin gutxiago sortzeko, Euskaltelek 
berrerabiltze-ekintzak bultzatzen ditu, birziklatzekoak baino 
gehiago. Ildo horretatik, Euskaltelera itzultzen dituzten 
mugikorren hondakinak % 100 berrerabiltzea lortu da.

Berrerabiltze-ekintzen artean, nabarmentzekoa da Alboan 
eta Gurutze Gorria GKE-ek mugikorrak jasotzeko martxan 
jarri zuten “Eman zure mugikorra” kanpaina (“+” marka du 
aurreko taulan).

Bezeroen ekipoak (deskodetzaileak, kable-modemak, 
bideratzaileak eta abar) berritu eta berrerabiltzeko 
prestatzen ditu Euskaltelek, horretarako baldintzak betetzen 
badituzte. 2013an, merkaturatutako ekipoen %24,1ekin egin 
ahal izan zen  Gainerako hondakinak birziklatu egiten dira, 
GEEHn kudeatzaile baimendu bati entregatuta.

Taula honetan ikus daiteke bezeroen ekipoak zertarako 
erabili diren bizitza erabilgarria amaitutakoan: (46. 
orrialdean)

• Zelulosa-hondakinak

Biltegian, paperezko, kartoizko eta plastikozko hondakinak 
sortzen dira, Euskaltelek eskuratzen dituen ekipo eta 
materialen bilgarrienak, oro har. Bulegoko jardueretatik 
datozen paperezko eta kartoizko hondakinak ere sortzen 
dira eraikin korporatiboetan. Bi kasuetan, hondakinak 
berariazko edukiontzietan biltzen dira, eta, ondoren, 
baimendutako kudeatzaile batek jasotzen ditu.

Bulegoetako papera biltzeari eta birziklatzeari 
dagokionez, datuak konfidentzialtasunez suntsitzeko 
enpresa espezializatu bati ematen zaizkio, eta hark bere 
instalazioetara eramaten ditu, birrintzera. Gero, kudeatzaile 
baimendu bati ematen dizkio.

• Beste zenbait hondakin
 Aurreko ataletan deskribatutako hondakinez gain, 
Euskaltelek beste hauek ere sortzen ditu:

Zenbat hondakin sortu den jakiteko, ikus “Oinarrizko 
adierazleak” taula.Hondakin horien kudeaketan dagozkion 
lege-baldintza guztiak betetzen dira; kasuaren arabera, 
Eusko Jaurlaritzak baimendutako kudeatzaile bati, 
Garbigune bati edo Kudeaketa Sistema Integratu bati 
ematen zaizkio.

Azpimarratu beharra dago EUSKALTELek jarduera 
pribatuetan edo etxean sortutako mugikor-baterien, pila 
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BEZEROEN EKIPOAK

HONDAKINA / EKINTZA NORAKOA 2011 2012 2013

Erabilitakoak eman (GKE bati)

Telefono mugikorrak (*) Berrerabilpena 1.820 1.709 1.650

Erabilitakoak saldu

Telefono mugikorrak Berrerabilpena 2.519 1.115 1.094

Berri moduan 
jarri

Deskodetzaileak 8.805 9.732 5.913

Kable-modemak Berrerabilpena 9.146 16.068 21.972

Bideratzaileak 451 490 374

Kudeatzaile 
baimendu bati 

eman

Deskodetzaileak 15 7.525 5.460

Kable-modemak 31.154 26.099 20.341

Bideratzaileak Birziklapena 4.031 2.562 3.713

Telefono finkoak 10.563 9.010 9.204

alkalinoen eta botoi-pilen hondakinak eta CD/DVDak 
emateko aukera eskaintzen diela bere langileei (* marka 
dute aurreko taulan); horretarako, eraikinetan banatutako 
edukiontziak erabiltzen dira.

Ontzi-hondakinak bereiz biltzen ditu Euskaltelek eraikin 
korporatiboetan. Horretarako, edukiontzi horiak jarri ditu, 
eraikin korporatiboetan horretarako prestatutako lekuetan.
Bestalde, Ecoembes Kudeaketa Sistema Integratuari atxiki 
zaio Euskaltel, merkaturatzen dituen ontzien hondakinak 
kudeatzeko.

Zuhaitzak inausi eta belarra moztutakoan sortzen 
diren hondakinak ere (landare-hondakinak) lorategiak 
zaintzeaz arduratzen diren enpresak erabiltzen ditu bere 
instalazioetan konposta prestatzeko.

Bestalde, azpimarratu behar da Euskaltelek ez duela 
hondakin arriskutsurik eraman mugaz bestalde. Beraz, 
Basileako Hitzarmenak ez dio eragiten gure jarduerari.

Emisioen eta isurien kontrola

• Gas-emisioak
Euskaltelen jarduera dela eta, atmosferara zuzenean 
egiten dituen produktu kaltegarrien emisioak oso txikiak 
dira. Hauen ondoriozkoak dira berotegi-efektuko gasen 
emisioak, oro har: erabilitako erregaiari dagozkionak (bai 
ekipo elektrogenoenak, bai langileek lan-kontuengatik 
egiten dituzten joan-etorrienak), eta airea girotzeko 

Zelulosa-hondakinak (tona)

Biltegian

Bulegoetan
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sistemetako hozteko gasen emisioak edo goi-tentsioko 
transformadoretako gas isolatzaileen emisioak (matxurak).
Euskaltelek kontrolatzen dituen gainerako emisioak 
zeharkakoak dira, erakundean kontsumitzen den energia 
sortzetik datozenak.

STOP CO2 Euskadi ekimenean parte hartzen du Euskaltelek 
(ikus www.stopco2euskadi.com), “Atxikitako enpresa” 
gisara. Hori dela eta, berotegi-efektuko gasen (BEG) 
emisioen urteko kalkuluak egiten ditu, emisioak murrizteko 
plan bat prestatzen du, eta hirugarren baimendu batek 
egiaztatzen du plana.

Bestalde, Euskaltelek urtero kalkulatzen du erakundearen 
karbono-aztarna, eta UNE- ISO 14064-1:2006 arauan 
zehaztutako eskakizunak betez egiten ditu BEGen emisioei 
buruzko txostenak, emisio zuzenak nahiz zeharkakoak 
kuantifikatuz.

Erakundeak kontrolatzen dituen emisioak kalkulatzen 
ditu Euskaltelek, bai zuzenak, erakundeko iturrietatik 
datozenak (1. mailako irismena), bai zeharkakoak, kanpoan 
elektrizitatea sortzetik datozenak (2. mailako irismena). Ez 
dira sartzen erakundeak kontrolatzen ez dituen kanpoko 
zeharkako beste emisio batzuk (3. mailako irismena).

 2013an, Interneteko sarbideko bere produktu/zerbitzuaren 
karbono-aztarna kalkulatu du Euskaltelek. Hala, bizi-ziklo 
osoko BEG-emisioak kalkulatu ditu, ekipoa fabrikatzen 
denetik bizitza erabilgarria bukatu arte, eta kontuan izan 
du zer eragin duen fabrikatzailean, Euskaltelen sarean, 
hondakinen kudeatzailean nahiz bezeroaren etxean.

