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1. Sarrera 
Memoria honen xedea da gogoetarako eta aurrera egiteko tresna izatea, hain 
zuzen ere, SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA 

LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA SAk (aurrerantzean SPRI) iraunkortasunarekin eta 
gobernu arduratsuarekin hartua duen konpromisoan. Era berean, Memoria hau 
komunikazio-mekanismo nagusia da ingurumen, ekonomia eta gizarte gaietan. 

Zentzu horretan, SPRIk hainbat erronka ditu:  

 Dimentsio ekonomikoa: 

Balio erantsia duten zerbitzuak ematen eta efizientzia hobetzen 
jarraitzea. Xede horrekin barruko lantaldeak sustatzen ari dira, gure 
zerbitzuak hobetzeko.  

 Dimentsio soziala: 

Kanpora begira: 

o Baliabide publikoak arduratsuki kudeatzea, eraginkortasun, 
efizientzia eta gobernu arduratsuaren arloko irizpideak aplikatuta. 

o Gardentasunaren Ataria ezartzea. 

Barrura begira: 

o Lanean jarraitzea, erabat ezarri arte Barne Kontrolerako eta 
Arriskuen Kudeaketarako Eskuliburua eta Eusko Jaurlaritzaren 
Gobernu Onerako Gida  

o Arrisku psikosozialaren faktoreak identifikatzea eta beharrezko 
neurriak garatzea, osasunerako onuragarriak diren aldaketak 
txertatzeko eta, horren bidez, sozietateko kideen lan-baldintzak 
(fisikoak zein mentalak) hobetzeko. 

 Ingurumen dimentsioa: 

Ingurumenarekiko gure portaera hobetzen jarraitzea: Sozietatearen 
hondakin eta isurtzeak gutxitzea eta baliabideen erabilera optimizatzea.  

Dokumentu honek osatu egiten ditu Sozietatearen gobernuari buruz eta 
Sozietatearen jarduerei buruz urtero egiten diren txostenak.  
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2. Aurkezpena 
 

SPRI enpresa garapenerako Eusko Jaurlaritzaren agentzia da, eta bere heburua 
da Euskadiko enpresa-sarea babestu eta bultzatzea, enpresen lehiakortasuna 
sustatzea eta enpresa horiek merkatu globalean duten posizioa hobetzea.   

SPRIk elementu berritzaile eta eraldatzailea izan nahi du, enpresei etorkizunean 
bizirauten lagunduko diena eta herritarren bizi-kalitatea mantentzen lagunduko 
duena.  

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren (aurrerantzean EGLS) mendeko 
erakundea da SPRI, eta LAGUNTZAK eta ZERBITZUAK eskaintzen ditu, enpresaren 
tamaina edo jarduera-sektorea edozein izanda ere:  

 Finantziazioa 

 Nazioartekotzea 

 Enpresa berriak sortzea. “Start-up”ak 

 Eraberritzea eta teknologia: I+G+b, Eraberritzea, IKTak. 

 Ekimenak eta proiektu estrategikoak 

 Azpiegiturak  

 

 

Misioa, Ikuspegia eta Balioak 
SPRIren Ikuspegia da “Europan erreferente izatea, hain zuzen ere, enpresa-sarea 
lehiakorrago bihurtzeko eraldatzearen erakunde publiko gisa”. 

Bere Misioa, berriz, zera da: “Euskal enpresen lehiakortasuna babestu, bultzatu 
eta sustatzea, Euskadin aberastasuna sortzen laguntzeko eta bertako herritarren 
ongizate-maila hobetzeko, Eusko Jaurlaritzak ekonomia sustatzeko 
aurreikusitako politikaren baitan”. 

Hauexek dira Balio nagusiak:  

 Objektibotasuna. 

 Eraginkortasuna, efizientzia eta errentagarritasun soziala. 

 Bete-beteko arduraldia, fede ona eta eredugarritasuna. 

 Soiltasuna eta zintzotasuna. 

 Gardentasuna, irisgarritasuna eta konfidentzialtasuna. 

 Herritarren parte-hartzea eta lankidetza. 
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 Erantzukizuna eta lankidetza. 

 

 

Gure interes-taldeak 
Interes-taldetzat hartzen dugu gure jarduerei eragiten dieten edo jarduera 
horien eragina jasotzen duten pertsona, enpresa edo erakundeen multzoa. SPRIk 
honako interes-talde hauek identifikatu ditu:  

 

 
 

Interes-taldeekin izandako interakzioak informazio garrantzitsua ematen du 
jarraitu beharreko estrategiari buruz. Taula honetan jasota daude interes-talde 
garrantzitsuenak, beren premia eta itxaropenak, eta haiekin harremanetan 
jartzeko erabilitako sistemak.  

 

SPRI 

EGLS 

PERTSONAK 

BEZEROAK 

ALIATUAK ETA HORNITZAILEAK 

ADM. 

PUBLIKOA 

GIZARTEA 
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INTERES-TALDEAK 

Interes-taldea Neurria Ezaugarriak SPRIrekin duen harremana 

Pertsonak • • • 
Bere jarduera profesionala 
SPRIn garatzen duen eta 
Sozietatearen helburuak 
betetzen laguntzen duen giza-
taldea. 

 Bikaintasun politika. 

 Plantilla ezagutzea da SPRIren 
eguneroko jardueraren indargune 
nagusia. 

Eusko Jaurlaritza 
(EGLS) • • • Sozietatearen ildoak 

markatzen dituen jabea 

 Estrategiak ezartzea. 

 Programak eta zerbitzuak diseinatzea. 

 Emaitzen ebaluazioa. 

 Kontrola eta jarraipena. 

Beste 
administrazio 

publiko batzuk 
• •  

Autonomia erkidego, eskualde 
edo tokian tokiko 
administrazioak eta eskualde, 
estatu edo estatuz gaindiko 
erakunde publikoak, SPRIren 
jarduerari buruzko botere 
arautzailea dutenak. 

 Legeriaren alorreko aldaketetan 
laguntzea. 

 Jarduerak garatzeko beharrezko 
baimenak eta lizentziak. 

Bezeroak • •  

SPRIren zerbitzu profesionalak 
erabiltzen dituzten edo erabili 
dituzten euskal enpresa-sareko 
kideak, ekintzaileak edo 
elkarteak. 

 Kalitate, ingurumen eta lan-arriskuen 
prebentzio politika. ISO 9001 eta 
Ekoscan ziurtagiriak, eta Bezeroaren 
Arreta Zerbitzuen Gutuna. 

 Asebetetze-maila neurtzea. 

 Kexak eta erreklamazioak kudeatzea. 

 “Newsletter”ak, “Adi!”, alertak… 

Aliatuak eta 
hornitzaileak • •  

SPRIri bere jarduera aurrera 
eramateko behar dituen 
ondasun eta zerbitzuak 
ematen dizkioten pertsona 
fisiko edo juridikoak 

 Kalitate- eta ingurumen-irizpideen 
araberako homologazioa; 
lehiakortasun ekonomikoa; lan-
arriskuen prebentzioaren alorreko 
araudia; eta sektore publikoko 
kontratuen araudia betetzea. 

 Hornitzaile estrategikoen asebetetze-
maila neurtzea. 

Gizartea •  • 
SPRIren kanpo-azpiegitura, 
Sozietatearen jardueraren 
eragina jasan dezakeena. 

 Informazio kanpainak egitea. 

 
Dimentsioa:   • Ingurumenekoa  • Ekonomikoa  • Soziala 
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INTERES TALDEA ELKARRIZKETARAKO BIDEA BEHARRIZANAK / ITXAROPENAK 
IDENTIFIKATUTAKO ARRISKUAK 

(ARRISKUAK X PROZESUAK MATRIZEA) 

Pertsonak 

 Etengabeko harremana. 

 Arloko/departamenduko bilerak. 

 Enpresa Batzordea 

 Informazio bilerak. 

 Intraneta. 

 Lanpostuari egokitutako lan-prestakuntza jasotzea. 

 Aitorpena. 

 Erakundean dauden politika desberdinak ezagutzea. 

 Indarreko legeria betetzea. 

 3.3 arrisku-taldea: Giza Baliabideak 

Eusko Jaurlaritza 
(EGLS) 

 Administrazio Batzordearen hiru hilean 
behineko batzarra. 

 Departamendu-arteko bilerak. 

 Etengabeko harremana. 

 Definitutako estrategia zabaltzea eta betetzea. 

 Errentagarritasun ekonomiko eta soziala. 

 Euskal enpresen hazkunde ekonomikoan laguntzea eta 
hazkunde hori sustatzea, laguntza eta zerbitzuen bitartez. 

 Euskal enpresaren mundu-mailako bulego komertziala izatea. 

 1.1 arrisku-taldea: gobernua 

 4.1.2 arriskua: politikak eta prozedurak 

 5.1 arrisku-taldea: "reporting"a 

Beste 
administrazio 

publiko batzuk 

 Beharrizanen araberako harreman 
espezifikoak. 

 Lankidetza. 

 Informazioa trukatzea. 

