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EiTBren Gizarte Erantzukizuna 2013-2014ko Memoria 
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C eranskina: Informazio Korrespondentziaren Taula (GRI) 
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C eranskinaren irismena 
Erakundearen informazio esanguratsuaren ekarpen gardenari dagokion GRI taularen zatia jasotzen 
du. “A” aplikazio maila aitortu zaio”, Global Reporting Initiative erakundearen G3.1 Hedabideak 
ereduaren nazioarteko estandarrari jarraiki.  
 
Honako agiri hau ondokoekin lotuta dago:  
 EGE Memoria: EiTBren Gizarte Erantzukizuna 2013-2014ko Memoria 

A eranskina: Enpresaren Gobernuari buruzko txostena 
B eranskina:  GRI Taula (etekin adierazleak)  

 
Taulan ageri eta dokumentu horietan jaso den informazioari dagokionez, orrialdea eta dokumentu zehatza 
adierazi dira. Batzuetan, informazioa honako agiri honetan ere jasotzen da.   

 

 
 
G3.1 Erreferentzia. 
Hedabideak 

Orrial
dea 

Informazio osagarria 

 

PROFILARI buruzko informazioa, G3.1 Hedabideak erreferentziaren arabera 

1. ESTRATEGIA ETA AZTERKETA 

1.1 Erabakiak hartzeari gagozkiola, 
erakundeko arduradun nagusiaren 
adierazpena, iraunkortasunak 
erakundearentzat eta bere 
estrategiarentzat daukan 
garrantziari buruzkoa. 

 

4 

24 

A eranskina  Aurkezpena (zuzendari nagusiaren gutuna). 

A eranskina  3. atala: Gizarte Erantzukizunari buruzko Eredua (Plan 
Estrategikoaren eta EGEren 6 ardatzen gaineko aipamena). 
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1.2 Eragin, arrisku eta aukera 
garrantzitsuenen deskribapena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edukien sorkuntza eta 
zabalkundea. 

 

 

 

 

 

 

 

Sektorearen eraldaketak. 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 

30 
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43 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Eragina eta aukerak 

A eranskinean azaltzen da EGE nola kudeatzen den, nor osatzen duen kudeaketa 
taldea, 6 dimentsioen kontzeptualizazioa eta haien helburua. Eranskinaren 
amaieran, interes-taldeen taula zehatza ageri da, dimentsioka antolatuta.   

A eranskina 3. atala: Gizarte Erantzukizunaren Eredua. 

EGE Memoria Stakeholder direlakoak EGEren dimentsioen arabera. 

EGEren proiektu bakoitzaren baitan, xede-taldeen azterketa egiten da (eragina 
eta aukerak). Egitasmoaren jabeari dagokio harremanen alderdi hori kudeatzea, 

bai eta dimentsioaren arduradunari ere. Oro har, emaitzak aldekoak dira. 

2013-2014 informazio-aldiko dimentsio bakoitzaren ikuspegi, helburu eta 
eginkizunez den bezainbatean, esan behar da horiek guztiak honako memoria 

honen Agiri nagusiaren dimentsioen hasierako orrialdean jasotzen direla. 

EGE Memoria    Ondoko dimentsioen lead edo laburpenak: Euskadiren irudia, 
Euskara, Herritarrak, Pertsonak, Ingurumena, Enpresa. 

Arriskuak 

Antzemandako arriskuek, batez ere, dimentsioak proiektuen bidez garatzeko 
beharrizanez jarduten dute. Noizbehinka, proiektuek huts egiten dute eta ez 
dituzte helburuak betetzen, ikuspegi kuantitatibotik edo kualitatibotik begiratuta. 
EiTBk 2014. urtean eguneratu du arriskuen mapa. Erakundeak badauka arriskuak 

kudeatzeko sistema. 

A eranskina   d) atala: Arriskuen kudeaketa. 

