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GRI ADIERAZLEA 2011 2012 2013 2014 Helburuak 2015-2016

Jarduera ekonomikoa

Sortutako balio ekonomikoa (SBE)

Diru-sarrerak 24.467.786 15.993.103 14.582.914 15.092.116

Salmenta garbiak (**zenbateko garbia negozio-zifra+beste sar. kudeaketa arrunta 

bat.)
23.868.831 16.282.020 14.172.275 15.109.324

Finantza-inbertsioetako sarrerak (**finantza-emaitza) 302.571 -613.757 85.799 -17.208

Aktibo fisiko edo ez materialen salmentatik etorritako sarrerak (**egindako lana 

ibilg. + aparteko emaitzak kapital diru-lagunt gabe)
296.384 324.840 324.840 0

Banatutako balio ekonomikoa (BBE) 161.526.638 137.617.036 123.772.928 122.443.499
Eragiketa-kostuak (**onarp.+ kanpo zerb+ izakin batzuk) 100.741.396 83.288.065 67.558.580 66.612.473
Ordainsariak eta gizarte onurak langileentzat 60.592.021 54.139.555 55.979.563 55.595.866
Soldatak eta ordainsariak 44.804.268 41.329.288 42.884.751 42.720.256
Gizarte-kargak 15.787.753 12.810.267 13.094.812 12.875.610
Ordainketak gobernuari (**zergak) 193.221 189.416 234.785 235.160
Inbertsioak komunitatean 0 0 0 0
Atxikitako balio ekonomikoa (ABE) -137.058.852 -121.623.933 -109.190.014 -107.351.383
 Ustiatze-dirulaguntza 136.819.484 121.599.552 109.164.392 107.634.002
Amortizazioa eta zuzkidurak baino lehenagoko emaitza (*) -239.368 -24.381 -25.622 282.619

Amortiz, kapital-dirulag. eta zuzkidurak -7.497.579 -7.354.600 -7.451.456 -7.255.372
Amortizazioen ondorengo emaitza -7.736.947 -7.378.981 -7.477.078 -6.972.753

EC2 Aldaketa klimatikoa dela eta, finantza-ondorioak eta beste arrisku eta 

aukera batzuk erakundearen jardueretarako. 

EiTB Taldeak komunikabide den aldetik garatzen duen jardueraren ezaugarriak kontuan hartuta, klima-aldaketaren ondorioek (arriskuak eta 

aukerak) ez dute eragin esanguratsurik gure negozioan.

 DIMENTSIO EKONOMIKOA  Adierazle-sorta hau osatzeko, EiTBko 4. dimentsioko adierazleak gehitu behar dira.

Dimentsio honi buruzko datu orokorrak:

-- Nola kudeatzen den . Ikus A Eranskina: "Kudeaketa-sistemak", "EGE-dimentsioak" eta "EGE kudeatzea"  kapituluak. Ikus "EiTBren Gizarte Erantzukizuna 2013-2014" txostenaren "Akziodunaren gogobetetzea" atala, Enpresa-

dimentsioan.

-- Politika:   Dimentsio ekonomikoa Programa Kontratuari lotuta dago. Urteko negozio-planen bidez kudeatzen da.

-- Helburuak:  Krisiaren testuinguruan aurrekontu-murrizketak egin dira.

-- Jarduera:   Ekonomia-doikuntzaren helburuak bete dira, eta 0 defizita izateko helburua lortu da, banku-zorrik gabe.

EC1 Sortutako eta banatutako balio ekonomiko zuzena, honako hauek barne hartuta: sarrerak, ustiatze-kostuak, langileen ordainsariak, dohaintzak eta komunitateko beste inbertsio batzuk, ez banatutako onurak eta ordainketak kapital hornitzaileei eta gobernuei. Datuak €-

tan

EiTB, enpresa publikoa denez, batez ere finantzaketa 

publikoaren mende dago, zerbitzu publikoko jarduera 

egiteko.                        

Finantzaketa publikoaren zenbatekoa programa-

kontratuaren bidez eta EAEko aurrekontu 

orokorretan duen islaren bidez arautzen da.                                                 

EiTBk Administrazioarekin duen konpromisoa da 

zerbitzu publikoa mantentzea. 0 defizita betetzen da; 

alegia, gastuaren mailak ez du diru-laguntzaren 

zenbatekoa eta eskuratzen diren diru-sarreren 

zenbatekoa gainditzen. 2015eko ekitaldirako 

finantzaketa EAEko Aurrekontu Orokorren Liburuan 

–9. liburukia– jasotzen da, Eusko Jaurlaritzak 

erakunde, sozietate eta fundazio publikoetarako 

onetsitako aurrekontuetan, 179. orrialdetik 298ra. 

2015eko ekitaldirako, ustiapen-aurrekontua 

109.878.106 € da, negozio-zifra 14.661.754 € eta 

kapitalaren diru-laguntza 5.700.000 €.

(*) Emaitzaren eta 0 defizitaren inguruko oharra, amortizazioen aurretik: Taldearen diru-sarrerak honako hauek osatzen dituzte: a) programa-

kontratuak zehaztutako ustiatze-dirulaguntzak, b) berezko diru-sarrerak. Gastuek diru-sarrerak gainditzen dituztenean, Taldeak aldea aurreko 

ekitaldietako gerakinekin ordaintzeko ahalmena du. 2014a ixtean, Taldeak ez du kanpoko zorrik eta gastuaren ahalmena diru-sarreretara egokituta 

dago.
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GRI ADIERAZLEA 2011 2012 2013 2014 Helburuak 2015-2016

EC3 Erakundearen betebeharren estaldura, onura sozialen programak direla-eta. 

** Prestakuntzarako laguntzak 43.792,16 39.806,95 26.354,23 18.581,82
** Seme-alabentzako ikasketa-bekak 17.977,68 18.726,75 18.976,44 17.228,61
** Seme-alaba gutxituak dituztenentzako laguntzak 16.894,52 18.276,48 18.025,68 22.261,70
 ** Bizitza-, istripu- eta heriotza naturala estaltzeko aseguruak 54.752,81 43.217 111.000 156.000

 ** Aurreikuspen sozialeko erakundea Itzarri (urteko ordainsari gordinaren gaineko 

%)

EC4 Gobernuetatik jasotako laguntza finantzario esanguratsuak 144.824.484 127.817.270 113.164.392 112.134.000 2015eko helburua: 115.578.106

Ustiatze-dirulaguntza 136.819.484 121.317.270 109.164.392 107.634.000 2015eko helburua: 109.878.106

Kapitalerako dirulaguntza (ohikoak+ikus-entzunezkoak+3 eta 4 kanalak) 8.005.000 6.500.000 4.000.000 4.500.000 2015eko helburua: 5.700.000

Gobernu-iturrietatik publizitate-sarrerak 3.407.654 1.985.947 1.450.309 1.531.016 Eusko Jaurlaritzarekiko fakturazioa

M1 Finantzaketa ez esanguratsua eta Jaurlaritzakoak ez diren beste iturri 

batzuetatik jasotako beste laguntza batzuk 

Presentzia merkatuan

EC6 Toki hornitzaileei dagozkien politika, praktikak eta gastu-proportzioa 

jarduera esanguratsuak garatzen diren tokietan.

Toki hornitzaileei dagozkien gastuen proportzioa

EC.7 Tokiko kontrataziorako prozedurak eta toki erkidegotik goi zuzendarien 

proportzioa, eragiketa esanguratsuak garatzen diren lekuetan.

Zeharkako eragin ekonomikoak

EC8 Inbertsioen garapena eta eragina azpiegituretan eta emandako zerbitzuetan, 

batez ere, onura publikorako, merkatu konpromisoen bidez, pro bonuan, edo 

espezietan. - Berdin, tokiko kultura-jarduerei zuzendutako laguntzak, edukietan 

sartzea bultzatzeko inbertsioak (eitb.eus-HABE...). 

EiTBk apustu sendoa du EGE proiektuak bere sei 

dimentsioetan garatzeko, gaur egun aurrekontu-

murrizketak egon arren.

EiTB Taldeko hornitzaileak kontratatzeko, hainbat irizpide izaten dira gogoan, erosketa-motaren arabera:

1) Zerbitzu, hornikuntza eta obrei dagozkien erosketak: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legean daude araututa, ezarritako Europako 

Zuzentarauarekin bat. Lege hau aplikatzeko, kontratazio bakoitzaren oinarri den dokumentazioan zehazten diren irizpide ekonomikoak eta 

teknikoak eta ingurumenekoak  hartzen dira kontuan.

2) Ikus-entzunezko edukiei dagozkien erosketak: EiTB Taldeak esparru-akordioak eta kontratazioak, batez ere, egoitza soziala Euskadin duten 

ikus-entzunezko enpresekin egiten dituzte. Hori dela eta, produktuaren ezaugarri  batzuk (hizkuntza, kokapen geografikoa, publiko 

euskaldunaren ezagutza etab.) direla eta, bertoko hornitzaileak eskariei erantzuteko egokienak dira..