 1.1.4 arriskua: ospea. Harremanak hirugarrenekin 

 2.2.6 arriskua: hirugarrenei eta sozietateko kideei 
(aliatuei) egindako eskakizunak 

 2.4.1 arriskua: aliantzak 

Bezeroak 

 Bezeroen Arretarako etengabeko 
Zerbitzua. 

 Bezeroen asebetetzea urtero neurtzea. 

 Weba ("newsletter"a; inkestak; alertak; 
Bezeroen Arretarako Zerbitzua) 

 Industria Koiunturaren Behatokia, sei 
hilean behin. 

 Zerbitzu efizientea, bideratua, arina 

 Nazioarteko merkatuetan bere presentzia areagotzeko 
laguntza-zerbitzuak. 

 Finantza-laguntza. 

 Eskuragarri dauden laguntzak eta zerbitzuak lortzeko 
erraztasunak ematea. 

 Azkartasuna izapideetan. 

 2.2.3 arriskua: kanpo-iruzurra 

 2.4.2 arriskua: negozioaren kontzentrazioa 

 2.4.3 arriskua: bezeroak 

 2.4.4 arriskua: zerbitzuak kanpoan kontratatzea 
(azpikontratazioa) 

 3.5.1 arriskua: kontratuak kudeatzea 

 3.6.1 arriskua: produktuaren diseinua, ekoizpena 
eta kalitatea 
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Kont. 

INTERES-TALDEA ELKARRIZKETARAKO BIDEA BEHARRIZANAK / ITXAROPENAK 
IDENTIFIKATUTAKO ARRISKUAK 
(ARRISKUAK X PROZESUAK MATRIZEA) 

Aliatuak eta 
hornitzaileak 

 Informazio bilerak, eskatu ahala. 

 Etengabeko harremanak, inplikatutako 
arduradunen bidez. 

 Webgunea - Kontratatzailearen profila 

 Bilerak zenbait erakunde/fororekin (ADR; 
EURADA; Cluster; eta abar), deialdiak egin 
ahala. 

 Klusterreko loturak. 

 Hornitzaile estrategikoen asebetetze-
inkesta. 

 Hitzartutako baldintzak betetzea. 

 Eman beharreko zerbitzuen zehaztapenak argitzea. 

 Behar besteko erreakzio-tartea. 

 Komunikazio arina, koordinazio-lanak egingo dituen figura 
baten bidez. 

 Norgehiagoka bermatuko duten hautatze-irizpideak 
ezagutzea. 

 Lankidetza estua. 

 1.1.4 arriskua: ospea. Harremanak hirugarrenekin 

 2.2.6 arriskua: eskakizunak hirugarrenei eta 
Sozietateko kideei (aliatuei) 

 2.4.1 arriskua: aliantzak 

 2.4.2 arriskua: negozioaren kontzentrazioa 

 2.4.4 arriskua: zerbitzuak kanpoan kontratatzea 
(azpikontratazioa) 

 3.5.1 arriskua: kontratuak kudeatzea 

 3.5.3 arriskua: datuen babesa eta informazioaren 
kudeaketa 

Gizartea 

 Komunikazio Ataletik modu jarraian 
kudeatutako komunikazio-bide 
desberdinak (prentsa-oharrak, 
prentsaurrekoak). 

 Webgunea (inkestak, sare soziala, 
Bezeroen Arretarako Zerbitzua) 

 Urteko jarduerari buruzko txostena. 

 Bere jardueren gardentasuna eta gobernua. 

 Baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea. 

 Aberastasuna eta ongizatea sortzea, euskal ekonomia sustatu 
eta garatzearen ondorioz. 

 1.1 arrisku-taldea: Gobernua 

 1.2.1 arriskua: kultura etikoa 

 2.3.3 arriskua: jardueraren kudeaketa 

 3.5.3 arriskua: datuen babesa eta informazioaren 
kudeaketa 

 3.7.1 arriskua: markak eta erakundearen ospea 
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Antolaketa-egitura 
Organigrama funtzionala: 

 

 

EQUIPOS DEPARTAMENTALES – SAILETAKO LAN-TALDEAK 
 

 

Zuzendari Nagusia da erakundeko organo exekutibo gorena. Hari dagokio 
erakundearen zuzendaritza eta enpresa-kudeaketa egikaritzea. Bere lana aurrera 
eramateko, Zuzendaritza Batzordearen eta Administrazio Kontseiluaren laguntza 
dauka. 

 

Prozesuen Mapa: 

DISEINUA 

LAGUNTZA-PROGRAMEN KUDEAKETA

ENPRESAK LEHIAKORRAGO BIHURTZEKOO 

ZERBITZUAK

NAZIOARTEKOTZE ZERBITZUAK

ETENGABEKO 

HOBEKUNTZA

ADMINISTRAZIOA

ESTRATEGIA

E
G

L
S

E
N

P
R

E
S

A

BEZEROEN ARRETA

ZERBITZU OROKORRAKINFORMATIKA ZERBITZUAK

JURIDIKOAKOMUNIKAZIOA
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Erronkak eta helburu estrategikoak 

SPRIren xedea da euskal enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzea eta 
lehiakortasun hori bultzatzea, horren bidez Euskadin aberastasuna sortzeko eta 
bertako herritarren ongizatea hobetzeko, betiere, giza-garapen jasangarri batetik 
abiatuta. Finean, euskal gizartearen esanetara dago SPRI, eta, bereziki, euskal 
enpresen zerbitzura. 

Horrez gain, 2014-2016 Industrializazio Planean ezarritako erronkak betetzeko 
lan egiteko konpromisoa dauka. 
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Zehazkiago, SPRIK parte-hartze zuzena du honako hauetan: 

 

 

3.ARDATZA 

INDUSTRIA AURRERATUA 

 Kudeaketa-ereduen alorreko eraberritze programak-INNOBIDEAK 

 Nazioartekotzea 

 Enpresen lehiakortasuna hobetzea IKTen alorreko tresna eta 

programen bidez 

1.ARDATZA 

ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK 
 Berritzaileak izan eta enplegua sortzen duten enpresa txiki eta 

ertainen inbertsioak finantzatzea- GAUZATU 

 Inbertsiorako finantza-laguntza 

2.ARDATZA 

INDUSTRIA-PROIEKTU 

ESTRATEGIKOAK 

 Kanpoko inbertsio estrategikoak erakartzea eta atxikitzea-Invest in 

the Basque Country 

 Inpaktu handiko sektore-jarduerak finantzatzea-Renove 

Maquinaria 

 barne ekintzailetza: EKINTZAILE, BARNEKINTZAILE, CONNECT… 
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3. Kudeaketa iraunkorreko ikuspegia 
 

Egun bizi dugun krisi ekonomikoan, sozietate publikoen kudeaketa arduratsua 
izan behar da. Horrek esan nahi du baliabide publikoak kudeatzean kontuan 
hartu behar dituztela gastuaren kontrola, efizientzia eta gobernua. 

Bi giltzarri horiek konbinatzeak ahalbidetu du dimentsio ekonomikoan kudeaketa 
hobetzeko ahaleginaren bidez identifikatutako emaitzak lortzea. Horretarako 
baliabideak hauexek izan dira, besteak beste: 

 Barne-funtzionamendurako onetsitako Kode Etikoa; webgunean 
argitaratu da. 

 Gardentasunaren Ataria, non aldian-aldian argitaratzen baita 
Sozietatearen funtzionamenduari, plangintzari eta kontrolari lotutako 
informazioa. 

 Webgune hobetua: parte-hartzaileagoa eta erabilerrazagoa da orain. 

 Ingurumen-kudeaketako Sistema, Ekoscan ziurtagiriarekin. 

 ISO 9001 arauen araberako kudeaketa-prozesu sistematizatuak. 

 

 

Kudeaketa sistema 
SPRIren kudeaketa-sistemak barne hartzen ditu kalitatea, ingurumena eta lan-
arriskuen prebentzioa. 

Kudeaketa sistema hori jarduera guztietan ezarrita dago, ISO 9001 ziurtagiria du 
1996tik, eta, 2011tik, Ekoscan ziurtagiria ere bai. 

Bere Bikaintasun Politikan definitzen den bezalaxe, "Kalitatea zera da: gure 
bezeroak ase geratzea gure zerbitzuak jasotzen dituztenean, hau da, bezeroak 
jartzea gure jardueraren ardatz. Horrek harreman zuzena dauka lantaldearen 
kalitatearekin, zeinak ardura eta profesionaltasunez diharduen, gure zerbitzuen 
kalitatea lortu, mantendu eta hobetzeko helburuarekin. Gainera, horrek guztiak 
balio erantsia dakarkio emandako zerbitzuari". Urteetan zehar baldintza guztiak 
bete direnez, etengabe hobetu ditugu garatutako jarduera guztiak. Beraz, 
prozesu bidezko kudeaketa da gure zerbitzuen kalitatea lortzeko, mantentzeko 
eta hobetzeko tresna: eraginkortasun-eza saihesten du eta eskainitako 
zerbitzuari balio erantsia ematen dio.  
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SPRIk, kudeaketa hobetzeko hartua duen konpromisoaren osagarri bezala, 
sistema informatiko indartsu, sendo eta malgua behar du, antolakuntzaren 
bilakaerari egokituz joango dena, euskal enpresa-sarearen beharrizanei modu 
eraginkorrean erantzun ahal izateko.  

