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Nazio Batuen Mundu Itunaren printzipioak  

Nazio Batuen Mundu Itunari atxikita dago Euskaltel. Erantzukizun Korporatiboaren Txosten honetan 

(Aurrerapen Txosten funtzioa ere badu), atal bakoitzaren hasieran, testuak barnean hartzen dituen 

Mundu Ituneko printzipioak adierazten dira.  

 

 

1. printzipioa 

 

Nazioartean onartutako oinarrizko 

giza eskubideen babesa bultzatu 

eta errespetatu behar dute 

enpresek, 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 

dutela laguntzen giza eskubideak 

urratzen. 

 

 

7. printzipioa 

 

Enpresek ingurumenaren aldeko 

ikuspegi prebentiboa izan behar 

dute. 

 

 

3. printzipioa 

 

Enpresek elkartze-askatasuna 

bultzatu eta negoziazio 

kolektiborako eskubidea onartu 

behar dute. 

 

 

8. printzipioa 

 

Enpresek ingurumen-erantzukizun 

handiagoa sustatzen duten 

ekimenen alde egin behar dute. 

 

 

4. printzipioa 

 

Enpresek bortxazko lan-forma 

guztiak edo lan behartua 

desagertzearen alde egin behar 

dute. 

 

 

9. printzipioa 

 

Enpresek ingurumena 

errespetatzen duten teknologien 

garapena eta hedapena sustatu 

behar dute. 

 

 

5. printzipioa 

 

Enpresek haurren lana 

desagertzearen alde egin behar 

dute. 

 

 

10. 

printzipioa 

 

Enpresek ustelkeria-mota guztien 

kontra (estortsioa eta eroskeria 

barne) lan egin behar dute. 
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LEHENDAKARIAREN ETA ZUZENDARI NAGUSIAREN ADIERAZPENA 

Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia digitalari laguntzen segitzeko eraldatu gara 

Nazioarteko merkatua ikaragarri lehiakorra da produktu eta zerbitzuetan, eta gure sektorea (IKTak) 

etengabe aldatzen ari da teknologikoki. Horri aurre egiteko, Euskaltelen geure buruari jarri diogun 

helburua da EAEn hazten segitzeko zerbitzu aurreratuak garatzea eta gako diren eta azken urteotan 

etengabe hazi garen negozioetan gure lidergotza areagotzea: Banda Zabal finkoa eta Banda Zabal 

mugikorra, Ordainpeko telebista eta telefonia mugikorra. Horretarako, 2014an, eraldaketa-prozesu bati 

ekin diogu, merkatuak unean-unean dituen beharretara egokituko den antolakuntza bat eduki dezagun. 

Antolakuntzaren aldaketa hori lortu ondoren, ildo estrategikoetan ezarritako proiektuei ekingo diegu, 

2016ra begira.  

Denok dakigu Euskadikoak direla Estatuko 

telekomunikazio-autobiderik aurreratuenak, 

Europar Batasuneko herrialde nagusien ondo-

ondoan kokatzen gaituztenak. Euskaltelek 

etengabe inbertitu du, hasiera-hasieratik, 

belaunaldi berriko sarean, eta horrek eragin 

du gure kokapena. Euskadiko 

telekomunikazio-operadore liderra garen 

aldetik, gure konpromisoa da bide horretan 

jarraitzea eta zuntz optikoko gure sarearen 

gaitasuna handitzen jarraitzea gizarteak behar 

ahala, gure herritarrentzat inbertsioak eginez 

eta balioa sortuz. Gaur, Euskadiko 800.000 

etxek baino gehiagok dute 250 megako 

abiadura izateko aukera. Gainera, 2014ko 

amaieran, gure bezeroen % 50ek 50 MB/s-ko 

baino gehiagoko abiadura zuen kontratatua. 

Bilakaera teknologikoaz gainera eta 

telekomunikazio-zerbitzuen hobekuntzaz 

gainera, 2014an saiatu gara 

telekomunikazioak gizatiartzen eta bezeroei, 

teknologien bidez, beren bizitza hobetzeko 

erabilera eta modu berriak erakusten.  

Harro gaude euskal ekonomiari oro har eta 

ekonomia digitalari bereziki ekarpena egiten 

diogulako; ekarpen horren atzeraelikadura da 

gure markak merkatuan eta 

telekomunikazioen sektorean 

errekonozimendu eta balio handia dituela.  

 

 

 

 

 

 

Alberto García Erauzkin 
Euskalteleko presidentea 



 
-1. EUSKALTELEN AURKEZPENA 

 

2014ko Erantzukizun Korporatiboaren Txostena 6 

 

Erantzun irmoa zor diegu gure bezeroei, 

gogobetetze-maila oso altua erakutsi baitute; 

gure enpresa hornitzaileei eta laguntzaileei, 

aliantza teknologikoak sinatu baititugu 

haiekin; gure langileei, proiektu estrategikoak 

gauzatzeko ahalegina egiten baitute; eta gure 

bazkideei, 2014an zehar aldaketak bultzatu 

baitituzte. Haiei esker esan dezakegu gure 

enpresak irmoki egiten duela gardentasunaren 

alde eta ondo gobernatzeko gomendioen alde, 

nazioarteko merkatuen 

errekonozimenduarekin, eta enpresa-

kudeaketaren ideia aurreratuak erabiltzen 

dituela, indarrean dagoen araudiaren arabera 

zehatz aplikatu beharrekoak baino 

aurreratuagoak. 

2015an lan hauekin segituko dugu: gure 

bezeroentzako zerbitzu aurreratuenak 

eskaintzeko apustua egiten WiFi bidezko 

konexio-sare zabalena martxan jarrita; gure 

sarea hedatzen, gure bezeroentzako zerbitzu 

berritzaileak eta kalitate gorenekoak emateko 

garapen eta teknologia berriak eskaintzen; 

2014-2016rako Ingurumen Gidaplanean 

zehaztutako ildo eta ekintzak garatzen; eta, 

Euskaltel Konekta gure Fundazioaren 

babespean, ekintzak abiarazten. Hain zuzen 

ere, birformulatu egin dugu Fundazioa, IKTen 

erabileraren inguruan pertsonak, enpresak eta 

ekimenak konektatzea bultzatuko duen 

posizionamendu estrategiko berria lortzeko.  

Horien guztien berri ematen dugu 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 
Euskaltelen zuzendari nagusia 
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1.- EUSKALTELEN AURKEZPENA 

TXOSTENAREN AURKEZPENA ETA IRISMENA 

 
Euskaltelek Erantzukizun Korporatiboaren Txostena aurkezten du, halako memoriak aurkezteko 

ezarritako urteroko zikloa betez. Hala, hamargarren memoria honetan, 2014. urteari dagokion 

informazioa argitaratzen du Euskaltelek. Txosten honetan, erakundeak lantoki guztietan dituen 

jarduerak, haien balio-katea eta gizarte guztia sartzen dira.  

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 2013ko Enpresaren 

Erantzukizunaren Txostena jakinaraztearekin 

batera, hari buruzko inkesta bat helarazi 

zitzaien interes-taldeei, txostenaren 

materialtasuna zehazteko eta 2014an Euskalteli 

lotutako interes-taldeentzat kezka-iturri diren 

gaiak hobeto identifikatzeko.  

Bestetik, GRI gidaliburuan eta telekomunikazioei buruzko haren gehigarrian identifikatutako alderdiek 

jasangarritasun-txosten batek behar dituen materialtasun-baldintza guztiak betetzen dituela kontuan 

hartuta  kontuan hartuta, Erantzukizun Korporatiboaren Txosten honek GRI gidaliburuan 

identifikatutako baldintzei buruzko informazioa du, eta aurreko ekitaldietako informazioari segida 

ematen dio. Hala ere, memoria egin aurretik, ariketa pilotu bat egin da, bertan idatzi beharreko 

informazioaren materialtasuna ebaluatzeko, interes-taldeek emandako informazioa erabilita; horrek 

aukera ematen digu etorkizunean Euskaltelek egin beharreko jasangarritasun-txostenetarako erabakiak 

hartzeko eta txostenen irakurleei informazio xeheagoa emateko.  

Materialtasun Analisi hori egiteko, Euskaltelek eragin nabarmena duen alderdiak hartu dira kontuan. 

Alderdi horiek interes-talde garrantzitsuen arabera ebaluatu dira, eta, horrela, alderdi horiek 

Euskaltelen interes-taldeetan eta Euskaltelen bertan duten eragina jaso da, eta alderdi material 

garrantzitsuenak definitu dira. Analisi honen emaitza orokorra ondorengo grafikoan ikus daiteke. 
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Materialtasun Analisi hori interes-talde hauetan egin da: 

 

Interes-talde horietan, haien interesak eta itxaropenak ebaluatu dira, egindako azken gizarte-inkestan 

jasotako informazioa oinarri hartuta. 

 

Euskaltelentzako garrantzia

In
te

re
s-

ta
ld

e
e

n
tz

a
ko

 g
ar

ra
n

tz
ia

Marketineko komunikazioak
Bezeroen pribatutasuna

Jarduera ekonomikoa

Bezeroaren segurtasuna eta 
osasuna

Trebakuntza
Enp./lang. arteko 
harremana
Laneko 
segurtasuna eta 
osasuna

Zeharkako eragin ekonomikoa

Enplegua

Produktu eta zerbitzuen etiketatzea

Elkartzeko askatasuna eta hitzarmenak

Merkatuan dugun presentzia

Emisioak, isuriak eta hondakinak

Energia

Komunitatea

Lehia desleialeko portaera

Ustelkeria

Aniztasuna eta berdintasuna

Inbertsio- eta hornikuntza-praktikak

MATERIALTASUN-ANALISIA - ERANTZUKIZUN SOZIALAREN ALDERDIAK
EUSKALTEL - INTERES-TALDEAK

Kontseilariak/ 
Bazkideak 

Pertsonak 

Enpresa 
bezeroak 

Etxeko 
bezeroak 

Banatzaileak 

Kontratak/Ins
talatzaileak 

Hornitzaileak 

Gizartea 
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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 

2014an zer neurri eta emaitza nagusi lortu diren ekonomiaren, ingurumenaren eta gizartearen aldetik, 

eta zein izan den ekitaldi horri begira hartu diren konpromisoen segimendua. 

Hurrengo kapituluetan, eremu hauetako gure jarduera jasotzen da: gobernu korporatiboa, gure balio-

katea osatzen duten interes-taldeekiko harremana, sarea, ingurumena, 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.  
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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). 

Euskaltelen 2014ko Erantzukizun Korporatiboaren Txostenak ekonomiaren, gizartearen eta 

ingurumenaren alorretan erantzukizun sozialari dagokionez egiten dugun lana jasotzen du, eta gure 

enpresaren webgunean dago ikusi nahi duten guztien eskura: www.euskaltel.com. 

Txosten honetako informazioari buruzko azalpenen bat edo informazio gehiago nahi izanez gero, jarri 

harremanetan Antolakuntza eta Kalitatea saileko zuzendaritzarekin memoriarc@euskaltel.com helbidean 

edo 944011000 telefono-zenbakian.  

Euskaltel SA 
IFK: A-48766695 

Parke Teknologikoa, 809 

48160 DERIO (BIZKAIA) 
www.euskaltel.com 

Helbide elektronikoa: memoriarc@euskaltel.com  

 

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. Munduko esparru guztietako bezeroak ditu.  

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

 

  2012 2013 2014 

Eragiketen ondoriozko diru-sarrerak (mila 
€) 338.542 329.148 315.109 

Kudeaketa-emaitzak (mila €) 48.104 50.092 44.334 

BZ bidezko Interneteko bezeroak 241.051 250.178 253.872 

TB Digitaleko bezeroak 150.263 139.476 131.651 

Telefonia mugikorreko bezeroak 290.230 346.230 402.242 

Sare propioko telefonia finkoko bezeroak 327.436 325.756 321.222 

Langile-kopurua 548 546 351 

 

 

 

  

mailto:memoriarc@euskaltel.com
http://www.euskaltel.com/
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1.1. GURE ESTRATEGIA  

Bezero-oinarriaren balioa maximizatzea da Euskaltelen estrategiaren ardatza; horretarako, bakoitzak 

Euskal Autonomia Erkidegoan duen lidergoan, bezeroen leialtasunean, jabetzan daukaten zuntz 

optikoaren sarean (beste inbertsio esanguratsurik behar ez duena) eta markaren balio handian 

oinarrituko dira, eta, hala, merkatuko kuotak finkatuko dituzte, eta hazten lagunduko die horrek. 

Euskaltelek baterako zerbitzu-paketeak gehiago merkaturatzea du ardatz, erabiltzaile bakoitzeko 

batezbesteko sarrerak igotzeko (ingelesez, ARPU) eta baja-tasa gutxitzeko. Mugikortasuna funtsezkoa 

da estrategia honetarako. Euskaltelek helburutzat du bere bezeroei abiadura handiko sarbidea 

eskaintzea, edozein lekutan, zuntz-sarearen bidez, WiFi sarbide-puntuen bidez eta aurreikusita dagoen 

4G sarearen hedapenaren bidez. Halaber, Sozietateak uste du bezero-multzoa handitzeko aukera 

badagoela, ADSLa duten bezeroek zuntz optikoa eska baitezakete; hori eskainiz, une honetan duen 

presentzia areagotuko luke. Azkenik, prozesuen eraginkortasuna optimizatzen saiatzen segituko du 

Euskaltelek, errentagarritasuna hobetzeko eta kaxa-fluxuaren sortze-maila bikainari eusteko; horrek 

aukera emango dio akziodunentzat errendimendu erakargarriak lortzeko eta balioa sortzen duten 

erosketa estrategikoak planteatzeko. 

Helburu horiek lortzeko, zutabe estrategiko hauek identifikatu dira: 

Bezeroaren bizi-balioa areagotzen segitzea, lehendik ditugun bezeroei“up-selling” eta “cross-selling” 

modalitateak eskainiz eta balio-paketeen bezero berriak erakarriz, ARPUa bultzatzeko, churn-a 

gutxitzeko eta ADSLaren erabiltzaileak gure zuntzera alda daitezen bultzatu eta orientatzeko. 

MERKATUKO PRESENTZIA  

Etxeetarako Merkataritza, Enpresetarako Merkataritza, Bezeroekiko Ekintzak eta Garapen Korporatiboa 

Sailetako zuzendaritzetan, bezeroekiko harreman komertzialari lotutako guztia kudeatzen da, espainiar 

estatuko edozein esparrutan.  

Telekomunikazio finkoei dagokienez, 2014ko ekitaldia ixtean, Zuzeneko Sarbideko 381.279 linea zituen 

Euskaltelek. Horrek esan nahi du, batetik, % 1,1 murriztu dela, azken sei urteetan etengabe behera 

egin duen merkatu batean. Bestalde, 2014aren amaieran Euskaltelekin kontratatutako Banda Zabaleko 

lineak 264.716ra iritsi ziren; beraz, % 1,8 egin zuten gora, eta merkatu osoaren hazkundea baino 

handiagoa izan dute hala. Hirugarrenik, Euskaltelen Telebista Digitalari dagokionez, 2014ko abenduaren 

31n 135.341 balio-produktu zeuden; % 116ko hazkundea izan du telebista digitalak, eta Zuzeneko 

Sarbideko bezeroen % 41ek baino gehiagok dute. Ordainpeko TB-produktuen igoera bereziki 

nabarmena izan da, produktu-estrategia berriaren emaitza da hori. 2014ko uztailean balio erantsiko 

produktuak merkaturatzen hasi ginen alor honetan; esate baterako, Edonon TB (gailu mugikorretan 

TBko edukiak ikusteko aukera ematen duena) eta VoD zerbitzua (video on demand), urtearen amaieran 

atera zena. 
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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 % 38 

inguruk baitu Euskaltelen sare propioa, eta % 45ek Euskaltelen jabetzako zuntz-sarea dagoen tokietan; 

Banda Zabalean, Euskaltel da aitzindaria, EAEko merkatu-kuotaren % 41 baitu; eta Telebista Digitalean 

ere Euskaltel da aitzindaria, merkatu-kuotaren % 47 baitu. 

Bestalde, telekomunikazio mugikorrei dagokienez, telefonia mugikorreko 402.242 linea zituen aktibo 

Euskaltelek 2014aren bukaeran. Balio-bezeroen (kontratua duten bezeroen) kopuruak % 21 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 2 ehuneko-puntu baino gehiago igo 

baitu, eta kontratupeko lineak % 20 baitira jada.  

Produktu eta zerbitzuak paketeetan sartzeko estrategiak aukera eman du, Etxeko bezeroen 

segmentuan, gure bezeroen % 20,3k aldi berean 4 produktu kontratatuta edukitzekoa: telefonia finkoa, 

banda zabala, ordainpeko TB eta telefonia mugikorra; urtebete lehenago portzentaje hori % 9,4 zen. 

Taula honetan duzue Euskalteleko bezeroen 2014ko banaketa, segmentuaren eta kontratatutako 

zerbitzu-motaren arabera: 

 

Erabiltzaileen esperientzia sustatzea eta produktuak berritzea EAEn lider izaten segitzeko.  

Telekomunikazioen EAEko merkatuan lider izaten segitzeko, uste dugu funtsezkoa dela erabiltzaileak 

esperientzia positiboak izatea eta produktu eskaintza berritzailea edukitzea, eta gure helburua da 

ekintzak gauzatzea erabiltzaileen esperientzia hobetzeko eta gure eskaintzari produktu berritzaileak 

eransteko. 

Adibidez, etxeko bezeroen segmentuan, 250 Mb/s-ra arteko abiadurak sustatu dira, eta, eskaera 

gehitzen doan heinean, gehiagotzeko ahalmena dugu. Ondorioz, abiadura handiko banda zabaleko 

bezero-kopurua asko hazi da. 2014ko abenduaren 31n, Etxeko gure bezeroen banda zabaleko bezeroen 

% 82,3k 30 Mb/s-ko abiadurak edo handiagoak kontratatzen dituzte; 2012ko amaieran, berriz, % 11,9 

ziren.  

Ordainpeko telebistaren plataformari gehitu zaion azken 

funtzioek (Edonon TB, VoD-Eskaripeko bideo-zerbitzua eta 

PVR-Personal Video Recorder berria) asko hobetu dute 

ordainpeko telebistaren eskaintza. Ekimen gehiago ere egin 

dira. Esaten baterako, 2015eko martxoan, Euskaltelek bere 

WiFi sarea jarri zuen martxan: "Euskaltel WiFi". Sare horrek 

aukera ematen die banda zabaleko eta mugikorreko gure 

bezero guztiei Internetera doan sartzeko, EAEn dauden 

128.000 sarbide-punturi esker. Zerbitzu honen helburua da 

erabiltzaileen esperientzia etengabe hobetzea.  