EiTB Taldearen erosketen zenbateko osoaren (18.000 eurotik gorako erosketen analisiari dagokionez) % 74,9 (2013ko eta 2014ko datuak) 

helbide fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan duten hornitzaileekin egiten da. Era berean, hornitzaileen % 35,26 kontratazio publikoaren bidez 

hautatzen da, legezko eskakizun batzuen arabera (1. mota), eta, % 64,74 irizpide tekniko eta profesionalen arabera aukeratzen diren ekoizpen-

etxe, elkarte, fundazio eta enpresa publikoak dira, baina horiek ez dira kontratazio publikoko prozeduren bidez hautatzen (2. mota).

Goi-zuzendaritzako % 100, martxoaren 7ko 41/2000 Dekretuan zehaztutako eraketaren arabera, EAEtik datoz. 

> 4.500.000 euro

(EGE 2011-12 proiektuen balorazio-taularen 

arabera)

> 5.000.000 euros

(EGE 2013-14 proiektuen balorazio-

taularen arabera)

Enpresak gizarte-onura ugari eskaintzen dizkie bere langileei, besteak beste: prestakuntzarako laguntza; langileen seme-alabentzako ikasketa-

bekak; seme edo alaba minusbaliatu bakoitzeko laguntza; langile guztientzat, enpresan alta ematen duten lehenengo egunetik, bizitza, istripu 

eta heriotza naturalagatiko asegurua; ohiko etxebizitza erosteagatiko diru-laguntza; osasun-laguntzarako prezio bereziak (IMQ); mediku-

azterketa osagarriak (ginekologoaren azterketak, otorrinoarenak etab.); produktu eta zerbitzu batzuetarako deskontuak; doako aparkalekua 

EiTBren instalazioetan.

Aurrekontu aldetik dauden mugak kontuan hartuta, 

hurrengo urteetarako helburua da ezaugarri horiei 

eustea eta egokitzea. 

Eusko Jaurlaritzaren Aurrekontuei buruzko 2011ko Legean jasotako oharrei jarraiki, funtsen ekarpenak ezabatzen dira.

Ez da aplikagarria EiTBn. Jaurlaritzakoak ez diren iturrietatik ez dugu finantzaketarik jasotzen.
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GRI ADIERAZLEA 2011 2012 2013 2014 Helburuak 2015-2016

Materialak

EN1.A Paper-kontsumoa (folioak). K. 22.163 19.535 17.974 18.386
EN1.A Paper-kontsumoa (folioak). CO2-tonak. 66 59 54 55
EN1.A Paper-kontsumoa (folioak). K. 159 125 111 70
EN1.A Paper-kontsumoa (inprenta). CO2-tonak. 0,48 0,38 0,33 0,21
EN1.A Paper-kontsumoa (egunkariak). K. 23.574 22.618 20.457 19.238
EN1.A Paper-kontsumoa (egunkariak). CO2-tonak. 71 68 61 58
EN1.C Toner-kontsumoa (unitateak) 0 0 0 0
EN1.D Pintura-kontsumoa (litroak) 1.210 1.913 510 719
EN1.E Egur-kontsumoa (M.L.) 5.255 7.988 3.367 5.534
EN1.E Egur-kontsumoa (M.2.) 2.711 5.239 1.760 3.498
EN1.E Egur-kontsumoa (M.3.) 0,39 0,00 0,00 0,77
EN1.C Pila-kontsumoa (unitateak) 17.009 17.386 13.943 14.989

EN1.I DVD-kontsumoa (K) 179,87 153,74 23,80 51,80

EN1.I CD-kontsumoa (K) 42,56 32,94 15,10 12,04

EN1.C Fluoreszente-kontsumoa (unitateak) 646 807 1.256 408

EN1.J Plastiko-kontsumoa (Metakrilatoa) K. 2.814,23

EN1.J Plastiko-kontsumoa (PVC) K. 1.064

EN1.J Plastiko-kontsumoa (Polikarbonato zelularra) K. 552,36

EN1.J Plastiko-kontsumoa (Ispilu itxurako poliestirenoa) K. 50,62

EN2 Erabilitako materialen artean, material balorizatuen ehunekoa.

 Egur-kontsumoa (M2) 21,16% 16,79%

Erabilitako materialetatik, zura baino ez litzateke 

izango material balioztatua, balioztatu gisa DM zura 

aintzat hartuta.

Energia

EN3A Elektrizitatearen kontsumoa (GJ) 38.609,45 37.131,01 35.865,16 36.097,03

EN3B Gas naturalaren kontsumoa (GJ) 5.782,35 5.435,02 5.803,61 1.943,77

EN3.C Gasolioaren kontsumoa talde elektrogenoetan (GJ) 68,47 62,57 53,09 115,09

INGURUMEN-DIMENTSIOA Adierazle-sorta hau EiTBko 5. dimentsioko adierazlea gehituz osatzen da.

Dimentsio honi buruzko datu orokorrak:

-- Nola kudeatzen den.   Ikus A Eranskina: "EGE-dimentsioak" eta "EGE kudeatzea"  kapituluak. Ikus "EiTBren Gizarte Erantzukizuna 2013-2014" txostenaren "Ingurumen-kudeaketa" atala Ingurumen-dimentsioan.

-- Politika:   2000tik birziklatze-politika dago, 2007tik erosketa berdea eta 2008tik ingurumen-kudeaketa sistema bat.

-- Helburuak:  Izaera orokorreko neurketa-sistema izatea eta paper eta energiaren kontsumoen murrizketa. 

-- Jarduera: Ezarritako helburuak betetzea.

EN1 Erabilitako materialak, pisuaren edo bolumenaren arabera.

Aplikatutako ingurumen-politikek, kudeaketa-eredu 

berriek eta aurrezpen-sistemek adierazle gehienetan 

izan dute eragina. Tonerraren kasuan, 2010etik, 

zerbitzua kanpoko enpresa batek kudeatzen du. 

Adierazle batzuek, besteak beste, egurra eta pintura, 

programa berrien jarduerari lotuta daude 

(dekoratuak). Gainera nabarmentzen dute erabilitako 

papera PEFCk % 100ean ziurtatutako papera dela, 

baso-kudeaketa jasangarriaren ondoriozko 

produktua bermatzen duela. Kontsumitutako 

paperaren karbonoaren intentsitatea kalkulatzeko, 

Klima-aldaketari buruzko Gobernuarteko Taldea 

(IPCC) erabiltzen dugu. 

Paper-kontsumoaren datua (egunkariak), 

kilogramotan, gutxi gorabeherakoa da, kontuan 

hartuta egunkari bakoitzak, batez beste, 250 gr 

dituela.

Ez daukagu 2013an egindako plastikoaren 

kontsumoari buruzko daturik; izan ere, ordura arte, 

ez zen aintzat hartu datu hori jasotzea.

Ez daukagu iturri fidagarriek egiaztatutako 

daturik. 

EN3 Energiaren kontsumo zuzena, lehengai iturrien arabera xehatua.

Adierazle hauek elektrizitatearen eta gasaren 

kontsumoa jaisteko politika erakusten dute. 2015-

2016ko helburuak kontsumoa murriztea eta aurrezte-

politikak sustatzea dira.
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GRI ADIERAZLEA 2011 2012 2013 2014 Helburuak 2015-2016

EN4.A Ziklo konbinatua (GJ) 7.219,97 5.198,34 8.894,56 8.952,06
EN4.B Ikatza (GJ) 6.189,10 7.426,20 3.909,30 3.862,38
EN4.C Nuklearra (GJ) 8.216,09 8.168,82 2.761,62 2.779,47
EN4.D Hidraulikoa (GJ) 4.671,74 2.599,17 6.957,84 7.038,92
EN4.E Eguzki-energia termoelektrikoa (GJ) 258,68 371,31 789,03 794,13
EN4.E Eguzki-energia fotovoltaikoa (GJ) 1.007,71 1.113,93 1.542,20 1.552,17
EN4.G Eolikoa (GJ) 5.949,72 6.683,58 7.997,93 8.049,64
EN4.H Energia termiko berriztagarria (GJ) 540,53 742,62 358,65 360,97
EN4.I Baterako sorkuntza eta gainerakoa (fuel-gasa eta energia termiko 

berriztaezina barne) (GJ)
4.555,92 4.827,03 2.654,02 2.707,28

Ura

EN8.A Bildutako ur-bolumena udal ur-horniketagatik (M3) 7.889 7.732 8.412 9.270
Nahiz eta kontsumoa handitu den, kontsumo horiek 

ez dira oso esanguratsuak.
Biodibertsitatea

EN11 Ondoko lurzatien deskribapena edo babestutako gune naturalen barruan 

daudenena edo ez babestutako dibertsitate handiko eremuena. Adierazi 

biodibertsitate-balio handiko eremuetan dauden jabetzako, alokatutako edo 

kudeatutako lurren kokapena eta tamaina.