Ekoscan arauaren arabera ezarritako Ingurumenaren Kudeaketa Sistema ere 
funtsezko lanabesa izan da ingurumen arloko hobekuntza sistematizatzeko; arlo 
horretako elementuak identifikatu, kuantifikatu eta lehenesteko; eta helburuak 
ezartzeko. Prozesua itxiko da interes-taldeei jakinarazita zeintzuk izan diren 
lortutako hobekuntza-emaitzak.  

Beste alde batetik, Lan-arriskuen prebentzioaren alorrean, SPRIk enpresaz 
kanpoko prebentzio zerbitzua hautatu du, eta IMQ Prevención sozietateak 
ematen dio zerbitzu hori. Enpresaz kanpoko prebentzio-zerbitzu horrek 
segurtasuna, industria-higienea, ergonomia, psikologia aplikatua eta osasunaren 
zaintza aurreikusten ditu. 

Prebentzio-sistemaren gainean 2014an egindako analisitik ondorioztatu da 
aztertutako 13 baldintzetatik, % 100 betetzen direla. 

SPRIri aplikatzen zaizkion segurtasun- eta osasun-irizpideak aplikatzen zaizkie 
bezeroei ere, Lan-arriskuen Prebentziorako barne-kudeaketa sistemarekin bat 
etorrita; sistema horren auditoria, bestalde, kanpoko enpresa batek egiten du. 
Era berean, langile guztien esku dago enpresaren prebentzio-politika 
(Intranetean). 

Gainera, kudeaketa-sistema horren bidez garatu dira Gobernu Arduratsuari 
buruzko Gidatik, Barne-kontrolari eta Arriskuen Kudeaketari buruzko 
Eskuliburutik, barne-kudeaketatik, Datuen Babeserako Lege Organikotik 
(15/1999 Legea), eta abarretik eratorritako jarduerak. 

 

Kontrol-sistemak 
Indarreko legeria bete egiten dela kontrolatzeko eta ikuskatzeko mekanismo-
sorta dauka SPRIk. Sozietate publikoa denez gero, aurreikusitako mekanismo 
horiek guztiak aplikatuko zaizkio, bere jarduera gauzatzeko prozesuan zehar: 

 

 Barne-auditoriak: 

Barne-ikuskaritzen Plana zehazten da urtero-urtero, eta, bertan, Sozietatearen 
jarduera guztiak biltzen dira. 
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 Kanpo-auditoriak: 

o ISO 9001 auditoria 

Sistemaren heldutasun-maila egiaztatzen da urtero, eta ISO 9001 arauak 
ezarritako baldintzak betetzen direla ere bai. 2014an egindako auditorian 
ondorioztatu zen "kudeaketa-sistema eraginkorra dela, bezeroen baldintzak 
betetzeari eta aplikatzekoak diren legezko baldintzei dagokienez." 

o EKOSCAN auditoria 

2011n ingurumen-kudeaketari buruzko EKOSCAN ziurtagiria lortu zuen 
SPRIk. Kanpo-auditoriak erakutsi du sistema osoa egokiro ezarrita dagoela. 
2014ko auditoriak, bestalde, indargune bat nabarmendu du: "...aurreko 
auditorietan iradokitako hobekuntzak txertatu dira Ekoscan® sisteman. 
Sistema hori txertatzen hasi da SPRIren kalitate-kudeaketan." 

o Erakunde independenteak egindako kontu-auditoria 

SPRIk urteko bere informazioaren kanpo-auditoria egiten du: bai urteko 
kontuena, baita kudeaketa txostenarena ere. Horretarako, auditoria 
independentea kontratatzen du. 2014ko urteko kontuen auditoriari buruzko 
txostenak dio "2014ko ekitaldiko urteko kontuek fidelki islatzen dutela 
Sozietateak 2014ko abenduaren 31n zuen ondarea eta finantza-egoera, bere 
eragiketen emaitzak eta bere efektibo-fluxuak, alor guztietan". 

o Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren auditoria 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak fiskalizatzen du EAEko sektore publikoaren 
eta funts publikoak jasotzen dituzten pertsona fisiko zein juridikoen 
kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa. Eusko Legebiltzarrak funtzioak 
eskuordetuta dihardu aipatutako Epaitegiak; independentzia osoz jarduten 
du, eta diru publikoaren kudeaketa legearen araberakoa, erregularra eta 
eraginkorra izan den ebatzi behar izaten du. Epaitegi horrek auditoriak 
egiten ditu SPRIn, aldian behin, eta, batez ere, Sektore Publikoko Kontratuen 
Legea egokiro bete ote den ikuskatzen du. Auditoriei buruzko txostenak 
Eusko Jaurlaritzari, Eusko Legebiltzarrari eta Estatuko Kontuen Epaitegiari 
bidaltzen dizkio. Herritarrek ere eskuratu ditzakete txosten ofizial horiek, 
erakunde horren webgunean: www.tvcp.org  

http://www.tvcp.org/
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o Auditoria egitea eta Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia Kontrolerako Bulegora 
"reporting"a igortzea. 

Egindako auditoriez gain, hiru hilean behin jardueren deskargua egiten da, 
hain zuzen ere, Gobernu Arduratsuari buruzko Gidaren, eta Barne-kontrolari 
eta Arriskuen Kudeaketari buruzko Eskuliburuaren ezarpena betetzeari 
lotutako jarduerena. 

o DBLO auditoria 

Bi urtean behin egiaztatzen da bete egiten direla Datuen Babeserako Lege 
Organikoa eta segurtasunaren zein datuen babesaren alorrean indarrean 
dauden prozedurak eta jarraibideak. 

o Bai Euskarari ziurtagiria berritzea 

Ziurtagiri Elkarteak egiten ditu urteroko jarraipen, sustapen eta ebaluazio 
lanak, hizkuntza-araudia bete egiten dela bermatzeko. 
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4. Dimentsio ekonomikoa 
 

SPRI zenbakitan. Zifra esanguratsuenak 
SPRIren ardatzetako bat izan da jarduerak garatu eta kudeatzea Enpresa-
sustapen, Nazioartekotze eta Eraberritze arloetan. Sozietatearen beste 
eginkizunetako bat izan da euskal enpresa-sarearen esku jartzea zenbait 
baliabide ekonomiko, programa eta partaidetzako sozietateren bitartez. 
 
Teknologia eta Eraberritze Arloa: 

 Teknologia:2014an zehar 123.401.430 euro kudeatu ditu SPRIk, enpresei zein 

zientzia eta teknologia sareko eragileei zuzendutako diru-laguntzen bidez. 

Laguntza horien xedea da I+G+b eremuko enpresa-proiektu teknologikoak 

bultzatzea, eta, horrela, teknologia-talde eta -zentroen (enpresaren nahiz 

ikerkuntzaren alorrekoak) sarea ehuntzen jarraitzea. 1.100 teknologia-enpresak 

baino gehiagok jaso dituzte laguntza horiek. 2014an kalifikazioari buruzko 2.559 

txosten egin dira zerga-eraginetarako, 1.302 enpresentzat. SPRIk, bestalde, 

Enterprise Europe Network-en (EEN, Enpresa Aholkularitzarako eta 

Eraberritzeari laguntzeko Europako Sarea) buru da. 10 mintegi egin ditu EENk, 

2014an zehar; 81 lagunek hartu dute parte bertan, eta 12 buletin argitaratu dira, 

2.960 harpideduni banatzeko. Horrez gain, SPRIk Eranet Europaren zenbait 

proiektu koordinatu, eta beste zenbaitzuetan parte hartu du: 6 partzuergo dira, 

eta I+G+b laguntzeko programak sustatu eta abiatzen dituzte Europako herrialde 

eta eskualde desberdinen artean, modu koordinatuan.  

 Eraberritzea: 2014an 55 jarduera burutu ditu "Innobideak Prestakuntza" 

programak, kudeaketa aurreratuko formakuntzaren alorrekoak guztiak. 1.602 

lagunek hartu dute parte horietan. "Innobideak Lehiabide" programa, berriz, 

ingurune globaletan euskal enpresaren lehiakortasuna azkartzera zuzenduta 

dago. 26 proiektuk jaso dute programa horren babesa, eta SPRIk diru-laguntza 

zuzenak esleitu ditu bertatik: guztira, 852.427,68 euro banatu ditu. Beste alde 

batetik, 2014ko ekitaldian zehar "Innobideak Kudeabide" programa jarri da 

martxan, Euskalitekin eta hiru foru aldundiekin lankidetzan. Programa horren 

xedea da euskal enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna hobetzea, 

kudeaketaren hobekuntzatik abiatuta. Programa horri esker 246 kudeaketa-

kontraste egin dira eta, hortik, gaurko datara bitarte, 71 proiektu pilotu eta 106 

finkatze-proiektu sortu dira. Finkatze-proiektu horietatik 12 dagozkie 50 

langiletik gorako enpresei. SPRIk bat egiten du helburu horrekin, eta 101.538 
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euro bideratu ditu xede horretara, diru-laguntza zuzenen bidez. Azkenik, 

"Innobideak Pertsonak" programa diseinatu da, eta 2015ean abiaraziko da. 