2014an, azterketa hori zabaldu eta OSOA produktuaren 
bizi-zikloa aztertzea aurreikusten da. Produktu horrek 

BESTE HONDAKINAK JATORRIA HONDAKINAK SORTU DITUEN JARDUERA

Fluoreszenteak Argiztapen-sistema Eraikinen eta sareko zentroen mantentze lanak

Litio-ioizko bateriak (*) Terminal mugikorrak Biltegien kudeaketa eta lan administratiboak

Pila alkalinoak (*) Urrutiko aginteak (deskodetzaileak) Biltegien kudeaketa

Botoi-pilak (*) Bulegoko ekipoak Lan administratiboak

CDak eta DVDak (*) Informazio-euskarria Lan administratiboak

barnean hartzen ditu telefonia finkoa, Interneteko sarbidea, 
telefonia mugikorra eta mugikorreko datuak.

2013an, emisio guztien % 94 izan dira zeharkako emisioak, 
eta % 25,7 egin dute behera 2012arekin alderatuta. 
Dena dela, nahiz eta erabilitako erregaiaren ondoriozko 
zuzeneko emisioek ia berdin jarraitu duten, hozteko gasen 
(hidrofluorokarbonoak) istripuzko ihesen ondoriozko 
emisio zuzenek nabarmen egin dute gora.

BEG-emisioak txikitzeko, emisioak murrizteko planak 
ezartzen ditu urtero Euskaltelek, batez ere energia 
aurrezteko neurriz (Eraginkortasun Energetikoko Planak) 
eta erregaia aurrezteko neurriz osatuak. 2013an ezarritako 
neurri nagusiak “Elektrizitate-kontsumoa” eta “Erregai-
kontsumoa” ataletan azaltzen dira.

 Gas hoztaileei dagokienez, klimatizazio-sistemetako 
zirkuituetan gertatzen diren mota horretako gas-ihesen eta 
-jarioen ondorioz sortzen dira haien emisioak. Euskaltelek 
prebentziozko mantentze-lanak egiten ditu, ahal den 
neurrian, ihesak gerta ez daitezen.

Goi-tentsioko transformadoreetako ihesen ondorioz sortzen 
dira isolatzeko gasen emisioak (SF6).

Beste gas mota batzuen emisioak (SO2, NOX) “Oinarrizko 
Adierazleak” taulan kontsultatu daitezke.

• Ustekabeko isurketak

Euskaltelek ez du isurtzen hondakin-ur industrialik, eta 
Bilbo Handiko Ur Partzuergoaren saneamendu-sarera 
isurtzen dira komuneko urak
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2013an, ez da izan ustekabeko isurketarik; beraz, ez da 
kaltetu ez iturririk, ez ekosistemarik Konpromisoak

Zertan arituko gara 2014an?

• CO2-emisioak Murrizteko Planaren segimendua egin-
go dugu.

• 2014ko Energia Eraginkortasuneko Plana martxan 
jarriko dugu

• OSOA produktuaren/zerbitzuaren (telefonia finkoa, 
Interneteko sarbidea, telebista, telefonia mugikorra eta 
mugikorreko datuak) bizi-zikloa aztertuko dugu.



Gizon-emakumeekiko konpromisoa
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Badakigu gure negozioaren jasangarritasunerako oinarri 
garrantzitsu bat gure langileak direla. Izan ere, haien 
ezagutzak eta gaitasunak funtsezkoak dira enpresaren 
lehiakortasuna bermatzeko. Euskalteleko Giza Baliabideen 
funtzioak koordinatzen du Euskalteleko langileen 
kudeaketa-politikekin lotutako guztia.

Euskaltelek, sorrerako irizpideei jarraituz, langileen 
egonkortasunaren eta jarraipenaren alde egiten jarraitzen 
du. Langileen % 99,26k kontratu finkoa, mugagabea eta 
lanaldi osokoa du. Bestalde, lantaldearen konpromiso eta 
atxikipenaren adierazgarri dira kanpoko txandakatzearen 
indize txikia —% 3,17 2007an, % 2,74 2008an, % 0,72 2009an, 
% 1,27 2010ean, % 0,54 2011n, % 2,37 2012an (*) eta % 
1,8 2013an— eta langileen batez besteko antzinatasuna 
(hamahiru urtetik gora).

(*) Txandakatzearen adierazlea kalkulatzeko, eszedentzian 
dauden langileak kontuan hartzen hasi ginen 2012an.
Taula hauetan ikus daitezke langile-kopuruaren bilakaera 
eta kanpoko txandakatzea, adinaren eta sexuaren arabera 
banatuta.

42,14 urte dituzte, batez beste, gure langileek, baita 

Kapitulu honek Nazio Batuen Mundu Ituneko 1., 3., 4., 6. eta 8. printzipioak betetzen ditu.
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prestakuntza-maila ona ere (% 65 unibertsitate-tituludunak 
dira; % 26, teknikariak; gainerako % 9ak, berriz, bestelako 
tituluren bat du).

Ordainketa-politika 

 Lansari finkoaz gain, Euskalteleko langile guztiei aplikatzen 
zaie soldata finkoaren portzentaje baten gaineko lansari 
aldakorreko sistema. Hitzarmenari atxikitako langileei, 
ekitaldirako enpresari jarritako helburuen betetze-mailaren 
eta egindako lanaren ebaluazioaren arabera kalkulatzen 
zaie portzentajea. Hitzarmenari atxikita ez dauden langileen 
kasuan, enpresari, langile horren erabaki-zentroari eta 
langile horren zuzendaritzari jarritako helburuen betetze-
mailaren arabera kalkulatzen da; bai eta langile bakoitzaren 
lanaren ebaluazioaren arabera ere.

Komertzialek, berriz, bono bat dute, salmentetan ezarritako 
helburuen betetze-mailaren arabera.

Euskaltelek 32.309 mila euroko soldata-gastua izan du 
2011n; 31.708koa 2012an; eta 34.379koa 2013an.

Pertsonen kudeaketaren inguruan erabiltzen dugun 
politikaren arabera, banakakoak dira soldatak; hau da, 
arduraren, lanaren eta enpresari emandako balioaren 
arabera ordaintzen zaio pertsona bakoitzari, eta ez 
dago sexuaren araberako edo adinaren araberako 
desberdintasunik. 

Lana eta familia uztartzea

Laneko bizitza eta bizitza pertsonala uztartzeko, malgutasuna 
du Euskaltelek lan-harremanetarako irizpide, bai lanera 
sartu eta irteteko ordutegiei, bai baimenak eskatzeko edo 
lanetik joateko zergatiei dagokienez.

2013ko abenduaren 31n, 53 langilek (langileen % 9,7k) 
borondatez murriztutako lanaldia zuten, umeak zaindu ahal 
izateko. Aitatasun-baimena 31 egunekoa da Euskaltelen, eta 
horietatik 7 egun nahi duenean har ditzake aitak, betiere 
haurrak hamar hilabete bete aurretik. 

2012ko uztailean, telelanari buruzko proiektu pilotua jarri 
zen martxan. Hainbat sailetako 15 langilek hartu zuten 
parte. 

Zuzendaritzak erabaki du esperientzia pilotuarekin jarraitzea, 
lortutako emaitzak kontrastatzeko, eta, hala, konpainiaren 
barruan beste kolektibo batzuetara zabaltzeko elementu 
gehiago izateko. 2013an, esperientzia zuzendaritzako 
taldera zabaldu da.

2013ko urrian, 58 urtetik gorakoek aurretiko erretiroa 
hartzeko programa bat jarri du martxan Konpainiak, 
langileei erretiroa gerturatzeko hain traumatikoa ez den 
modu batean, errenta-konpentsazio bidez eta lanean 
egongo balira izango lituzketen abantailen antzeko batzuk 
mantenduz.