EN12 Deskribapena: eragin esanguratsuenak biodibertsitatean babestutako gune 

naturaletan edo ez babestutako biodibertsitateko handiko eremuetan, 

babestutako eremuen jarduera, produktu eta zerbitzuen ondorioz biodibertsitate-

balio handiko eremuetan eta babestutako eremuetatik kanpoko eremuetan

Emisioak, isurketak eta hondakinak

EN16.A Negutegi efektuko gasen emisioak, elektrizitatearen kontsumoagatik (CO2-

tonak)
3.987 3.518 3.398 3.420

EN17.A Negutegi efektuko beste gas-emisio batzuk, langileak errepidez 

lekualdatzeagatik (CO2-tonak)
531 577 478 533

EN17.B Negutegi efektuko beste gas-emisio batzuk, langileak hegazkinez 

lekualdatzeagatik (CO2-tonak)
289 411 139 40

EN19 Ozono-geruza deuseztatzen duten substantzien emisioak, pisuan. 0 0 0 0

EN20 NOx, SOx, eta beste emisio esanguratsu batzuk airera motaren eta 

pisuaren arabera.
0 0 0 0

EN21 Hondakin-uren isurketak guztira, izaera eta xedearen arabera. 0 0 0 0

Ez da aplikagarria EiTBn

EN16 Emisioak guztira, zuzenak eta zeharkakoak, negutegi efektuko gasak, pisuan.

Gutxitu egin dira balioak elektrizitatearen 

kontsumoan. Bidaien kasuan, murrizketa handia egon 

da.

Ibilgailuak berritzeko kontratuek energia-

eraginkortasuneko irizpideak hartzen dituzte 

kontuan. 

2015-2016rako helburua murrizketa da. 

Elektrizitatearen kontsumoaren eta joan-etorrien 

arabera CO2ren isuria kalkulatzeko informazio-iturria 

“Ihoberen Stop CO2 kalkulagailua” da.

EN17 Zeharkako beste emisio batzuk, negutegi efektuko gasak, pisuan.

EN8 Ur-bilketa osoa iturriko.

Ez da aplikagarria EiTBn

EN4 Energiaren zeharkako kontsumoa lehengai-iturrien arabera xehatua.

Lehengai-iturrien arabera xehatuko energiaren 

zeharkako kontsumoa kalkulatzeko informazio-iturria 

Espainiako sare elektrikoko energia elektrikoko 

txostenak dira.
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GRI ADIERAZLEA 2011 2012 2013 2014 Helburuak 2015-2016

EN.22.A Paper-hondakinak (k) 12.690 8.320 16.880 18.780
EN.22.A Egur-hondakinak (k) 37.660 33.100 13.660 9.920
EN.22.A Ekipo elektronikoen hondakinak (k) 4.571,5 960,0 630,0 510,5
EN.22.D Toner-hondakinak (kartutxoak) 63 159 52 46
EN.22.A Pila-hondakinak (k) 160 144 153 289
EN22.F  Plastiko-hondakinak (k) 800 3.200
EN22.G  Pneumatikoen hondakinak (k) 225 100
EN22.H  CD eta DVDen hondakinak (k) 100 25
EN22.I  Zurezko paleten hondakinak (k) 0 1.000
EN22.J  Fluoreszenteen hondakinak (k) 140 95
EN22.K  Pintura ez plastikoen hondakinak (k) 11.980 11.000
EN22.L  Hondakin sanitarioak (k) 9 13
EN22.M  Hiri-hondakinen parekoak (k) 72.568 36.766

EN23 Ezbeharreko isurtze esanguratsuenen kopuru osoa eta bolumena. 0 0 0 0

Produktuak eta zerbitzuak

EN26 Produktuen eta zerbitzuen ingurumen-eraginak arintzeko ekimenak, eta 

eragin horren murrizketa-maila.

EN27 Saldutako produktuen portzentajea, eta horien paketatze-materialak, 

bizitza erabilgarriaren azkenean berreskuratzen direnak, produktuen kategorien 

arabera.

Araudia betetzea

EN28 Isun esanguratsuen kostua eta dirutan ordaindu behar ez diren zehapenen 

kopurua, ingurumen araudia ez betetzeagatik.
0 0 0 0 Mantentzeko helburua dugu.

EN22 Sortutako hondakinen pisua guztira, tratamenduaren mota eta metodoaren arabera. 

Paper-hondakinen datua Bilboko egoitzari dagokio; 

Miramongo eta Vitoria-Gasteizko datuak gutxi 

gorabeherakoak dira, beraz, ez ditugu sartu. 

Sortutako hondakin guztiak tratamendu egokirako 

kudeatzaile baimenduei bidaltzen zaizkie; bertan 

balioztatzen dituzte (berrerabiliak edo birziklatuak). 

Hondakinak zuzenean daude kontsumoen 

murrizketarekin, aurrezpen-politikekin eta inpaktua 

murrizteko egindako ekintzekin lotuta (egunkarien 

kontsumo-murrizketa, inprimagailuak erabiltzeko 

hobekuntza, faxen digitalizazioa, inprimatzeko 

politika berriak, paper-kontsumoak ingurumenean 

dakarren eraginari buruzko komunikazio-kanpainak). 

Murrizketa-helburuak.

Ez du eraginik gure azken produktuaren tipologian: telebista-saioak, irratia eta interneteko webguneak.

Ez du eraginik gure azken produktuaren tipologian: telebista-saioak, irratia eta interneteko webguneak.
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GRI ADIERAZLEA 2011 2012 2013 2014 Helburuak 2015-2016

1. Lan praktikak eta lanaren etika

Enplegua

Batez besteko langileen kopuruak guztira 1.023 988 960 965
Gizonezkoak 573 563 554 555
Emakumezkoak 450 425 406 410
Batez besteko langile finkoen kopurua 902 885 772 789
Gizonezkoak 505 504 470 475
Emakumezkoak 397 381 302 315
Lanaldi partzialeko batez besteko finkoen kopurua 56 61 41 43
Gizonezkoak 31 35 17 19
Emakumezkoak 25 26 24 24
Lanaldi osoko batez besteko langile finkoen kopurua 846 824 731 746
Gizonezkoak 474 470 453 456
Emakumezkoak 372 354 278 290
Aldi baterako batez besteko langileak 121 103 188 175
Gizonezkoak 68 59 83 80
Emakumezkoak 53 44 104 95
Aldi baterako eta lanaldi osoko besteko langile-kopurua 103 83 148 138
Gizonezkoak 58 47 72 67
Emakumezkoak 45 36 76 71
Aldi baterako eta lanaldi partzialeko batez besteko langile-kopurua 18 20 40 37
Gizonezkoak 10 11 12 13
Emakumezkoak 8 9 28 24

Ditugun aurrekontu-murrizketak direla eta, datorren 

urteetarako helburuak euspena eta doikuntza dira.

GIZARTE-DIMENTSIOA  Adierazle multzo hau EiTBko "Soziolaborala" 6. Dimentsioko berariazko adierazleak gehituz osatzen da.

Era berean, badaude kanpoko adierazle sozial espezifikoen multzo bat honako dimentsio hauetan: 1 "Konplizitatea herritarrekin", 2 "Euskadiko irudiaren proiekzioa" eta 3 "Konpromisoa euskararekin".

Dimentsio honi buruzko datu orokorrak:

-- Nola kudeatzen den .  Ikus A Eranskina: "EGE-dimentsioak" eta "EGE kudeatzea"  kapituluak. Ikus "EiTBren Gizarte Erantzukizuna 2013-2014" txostenaren "Garapen profesionala eta pertsonala" atala Pertsonak dimentsioan.

-- Politika :  Soldata-masa eta egiturazko lanpostu-zerrenda aurrekontuan finkatzen dira Eusko Jaurlaritzaren irizpideen arabera. Hitzarmen kolektiboek Eusko Jaurlaritzaren derrigorrezko onarpena izan behar dute.

-- Helburuak : Lanpostuen zerrendaren dimentsioak eta soldata-masaren tamaina kontrolatzea.

-- Jarduera :  Helburuak zati batean bete dira; izan ere, irratiko merkataritza-kontratuak lan-kontratu bihurtzeak helburuen betetzean izan du eragina.

LA1 Langileen kolektiboaren xehatzea lan-motaren, -kontratuaren eta -eskualdearen arabera.
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GRI ADIERAZLEA 2011 2012 2013 2014 Helburuak 2015-2016

Kontratu mugagabea 757 756 772 789

Gizonezkoak 424 431 470 475

Emakumezkoak 333 325 302 214

Obra/zerbitzua 28,66 23,55 20 14

Gizonezkoak 16 13 11 7

Emakumezkoak 12,66 10,55 9 7

Zereginen metatzea/ordezkapenak 194,6 185 155 158

Gizonezkoak 109 105 65 72

Emakumezkoak 85,6 80 90 86

Praktikak 43,5 23 12 4

Gizonezkoak 24 13 8 2

Emakumezkoak 19,5 10 5 2

Langile finkoen uko egite boluntarioen kopurua guztira 0 1 0 0
Gizonezkoak 0 0 0 0
Emakumezkoak 0 1 0 0
30 urtetik beherakoak 0 0 0 0
Gizonezkoak 0 0 0 0
Emakumezkoak 0 0 0 0
30-50 urte bitartekoak 0 1 0 0
Gizonezkoak 0 0 0 0
Emakumezkoak 0 1 0 0
50 urtetik gorakoak 0 0 0 0
Gizonezkoak 0 0 0 0
Emakumezkoak 0 0 0 0
Langile finkoen uko egite boluntarioen % 0% 0% 0% 0%
Gizonezkoen % 0% 0% 0% 0%
Emakumezkoen % 0% 0% 0% 0%
30 urtetik beherakoen % 0% 0% 0% 0%
Gizonezkoen % 0% 0% 0% 0%
Emakumezkoen % 0% 0% 0% 0%
30-50 urte bitartekoen % 0% 0% 0% 0%
Gizonezkoen % 0% 0% 0% 0%
Emakumezkoen % 0% 0% 0% 0%
50 urtetik gorakoen % 0% 0% 0% 0%
Gizonezkoen % 0% 0% 0% 0%
Emakumezkoen % 0% 0% 0% 0%

Langileak, lan-kontratuaren arabera eta sexuaren arabera xehatuak (laguntzaile independente eta finkoak barne hartuta).