Programa horren helburua da langileek enpresan parte hartzea sustatzea, hori 

funtsezkotzat jotzen baita, lehiakortasuna eta lurraldeko kohesio soziala 

hobetzeko. 

 Informazioaren Gizartea: 891 enpresak jaso dute laguntza, guztira 2.981.632 

euroko zenbatekoarekin. Horrez gain, beste 711 enpresek jaso dute 

aholkularitza IKTak jartzeko. Eta 11.478 lagun inguru egon dira informazioaren 

teknologia berriei buruz antolatutako 855etik gorako jardunaldi eta 

ikastaroetan. 2014an,  841 proiektu lagundu dira enpresa txiki eta ertainetan 

IKTak txertatzeko, "Hobeki Digital@" programaren bidez: 2.306.708 euro banatu 

dira. Enpresa zein profesionalen elkarteetan informazioaren teknologiak 

txertatzeko "Asociación +Digital@" programak, bere aldetik, 50 proiektu diruz 

lagundu ditu 2014an zehar: 674.854 euro, guztira. "Implantación de Soluciones 

TIC" programak, berriz, IKTen alorreko 9.536 soluzio txertatu ditu 711 

mikroenpresatan. Era berean, 2014an zehar 3.145 lagunek hartu dute parte 

autonomoak eta mikroenpresak IKTen eremuan trebatzeko antolatutako 577 

ikastaroetan, eta aukera izan dute zenbait tresna beraien negozioen 

kudeaketarako erabiltzen ikasteko. Aipatutako guztiarekin batera, Enpresa 

Digital@ zentroetan 270 ekitaldi antolatu dira, non 8.246 lagunek hartu baitute 

parte. 8 barnetegi teknologiko ere egon dira, eta 87 lagunek hartu dute parte 

horietan. Azkenik, IT Txartelaren 12.310 azterketa egin, eta 6.176 ziurtagiri 

eman dira. 

 

Enpresa-sustapen Arloa: 

 Ekintzailetza eta Garapen Ekonomikoa: AFI programak 121 enpresa lagundu 

ditu 2014an, 45 milioi euro inbertitu dira eta 37 milioi euroko mailegu-bolumena 

sortu da. "GAUZATU" programak, bere aldetik, 51 proiektu onetsi ditu: 44 

industriatik zetozen, eta 7k kanpoan ezartzeko helburua zuten. Aurreikusi da 

industrian onetsitako proiektuek, guztira, hiru urtetan 157 milioi euroko 

inbertsio-bolumena izango dutela, eta 531 lanpostu sortuko dituztela. Kanpo-

ezarketen eremuan, berriz, 15 milioi euroko inbertsioa sustatuko da, eta 62 

lanpostu berri sortuko dira. "Renove Maquinaria" programari dagokionez, berriz, 

eta 108 milioi euroko inbertsio induzitua bitarte, 337 enpresa txikik eta ertainek 

aukera izango dute ekoizpenerako beren ekipamendua berritzeko eta 

segurtasun zein lan-osasunaren alorreko arauetara egokitzeko. 2014an zehar, 

bestalde, 99 "Ekintzaile" proiektuk, 36 "Barnekintzaile" proiektuk eta 2 

"MiniConnect" proiektuk jaso dute laguntza. "Sucesión-Relevo Generacional" 
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programaren barruan 33 proiektu onetsi dira 2014an zehar; horrek 747 lanpostu 

mantentzeari eragingo dio. 
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 "Invest in the Basque Country": Inbertsioaren arloko 5 proiektu berri abiarazi 

dira, eta aurreikusi da horiei esker 142 lanpostu sortu, eta beste 170 lanpostu 

mantenduko direla. Orotara, 50 proiektu berri izapidetu dira -kudeaketa edo 

erabakitze-fasean daude-, eta finkatu egin da dagoen inbertsioa. Gainera, 

bultzada berria eman zaio atzerriko kapitala izan eta Euskadin finkatuta dauden 

enpresei etengabeko arreta emateko zerbitzuari; bilerak egin dira 22 

enpresarekin 

 Ekimen estrategikoak: Euskadiko lehiakortasun politiken plangintza 

estrategikoaren alorrean, 2014ko ezaugarri nagusia izan da politika horiek 

finkatzea, gobernu eta herrialde estrategia gisa, "RIS3" Espezializazio 

Adimentsuaren Estrategiaren baitan. Gainditu egin dira "RIS3" Espezializazio 

Adimentsuaren Estrategia horren gaineko aurreikuspenak biozientzia, 

nanozientzia eta mikroteknologia ezagutza-eremu trinkoetan, garapen 

teknologiko eta industrialean, eta fabrikazio aurreratuan. 

 

Nazioartekotze Arloa:  

 2014an ahalegin handiak egin dira enpresetan zabalkundea egiteko, hain zuzen 

ere, toki zehatz batzuetan negozioak abiatzeko dauden aukerei buruz: 

sektore/herrialdeko eta aukera/herrialdeko 9 ekitaldi antolatu dira Euskadin, eta 

euskal enpresentzako 14 topaketa kanpo-merkatuetan; horrekin batera, izaera 

aldeaniztuneko negozioak erakartzeko hitzarmenak sinatu eta jarduerak gauzatu 

dira.  

 176 euskal enpresek sustatutako 342 proiektu gauzatu ditu SPRIk, eta enpresa 

horiei 359 laguntza-zerbitzu eman zaizkie. 

 2014an zehar SPRIk jarraitu du euskal enpresei laguntza eta erraztasunak 

ematen, zenbait alorretan: merkatu aldeaniztunean sartu daitezen; 

garapenerako banku aldeaniztunen zein nazioarteko finantza erakundeen 

laguntza eta finantziazioa duten proiektu, kontratu eta ondasun zein zerbitzuak 

eskuratu ditzaten; eta aipatutako erakundeek garatze bidean dauden 

herrialdeetako sektore pribatuko inbertsio-proiektuetarako eskaintzen duten 

finantziazioa lortu dezaten. 
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Zerbitzu korporatiboak: Komunikazioa, Idazkaritza Orokorra eta Laguntza 

Zerbitzuak 

Aurreko ekintzei oso lotuta dago zerbitzu korporatiboek SPRI Taldean 2014an zehar 

izandako jarduera. Aipatzekoak dira Bezeroen Arretarako Zerbitzuak artatutako 

30.000tik gorako kontsultak: bere Zerbitzu Kartan ezarritako konpromisoei eutsi egin die 

zerbitzu horrek. 

 

Iturria: Urteko txostena 2014 

 

 

 

 

Sortutako eta banatutako balio ekonomiko zuzena 
Jarraian, sozietatearen jarduera ekonomikoaren alorreko adierazle nagusiak: 
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 2014 2013 

Sortutako balio ekonomiko zuzena (BEZ) 22.338.429 14.576.404 

Negozioen zifra, zenbateko garbia 984.815 1.162.809 

Emandako zerbitzuak 317.039 401.680 

Partaidetzetatik jasotako dibidenduak 667.776 761.129 

Ustiapenari lotutako beste diru-sarrera 
batzuk 

21.299.142 13.378.483 

Ekitaldiaren emaitzara gehitutako ustiaketa 
diru-laguntzak 

21.278.235 13.316.238 

Diru-sarrera osagarriak 20.907 62.245 

Diru-laguntza finantzarioak 54.472 35.112 
Balore negoziagarriak eta bestelako 
finantza-tresnak 

54.472 35.112 

Balio ekonomiko zuzen banatua (BEZ) (22.506.735) (14.739.807) 

Eragiketen kostuak (17.310.561) (9.384.303) 

Kanpo-zerbitzuak (8.160.834) (7.963.298) 

Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk (9.024.479) (1.485.866) 

Galerak eta narriadura zein horniduren 
aldaketa, eragiketa komertzialen eraginez 

(140.758) - 

Beste emaitza batzuk 15.510 64.861 

Langileentzako ordainsariak eta 
sozietatearen mozkinak 

(5.019.015) (5.019.015) 

Soldatak, ordainsariak eta horien antzekoak (4.089.069) (4.244.284) 

Sozietatearen kargak (929.946) (934.735) 

Finantza gastuak 99 (4.315) 
Zorrak Taldeko enpresekin eta sozietate 
elkartuekin 

(601.087) (583.580) 

Finantza izaerako diru-laguntzak egoztea 601.087 583.580 

Desberdintasunak kanbio-motan 99 (4.315) 

Administrazioa (177.257) (172.170) 

Zergak (8.953) (8.767) 

Irabazien gaineko zergak (168.304) (163.403) 

Atxikitako balio ekonomikoa (ABE) (12.326.723) (14.117.818) 