Elkarrizketa sindikatuetako ordezkariekin

Langileen ordezkariekin izandako elkarrizketen emaitza 
gisa, Euskaltelen II. hitzarmen kolektiboa sinatu zen 2010eko 
abenduaren 22an. Hitzarmen hori 2009ko urtarrilaren 1etik 
2013ko abenduaren 31 arte egongo da indarrean, eta 
Euskalteleko langileen % 86 daude hitzarmenari atxikita.

Euskalteleko zuzendaritzak, intranetaren bidez —informazio 
korporatiboari dagokion atalean—, esteka bat ematen du, 
eta hor argitaratzen dira osasun- eta segurtasun-arloko 
batzorde paritarioaren (Zuzendaritza-LLO) erabaki guztiak.

Desgaituen integrazioa

Euskaltelek bete egiten du apirilaren 7ko 13/1982 Legeak 
(LISMI) agintzen duena, eta zuzeneko enplegua sortzen du 
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desgaituentzat. Lege horretan ageri den bestelako neurririk 
ere aplikatzen du Euskaltelek: 27.285,80 euro ematen dizkio 
Adecco Fundazioari.

Bestalde, AFLORA planarekin jarraitzen dugu, Euskalteleko 
langileek izan litzaketen desgaitasunak azalarazteko 
diseinatua. Euskaltelen, pertsonako zenbateko bat 
bideratzen dugu hilero desgaitasun-egoerak irauten 
duen bitartean. Horrez gainera, desgaitasunarekin 
sentsibilizatzeko jarduerak egin ditugu langileen artean.

Aukera-berdintasuna

Euskalteleko langileen % 39,01 emakumeak dira, eta, % 
60,99, berriz, gizonezkoak.

Grafiko honetan, sexuaren araberako banaketa ikus daiteke.

Euskalteleko gizon-emakumeen kudeaketan, giza 
eskubideak errespetatzen ditugu, eta diskriminazio oro 
baztertzen dugu. Gainera, aukera-berdintasuna sustatzen 
dugu, elkartzeko askatasuna eta negoziazio kolektiborako 
eskubidea bideratzen ditugu, eta ahalegina egiten dugu 
gure eragin-eremuan nahitaezko eta ezinbesteko lan-mota 
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guztiak, bereziki haurrek egiten dituztenak, ezabatzeko. 
Horregatik, esan dezakegu ez dela gertatu diskriminazio-
ekintzarik.

Euskaltelen 2009-2013ko Hitzarmen Kolektiboa 2014rarte 
luzatu da; beraz, indarrean mantentzen dira, bai 
berdintasun-plana, bai hura zabaltzeko plana. Gainera, 
egokituz joateko eta berdintasunarekiko konpromisoetan 
aurrera egiteko, Giza Baliabideen aginte-taulak beharrezko 
adierazleetan sartu du genero-ikuspegia. 

Hurrengo tauletan ikusten da zer erlazio dagoen Euskaltelen 
hasierako soldata estandarraren eta lanbide arteko 
gutxieneko soldataren artean, bai eta Euskalteleko langileen 
adinaren araberako sailkapena ere, organigramaren 
arabera.

TREBAKUNTZA ETA PREBENTZIO-POLITIKA

2013an, trebakuntza-ekintzak 27.757 ordukoak izan dira, 
gutxi gorabehera; pertsona bakoitzeko 51 ordu baino 
gehiago. Lau multzo handitan banatzen da trebakuntza-
plana, jardueraren hartzaileen eta helburuen arabera: 
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gaitasun pertsonalei buruzko trebakuntza; zuzendaritza- 
eta kudeaketa-gaitasunei buruzko trebakuntza; trebakuntza 
teknikoa (edo teknikarientzakoa); teknikari ez direnentzako 
trebakuntza teknikoa.

Horrek esan nahi du zuzendari bakoitzak 75 trebakuntza-
ordu, gerente bakoitzak 59 trebakuntza-ordu eta 
Euskalteleko gainerako langile guztiek 48 trebakuntza-ordu 
jaso zituztela, batez beste, 2013an.

Euskarako trebakuntza-ikastaroak 

2013an, enpresan jada finkatu den Euskara Plana garatzen 
jarraitu dugu. Enpresa barruan, lortu dugu 2013an gure 
langileen % 37,90ek euskara-maila ona izatea —maila hori 
HABEren (Eusko Jaurlaritza) 2. hizkuntza-eskakizunaren 
bidez edo hortik gorako baten bidez egiaztatzen da—.

Taula honetan, emandako euskara-ikastaroen ordu-
kopurua ikus daiteke:

Prebentzio- eta segurtasun-politika

Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LANE) gomendio 
guztiak betetzen ditu laneko segurtasunari eta osasunari 

EUSKARA 2011 2012 2013

Euskara ikasteko ordu- 
kopurua

7.041 5.468 4.460

Parte hartzen duten 
pertsonen kopurua

111 82 70
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buruzko gure trebakuntza-politika osoak. Bestalde, OHSAS 
18001:2007 arauaren ziurtagiria berritu du gure enpresak. 
Kudeaketa Sisteman txertatuta dago araua.

Bestalde, Segurtasun eta Osasun Batzorde Paritarioa ere 
badu Euskaltelek. Langileen ordezkaritzako bost kidek 
eta enpresa-zuzendaritzako beste bostek osatzen dute 
batzordea. Horiez gain, batzordekide finkoa da Euskalteleko 
prebentzio-zerbitzuko arduradun bat ere (iritzia emateko 
eskubidea du, baina ez bozkatzeko eskubidea). 

Espezifikoa da prebentzio-alorreko prestakuntza, 
lanpostuaren araberakoa. Langilea lanpostu batean hasten 
den egunetik bertatik, lanpostuari dagozkion arriskuen 
berri ematen dio Euskaltelek langileari, baita behar duen 
trebakuntza ere. Horrez gain, larrialdi bat eragin dezaketen 
arriskuak aztertzen dira, eta, urtean behin, ebakuazio-
simulazio bat egiten da Euskalteleko langileek diharduten 
eraikinetan. 2013an, 105 orduko trebakuntza-saioak egin 
ziren Euskaltelen Laneko Arriskuen Prebentzioaren alorrean.

Langilearen Atarian ere sartu dugu informazioa, suteak 
edo bestelako gertaera batzuk izanez gero nola jokatu 
behar den jakiteko. Horrez gainera, lanpostu bakoitzarekin 
lotutako arriskuei buruzko informazioa ere ematen dugu, 
bai eta horiei aurrea hartzeko arauen berri ere. Gainera, 
barne- eta kanpo-ikuskapenak egiten dira, ingurumen-, 
kalitate- alderdiak eta Euskaltelen zerbitzuak emateko 
landa-lanetan parte hartzen duten langileen segurtasuneko 
alderdiak egiaztatzeko.

2013an, arrisku psikosozialak ebaluatzeko prozesua, aurreko 
ekitaldian hasia, amaitu da. Prozesu horren eta 2001ean 
egindako prozesuen arteko alde nagusiak dira erabilitako 
metodoa eta emaitzen kudeaketa.

Laneko ezbeharrak

Lan-arriskuetarako babesaz arduratzen den erakunde 
kudeatzaileak edo Euskaltel SAren prebentzio-zerbitzuko 
medikuek sekula ez dute egin ez tramitatu 1299/2006 
Errege Dekretuan jasotako gaixotasun profesionalei 

lotutako parterik. Are gehiago, orain arte ez dute izan laneko 
gaixotasuntzat har daitekeen kasu bakar baten berririk. 