Segmentazioa plantillaren kontrolerako aldian behin 

egiten diren plantillen txostenetan normalean 

erabiltzen denaren arabera egin da.

EiTB Taldeak zerbitzuak sektorean laguntzaile edo 

“freelance” ezagutzen direnen bidez kontratatzen 

ditu. Mota askotako lankidetzak dira; profesionalek 

eskaintzen dituzte, aditu edo kritiko diren aldetik 

programa, eztabaida eta abarretan beren iritzia 

emateko, beste komunikabide batzuetan egin 

dezaketen bezala. Hori dela eta, lan-harreman baten 

ezaugarriak betetzen ez dituenez, ez dira gizarte-

dimentsioan jasotzen.  

LA2 Langileen kopuru osoa eta langileen batez besteko txandaketa, adinaren, sexuaren eta eskualdearen arabera xehatuak.

Langileen txandaketari dagokionez, ez dago 

mugimendu esanguratsurik, ezta larritasun handiko 

diziplina erabakirik hartu.

Mantentzeko helburuak daude.
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GRI ADIERAZLEA 2011 2012 2013 2014 Helburuak 2015-2016
Kaleratze-kopuru osoa 0 0 0 0
Gizonezkoak 0 0 0 0
Emakumezkoak 0 0 0 0
30 urtetik beherakoak 0 0 0 0
Gizonezkoak 0 0 0 0
Emakumezkoak 0 0 0 0
30-50 urte bitartekoak 0 0 0 0
Gizonezkoak 0 0 0 0
Emakumezkoak 0 0 0 0
50 urtetik gorakoak 0 0 0 0
Gizonezkoak 0 0 0 0
Emakumezkoak 0 0 0 0
Kaleratutako langile finkoen % 0% 0% 0% 0%
Gizonezkoen % 0% 0% 0% 0%
Emakumezkoen % 0% 0% 0% 0%
30 urtetik beherakoen % 0% 0% 0% 0%
Gizonezkoen % 0% 0% 0% 0%
Emakumezkoen % 0% 0% 0% 0%
30-50 urte bitartekoen % 0% 0% 0% 0%
Gizonezkoen % 0% 0% 0% 0%
Emakumezkoen % 0% 0% 0% 0%
50 urtetik gorakoen % 0% 0% 0% 0%
Gizonezkoen % 0% 0% 0% 0%
Emakumezkoen % 0% 0% 0% 0%

Erretiro partzialen kopuru osoa 10 11 5 7

Gizonezkoak 10 5 4 5

Emakumezkoak 0 6 1 2

Erretiroa hartu duten langile finkoen % 1,11% 1,24% 0,65% 0,88%

Gizonezkoen % 1,11% 0,56% 0,52% 0,63%

Emakumezkoen % 0,00% 0,68% 0,13% 0,25%

LA15 Lanera itzultzeko eta atxikitzeko mailak, amatasun- edo aitatasun-baja 

hartu ondoren, sexuaren arabera xehatuak.
100% 100% 100% 100%

Gizonezkoak 100% 100% 100% 100%
Emakumezkoak 100% 100% 100% 100%

Langileen txandaketari dagokionez, ez dago 

mugimendu esanguratsurik, ezta larritasun handiko 

diziplina erabakirik hartu.

Mantentzeko helburuak daude.

Balioak ez dira oso esanguratsuak, enpresaren adin 

piramidea dela-eta 

Enpresak txandako lan-kontratuak errazten ditu, 

indarrean dagoen legediari jarraituta. 

Legeak ezartzen du erretiroa hartzeko adina, eta aldi 

honetarako 61 urte dira; beraz, ez dugu 

beharrezkotzat hartzen adierazle hauek adinaren 

arabera xehatzea.

Etengabeko praktika da, eta bat egiten du kudeaketa-

ereduarekin. 

Mantentze-helburuak daude.
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GRI ADIERAZLEA 2011 2012 2013 2014 Helburuak 2015-2016
Enpresa eta langileen arteko harremana

Hitzarmen Kolektiboak estalita dauden batez besteko langileen kopurua. 1.023 988 960 965

Hitzarmenak estalita dauden langile guztien ehunekoa, langile guztien aldean 100% 100% 100% 100%

LA5 Antolamenduari buruzko aldaketen gutxieneko aurre-ohartarazpen aldia(k), 

jakinarazpen horiek hitzarmen kolektiboetan zehaztuta ote dauden adierazita 

Osasuna eta segurtasuna lanean

Absentismo-tasa 5.963,28 4.919,28 4.897,85 5.836,41
Gizonezkoak 4.987,78 4.743,62 3.721,00 4.586,00
Emakumezkoak 7.261,68 5.153,09 6.473,00 7.514,00
Gaixotasun profesionalen kopurua 0,00 0,00 0,00 0,00
Gizonezkoak 0,00 0,00 0,00 0,00
Emakumezkoak 0,00 0,00 0,00 0,00
Baja izan duten ezbeharren kopurua 0,62 1,15 0,93 1,31
Gizonezkoak 0,44 1,57 0,70 1,15
Emakumezkoak 0,87 0,60 1,23 1,53
Galdutako lanegunen kopurua 2,24 38,72 8,60 21,64
Gizonezkoak 19,81 70,96 8,81 23,20
Emakumezkoak 15,94 7,47 61,41 46,16
Aipatu lanegunak edo egutegiko egunak diren.

Aipatu noiztik zenbatzen diren galdutako egunak

Hildakoen kopurua 0 0 0 0
Lanari lotutako heriotzari buruzko txostena, eta baita ezbeharra gertatu eta gero 

egin diren ekintzei buruzkoa. Barne hartu dira gatazka-eremuetan, hondamendi 

naturala izan duten eremuetan edo arrisku handiko beste inguruabar batzuengatik 

(adib., adierazpen-askatasuna mugatuta dagoen  duten eremuetan) gertatu 

direnak.

Aipatu ezbeharren berri emateko eta ezbeharrak erregistratzeko zein araudi-

sistema aplikatzen den.

Ez da aplikagarria.

Lan Ministerioa (DELTA sistema)

Aldi honetako emaitzak oso onak izan dira. 

Mantentze-helburuak daude.

LA4 Hitzarmen Kolektiboak estalitako langileen portzentajea.

Langile guztiak daude indarrean dagoen hitzarmen 

kolektibo baten mende.

EiTB, Eusko Jaurlaritzaren mendeko erakunde publikoa denez, gardentasun handia izaten du. Lanpostu-zerrendan eragina duten gobernuko 

organoen erabakiak, izendapenak eta organigrama publikoak dira, eta langileei jakinarazten zaizkie gertatzen diren unean. Halaber, beti 

jakinarazten zaie langileen ordezkariei.

LA7 Absentismo-tasak, gaixotasun profesionalak, galdutako egunak eta lanarekin harremana duten hildakoen kopurua, eskualdearen arabera. 

Egutegiko egunak
Ezbeharraren hurrengo egunetik
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LA8 Gaixotasun larriei dagokienez, langileei, bere familiei edo komunitateko 

kideei aplikatzen zaizkien hezkuntza, prestakuntza, aholkularitza, prebentzio 

programak eta arriskuen kontrola. 

Eremuetan, non langileak benetako edo balizko arriskuan baitaude, garatutako 

gaikuntza- eta hezkuntza-ekimenak: esaterako, prebentzio-neurriei buruzko 

prestakuntza eskaintzea, tokiko langileei, atzerriko langileei eta kontratistei 

zuzenduta. Gatazkak dauden edo egon diren eremuetan, edo hondamendi 

naturalak jaso diren herrietan gerta daiteke hori, baita beste lan-ingurune 

batzuetan ere.