Amortizazioak (194.881) (205.177) 

Narriadura eta finantza-tresnak zein 
ibilgetua besterentzearen emaitza 

(12.131.842) (13.912.641) 

Oharra ABEa: amortizazioen eta narriadura estimatuen batuketa. 
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Jarraian auditoria izan duten SPRIren balantzeak, 2014ko eta 2013ko abenduaren 
31ko datadunak: 

 
AKTIBOA PASIBOA 

 2014 2013  2014 2013 

Ezohiko aktiboa 414.183.398 416.037.056 Ondare garbia 400.503.087 405.753.398 

Ibilgetu materiala 265.859 415.665 Berezko funtsak 396.235.833 401.053.361 

Higiezinen alorreko 
inbertsioak 

902.801 947.876 

Jasotako diru-
laguntza, dohaintza 
eta legatuak 

4.267.254 4.700.037 
Taldeko enpresetan 
eta enpresa 
elkartuetan epe 
luzera egindako 
inbertsioak 

362.481.674 361.146.998 

Finantza-inbertsioak 48.873.577 51.698.726 Ezohiko pasiboa 22.296.808 21.864.025 

Zerga 
geroratuengatiko 
aktiboak 

1.659.487 1.827.791    

Ohiko aktiboa 16.029.270 25.024.873 Ohiko pasiboa 7.412.773 13.444.506 

Zordunak 6.867.706 10.969.485    

Taldeko enpresetan 
eta enpresa 
elkartuetan egindako 
inbertsioak 

3.150.000 4.150.591    

Periodifikatzeak - 189    

Eskudirua 6.011.564 9.904.608    

Aktiboa, guztira 430.212.668 441.061.929 
Ondare garbia eta 
pasiboa, guztira 

430.212.668 441.061.929 

 

Ustiatze diru-laguntzak  2014 

Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak, programen kudeaketa-kostuak 
ordaintzeko 

12.136.428 

Eusko Jaurlaritzak Taldearen enpresei eta enpresa elkartuei emandako 
diru-laguntzak 

2.664.862 

Eusko Jaurlaritzak hirugarrenei programengatik emandako diru-
laguntzen estaldura 

6.359.617 

Beste ustiatze diru-laguntza batzuk 117.328 

GUZTIRA 21.278.235 
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Era berean, Sozietatearen finantziazio-iturrien artean, jasotako kapital-ekarpenak 
nabarmentzen dira. Sozietatearen kapitala, 2014ko abenduaren 31n, 4.274.083 
akzio izendunez osatuta dago, bakoitza 100 eurokoa. 2013ko ekitaldia itxi 
zenean, berriz, Sozietatearen kapitala 4.197.308 akzio izendunez osatuta zegoen, 
bakoitza 100 euroko balio izendunarekin. Hauexek dira akziodunak, eta 2014ko 
abenduaren 31ko datan zein 2013an kapitalean zuten partaidetza: 

 

Sozietatearen 
kapitala 

Partaidetzaren 
%, 2013 

Balio 
izenduna, 

2013 

Partaidetzaren 
%, 2014 

Balio izenduna, 
2014 

Euskadiko Ogasun 
Orokorra 

% 99,01 415.592.700 % 99,03 423.270.200 

Kutxabank SA % 0,99 4.138.100 % 0,97 4.138.100 

GUZTIRA % 100 419.730.800 % 100 427.408.300 

 

Sozietateko Akziodunen Batzar Nagusiak kapitala 5.277.500 euroan eta 
2.400.000 euroan handitzea onetsi zuen, 2014ko ekainaren 4an eta abenduaren 
29an, hurrenez hurren. Horretarako akzio izendunak jaulki zituzten, 52.775 
lehenengo eta 24.000 gero, bakoitza 100 euroko balio izendunarekin. Akzio 
horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiak bereganatu eta ordaindu 
zituen, aurretiaz gainontzeko akziodunek haien lehentasunezko harpidetza-
eskubideari uko egin eta gero.  

 

Pertsonak 
Hona hemen 2014ko eta 2013ko ekitaldietan zehar izandako langileen batez 
besteko kopuruak, kategoriaka: 

 Langileen batez besteko kopurua 

 2014 2013 

Zuzendari nagusia (130-99 Dekretua) 1 1 

Zuzendaritza Batzordea 6 6 

Goi-mailako teknikariak 38 38 

Ertain-mailako teknikariak 6 7 

Administrariak 14 14 

GUZTIRA 65 66 
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2014 eta 2013ko ekitaldiak ixtean, 15 lagunek osatzen dute Administrazio 
Kontseilua; horietatik 5, emakumeak dira. 

 

2010ean, batez bestean, % 5eko murrizketa eman zen, eta 2011n soldatak izoztu 
egin ziren. Soldatak izoztuta mantendu dira 2015era arte. 

Horrekin batera, sozietateak beretzat gordetzen dituen irabaziek zenbateko 
hauek izan zituzten 2014an: 

 

Sozietatearen irabaziak Zenbatekoa €-tan 

Bizitza-asegurua 23.352,89 

Itzarri BGAEri egindako ekarpenak - 

Kontsumorako maileguak - 

 

 

Aliatuak eta hornitzaileak 
SPRIk izaera estrategikoa duten hornitzaileak ditu: bezeroei zuzenean lotutako 
zerbitzuak ematen dituzte, eta bezero horiekin harreman zuzena dute. Hartara, 
hornitzaile estrategiko horiek funtsezkoak dira Sozietateak eskaintzen dituen 
produktuetarako. 

SPRI sektore publikoaren parte da eta, beraz, Sektore Publikoko Kontratuen 
Legearen Testu Bategina (SPKLTB) aplikatzen zaio. Testuinguru  horretan, barne-
jarraibide batzuk ditu kontratazio kontuetarako. Horien xedea da SPRIren barne-
prozedurak arautzea, erregulazio harmonizaturik gabeko kontratuak esleitzeko; 
modu horretan bermatuko dira publizitate, lehia, gardentasun, isilpekotasun, 
berdintasun eta diskriminaziorik ezaren printzipioak, eta kontratua esleituko zaio 
eskaintza ekonomiko abantailatsuena aurkezten duenari. Finean, SPKLTBk 
agindutakoa bete egiten dela bermatuko da. Aipatutako jarraibideak argitaratuta 
daude gure webgunean, "Kontratugilearen Profila" izeneko atalean. Hor 
argitaratzen ditugu lizitazio-iragarkiak, administrazio-baldintzen agiriak eta 
kontratuaren esleipena. 

SPRIk hornitzaileak kudeatzeko jarraitutako sistemak, zenbait kontu aurreikusten 
ditu: alta eta homologazio prozesuak; ebaluazioa eta balorazioa; prestakuntza-
jarduerak; eta kontratazioen kontrola eta jarraipena. 
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240 hornitzaileri egin zizkion erosketak SPRIk, 2014an, horrek dakarren trakzio-
indarrarekin. Hornitzaile horietatik guztietatik 126 esanguratsuak direla esan 
daiteke, 10.000 eurotik gorako kontratazio-bolumena izan dutelako. 

Hau izan da hornitzaileei fakturak ordaintzeko batez besteko epe ponderatua, 
2014ko eta 2013ko ekitaldietan zehar: 
 

 

Egindako ordainketak eta ordaintzeke daudenak 
ekitaldia ixteko datan 

2014 2013 

Zenbatekoa % Zenbatekoa % 

Legeak aurreikusitako gehienezko epe 
barruan egindakoak  

6.344.316 % 81,67 7.062.497 % 79,80 

Gainerakoak 1.423.496 % 18,33 1.788.258 % 20,20 

Ekitaldian egindako ordainketak, guztira 7.767.812 % 100 8.850.755 % 100 

Ordainketen PMPEak (egunak) 26 21 

 

Azpimarratu beharra dago 2014ko ekitaldian hornitzaile bati berari ere ez zaiola 
egin erosketen bolumen globalaren % 6tik gorako portzentajea gainditu duen 
erosketarik. 

 

 

Bezeroak 
SPRIk gizartean izandako eraginak aztertzeko, eskainitako produktu eta 
zerbitzuen kudeaketaren ondorioz lortutako analisiak aztertu, besterik ez da egin 
behar. 

Funtsezkoa da azpimarratzea SPRIren misioa zein den: "euskal enpresen 
lehiakortasuna hobetzen laguntzea eta lehiakortasun hori bultzatzea, horren 
bidez Euskadin aberastasuna sortzeko eta bertako herritarren ongizatea 
hobetzeko, betiere, giza-garapen jasangarri batetik abiatuta. Hori guztia, 
gainera, Eusko Jaurlaritzaren ekonomia-sustapen politikaren eremuan". Horrela, 
bada, eskainitako zerbitzu eta programak garapenaren alorrekoak dira, eta 
tokiko komunitateari zuzentzen zaizkio. 