  

Etxekoa Enpresa Etxekoa Enpresa Etxekoa Enpresa

Banda Zabaleko bezeroak 216.400 37.472 214.343 35.835 208.077 32.974

Telebista Digitaleko bezeroak 131.651 - 139.476 - 150.263 -

Telefonia mugikorreko bezeroak - Ondoren ordaintzekoak (lineak) 297.962 68.880 235.797 67.828 172.976 65.109

Telefonia mugikorreko bezeroak - Aurrez ordaintzekoak (lineak) 35.400 - 42.605 - 44.961 -

Sare propioko telefonia finkoko bezeroak 277.520 43.702 282.220 43.536 284.946 42.490

2014
Bezero-kopurua

2013 2012
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Balio erantsiko beste zerbitzu batzuen eskaintzak ere berritzen segitzen dugu, besteak beste, 

mugikorraren asegurua, etxe adimenduna eta etxeko segurtasuna; gure ustez, bezeroen leialtasuna 

areagotuko du horrek eta hazkunderako bidean lagundu. 

Negozioen segmentuan, etengabe ari gara produktu-eskaintza handitzen, eta irtenbide berri eta 

berritzaileak eskaintzen dizkiegu SOHOei (Small Office and Home Office), ETE-ei eta Kontu Handiei: 

cloud zerbitzu aurreratuak, hosting/housing-a gure DPIn eta irtenbide pertsonalizatuak: 

SOHO: SOHOen eta etxeko bezeroen antzekotasunak direla eta, helburua da Etxeko bezeroekin 

erabiltzen dugunaren antzeko estrategia erabiltzea; adibidez, SOHO bezeroak migratzea abiadura 

bizkorretara eta SOHOei egokitutako balio erantsiko zerbitzu berritzaileak sustatzea, adibidez, onlineko 

presentzia (hala nola, webguneen domeinuak eta hosting-a), hodeiko antibirusak edo lankidetzarako 

tresnak. SOHOei zuzendutako bezeroentzako arreta-zerbitzuaren eta salmentaren orientazioarekin 

segitzeko asmoa ere badugu, horren barruan daude, besteak beste, salmenta-talde espezifiko bat, 

SOHOren onlineko presentzia kaleratu berria eta bereziki SOHOentzat diren telefonoko arreta-

zerbitzuak. 

ETE: ETE-ekiko dugun ikuspegia birbideratu nahi dugu, eta segmentu honetara aktiboki jo behar dugu, 

bezero gehiago lortzeko, bereziki EAEko enpresa-parkeetan, eta gure ahalegina marjina gehiagoko eta 

balio handiagoko ETEak lortzeko erabiltzeko. Estrategia hori jarri nahi dugu martxan, datu-

transmisiorako behar handiak dituztenen eta kokapen asko dituzten bezeroei modu aktiboan zuzenduz; 

horretarako, ETE-ei zuzendutako barneko salmenta-talde bat dugu eta ETE bezeroentzako arreta-

zerbitzuaren bidez, ETE-ei prestakuntza emateko eta ETE bezero berrien eta uneko bezeroen arteko 

interakzioa gehitzeko hitzaldi laburrak barne. Kontu Handiekin dugun esperientzia ere balia dezakegu, 

eta jakintza teknologiko hori egokitu ETE-ei eskaintzak egiteko. 

Kontu Handiak: Gure helburua da Kontu Handiek gurekin egiten dituzten gastuak handitzen jarraitzea, 

zerbitzu osagarriak gehituz eta bezero-mota sofistikatu hauen beharretara espezifikoki egokitutako 

irtenbide teknologikoki aurreratuagoak gehituz. 

Azpiegituretan inbertsioak egiteko ikuspegi diziplinatuari eustea estrategia komertzial 

arrakastatsua lortzeko 

Belaunaldi berriko gure kable-sarea erabiltzen dihardugu. Gure sarea erabat garatuta dago, eta 

Europako aurreratuenetako bat da. Abantaila lehiakor argia ematen digu gure hazkundea babesteko eta 

areagotzeko. 

Gure sarea erabat garatuta dago, eta inbertsioen % 87 inguru gastatzen dugu mantentze-lanetan eta 

eguneraketetan. Aurrera begira ere inbertsioak egingo ditugu bezeroaren ekipoetan mantentze-

lanetarako, eta, beharrezkoa denean, estrategia komertzialari dagozkion hobekuntzak egiteko. 

Adibidez, gaur egun, sareak ahalmena du 500 M/s-ra arteko abiadurak eskaintzeko, baina, hobekuntza 

batzuk eginez, 800 M/s-ra artekoak eskaintzeko ahalmena izango luke eskaerak norabide hori hartuko 

balu. 

Sarea erabat garatuta egoteak esan nahi du azken urteetako inbertsio-maila egonkorra izan dela (42,2 

milioi euro 2014an, eta 41,5 milioi 2013an). Etorkizuneko inbertsioak nagusiki arrakasta komertzialera 

bideratuta egongo dira, seguru asko. Inbertsioetan ikuspegi diziplinatuari eutsiko diogu, eta 

etorkizunean ere sare finkoak eta mugikorrak hedatzen jarraituko dugu. 2015erako aurreikusten 

ditugun inbertsioak 40 eta 45 milioi euro ingurukoak izango dira, eta espero dugu diru-sarrera guztien 

% 13 eta 14 bitarte izango direla. 

Prozesuen eraginkortasuna optimizatzen jarraitzea eta errentagarritasuna are gehiago 

hobetzeko digitalizazioa bultzatzea 

Negozioaren kudeaketari dagokionez, gure asmoa da kostuen optimizazioari eta prozesuen 

eraginkortasunaren etengabeko hobekuntzari arreta handia eskaintzen jarraitzea. Horretarako, azken bi 

urteetan garatu dugun Eraldaketa Plana erabiliko dugu. Hari esker, % 40 inguruko aurrezkia lortu 
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genuen egiturazko kostuetan RGU finkoaren instalazio-kostuetan, eta inbertsioetarako eta hazkundea 

finantzatzeko funtsak askatzea lortu zen. 

EBITDAren marjina handitzea lortu dugu, % 39,3tik % 48,5era (EBITDA 920 oinarri-puntutan finkatuta 

egon zen 2012 eta 2014 bitartean), baina Eraldaketa Planaren neurrietako batzuen ondorioak datozen 

hilabeteetan sumatuko dira. Horretaz gainera, eraginkortasuna handiagoa da orain, eta, horri esker, 

Europan erregistro hobeak dituzten enpresekiko aldea murriztea lortuko dugu epe ertainean. 

Horretarako, arrazionalizazio-aukerak identifikatzeko barne-prozesuak ebaluatzen jarraitzen dugu, 

baina, horrekin batera, hazkunde-aukerak dituzten hainbat esparru identifikatu ditugu. "Lehenik online" 

estrategiaren helburu nagusia bezeroekiko harreman digitalak areagotzea da, baina baita barruko 

zenbait negozio-prozesu hobetzea ere, kostu-egitura txikiagoa eta malguagoa eskaini ahal izateko. 

 

2015eko aurrerapenak 

Kaleko telefonia mugikorrak eta banda zabalak gure hazkundearen motorra izaten jarraituko dute. Aldi 

berean, mugikorren merkatuko kuotak handitzen jarraituko du eta datu mugikorrak diru-irabazi 

bihurtuko dira. Gure mugikor-azpiegitura, "Euskaltel WiFi" sare propioa barne dela, eta 4Gren sare 

propioaren hedapen selektiboa estrategia horren oinarria dira. Kostuen eraginkortasuna lortzea da gure 

eredua.  

Bezero berriak lortzeko eta estaldurarik gabeko 

eremuetan egon daitekeen zuntz-eskaerari erantzuteko, 

zuntz-sarea gehiago zabaldu nahi dugu, dagoeneko 

identifikatuta dauzkagun beste 51.000 etxebizitza 

hornigarrietara, gehienez ere (horietatik 30.000 inguru 

hiriguneetan daude). Zuntz-sare hori eremu geografiko 

estrategikoetan eraikiko da datozen hilabeteetan, 

inbertsio txiki samarrak eginez (etxebizitza horietatik 

% 90ek edo gehiagok lehendik dauden nodoak erabil 

ditzakete). Bezero-kopurua handitzea lortuko dugu hala. 

2015eko lehen hiruhilekoan hasiko da hedadura. Eskaera 

eta trafiko-kontzentrazioa izango ditu oinarri.  

Datozen bost urteetarako beste asmo bat da 2.200 SOHO hornigarri berri gehitzea eta zuntz-sarea 

bederatzi industrialde-eremu baino gehiagotan zabaltzea ETE-etara eta Kontu Handietara iristeko.  

Gaur egun, gure sareak zeharkatzen dituen etxebizitzen % 32 ingururi ematen diogu zerbitzua, eta 

horrek aukera ematen digu hiru euskal hiriburuetan estaltzen dugun eremuan are gehiago hedatzeko. 

Zehazki, banda zabalari dagokionez, banda zabalaren Euskal Herriko bezeroen % 50 inguru ADSL bidez 

sartzen denez, gure helburua litzateke merkatuaren parte bat geureganatzeko aprobetxatzea eskaintza 

hau. Horri mesede egingo dio, gure ustez, beste operadore batzuk abiadura handiko banda zabala 

merkaturatzeko eta sustatzeko Estatu osoan egiten ari diren ahaleginak.  

Era berean, aukera ezin hobea dugu negozioen segmentuan egungo merkatu-kuota eta balioa 

handitzeko, euskal ekonomia berreskuratzen ari delako zantzuak erakusten hasia baita; horretarako, 

gure aktibo gakoak aprobetxatu besterik ez dugu, hala nola goi-mailako azpiegiturak, bezeroarekiko 

gertutasuna eta produktu-aukera erakargarria.  
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Egindako Gogoeta Estrategikoak asmo handiko helburuak ditu 2015ean ere, datozen urteetan haziz 

joateko:   

2015EKO HELBURUA HELBURU-BALIOA 

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

EBITDA %50,0 (*) 

Kaxa-fluxu askea %15,0 (*) 

 (*) Helburu bakoitzak guztizkoarekiko duen pisu haztatua. 

 

1.2 ARLO EKONOMIKO-FINANTZARIOA: PROIEKTU JASANGARRIA  

Euskaltelen kudeaketa ekonomikoa Ekonomiko-Finantzarioa erabaki-zentrotik 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.  

 

 

 

 

 

 

Hona hemen 2014ko helburuen emaitzak 

2014KO HELBURUA 
Pisua 

ehunekotan 
Emaitza 

Betetze-mailaren 
balorazioa 

Kudeaketako diru-sarrerak, guztira % 35,0 % 94,91 % 33,20 

EBITDA % 50,0 % 98,75 % 49,4 

Kaxa-fluxu askea % 15,0 % 107,31 % 16,1 

  

ZEHAZTAPENA 2012 2013 2014 

DATU EKONOMIKO BATERATUAK (mila euro)  

Diru-sarrerak, guztira 342.800 334.891 321.161 

Eragiketa bidezko diru-sarrerak 338.542 329.148 315.109 

Finantza-zor garbia 412.090 325.962 236.910 

Cash-flow operatiboa -157.258 86.128 89.052 

Ekitaldiaren emaitza 48.104 50.092 44.334 

Ordaindutako zergen bolumena, guztira 104.521 81.832 79.707 
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1.3 EUSKALTELEN PRODUKTUAK ETA ZERBITZUAK  

Gure Zuntz Optikoko sareak ematen digun abantaila teknologikoa eta operadore mugikor birtual oso 

gisa dugun ahalmena kontuan hartuta, gure produktu-katalogoa hobetu dugu 2014an zehar.  

Alderdi teknologikoari dagokionez, eskaintza askoz hobea egin 

dugu, eta 2014an ahalegin berezia egin dugu bezeroei 

teknologia horiek erabiltzeko aukera ematen. Horretarako, 

produktu soilagoak eta pertsonalizatzeko errazagoak diseinatu 

ditugu, bezero guztiek beren aukera erraz aurkitu eta beren 

etxeko beharretara egokitu dezaten.  

Bilakaera teknologikoaz gainera eta telekomunikazio-zerbitzuen 

hobekuntzaz gainera, 2014an saiatu gara telekomunikazioak 

gizatiartzen eta bezeroei, teknologien bidez, beren bizitza 

hobetzeko erabilera eta modu berriak erakusten.  

Horrenbestez, Nike, GoPro, Amazon, Sony eta PlayStation-ekin 

elkarlanean, sustapen bereziak merkaturatu ditugu gure 

bezeroentzat esklusiban, mugikorretarako, SmartWatch-

etarako, SportWatch-etarako, ekintza-kameretarako edo azken 

belaunaldiko kontsoletarako. 

 

INTERNET  

 

Gure sareari eta Zuntz Optikoan dugun esperientziari esker, espainiar estatuaren merkatuko sarbide-

modalitate bizkorrena merkaturatu dugu: 250 mega. 

Bezeroekiko gure konpromisoaren zati gisa, handitu egin diegu Interneteko konexioen abiadura; 

ondorioz, gure bezeroen % 80k baino gehiagok 30 mega baino gehiagoko abiadura du, alegia, 

ADSLaren abiadura baino hiru aldiz bizkorragoa. Gainera, gure bezeroen % 40 inguruk, 120 mega baino 

gehiago ditu; beraz, Euskadi espainiar estatuko erkidegorik bizkorrenetakoa da, eta Europan abiadura 

handiena duenetakoa.  

Kalitatezko Interneteko sarbidea guztiongana iristeko dugun konpromisoari eutsiz, Euskaltel SAT 

merkaturatu dugu: Internetera konektatzeko teknologia berri bat da, 25 megara arteko abiadurara 

iristeko aukera ematen duena. Aukera honen bidez, nekazaritzako guneetan abiadura handiko 

Interneterako sarbidea dute, baita beste operadore batzuk iristen ez diren tokietan ere.  

 

 

TELEBISTA DIGITALA  

 

2014an Euskaltelen apustu estrategikoa egin dugu merkatuko ikus-entzunezko telebista 

aurreratuenaren aukera gure bezero guztien eskura jartzeko. 

2014ko gakoak izan dira, batetik, teknologikoki gure zerbitzu aurreratuenak merkaturatu izana (Edonon 

eta Bideokluba) eta, bestetik, edukien eskaintza aberastu izana eta Eskaintza Komertziala berritu izana. 
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Edonon 

EDONON merkaturatuta, Euskaltelek gailu ugarirentzako 

merkatuko eskaintza zabalena diseinatu du, bai kalitateari 

dagokionez, bai kantitateari dagokionez. Edonon zerbitzuari 

esker, Euskaltelen telebistako bezero guztiek beren telebista 

ikus dezakete haien ordenagailuetan, tabletetan eta 

smarthphoneetan, edonon daudela ere, eta kostu gehigarririk 

gabe.  

Bezeroen mugikortasunari erantzuten dio horrela Edononek, eta aukera ematen du telebistako zerbitzua 

ahalik eta gehien baliatzeko. Orain, Euskaltelen telebista edozein tokitan ikus daiteke, baita lehen 

pentsaezina zen egoeratan ere: bidaia batean zaudenean, tabernan kafea hartzen ari zarenean, etxeko 

edozein txokotan... 

Bideokluba 

Bideoklub zerbitzuarekin, Euskaltelek edukien eskaintza aberastu du, eta uneoro du bezeroen eskura. 

Orain, Euskaltelen HD deskodetzailea duten bezeroek Euskaltel telebistaren kanal esklusiboenen doako 

eduki ugari dute eskura. Telesailak, dokumentalak, kirolak, haurrentzako saioak eta abar, bezeroak nahi 

duenean ikus ditzan urrutiko agintearen botoi bat sakatu hutsarekin.  

Doako edukiez gainera, Euskaltelen bideoklubak katalogo zabala eskaintzen du: estreinaldiko zinema, 

helduentzako zinema eta liburutegiko zinema. 

ON LINE KANALA 

2014an, bereziki saiatu gara online kanalaren bidezko jarduera sustatzen. Bereziki bi ardatzetan lan 

egin da: merkaturatzea eta bezeroentzako arreta. Horretarako, webgune korporatiboa berritu da, bai 

alderdi publikoa (erabilgarritasuna landu da, kontratazio-prozesua hobetu da eta laguntza- eta euskarri-

atalak sortu dira, gure bezeroei erantzuteko gida berriekin), bai eremu pribatua, erabilgarriagoa izan 

dadin, funtzio berriekin eta mugikorreko nabigaziora egokituta. 

Online kanalak, gure produktuak merkaturatzeko kanal gisa, asko lagundu du zuntzeko bezero berriak 

erakartzen, mugikorreko eta TBko eskaintza konbinatuko aukerak baititu. 

2014an, kanal honen bidez egin dira zuntzeko salmenta berrien % 15.  

Onlineko plataforma honek bezeroentzako arreta-prozesuak hobetzeko eta eraginkorrago bihurtzeko 

aukera handiak eskaintzen ditu. 2014an, mugikorretik nabigatzeko egokitutako plataforma bat egiteaz 

gain, pasahitzak berreskuratzeko prozesu bat gehitu da, eta gai horrekin lotuta call centerrean jasotako 

deien kopurua nabarmen jaitsi da. Horretaz gainera, kontsumoen grafikoa grafikoki ikusteko eta 

mugikorrean faktura deskargatzeko aukera dago, eta ekintza jakin batzuk automatizatu egin dira, lehen 

postontziak sortzen zituztenak, gero operadoreek erantzun ahal izateko (adibidez, ahots-postontzia, 

roaming eta abar aktibatzea). 

TELEFONIA MUGIKORRA 

2014an telefonia mugikorreko gure eskaintza garatzen segitu dugu, gure 

tarifen eskaintzara dei mugagabeen aukera gehitu dugu eta mugikorreko 

datuen aukera berriak jarri ditugu, smartphoneetan, tabletetan, eta beste 

gailu mugikor batzuetan Internet edukitzeko hazten ari den beharrari 

erantzuteko.  