Pisuaren eta presio arterialaren gaineko kontrolak 215 112 100 106
Azterketa osagarriak 87 101 99 93
EITB Taldeko txertaketak 86 60 63 68
Osasun-laguntzen eta -kontsulten kopurua EITB Taldean 1696 1701 1903 1863
Osasun-laguntzen eta kontsulten kopurua: KONTRATAK 314 346 321 330
Prestakuntza eta hezkuntza

Batez besteko langile-kopurua 1.023 988 960 965
Gizonezkoak 573 563 554 555
Emakumezkoak 450 425 406 410
Prestakuntza-orduen kopuru osoa 10.647 9.019 6.314 8.597
Gizonezkoak 5.717 5.132 3.306 4.610
Emakumezkoak 4.930 4.930 3.008 3.987
Batez besteko prestakuntza-orduen kopurua langile bakoitzeko 10,38 9,13 6,57 8,91
Gizonezkoak 57,00 54,60 53,00 57,00
Emakumezkoak 43,00 45,40 47,00 43,00
Prestakuntza-orduen %: a) zuzendariak 4,70% 6,20% 1,50% 3,40%
Gizonezkoen % 79,20% 66,70% 57,14% 70,58%
Emakumezkoen % 20,80% 33,30% 42,85% 29,41%
Prestakuntza-orduen %: b) erdi mailako arduradunak 17,00% 12,20% 8,20% 12,50%
Gizonezkoen % 49,40% 52,80% 51,28% 61,29%
Emakumezkoen % 50,60% 48,20% 48,71% 38,70%
Prestakuntza-orduen %: c) teknikariak 44% 49,50% 44,80% 55,20%
Gizonezkoen % 56% 46,50% 43,47% 48,00%
Emakumezkoen % 44% 53,50% 56,52% 52,00%
Prestakuntza-orduen %: d) langile gaituak 31% 29,50% 41,90% 28,90%
Gizonezkoen % 57,60% 64,80% 63,31% 70,13%
Emakumezkoen % 42,40% 35,20% 36,68% 29,86%
Prestakuntza-orduen %: e) langile ez gaituak 3,30% 2,60% 0,00% 0,00%
Gizonezkoen % 70,10% 72,70% 0,00% 0,00%
Emakumezkoen % 29,90% 27,30% 0,00% 0,00%
Prestakuntza profesionala jaso duten langileen kopurua, haien lan-arloan aldaketa 

teknologikoak egon baitira.
0 0 0 0

Ez da aldaketa teknologiko handirik egon, eta 2015-

2016. aldirako ere ez dago aurreikusita egongo denik.

EiTB Taldearen egoitzen kokapen geografikoa eta horietan egiten den enpresa-jarduera ez daude lotuta gaixotasun larriak izateko arrisku 

handiari, arrisku-motak arruntak edo profesionalak dira. Langileen segurtasuna ez dago benetako edo balizko arriskuen mende. EITB Taldeak 

gune geografiko batzuen informazioa ematen du, korrespontsalia-zerbitzuen bidez; horretarako, merkataritza-izaeradun kanpo-profesionalak 

kontratatzen ditu; hori dela eta, lan-harremanaren berezko ezaugarriak betetzen ez dituztenez kontratu horiek, ez dira gizarte-dimentsioan 

sartzen. Gutxi gorabehera, 12 pertsonak osatzen dute Taldea, Europa, Latinoamerika eta Txinarako, batez ere, gaixotasun larririk ez dakarten 

gune geografikoetarako. Era berean, Taldeak Ikasgune  plataforma birtuala du, EiTBn arriskuei aurrea hartzeko prestakuntza jasotzeko. Aurrea 

hartzeko diagnostikoa zein den, langileek egin beharreko ikastaroak egiten dituzte.

Mantentzeko helburuak daude.

LA10 Batez besteko prestakuntza-orduak langile bakoitzeko urtean. 

  2015-2016 aldirako euste-politika aurreikusi da.
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Aukera aniztasuna eta berdintasuna

LA13 Gobernu korporatiboaren organoen eta langile-zerrendaren osaketa, 

honela xehatuta: sexuaren, adin taldearen, gutxiengoen parte izatearen eta 

bestelako aniztasun-adierazleen arabera.

Gizonezkoen % 56% 57% 57% 56%

Emakumezkoen % 44% 43% 43% 44%

30 urtetik beherakoen % 14% 10% 7% 7%

Gizonezkoen % 45% 51% 60% 55%

Emakumezkoen % 55% 49% 40% 45%

30-50 urte bitartekoen % 59% 59% 61% 58%

Gizonezkoen % 52% 50% 48% 48%

Emakumezkoen % 48% 50% 52% 52%

50 urtetik gorakoen % 27% 31% 32% 35%

Gizonezkoen % 71% 70% 72% 68%

Emakumezkoen % 29% 30% 28% 32%

Gobernu-organoetan dauden emakumeen kopurua 35,2% 33,3% 29,9% 28,6%

30 urtetik beherakoen % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

30-50 urte bitartekoen % 80,0% 82,0% 83,0% 73,0%

50 urtetik gorakoen % 20,0% 18,0% 17,0% 27,0%

LA14 Gizonezkoen eta emakumezkoen arteko oinarrizko soldataren harremana, 

kategoria profesionalaren arabera xehatua. 

Ordainsaria kategoria profesionalen arabera baino ez da egiten, eta langileak Lan Eskaintza Publikoaren bitartez lanpostu finkoak eta lan-poltsak 

betetzeko merezimendu eta gaitasun irizpideen arabera sartzen dira kategorietan. Kategoria profesional bera duten pertsona guztiek oinarrizko 

soldata bera dute, sexuagatik bereizkeriarik egin gabe.

Emakumeen eta gizonen ordainsari-berdintasuna

Gobernu-organoak dira Administrazio Kontseiluak baimendutako Organigrametan azaltzen diren kudeatzaileen multzoa. Hortaz, EiTB Taldeko 

zuzendaritza eta buruzagitzak barne hartzen ditu.

Tasak %60ko eta %40ko legezko bitartearen barnean 

daude.

EiTB Taldeak lankidetza-hitzarmenak itundu ditu 

zenbait ikastegirekin, talentu handiko gazteak 

ezagutu ahal izateko. Sarbide hori etorkizunean ere 

mantentzeko helburu dago.

Bereizkeriarik onartzen ez duten laneratzeko 

sistemak direla-eta, ezin da adinaren araberako 

eskakizunik ezarri.

Zuzendaritza-taldeak, hasiera batean, Zuzendaritza 

Nagusian aginte-urteetan irauteko helburua du; 

beraz, ez dira aldaketa esanguratsuak aurreikusten. 

Nabarmentzekoa da, ordea, lehen mailako 

zuzendaritza-postua (Zuzendaritza Nagusia), 

lehenengoz betetzen baitu andre batek. 
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2. Giza eskubideak

Inbertsio- eta horniketa-praktikak

HR1 Inbertsio-erabaki garrantzitsuen portzentajea eta kopurua guztira, giza 

eskubide klausulak dituztenak edo giza eskubideen arloan aztertuak izan direnak.
0 0 0 0

HR2 Giza eskubideen arloan aztertuak izan diren banatzaile eta kontratista 

nagusien portzentajea, eta ondorioz hartutako erabakiak
0 0 0 0

Bereizkeriarik ez 

HR4 Bereizkeria-gorabeheren kopurua guztira eta horiek zuzentzeko hartu diren 

erabakiak
0 0 0 0

Elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboak

HR5 Konpainiaren jarduerak, non elkartzeko askatasunaren eskubideak eta 

hitzarmen kolektiboei atxikitzeko eskubideak arrisku handiak izan ditzaketen, 

eta eskubide horiek bultzatzeko hartutako erabakiak.
0 0 0 0

Haurren esplotazioa

HR6 Identifikatutako jarduerak, haurren esplotazioko gorabeheren arrisku 

potentziala dutenak, eta hartutako erabakiak horiek suntsiarazten laguntzeko.
0 0 0 0

Lan behartuak

HR7 Lan behartutako edo ez baimendutako jatorria izan dezaketen arrisku 

handiko jardueratzat hartu diren jarduerak, eta hartutako erabakiak horiek 

suntsiarazten laguntzeko.
0 0 0 0

Segurtasun-praktikak

Ebaluazioa

HR10 Giza eskubideen arloan, berrikuspenak edo eraginaren azterketa jaso 

duten jardueren portzentajea eta kopuru osoa.
0 0 0 0

HR11 Adostasuna lortzeko mekanismo formalen bidez aurkeztu, tratatu eta 

ebatzi diren giza eskubideen arloko kexa-kopurua.
0 0 0 0 Helburua 2015- 2016: Posizioa mantentzea.

Enpresa-sektorearen (arlo publikoa) eta 

geografikoaren (Europa) testuinguruan, Taldeak 

jarduera zabaltzen duen eremuan, EiTBk indarrean 

dagoen legedia aplikatzen du, ondorioz ez du giza 

eskubideen arloan babes espezifikorik behar.  

Horregatik, ez dago berariazko helbururik.

Neurri zuzentzaileak
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3. Gizartea

Erkidegoa

SO1 Programen eta praktiken ezaugarriak, irismena eta eraginkortasuna, 

erkidegoetan jarduketen eraginak ebaluatzeko eta kudeatzeko, enpresaren 

sarrera, jarduketa eta irteera barne.

Tokiko erkidegoko elkarteei eta erakundeei laguntzeko egin diren trukatze-

kontratuak
80 77 61 62

Publizitate-trukeari lotutako euroak urteko 2.450.049 2.243.116 1.870.463 1.655.748

Publizitaterik edo sustapenik atxikita ez duten trukeak 9 11 21 20

SO09 Tokiko erkidegoetan kalte esanguratsuak edo balizko kalteak egin 

ditzaketen edo egin dituzten jarduerak 

SO010 Tokiko erkidegoetan kalte esanguratsuak edo balizko kalteak egin 

ditzaketen edo egin dituzten jardueretan ezarri diren prebentzio-neurriak eta 

kaltea txikiagotzeko erabakiak.