Jarraian 2014ko datu kuantitatiboak, arloka kudeatutako laguntzen zenbatekoari 
dagokionez, non islatzen baita horren guztiaren helburua dela Euskadi 
aurreratuago, emankorrago eta lehiakorragoa lortzea. 
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Laguntza-programak 
Onetsitako 
proiektuak 

Kudeatutako 
laguntzaren 
zenbatekoa, 
milaka €-tan 

Finantzaketa  508 40.725,20 

Ekintzailetza 170 2.467,46 

IKTak 891 3.001,03 

Teknologia 937 123.239,08 

Eraberritzea  38 953,97 

GUZTIRA 2.544 170.386,73 

Iturria: Jarduerari eta Kudeaketa-kontrolari buruzko Txostena 2014 

 

Programa hauek EAEko 3.681 enpresatik gorako proiektuak babestu dituzte 
2014ko ekitaldian zehar. 

2014an kudeatutako laguntza-programek, beraz, eragin argia dute euskal 
gizartearengan. Proiektu horiek zera lortzen dute: 

 Izaera pribatuko inbertsioak mobilizatzea, 260 milioi eurotik gorako 
zenbatekoarekin. 

 9.500 lanpostu baino gehiago mantentzen eta 531 lanpostu berri eratzen 
laguntzea. 

 Aholkularitza zerbitzuen kontratazioa eragitea, 15,5 milioi euroko 
zenbatekoarekin. 
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5. Dimentsio soziala 
 

Bezeroak 
Interes-talde honek barne hartzen ditu SPRIren zerbitzu profesionalak baliatzen dituzten 
edo iraganean baliatu dituzten euskal enpresen sareko kideak, ekintzaileak eta 
elkarteak. 

Bezeroaren segurtasunaren ikuspegitik, SPRIren programa guztiak daude jarduera, 
dokumentu eta bestelako elementu guztiak barne hartzen dituen prozesu baten 
barruan; onuradunei laguntza-programa eta -zerbitzuak eskaini aurretik, prozesu hori 
jarri behar da martxan. Praktikan, eskaerak aurkezteko epea zabaldu aurretik egin 
beharreko guztia barne biltzen du prozesu horrek.  

Horrez gain, Arlo Juridikoak aipatutako programa eta zerbitzuak gainbegiratzen ditu, 
Administrazio Kontseiluak horiek onetsi aurretik; hala egiten dute egiaztatzeko bete 
egiten direla legeak ezarritako baldintzak. Horrek guztiak, gainera, aukera ematen du 
legeak araututakoaren eta hartzen diren borondatezko kodeen gaineko kontrol 
handiagoa izateko. 

SPRIk bezeroekin komunikatzeko zenbait tresna ditu, eta horiek baliatzen ditu 
zerbitzuari zein martxan dauden proiektuei buruzko informazioa helarazteko, eta 
gorabeherei, erreklamazioei eta asebetetzeari buruzko informazioa jasotzeko. 

2013 erdialdean SPRIren aurreko webgunearen bertsioa berritu zen, berau 
komunikaziorako tresna eta zuzeneko kanal eraginkorra izan zekion, batez ere, gure 
bezeroari, alegia, euskal enpresari. Webguneak eremu komertzial eta komunikazio-
eremu eraginkorra izan nahi du, non sare sozialak komunikazio eta parte-hartze tresna 
gisa erabiliko baitira. 

SPRIren Interneteko domeinu berria, euskal enpresarentzat interesgarri eta, areago, 
beharrezkoak diren edukien kudeatzaile gisa pentsatua dago. Komunikatzeko bidea den 
neurrian, gainera, kudeaketari buruzko informazio-eduki guztiak jasotzen ditu 
webguneak, hain zuzen ere, SPRI Taldearen kudeaketa-eremu bakoitzarenak 
(Teknologia, Eraberritzea, Ekintzailetza, Nazioartekotzea, Fabrikazio Aurreratua eta 
Azpiegiturak). Eduki horiek zenbait komunikazio-bideren bitartez zabaltzen dira 
(buletinak eta arlokako buletinak), eta askotarikoak dira: berriak; mota guztietako euskal 
enpresei irratian egindako elkarrizketen grabazio esklusiboak; enpresentzako 
antolatutako jardunaldien bideo-grabazioak; eta jardunaldi horietan aurkeztutako 
dokumentazioa. 

Horrek guztiak, gainera, webguneko Edukien Bankuko parte da, eta lehenago aipatutako 
sare sozialetara igota dago. Horri esker handiagoa da material horren zabalkundea.  

Webgunearen errotikako eraldatze horren lehen ondorioa izan da bisitarien kopurua 
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handitu egin dela. 2013ko lehen seihilekoan 46.000 izan ziren bitartean, 2015ean 75.000 
bisitari izan ditu webgune berrituak. 

www.spri.eus webgune berrian honako buletin hauek ditu SPRI Taldeak, gaur egun:  

- Batetik, SPRIren "Newsletter"a: hilero argitaratzen da eta 30.000 helbidera 
baino gehiagora bidaltzen da. SPRIn sortu, eta, bidaltzeko unean, euskal 
enpresarentzat interesgarria izan daitekeen guztia jasotzen da bertan: laguntzak 
eta zerbitzuak; ekitaldien agenda; berriak; eta lehenago aipatutako elkarrizketen 
eta jardunaldien grabazioak. 

- Bestetik, ekitaldien zabalkundea eta horietan izena emateko aukera beste modu 
batean egitea aurreikusi da, euskal enpresentzat hain "inbaditzailea" ez den 
modu batean, hain zuzen ere. Horrela, bada, ekitaldiei buruzko buletin 
espezifikoa sortu da, "Adi Alerta" izenekoa, non jardunaldi interesgarrienak jaso, 
eta www.spri.eusera estekatzen baitira, izen-ematea errazago egiteko eta euskal 
enpresariei hizkuntza gertuago eta erakargarriago batean eskaintzeko. 

- "UPEuskadi!": ekintzailetzari eta intraekintzailetzari buruzkoa 

- "Euskadinnova": Eraberritzeari buruzko berriak 

- "Expanding News": Nazioartekotzeari buruzko berriak 

- "Invest in the Basque Country": atzerriko inbertsioak erakartzeko buletina 

Adituen aburuz, horrelako buletinen zabalkunde-ratioek % 20-40 artekoak izan behar 
dute, zabalkunde hori eraginkorra eta baliozkoa izango bada. Aipatutako bi buletinen 
kasuan, ratioa % 22-35 artean dago, hau da, ekimenak bi hilabete baino ez dituen arren, 
eragin esanguratsua lortu duela. 

 

 

Bezeroen Arretarako Zerbitzua (BAZ) 

Bezeroen Arretarako Zerbitzuak SPRIk kudeatutako programa eta zerbitzuei 
buruzko informazio osoa ematen du, unean bertan. Informazioa lortu daiteke 
gure bulegoetara etorrita, telefono bidez edo bide telematikoak erabilita. 
Zerbitzua, gainera, zentralizatu egin da, eta, horri esker, barne-kudeaketa hobetu 
egin da: arindu egin da lantalde teknikoaren lan-zama 

2012an Bezeroen Arretako Zerbitzuen Karta egin, eta bertan jaso zen, batetik, 
emandako zerbitzuei buruzko informazioa; eta bestetik, zerbitzu horiek 
ematerakoan kalitatearen alorrean hartutako konpromisoak. Zerbitzuen Karta, 
gainera, bezeroekin etengabe harremanetan egotea ahalbidetzen duen 
komunikazio-tresna ere bada. Karta bera eta lortutako emaitzak eskuragarri 
daude SPRIren webgunean (Bezeroen Arretari buruzko atalean). 

Kartan hartutako konpromisoen artean, hauexek nabarmentzen dira: 

http://www.spri.eus/
http://www.spri.eus/
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 Jasotako deien % 90ari 30 segundotan baino gutxiagotan erantzutea; eta 
% 95a, berriz, 60 segundotan baino gutxiagotan. 

 Telefonoaren erantzungailuan utzitako mezuen % 100 erantzutea 24 
orduko epean. 

 Posta elektroniko bidez jasotako kontsulten % 85 erantzutea 2 
laneguneko epean, eta, gainerakoak, 10 laneguneko epean. 

 Gure programa eta zerbitzuetan egindako aldaketen % 80 eguneratu 
egingo dira 5 laneguneko epean, eta gainerakoak, berriz, 15 lanegunetik 
beherako epean. 

SPRIren webguneko Bezeroen Arreta atalean, bestalde, inprimaki labur bat dago, 
bezeroek iradokizunak edota erreklamazioak bidali nahi badizkigute. Zerbitzuari 
buruzko asebetetze inkesta labur bat ere aurkituko dute bertan. Aipatutakoaz 
gain, Bezeroen Arretarako Zerbitzuak aukera ematen du sor litezkeen kontsulta, 
iradokizun, erreklamazio, kexa eta abarri erantzuteko.  

2014an zehar 31.000 kontsultatik gora artatu ditu SPRIren Bezeroen Arretarako 
Zerbitzuak. Telefono deien % 96,3k erantzuna jaso zuten 30 segundo baino 
lehenago; eta jasotako mezu elektronikoen % 98,2, berriz, egun bi igaro aurretik 
erantzun ziren.  