 

Edukien sorkuntza eta zabalkundea 

A eranskina  5. zatia: Gardentasun txostena, 2 - Gizarteari dagokionez, 
arduratsuak diren komunikazio enpresei berezkoak zaizkien eskakizunak, 1) atala: 
EiTBren edukiak. 2) atala: albiste eta aktualitateko edukiak ekoizteko prozesuak. 
3) atala: haurren eta nerabeen babesa. 4) atala: publizitatea era arduratsuan 

ematea.  

B eranskina   GRI Taula (etekin adierazleak) 

 

Sektorearen eraldaketak 

A eranskina 2013-2014ko gertaera esanguratsuak. 
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2. ERAKUNDEAREN PROFILA 

2.1. Erakundearen izena 6 A eranskina 1. atala. Enpresaren profila. 

2.2. Marka, produktu eta/edo 
zerbitzu nagusiak 

7 A eranskina  Eskaintza “Enpresaren profila” atalean. 

2.3. Erakundearen egitura 
operatiboa 

12 

7 

A eranskina  Zuzendaritza taldea..  
A eranskina  Enpresaren egitura “Enpresaren profila” atalean.  

2.4. Erakundearen egoitza 
nagusiaren kokapena 

 

EiTB 

Basurtuko Kaputxinoen kalea, 2 

48013 Bilbo (BIZKAIA) 

(+34) 94 656 3112 

(+34) 94 656 3095 (faxa) 

www.eitb.eus 

2.5. Erakundeak jarduten dueneko 
herrialdeen kopurua eta jarduera 
esanguratsuak garatzen ditueneko 
herrialdeen izenak 

7 A eranskina  Enpresaren egitura “Enpresaren profila” atalean.  

2.6. Jabetzaren izaera eta eite 
juridikoa 

 Osotasuna eta edukien 
independentzia 

 

7 

35 

 

 

45 

A eranskina   Enpresaren egitura “Enpresaren profila” atalean.  

A eranskina   4. zatia: Gardentasun txostena, 1 - Berariazko legeria aplikagarria 
eta borondatez onartutako autoarauketa arauak. Borondatez onartutako 
autoarauketa arauak. 

A eranskina  5. zatia: Gardentasun txostena, 2 - Gizarteari dagokionez, 
arduratsuak diren komunikazio enpresei berezkoak zaizkien eskakizunak, 2) atala: 
albiste eta aktualitateko edukiak ekoizteko prozesuak. 

2.7. Merkatuak (banaketa 
geografikoa, hornitutako sektoreak 
eta bezero/onuradunen motak 

7 A eranskina  Eskaintza “Enpresaren profila” atalean. 

2.8. Erakundearen dimentsioak 
(langileria, salmenta edo sarrera 
garbiak, guztizko kapitalizazioa, 
ematen dituen produktu edo 
zerbitzuen kopurua…) 

7 

7 

48 

 

 

 

A eranskina   Enpresaren egitura “Enpresaren profila” atalean. 

A eranskina  Eskaintza “Enpresaren profila” atalean. 

A eranskina  5. zatia: Gardentasun txostena, 2 - Gizarteari dagokionez, 
arduratsuak diren komunikazio enpresei berezkoak zaizkien eskakizunak, 5) atala 
Stakeholder direlakoekiko harremana.  

C eranskina   GRI Taula (etekin adierazleak ). 

2.9. Aldaketa esanguratsuak 
erakundearen egituran eta 
jabetzan 

7 

 

 

A eranskina  Enpresaren egitura “Enpresaren profila” atalean  

Ez da aldaketa esanguratsurik gertatu erakundearen egituran eta jabetzan 
aurreko memoriaren aldean (20011-2012ko memoriaren aldean). 

2.10. Sariak eta aintzatespenak  
EGE memoria   “Herritarrak” dimentsioan: EiTBk emandako sariak eta EiTBri 
emandako sariak.  

3. MEMORIAREN PARAMETROAK 

Memoriaren profila 

3.1. Memoriak hartzen duen aldia 31 

A eranskina  EGEren komunikazioa 3. atalean:  Gizarte Erantzukizunaren 
Eredua. 
 