Ustelkeria

SO2 Aztertutako negozio-unitateen portzentajea eta kopurua guztira, 

ustelkeriarekin harremana duten arriskuei dagokienez.

SO3 Erakundearen ustelkeriaren aurkako politika eta prozeduretan prestatutako 

langileen portzentajea.

SO4 Ustelkeria gorabeherei erantzuteko hartutako erabakiak.

Komunikazio-enpresa garen aldetik, gizartean edo komunikabideetan eragina izan behar dutelako, ordainpeko publizitatearen plangintzetara jo

ezingo luketen elkarte, erakunde eta organizazioei laguntzen diegu.  Hori dela eta, elkartruke horiek EiTBren Gizarte Erantzukizunaren esparruan 

sartzen dira.

EiTBren gastu osoaren ahalmenaren murrizketa, 2012aren eta 2014aren artean, % 12 izan da. Denboraldi bereko zuzkidura-partida aztertuta,

gastu-ahalmenaren murrizketa % 27koa izan da, eta horrek zuzenean izan du eragina ikus-entzunezkoen euskal sektorean. Hori dela eta,

hornitzaileekiko kontratu guztiak berrikusteko politikarekin jarraitu da. Zuzendaritzak konpromisoa du erakunde eta enpresekin, ahalik eta

fakturaziorik jasangarrienari eusteko, legezko esparrua betetzeko eta ondoriozko eraginak gutxitzeko. Konpromiso horren alde ari da lanean

EiTB Taldea, Euskal Herri Administrazioa jakitun dela. Diru-laguntza gutxiago dagoenez, doitasun-politikak garatu behar izan dira eta,

ekitaldietan zehar, itxiera-proiekzioak egin behar izan dira, finantza-oreka betetzeko. 2013ko eta 2014ko ekitaldietan helburu hori bete da. Era

berean, 2010etik aurrera, Aurrekontu Aldaketari buruzko ekainaren 24ko 3/2010 Legearen ondorioz, soldata % 3 murriztu da, batez beste.

2013ko eta 2014ko Aurrekontuen Legeak murrizketa horren indarraldia mantendu du. 

Ikus A “Enpresaren gobernuari buruzko txostena” eranskina, “Gertakari garrantzitsuak” atala, 19. orrialdeko e) eta f) puntuak.

Gobernu erantzulearen txostenean, EiTB Taldeak dituen kontrol-organoak zehazten dira (txosten horren 20. orrialdea), bai eta EiTB Taldearen

sozietateetan nola aplikatzen diren ere. Ulertzen dugunez, kontrol horiek ustelkeriarekin lotutako arriskuak aztertzeko eta prebenitzeko tresna

eraginkorrak dira. Kontrol horiek etengabe aplikatzen zaizkie EITB erakunde publikoari, ETB, SAri, EUSKO IRRATIA, SAri, RADIO VITORIA, SAri eta

EITBNET, SAri.  Bost sozietateek EiTB Taldearen % 100 osatzen dute. 

Ez da prestakuntza-ikastarorik egin ustelkeria prebenitzearen inguruan. Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren urteko auditoretzak daude,

kontratazio-prozeduren modalitateetan legezkotasuna betetzeko. Txostenak publikoak dira eta hemen daude kontsultagai: www.tvcp.org.

Goi-karguak Bateraezintasunen Araubidearen eta Eusko Jaurlaritzaren Kode Etikoa ren mende daude, eta hura ezagutzen eta sinatzen dute.

Ez dago EiTBn ustelkeriagatiko ezbeharrekin lotutako espedienterik. EiTB Taldeak Arriskuen Kudeaketa  sistema bat du.

Ez da ezagutzen ustelkeriagatiko ezbeharrik. Kontratu, gastu eta ordainketa guztiek trazabilitate-maila altua dute, dokumentuen eta berrikuspen-

eta onarpen-sistemaren inguruko jarraipenaren ikuspegitik.

EiTBk elkartruke-akordioak ditu Gizarte 

Erantzukizuneko esparruan.  2013ko eta 2014ko 

ekitaldietan, murrizketa bat egin da, benetako diru-

sarrerak eta gizarte-erantzukizuneko konpromisoak 

dakartzan publizitate “konbentzional”aren arrazoizko 

oreka babesteko (elkartrukerako publizitatea, 

benetako diru-sarrerarik gabea). 2015eko eta 2016ko 

ekitaldietarako, irizpidea da orekari eustea, kontuan 

hartuta urteko kontuen bilakaera.
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SO5 Jarrera politika publikoetan eta horien garapenean eta "lobbying" 

jardueretan parte-hartzea.

Aipatu politika publikoetan duen jarrera eta hedabide-sektoreari lotutako gai 

espezifikoei buruzko politikak garatzeko parte hartzea nolakoak diren. 

Enpresaren izenean, gremioko enpresa batek presioa egiten badu, jakinarazi 

defenditu dituen jarrera nagusiak.

SO6 Alderdi politikoei eta lotutako erakundeei eginiko finantza-ekarpenen eta 

espezieetakoen balio osoa. Adierazi ekarpen horiem zenbateko osoa, nazio-

mailako kontabilitate-arauen arabera eta herrialdeka banatuta.

SO8 Zehapen eta isun esanguratsuen balioa dirutan. eta dirutan izan ez diren 

zehapenen kopurua guztira, lege eta araudiak ez betetzeagatik

0 0 0 0

Trafiko-isunak izan ezik, ez dago administrazio-

zehapenik  (enpresako ibilgailuei jarritako trafiko 

isunetan, EiTBk gidariaren datuek ematen dizkio 

organo zehatzaileari). 

4. Produktuen gaineko erantzukizuna

M2 Edukiak sortzeko balioen aldeko konpromisoa ebaluatzeko eta 

kontrolatzeko metodologia

M3 Edukiak eta lortutako emaitzak hobetzeko xedez egin diren ekintzak

Araudia betetzea

Edukiak sortzea

EiTBren sorrerari buruzko 5/1982 Legean eta estilo-liburuan, argitaratzeko independentziaren, edukiaren kalitatearen eta pluralismoaren eta

aniztasunaren printzipioak ezartzen dira. EiTBren Administrazio Kontseiluko buruak ikusle eta entzulearen defendatzaile-funtzioak betetzen

ditu ( aipatutako legearen 10-3 art.), eta erakunde publikoari eta bere sozietateei esleitutako funtzioen inguruan herritarrek zuzendutako kexa,

iradokizun eta proposamen guztiak jaso, izapidetu eta erantzun behar ditu. Kontrol independentea Administrazio Kontseiluak eta Eusko 

Legebiltzarreko Kontrol Batzordeak gauzatzen dute. Hilero, txostenak bidaltzen zaizkio pluralismo politikoari buruzko Legebiltzarreko

Batzordeari. Azalpenak emateko agerraldiak eskatzen dira, erakundeak berak eskatuta edo alderdi politikoek eskatuta. 
Argibide gehiago Enpresaren Gobernuari buruzko Txostenean, 5. atalean - Gardentasun Txostena 2, sozialki erantzuleak diren komunikazio-enpresen gardentasun-eskakizunei

buruzkoa, 44. eta 45. orrialdeak.

Aurreko puntuko kontrol-elementuez gainera: estilo-liburua erreferentzia zehatza da, eta jokabide-urratsak ezartzen ditu (2012ko proiektua).

Argitalpen-kontseilua langileek osatzen dute, eta kazetarien lanbide-independentziaren bermea da. Azterketa kualitatiboek (EiTBrenak eta

Eusko Jaurlaritzaren eta beste batzuen azterketa independenteak) erakusten dute gizarteak EiTBren inguruan duen pertzepzio gogobetegarria , 

argitalpen-independentziari, edukiaren kalitateari eta pluralismoari eta aniztasunari dagokienez. 
Argibide gehiago Enpresaren Gobernuari buruzko Txostenean, 5. atalean - Gardentasun Txostena 2, sozialki erantzuleak diren komunikazio-enpresen gardentasun-eskakizunei

buruzkoa, 44. eta 45. orrialdeak.

Ez da horrelako ekarpenik egin.

Polítika publikoa

EiTBk, komunikabide publikoa den aldetik, bere presentziaren garrantzia garatu eta sustatzen du, Gernikako Estatutuaren 19. artikuluarekin bat

etorriz. Ez du lobbying politikarik garatzen, ezta saiakuntzarik ere, zuzena edo zeharkakoa, kargu publikoak dituzten pertsonak konbentzitzeko

edo eurengan eragina izateko, edo hautagaiak, politikak sustatzeko eta/edo legegintzaren garapenean edo erabaki politikoetan eragina izateko.

Administrazio Kontseiluak eta Eusko Legebiltzarrak berak badituzte tresnak eta gaitasuna EiTBren kontrol- eta fiskalizazio-zereginetarako.