Hona hemen Bezeroen Arretarako Zerbitzuaren datu nagusiak:  

 

ARTATUTAKO KONTSULTAK,
GUZTIRA

ARTATU EZ DIREN DEIAK, %

35.376

1,95%

34.922

0,60%
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0,11%

BEZEROAREN ARRETARAKO ZERBITZUA
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ARTATUTAKO KONTSULTEN %, 1. maila ESKALATUTAKO KONTSULTEN %

81%

19%

75%

25%

80%

20%

75%

25%

BEZEROAREN ARRETARAKO ZERBITZUA

2011 2012 2013 2014

 

Iturria: Kudeaketa Planari buruzko Txostena 

 

2012an ziurtagiria eskuratu eta gero, 2014ko abenduan egindako auditoriak 
adierazi du Zerbitzu horren indargunea dela bezeroen arreta kontrolatzeko 
erabilitako tresna informatikoa, oso datu baliagarriak ematen dituelako, eta 
erraztu egiten duelako zerbitzuan bilaketak egitea zein zerbitzua bera 
kontrolatzea. 
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COMPROMISOS INDICADORES 2012 2013 2014

Jasotako arretaren batez besteko balorazioa.

Valoración media  de Atención recibida.
7,41 7,76 7,87

Harremanetan jartzeko erraztasunaren batez besteko balorazioa.

Valoración media  de Faci l idad de contacto.
7,28 7,44 7,62

Azaldutako interesaren batez besteko balorazioa.

Valoración media  de Interés  mostrado.
7,40 7,59 7,77

Zalantzak argitzeko azkartasunaren batez besteko balorazioa.

Valoración media  de Rapidez en resolución de dudas .
7,38 7,38 7,59

Jasotako arretaren batez besteko balorazio globala.

Valoración media  global  Atención recibida  
7,37 7,54 7,71

Zalantzak argitzeko prestakuntza eta gaitasunaren batez besteko balorazioa.

Valoración media  de Capaci tación y Competencia  para  resolución de dudas .
7,36 7,56 7,84

Profesionaltasunaren batez besteko balorazioa

Valoración media  de Profes ional idad
7,28 7,24 7,54

5 lanegun baino gutxiagoan eguneratutako aldaketen %

% cambios  actual izados  antes  de 5 días  laborables .
80,95% 78,00% 80,95%

5 eta 15 lanegun bitartean eguneratutako aldaketen %

% cambios  actual izados  entre 5 y 15 días  laborables .
7,14% 11,00% 7,14%

15 lanegun baino gehiagoan eguneratutako aldaketen %

% cambios  actual izados  en más  de 15 días  laborables .
11,90% 6,00% 11,9% (1)

30 segundo baino gutxiagoan erantzundako deien %

% l lamadas  atendidas  < 30 segundos
95,00% 92,00% 96,31%

60 segundo baino gutxiagoan erantzundako deien %

% l lamadas  atendidas  < 60 segundos
97,00% 91,00%

98,22% 
(2)

Telefono erantzungailuan jasotako mezu guztiak (%100) 24 orduren buruan 

erantzutea.

Responder el  100% de los  mensajes  recibidos  en el  buzón telefónico 

en 24 horas .

Erantzungailu zerbitzuaren maila

Nivel  de servicio Buzón telefónico

ee

nd

ee

nd
100,00%

2 lanegun baino gutxiagoan erantzundako posta elektronikoko kontsulten %

% consultas  via  correo electrónico respondidas  < 2 días  laborables .
95,5% 95,0% 98,18%

2 eta 10 lanegun bitartean erantzundako posta elektronikoko kontsulten  %

% consultas  via  correo electrónico respondidas  entre 2 y 10 días  laborables .

ee

nd

ee

nd
1,82%

10 lanegun baino gehiagoan erantzundako posta elektronikoko kontsulten %

% consultas  via  correo electrónico respondidas  en más  de 10 días  

laborables .

ee

nd

ee

nd
0,00%

10 lanegun baino gutxiagoan erantzundako kexen %

% quejas  respondidas  antes  de 10 días  laborables .
70,83% 88,20% 86,11%

10 eta 30 lanegun bitartean erantzundako kexen %

% quejas  respondidas  entre 10 y 30 días  laborables .
20,83% 11,80% 13,89%

30 lanegun baino gehiagoan erantzundako kexen %

% quejas  respondidas  en más  de 30 días  laborables .
8,33% 2,90% 0,00%

Ahalik eta gehien murriztea zerbitzuen intzidentziak, urteko kexa 

portzentajea kontsulta guztien %0,5 baino txikiagoa izan dadin.

Reducir a l  máximo las  incidencias  con respecto a l  servicio prestado, 

de forma que el  porcentaje de quejas  anuales  sea  inferior a l  0,5% 

sobre el  tota l  de consultas .

Kontsulta guztien artetik jasotako kexen %

% quejas  recibidas  sobre tota l  de consultas .
0,15% 0,15%

0,12%
(3)

Kalitatezko zerbitzua ematea, bezeroak gustura geratu daitezen jasotako 

arretarekin eta, 10 puntutik 7 puntura bitarteko eskala batean, 0 puntu edo 

gehiago eman diezazkiguten.

Prestar un servicio de ca l idad, donde los  cl ientes  se muestren 

satis fechos  y va loren dicha satis facción en relación con la  atención 

recibida, en una esca la  de 0 a  10, con una puntuación igual  o superior 

a  7 puntos .

Zerbitzu kualifikatu eta profesionala eskaintzea, bezero bakoitzak emandako 

batez besteko balorazioa 7 puntu baino goragokoa izan dadin 0tik 10 

punturako eskalan.

Ofrecer un servicio profes ional  y cual i ficado, de forma que la  

va loración media  dada por el  cl iente, en una esca la  de 0 a  10, sea  

superior a   7 puntos .

Gure programa eta zerbitzuen aldaketen %80 webean eguneratzea 5 

lanegunen buruan, eta gainerakoak 15 lanegun igaro baino lehen.

Actual izar en la  Web 80% de los  cambios  en nuestros  programas  y 

servicios  en 5 días  laborables  y, el  resto, en menos  de 15 días  

laborables .

Jasotzen diren telefono dei guztien %90 30 segundo baino gutxiagoan 

erantzutea eta %95 60 segundo baino gutxiagoan. Gainerakoak telefono 

erantzungailura bideratzen dira.

Responder el  90% de las  l lamadas  telefónicas  recibidas  en menos  de 

30 segundos , y el  95% en menos  de 60 segundos . El  resto accede a l  

buzón telefónico.

Posta elektronikoz jasotako kontsulten %85 2 lanegunen buruan erantzutea, 

eta gainerakoak 10 lanegun igaro baino lehen.

Atender el  85% de las  consultas  recibidas  a  través  del  correo 

electrónico en 2 días  laborables  y, el  resto, en 10 días  laborables .

Kexa eta iradokizunen %85 10 lanegunen buruan erantzutea, eta gainerakoak 

30 lanegun igaro baino lehen.

Responder el  85% de las  quejas  y sugerencias  en 10 días  laborables  y, 

el  resto, en 30 días  laborables .

 
(1) 2014-Euskarazko fitxen argitalpenak atzeratu egin dira, argitaratutako programak pilatu egin direlako.  

(2) 2012- datu hori 45 segundotan edo lehenago erantzundako deiei dagokie.  

(3) 2014- 36 kexa, 2014. urtean erantzundako 30.916 kontsultetatik.  
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Bezeroen asebetetzea 

SPRIn Kalitatea parekatzen dugu gure zerbitzuak jasotzen dituzten bezeroak 
asebeterik agertzearekin. Hori dela eta, bezeroak dira gure estrategiaren ardatz: 
gure eragiketak beren beharrizanetara egokitzeko etengabeko lanean ari gara; 
ahalik eta asebetetze-maila altuenak lortzera bideratzen ditugu gure ahaleginak. 

Xede hori erdiesteko, onlineko inkesta egin diegu 2014an kudeatutako programa 
eta zerbitzuetan parte hartu zutenei, beraien proiektuak onetsiak ala ezetsiak 
kontuan hartu gabe. Informazioa jaso da ebazpena eman, edota zegokion diru-
laguntza ordaindu eta gero. 

3.701 enpresa egon dira eta, guztira, 746 inkesta jaso dira beteta (% 20 baino 
apur bat gehiago). Inkesta-sorta horretan jotako laginen errore-marjina ± % 3,21 
izan da, eta % 95ekoa, berriz, konfiantza maila. Hala eta guztiz ere, eta ikusirik 
programak dituzten bezeroen aniztasun-maila oso altua dela, gertatu daiteke 
errore-marjina altuagoa izatea kasu batzuetan eta, beraz, lortutako emaitzak 
tentu handiz interpretatu behar dira. Oro har, programa hauek dira eskaera 
gutxien dituztenak. Inkesten % 6,4 euskaraz egin da.  

 Hona hemen emaitza nagusiak:  

 Batez besteko balorazioa  7,32 da; aurreko urtean, berriz, 7,25 izan zen.  