Aldi honetan, merkatuan urtek berrikuntza handiena merkaturatu genuen: 

Family Tarifa. Familiei bideratutako eskaintza honek aukera ematen du 

modu erraz eta ekonomikoan telefonia mugikorreko irtenbide bat 

edukitzeko etxeko kide guztientzat, dei mugagabeekin eta Interneteko 1 

Gb-ko konexioarekin linea guztietarako. 
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Bestalde, aurrez ordaintzeko bezeroentzako eskaintza berri bat diseinatu dugu, gutxi kontsumitzen 

duten bezeroek bai ahots-zerbitzua, bai Interneteko zerbitzua izan ditzaten, modu errazean eta 

ekonomikoan. 

Irisgarritasuna errazten duten telefonia finkoko eta mugikorreko ekipoak homologatzeko politikarekin 

jarraitu da.  

ENPRESAK 

Enpresa-alorrerako, 2014an, bezeroaren "Connect-Lan" datu-sare 

pribatuaren eskaintza indartzen segitu da, produktu hori baita 

enpresa-segmentuko gure bezeroek gehien baloratzen eta eskatzen 

dutena. ‘Connect-Lan’ zerbitzuei dagokienez, hodeiko suebaki-

zerbitzu berri bat merkaturatu dugu, datuen sare pribatuko bezeroek 

beren suebakiaren kudeaketa kanpotik egin dezaten. ONE eta 

Telefonogune Birtuala zerbitzu bateratzaileak ere hobetu ditugu, 

operadore global izateak ematen digun abantaila teknologikoa 

baliatzeko. 

Euskaltelen produktuei eta zerbitzuei buruzko informazio gehiago 

izateko, kontsultatu webgune korporatiboa (www.euskaltel.com).  

 

1.4 INGURUMEN-ARLOA 

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 

enpresaren jardueran kudeatzen ari ez garen 

arriskurik . Antolakuntza eta Kalitatea eta Saileko 

Zuzendaritzak kudeatzen du ingurumenari 

lotutako guztia. 

Hona hemen, arlo horretan 2014rako 

zehaztutako helburuen definizioa, segimendua 

eta itxiera, zeinak 5. (Ingurumena) kapituluan 

azaltzen baitira: 

 

 

Unitatea

Unidad

Hobekuntza

Mejora

2013ko 

Balioa

Valor 

2013

Metatze

Acumulado

H.ren %

% mejora

betetzen du?

¿cumple?

Helb.

Adieraz.
Sareak eragindako elektrizitate-kontsumoa (kontsumo 

produktiboa) bezero bakoitzeko
< 24,612 kWh/bezero

% 1 (2013ko 

datuen 

arabera)

24,860 24,322 % 2,2 bai

Helb.

Adieraz. Ingurumen-adierazpen ziurtatua = % 100 --- % 100 % 100 % 100,0 bai

Helb.

Adieraz. OSOA (ACV) produkturako kalkulatutako karbono-aztarna = % 100 --- % 100 % 100 % 100,0 bai

KUDEAKETA

Euskaltelek eskaintzen duen OSOA produktuaren/zerbitzuaren aztarna lortzea

Xedea

Meta

DEFINIZIOA / DEFINICIÓN

INGURUMEN HELBURUAK / OBJETIVOS DE MEDIO AMBIENTE

KUDEAKETA
EMAS Ingurumen Adierazpenaren ziurtapena lortzea (EMAS IIIaren arabera)

2014

HELBURUAK ETA ADIERAZLEAK / OBJETIVOS E INDICADORES

ENERGIA-

KONTSUMOA

Sareko elektrizitate-kontsumoa murriztea

JARRAIPENA / SEGUIMIENTO

http://www.euskaltel.com/
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1.5 ARLO SOZIALA  

 
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: bazkideekiko harremanak, jarduera instituzionala (mezenasgoa 

eta babesletza barne) eta erantzukizun sozialaren politikaren garapena. Bestetik, beste alor hauetako 

jarduerak ere kudeatzen dituzte: pertsonen segurtasuna eta osasuna, Euskalteleko langileen 

trebakuntza eta garapen profesionala, euskararen erabilera eta hizkuntza-kalitatea bultzatzea eta 

erantzukizun sozialeko politika.  

Bestalde, gizartearekiko atxikimena helburu duela Euskaltelek zenbait proiektu bultzatu ditu I+Gan eta 

euskararen sustapenean, besteak beste. Bultzatutako proiektuen eraginaren eta hazkundearen 

adierazgarri dira haiek egiteko jaso ditugun diru-laguntzen zenbatekoak. 2014an, kobratutako diru-

laguntzen bolumena 331.491,14 eurokoa izan da. I+G alorrak jasotzen ditu laguntza horietatik 

gehienak (2014an, guztizko zenbatekoaren % 62,03); euskararen sustapenak % 11,64 jaso du eta 

% 26,33 trebakuntzak.  

Hona hemen, xehatuta, arlo horretan 2014rako zehaztutako helburuak, zeinak 6. (Gizon-emakumeekiko 

konpromisoa) eta 7. kapituluan (Konpromiso soziala) azaltzen baitira: 

2014KO HELBURUAK BAL.HELB. EMAITZA 
BETETZE-

MAILA 

Laneko arriskuen prebentzioa 

Segurtasunari eta osasunari buruzko adierazleak dituen aginte-
koadroa definitzea. 

% 100 % 100 BAI 

Euskalteli zerbitzuak ematen dizkioten hornitzaileen ikuskapena 
egiteko eredu berri bat definitzea. 

% 100 (1) % 100 BAI 

Giza baliabideak  

Bizitza pertsonala eta profesionala uztartzeko neurriak bideratzen 

segitzea. (ikus 6. kap.)    
BAI  

Ondo gobernatzeko politika langileen kode etikora hedatzea (ikus 
2. atala)   

BAI  

Giza Eskubideak 

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

- - BAI 

Arlo soziala 

Euskaltel Fundazioaren ikuspegia berrikustea (ikus 7. kap.)   BAI 
Euskaltelek bere merkatu naturalerako estrategikotzat jotzen 
dituen babesletzak definitzea (ikus 7. kap.) 

- - BAI 

Delituak prebenitzeko Arriskuen Kudeaketarako Sistema ezartzea 
(ikus 2. kap.) 

% 100 % 100 BAI 

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

sustapenean (ikus 7. kap.) 

- - BAI 

Gure gizartean bizitza digitalaren garapena bultzatzea Euskaltel 
fundazioaren bidez (ikus 7. kap.). 

- - BAI 

 

(1) Helburu honen ekintzak 2015ean zehar gauzatzen ari dira. 2014rako programatutako ekintzak bakarrik hartu dira 

kontuan. 
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2. GOBERNU KORPORATIBOA 

Euskaltelen iritziz, ondo gobernatzearen hedapena nahitaez lotzen zaio enpresaren administrazio 

egokiari, haren interes legitimoak babesteko, haren jasangarritasuna bermatzeko, haren bidea 

gainbegiratzeko eta bideratzeko, betiere lege-arauak eta etika errespetatuz, bai eta jabe izan ez arren 

haren jokabidearen eta bidearen gaineko zuzeneko zein zeharkako interesak dituztenen (bezeroak, 

hornitzaileak, bazkideak, langileak, agintariak, lehiakideak eta publikoa, oro har) eskubideak 

errespetatuz ere, ingurumenari, informazioaren segurtasunari edo ustelkeriaren aurkako borrokari 

dagokienez.  

Gobernu Korporatiboaren sistema horrek oinarrian du Euskaltelek hartutako konpromisoa ondo 

gobernatzeko jardunbide egokiekin, enpresa-etikarekin eta erantzukizun sozialarekin, jarduera-eremu 

guztietan, eta hainbat elementu ditu, besteak beste: 

 Xedea, ikuspegia eta balioak 

 Enpresa-politikak 

 Barne-araudia eta -kodeak 

 Euskaltelen sozietate-profila 

 

2.1 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." 

2.2 ENPRESA-POLITIKAK  

Alor honetan, Gobernu Korporatiboaren sisteman islatzen diren printzipioak garatzeko politikak ditu 

Euskaltelek. Bai Konpainiaren, bai haren administratzaileen, zuzendarien eta profesionalen jarduerak 

arautzen dituzten jarraibideak ditu: 

 Ondo gobernatzeko politika 

Euskaltelen ustez ondo gobernatzearen printzipioak zein diren ezartzen du, enpresaren helburuak 

modu eraginkorrean lortzeko eta bere betebeharrak betetzeko, Euskaltelen objektua eta interes 

soziala errespetatuz. Erakundearen gobernu korporatiboa Akziodunen, administrazio-kontseiluaren 

eta zuzendaritzaren arteko harremanen sistema gisa egituratzen da, eta hiru organo horiek 

interakzioan jarduten, zuzentzen eta kontrolatzen dituzten prozesuetan artikulatzen da 

Kapitulu honek Nazio Batuen Mundu Ituneko 1., 2., 8. eta 10. printzipioak betetzen ditu. 
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erakundearen etorkizuna, eta oinarritzat hartzen du enpresa orok arduratsua eta jasangarria izan 

behar duela, baina are garrantzitsuagoa da argi zehaztutako irizpide etiko gardenen arabera 

gobernatzea. 

 

 Enpresa defendatzeko politika 

Politika hau erreferentzia-esparru bat da, akziodunen, administrazio publikoen eta gainerako interes-

taldeen nahiz erakunde judizialen aurrean bermatzen duena ezen legeak eskatutako kontrola 

ezartzen diela Euskaltelek administratzaile, zuzendaritzako kide, enplegatu eta konpainiaren 

mendeko gainerako pertsona eta erakundeei. Euskaltelen jarduera legearen errespetuaren 

printzipioan eta balio korporatiboen sustapenean eta defentsan oinarritzen da. 

Politika hori garatuz, delituak prebenitzeko arriskuen kudeaketa-sistema bat ezarri da. Arrisku 

penalen mapa bat definituz eta ebaluatuz, arriskuen prebentziorako eskuliburu bat prestatu da 

desagerrarazteko kontroletan oinarritua, arreta berezia eskainiz ustelkeriaren aurkako neurriak 

hartzeari eta jarraipena eta ebaluazioa egiteko mekanismoak ezartzeari, bai eta kanal etikoaren 

bidez salaketak jartzeko sistemari ere. Era horretan, Euskaltelek arriskuak kudeatzeko duen sistema 

—giza eskubideen arloko arriskuak ere barne hartzen baititu— are gehiago hedatu eta hobetu 

daiteke. Politika hau hedatzen dela bermatzeko, barne-formakuntzarako plan bat ezarri da enpresan 

eta 2015ean ere jarraipena emango zaio.  

Langileen kode etikoa intranetean dago. Erakundearen etika nahiz langileen jokabide salagarriak 

biltzen ditu, eta atal berezi bat eskaintzen die ustelkeriaren aurkako gaiei. 2014an ez da urratze 

larririk izan enpresaren araudietan edo gobernantza egokian.  

 

Euskaltelek Konpainiaren arriskuen kudeaketarako politikak ezarri ditu: 

 

 Arriskuak Kontrolatzeko Eta Kudeatzeko Politika  

Politika honek ezartzen ditu Euskaltelen era guztietako arriskuak kontrolatzeko eta kudeatzeko 

oinarrizko printzipioak eta jarduera-esparrua: arrisku finantzarioa, merkatuko arriskua, iruzur-

arriskua, ingurumenekoa, lanekoa, informazioarena,  arrisku teknologikoa, funtzionamendu-arriskua 

eta lege-arriskua. 

 

 Informazioaren Arriskuak Kudeatzeko Politika  

Informazioaren arriskuak aldian behin kudeatzeko behar diren jarraibideak ezartzen ditu. Arriskuen 

analisia egiteaz gain, enpresarentzat onargarriak ez direnak tratatu egin behar dira. 2014an, 

informazioaren arriskuen analisia eguneratu du, eta, analisi horren ondorioz, arriskuak tratatzeko 

plan bat landu da, eta onargarritzat jotzen ez diren arriskuentzako ekintzak finkatu. 

 

 Informazioaren segurtasunaren politika  

Jardunbideak definitzen dituen erreferentzia-esparru bat ezartzen du, ikuspegi prebentziozko, 

detekziozko eta zuzenketazko batetik begiratuta, enpresaren, bezeroen, hornitzaileen eta gainerako 

enpresa laguntzaileen informazioaren osotasuna, eskuragarritasuna eta konfidentzialtasuna 

bermatzeko. 2014an, politika hori hedatuz, informazioaren segurtasuna kudeatzeko sistema 

hobetzen jarraitu dugu, eta kontzeptu berriak garatu ditugu, hala nola negozioaren jarraitutasuna, 

negozioaren iraunkortasuna bermatzeko gako gisa. 
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ISO 27001 arauaren araberako Informazioaren Segurtasuneko Kudeaketa Sistema bat dauka 

Euskaltelek, eta kanpo-ikuskapena egiten zaio 2012az geroztik,  eta dagokion berritze-ikuskapena 

egin zaio. Datuak Babesteko politika du 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 bi urtez behingo ikuskaritza egin da, Euskaltelen kudeaketa-sisteman lege hori betetzen 

dela egiaztatzeko. 2015ean egingo da hurrengo ikuskaritza. 

 

2014an, gure bezeroek 2.836 eskaera eta 35 erreklamazio egin dituzte arlo horretan, eta ez da jaso 

inolako zigorrik alor horretako legea edo obligazioak ez betetzeagatik. Halaber, 2014an, datuen 

babesari eta sistemen segurtasunari buruzko trebakuntza-modulua Euskalteleko pertsona guztien 

eskura utzi da intranet korporatiboan langileak trebatzeko, jakin dezaten zer obligazio dituzten eta 

jakin dezaten segurtasunez eta isilpean erabili behar dituztela beren lanean eskuratzen dituzten datu 

pertsonalak. 

Konfidentzialtasuna da gure lantaldearen kode etikoko jarduera-printzipioetako bat. 

 

Euskaltelek hainbat politika erabiltzen ditu kudeaketa aurreratuaren kultura bultzatzeko, batetik, eta, 

bestetik, langileen artean norbanakoaren erantzukizuna indartzeko. Horrekin lortu nahi du pertsonen 

ongizatea hobetzea, garapen ekonomiko eta soziala indartzea eta bere interes-taldeetan balioa sortzea, 

bai gizartean, bai ingurumenean: 

 

 Kudeaketa Sistema Integratuaren Politika (Kalitatea, Ingurumena, Laneko Arriskuen 

Prebentzioa). 

Kudeaketa Sistemak, kudeaketa aurreratua lehiakortasunerako 

elementu gako gisa hartuta, konpainiaren politikak barne hartzen 

ditu. Politika horiek beharrezkoak dira bezeroa gogobetetzeko, 

ingurumena zaintzeko eta hobetzeko, arrisku-mota guztiak 

kudeatzeko eta pertsonen ongizatea bermatzeko. Euskaltelek 

politika honen bidez, besteak beste, gure produktuak, zerbitzuak 

eta lana egiteko modua etengabe hobetzeko konpromisoa hartzen 

du. 

 

 Erantzukizun Sozialeko Politika 

Konpainiaren kudeaketa-sisteman, garatu beharreko konpromisoak eta ildo nagusiak ezartzen ditu; 

konpainiaren jarduera arduratsua izateko ahalegina metatu behar du sistema horrek, eta enpresa 

jasangarri gisa duen konpromisoa interes-taldeentzat eta erakundearentzat balio bihurtu behar du. 

Politika hau hedatzean, Nazio Batuen Mundu Hitzarmenarekin 2003an sinatu genuen konpromisoa 

berritu dugu 2014an. Konpromiso horren ondorioz, 2013ko Aurrerapen Txostena landu eta argitaratu 

dugu (Advanced ziurtagiriarekin) 

Halaber, GRIren arabera (Global Reporting Initiative) egin da Euskaltelen Erantzukizun 

Korporatiboaren Txostena, eta, gainera, hirugarren aintzatetsi batek A+ gisa egiaztatu du (AENOR).  
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2.3 INTERES-TALDEEN PARTE-HARTZEA  

Memoria honetan ikusi dugunez, Euskaltelek konpromiso asko hartu ditu eta komunikazio asko egin ditu 

interes-taldeei zuzenduak, bere erantzukizun sozialeko politikaren erakusgarri. Interes-taldeen parte-

hartzearen adierazle garbi bat haien pertzepzioaren analisia da, zeina ezagutzera ematen baita 

Gogobetetze Ikerketen arabera, besteak beste. 

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 Jarraitua 

Kontseilariak 
Bazkideak 
 

Administrazio Kontseiluaren bilerak 
Gutxienez, hiru hilean 
behin 

Akziodunen Batzar Nagusiaren bilera Gutxienez, urtean behin 

Gizarte-inkesta Bi urtean behin 

 

Gizarte-inkesta  

Euskaltelek gizarte-inkestak egiten ditu bi urtean behin (azkena 2013aren amaieran). 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 jo dituzten 10 atributuetan.  

 
  

Ordena Atributuak
Garrantzia 

(*)
Emaitzak (*)

1
Erakundearen epe luzeko biziraupena 

bermatzea
4,16 3,16

2
Erakundeak eskaintzen dituen produktu eta 

zerbitzuak hobetzea
4,14 3,23

3 Lan-giroa hobetzea 4,13 3,04

4
Hitzartutako epeak betetzen direla 

bermatzea
4,12 3,44

5 Legezko obligazioak betetzea 4,11 3,42

6
Sendotasun finantzarioa eta kaudimena 

lortzea
4,11 3,31

7 Langileen lan-baldintzak hobetzea 4,06 3,21

8
Erakundearen misioari, ikuspegiari eta 

balioei leial izatea
4,05 3,08

9 Kudeaketako bikaintasuna sustatzea  4,04 3,35

10

Enpresaren jardunaren osagarri diren 

jarduerak egitea, gizartearentzat balioa 

sortzeko

3,99 3,26

(*) Balioak 1-5 eskala batean oinarrituta daude

Betetze-maila 

egokia

Betetze-maila 

neutroa

Betetze-maila 

desegokia
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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)  

Bezeroen gogobetetzea neurtzeko, inkesta bat egiten zaio bezeroari arreta-zerbitzuek bezeroarekin 

duten harreman bakoitzean. 

Balioek erakusten dute bezeroek gogobetetze handia dutela eskatutako zerbitzuarekiko, bai enpresako 

bezeroek, bai etxeko bezeroek, arreta-zerbitzu guztietan oro har. Hala erakusten dute taula honetako 

datuek: 

  

2012 2013 2014 

Etxekoa 
Informazioa 9,10 9,20 9,10 

Zerbitzu teknikoa 9,30 9,20 9,10 

Enpresa 
Informazioa 8,80 8,80 8,90 

Zerbitzu teknikoa 9,10 9,20 9,20 

 

Gainera, bezeroarekin hitz egin eta zerbitzua txartzat jotzen dutenen kasuan (5etik beherako nota), 

berriro deitzen zaio gogobetetze falta horren arrazoia ezagutzeko eta zerbitzu-eginkizunean gertatu 

diren okerrak zuzentzeko. 