Istripuei dagokienez, 2013an baja eragin duen istripu bakar 
bat egon da, eta bajarik gabeko bost istripu bakarrik izan 
dira. Azpimarratzekoa da baja eragin duen istripu bakar hori 
gertatu aurretik 29 hilabete jarraian izan direla baja eragin 
duen gertaerarik gabe. Urtetik urtera izan diren istripu-
indizeak aurreko ekitaldikoekin alderatuta, adierazleak 
pixka bat igo egin dira, baina baxu mantentzen dira, eta 
aurreko ekitaldien ildo berean.

Gure istripu-kopurua hain da txikia, ezen edozein gertaerak 
asko aldatzen baititu gure adierazleak.

Absentismo-tasa kalkulatzeko —2013an % 1,9 izan zen—, 
ohiko gaixotasunagatiko bajan galdutako orduak hartzen 
dira kontuan. Istripuagatiko bajetan galdutako orduak 
larritasun-indizean kontabilizatzen dira.

Amaitzeko, esan nahi dugu Euskaltel SAko langile bakar bat 
ere ez dela hil lanaren eraginez, enpresa sortu zenetik.

Langileen osasun-zaintza

Euskaltelen jarduera aztertuta, esan dezakegu haren eraginez 
ez dela sortzen langileei, haien familiei eta komunitateari, 
oro har, eragiten dien gaixotasun larririk. Hala ere, langileen 
osasun-zaintzaren atalak dira prebentzioa, lehen mailako 
laguntza, eta gaixotasuna edo ezbeharra gertatuz gero eman 
beharreko laguntza. Prebentzioari dagokionez, lanpostu 
bakoitzeko arriskuen araberako azterketa medikoak egiten 
ditu Euskaltelek. 

2013an, arrisku psikosozialen ebaluazio espezifikoaren 
azken prozesua itxi da, eta beste behin egiaztatu da 
erakundean ez dagoela horrelako arriskuen gorabehera 
aipagarririk. Bestalde, alderdi horri dagokionez, hobetzeko 
ekintza zehatz batzuk jarri dira martxan, eta 2014an 
gauzatuko dira.

Euskaltel parte den Ameticen LAPen lantaldearen esparruan, 
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enpresa osasuntsuaren kontzeptua lantzen hasi gara.

KOMUNIKAZIOA ETA BARNE-HARREMANAK

Barneko komunikazioa

Euskaltelen, barneko komunikazioa enpresaren izatearekin 
berarekin batera doa, eta onartzen dugu helburu 
estrategikoak lortzeko prozesu bat dela. Era berean, langileek 
parte hartzea eta proiektuaren balioekin identifikatzea 
bultzatzen du.

Hainbat tresna edo kanal ditugu mezu-fluxua errazteko, 
eta integrazioa, motibazioa, garapen profesionala eta 
produktibitatea bultzatzeko.

Intranet korporatiboa izateaz gain, bilerak egiten ditugu 
(taldeko bilerak, erabaki-zentro bakoitzarekin egiten 
direnak, lehendakaritzarenak eta zuzendaritzarekin eta 

langile guztiekin egiten direnak) erabaki estrategikoak 
edo antolamendu-aldaketak jakinarazteko. Oro har, 
eragiten dieten pertsonei eta, gero, eragiten dien sailari 
jakinarazten zaizkie antolamendu-aldaketak, Konpainiaren 
organigraman —intranetean jartzen da— ofizial egin aurretik. 
Barneko komunikazioa indartzeko Euskaltelek erabiltzen 
duen beste bide bat, bereizgarria, ‘Gosariak presidentearekin’ 
ekimena da (21 gosari egin dira 2013an, eta seigarren 
edizioa izan da). Gosari horietan, Euskalteleko langileek 
tarte bat dute presidentearekin hitz egiteko, eta zuzenean 
beren kezkak, zalantzak, erronkak eta ilusioak helarazteko. 
2013an, zuzendari nagusi berria batu zitzaien topaketa 
horiei.

Enpresari buruzko informazioa jaso eta enpresako talde eta 
langileei buruzko informazioa trukatzeko beste tresna bat 
da barneko aldizkari digitala

Eta, azkenik, intranetean dago Enpresaren Kode Etikoa. 
2013an ez da urratze larririk egin enpresan ezarritako 
jarraibide eta protokoloei dagokienez.

Enpresa barruko gizarte-ekintza

2013ko ekitaldi osoan, Euskaltelen Enpresaren Erantzukizun 
Sozialaren esparruko ekimenetan parte hartzera bultzatu 
eta haietan integratu dira langileak.

Ikuspuntu horri jarraituz, Bizkaiko familia batek tapoi 
solidarioak jasotzeko antolatutako ekimenean parte hartu 
dugu. Tapoien truke dirua jasotzen dute, eta diru hori ume 
baten mugikortasuna hobetzeko gailuak erosteko erabiltzen 
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da. Halaber, Gabonetako kanpainan eta hirugarren urtez 
jarraian, Bizkaiko Elikagaien Bankurako janari-bilketa egin 
zen.

ALBOAN eta GURUTZE GORRIA GKE-ek abiatutako 
“EMAN ZURE MUGIKORRA” (http://www.donatumovil.
org/) kanpainarekin lankidetzan jarraitzen du Euskaltelek. 
Erabilitako mugikorrak jasotzen ditu eraikin korporatiboetan 
eta saltokietan, gero material erabili gisa saldu eta GKE-ek 
diru hori beren helburuetarako erabil dezaten.

Hainbat eratara lotzen dira barruko ekintza soziala eta 
Enpresaren Erantzukizun Soziala. Modu horietako bat da 
EiTBren telemaratoi solidarioarekiko lankidetza. 2013an, 
organo eta ehunen transplanteak ikertzera, eta donazioen 
garrantziari buruz kontzientziatzera bideratu zen Kausa 
horiei laguntzeko elkartu ziren beste behin ere langileak, 
Euskaltelen laugarren egutegi solidarioa egiteko. Irudien 
protagonista izateaz gainera, langile eta senitartekoei 
salduz lortutako dirua ere —1.480 euro— helburu mediko 
horretara bideratu zuten.

Bestalde, 2013an, Familia Plana garatzen jarraitu genuen, 
Adecco fundazioarekin elkarlanean. Plan horren helburua 
da desgaitasun-arazoak dituzten senitartekoak dituzten 
langileei laguntzea, lan-merkatuan sartzeko programen eta 
aisialdirako programen bidez.

Gabonetan, Olentzeroren jaia ere egin genuen, hamargarren 
urtez, Euskalteleko langileen seme-alabentzat. Modu 
horretara, Euskalteleko langileak eta familiak elkartzea 
lortu genuen.

Azkenik, Euskaltelen langileek zenbait onura sozial dituzte; 
produktuekin edo ematen ditugun zerbitzuekin lotuta 
daude batzuk, eta segurtasunarekin eta osasunarekin lotuta 
daude beste batzuk. Hona hemen esanguratsuenetako 
batzuk:

• Gizarte Segurantzaren sariaren soldata-osagarria, 
zerbaitegatik aldi baterako ezgaitasun-egoeran 
dagoenarentzat; urtean 132.217,76 euroko kostua eragin 
du. 
• Istripu-aseguru bat: 37.271,94 euroko urteko prima du. 
• Minusbaliatuen familientzako laguntza: 165,16 €/hil, 
familiako kide bakoitzeko. Hamabost familia daude; beraz, 
kostu osoa urteko 29.728,80 € da.

• Aflora planaren laguntza desgaitasunen bat duten 
langileentzat: 175 €/hil pertsonako. Lau lagun daude egoera 
horretan; beraz, kostu osoa urteko 8.400 € da.
• Konpentsazio-plan malgu bat, langileen soldatari etekin 
handiagoa ateratzeko aukera ematen duena, produktu 
batzuk kontratatuz edo erosiz.