Hilero, alderdi politikoei esleitutako denbora-tarteen % jakinarazten diogu Lege Biltzarrari. Hauteskunde Kanpainak Administrazio Kontseiluak

eta Hauteskunde Batzarrak gainbegiratzen dituzte.
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M4 Edukiak hedatzeko jarduera hobetzeko xedez egin diren ekintzak (ikus-

entzule ahulak babestea eta sarbidea bermatzea, erabaki informatuak hartzea), 

eta lortutako emaitzak

M5 Erantzunen kopurua eta ezaugarriak (berrelikadura/kexak), edukien 

hedapenari buruzkoak; ikus-entzule ahulak babestea, erabaki informatuak 

hartzea, erreklamazioei erantzuteko prozesuak eta sarbideak.

M6 Ikus-entzuleekiko elkarrekintzarako metodoak eta emaitzak

PR1 Produktuen eta zerbitzuen bizitza-zikloen faseak, zeinetan honako hauek 

baloratzen baitira, posible bada hobetuak izan daitezen: horien eragina bezeroen 

osasunean eta segurtasunean, eta ebaluazio prozedura horiei loturik dauden 

produktu eta zerbitzu garrantzitsuen kategorien portzentajea.

PR3 Indarrean dauden prozedurek eta araudiek eskatutako produktu eta 

zerbitzuen gaineko informazio mota, eta aipatutako informazio-eskakizunei 

lotutako produktuen eta zerbitzuen portzentajea.

Produktuen eta zerbitzuen etiketak

EiTB Taldeak haur eta telebista-edukiak zaintzeko AUTOERREGULAZIO-KODEARI atxikita dago. Kode hori 2011n aldatu eta Telebista-saioak 

sailkatzeko gidalerroak ezarri ziren. Kode horretan saioak sailkatzeko irizpide batzuk ezarrita daude, pertsonen portaera, indarkeria, gai

korapilatsuak edo sexua kontuan hartzen dituzten aldagaien arabera. Era berean, seinale optikoko kodeak ezarrita daude, eta gomendatutako

adin-tarteei erreparatuta agertu behar dira.

Interneten harira, webguneen sinesgarritasuna, gardentasuna, eta erabiltzaileekiko konpromiso etikoa eta soziala aitortzen dituen zigilua lortu

dugu, CONFIANZA ON LINE instituzioak emanda.

Ezarritako eskakizunak betetze-maila neurtzeko, Estatuko Administrazioak eskakizunak ez betetzeagatik jartzen dituen salaketa-kopurua

kontuan hartzen da, eta gure kasuan, ez da inolako salaketarik egon.

Ez da aplikagarria Gure produktuak irudi-, testu- eta soinu-produktuak dira; ikus-entzuleei telebistaren, irrati-hargailuen eta Internetera

konektatuta dagoen edozein gailu finko edo mugikorren bidez heltzen zaizkie. Tresna horiek ez daude EiTBren kontrolaren mende, baina

enpresak badaki fabrikatzaileek eta banatzaileek legez ezarritako arauak eta araudiak betetzen dituztela. Era berean, EAEn badaude tresna

horiek birziklatzeko sare berezi bat eta dagokion araudia.

Edukiak hedatzea

Azpitituluak erabiltzen dira saioetan. Adierazleak daude (ikus azpitituluen ordu/urteen adierazle zehatzak), bai eta eitb.eus-en irisgarritasun-

sistema ere (ez da gogobetetasun-neurketarik jasotzen).
Argibide gehiago Enpresaren Gobernuari buruzko Txostenean, 5. atalean - Gardentasun Txostena 2, sozialki erantzuleak diren komunikazio-enpresen gardentasun-eskakizunei

buruzkoa, 44. eta 45. orrialdeak.

Kexak, kontsultak eta iradokizunak jasotzeko sistema: a) Bezeroarentzako Arreta (Prentsa Saila); txostenean jasotako aldian, hilean 80

erregistro jaso dira, batez beste, eta horien % 70 programa baten grabazioa nola eskuratu jakiteko eta emisio-orduak edo parte hartzeko

sistemak eta abar ezagutzeko kontsultak izan dira; gainerako % 30a “El conquistador del fin del mundo” realityaren hizkera eta irudien

erregistroengatiko kexak izan dira, albisteen inguruko zuzenketak edo desadostasunak, publizitatearen iraupena, azpitituluak, telefonoz parte

hartzean zuzenean sartzeko zailtasunak eta tertuliakideekin dauden desadostasunak adieraztekoak. b) Kontseiluaren Burutza n (ikusle eta

entzuleen defentsa) 5 erreklamazio jaso dira txostenean jasotako aldian; gehienak edukiekin lotuta daude - Aholkularitza Juridikoa eta

Zuzendaritza Nagusia (ez da kexarik jaso aldi horri lotuta). Ezbeharren analisia, dagokionean hartu beharreko neurriak eta erantzunak honako

hauek kudeatzen dituzte: a) Bezeroentzako Arretak (Prentsa-zerbitzura heltzen diren gai arruntak); b) Kontseiluko Burutzak (Administrazio

Kontseiluari zuzendutakoak); c) Aholkularitza juridikoak (legeak betetzeari dagozkionak) eta d) Estrategia eta Komunikazio Zuzendaritzak

(erakundeak).

Ikus-entzuleekiko elkarrekintza

Hona hemen erabilitako metodoak: Saioetara bertaratzea (18.422 pertsona 2013an eta 20.909 2014an), Bezeroaren telefonoa telebista eta

irratiko saioak (1.080 kontsulta 2013an eta 840 2014an), Sare Sozialak (700.000 baino jarraitzaile gehiago), EiTB.eus (1.529.000 erabiltzaile

bakarrak 2013an eta 1.890.000 2014an), Atea zabalik ekimena (6.716, 2013an eta 6.816, 2014an). Ikus-entzuleei ikusmen handia ematea

EiTBren bereizgarrietako bat da. Gainera, Ikus-entzuleak neurtzeko azterlanak, Azterlan Kualitatiboak eta Kudeaketari buruzko Inkestak

(hornitzaileak, bezeroak, pertsonak, etab.) egin dira, eta stakeholder-ek parte hartzen  dute kudeaketa-gai garrantzitsuetan.

Bezeroaren osasuna eta segurtasuna
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PR6 Legeak betetzeko programak edo marketin-komunikazioetan aipatutako 

estandarrei eta kode boluntarioei atxikitzea, publizitatea, beste sustapen-

jarduera batzuk eta babes jarduerak barne hartuta.

PR7 Marketin komunikazioei dagozkien araudiak ez betetzearen ondoriozko 

gorabeheren kopurua guztira, publizitatea eta bestelako sustapen eta babes 

jarduerak barne, emaitza motaren arabera banatuta. 

M7 Ikus-entzuleen hedabideei eta informazioari buruzko ikuspegi kritikoa 

garatzeko ekintzak eta lortutako emaitzak.

PR9 Hornikuntzari eta erakundearen produktu eta zerbitzuen erabilerari lotutako 

araudia ez betetzeagatik isun garrantzitsuen kostua
Mantentzeko helburuak daude.

Nonick. Negozio Digitalen nazioarteko ekitaldia.

Nonick 2011 (ekainean)-ON Mobile ekitaldiaren antolaketa: bi egunez nazioarteko hizlariek gailu mugikorrei buruz hitz egin zuten EiTBren

egoitzan. 220 pertsona etorri ziren.

Nonick 2012 (ekainean)-ON Gaming: bi egunez nazioarteko hizlariek jokoei, jokoak linean, webean, lineatik kanpo eta aplikazioetan erabiltzeari

buruz hitz egin zuten EiTBren egoitzan. 200 pertsona etorri ziren.

EBEuskadi 2013 (maiatzean) antolatzea: Negozio digitaletan aditu batzuk EiTBren egoitzan bildu ziren. 200 pertsona etorri ziren.

EBEuskadi 2014 (maiatzean): Ekitaldian media partner bezala lagundu eta - web sozialean aditu batzuk EiTBren egoitzan bildu ziren. 100

pertsona etorri ziren. 

Araudia betetzea

Ez da isunik jaso. Kosterik ez

Marketin Komunikazioak

Enpresa Gobernu arduratsuaren A Eranskinean jasota daude EiTBk zer arau betetzeko borondatezko konpromisoa hartu duen. 2012an,

Administrazio Kontseiluan EiTBk bete beharreko Publizitate Araudia egin zen. Horrekin batera, Administrazio Kontseiluan Publizitate 

Batzordea  ere badago. Administrazio Kontseiluko kide bat Euskadiko Kontsumitzaileen Bulegoak izendatzen du.

2013-2014ko aldian, ez da arau-hausterik egon. Aldi horretan, publizitateari buruzko 42 kontsulta egin eta kudeatu dira; horietatik, 11 kasutan

ez dira onartu, ideia filosofiko, erlijioso edo eremu publikoko eta droga-mendekotasunekin lotutako produktuei buruzko publizitatearen

inguruan EiTBk dituen arauei jarraiki. Prebentzio-kudeaketaren bidez, arau-hausteak saihestea lortu da.