 

Langileekiko inkestak (gogobetetze-azterketak)  

Antolakuntza-egitura arrazionalizatzeko eta optimizatzeko Euskaltelek azken bi urteotan egin dituen 

prozesuak kontuan hartuta, erabaki du egokiagoa dela giroaren inkesta prozesu horien amaieran egitea 

pertsonei. Hala ere, gizarte-inkestaren esparruan, interes-talde gisa sartu da langileen kolektiboa, eta 

inkesta langile guztiei helarazi zaie. Horren ondorioz, emaitza hauek lortu dira garrantzitsuenak jo 

dituzten atributuetan: 

 

Inkestan jasotako atributu guztiak kontuan hartuta, langileek jokabide hauek jo dituzte Euskaltelen 

indargunetzat: “erakundearen emaitza ekonomikoak hobetzea” eta “lege-betebeharrak betetzea”. 

Hobetu beharreko alderditzat beste hauek jo dituzte: “garapen profesionala bultzatzea” eta “lan-giro 

hobetzea”. 

  

Ordena Atributuak
Garrantzia 

(*)
Emaitzak (*)

1
Erakundearen epe luzeko biziraupena 

bermatzea
4,92 3,20

2
Erakundeak eskaintzen dituen produktu eta 

zerbitzuak hobetzea
4,74 3,44

3
Sendotasun finantzarioa eta kaudimena 

lortzea
4,70 3,64

4
Bezeroekiko harreman berezia eta 

hurbilekoa izatea
4,67 3,33

5 Langileen lan-baldintzak hobetzea 4,58 3,26

(*) Balioak 1-5 eskala batean oinarrituta daude

Betetze-maila 

egokia

Betetze-maila 

neutroa

Betetze-maila 

desegokia
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Politika horien garapenaren alderdi gisa Euskaltelek erantzukizun sozialarekiko duen konpromisoa dela 

eta, Euskaltelek jasangarritasunerako jardunbide egokien topaguneetan, ikasketan eta partekatzean 

parte hartzea erabaki da. Besteak beste, foro hauek nabarmendu daitezke: Munduko Itunaren 

Espainiako sarea, Izaite, Euskalit, Innobasque eta Basque Ecodesign Center. 2011n, emakumeen 

ahalduntzea sustatzeko printzipioen ekimenarekin bat egin genuen (Unifemen eta Nazio Batzuen Mundu 

Itunaren ekimena). 

Innobasquerekin dugun lankidetza-esparruari forma emanez, Global 

Innovation Day egunean parte hartu zuen Euskaltelek, eta han 

erakundearen karbono-aztarnatik produktu eta zerbitzuaren arteko 

karbono-aztarnera bilakatzeko metodologia aurkeztu zuen, arreta berezia 

eskainiz OSOA produktu izarrari. 

EUSKALIT Kudeaketa 

Aurreratua fundazioko 

kideek Euskaltelen egoitzan 

egin zuten urteko 

batzarretako bat. EUSKALIT erakunde-multzo bat da, 

Eusko Jaurlaritzak sustatuta fundazio gisa sortua, EAEko 

erakundeetan kudeaketa aurreratuko elementuak 

baliatzea bultzatzeko eta EAEren lehiakortasunari eta 

garapen jasangarriari laguntzeko. 
 

Euskaltelek Enpresaren Erantzukizun Sozialari buruzko 

jardunaldi bat egin zuen bere egoitzan, Izaitek 

jasangarritasunari buruz antolatua. Bertan, GRI (Global 

Reporting Initiative) sareko harremanen koordinatzaileak 

parte hartu zuen, eta jasangarritasun-memorietarako G4 

bertsio berriaren nobedadeak kontatu zizkien bertaratu 

zirenei. 

 

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 

 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 2014an: 
 

 Euskaltelek 2014ko ComputerWorld EAEko berrikuntza-saria eskuratu du, IDG talde editorialaren 

eskutik. Euskaltelek Informazio Geografikoko Sistema (IGS) martxan jartzeko egin duen ahalegina 

balioesten du sari horrek.  

 Euskaltel da estatu espainiarrean onlineko ospe onena duen telekomunikazio-enpresa, telefono-

konpainien Onlineko Ospe Onenaren Ranking-aren arabera. 

 Bilboko Zazpi Kaleen enpresa laguna, Merkatarien Elkartearen eskutik. Euskaltelek Bilboko alde 

zaharraren gizarte- eta kultura-bizitzan izan duen inplikazioa saritu nahi du. 

 

 

http://www.euskaltel.com/
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2.4 BARNE-ARAUDIAK ETA -KODEAK  

Enpresaren nahiz erakundeko langileen jarduera gidatu behar duten jokabideak biltzeko, bi tresna 

definitu ditu Euskaltelek. Tresna horiek baliagarriak dira kideei erabakiak hartzen laguntzeko eta 

enpresaren izen ona hobetzen laguntzeko: 
 

 Langileen kode etikoa 

Euskaltelen, partaideen eta haren izenean lan egiten duten pertsona guztiek elkarrekiko 

harremanetan eta kanpo-harremanetan egunero izan behar duten jokabidea gidatuko duten 

jokabide-arauak edo jarduera-printzipioak ezartzen ditu. 

Ondo gobernatzeko politika garatzeko, Euskaltelek bere politikak berritu ditu 2014an, eta kode etiko 

eta jokabide-kode berri bat sortu du enpresarentzat eta langileentzat. Memoria hau idazteko unean, 

Kontseiluak onetsita dauka, eta 2015ean ezarri behar da. 
 

 Hornitzaileen kode etikoa 

Kode hau definitu eta gure hornitzaileen artean banatzen da hornidura-kateko eragileei Enpresaren 

Erantzukizun Sozialeko (EES) politika helarazteko, eta EESko jardunbide egokiak sustatzeko barruan 

zein kanpoan. 
 

2.5 EUSKALTELEN GOBERNUA 

 

Gure akziodunak  

 

2014ko abenduaren 31n, Euskaltelen kapital soziala 379,6 milioi euro zen, eta jaulkipen-saria, berriz, 

79,4 milioi euro. 

Konpainiaren funts propioak 595,2 milioi euro ziren.  

 

Hauek ziren Euskaltelen akziodunak 2014ko abenduaren 31n: 

 

Administrazio-organoak 

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

 

Akziodunen Batzar Nagusia 

Unean indarrean dagoen legediak ezartzen duen bezala, 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. 
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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 (6 gizonezko eta 2 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-karguak ordainsaria du. 

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. Ildo horri 

jarraikiz, Administrazio Kontseiluak kontseilari eta goi-mailako direktiboei buruz dituen eskumenen 

inguruko xedapenak jasotzen ditu barne-araudiak. Horrez gain, Sozietateak bere akziodun, kontseilari 

eta goi-mailako direktiboekin, nahiz haien ingurukoekin, dituen edo izan ditzakeen interes-gatazkak eta 

ondoriozko jarduerak arautu, aztertu eta erabakitzen ditu. Interes-gatazkei buruzko 31. artikuluak 

dioenez, araudi bereko beste xedapen batzuetan jasotakoa albo batera utzi gabe, interes-gatazketan 

honako arau hauek beteko dira: 

 Komunikazioa: kontseilariak Administrazio Kontseiluari jakinarazi beharko dio, lehendakariaren edo 

idazkariaren bidez, ea interes-gatazkarik baden. 

 Abstentzioa: kontseilua atera egin beharko da bileratik interes-gatazketan nahasirik dagoen kasuei 

buruzko eztabaida edo bozketa egin behar den unean, eta bertaratutakoen kopurutik bere burua 

kendu beharko du quoruma eta gehiengoa kalkulatu aurretik. 

 Gardentasuna: Sozietateak akziodunei jakinarazi beharko die ekitaldi horretan kontseilariek interes-

gatazkaren bat izan badute, erasandakoak berak jakinarazi ondoren edo beste moduren batetik jakin 

ondoren. 

 Hala eta guztiz ere, esku arteko interes-gatazkak kontseilariaren eta Sozietatearen (edo Taldean 

dauden sozietateen) artean egiturazko gatazka iraunkorren bat eragiteko modukoa bada, edo eragin 

dezakeela pentsatzea zentzuzkoa bada, ondorioztatuko da kontseilariak galdu egin duela kargua 

betetzeko egokitasuna araudi honetan xedatutakoaren arabera. 

 

Akziodunek, Administrazio Kontseiluarekin harremanetan jartzeko, Kontseiluko idazkariaren bidez 

egiten dituzte iradokizunak.  
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Administrazio Kontseiluko batzordeak  

Estatutu sozialetako 49. artikuluan eta haren Erregelamenduko 19. artikuluan aurreikusitakoaren 

arabera, Administrazio Kontseiluak batzorde hauek eratu ditu: 

 

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 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. 

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 —
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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). 

 

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.  

 

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  
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Organigrama  

2014ko abenduaren 31n, hau zen organigrama exekutiboa: 

 

Euskaltelek eraldaketa-prozesu bati eragin dio 2014an merkatuan duen lidergoa indartzeko, 

konpainiaren balioa handitzen jarraitzeko eta bezero-kopurua eta diru-sarrerak handitzeko. 

Horretarako, konpainiaren egitura hazkunde-estrategiara moldatu eta ondo gobernatzeagatik 

nazioartean erreferentzia diren enpresa kotizatu liderren kudeaketa- eta antolakuntza-irizpideetara 

egokitu dugu. Helburu hau kontuan hartuta, antolakuntzako eta kudeaketako aldaketak egin dira 

2014an. Hauek dira aldaketok, laburbilduz:  

 Eraldatze Zuzendaritza sortzea, negozioa eraldatzeko proiektu eta ekimenen garapen eta aplikazioa 

bultzatzeko eta sustatzeko, helburu hauek lortzeko asmoz: enpresaren kokapena hobetzea eta 

enpresaren hazkunde errentagarria maximizatzea. 

 Konpainiaren Finantza Zuzendaritza indartzea finantzetako zuzendari berri bat kontratatuta. 

 Mundu mailako lider diren enpresa kotizatuek aplikatzen dituzten gobernantza oneko arauen 

eskakizunetara egokitzea antolakuntza, Barne Ikuskaritzako Zuzendaritza sortuz, zeinaren funtzioa 

izango baita araudia betetzen dela zaintzea, arriskuen kudeaketa eta kontrola ondo egiten direla 

ikustea eta Ikuskaritza eta Kontrol Batzordearen eta erakundearen arteko komunikazioa zaintzea. 

 Eragiketak erabakitzeko zentroa itxuraldatzea, bezero-eragiketak aintzat hartuz eta proiektuen 

gaineko erantzukizunak eta eragiketen jarduera errekurrentea barruan banatuz. 

 Operadoreen negozioa Euskaltelen gainerako negozioekin lerrokatzea, Negozioaren Erabaki Zentroan 

integratuz. 

 

Presidentea
Alberto García Erauzkin

Lehendakaritzako kideak
Eloy López-Para

Eraldaketa
Carlos Avila

Negozioa
Aitor Markaida

Enpresa bezeroentzako Arreta 
eta Merkataritza Administrazioa

Tomás Urquidi

Enpresa Komertziala
Javier G. Montoya

Eragiketak
Iñaki Barrio

Teknologia
Norberto Ojinaga

Bezero Eragiketak
Gotzon Iturrioz

Sare Eragiketak
Pedro Calvillo

Sistemak
Natividad Diez

Etxeko Komertziala
Ismael Pérez del Pecho

Ekonomiko-Finantzarioa
Jon Ander de las Fuentes

Marketina eta Bezeroen 
kudeaketa

Koldo Unanue

Idazkaritza Nagusia eta 
Kanpo Harremanak

Francisco Javier Allende

Zuzendari Nagusia
Fernando Ojeda

Antolakuntza, Giza 
Baliabideak eta Kalitatea

Manuel Arco

Giza Baliabideak
Mario Bilbao

Antolakuntza eta Kalitatea
José Félix Gonzalo

Eraldaketa-proiektuen 
kudeaketa
Iker de Irala

Operatibo eraldaketa
Mario Alayo

Finantzak
Jon Ander de las Fuentes

Erosketak eta Zerbitzu 
Orokorrak

Iñigo Chapa

Administrazio eta kudeaketa 
kontrola

Juan Carlos Calleja

Operadoreentzako zerbitzuak eta 
interkonexioa
Goio Abaunza

Bezeroen kudeaketa
Manuel Salaverria

Garapena eta Berrikuntza
Idoia Uriarte

Ekintzak bezeroetan
Cristina Rey

Canal On Line
Isabel Canales

Estrategia Korporatiboa
Natxo Molinos

Proiektu Korporatiboak
Mikel Astorkiza

Harreman Instituzionalak
Nerea Lupardo

Komunikazioa
Joseba San Nicolás

Telebista
Ignacio García-Legaz

Hornidura
Borja Saiz

Barne auditoria
Alberto Santamaría

Juridikoa
Francisco Javier Allende
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Merkatuaren gaur egungo beharretara egokituko den antolakuntza lortzeko, eraldaketa-prozesu bat izan 

dugu, zeinean epe luzeko hainbat aliantza teknologiko egin baititugu beren sektorean erreferente diren 

bi konpainia hauekin: 

 Informazio-teknologiei dagokienez, mundu 

mailako erreferentea den GFI enpresarekin. Horri 

esker, hobera egin ahal izango du Euskaltelek 

lehiakortasunean, eta abangoardia teknologikoan 

egongo gara Informazio Sistemen alorrean. Era 

berean, irtenbide bereizgarriak izango ditugu, 

sektorea hobeto ezagutuz eta teknologiarik 

egokienak erabiliz. 

 

 Telekomunikazioen teknologien esparruan mundu 

mailako erreferentea den ZTE enpresarekin. Horri 

esker, Euskaltelen sareak transmisio-gaitasun 

handiagoa izango du, eta, horren bidez, 

segurtasun handiagoa eskainiko du, mantentze-

lan errazagoa eta sare-kudeaketa 

eraginkorragoa. Horrekin batera, Euskaltelek 

aukera izango du telekomunikazioen teknologia 

berriek une oro dituzten eskakizun berriak 

inplementatu eta egokitzeko. ZTE enpresa aliatu 

egokia izango da, beraz, Euskaltelen sarea eta 

bezeroekiko zerbitzuak eraldatzeko. 

 

Kasu bietan, aliantza estrategikoaren ondorioz, Euskaltelen lantaldearen parte bat konpainia horietara 

pasatu da lan-berme batzuekin enplegu-egonkortasunari, lan-baldintzen iraunkortasunari, 

antzinatasunari eta lantokiaren kokapen geografikoari dagokienez. 2014an egin diren eraldaketa-

ekintzen ondorioz, Euskaltelek 352 langile zituen plantilan ekitaldiaren amaieran.  

 

2.6 KONPROMISOAK 

Gobernu korporatibo ona izateko garatu beharreko beste ekintza-lerro batzuk ere identifikatu dira, eta 

kapitulu honetan jaso dira. 

Zertan arituko gara 2015ean? 

 Konapiniaren ondo gobernatzeko politikan sartzen diren ekintzak ezartzen jarraitzea 

 Enpresa kotizatuen ondo gobernatzeko kodean sartzen diren ekintzak ezartzea 

 Langileen kode etiko eta jokabide-kode berria ezartzea 

 Delituak prebenitzeko Arriskuen Kudeaketarako Sistema ezartzen jarraituko dugu (Enpresaren 

Defentsa) 
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3. BEZEROEKIKO HARREMANA 

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, 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. 

 

3.1 BEZEROAREKIKO 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.  

Negozioen Erabaki Zentroa eta Bezeroen Kudeaketa Sailetako zuzendaritzetan, bezeroekiko harreman 

komertzialari lotutako guztia kudeatzen da. 

3.1.1 BEZEROENTZAKO ARRETA-ZERBITZUA  

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, aurrez aurreko harrera enpresaren bulegoetan eta 

salmenta-zuzendaritzako banatzaileen bidez. 

Euskaltelek bezero bati arreta egiteko eskaera bat jasotzen 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. 

2014. urtean, Euskaltelen telefono bidezko 

arretarako plataformek etxekoen zein 

enpresen 2.042.216 bezero-deiri erantzun 

diote. Saltokien sareak arreta zuzenekoa 

eta pertsonala eskaini diete EAE osoan. 

Bestalde, ETE-en segmentuan, enpresak leialtzeko talde berariazko bat sortu dugu, eta negozioen 

segmentuan fidelizazio-plataforma bat daukagu. Kontu Handia segmentuari dagokionez, enpresa 

bakoitzari kudeatzaile komertzial espezifiko bat esleitu zaio pertsonalki arta dezan.  

 

  

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

2012 2013 2014

Etxekoak 1.589.484 1.492.786 1.696.365

Negoziokoak 327.981 325.174 345.851
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Euskaltelen saltoki-sarea honela osatuta dago: 

 Euskaltelen 47 saltoki eta arretagune esklusibo; 

haietatik, 25 Bizkaian daude, 17 Gipuzkoan eta 5 

Araban.  

 Arreta bereziko 10 saltoki, beste marka batzuekin 

partekatuak; haietatik, 8 Bizkaian daude eta 2 

Araban.  

 Corner 1, Bizkaian. 

 

Saltoki horiek gure interes-talde nagusietako batek kudeatuko ditu, hau da, gure banatzaileek. 

Lehenago ere esan dugun moduan, banatzaileek gure prozesu batzuen ardura dute, bai bezeroarekiko 

arretari dagokionez, bai gure produktu eta zerbitzuen komertzializazioari dagokionez ere. 

Euskaltel, gizarte-inkestaren bidez, jendearen itxaropenak identifikatzen saiatzen da. Hona hemen 

garrantzitsuentzat jo dituzten atributuetan lortutako emaitzak:  

 

 

Inkestan jasotako atributu guztiak kontuan hartuta, banatzaileek jokabide hauek jo dituzte Euskaltelen 

indargunetzat: “hitzartutako epeak betetzen direla bermatzea” y “informazio-gizartearen garapenaren 

eragile izatea”; eta hobetu beharreko alderditzat, jokaera hauek: “erakundearen epe luzeko biziraupena 

bermatzea” eta “aberastasuna eta ongizatea sortzen laguntzea”. 