3.2. Azken memoriaren data 
(honen aurrekoa) 

31 

3.3. Memoriak aurkezteko aldia 
(urtean behin, bi urterik behin…) 

31 

3.4. Informazio-gunea memoriari 
edo memoriaren edukiei buruz.                        

31 
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Memoriaren irismena eta hedadura 

3.5. Memoriaren edukiak 
zehazteko prozesua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

31 

EiTBko Zuzendaritza Taldeak memoria egiteko erabakia hartzen du, EGE kudeatzen duen 
lantaldearen proposamenez.  

Memoriaren helburu nagusiak hauexek dira: “konfiantza ematea, herritarrekiko 
emozio-loturak sorraraztea eta gizarte arduraz jokatzen duen enpresatzat 
aintzatestea” 

Horrela, bada, memoriaren lau helburuak ondokoak dira: 

 Zabaltasunez informatzea 

 Gardentasunez informatzea 

 2013-2014 aldiko proiektuen laburpena egitea, komunikatzeko erraza 

 Konfiantza eta sinesgarritasuna ematea 

Memoriaren egiturak ondoko agiri hauek hartzen ditu bere baitan: 

a) Agiri nagusia:  EiTBren Gizarte Erantzukizuna. 2013-2014ko Memoria 

b) A eranskina:Enpresaren Gobernuari buruzko txostena 

c) B eranskina: GRI Taula (etekin adierazleak) 

d) C eranskina: GRI Taula (informazioa) 

Agiri nagusia dibulgaziozkoa da guztiz; beraz, memoria zabaltzeko atal nagusia izango da, 
formatu digitalean.  

A eranskina  Zuzendari nagusiaren aurkezpena 

A eranskina  EGEren komunikazioa 

3.6. Memoriaren hedadura 
 

 

26 

 

 

 

 

 

Memoriaren irismenak EiTB herri-erakundeari eta bere sozietateei eragiten die:  ETB, S.A.; 
EUSKO IRRATIA, S.A.; EITBNET, S.A. Partaidetutako sozietateak norainokotik kanpo 
geratzen dira. 
A eranskina   EGEren dimentsioak eta irismena. 

Mugak: 

Ez dugu daturik ematen GRI adierazle osagarriei buruz, ez baititugu oinarrizkotzat hartzen 
gure erakundean.  Aldi berean,  EITB Taldearen EGEren dimentsioei dagozkien adierazle 
osagarriei buruzko datuak ematen ditugu, oinarrizkoak direlakoan baikaude.  
Bestalde, ez ditugu GRI adierazleak eskualdeka banakatzen; izan ere, gure erakundearen 
ezaugarriak direla eta, eskualde bakarrean jarduten dugulakoan gaude. 

3.7. Memoriaren irismenaren edo 
hedaduraren mugak 

3.8. Baterako negozio, filial, 
alokatutako instalazio eta abarren 
gaineko informazioa, aldien arteko 
eta/edo erakundeen arteko 
alderagarritasunari modu 
esanguratsuan eragiten badiote 

 Memoriaren irismenetik kanpo. 

3.9. Datuak neurtzeko teknikak, 
kalkulu-orriak, hipotesiak eta 
estimazio aplikatuak, GRI 
adierazleen protokoloak ez 
erabiltzeko arrazoiak 

 

EiTB Taldearen kudeaketa-sistemetan, adierazle-sistemetan oinarritutako aginte-koadroak 
baliatzen dira. 

Adierazleen trazabilitatea egiazta daiteke eta Estrategia Lantaldeko kudeatzaile bat 
adierazleak zuzen kudeatzeaz arduratzen da, erakundearen helburuak lortzeko 
baliagarriak izan daitezen.  
EiTBrentzat baliagarriak ez diren adierazleei dagokienez, arrazoien justifikazioa ageri da 
haien alboan. 