Konpromisoak

Zertan arituko gara 2014an?

• Enpresa osasuntsuaren kontzeptua aztertuko dugu
• Berdintasun eta Aniztasun Planeko ekintzak ezarriko 

ditugu 
• Langileen kode etiko berria egingo dugu, Enpresa De-

fendatzeko Politikarekin bat etorriko dena
• Delituen prebentziorako kudeaketa-sistema ezarriko 

dugu
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JARDUERA INSTITUZIONALA 

2013a posizionamendu instituzionaleko urtea da. Krisi 
ekonomikoak bere horretan jarraitzen du, aurrekontuetan 
austeritatea da nagusi, eta, hala eta guztiz ere, konpainiak 
bere helburua bete behar du: jarduten duen lurraldeei 
lotuta jarraitu behar du. Hurbiltasuna eta konpromisoa izan 
dira (eta haiek dira oraindik ere) Euskaltelen erakundeekiko 
harremana nahiz jarduera soziala eta babesletzak 
gidatu dituzten irizpideak. Hala jokatuz, hainbat eratako 
proiektuak aurkeztu ditu Euskaltelek erakundeen eta 
haien sailen aurrean, eta erakundeek herrialdearen auzi 
estrategikoetarako duten sentsibilitatea ikusi du.

Euskaltelek berrikuntzaren eta Enpresaren Erantzukizun 
Sozialaren ikuspegi orokorra du, gainera, bi erakunderen 
presidentzia baitu: Innobasquerena (Berrikuntzaren Euskal 
Agentzia) eta Izaiterena (Iraunkortasunaren aldeko Euskal 
Enpresen Elkartea). Euskaltelek parte-hartze aktiboa izan 
du Innobasquen, Euskadiko berrikuntzaren garapenaren 
gakoak zehazten lan egin baitu. Izaiten, berriz, Erantzukizun 
Sozialaren liburu zuria egiteko preskribatzaile izan da; 
zehazki, Euskadiko enpresa handien posizionamenduaren 
eta Europako joera berrien araberako kudeaketa-sistema 
jasangarriaren inguruan aritu da. Gainera, Confebaskek 
eskatuta, Kontsumobiden parte hartzen dugu (Kontsumoko 
Euskal Institutua): telekomunikazio-sektorearen ordezkari 
gara kontsumitzaile eta erabiltzaileen munduan. Cluster 
eta elkarte ugaritako kide ere bagara; hala, ezagutza eta 
esperientzia enpresarialak truka ditzakegu. Hauetan hartzen 
dugu parte: 

Euskaltel partaide den erakundeak: ADEGI, AMETIC, AOC, 
EUSKALIT Fundazioa, APD, FUNKO, F. ARIZMENDIARRIETA, 
ECOTIC Fundazioa, GAIA, BILBAO METROPOLI 30, INKOLAN, 
INNOBASQUE, CEBEK, IZAITE, CLUB FINANCIERO DE BILBAO, 
SEA, EIKEN, EUSKAL ENPRESARIEN ELKARTEA, ECOPILAS 
Fundazioa,  ECOEMBES, NAZIO BATUEN ERAKUNDEAREN 
MUNDU ITUNAREN ESPAINIAKO SAREA.

Gure merkatu naturalerako babesletza estrategikoak 
definitzeko 2013rako ezarri genituen konpromisoei jarraituz, 
gure gizartearen hainbat alor biltzen dituzten eremuetan 
jarri dugu arreta: familia, trebakuntza, hezkuntza eta kultura, 
kirolak, integrazioa eta berdintasuna, besteak beste.

Kapitulu honek Nazio Batuen Mundu Ituneko 6., 9. eta 10. printzipioak betetzen ditu.

2013an, hainbat arlotan jardun dugu; hauek nabarmendu 
nahi ditugu:

• Familia-esparrua
Euskaltelen, familiei zuzendutako zerbitzu ugari ditugu. 
Bezeroak erakartzeko nahiz leialtzeko ikuspuntutik egin 
dugu lan arlo horretan. Familia ugariekin lortutako 
akordioei —Hirukiderekin elkarlanean jarduten dugu, 
eta lau mila familia baino gehiago daude elkartean— eta 
elkarte horietako kide izateagatik negoziatutako deskontuei 
esker, etxeko merkatuko bezero asko lotu zaizkio Euskalteli. 
Haiekin elkarlanean aritzen gara, haien urteko ekitaldietan 
eta familiek jasotzen dituzten laguntzen katalogoetan 
Euskaltel ikusaraziz. 

Familiek parte hartzen duten beste ekitaldi bat da Denon 
Eskola (euskal eskola publikoaren eguna) eta familiaren 
astea bukatzeko AFAVI GKEak antolatzen duen festa.

Donostiako eta Bilboko Aste Nagusia ere azpimarratzekoak 
dira, festa guztietako jarduerarik familiarrena babesten 
baitugu: su artifizialak. Bezeroei beste hainbat esperientzia 
ere eskaintzen dizkiegu aisialdiari lotutako ekitaldi eta 
jardueretan.

• Integrazioa eta berdintasuna

Konpainia gisa dituen balioetan, berdintasuna eta 
aniztasunarekiko errespetua balioak ditu Euskaltelek. Eta 
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konpainia barruko konpromiso hori kanpotik ere ikusten 
da.

Balio horiek eta desgaitasunen bat duten pertsonak 
gizarteratzeko legea (LISMI) elkartuz, zenbait hitzarmen egin 
ditugu BAT Basque Team Fundazioarekin (Euskadin goi-
mailako kirola bultzatzen egiten du lan), desberdintasun 
funtzionalak dituzten kirolariei eta emakumeen kirol 
profesionalari laguntzeko. LISMIk gizartearen alde egiteko 
eskatzen die euskal enpresei, eta horri lotuta dago 
aipatutako jarduera. 

LISMI betez, halaber, sentsibilizazio-programa bat zehaztu 
dugu Euskaltelen, Adecco fundazioarekin lankidetzan. 
Programa horren bidez, langileentzako zenbait hitzaldiren 
bidez, nork bere burua hobetzearen eta minusbaliatuak 
eguneroko bizitzan integratzearen balioak hurbildu nahi 
zaizkio jendeari.

Gainera, Euskaltelen Kirol Egunaren barruan, sentsibilizazio-
eremu bat ezartzen da urtero, kirola eginez gizarte-talde 
guztiak integratzeko.  Egun horretan, desgaitasunen 
bat duen pertsona baten ezaugarrietara egokitutako 

kirol-modalitateak ezagutu eta hala parte har dezakete 
erabiltzaileek.

Berdintasunari dagokionez, Euskaltelek gai horri lotutako 
zenbait jardueratan parte hartzen du: esate baterako, 
parte hartzen du urteko emakumezko enpresari onena 
aukeratzeko sariketan —Bizkaiko Emakume Enpresari eta 
Zuzendarien Elkarteak antolatzen du—.

Bilboko Udalarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera, 
Denbbora Sarean ere lankidetzan dihardugu. Denbbora 
Sareak alor publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza-
eremu bat sortzeko lan egiten du, familia eta lana uztartzeari, 
ardura partekatuari eta genero-berdintasunari dagokienez 
harreman soziolaboralen kultura berri bat diseinatzeko eta 
sustatzeko.

Enpresa barruan, familia eta lana uztartzeko ereduak landu 
dira, iparraldeko herrialdeetan urteetan erabili dituztenak 
bezalakoak, zeinetan langileen produktibitate-maila 
arrakasta-adibide baita.