Azpimarratzekoa da webgunearen eta Euskaltel Foroaren bidezko arretak 2014an hartu duen 

garrantzia, baita sare sozialena ere, hala nola Twitter eta Facebook. Aipatzekoa da banda zabala duten 

bezeroen erdiak baino gehiagok webgunearen parte pribatua erabiltzen duela eskuarki beren kontsultak 

eta zuzemenak egiteko. 

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. 

  

Ordena Atributuak
Garrantzia 

(*)
Emaitzak (*)

1 Legezko obligazioak betetzea 4,57 3,71

2
Erakundearen misioari, ikuspegiari eta 

balioei leial izatea
4,57 3,14

3
Erakundeak eskaintzen dituen produktu 

eta zerbitzuak hobetzea
4,57 3,57

4
Hitzartutako epeak betetzen direla 

bermatzea
4,57 4,00

5
Alde guztien onurarako harreman 

komertzialak finkatzea.
4,57 3,00

6
Bezeroekiko harreman berezia eta 

hurbilekoa izatea
4,57 3,14

(*) Balioak 1-5 eskala batean oinarrituta daude

Betetze-maila 

egokia

Betetze-maila 

neutroa

Betetze-maila 

desegokia
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2014. urtean, kontsumo-organismoen bidez 649 erreklamazio jaso ziren, honela banatuak:  

 40 Euskal Autonomia Erkidegoko Kontsumoko 

Arbitraje Batzordetik iritsi dira, izapideak han egin 

ondoren  

 Gainerako 609 erreklamazioak beste kontsumo-

organismoetatik iritsi ziren. 

Euskaltelek egiten dituen komunikazio publiko 

komertzialen testua kontsumitzailea eta konkurrentzia 

babesteko lege-irizpideekin alderatu du 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. Halaber, tarifetan 

aldaketarik izan bada, indarrean sartu baino hilabete 

lehenago gutxienik jakinarazten zaio bezeroari. 

Funtzionamendu hori urtero ikuskatzen du kanpoko 

erakunde independente batek, Telekomunikazioetarako 

eta Informazioaren Gizarterako Estatu Idazkaritzaren 

Kalitate Aginduak ezarritako Fakturazio Kalitatearen 

ikuskapenaren barruan. 

 

3.1.2 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 eta, oro har merkatutik, informazio 

egituratua biltzeko. Hauek dira:  

 Irudiaren eta publizitatearen tracking-a, konpainiaren eta lehiatzaileen marka-irudiaren 

pertzepzioa neurtzen duten onlineko inkestetan oinarritua; inkesta horiek orobat neurtzen dute TB, 

irrati nahiz Interneteko publizitate-presioaren errendimendua. 

 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. 

 

 Ad Hoc ikerketak: conjoint deritzenak (pricing, eskaintza egokitzea, …), ikerketa kuantitatiboak 

(merkatu-kuoten panela, mistery call, bezero-galeraren ikerketa, erabiltzaileen Interneteko 

entzuketa, …) 
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3.2 HORNITZAILEEKIKO HARREMANA  

Balio-kateko agenteak eta, bereziki, hornitzaileak gure estrategiaren parte egitea funtsezkoa da 

Euskaltelek bezeroarenganako orientazioan sustatzen duen kudeaketa aurreratuan. Interes-talde hori, 

askotariko kidez eratua, gure prozesu batzuen eragilea da. Hori dela eta, gardentasunean eta 

elkarrenganako konfiantzan oinarritutako epe luzeko harreman bat lortzeko estrategiak garatzen ditugu, 

hautaketa- eta kontratazio-prozesuen egiazkotasuna oinarri hartuta.  

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. Euskaltel, bere kudeaketa-sistemaren bidez, bere interes-taldeen 

itxaropenak identifikatzen saiatzen da. Bide beretik, gizarte-inkestan, gure hornitzaileen gogobetetze-

mailari buruzko galderak sartu ditugu, eta lortutako emaitzak hobekuntzak ezartzeko erabili ditugu. 

Gizarte-inkesta horretan, emaitza hauek lortu dira gure hornitzaileek garrantzitsuentzat jo dituzten 

atributuetan: 

 

Inkestak biltzen dituen atributu guztiak kontuan hartuta, hornitzaileentzat jokabide hauek izan dira 

Euskaltelen indarguneak: "legezko obligazioekin betetzea" eta "sendotasun finantzarioa eta kaudimena 

lortzea". Hobetzekoen artean, berriz, jokabide hauek aipatu dituzte: "alde guztien mesederako izango 

diren harreman komertzialak estutzea" eta "entzuketa aktiboa eta erantzun profesionala hobetzea". 

Euskaltelen kudeaketa-sistemak, hornitzaileei 

dagokienez, ekintza hauek hartzen ditu bere 

baitan: alta eta homologazioa; erosketa-

prozedura; ebaluazioa eta balorazioa; 

trebakuntza-ekintzak eta azpikontratatuen 

kontrola eta jarraipena —bai konpainiaren 

zerbitzuak ematen dituztenena, eta bai 

sarearen eraikuntza eta mantentze-lanak 

egiten dituztenena—. 

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. Aurreko grafikoan, 

beren kudeaketa-sistema ziurtatua duten hornitzaileen ehunekoak ikusten dira (lehentasunezko 

Ordena Atributuak
Garrantzia 

(*)
Emaitzak (*)

1
Erakundeak eskaintzen dituen produktu 

eta zerbitzuak hobetzea
4,80 3,35

2 Legezko obligazioak betetzea 4,76 4,48

3
Sendotasun finantzarioa eta kaudimena 

lortzea
4,76 3,70

4
Hitzartutako epeak betetzen direla 

bermatzea
4,73 3,54

5
Erakundearen epe luzeko biziraupena 

bermatzea
4,69 3,47

(*) Balioak 1-5 eskala batean oinarrituta daude

Betetze-maila 

egokia

Betetze-maila 

neutroa

Betetze-maila 

desegokia
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hornitzaile jotakoak sartzen dira, hau da, erosketen % 85 egiten zaienak, eta, horiez gain, hondakinen 

kudeatzaileak).  

2014an, 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.  

Hornitzaileekiko harremana Erosketak eta Zerbitzu Orokorrak sailetik koordinatzen da. 2014an, 536 

hornitzaileri egin zizkien erosketak gure enpresak, eta horietatik 281 garrantzizkotzat jo daitezke 

(6.000 eurotik gorako erosketak egin zitzaizkien). Irizpide geografikoak kontuan izanda, Euskal 

Autonomia Erkidegoko hornitzaileei egin zitzaizkien erosketen % 49,3 2014an; % 50,7, berriz, beste 

lurralde batzuetakoei: erosketa teknologikoetarako, % 76 (HW, SW); TBko edukietarako, % 12; 

Zerbitzuetarako, % 7, eta Instalazioetarako, % 5.  

2014ko ekitaldian ere, hornitzaileek aldian behingo ebaluazio sistematikoa egin da, produktuen edo 

zerbitzuen eskaintzan hobetu beharrekoak identifikatzeko. Euskaltelek, bere kudeaketa-sisteman, 

tresna bat du, Euskaltelen hornitzaileen eta langileen % 100 akreditatzen dituena Euskaltelen izenean 

lan egiteko, dela azpiegituren sorreran, dela mantentze-lanetan ("kontrata" izenez ere ezagutzen dira). 

Akreditatze hori lanak hasteko baimena eman aurretik egiten da, eta konpromiso bat sinatzea eskatzen 

dio hornitzaileari langileekiko hainbat betebeharri dagokienez: 

 Arriskuen ebaluazioa egin duela eta prebentzio-jarduerak planifikatu dituela.  

 Gizarte Segurantzan alta emanda daudela eta kontratua indarrean dutela. 

 Zerbitzua emateko behar adina informazio eta trebakuntza baduela. 

 Lana segurtasun-baldintza egokietan egiteko beharrezkoak diren tresna, makina eta babes-ekipo 

indibidualak badituela. 

 Zeregin horietarako atal mediko bat baduela, laneko medikuntzak eskumenak dituen profesional, 

entitate edo erakunde batek kudeatua. 

 Prebentziozko baliabideak eta oinarrizko gutxieneko trebakuntza baduela arrisku berezia eragin 

dezaketen lan guztietan erabiltzeko edo jarduera bat baino gehiago aldi berean edo segidan 

egokitzean larrialdiren bat eragin dezaketen jardueretan erabiltzeko. 

Baldintza horiek guztiak langile autonomoei eta azpikontratatutako enpresetako langileei ere aplikatuko 

zaizkie, baldin eta Euskaltel SArekin kontratatutako zerbitzua ez bada bere langile propioekin 

eskaintzen. 

2014an, kontraten jarduerak koordinatzeko eredu berri bat landu da, sarearen kudeaketa kanpotik 

egitearen ondoriozko harreman-esparruaren ildotik (ikus 2. kapitulua Gobernu 

Korporatiboa/organigrama)  

2014an Euskaltelen hornitzaile izan direnak EBkoak dira —Suitzan (2), Israelen (2) eta AEBn (1) 

dauden bost izan ezik—, eta, beraz, ez dugu beharrezko ikusi giza eskubideei buruzko azterketarik 

egitea haietan.  2014an, hornitzaile guztiei erosketen bolumen osoaren % 10 baino gutxiago erosi zaie.  

3.3 KONPROMISOAK 

Zertan arituko gara 2015ean? 

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

 Bezeroen gogobetetzea indartuko dugu, jasotako arretari dagokionez. 

 Bezeroak leialtzeko ekintzak egingo ditugu. 

 2014an sinatutako Outsourcing kontratuak behar bezala gauzatzen direla zainduko dugu. 
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4. SAREA 

4.1 GURE 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.  

Azpiegiturak eta ekipamenduak ikus daitezke taula honetan:  

ZEHAZTAPENA 2012 2013 2014 

TELEKOMUNIKAZIO-SAREEN GARAPENA 

Inbertsioak  97.628 13.062 16.971 

Presentziagune-kopurura (hedapen generikoko nodoak) 1.422 1.421 1426 

Sare propioa duten telefonia finkoko lineak  384.863 385.604 381.279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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, Eragiketen Erabaki Zentrotik kudeatzen da sarea. 

 

 

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

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. 

 

4.2 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). 

2014ko amaieran, Euskaltelen sare-azpiegituraren onuradun potentzialak 837.678 etxebizitza eta 

157.112 enpresa y establezimendu inguru ziren Euskal Autonomia Erkidegoan. 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, 2014aren amaieran, 110 udalerritara iristen zen 

sarea, eta EAEko herritarren % 95engana. 

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. 
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Banda zabaleko datu-trafikoari dagokionez, hazkundea esponentziala izan da azken urteetan. Gero eta 

bezero gehiagok konektatzen dute telebista Internetera, gero eta deskarga gehiago egiten dituzten 

ordenagailuan eta gero eta bisita gehiago egiten dituzte ikusizko edukiak dituzten orrialdeetan. 

Etxeetan gero eta gailu gehiago konektatzen dira. Eskaera handitu denez, sarbideko sareei nahiz 

tronkalei gero eta ahalmen handiagoa eskatzen zaie. 2014an, Euskaltelek banda zabalaren eskaintza 

komertzialaren abiadurak eguneratu ditu. Hori dela eta, aldi berean zuntz optikoaren garraio-gaitasuna 

birdimentsionatu behar izan du, eta sarea bikoiztu behar izan du horrenbestez. Hau da, ekipo eta 

baliabide teknikoak bikoiztu egin behar izan dira banda zabalaren eskaera-gorakada horri erantzuteko. 

 

4.3 SARE MUGIKORRAREN ESTALDURA 

Euskaltelek telefonia mugikorrari (ahotsa eta datuak mugikortasunean) lotutako zerbitzuak eskaintzeko 

eta bere produktuak garatzeko behar diren sareko elementu guztiak ditu, eta, bezero-kopuruari 

dagokionez, estatuko operadore mugikor birtual (OMB) handiena da. 2014an, estatu barruan estaldura 

geografikoa hobetzeko eta 4G teknologia martxan jartzeko, ordura arte telefono mugikorreko zerbitzua 

irrati bidez atzitzeko aukera ematen zuen irrati-sarearen operadorea (host) aldatu behar izan du 

Euskaltelek. Ahalegin handia eskatu du horrek; batez ere, arlo teknikotik begiratuta, bezeroak ez zezan 

praktikan ezer igarri aldaketa egitean. Ukitutako elementuak prestatzeko lanak (terminal gehienak 

desblokeatzea eta erabiltzaileen SIM txartel adimendun guztiak birkonfiguratzea) urrutitik egin ziren 

urtarrilaren hasieran, zerbitzuari kalterik eragin gabe. Ekainaren amaierara arte iraun zuen migrazio-

prozesuak; azkenerako, 325.000 SIM txartel birprogramatu ziren. Nazioarteko operadoreekin ditugun 

roaming akordioak —ibiltaritza— bere horretan mantenduko ditugu; horiei esker, bidaiatzean ere 

telefono mugikorraren zerbitzua erabil dezakegu. 

Bestalde, lehen esan dugun bezala, ekipamendudun operadore mugikor birtual bat (full equiped) denez, 

Euskaltelek aukera izan du 2014an telefonia finkoko beste operadore batzuen enabler (aktibatzaile) gisa 

eskaintzeko bere zerbitzuak. Hau da, mugikorrik gabeko telekomunikazio-operadoreak OMB (operadore 

mugikor birtual) bihurtu dira Euskaltelen sarearen azpiegiturari eta baliabideei esker eta gure sarearen 

nukleoko baliabide guztiei esker: kokapenen eta zerbitzuen datu-baseetako kudeatzaileak, mezularitza-

zentroak, kommutazio-zentralak, ordainketa kontrolatzeko makinak, etab. 

 

4.4 WIMAX SAREAREN ETA SATELITEAREN 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 (2014aren amaieran 3.190 bat ziren) bizi diren edo lan 

egiten duten tokietan ez zegoen aukerarik banda zabaleko zerbitzuez baliatzeko.  

Wimax sarean osagarri gisa eta Interneteko sarbidea emateko teknologia hori iristeko zailtasunak 

dauden lekuetan bizi direnei, satelite bidezko banda zabaleko Internet zerbitzua jarri zuen martxan 

Euskaltelek 2014an. Horretarako, Hispasat datu-transmisioko enpresa liderrarekin lankidetza-

hitzarmena sinatu du. Irtenbide tekniko honek aukera ematen du landa-eremuetako banda zabaleko 

zerbitzuen eskaintza zabaltzeko.  

 

4.5 OTT ZERBITZUAK  

Sarearen ahalmena handitu behar horretan zeresan handia du merkatua Over The Top motako 

telebista-zerbitzu berriak agertu izana, hau da, Edonon eta eskaeraren araberako bideoa. Lehenaren 

bidez, bezeroek edozein gailu eramangarritan (ordenagailu, telefono mugikor, tableta digital) ikusi ahal 

izango dituzte, edozein kokapen geografikotan daudela ere, Eustaltelen telebista digitalaren 

eskaintzaren edukiak. Eskaeraren araberako bideoak, berriz, aukera ematen du etxeko telebistan bideo-

klub bateko edukietara berehala sartzeko aukera, 1.000tik gora film, dokumental eta serierekin eta 50 

kanalekin. 
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4.6 ZERBITZU-EMATEAREN KALITATEA  

Produktuen eta zerbitzuen kalitatea kudeatzeko tresna bat da eskainitako zerbitzuaren kalitateari 

buruzko adierazleen jarraipena egitea. 

Telekomunikazio-zerbitzuaren 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 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. Enpresak, gainera, bezeroei saltzen dizkien ekipoen 

ontzietan legeak eskatutako etiketatze-baldintza guztiak betetzen ditu (ontziei eta ontzi-hondakinei 

buruzko 11/1997 Legea). Etiketek adierazi behar dute enpresak legea betetzen duela, eta produktu eta 

ontzi horietatik sortutako hondakinak kudeatzen laguntzen duela. Hondakin-mota horiek kudeatzeko 

Ecoembes Sistema Integratuko partaide da Euskaltel.  

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 egiten 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.  
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4.7 KONPROMISOAK 

Zertan arituko gara 2015ean?  

 Sarbide zuzeneko sarea hedatzeko lanarekin jarraituko dugu, hiru urteko plan batekin. Asmoen 
artean, 51 milioi etxebizitza berri inguru eraikitzeko plana dago. 

 Sare-hedapen berriak egingo ditugu datu-sareen gaitasuna handitzeko (HFCak, enbor-gehikuntza 
eta METRO) eta banda ultrazabaleko bezeroen eta produktuen kopuru handiagoari eusteko, zuntz 
optikoarekin Ethernet-erako sarbideak hedatzeko eta zerbitzuaren kalitatea eta bermea hobetzeko. 

 4Gko sare propioa hedatzeko plan bati ekingo zaio. 

 Industrialdeetan FTTH soluzioa hedatzeko asmoa dugu. 
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5.INGURUMENA 

 

5.1 INGURUMEN-ERANTZUKIZUNA  

Ingurumen-politika eta -estrategia  

Negozioko erabakietan, funtsezkoa da arriskuen kudeaketa kontuan hartzea interes-taldeentzako balioa 

sortzeko eta estrategia bat garatzeko, enpresaren eta inguruaren epe luzerako arrakasta eta 

jasangarritasuna bilatzen dituena . Kudeatu beharreko arrisku horietako bat ingurumen-arriskuak dira. 

ingurumen-arriskuak eraginkortasunez txertatu nahi ditu Euskaltelek bere kudeaketa-sisteman, kontuan 

hartuz ingurumenaren babesa pertsona eta jarduera guztiei dagokiela eta gai giltzarria dela enpresaren 

jasangarritasunerako. Hala, Ingurumeneko Gidaplan bat definitu du, eta erabiltzen du, Euskaltelek. 

2014-2016 Ingurumeneko Gidaplanak helburu orokor hauek ditu:  

 Euskaltelen ingurumen-jasangarritasunerako ildo estrategiko nagusiak ezartzea bi urte horietarako. 

 Ingurumen-jasangarritasuna guztiz txertatzea kudeaketa-ereduan. 

 Ingurumen-jasangarritasunaren garrantzia helaraztea gure interes-taldeei eta, bereziki, gure taldeko 

pertsonei. 

 Euskaltelek ingurumenari buruzko xede eta ikuspegi orokor bat izan dezan lortzea.  