3.10. Aurreko memorietan agertu 
den informazioa berridazteak eduki 
dezakeen ondorioaren 
deskribapena 

 

Memoriaren irakurketaren bidez, informazio osatu eta eguneratua eskuratzen da; 
informazioak trazabilitate nahikoa dauka. 
Ez dago 2009-2010eko Memoria aipatzen duen erreferentzia gurutzaturik, ulermena ez 
eragozteko.  

Ez da aurreko memorietan agertutako informaziorik berridatzi. 

3.11. Aldaketa esanguratsuak 
norainokoan, hedadurak edo 
kalkulu-metodoetan 

 
Ez dago aldaketarik irismenari eta maiztasunari dagokienez. Lehengo kalkulu-metodoak 
erabiltzen dira. 
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GRI edukiaren aurkibidea 

3.12. Memoriaren oinarrizko 
edukien kokapena adierazten duen 
taula 

 

 

Informazio guztia dokumentu honetan bertan (C eranskinean) eta ondokoan jasota dago: 

Anexo B  – GRI Taula (Adierazleak). 

Egiaztapena 

3.13. Egungo politika eta praktika 
memoriaren kanpoko 
egiaztapenaren eskaerari 
dagokionez 

31 

49 

 

 

79 

 

 

A eranskina   EGEren komunikazioa.  

A eranskina  5. zatia: Gardentasun txostena, 2 - Gizarteari dagokionez, 
arduratsuak diren komunikazio enpresei berezkoak zaizkien eskakizunak, 6) atala 
Korporazio gobernua eta enpresa gardentasuna.  

EGE Memoria  Egiaztapena. 

 

 

4. GOBERNUA, KONPROMISOAK ETA INTERES TALDEEN PARTE HARTZEA 

Gobernua 

4.1. Erakundearen gobernu-egitura 

 Edukiak sortu eta zabaltzeko 
erabakiak hartzea 

 Argitaratze-independentzia 

14 

35 

 

 

43 

A eranskina   2) Gobernu organoak. 

A eranskina  4. zatia: Gardentasun txostena, 1 - Berariazko legeria aplikagarria 
eta borondatez onartutako autoarauketa arauak. Borondatez onartutako 
autoarauketa arauak. 

A eranskina  5. zatia: Gardentasun txostena, 2 - Gizarteari dagokionez, 
arduratsuak diren komunikazio enpresei berezkoak zaizkien eskakizunak. 

4.2. Adierazi gobernu organo 
goreneko presidenteak kargu 
exekutiborik daukan 

 
EiTBko zuzendari nagusia EiTB Taldeko sozietate guztien administratzaile bakarra da. 
Funtzio exekutiboak dauzka. 

4.3. Zuzendari bakarreko 
erakundeetan, adierazi gobernu 
organo goreneko zenbat kide diren 
independenteak edo ez-
exekutiboak 

 

14 A eranskina   2) Gobernu organoak - Administrazio Kontseilua.  

 

Administrazio Kontseiluko kideek ez dute funtzio exekutiborik EiTBn.. 

4.4. Akziodunek eta langileek 
eskura dituzten tresnak 
gomendioak edo iradokizunak 
jakinarazteko gobernu organo 
gorenari 

 

Akzioduna akziodun bakarra da, Eusko Jaurlaritza, hain zuzen ere. Beraz, Administrazio 
Kontseilura jo dezake Administrazio Kontseiluko zuzendariarentzako komunikazioak direla 
medio, kontseiluko kideen edo EiTBko zuzendari nagusiaren bidez. 
Langileek Administrazio Kontseilura jo dezakete administrazio kontseiluko 
presidentearentzako komunikazioa dela medio eta kontseiluko kideen bidez. Gehiengoa 
duten euskal sindikatu batzuek izendatzen dute kontseiluko kideetako bat. 