Kirolak
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Urtero, Euskaltel Kirol Eguna izeneko egun bat antolatzen 
du Euskaltelek, familia giroko kirolaren eguna. Festa-
egun horretan, adin guztietako jendearentzako jokoak eta 
txapelketak egiten dira. Familia osoek hartzen dute parte, 
doan, hainbat kirol-modalitatetan, giro zintzoan.

Kirolerako zaletasuna askotan arrazoizko izatetik emozional 
izatera igarotzen denez, Euskaltelek gizartearekin partekatu 
nahi ditu emozio horiek. Futbola babestuz lortzen dugun 
lotura emozionalaz gainera (Athletic, Reala eta Alaves 
babesten ditugu), bezeroarengana hurbildu nahi dugu, 
eta zaleekin batera egon euforia- eta poz-uneetan, baita 
sufrimendu- eta kezka-uneetan ere.

Baina futbolaz eta haren balio mediatikoaz haratago joaten 
gara, eta gure gizartean sustraitutako kirol minoritarioei 
balioa ematen diegu, hala nola surfari, Euskal Herriko Surf 
Federazioak antolatzen dituen 15 proba eta txapelketa 
baino gehiagoren babesle baikara. Ez dugu ahaztu behar, 
bestalde, mendiko edo pilotako proben balioa ere. 
Euskalteli lotutako balioak transmititzeko bitartekoak dira 
horiek guztiak; esfortzua, talde-lana, osasuna, natura eta 
abar transmititzeko.

Esperientziak

Euskaltelek bere bezeroentzako balio bereizgarri gisa 
definitu duen kokapen estrategikoari lotuta daude 
estrategiak, eta elementu hori kudeatzen ari dira merkatuko 
lehiakideak ere. Produktuetan, prezioan, balio erantsiko 
zerbitzuetan, saldu ostekoan... ez dago alde handirik. Nola 
erakarri/atxiki, orduan, bezeroak? Esperientziekin, erosi ezin 
den emozio-kudeaketa eskaintzen da, eta alderdi ukiezin 
hori bereizgarri izan liteke operadore batean geratzeko edo 
beste batera joateko. 

2013an, hamabost esperientzia antolatu ditugu, eta haietatik 
askok jarraitzaile ugari izan dituzte sarean, zeinek begi onez 
eta asertibitatez hartu baitute. Esperientzia horiek guztiak 
babesletza-kontzeptuei lotuak dira, esperientzia bakarrak 
eta berdindu ezinekoak izateko eraikiak.

Ekintzarako trebakuntza

Trebakuntza-arloan, prebentzioko eta telekomunikazioen 
erabilera arduratsuko lankidetza-lerroak diseinatu dira, bai 
eta sormenekoak eta mundu digitalera hurbiltzekoak ere.

Euskaltelek TALENTIA programan parte hartzen du, zeina 
bizkaia:talent eta EAEko hiru unibertsitateen (Deustuko 
Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Mondragon 
Unibertsitatea) baterako ekimen bat baita. Programaren 
helburua zera da: potentzial handiena duten unibertsitateko 
ikasleak egoki laneratzea eta garapen profesional egokia 
ematea, eta ikasleak Bizkaiko eta Euskadiko errealitate 
zientifiko, teknologiko eta enpresarialera lotzea. 
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Unibertsitateek berek aukeratutako ikasleak dira parte-
hartzaileak, ikasketen azken urtea egiten ari direnak eta 
ikuspuntu akademikotik nahiz gaitasun sozial eta giza 
gaitasunen aldetik potentzialik handiena dutenak.

Bestalde, Euskadiko First Lego League txapelketan 
lankidetzan aritzen dira Euskaltel eta Innobasque. 
Txapelketa horren bidez, gazteen sormen-gaitasunak, 
pentsamendu analitikoa eta talde-lana garatu nahi dira, 
talde-lana bultzatu, eta, batez ere, berrikuntza-balioak 
sustatu, ezagutza teknologiko eta zientifikoa emateaz 
gainera.

Hezkuntza, kultura eta euskara

Operadorearekiko harremana zer hizkuntzatan egin nahi 
duten hautatzeko aukera ematen die Euskaltelek bezeroei. 
Aitzindari izan zen Euskaltel horretan, eta balio bereizgarria 
izan zuen merkatura eginiko eskaintzan. Aktibo horrek 
aberastu egiten du erabiltzailearentzako eskaintza, eta ez 
du perspektiba galdu behar bezeroarekiko harremanean. 
Erabaki horri lotuta, barne-trebakuntzako plan bat egin 
zuen Euskaltelek merkatuaren eskakizun horri erantzuteko, 
eta euskararen erabilera sustatzeko ekitaldiak babestuz 
gauzatzen du. Hala, 2013an ikastolen sarearekiko lankidetza 
mantendu du, bai eta Ikastolen Elkartearekiko hitzarmenak 
ere.

Gozatueuskaltel.com 

Gozatuk jada bete du zeregin bat: enpresaren eta hark 
gizartearen alde egiten dituen ekintzen topagunea da. 
Webgune horretan, bere merkatu naturalean egiten dituen 
jarduera txiki eta handi ugariri buruzko informazioa 
ematen dugu. Orain, bultzatu egin behar da, tresna 
globalagoa, hurbilagokoa eta erabilgarriagoa bihurtu. 
Interakzio sozialeko eremu nagusia da. Eremu horretan, 
kontsumitzaileak Euskaltelen mundua ezagutzea da 
helburua: kultura, aisialdia, zozketak, harpidedunak, 
istorio partekatuak, gomendioak, ekitaldietako irudia, 
ekintza sozialak... Eremu horretan, kontsumitzaileak eta 
erabiltzaileak mundu ukiezinarekin identifika dadin nahi 

dugu. Bezeroak edo bezero izan daitezkeenak guk babesten 
ditugun eta parte hartzen dugun ekitaldietara erakarri nahi 
ditugu, eta ordezkatuta sentitzea lortu nahi dugu.

EUSKALTEL FUNDAZIOA

Euskaltel Fundazioaren helburuetako bat da gizartean 
bizimodu digitala bultzatzea, ikastea zailago egiten zaien 
pertsona-taldeei (helduei, baliabide gutxi dituztenei, 
desgaituei…) edo ikasten jarraitu nahi duten pertsona-
taldeei teknologia berriak hurbilduz eta haien erabileran 
heziz. Alderdi horri erantzuten dio gizartean bizitza digitala 
sustatzeko 2013rako ezarritako gure konpromisoak, baita 
aitzindaritzaren lerroan kokatuko gaituzten Informazioaren 
Gizartearen planak sustatzen erakundeekin elkarlanean 
aritzeak ere.
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Trebakuntza-ekintzak 

Euskaltel Eskola proiektuak Euskalteleko langileak ez diren 
kanpoko interes-taldeei eskaintzen zaizkien trebakuntza-
jarduera guztiak biltzen ditu, etxeko eta enpresako 
merkatuetakoak. 20 trebakuntza-saio presentzial eman 
dira, 535 pertsona trebatu dira, eta 1.399 eskola-ordu eman 
dira.

e-eskola onlineko plataformari dagokionez —kanpoko 
interes-talde horiekiko trebakuntza-komunikaziokoa—, 
instalatzaileek foroak erabili zituzten batez ere. Interakzio-
kopurua 300 izan zen. Tresnaren arrakasta kontuan hartuta, 
laguntza teknikoko sailak banatzailearentzat erabil zezan 
prestatu zen plataforma, foro horien bidez, saltokiei 
laguntza tekniko zuzena emateko, eta, aldi berean, onlineko 
trebakuntza emateko. Saltokiek oso harrera ona egin diote, 
eta horren adierazgarri da 5 hilabetean 1.409 kontsulta jaso 
izana. Euskaltelek 1.469 erantzun bidali zituen.