Euskaltelek dituen barne- zein kanpo-konpromisoei erantzuten die 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. 

 Euskal Enpresako Ekoeraginkortasun Programa 2010-2014 eta Garapen Iraunkorraren Euskal 

Ingurumen Estrategia (2002-2020).  

 Munduko Ituna (10 printzipio) 

Barne-politikan, gardentasunean eta jasotako kanpo-onarpenean Euskaltelek egiten dituen ingurumen-

jardueren diagnostikoa eginda, Euskaltel toki onean kokatuta dago, ondoko grafikoan erakusten den 

moduan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingurumen-kudeaketak sortutako kostuak ez dira bereizita kontabilizatzen, baizik eta alor bakoitzaren 

aurrekontu-partidei gehitzen zaizkie. 

  

Kapitulu honek Nazio Batuen Mundu Ituneko 7., 8. eta 9. printzipioak betetzen ditu. 

No se comunica

Se detectan algunas actuaciones

Importante trabajo desarrollado
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Taula honetan ikus daitezke ingurumen-kostuak (€):  

ZEHAZTAPENA 2012 2013 2014 

Energia elektrikoa 3.517.500 3.467.932 3.138.967 

Gasolioa 109.958 109.421 93.827 

Ura eta saneamendua 10.038 9.587 11.523 

Kableak 941.335 355.132 355.794 

Bezeroentzako materialak eta ekipamenduak (kableak izan 
ezik) 

8.155.885 4.335.154 5.733.092 

Bulegoko papera eta materiala 188.865 117.131 95.699 

Hondakinen kudeaketa (kudeatzaileak eta bitartekoak) 25.160 20.925 23.040 

Aholkularitzak eta ikuskaritzak 38.638 32.116 28.253 

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, 2014an produktu 

merkaturatu hauen analisiak dira azpimarratzekoak: 

Produktua Descripción 
Bezeroaren 
segmentua 

Satelite bidezko 
Interneteko sarbidea 

Interneterako abiadura handiko sarbidea, zuzeneko 
sarbiderik ez dagoen eremuetan, satelite bidez 

Etxekoa eta Enpresa 

TBko eskaintza 
komertzial berria eta 
TB zerbitzu berriak 

TBko gure zerbitzuak eta kanal-paketeak, bezeroaren 
ekipamenduetan aldaketak ekar ditzaketenak 
(deskodetzaileak) 

Etxekoa eta Enpresa 

 

Lehenik eta behin, ingurumenari inpaktuak eragin diezazkioketen jarduerak aztertzen dira 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. 

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. 

Bizilagunei eta 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.  
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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 

eremu elektromagnetikoei dagokienez.  

Halaber, Euskaltel fabrikatzaile ez den arren, merkaturatzen diren mugikorren terminalen modelo 

guztiek homologazio-prozesua jasaten dute. Hornitzaileei eskatzen diegu Europako 1999/5/EE (R&TTE) 

Direktibak ezarritako eginbeharrak betetzeko; 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.  

 

5.2 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. 

2014an, 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 

eta bulegoko papera); ekipamenduak eta materialak berrerabiltzea (terminal mugikorrak dohaintzan 

ematea); eta material birziklatuak erabiltzea (paper birziklatua). 

  



5. INGURUMENA 
 

 

45 2014ko Erantzukizun Korporatiboaren Txostena 

 

 
Oinarrizko adierazleak  

 

  

ADIERAZLEA 2012 2013 2014 Unitateak

Guztira 27.495,45 28.295,87 28.763,86 MWh

Kontsumo korporatiboa 1.966,40 1.923,31 1.790,74 MWh

Kontsumo produktiboa 25.529,05 26.372,56 26.973,12 MWh

Ekipo elektrogenoak 3,35 3,95 8,40 tonak

Enpresa-autoak 57,06 56,32 46,45 tonak

Auto partikularrak 43,29 31,80 20,54 tonak

BALIABIDE-KONTSUMOA

Kontsumo korporatiboa 3.125 2.510 2.727 m3

Kontsumo produktiboa 1.585 1.426 1.627 m3

PAPER-KONTSUMOA

Fakturak 64,81 35,36 30,12 tonak

Aldizkariak 26,92 12,39 0,00 tonak

Publizitate-mailingak 133,59 93,63 107,05 tonak

Inprimakiak 0,49 0,41 0,24 tonak

Inprimatze-ekipoak (bulegoetan) 7,05 6,60 6,90 tonak

MATERIAL-KONTSUMOA

Zuntz Optikorako kableak 17,15 11,74 9,96 tonak

Pare-kablea 59,62 18,88 22,82 tonak

Kable ardazkidea 80,78 26,52 31,16 tonak

Kable siamdarra 15,65 7,50 6,95 tonak

Banda Zabaleko ekipoak 42,60 29,54 39,42 tonak

TB Digitalaren ekipamendua 95,23 35,68 38,88 tonak

Telefonia-ekipoak 10,29 9,85 1,45 tonak

HONDAKINAK

Hondakin zelulosikoak 45,58 37,85 46,23 tonak

GEE hondakinak 57,01 37,87 40,72 tonak

Pila alkalinoak 0,14 0,12 0,11 tonak

Botoi-pilak 310 430 325 gramoak

Berun azidozko bateriak 10,77 6,68 7,23 tonak

Fluoreszenteak 0,48 0,61 0,39 tonak

EMISIOAK

CO2 190,30 189,85 172,78 t. baliok. CO2

CH4 0,25 0,25 0,22 t. baliok. CO2

N2O 2,88 2,84 2,39 t. baliok. CO2

HFC 12,31 147,89 114,03 t. baliok. CO2

PFC 0,00 0,00 0,00 t. baliok. CO2

SF6 0,00 0,00 0,00 t. baliok. CO2

Zeharkako BEG-emisioak

(2 irismena)
CO2 6.626,40 4.926,21 5.445,96 t. baliok. CO2

SO2 0,31 0,31 0,28 tonak

NOX 2,35 2,35 2,13 tonak

Partikula solidoak 0,24 0,23 0,21 tonak

Karbono-aztarna Berotegi Efektuko Gasak (BEG) 6.832,13 5.267,04 5.735,38 t. baliok. CO2

Hondakin

ez-arriskutsuak

Hondakin

arriskutsuak

Zuzeneko BEG-emisioak

(1 irismena)

Atmosferara beste emisio batzuk

Argindarra

Gasolioa

Ura

Papera

Kableak

Ekipoak
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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 2014ko Energia Eraginkortasuneko Plana definitu du, zeinak  ekintza hauek hartzen ditu 
barnean, besteak beste: 

o Kontsumo korporatiboari dagokionez, hauek egin dira: 

- Sentsibilizazio-ekintzak egin dira, eta albisteak argitaratu dira enpresako intranetean, energia 
aurrezteari buruzko jardunbide egokien gaineko informazioa emateko eta sentsibilizatzeko. 

- Automatikoki itzali dira 809 eraikineko gune komunetako eta bilera-geletako argiak. 

- Eraikin korporatiboaren inguruko argiak murrizteko proiektua. 

- Erregaia aurrezteko neurriekin lotutako ekintzak (ikusi “Erregai-kontsumoa” atala). 

o Sareko kontsumoari dagokionez, hauek egin dira: 

- DPZetako argiak automatikoki arrazionalizatzeko eta itzaltzeko ikerketa. 

- 809 eta 226 eraikinetako Datuak Prozesatzeko Zentroetako zerbitzariak optimizatzeko 
azterketa. 

        

2013tik hona elektrizitatearen kontsumo globala igo egin den arren, bezero bakoitzeko kontsumo 

elektriko erlatiboa % 2,6 jaitsi da, ezarritako neurrien ondorioz. 

 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, aurrezki-plan bat ezarri du Euskaltelek, besteak beste, 

neurri hauek dituena: 

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. Horren ondorioz, enpresako autoen joan-

etorrietan, % 17 jaitsi da kontsumoa 2014an 2013ko kontsumoarekiko, eta % 35 auto partikularren 

kasuan.  
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 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). 

Giza kontsumoa bi urteetan antzekoa izan 

dela kontuan hartuz, 2014ko kontsumo-

igoeraren arrazoia urte horretan egindako 

euri-kantitate txikia da, horren ondorioz 

maizago ureztatu behar izan baitziren 

lorategiak. 

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  

Telekomunikazio-operadore gisa Euskaltelen jardueraren izaera dela-eta, hauek dira material-

kontsumorik adierazgarrienak: sarea zabaltzeko behar diren kable-motei dagozkienak, eta bezeroei 

zerbitzuak emateko terminal eta ekipamenduenak. Halako zenbat material kontsumitu dituen 

jakiteko, kontsultatu "Oinarrizko adierazleak" taula. 

Euskaltelek hornitzaileei material berria baino ez die erosten. Ez du erosten material balorizaturik. 

 Kontsumitutako papera eta paper birziklatuaren erabilera  

Jarduera administratiboak, publizitatea, kanpo-komunikazioa eta abarri dagokienez, paper-

kontsumoa da material-kontsumo nagusia. 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, publizitate-mailingak, paperezko 

materialak eta inprimatze-ekipoetan erabiltzen den papera. 
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2014an, martxan jarraitu dute paper-kontsumoa murrizteko aurreko urteetan martxan jarritako 

ekintza askok. Hauek dira nagusiak: 

o Bezeroak faktura elektronikora aldatzeko migrazio-prozesuarekin jarraitu dugu; hala, inprimatzen 

eta bidaltzen diren paperezko fakturen kopurua nabarmen jaitsi da. Abenduan, paperean bidali ez 

ziren fakturak kopuru osoaren % 76,4ra iritsi ziren. 

o 2013ko urritik, ez dugu ezer inprimatzen; izan ere, pixkanaka paperean inprimatzeari utzi diogu, 

eta TBaren aldizkaria online bidaltzen diegu bezeroei; beraz, Euskaltelen webgunea bakarrik 

erabiltzen da TBko edukiak eta programazioa kontsultatzeko informazio-iturri gisa.  

  

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, 2013tik, 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. 
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 Berun azidozko bateriak  

 Euskaltelek sortzen dituen hondakin 

arriskutsuen artean, berun azidozko baterien 

hondakinak dira nabarmenenak. Bi 

arrazoirengatik sor daitezke: bateria aldatu 

beharra matxura baten ondorioz (zuzentzeko 

mantentze-lanak) edo bateria-sorta bat 

aldatu beharra balio-bizitza amaitu zaielako 

(prebentziozko mantentze-lanak). 

Mota horretako bateriei dagokienez, haien 

bizitza erabilgarria ahalik eta gehien luzatzen 

ahalegintzen da Euskaltel. 

2014an 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. 

Bezeroen ekipoak (deskodetzaileak, kable-modemak, bideratzaileak eta abar) berritu eta 

berrerabiltzeko prestatzen ditu Euskaltelek, ezarritako baldintzak betetzen badituzte. 2013an, 

merkaturatutako ekipoen % 35,3rekin 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:  

 

 

Euskaltelek ALBOAN GKEarekin batera, “Mugikorrak Kongoren 

alde” kanpainan parte hartzen du, eta zerbitzuak edo lekuak 

eskaintzen ditu, doan, Euskaltelen saltokietan eta bulegoetan 

telefono mugikorrak jasotzeko puntuak jartzeko. 

  

 

 

HONDAKINAK / EKINTZA NORAKOA 2012 2013 2014

Deskodegailuak Berrerabilpena 9.732 5.913 10.912

Kable-modenak 16.068 21.972 32.387

Bideratzaileak 490 374 640

Deskodegailuak Birziklapena 7.525 5.460 4.767

Kable-modenak 26.099 20.341 28.797

Bideratzaileak 2.562 3.713 1.835

Telefono finkoak 9.010 9.204 6.991

Kudeatzaile baimendu bati eman

Berri moduan jarri
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Kanpainaren helburua zera da: Euskadiko biztanleei informazioa ematea, ohartaraztea eta haien 

telefono mugikor erabiliak jasotzea, helburu honekin: 

o Baliabide ekonomikoak sortzea, bildutako terminalak salduz eta berriro erabiliz. Baliabide horiek 

Kongoko EDn nazioarteko lankidetza-proiektuak finantzatzeko erabiltzen da. 

o Mugikorrak ematea erraztuko duen biltze-sistema ezartzea 

o Gailu horiek birziklatzeak duen garrantziaren berri ematea 

o Jendeari ikusaraztea nolako lotura dagoen herrialde behartsuetako baliabide naturalen erauzketa 

eta kontrolaren eta gure egungo kontsumo-ereduaren artean. (Ikusi ALBOANen kanpaina: 

www.tecnologialibredeconflicto.org) 

 

 Zelulosa-hondakinak 

Bulegoko jardueretatik datozen paperezko eta 

kartoizko hondakinak sortzen dira eraikin 

korporatiboetan. Hondakinok edukiontzi berezi 

batzuetan uzten dira, eta datuak 

konfidentzialtasunez suntsitzeko enpresa 

espezializatu bati ematen zaizkio. Hark bere 

instalazioetara eramaten ditu, birrintzera, eta,  

gero, kudeatzaile baimendu bati ematen 

dizkio. Bulegoen kokapen-aldaketak eta -

garbiketak eragin du 2014ko hazkundea, 

aldaketon ondorioz dokumentazio zahar ugari 

suntsitu eta birziklatu baitzen. 

 

 Beste zenbait hondakin  

Aurreko ataletan deskribatutako hondakinez gain, Euskaltelek beste hauek ere sortzen ditu: 

 

Halako zenbat hondakin sortu dituen jakiteko, kontsultatu "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 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, langileek eraikin korporatiboetan horretarako prestatutako lekuetan kontsumitzen 

dituzten jakien eta edarien hondakinak biltzeko. 

Bestalde, Ecoembes Kudeaketa Sistema Integratuari atxiki zaio Euskaltel, merkaturatzen dituen 

ontzien hondakinak kudeatzeko. 

RESIDUOS Procedencia Actividad Generadora

Fluoreszenteak Argi-sistema Eraikinen eta sareko zentroen mantentze-lana

Mugikorreko bateriak (*) Mugikorrak Ekipoen kudeaketa eta lan administratiboak

Pila alkalinoak (*) Urrutiko aginteak (deskodegailuak) Ekipoen kudeaketa

Botoi-pilak (*) Bulegoko ekipoak Lan administratiboak

CDak eta DVDak (*) Informazio-euskarria Lan administratiboak
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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 sistemetako hozteko istripuzko ihesak edo goi-tentsioko 

transformadoretako gas isolatzaileen emisioak (matxurak). 

Euskaltelek kontrolatzen dituen gainerako emisioak zeharkakoak dira, erakundean kontsumitzen den 

energia sortzetik datozenak. 

 Euskaltelek urtero egiten eta argitaratzen 

ditu berotegi-efektuko gasen emisioen(BEG) 

kalkuluak, horiek murrizteko plan bat 

definitzen du, eta hirugarren aintzatetsi 

baten bidez egiaztatzen ditu.  

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. 

Bi kasuetan, 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). 

Euskaltelek erakunde gisa duen karbono-

aztarna neurtzeko sistema sendotu 

ondoren, proiektu bat jarri du martxan 

Euskaltelek ematen dituen 

produktuen/zerbitzuen ingurumen-inpaktua 

ezagutzeko, eta, hala, eragin horrek klima-

aldaketan izan dezakeen eragina 

kalkulatzeko. 2014an, OSOA produktua 

osatzen duten zerbitzu guztiak aztertu 

ditugu: telefonia finkoa, telefonia 

mugikorra, kable bidezko Internet, 

mugikorreko Internet, kable bidezko 

telebista. 
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Hala, OSOA produktuaren hornikuntzan parte hartzen duen 

ekipo bakoitzean, bizi-ziklo osoko BEG-emisioak kalkulatu 

ditugu, ekipoa fabrikatzen denetik bizitza erabilgarria bukatu 

arte, eta kontuan izan dugu zer eragin duen fabrikatzailean, 

Euskaltelen sarean, hondakinen kudeatzailean nahiz 

bezeroaren etxean. Kalkulu hori egiteko, hainbat eragileren 

informazioa bildu behar izan da: barnekoa, ekipo-

hornitzaileena eta beste erakunde batzuena.  

2015ean, Euskaltel WiFi produktuaren bizi-zikloa aztertzea aurreikusi dugu, hau da, Euskaltelen 

bezeroek kalean Internetera doan konektatzeko daukaten WiFi sare berriarena. 

2014an zeharkako emisioak % 95 izan dira guztira, eta % 11 handitu dira 2013tik, kontsumo 

elektrikoaren igoera globalarengatik (ikus “Kontsumo elektrikoa” puntua) eta estatuko mix 

elektrikoak izan duen bilakaera negatiboarengatik. Aldiz, emisio zuzenak % 15 murriztu dira, batik 

bat nabarmen murriztu delako lanagatik egin beharreko joan-etorrietan erabilitako erregai-

kontsumoa (ikusi “Erregai-kontsumoa” atala). 

 

   

BEG-emisioak txikitzeko, emisioak murrizteko planak ezartzen ditu urtero Euskaltelek, batez ere 

energia elektrikoaren eta erregaiaren kontsumoa murrizteko neurriz osatuak. 2014an ezarritako 

neurri nagusiak "Elektrizitate-kontsumoa" eta "Erregai-kontsumoa" ataletan azaltzen dira.  

Gas hoztaileei dagokienez, klimatizazio-

sistemetako zirkuituetan gertatzen diren 

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.  
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 Ustekabeko isurketak  

Euskaltelek ez du isurtzen hondakin-ur industrialik, eta Bilbo Handiko Ur Partzuergoaren saneamendu-

sarera isurtzen dira komuneko urak. 

2014an, ez da izan ustekabeko isurketarik; beraz, ez da kaltetu ez iturririk, ez ekosistemarik. 

 

5.3 KONPROMISOAK  

Zertan arituko gara 2015ean? 

 CO2-aren isurketak Murrizteko Planaren barruan, isurketok konpentsatzeko modua aztertuko 

dugu. 

 2015eko Energia Eraginkortasuneko Plana martxan jarriko dugu 

 Euskaltelen produktuen/zerbitzuen bizi-zikloa aztertzen jarraituko dugu. 

 ISO 14001 arau berriaren eraginak aztertuko ditugu, Euskaltelen Kudeaketa Integralerako 

Sisteman ezartzeko. 