Ikusleek Administrazio Kontseilura jo dezakete EiTBra komunikazioa bidalita. Komunikazio 
hori Administrazio Kontseiluko presidenteari igorriko litzaioke, berak baitauka ikus-
entzuleen babesari buruzko auzi guztiak kudeatzeko ardura. Era berean, Administrazio 
Kontseiluko presidentearekin zuzenean jar daitezke harremanetan.  
Gainera, Eusko Legebiltzarrak bideak eskaintzen dizkie Stakeholder eta herritar guztiei EiTB 
kontrolatzeko legebiltzar-batzordeko kideekin harremanetan jartzeko. 
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4.5. Gobernu organo goreneko 
kideen ordainsarien eta erakunde- 
jardueraren arteko lotura   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

Administrazio Kontseilua 

EiTBko Administrazio Kontseiluko kideen ordainsariak guztira:  
2012. urtea:  91.588,92 euro 

2013. urtea: 91.407,62 euro 

2014. urtea: 96.366,77 euro 

Zuzendaritza taldea 

EiTBko Zuzendaritza Taldeko kideen ordainsarien zenbatekoak men egiten dio Eusko 
Jaurlaritzaren Aurrekontuen Legeak ezarritakoari.  

Ordainsari aldakorra izateko aukera dago, enpresaren emaitzen arabera eta erakunde- 
jardueraren arabera.  
Ez da ordainsari aldakorrik banatu 2013. eta 2014. urteetan. 

A eranskina  6. zatia: Gardentasun txostena, 3 – Langile zerrenda, 
zuzendaritzako taldea eta ordainsarien sistema 

4.6. Ezarritako prozedurak gobernu 
organo gorenean interes-gatazkak 
ekiditeko 

 

20 

43 

 

A eranskina    Kode etikoa. 

A eranskina  5. zatia: Gardentasun txostena, 2 - Gizarteari dagokionez, 
arduratsuak diren komunikazio enpresei berezkoak zaizkien eskakizunak. 

4.7. Gizarte, ingurumen eta 
ekonomia alderdiak kontuan 
hartuta, erakundearen estrategia 
bideratzeko gobernu organo 
goreneko kideei eskatzen zaien 
gaikuntza eta esperientzia 
zehazteko prozedura. 

 
Eusko Legebiltzarrak aukeratzen ditu Administrazio Kontseiluko kideak, bozketa bidez. 
Kideen egokitasuna zehazteko hautua ere Eusko Legebiltzarraren eskumen esklusiboa da. 

4.8. Barruan garatutako xede eta 
balioen gaineko adierazpena, 
jokabide-kodeak eta ekonomia, 
jarduera eta gizarte jarduerak 
behar bezala garatzeko abiaburu 
esanguratsuak, bai eta haien 
garapen-maila ere 

11 

21 

26 

26 

26 
 

32 

 

43 
 

75 

77 

A eranskina   Xedea, Ikuspegia eta Balioak.     

A eranskina   Kontrol - organoak.     

A eranskina   4. dimentsioa: enpresa-iraunkortasuna.    

A eranskina   5. dimentsioa: ingurumen-iraunkortasuna. 

A eranskina   6. dimentsioa: Gizarte eta laneko iraunkortasuna. 

A eranskina  4. zatia: Gardentasun txostena, 1 - Berariazko legeria aplikagarria 
eta borondatez onartutako autoarauketa arauak.  

A eranskina  5. zatia: Gardentasun txostena, 2 - Gizarteari dagokionez, 
arduratsuak diren komunikazio enpresei berezkoak zaizkien eskakizunak. 

A eranskina  7. zatia: Gardentasun txostena, 4 – Kontratazio publikoa. 

A eranskina  8. zatia: Gardentasun txostena, 5 - Entzuleen defentsa eta 
informazioa eskuratzeko eskubidea. 

4.9. Gobernu organo gorenak 
darabiltzan prozedurak erakundeak 
ekonomia, gizarte eta ingurumen 
jarduerak modu egokian kudeatzen 
dituen ikuskatzeko eta nazioartean 
hitzartutako estandarrak betetzen 
diren jakiteko.   