Ikasgela mugikorra (Euskaltelen autobusa), berriz, 
merkataritza-lanetarako laguntza gisa erabili da. 2013an, 
30 udalerritan izan zen 78 egunetan.

Euskaltelen estrategiarako bultzada

Ezagutza digitala partekatzeko eta egitura digitalei 
laguntzeko Euskaltelen estrategia bultzatzeko eta 
entretenimenduaren eta aisialdiaren alorreko kokapena 

finkatzeko, Euskaltel Fundazioak zenbait proiektu garatzen 
jarraitu du 2013an, eta, haiei esker, aisialdiko jarduerak egin 
dira ekarpen teknologikoa eginez, teknologien alderdirik 
dibertigarri eta gazteena sustatuz. 

Hona hemen 2013ko jarduera azpimarragarrienak:

Euskal Encounter 21

2013ko uztailaren 25etik 28ra bitartean, 21. Euskal 
Encounter egin zen, eta informatikaren eta bideo-jokoen 
7.000 zale baino gehiago elkartu zituen.

Estatuko party zaharrena da Euskal Encounter, eta munduko 
party handienetako bat da.

Parte hartzen duten gazteen artean, 15 herrialde baino 
gehiagotako jendea izaten da, bai eta Espainiako 
autonomia-erkidego guztietakoa ere. % 45 EAEkoa izaten 
da, % 50 estatuko gainerako lekuetakoa, eta % 5 beste 
herrialde batzuetakoa. 

Opengunerako, standen, hitzaldien eta tailerren 
eremurako, hitzarmen estrategiko bat egin genuen Enpresa 
Digitalarekin, erakunde horren workshopak egiteko, batez 
ere, euskal enpresentzat. Halako arrakasta izan zuen, ezen 
itxarote-zerrenda egon baitzen parte hartzeko. 10.000 lagun 
izan ziren uneren batean Opengune eremuan. Han, gainera, 
Euskaltelek eta beste babesle batzuek beren produktu eta 
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zerbitzuak erakutsi zituzten.

Gipuzkoa Encounter 7

Zazpigarren Gipuzkoa Encounter 2013ko martxoaren 1etik 
3ra bitartean egin zen. 

Tolosako Usabal kiroldegian, 400 ordenagailu eta 600 lagun 
elkartu ziren, eta bideo-jokoen euskal industriaren eta 
ekitaldira etorri ziren sortzaileen arteko topaketak antolatu 
ziren. Hala, negozio-aukera berriak eta lanerako bestelako 
aukerak sortu ziren.

Gamegune 11

Electronic sport (eSport) edo kirol elektroniko deitzen zaie 
bideo-jokoetako profesionalak elkarren aurka aritzeko 
antolatzen diren txapelketei. eSport-en Europa mailako 
lehiaketa bat da Gamegune. Haren ospea handituz joan da, 
Euskal Encounterren barruan, 11 urtez, eta Counter Strike 
1.6 du joko izarra.

Aurten, COD (Call Of Duty) izan da joko izarra, eta, lehen 
aldiz, kontsolen nazioarteko txapelketetan sartu zen.

Konpromisoak

Zertan arituko gara 2014an?

• Euskaltelek bere merkatu naturalerako estrategikotzat 
jotzen dituen babesletzak definituko ditugu.

• Erakundeekin lankidetzan arituko gara, Euskalteli lider-
go eta konpromiso aldetik kokapen ona emango dioten 
Informazioaren Gizarteko planak sustatzeko.

• Euskaltel Fundazioa birdefinitzea, haren xedea, ikus-
pegia eta balioak egokituz, gizarte digitalaren eskakizun 
berriei erantzuteko.

• Gameguneri izaera propioa ematea, Euskal Encounte-
rretik bereiz.
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AIPATUTAKO GRI ADIERAZLEAK

ADIERAZLEAK ORRIAK ADIERAZLEAK ORRIAK

1.1 6,7 EN12 40

1.2 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 EN13 40

2.1 10 EN14 39

2.2 10, 14, 15 EN15 40

2.3 21, 22 EN16 42, 46, 47

2.4 10 EN17 42, 46, 47

2.5 10 EN18 46, 47

2.6 10, 18 EN19 42, 46, 47

2.7 10, 14, 28, 31 EN20 42, 47

2.8 10, 14, 15, 18, 50 EN21 47, 48

2.9 20, 22 EN22 42, 45, 46

2.10 23, 24 EN23 47, 48

3.1 9 EN24 46

3.2 23 EN25 47, 48

3.3 9 EN26 39, 40, 41, 44, 47

3.4 10 EN27 44, 46, 57

3.5 9 EN28 41

3.6 9 EN29 41, 42

3.7 9 EN30 39

3.8
21. orrialdean ageri da parte hartzen duten 

enpresen zerrenda.
Laneko praktiken kudeaketaren eta 

laneko etikaren ikuspuntua
16, 51, 52, 53, 54, 55, 56

3.9 3, 9 LA1 50, 51

3.10 9 LA2 50, 52

3.11 3, 9 LA3 51, 54

3.12 66, 67, 68, 69 LA4 51

3.13 5 LA5 56

4.1 19, 21 LA6 55

4.2 19 LA7 55

4.3. 19 LA8 55

4.4 20, 21, 55, 56 LA9 55

4.5 19 LA10 53, 54, 55

4.6

Euskaltelek uste du ez dela beharrezkoa adiera-
zle honekin erlazionatutako inolako prozedura 
espezifikorik ezartzea Gobernu Organo gorena 

kudeatzeko.

LA11 53, 54, 1. azalpen-oharra (68. orrialdea)
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4.7 20 LA12 51

4.8 18 LA13 19, 52, 53

4.9 19, 20, 23 LA14 51

4.10 23
Giza eskubideen kudeaketaren ikus-

puntua
16, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

4.11 13, 18, 23, 30, 35, 39, 41, 55 HR1 2. azalpen-oharra (68. orrialdea)

4.12 41, 59 HR2 32, 33

4.13 59 HR3 22

4.14 24 HR4 52, 53

4.15 23 HR5 51

4.16 23, 24 HR6 3. azalpen-oharra (68. orrialdea)

4.17 24, 25, 26 HR7 4. azalpen-oharra (68. orrialdea)

Ekonomia 
eta Finantza 

Kudeaketaren 
ikuspegia

13 HR8 5. azalpen-oharra (68. orrialdea)

EC1 10, 14, 30, 31, 51 HR9
ED. Euskaltelen jarduera-eremuan ez dago talde 

indigenarik 2013an. 

EC2 15, 47 Gizarte Kudeaketaren ikuspegia 16, 59, 60, 61, 62, 63, 64

EC3 57 SO1 24

EC4 15 SO2 13, 56

EC5 53 SO3 32, 56

EC6 32, 33 SO4 56

EC7 21, 32 SO5 6. azalpen-oharra (68. orrialdea)

EC8 36 SO6 7. azalpen-oharra (68. orrialdea)

EC9 35 SO7 8. azalpen-oharra (68. orrialdea)

Ingurumen 
Kudeaketaren 

ikupegia
15, 39 SO8 29, 30, 41

EN1 42, 43 Produktuaren ikuspegia 14, 15

EN2 42, 43, 45 PR1 25, 29

EN3 41, 42 PR2 36, 37

EN4 41, 42 PR3 37

EN5 41 PR4 9. azalpen-oharra (68. orrialdea)

EN6 47 PR5 24, 25, 29, 36

EN7 41 PR6 10. azalpen-oharra (68. orrialdea)

EN8 42, 43 PR7 29

EN9 43 PR8 30

EN10 43 PR9 29, 30

EN11 40

AIPATUTAKO GRI ADIERAZLEAK

2. azalpen-oharra (68. orrialdea)
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AZALPEN-OHARRAK

1.- Ez da aipatzen langileei beren ibilbide profesionalaren amaiera kudeatzen laguntzeko etengabeko trebakuntza.