 Ingurumen Gidaplana garatuko dugu. 
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7.- GIZON-EMAKUMEEKIKO KONPROMISOA 

Badakigu gure negozioaren jasangarritasunerako oinarri 

garrantzitsu bat gure langileak direla. Izan ere, haien ezagutzak 

eta gaitasunak funtsezkoak dira enpresaren lehiakortasuna 

bermatzeko. Euskalteleko Giza Baliabideen zuzendaritzak 

koordinatzen du Euskalteleko langileen kudeaketa-politikekin 

lotutako guztia.  

Euskaltelek, sorrerako irizpideei jarraituz, langileen egonkortasunaren eta jarraipenaren alde egiten 

jarraitzen du. Langileen %100ek kontratu finkoa, mugagabea eta lanaldi osokoa dute. 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 

(*), % 1,8 2013an eta % 9,10 2014an—. Datu horiek honela xeha daitezke: Borondatezko bajak, 

% 3,28; Esternalizazioaren ondoriozkoak, % 5,68 (Ikus 2. atala, Gobernu korporatiboa/Organigrama); 

eta Erretiroagatik edo heriotzagatik, % 0,14. Langileen batezbesteko antzinatasuna, berriz, hamalau 

urtekoa da.  

(*) 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.  

   

43,5 urte dituzte, batez beste, gure langileek, baita prestakuntza-maila ona ere (% 79,77 unibertsitate-

tituludunak dira; % 10,25, teknikariak; gainerako % 9,98ak, berriz, bestelako tituluren bat du).  

Ordainketa-politika  

Lansari finkoaz gain, Euskalteleko langile guztiei aplikatzen zaie soldata finkoaren portzentaje baten 

gaineko lansari aldakorreko sistema, eta langile bakoitzaren lana ebaluatzen da. Hitzarmenari atxikita 

dauden langileen kasuan, enpresako jardunerako jarritako helburuen betetze-mailaren arabera 

kalkulatzen da; bai eta langile bakoitzaren lanaren ebaluazioaren arabera ere. Hitzarmenari atxikita ez 

dauden langileen kasuan, enpresari (ikus 1.2 atala, Arlo ekonomiko-finantzarioa: proiektu 

jasangarria), langile horren erabaki-zentroari eta Banakako Helburu Espezifikoei (saltzaileen kasuan, 

salmenta-helburuak) jarritako betetze-mailaren arabera eta bakoitzaren lanaren ebaluazioaren arabera 

kalkulatzen da.  

Euskaltelen soldaten gastua (milaka eurotan), 31.708 euro izan da 2012an; 34.379 euro, 2013an, eta 

30.318 euro, 2014an.  

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.  
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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. Kontziliazioarekin eta berdintasunarekin lotutako ekimen berriak sortu dira; hala, ekintza 

bat jarri da martxan lan egiteko tokia aldi batez (udan) norberaren etxetik gertuen dagoen bulegora 

eramateko. Horrez gain, Udako harrera-programetan (esate baterako, Txernobilgo edo Saharako umeak 

hartzen) parte hartzen duten Euskalteleko familiek soldatarik gabeko 15 eguneko baimena har 

dezakete.  

Euskaltelen pertsonen kudeaketan duen malgutasun-politikaren emaitza gisa, 64 pertsonak, langileen 

% 18,23k) bere lan-jarduna murriztu du adin txikikoak zaintzeko, eta 2014ko abenduaren 31n 36 

pertsona ziren murrizketarekin segitzen zutenak. Aitatasun-baimena 35 egunekoa da Euskaltelen, eta 

horietatik 7 egun nahi duenean har ditzake aitak, betiere haurrak hamar hilabete bete aurretik. 

2014an, 58 urtetik gorakoek aurretiko erretiroa hartzeko programarekin segitu du 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  

Euskaltelen 2009-2013ko Hitzarmen Kolektiboa 2014ra arte luzatu da, eta langileen % 79,77 daude 

hitzarmenari atxikita.  

Langileen ordezkariekin izandako negoziazio horien emaitza gisa,esternalizazio prozesuetan transferitu 

beharreko Pertsonen Lan-baldintzen Esparru Hitzarmena sinatu zen 2014ko apirilaren 16an,, eta 

2014ko apirilaren 16tik 2017ko abenduaren 31ra arte egongo da indarrean. 

Hitzarmen horrekin lotuta, ekainaren 26an Hiruko Hitzarmen bat sinatu zen, GFI, Euskaltel eta RLTren 

artean, Sistemen Garapen eta Eragiketa sailak esternalizatzeko. Eta azaroaren 28an, berriz, Hiruko 

Hitzarmena ZTE, Euskaltel eta RLT enpresen artean sinatu zen Sareen Garapen eta Kudeaketa saila 

esternalizatzeko. Bi prozesu horiek 176 pertsonaren leku-aldaketa ekarri dute. 

Euskalteleko zuzendaritzak, intranetaren bidez —informazio korporatiboari dagokion atalean—, osasun- 

eta segurtasun-arloko batzorde paritarioaren (Zuzendaritza-LLO) erabaki guztiak argitaratu ditu, baita 

negoziazio kolektiboarekin lotutako hitzarmen eta trebakuntza-batzordeko akta guztiak ere. 

Desgaituen integrazioa 

Euskaltelek bete egiten du apirilaren 7ko 13/1982 Legeak (LISMI) agintzen duena, eta zuzeneko 

enplegua sortzen du desgaituentzat. Lege horretan ageri den bestelako neurririk ere aplikatzen du 

Euskaltelek. 

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. 
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Aukera-berdintasuna 

Euskalteleko langileen % 49,86 emakumeak dira, eta % 50,14, 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 guztiak bereziki, haurrek 

egiten dituztenak ezabatzeko. Horregatik, esan 

dezakegu ez dela gertatu diskriminazio-ekintzarik.  

Gainera, egokituz joateko eta 

berdintasunarekiko konpromisoetan 

aurrera egiteko, Giza Baliabideen aginte-

taulak beharrezko adierazleetan sartu du 

genero-ikuspegia. 

A

urreko 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.  

6.1 TREBAKUNTZA ETA PREBENTZIO-POLITIKA 

2014an, 25.796 ordu pasatu ditugu trebakuntza-jardueretan, batez beste, 73 ordu inguru pertsona 

bakoitzeko; izan ere, aurten langile-kopurua gutxitu egin da, besteak beste, zerbitzuak kanpora atera 

direlako. Ondorioz, 2013an 546 langile zeunden lantaldean, eta 2014an, berriz, 351. Lau multzo 

handitan banatu da trebakuntza-plana, jardueraren hartzaileen eta helburuen arabera: gaitasun 

pertsonalei buruzko trebakuntza; zuzendaritza- eta kudeaketa-gaitasunei buruzko trebakuntza; 

trebakuntza teknikoa (edo teknikarientzakoa); teknikari ez direnentzako trebakuntza teknikoa.  
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Horrek esan nahi du zuzendari bakoitzak 73 trebakuntza-ordu, gerente bakoitzak 67 trebakuntza-ordu 

eta Euskalteleko gainerako langile guztiek 75 trebakuntza-ordu jaso zituztela, batez beste, 2014an.  

Euskarako trebakuntza-ikastaroak  

2014an, enpresan jada finkatua dagoen Euskara Plana garatzen jarraitu dugu, zeina irekia baitago  

langile guztientzat. Enpresa barruan, lortu dugu 2014an gure langileen % 45ek HABEren 9. maila edo 

gehiago izatea. 

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 buruzko gure trebakuntza-politika osoak. 

Bestalde, OHSAS 18001:2007 arauaren ziurtagiria 

berritu du gure enpresak. Kudeaketa Sisteman 

txertatuta dago araua. 

Halaber, Euskalteleko langile guztiak ordezkatuta 

dauden Organo bat du Euskaltelek. Talde horretan, 

prebentzioko 5 ordezkarik eta enpresaren ordezkariek 

ere parte hartzen dute.  

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 ebakuazio-simulazio bat egiten da Euskalteleko langileek diharduten eraikinetan.  

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.  
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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.  

Istripu-indizeari dagokionez, 2014an hiru istripu bakarrik izan ditugu: horietako bi kasutan, baja hartu 

dute langileek, eta batean, ez. Baja eragin duten bi istripuetan, nahiz eta langileek lesio larririk izan ez 

duten , sendatze-aldi luzea behar izan dute, eta horrek nabarmen igo du Urteko Larritasun Indizea. 

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

Absentismo-tasa kalkulatzeko —2014an % 2,35 izan zen—, ohiko gaixotasunagatiko bajan galdutako 

orduak hartzen dira kontuan.  

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

sortu zenetik.  

Jardueren koordinazioa  

Sareen Garapen eta Kudeaketa sailean lanak kanpora ateratzearen ondorioz, berrikusi egin behar izan 

da gure hornitzaile batzuek egindako jarduerak ikuskatzeko eredua, gure kudeaketa-sisteman dugun 

segurtasun- eta osasun-politikari eutsi ahal izateko. 

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 eta ezbeharra gertatuz gero eman beharreko laguntza. Prebentzioari 

dagokionez, lanpostu bakoitzeko arriskuen araberako azterketa medikoak egiten ditu Euskaltelek. 

2014an, langileen % 70,91k mediku-azterketa egin du, eta horietatik % 87,46k aurreko urtean ere egin 

zuen; ondorioz, hobeto egin dezakegu haien osasunaren bilakaeraren segimendua. 

 

 

Ametic-en LAP lantaldean (Euskaltelek ere parte hartzen du talde horretan), enpresa osasuntsuaren 

kontzeptua lantzen hasi gara. Benchmarking lanak egin ditugu langileei ongizatearekin — eta ez 

zuzenean lan-osasunarekin— lotutako jarduerak eskaintzeko. 
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6.2 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, eta ez dago aurrez abisatzeko gutxieneko eperik. 

Barne-komunikazioko jarduera bat egiten du Euskaltelek, helburu eta estrategiak langile guztiekin 

partekatzeko eta enpresaren kide izatearen harrotasuna sustatzeko. 2014an, Enpresaren proiektu eta 

lorpen garrantzitsuenei buruzko jakinarazpen bat bidali du Zuzendaritza nagusiak, aldian behin, News-

Letter-en bidez. 

Enpresari buruzko informazioa jaso eta enpresako talde eta langileei buruzko informazioa trukatzeko 

beste tresna bat da barneko aldizkari digitala. 

 

Enpresa barruko gizarte-ekintza 

2014ko 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 da.  

Euskaltelek, Alboan GKErekin batera, “Mugikorrak Kongoren alde” kanpainan parte hartzen du: eraikin 

korporatiboetan, erabilitako telefono mugikorrak jasotzeko tokiak ditu, Alboanek bere helburuetarako 

dirua lor dezzan. (Ikus 5. atala, “Ingurumena”) 

EiTBren telemaratoi solidarioari ere lagundu diogu. Azken urteetan, umeen minbiziaren ikerketara eta 

organo eta ehunen transplanteetara bideratu du dirua. Kausa horiei laguntzeko elkartu dira beste behin 

ere langileak, Euskaltelen laugarren egutegi solidarioa egiteko. Irudien protagonista izateaz gainera, 

langile eta senitartekoei salduz lortutako dirua ere helburu mediko horretara bideratu zuten.  

Bestalde, 2014an, Familia Plana garatzen jarraitu dugu, 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 dugu, hamaikagarren urtez, Euskalteleko langileen seme-

alabentzat. Modu horretara, Euskalteleko langileak eta familiak elkartzea lortu genuen. 
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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 154.903,99 euroko kostua eragin du.  

 Istripu-aseguru bat: 20.427,22 euroko urteko prima du.  

 Minusbaliatuen familientzako laguntza: 165,16 €/hil, familiako kide bakoitzeko. Hamar familia 

daude; beraz, kostu osoa urteko 19.819,20 € da. 

 Aflora planaren laguntza desgaitasunen bat duten langileentzat: Hilean 175 € pertsonako; 

balioezintasun iraunkorreko hiru aitorpen-prozesuren, ondoren, pertsona bakarrari eragiten dio. 

Beraz, laguntz honen kostu osoa urteko 2.100 euro da. 

 Konpentsazio-plan malgu bat, langileen soldatari etekin handiagoa ateratzeko aukera ematen duena, 

produktu batzuk kontratatuz edo erosiz. 

 

6.3 KONPROMISOAK  

Zertan arituko gara 2015ean? 

 Enpresa osasuntsuaren kontzeptua lantzen jarraituko dugu. 

 Berdintasun eta Aniztasun politikaren garapenarekin jarraituko dugu. 

 Kontziliazio-neurriekin jarraituko dugu, malgutasuna bultzatuz. 
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8.GURE KONPROMISO SOZIALA 

7.1 JARDUERA INSTITUZIONALA  

2014an, Euskaltelek jarduera ugari egin du Euskal Autonomia Erkidegoan. Enpresa guztietan, oro har, 

aurrekontuak berrikusi eta doitu egin diren arren, batez ere gizarteari laguntzeko eta marketineko 

alorretan, enpresa-jarduera merkatuko egoerara egokitzeko asmoz, Euskaltelek euskal administrazio 

publikoarekin elkarlanean aritzeko helburuari eutsi dio, eta proiektu eta jarduera garrantzitsu ugari 

lagundu du. Horrekin berresten du publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzaren helburuak  ez duela 

beti ekonomikoa soilik izan behar, baizik eta sinergia-aukera zabal bat eratu daitekeela; hala nola, 

enpresa- eta hasiera-proiektu berriak sor daitezke, teknologia berrietan trebatzeko eta horiek 

hedatzeko programak sor daitezke, enpresetan eta etxeko eremuan sartzeari buruzko azterketak eta 

hausnarketak egin daitezke, eta bi aldeek hobetzeko aukerak eta eraginkortasuna lortuko dituzten 

beste jarduera batzuk ere gauzatu daitezke. 

Egindako jardueren % 40 enpresen testuinguruan egin dira, % 25 erakundeetan eta enpresetan, eta 

jardueren % 10, berriz, babesletzarekin lotutako jarduerak dira. 

Jarduera horiek lurraldean oso errotuta dauden eta eragin handiko jarduerak garatzen dituzten 

enpresek egin behar dituzte, "Marka korporatiboaren coreari" eragin gabe, helburua baita gertuko 

enpresa bat izaten jarraitzea, konprometitua eta bere merkatu naturaleko —hau da, Euskadiko— 

garapen teknologikoko protagonista izatea eta garapen horretan parte hartzea. 

Kontsumoari aurka egiteko joera dago oraindik, eta lan-munduaren prekarietatea ez da desagertu; eta, 

horren ondorioz, epe motzegiko ikuspegiarekin hartzen dira erabakiak batzuetan. Horixe da, hain zuzen 

ere, inkubazio-aldi luzea behar duten eta hiru-bost urteko inbertsioak onartzea behar duten proiektuen 

arriskurik handienetako bat. Epe motzerako estrategia-mota horrek berrikuntzari eta ekintzailetzari 

eragiten diote, tentsio akademikoa ahultzen dute eta sormena pobretzen. Beraz, datu konplexua da, 

inondik ere, teknologia berrikuntzaren ikuspegitik eta erabiltzaileen eskaeretara etengabe egokitzeko 

beharra kontuan hartuta lantzen dugun enpresentzat. Jarduera honetan, hiru gauza behar dira: 

laborategi bat, pentsamendu zientifikoa eta berehalako errentagarritasuna ematen ez duten inbertsioak. 

Horri banaka erantzutea ezinezkoa denean, clusterrak edo kontsorzioak sortzea irtenbide egokia izaten 

da, teknologiako eta I+Gko proiektuetarako. 

Hori dela eta, Euskaltelek tokiko eta estatuko erakunde ugarirekin 

jarduten du. Besteak beste, erakunde hauen gobernu-organoetan parte 

hartzen du: Izaite (Jasangarritasunaren aldeko Euskal Enpresen 

Elkartea), Innobasque (Berrikuntzaren Euskal Agentzia), Kontsumobide, 

AOC (Kable Operadoreen Elkartea), EIKEN (Ikus-entzunezko Klusterra), 

GAIA (Telekomunikazioen Cluster Elkartea), Euskalit Fundazioa, Basque 

Ecodesign Center, APD, Adegi, Cebek eta SEA. Parte-hartzea exekutiboa 

da, eta erakunde-mota horietan garatzen den parte-hartzea aktibatzen 

du.  

2014an,  jarduera instituzional eta babesletza hauetan parte hartu du Euskaltelek, besteak beste: 

Familia-esparrua 

Euskaltelen bezeroen artean, familia asko daude. Hori kontuan hartuta, familiaren inguruko jarduera 

ugaritan parte hartzen dugu; hain zuzen ere, elkarte-mota horrek gizarteratzen dituen topaketetan 

parte hartzen dugu; besteak beste, Bizkaian Familia Ekintza eta Hirukide edo Familia Ugarien Elkartea 

(Euskal Autonomia Erkidegoko hiru probintzietan aritzen da elkarte hau). Bilbon Kirol Eguna antolatzen 

dugu, eta aukera bikaina izaten da familian kirola egiteari balioa emateko eta desgaitasun-arazoak 

dituzten kolektiboekiko sentsibilizazioa sustatzeko.  

 

 

Kapitulu honek Nazio Batuen Mundu Ituneko 1., 6., 9. eta 10. printzipioak betetzen ditu. 
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Halaber, Euskaltelek Donostiako eta Bilboko festetan parte hartu du, familientzako jarduerak antolatuz, 

eta erakutsi du zeinen garrantzitsuak den teknologia ekitaldiak garatzeko eta horietan parte hartzeko.  

Horrez gain, besteak beste, bi hiriburu horietako su-festak babestu ditu. 

Familiek parte hartzen duten beste ekitaldi bat da Denon Eskola, Euskal eskola publikoaren eguna. 

Integrazioa eta berdintasuna 

Alor honetan, integrazioa, aniztasunarekiko errespetua eta gizon eta emakumeen berdintasuna sustatu 

dituzten jarduera eta ekitaldietan parte hartzen segitu dugu.  

Filosofia honi jarraituz, Euskaltelek DenBBora sarean parte hartzen du: denboraren erabilera berrietan 

sentsibilizatzea du helburu mugimendu honek, eta asmoa da kontziliazioaren, berrikuntza sozialen, 

emakumeen, baliabideen eta denboraren alorreko jardunbide egokiei buruzko hausnarketa eta 

eztabaida bultzatzea Duela lau urte, lanaldi jarraitua ezarri zuen Euskaltelek enpresan, Eusko 

Jaurlaritzak lagundutako programa aitzindari bati jarraituz. Ordutik, programa ugaritan parte hartu du 

konpainiak, aurrez aurre azaltzeko nola lan egin daitekeen ordutegi malguarekin eta nola eragiten dien 

erabaki horrek pertsonen produktibitateari eta gogobetetzeari. Esate baterako, lankidetza estua dugu 

Ordutegiak arrazionalizatzeko eta normaltzeko erakundearen presidentearekin, eta hainbat aldiz 

planteatu da han Euskaltelen kasua. 