 

 

 

24 

 

 

Onartze organoa Zuzendaritza Kontseilua da. 

 

 A eranskina   3. atala: Gizarte Erantzukizunaren eredua . 

 

4.10. Gobernu organo gorenaren 
beraren jarduera ebaluatzeko 
prozedurak, bereziki, ekonomia, 
gizarte eta ingurumen garapenari 
dagokionez   

 

24 

 

Onartze organoa Zuzendaritza Kontseilua da. 

A eranskina   3. atala: Gizarte Erantzukizunaren eredua . 
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Kanpoko ekimenekiko konpromisoak 

4.11. Erakundeak zuhurtasun-
printzipioa eskuratu duen 
moduaren deskribapena  

18 A eranskina   d) atala: Arriskuen kudeaketa. 

4.12. Kanpoan garatutako gizarte, 
ingurumen eta ekonomia 
printzipioak edo programak, bai eta 
erakundeak ontzat hartu edo 
onartzen duen beste edozein 
ekimen 

26 

 

 

A eranskina  EGEren dimentsioak eta irismena. 

EGE Memoria  2013-2014ko proiektuak, ondokoetan: Euskadiren irudia, 
Herritarrak, Pertsonak, Ingurumena, Enpresa.  

4.13 Principales asociaciones a las 
que pertenezca y/o entes 
nacionales e internacionales a las 
que la organización apoya y: esté 
presente en los órganos de 
gobierno, y/o participe en 
proyectos o comités, y/o 
proporcione una financiación 
importante que exceda las 
obligaciones de los socios, y/o 
tenga consideraciones estratégicas 
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EiTBk ondoko erakundeetako batzorde operatiboetan parte hartzen du: 

 FORTA: Autonomietako Irrati eta Telebista Erakundeen Federazioa. 
 EIKEN – Euskal Ikus-entzunezkoen Arloko Klusterra (kide sortzailea). 

 TNT-SOFRES – Telebistako ikusleria neurtzen duen enpresa. 

 FORO RADIO DIGITAL. 

 

Beste erakunde batzuk: 

 ITELAZPI: EiTBko Zuzendaritza Batzordeko kide bat ITELAZPI erakundeko 
Administrazio Kontseiluko kidea da. ITELAZPIk telebista eta irrati seinaleak 
garraiatu eta zabaltzeko zerbitzuak eskaintzen ditu EAEn.  

 EiTBren enpresa dibertsifikazioa:Kasu guztietan, akzioen partaidetza % 50etik 
beherakoa da. EiTBko Zuzendaritza Kontseiluko kide batzuek parte hartzen dute 
arestian esandako erakundeetako gobernu-organoetan.  

A eranskina   Partaidetza enpresetan.         

Interes-taldeen parte-hartzea 

4.14. Erakundeak aukeratu dituen 
interes-taldeen zerrenda 

27 

30 

48 

 

A eranskina  Stakeholder-ekiko harremanen ikuspegia.         
A eranskina  Interes-taldeen segmentazioa dimentsioen arabera.  

A eranskina  5. zatia: Gardentasun txostena, 2 - Gizarteari dagokionez, 
arduratsuak diren komunikazio enpresei berezkoak zaizkien eskakizunak, 5) atala: 
Stakeholder direlakoekiko harremanen ikuspegia. 

4.15. Erakundeak konpromisoak 
hartzen ditueneko interes-taldeak 
identifikatu eta aukeratzeko 
oinarriak 

 

EiTBk konpromisoak hartzen ditueneko interes-taldeak identifikatzen dira EGEren 6 
dimentsioak eta horietatik ondorioztatzen diren proiektuak eta ekintza-ildoak aztertuta.  

Aurreko atalean, 4.14an,  azaltzen da harremanen ikuspegia zein den eta EiTBko 
Stakeholder direlakoen taldea zein erakunde eta pertsona motek osatzen duten. 
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4.16. Interes-taldeen parte-hartzea 
(maiztasuna) 
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A eranskina   Stakeholder-ekiko harreman ikuspegia. 