Hedabideei buruzko alfabetatzea
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1. DIMENTSIOA: KONPLIZITATEA HERRITARREKIN 

(8b7) Gorrentzako azpitituluak dituzten tb saioen orduak 620 6.318 5.700 10.530 5.700 9.528 5.700 7.152

(8b3) Laguntza ekonomikoa Telemaratoiaren kausaren ikerketarako 

(sendatzen ez diren gaixotasunak)
250.000 403.528 250.000 807.680 250.000 304.055 250.000 583.058

(8b4) Betizu klubeko bazkideen kopurua  -- 60.000  -- 58.813  -- 50.375  -- 42.554

(8b4) Betizu klubeko bazkideen kopurua (emailarekin) 20.000 16.979 20.000 15.000 15.000 13.622 15.000 12.149

(8b9) EiTBko instalazioak bisitatzen dituzten pertsonen kop. 25.000 24.111 25.000 25.916 25.000 25.138 25.000 27.770

(8a3) Instalazioak bisitatzen dituzten pertsonen gogobetetzea (0-10) 9,0 9,6 9,0 9,7 9,0 9,8 9,0 9,6

(8a8) Miramongo saioetako ikusleen batez besteko gogobetetzea (0-

10)
9,0 9,2 9,0 9,3 9,0 9,3 9,0 9,3

(8a1) Nazioarteko publikoaren gogobetetzea (0-10) 8,0 8,5 8,0 8,4  --  --  --  --

(8b1) Nazioarteko ikus-entzuleen parte-hartzea 5.000 2.104 3.000 2.458  --  --  --  --

Nazioarteko hedapenaren kostua 1.000.000 1.122.776 1.000.000 671.463 1.000.000 1.046.826 1.000.000 996.080

Enpresak 1.000.000 euroko inbertsioa egiten du, gure seinalea 

beste herrialde batzuetara zabaltzeko eta, horrela, gure 

lurraldea ahalik eta etxe gehienetara eramateko, nazioarte-

eremuan.

(8a7) Komunikatzaile euskaldun berrien gogobetetzea, Bekak 

EiTB.  (0-10)
8,5 8,0 8,5 8,7 8,5 8,2 8,5 8,7

(8b2) EiTBko zuzendarien parte-hartzea euskararen foroetan 

(hitzaldiak, artikuluak, etab.)
10 8 10 6 10 23 10 10

(8b6) Zuzkidura ekonomikoa publizitate-bikoizketarako. 123.124 67.540 61.300 42.066 37.340 37.467 35.000 36.146

(8a5) Hornitzaile estrategikoen gogobetetzea orokorrean (0-

10.  Iturria: EiTB) 
8,5 8,6 8,5 8,7 8,5 8,6 8,5 8,7

(6a20) Bezero komertzialaren gogobetetzea (0-10. Iturria: 

EiTB)
8,0 7,8 8,0 8,1 8,0 8,5 8,0 8,1

(8a15) Hornitzaileen gogobetetzea "aukera berdintasuna"ren 

gainean  (0-10. Iturria: EiTB)
8,0 8,6 8,0 8,8 8,0 8,7 8,0 8,9

(8a16) Kanpoko erakunde independenteek EiTB Taldeari 

emandako sariak
10 6 10 13 10 7 10 11

(8b13) Ogasunari emandako zergak (eurotan) betetzea 9.191.964 betetzea 8.709.274 betetzea 9.018.511 betetzea 8.858.920

(8b14) Euskal ikus-entzunezko produkzio-etxeen fakturazioa 

EiTBri (euroan, milaka)
25 27,19 25 23,45 25 22,45 25 25,85

(8b15) Euskal ikus-entzunezko ekoizpenari emandako 

laguntza finantzarioa (euroan, milaka)
6.780 6.641 7.475 7.319 5.327 6.158 4.500 5.160

(9b11) ETBk hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea 95 96 90 88 60 65 60 52

(9b12) Hornitzaile estrategikoen ebaluazioa 7,7 7,9 7,7 7,7 7,8 7,6 7,8 7,7

Adierazle horiek guztiak enpresaren gizarte-dimentsioa 

zabaltzera bideratuta daude.

Adierazleek exijentzia altuko helburuak dituzte, eta 

horietako gehienetan lortzen dira. Hiru3ren kasuan, 

aurreikusi da kluba berriro abiaraztea, “Sorgintxulo” 

programaren eta irailerako aurreikusitako urteko jaiaren 

bidez.                                                                      Etorkizuneko 

helburua da ekintza-ildo horiekin jarraitzea.

Gure instalazioak eta programak bisitatzen dituzten 

herritarren batez besteko gogobetetasuna bikaina da, bai 

eta azpititulazioa eta Telemaratoiaren bilketa ere.

Dagoeneko ez dira egiten horrelako inkestak

4. DIMENTSIOA: ENPRESA-DIMENTSIOA            Goian ezarritako adierazleei (EC.1etik EC.8ra) honako hauek gehitu zaizkie enpresa-dimentsiorako:

Gogobetetze-, irudi- eta ebaluazio-adierazle gehienak 

betetzen dira. 

Etorkizunerako politikak horietan guztietan helburu 

altuak egon daitezen nahi du, bai eta euskal ikus-

entzunezko arloari eta euskal diru-kutxei balioa ematen 

lagundu ere. 

Adierazleek helburu maila altuak dituzte, eta gehienetan lortzen 

dira. Etorkizuneko helburua ekintza-ildo horiek mantentzea da.

2. DIMENTSIOA: EUSKADIKO IRUDIAREN PROIEKZIOA

3. DIMENTSIOA: EUSKARAREN ALDEKO KONPROMISOA
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Ingurumeneko irizpideak sartuta dituzten baldintza-orrien 

urteko portzentajea
100% 11,11% (36tatik 4) 100% 23,08% (26tatik 6) 100% 15,63%(32tatik 5) 100% 20,83%(24tatik 5)

Helburua erosketa berdea kontratu guztietan ezartzea 

da, bere tipologia  aplikagarria baldin bada.

(8a11) Gogobetetze orokorra ikus-entzunezko arloko EiTBko 

ikastaroen gainean - Irakasleen Kalitatea (0-10)
8,7 8,8 8,7 8,9  --  --

(8a13) EiTBko bekadunen gogobetetzea, ikasketa teknikoak 

(0-10)
8,2 10,0 8,2 8,2 8,2 8,1 8,2 9,6

(8a14) Tutoreen gogobetetzea EiTBko bekadunekin (0-10) 8,2 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 8,4

(8a4) Bekadunen gogobetetzea EiTBn duten 

prestakuntzarekin (0-10)
7,9 8,2 8,2 8,7 8,2 8,2 8,2 8,6

(8b5) EiTBn euren prestakuntza amaitzen duten pertsonak 183 164 166 135 135 126 130 134

(8b10) EiTBrekin itundutako ikastetxeak 25 28 25 28 25 23 25 21

(8b11) Zuzendaritza-taldean lanpostua duten emakumeen % 35 35,2 35 33,3 35 29,9 35 28,6

(8b12) EiTBn lan kontratu bat lortzen duten bekadunen % 10 20 10 15 10 17 10 15

(7a1) Pertsonen gogobetetzea. Emaitza orokorra (0-10) 7,2 6,7 Bi urtean behingo inkesta 7,0 6,8 Bi urtean behingo inkesta

(7a16) Gogobetetzea Prebentzio eta Lan Osasunarekin.  

Emaitza orokorra (0-10)
8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,1 8,3

Pendiente realizar encuesta 

de medición 2014

(7b3) Lan-absentismoaren indizea, ezbehar orokorragatik 0,002 0,006 0,002 0,11 0,002 0,027 0,03 0,067

(7b4) Urteko prestakuntza ahalegina 50,0 49,9 50,0 44,0   --   --   --   --

(7b13) Urteko segurtasunari eta lan-osasunari buruzko 

planaren ebaluazioa. (0-10)
6,9 6,9 7,0 6,3 7,3 6,3 6,9 6,6

6. DIMENTSIOA: DIMENTSIO SOZIOLABORALA          Goian ezarritako adierazleei (LA.1etik LA.14ra eta HR.1etik HR.8ra) honako hauek gehitu zaizkie, barneko gizarte kudeaketarako:

Ezarritako helburuek eskaera maila altua dute. 

Adierazle gehienek era zabalean betetzen dituzte 

ezarritako helburuak, eta gainerako adierazleetan 

lortutako emaitzak ere altuak dira, EiTBk duen eskaera-

mailarekin bat etorrita; horrez gain, helburuetatik gertu 

samar daude.

Pertsonen gogobetetze-inkesta bi urtean behin egiten 

da. 

8a11 "Ikus-entzunezko sektoreko EiTBren ikastaroei 

buruzko gogobetetasuna” adierazleak ez du daturik, 

ikastaro horiek antolatzeari utzi baitzaio.

7b4 "Urteko prestakuntza-ahalegina” adierazlea, gaur 

egun, ez da neurtzen, ez baita beharrezkotzat jotzen.

Etorkizunari begira aurreikusita dago helburuen eskaera 

handia mantentzea.  

5. DIMENTSIOA: INGURUMEN DIMENTSIOA            Goian ezarritako adierazleei (EN.1etik EN.28ra) honako hauek gehitu zaizkie enpresa-dimentsiorako:
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