AED Bizkaiko Emakumezko Enpresari eta Zuzendarien Elkartean ere parte hartu dugu, epaimahai gisa, 

eta bertatik bertara ezagutu ditugu emakume enpresariak buru dituzten enpresa-proiektuak; emakume 

horiek saritzeko ekitaldietan ere parte hartu dugu.  

Urtero bete dugu desgaitasunen bat duten langileen kontratazio-kuota, Desgaitasunen bat duten 

Pertsonak Gizarteratzeko Legeak (LISMI) eskaintzen dituen aparteko neurrien bidez. 

Halaber, BAT Basque Team Fundazioarekin elkarlanean aritu gara. Emakumeen kirola eta desgaitasunen 

bat duten pertsonen kirola bultzatzea du helburu fundazio horrek. 

Kirol Eguna ospatu dugu Bilbon. 2014ko edizioko ekitaldirik nabarmenena 4ko futboleko txapelketa izan 

zen, zeina desgaitasun intelektuala duten pertsonak gizarteratzeko jokatu baitzen, Athletic Fundazioak 

eta Euskaltelek antolatuta. Desgaitasun intelektuala duten pertsonek, Athletic Clubeko beteranoek eta 

instituzioetako eta kirol-munduko pertsona ezagunek osatu zituzten taldeak. Jarduera horiekin, 

desgaitasunaren inguruko sentsibilizazioa bultzatu nahi du Euskaltelek, eta erakutsi nahi du 

desgaitasunen bat dutenak zailtasunei aurre egiten dakitenen adibide direla eta kirola elementu 

integratzailea izan daitekeela. 

2014an, langileen % 32 bere borondatez joan zen Euskaltelek antolatutako sentsibilizazio-

jardunaldietako batera. Besteak beste, gai hauek jorratu ziren: aniztasun sexuala, elikadura eta 

osasuna, amatasuna eta kirola, enpresaren defentsa eta erantzukizun soziala. Helburua da bizitza 

pertsonalerako eta profesionalerako balio duen informazioa ematen duten hitzaldiak edo mahai-

inguruak eskaintzea langileei. Hausnarketa-giro ireki eta lasaiak sortu eta bultzatu nahi dira, 

aniztasunaren kontzeptuaz eztabaidatzeko denon artean. 

Jardunaldion aurretik, beste batzuk antolatu ziren, errendimendu handiko kirolarien kontziliazioari, 

elikadurari eta ongizateari buruzkoak. 

Kirolak 

Kirolari dagokionez, futbol-babesle izaten segitu dugu, eta Eibar SD ere sartu dugu babesletza-ekitaldi 

horietan. Bi helburu lortu nahi ditugu horrekin: batetik, futboleko lehen mailako babesleak izatea, 

futbola babesteak duen eragin emozional eta mediatikoa kontuan hartuta, eta, bestetik, EAEn dugun 

presentziari eustea. 

Baina kirol-mailan, jardueran gehiagotan ere lan egiten du Euskaltelek. Besteak beste, Bilboko 

Emakumezkoen Itsas Milia eta Behobia-Donostia lasterketa babesten ditugu. 

Baina futbolaz eta haren balio mediatikoaz haratago joaten gara, eta gure gizartean sustraitutako kirol 

minoritarioei balioa eman diegu, hala nola surfari, Euskal Herriko Surf Federazioak antolatzen dituen 15 
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proba eta txapelketa baino gehiagoren babesle izan gara. 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 

Babesletzatik abiatuta, esperientzia-aukera handia zabaldu zaigu, zeinek bezeroekin bat egiteko aukera 

ematen baitute.  Ezin daitekeenaren, eskura ezin daitekeenaren esparrua da. Erraz edo diruarekin soilik 

lor ez daitekeen zerbait da.  

Bide honi eutsi diogu, aukera ematen duelako  bezeroekin ikusteko ea asmatu dugun edo ez babestu 

ditugun ekitaldiekin, eta, gainera, babestutako ekimenak gustuko dituzten bezeroek erlazio estuagoa 

egiten dute konpainiarekin. 

Hezkuntza, kultura eta euskara 

Ikastolen Elkartearekin dugun hitzarmenari eutsi diogu, euskara sustatzearen eta erabiltzearen alde lan 

egiten segitzeko. 

Gozatueuskaltel.com  

Gozatuk jada bete du zeregin bat: Euskaltelen 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. 
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7.2 EUSKALTEL FUNDAZIOA 

Euskaltel Fundazioaren helburuetako bat da bizimodu digitala bultzatzea gizartean, teknologia berriak 

hurbilduz eta erabiltzen erakutsiz ikastea zailago egiten zaien pertsona-taldeei (helduei, baliabide gutxi 

dituztenei, desgaituei…) edo ikasten jarraitu nahi duten pertsona-taldeei (gazteei, irakasleei…).  

2014an, lan handia egin da Konpainiako alor ugaritan Fundazioaren ikuspegia eta helburuak bideratzeko 

eta gizartearen sentsibilitate eta eskaera berrietara egokitzeko. 

Helburuak berriro formulatzearekin batera, eta gure orientazio berriaren isla gisa, marka berri bat sortu 

du Euskaltel Fundazioak. 2015etik aurrera, ‘Euskaltel Konekta’  izango da.  

Euskaltel Konektak pertsonen, enpresen eta ekimenen arteko konexioa sortzen eta sustatzen laguntzea 

du helburu, betiere IKTen erabileraren esparruan, eta helburu estrategiko hauek ditu: 

 Gazteek IKTekin duten harremana sustatzea. 

 Euskal gizartean presentzia izatea (pertsonak eta enpresak). 

 Erreferentzia bat izatea EAEko IKTen sektorean. 

 Globaltasun-irudia proiektatzea, EAE barruan nahiz kanpoan. 

Era berean, Euskaltel Konektak bere nortasuna izango du, eta Euskaltel markari lagunduko dion tresna 

bat izango da. Ikuspegi berri hori dela eta, 2015ean berriro definituko da Euskaltel Fundazioa. 

 

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 2014an, eta, haiei esker, aisialdiko jarduerak egin dira ekarpen 

teknologikoa eginez, teknologien alderdirik dibertigarri eta gazteena sustatuz.  

Hona hemen 2004an egindako jarduerak: 

 Euskal Encounter 22. 

2014ko uztailaren 24tik 27ra bitartean, 22. 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.  

Opengunean (Euskal Encounterren publiko guztiari irekitako standen, hitzaldien eta tailerren 

eremua), Enpresa Digitala enpresarekin egindako hitzarmen estrategikoari eutsi diogu, eta euskal 

enpresei zuzendutako tailer eta hitzaldiekin osatu dugu. 10.000 lagun baino gehiago izan ziren 

uneren batean Opengune eremuan. Han, gainera, Euskaltelek eta beste babesle batzuek beren 

produktu eta zerbitzuak erakutsi zituzten. 

 Gipuzkoa Encounter 8 

Zortzigarren Gipuzkoa Encounter 2014ko martxoaren 13tik 15era bitartean egin zen. Tolosako 

Usabal kiroldegian, 400 ordenagailu eta 600 lagun elkartu dira, eta bideo-jokoen euskal industriaren 

eta ekitaldira etorri dira sortzaileen arteko topaketak antolatu dira. Hala, negozio-aukera berriak eta 

lanerako bestelako aukerak sortu dira. 
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 Gamegune 12 

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. 

Euskal Encounterren Spin-off gisa, edizio honek nortasun berezia izan zuen Euskaduna Jauregian, 

uztaileko lehenengo astean, eta nazioarteko bil lehiaketa egin ziren: League of Legends eta CS:GO 

Females, zeinak kirol elektroniko profesionalen munduko emakumeen parte-hartzea areagotu 

baitzuen. 

 Araba Encounter 

Arabako Foru Aldundiarekin sinatutako hitzarmen bati esker, Araba Encounter egin zen lehenengo 

aldiz, abenduan, Gasteizko Iradier Arenan. Arrakasta itzela eduki zuen parte-hartzeari dagokionez, 

eta Euskal Encounterreko Opengunearen kontzeptua tamaina txikiagoko jai batera eraman zen 

lehengo aldiz. 

 Fun&Serious 

Fun & Serious Game Festival-i esker, aurten ere bideojokoen hiriburu izan da Bilbo. 2011n sortu zen, 

eta helburu nagusia da, batetik, ekoizle, zuzendari, artista eta garatzaileen lana ezagutaraztea eta 

bultzatzea, hitzaldi- eta jarduera-egitarau oso baten bidez, eta, bestetik, Urteko Aisialdiko 

Bideojokorik eta Serious Gamerik onenak saritzea amaierako ekitaldian. Ekitaldiaren babesle izan 

ginen, eta stand bat eduki genuen Fun gunean. 

 Bizikidetzarako danborrak 

“Bizikidetzarako danborrak” birak EAEn 

geldialdia egin zezan lortu zuen Fundazioak. 

Aurkezpen solidarioa egin da Bilboko 

Guggenheim Museoko atrioan, jendearen 

borondatea erakarri eta Euskadiko bizitza 

sozial, kultural, enpresarial eta instituzionaleko 

talde eta ordezkariak mobilizatzeko. Anidan-

Bloko del Valle Junior’s Bandeko kideak, eta, 

EIOren (Euskal Ikasleen Orkestra) atal batekin 

batera, ikus-entzuleei erakutsiko diete danbor 

batzuk soilik erabiliz gizarte bat eraiki eta 

aurrera eraman daitekeela. 

 First Lego league 

“Jendeari ikasteko modu berritzaileago bat 

eskaintzea”. Hori izan zen Euskadiko FLLk 2014an 

botatako erronka. Innobasquek bultzatutako ekimen 

bat da, eta hainbat erakunderen laguntza du, gainera: 

Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika eta Kultura 

Saila, Teknalia, IK4 Research Alliance eta Euskal 

Herriko Telekomunikazio Ingeniarien Elkartea. 
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Euskaltelek hasieratik erabaki zuen Innobasqueren ekimen berritzaile eta zirraragarri hori laguntzea. Y 

los motivos de esta apuesta son claros: porque la First Lego League promueve las vocaciones 

científicas, incorpora a los jóvenes al Sistema Vasco de Innovación y fomenta valores como la 

cooperación, la innovación, el esfuerzo, la inclusión social, etc. Objetivos y valores compartidos por las 

personas de Euskaltel y la compañía, como forma de relacionarse con su mercado. First Lego League-

ren bidez, Euskaltelek laguntzen du Euskadi erreferentzia izan dadin zientzian, teknologian eta 

berrikuntzan. 

 

7.3 KONPROMISOAK 

Zertan arituko gara 2015ean? 

 Euskaltelen merkatu naturalaren estrategiarekin bat datozen babesletzak definituko ditugu. 

 Erakundeekin lankidetzan arituko gara, EAEn sare ultralasterrak edo teknologia alternatiboak 

hedatzeko proiektu berriak sortzeko. 

 EKT Konektari (Euskaltel Fundazioa) balioa emango diogu eta haren berri emango dugu, teknologia 

pertsonen aldekoa eta pertsonentzat izan dadin lan egiten duten pertsonen, ideien eta erakundeen 

elkargune gisa. 

 Borondatezko lan korporatiboko programa bat sustatuko dugu Euskaltelen. 

 Enpresaren balio sozialaren eta haren monetizazioaren kontzeptua landuko dugu. 
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8.1. AIPATUTAKO GRI ADIERAZLEAK 

AIPATUTAKO GRI ADIERAZLEAK  

Adieraz. ORRIAK Adieraz. ORRIAK 
1.1  5-6 EN12 44 

1.2 11-12-13-14-15-16-18-19-21-22-

42,53,60,66 

EN13 44 

2.1 10 EN14 43 

2.2 10-16-17-18 EN15 44 

2.3 29-30 EN16 45-51 

2.4 10 EN17 45-51 

2.5 10 EN18 51-52 

2.6 10-26 EN19 45-51-52 

2.7 10-12-16-33 EN20 45-52 

2.8 10-16-18-26-54 EN21 53 

2.9 30-31 EN22 45-49-50 

2.10 22-25 EN23 53 

3.1 7 EN24 51 

3.2 22 EN25 53 

3.3 7 EN26 43-44-46-48-51-52 

3.4 10 EN27 49-59 

3.5 7-8 EN28 44 

3.6 7 EN29 45-46 

3.7 7 EN30 43 

3.8 En la pág. 29 se referencian las empresas 

participadas. 

Laneko praktiken 

kudeaketaren eta 

laneko etikaren 

ikuspuntua 

19-54-57 

3.9 2-9 LA1 54 

3.10 9-31 LA2 54-56 

3.11 20 LA3 55-57-60 

3.12 67-68-69 LA4 55 

3.13 4 LA5 59 

4.1 27-28-29 LA6 57 

4.2 27 LA7 58 

4.3. 27 LA8 57 

4.4 27-29-57-59 LA9 57 

4.5 27 LA10 56-57 

4.6 27 LA11 54- 1. azalpen-oharra (56. orrialdea) 68) 

4.7 28-29 LA12 54 

4.8 20-26 LA13 27-56 

4.9 27-28 LA14 54 

4.10 28-29 Giza eskubideen 

kudeaketaren 

ikuspuntua 

54-55 

4.11 15-20-21-26-38-42-44-57 HR1 Nota aclaratoria nº 2 (pág. 68) 

4.12 44-61 HR2 36 

4.13 61 HR3 62 

4.14 8-23 HR4 56 

4.15 8-23 HR5 55 

4.16 8-23 HR6 Nota aclaratoria nº 3 (pág. 68) 

4.17 8-23-24-33-35 HR7 Nota aclaratoria nº 4 (pág. 68) 

Ekonomia eta 

Finantza 

Kudeaketaren 

ikuspegia 

15 HR8 Nota aclaratoria nº 5 (pág. 68) 

EC1 10-11-12-15-54 HR9 ED. Euskaltelen jarduera-eremuan ez 

dago talde indigenarik 2014an. 

EC2 18-51 Gizarte 

Kudeaketaren 

ikuspegia 

19-59-61 

EC3 60 SO1 23 

EC4 19 SO2 15-21 

EC5 56 SO3 21-36 

EC6 36 SO4 21 

EC7 29-36 SO5 Nota aclaratoria nº 6 (pág. 68) 

EC8 38 SO6 Nota aclaratoria nº 7 (pág. 68) 

EC9 37 SO7 Nota aclaratoria nº 8 (pág. 68) 

Ingurumen 

Kudeaketaren 
ikuspegia 

18-42 SO8 22-34-44 

EN1 45-47 Produktuaren 

ikuspegia 

16-17 

EN2 45-47-49 PR1 16-23-32-34-40-44 

EN3 45-46 PR2 40 
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AIPATUTAKO GRI ADIERAZLEAK  
EN4 45-46 PR3 40 

EN5 46 PR4 9. azalpen-oharra (68. orrialdea) 

EN6 51-52 PR5 23-24-34-40 

EN7 46 PR6 Nota aclaratoria nº 10 (pág. 68) 

EN8 45-47 PR7 34 

EN9 47 PR8 22 

EN10 47 PR9 22-34 

EN11 44   

 

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 azterketaren bat jasan duenik, segurtasun-arloko legea betetzea izan ezik. 

3.- Uneko legeriak bermatzen du eskubide hori. Langileen Estatutuaren 6. artikuluak debekatzen du 

adin txikikoak lanerako 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 Euskalteleko 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 espedienterik edo administrazio-ebazpenik 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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TELEKOMUNIKAZIO-GEHIGARRIA 

AIPATUTAKO GRI ADIERAZLEAK  

Adieraz. ORRIAK Adieraz. ORRIAK 
IO1  37 PA5 16-39 

IO2  ED PA6 40 

IO3. 44-57 PA7 40 

IO4  ED PA8 44 

IO5  44 PA9 44 

IO6. 44 PA10 34 

IO7  43 PA11 40-49-59 

IO8 37-43 TA1 44-46-47-48-51 

PA1 38-39 TA2 44-46-47-48-51 

PA2 18 TA3 ED 

PA3 40 TA4 ED 

PA4 38 TA5 40 
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MUNDU-ITUNA  GRI HARREMANAREN TAULA 

 

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 desagertzearen 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 
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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+ 

I
n

fo
r
m

a
z
io

 e
s
ta

n
d

a
r
r
a

 

Profila 

Honen berri eman: 

1.1 

2.1-2.10 

3.1-3.8, 3.10-3.12 

4.1-4.4, 4.14-4.15 

K
a
n
p
o
a
n
 e

g
ia

z
ta

tu
ta

k
o
 t

x
o
s
te

n
a
 

C mailako zerrenda-

irizpideen berri eman, eta, 

gainera, 1.2 

3.9,3.13 

4.5-4.13, 4.16-4.17 

K
a
n
p
o
a
n
 e

g
ia

z
ta

tu
ta

k
o
 t

x
o
s
te

n
a
 B mailak bezala 

K
a
n
p
o
a
n
 e

g
ia

z
ta

tu
ta

k
o
 t

x
o
s
te

n
a
 

Kudeaketa-

ikuspegia 
Ez da behar 

Adierazle-multzo 

bakoitzerako kudeaketa-

ikuspegia 

Adierazle-multzo bakoitzerako 

kudeaketa-ikuspegia 

Jarduera-

adierazleak 

eta 

sektoreetako 

gehigarrien 

adierazleak 

Hamar 

errendimendu-

adierazleren berri 

gutxienez eman, 

hauetatik bana 

sartuz, gutxienik: 

soziala, 

ekonomikoa eta 

ingurumenari 

buruzkoa 

Hogei errendimendu-

adierazleren berri gutxienez 

eman, hauetatik bana 

sartuz, gutxienik: 

ekonomikoa, laborala, 

ingurumenari, giza 

eskubideei, gizarte-gaiei eta 

produktu-erantzukizunari 

buruzkoak. 

G3-ko adierazle zentral/nagusi 

bakoitzaren eta gehigarrien 

berri eman (azken bertsioa 

badira), arreta berezia jarriz 

egingarritasun-printzipioari: 

a) adierazleari buruzko 

informazioa emanez  

b) ez azaltzearen arrazoiak 

emanez 

 