A eranskina   Interes-taldeen segmentazioa dimentsioen arabera.  

Komunitatea:   

Erakunde-mailan, EGE World kafea egiten da.Saio horietako lehena 2008ko ekainean egin 
zen eta bigarrena 2009ko maiatzean. Handik aurrera, bi urterik behingo maiztasunez.  

2011ko udaberrian, Stakeholder direlakoen azken panela eguneratu zen, EiTBri buruzko 
eztabaida publiko batean parte hartzeko helburuz. Saio hori 2011ko maiatzaren 31tik 
ekainaren 13ra egin zen. 

2013an, Plan Estrategikoa egiteko fasearekin batera egin zen. EiTBren egitekoari eta 
erronkei buruzko eztabaidan barneko eta kanpoko langileek parte hartu zuten. 
Stakeholder-en ikuspegitik, kanpoko gizarte-ordezkariekin bi talde fokal eratu ziren, talde 
fokal bat ikus-entzunezkoen sektore independenteko ekoizpen enpresekin eta talde fokal 
bat langileen ordezkariekin.  

6 dimentsioen proiektuak direla eta, proiektuaren jabeak eta Stakeholder direlakoek 
harreman iraunkor eta ohikoa dute, proiektuari lotutako helburu eta jarduerei dagokienez. 

Lehen mailako zuzendaritza egituraren barruan, EiTB Taldeak Kanpo Harremanetarako 
zuzendaria dauka, komunitate eta beste erakunde batzuekiko harremanak lantzeko. 

Bezero komertziala:   

 Erakundeak harreman-sistema bat ezarrita dauka kontu-kudeatzailearen bitartez. 
Kudeatzaile horrek zuzenean jartzen da harremanetan haiekin (Expressive).EiTBk urtero-
urtero egiten du bezeroen gogobetetasunari buruzko inkesta. Arlo esanguratsuenak 
ebaluatzen ditu, besteak beste, harremanen arloa. Oso baliagarria da hobekuntza-tresna 
gisa. 

Bezeroa (ikuslea):   

Parte-hartzeko harremanak bideratzen dira hedabideek berez dituzten parte hartzeko 
bideen bitartez. Azkenen berri irrati, telebista eta Internet bidez ematen da:  Sare sozialak 
(Facebook, Twitter, Tuenti), eztabaida-taldeak eta saioen blogak Interneten, parte hartzeko 
telefonoak saioek iraun bitartean, sailak, ikusle gisa parte hartu, ateak zabaltzeko eguna, 
bilerak ikusleekin... 

Hornitzaileak: 

 Harremanak erosketen eta kudeatzaile adituen bidez lantzen dira. Hornitzaileen 
gogobetetasunari buruzko inkesta urtero egiten da. Inkesta horretan, arlo esanguratsuenak 
ebaluatzen dira, besteak beste, harremanen arloa. Emaitzei esker, hobetzeko ekintza-plana 
garatzen da. 

Langileak:  

 Lau bide erabiliz parte hartzen dute: 

a) Langileen estatutuak eta hitzarmen kolektiboek ezartzen dituztenak. 

b) Pertsonen parte-hartzean oinarritzen diren politiketatik datozenak: pertsonen 
ahalduntzea; talde-lanean aritzea; parte hartzeko sistemak prozesuen 
kudeaketan; etengabeko hobekuntza; ordena eta garbitasuna, ingurumen-planak, 
euskararen erabilera, sorkuntza-tailerrak… 

c) Pertsonen gogobetetasunari buruzko bi urteroko inkesta  

d) Langile eta bekadunei arreta egiteko politika. Edozein langilek jo dezake 
kudeatzaile arduradunarengana edo zuzendaritza taldeko kideengana nahi duen 
guztietan. 