2.- Ez dago inbertsio-hitzarmen garrantzitsurik Giza Eskubideen klausularik duenik edo Giza Eskubideen arloko azterke-
taren bat jasan duenik, segurtasun-arloko legea betetzea izan ezik.

3.- Uneko legeriak bermatzen du eskubide hori. Langileen Estatutuaren 6. artikuluak debekatzen du adin txikikoak lane-
rako hartzea.

4.- Uneko legeriak bermatzen du eskubide hori. Lana modu librean eskaini behar da, eta langileek askatasuna eduki 
behar dute nahi dutenean uzteko. Langileen Estatutuaren 49. artikuluaren arabera, langileak eskubidea du nahi duenean 
lana uzteko.

5.- Euskalteleko segurtasun-langileek ez dute bezeroentzako lanik egiten, behar bezala identifikatuta daude, eta Euskal-
teleko arauen eta barne-prozeduren, erabiltzen diren sistema eta ekipoen eta lehen laguntzaren eta datu-babesaren 
inguruan trebatu dira.

6.- Mekanismoak Langileen Kode Etikoan eta Hornitzaileen Kode Etikoan ezarritakoak dira.

7.- Euskaltelek ez dio dohaintzarik egin inolako alderdi politikori, ez eta inolako hautagairi ere.

8 – Ez dago jasota gure enpresari eragiten dion alor horretako erabaki ofizialik

9.- Ez da erreklamaziorik jaso zerbitzuen eta produktuen informazioari eta etiketatzeari buruzko araudia eta borondatezko 
kodeak ez betetzeagatik

10.- Euskaltel ez dago inolako Borondatezko Koderi atxikita, marketin-komunikazioei dagokienez (publizitatea barne).
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AIPATUTAKO GRI ADIERAZLEAK

ADIERAZ. ORRIAK

IO1 35

IO2 ED

IO3. 41, 55

IO4 ED

IO5 40

IO6. 41

IO7 40

IO8 35, 40

PA1 36

PA2 15

PA3 36

PA4 36

PA5 14, 36

PA6 37

PA7 37

PA8 40

PA9 40

PA10 29

PA11 37, 45, 57

TA1 41, 43, 44, 46, 47

TA2 41, 43, 44, 46, 47

TA3 ED

TA4 ED

TA5

TELEKOMUNIKAZIO-GEHIGARRIA
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MUNDU-ITUNEKO ARLOA PRINTZIPIOA
ZUZENEAN GARRANTZITSUAK 

DIREN GRI ADIERAZLEAK
ZEHARKA GARRANTZITSUAK DIREN 

ADIERAZLEAK

Giza Eskubideak

1. printzipioa - Nazioartean onartutako oinarrizko 
giza eskubideen babesa bultzatu eta errespetatu 

behar dute enpresek, eragina duten eremuan.
HR1-9 LA4,LA13,LA14;SO1

2. printzipioa -Enpresek ziurtatu behar dute haien 
enpresek ez dutela laguntzen giza eskubideak 

urratzen.
HR1-2, HR8

Lana

3. printzipioa - Enpresek afiliazio-askatasuna 
bultzatu eta negoziazio kolektiborako eskubidea 

onartu behar dute.
HR5; LA4,LA5

4. printzipioa - Enpresek bortxazko lan-forma 
guztiak edo lan behartua desagertzearen alde egin 

behar dute.
HR7 HR1-3

5. printzipioa - Enpresek haurren lana desagertzea-
ren alde egin behar dute.

HR6 HR1-3

6. printzipioa - Enpresek lanean eta okupazioan 
gertatzen diren diskriminazio-praktikak kentzearen 

alde egin behar dute.
HR4;LA2,LA13,LA14 HR1-2; EC5,EC7;LA3

Ingurumena

7. printzipioa - Enpresek ingurumenaren aldeko 
ikuspegi prebentiboa izan behar dute.

4.11 EC2

8. printzipioa - Enpresek ingurumen-ardura 
handiagoa sustatzen duten ekimenen alde egin 

behar dute.

EN2, EN5-7,EN10, EN13-14, EN18, 
EN21-22, EN26-27, EN30

EC2;EN1,EN3-4,EN8- 9,EN11-12, EN15- 
17,EN19-20,EN23-25,EN28-29;PR3-4

9. printzipioa - Enpresek ingurumena errespetatzen 
duten teknologien garapena eta hedapena sustatu 

behar dute.
EN2, EN5-7,EN10, EN18,EN26-27

Ustelkeriaren aurkako borroka
10. printzipioa - Enpresek ustelkeria-mota guztien 

kontra (estortsioa eta eroskeria barne) lan egin 
behar dute.

SO2-4 SO5-6

MUNDU-ITUNA  GRI HARREMANAREN TAULA
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GRI EGIAZTATZE-MAILA

Enpresaz kanpoko ikuskatzaile baten A mailarako ziurtagiria eskuratu du Euskaltelen memoriak, ematen duen informazio-
maila dela eta. Horrenbestez, A* da Euskaltelen egiaztatze-maila.

Aplikazio-maila C C+ B B+ A A+

In
fo

rm
az

io
 e

st
an

da
rr

a

Profila

Honen berri eman:

K
an

po
an

 e
gi

az
ta

tu
ta

ko
 t

xo
st

en
a

C mailako zerrenda-irizpideen berri eman, eta, 
gainera, 1.2

K
an

po
an

 e
gi

az
ta

tu
ta

ko
 t

xo
st

en
a

B mailak bezala

K
an

po
an

 e
gi

az
ta

tu
ta

ko
 t

xo
st

en
a+

1.1 3.9,3.13

2.1-2.10 4.5-4.13, 4.16-4.17

3.1-3.8, 3.10-3.12 Adierazle-multzo bakoitzerako kudeaketa-ikuspegia

4.1-4.4, 4.14-4.15

Hogei errendimendu-adierazleren berri gutxienez 
eman, hauetatik bana sartuz, gutxienik: ekonomikoa, 
laborala, ingurumenari, giza eskubideei, gizarte-gaiei 

eta produktu-erantzukizunari buruzkoak

Enfoque de gestión Ez da behar
Enfoque de gestión para cada categoría de indica-

dores
Adierazle-multzo bakoitzerako 

kudeaketa-ikuspegia

Indicadores de 
desempeño e 
indicadores de 
Suplementos 

sectoriales

Hamar errendimendu-
adierazleren berri gu-

txienez eman, hauetatik 
bana sartuz, gutxienik: 

soziala, ekonomikoa eta 
ingurumenari buruzkoa

Informar como mínimo de 20 indicadores de 
rendimiento, al menos uno de cada: económico, 

ambiental, derechos humanos, laborales, sociedad y 
responsabilidad de producto

G3-ko adierazle zentral/nagusi 
bakoitzaren eta gehigarrien 
berri eman (azken bertsioa 
badira), arreta berezia jarriz 
egingarritasun-printzipioari:

a) adierazleari buruzko informa-
zioa emanez 

b) ez azaltzearen arrazoiak 
emanez