Akziodunak:  Jarraipena programa-kontratuaren esparruan eta aurrekontuen 
kudeaketaren arloan.  

A eranskina   Aurrekontuen kontrola.      

A eranskina   Programa-kontratuaren jarraipena egiteko batzordea.      

Administrazioa: Etengabeko harremana ondoko esparruan: 

a) Sinatutako hitzarmenak. Horiek guztiek parte hartzeko eta jarraipena egiteko 
sistemak ezartzen dituzte. 

b) Indarrean dagoen legeria aplikagarria. 
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4.17. Interes-taldeen parte-
hartzearen bidez antzemandako 
kezka eta jakingarri nagusiak, eta 
erakundeak horiei guztiei 
memorian eman dien erantzuna 
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A eranskina   3. zatia: Modelo Gizarte Erantzukizunaren eredua.     

 EiTBren EGE eta Plan Estrategikoa. 

 EGEren dimentsioak eta irismena. 

 Stakeholder-ekiko harreman ikuspegia. 

 EGEren komunikazioa. 

 

 

Stakeholder direlakoen jakingarri nagusiak  

 

Komunitatea. Interes-talde batzuen asmoa da hedabideek informazio-
zabalkunde nahikoa eta egokia eskaintzea. Edukien eskaintza zabala dute gogoko, 
balio erantsia eskaintzen duten zerbitzuak nahi dituzte eta gizarte nahiz erakunde 
elkarguneetan parte hartzeko eskatzen dute.   

Bezeroak. Harreman erraza nahi dute, hurbilekoa, haien beharrizanak eta 
nahiak asetzen dituena. Jarrera proaktiboa. Irtenbideak eskaintzea. 
Hornitzaileak. EiTBk jakin beharko luke enpresa horien ahalmen operatiboa eta 
produktu eta/edo zerbitzuen eskaintza zein diren. EiTBren beharrizanak 
ezagutzea, kontratazio-oinarrien argitalpenak sasoiz eskuratzea, harreman 
iraunkorrei eutsi, eskakizunak, eskaerak, kontratuak eta abar modu egoki eta 
argian egitea. Epearen barruan ordaintzea. Gorabeherei kasu egin eta 
konpontzea. 

Langileak. Pertsonen eta horien lanbide-garapenaren kudeaketa arduratsua 
egitea. Enpresaren iraunkortasuna kudeatzea. Sindikatuetako ordezkariekin 
batera finkatutako akordioak betetzea. Lanbide-gaikuntza eskaintzea. 

Akzioduna. Xedea eta ikuspegia garatzea. Programa-kontratuan ezarritako 
helburuak betetzea. Negozio-emaitzak lortzea. Laneko giro aldekoa. Reporting 
egokia, segurua eta maila handikoa.  

Administrazioa. Legea betetzea. Komunitatearen interesekoak diren heinean, 
euskal erakundeek abian jartzen dituzten garapen-programei laguntzea, hala 
nola, ingurumen, berrikuntza, parekotasun, euskara, gizarte eta kultur jarduerei 
lotutakoei.  

Erantzuteko era 

EGE Memoria  2013-2014ko aldian gauzatutako proiektuak.      

G3ren araberako kudeaketa IKUSPEGIARI buruzko informazioa 

Ondokoen berri ematen du: 

Kudeaketa-ikuspegiaren gaineko 
informazioa adierazleen kategoria 
bakoitzeko (jarduera ekonomikoa, 
ingurumen dimentsioa eta gizarte-
adierazleek: 1. Lanbide-jarduerak 
eta laneko etika, 2. Giza 
eskubideak, 3. Gizartea, 4. 
Produktuaren gaineko 
erantzukizuna)  

26 A eranskina  EGEren dimentsioak eta irismena. 

Zuzendaritzaren ikuspegiaren 
gaineko informazioa adierazleen 
kategoria bakoitzeko 

 EGE Memoria  EGEren dimentsioak.   Horietako bakoitzak sarrera dauka. 

 