 Asebetetze orokorra altuagoa da Enpresa-sustapen Arloaren programetan parte 
hartu duten enpresen artean. 

 Berriro ere, jasotako arreta eta jarrera eta profesionaltasuna dira puntu gehien 
lortu dituzten faktoreak. Eta laguntzeko prestasuna, jasotako arreta eta zalantzak 
ebazteko gaitasuna izan dira hoberen balioetsitakoak. 

 Aitzitik, prozesuaren iraupena da balorazio txikiena jaso duena (4,88). 

 SPRIk emandako zerbitzuari dagokion puntuazioa hobetu egin da portzentajezko 
puntu batean ia, lehenago parte hartu izandako enpresek egindako balorazioari 
esker: 2013an 6,68koa zen, eta 2014an, berriz, 7,56koa da. Gainera, balorazioak 
gora egin du orain arte aurkeztutako proiektu kopuruaren arabera. 

 % 57k uste du SPRIk zerbitzu hobea ematen duela, antzeko jarduerak dituzten 
beste enpresa edo erakundeek baino. Datu hau, dena dela, 2013koa baino 
txikiagoa da (% 61). 



 

 
 

 

Gobernu Arduratsuari buruzko Memoria 2014  33/51 

 

 

 Enpresek balioetsi dute programak... 
o ...aukera berriak ekarri dizkiola enpresari (7,32). 
o ...enpresa lehiakorragoa izatea ahalbidetu duela (7,10) 
o ... enpresaren kudeaketa eraginkorragoa izatea bultzatu duela (6,30) 

 Era berean, enpresek balioetsi egin dute SPRIren programak beharrezkoak direla, 
eta enpresen garapenerako lagungarriak direla (8,60). 

 

 Asebetetze-indize globalaren bilakaera 

2013an lortutako asebetetze-indize globala 2012koaren mailan mantendu 
da, gehikuntza txiki batekin. 
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Iturria: Asebetetzeari buruzko Txostena 2014 
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 Beste erakundeekiko konparatiboa 

Beste erakunde publikoekiko konparatiboan ageri da azken urteotan 
mantendu egin dela gure bezeroek SPRIri buruz duten hautematea. 
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Iturria: Asebetetze inkestari buruzko Txostena 2014 

 
 
 

Kanpo-komunkazioa 

Etengabe jakinarazten da SPRIk zein jarduera burutuko dituen. Izan ere, 
komunikabideekiko harremana sistematizatuta dago, gardentasun-maila ahalik 
eta altuena izan dadin. Aurreikusitako ekimenak, plangintzak eta programak 
webgunean txertatzeaz gain, komunikabideetara oharrak bidaltzen dira 
etengabe, eta harreman pertsonala dago bertako langileekin. 

Lehenago adierazi bezalaxe, duela urte bi SPRIren aurreko webgunearen bertsioa 
berritu zen, berau komunikaziorako tresna eta zuzeneko kanal eraginkorra izan 
zedin, batez ere gure bezeroarentzat, alegia, euskal enpresarentzat. Helburua da 
webgunea eremu komertzial eta komunikazio-eremu eraginkorra izatea, eta sare 
sozialak komunikazio eta parte-hartze tresna gisa erabiltzea. 



 

 
 

 

Gobernu Arduratsuari buruzko Memoria 2014  35/51 

SPRIren Interneteko domeinu berria, euskal enpresarentzat interesgarri eta, 
areago, beharrezkoak diren edukien kudeatzaile gisa pentsatua dago. 
Komunikatzeko bidea den neurrian, zenbait eduki jasotzen ditu, hala nola, mota 
guztietako euskal enpresei irratian egindako elkarrizketen grabazio esklusiboak; 
enpresentzako antolatutako jardunaldien bideo-grabazioak; eta jardunaldi 
horietan aurkeztutako dokumentazioa. 

Hori guztia, gainera, webguneko Edukien Bankuko parte da, eta lehenago 
aipatutako sare sozialetara igota dago. Horri esker handiagoa da material horren 
zabalkundea.  

Webgunea goitik behera eraldatu izanaren lehen ondorioa izan da bisitarien 
kopurua handitu egin dela. 2013ko lehen hiruhilekoan 46.000 bisitari egon ziren; 
2015ekoan, berriz, 75.000. 

www.spri.eus webgune berrian honako buletin hauek ditu SPRI Taldeak, gaur 
egun:  

- Batetik, SPRIren "Newsletter"a: hilero argitaratzen da eta 30.000 
helbidera baino gehiagora bidaltzen da. SPRIn sortu, eta, bidaltzeko 
unean, euskal enpresarentzat interesgarria izan daitekeen guztia jasotzen 
da bertan: laguntzak eta zerbitzuak; ekitaldien agenda; berriak; eta 
lehenago aipatutako elkarrizketen eta jardunaldien grabazioak. 

- Bestetik, ekitaldien zabalkundea eta horietan izena emateko aukera beste 
modu batean egitea aurreikusi da, euskal enpresentzat hain 
"inbaditzailea" ez den modu batean, hain zuzen ere. Horrela, bada, 
ekitaldiei buruzko buletin espezifikoa sortu da, "Adi Alerta" izenekoa, non 
jardunaldi interesgarrienak jaso, eta www.spri.eusera estekatzen baitira, 
izen-ematea errazago egiteko eta euskal enpresariei hizkuntza gertuago 
eta erakargarriago batean eskaintzeko. 

- "UPEuskadi!": ekintzailetzari eta intraekintzailetzari buruzkoa 

- "Euskadinnova": Eraberritzeari buruzko berriak 

- "Expanding News": Nazioartekotzeari buruzko berriak 

- "Invest in the Basque Country": atzerriko inbertsioak erakartzeko buletina 

Adituen aburuz, horrelako buletinen zabalkunde-ratioek % 20-40 artekoak izan 
behar dute, zabalkunde hori eraginkorra eta baliozkoa izango bada. Aipatutako bi 
buletinen kasuan, ratioa % 22-35 artean dago, hau da, ekimenak bi hilabete 
baino ez dituen arren, eragin esanguratsua lortu duela. 

2014an zehar, bestalde, SPRIko Euskara Plana egin da, Gobernu Kontseiluak 
2013an onetsitako Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plan Nagusiaren 
barruan. Zehazkiago, diagnosia egin da, eta langileen % 81ek hartu du parte 

http://www.spri.eus/
http://www.spri.eus/
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bertan. Horrekin batera lantaldea eratu da, Euskara Taldea, eta Euskara 
Batzordea ere bai (zuzendari nagusia da bertako buru). Langileen ordezkariek 
horietan bietan parte hartzen dute. 

Gainera, uztailetik aurrera, SPRIk ".eus" domeinua dauka, eta urritik aurrera, 
domeinu hori erabiltzen dute sozietatearen komunikazio guztiek. Aitzindariak 
izan gara ".eus"-en erabileran. 

Azkenik, hamar urte baino gehiago dira SPRIk, urtero-urtero,  BAI EUSKARARI 

ZIURTAGIRIA berritzen duela, euskarak lan-eremuan duen garrantzia egiaztatzeko. 
Hala eta guztiz, alor honetan helburu nagusia da euskara eguneroko lanean 
erabiltzen hastea: pertsonen arteko harremanetan; bezero eta hornitzaileekiko 
harremanetan; erakunde publikoekin; gizarte-eragileekin; eta SPRIk eskaintzen 
dituen zerbitzu guztietan ere bai. Hori dela eta, 2014an SPRIn Euskararen 
Erabilera Normalizatzeko Plana onetsi zuen Administrazio Kontseiluak, 2014ko 
urrian. Lehen urratsa izan zen egoeraren diagnosia egitea, 2014ko amaieran 
bertan. 
 
 

Pertsonak 
SPRIren politika bideratuta dago garapen pertsonalera, langileen segurtasun eta 
osasuna bermatzera, haien lan- eta familia-bizitza bateragarri egitera eta 
berdintasun irizpideak errespetatzera. 

Legearen ikuspegitik, SPRIk berezko lan-araudia dauka, eta horren osagarri da 
lan-arloko indarreko legeria, non aipatzen baita Sozietateak bere egingo dituela 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko langileentzat 
hitzartutako baldintzak. 

Hitzarmen kolektiboa aplikatzen zaie langile guztiei, zuzendari nagusiari izan ezik 
(hau da, langileen % 98,6ri). 

Zuzendaritza Nagusia bereiz utzita, gainerako kontratazioak berdintasun, 
merezimendu eta gaitasun irizpideen arabera egiten dira. Hautatzeko prozesua 
kanpo-enpresa espezializatu baten bidez egiten da, zeinak lanpostua iragartzen 
baitu, bai prentsan, baita webgunean ere. 

SPRIren lantaldea, 2014ko abenduaren 31n, 64 lagunek osatzen dute: 35 gizonek 
eta 29 emakumek. 
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Guztiak dira langile finkoak arduraldi osoan. Honela banatuta daude: 

 

 Langileen kopurua ekitaldiaren amaieran 

 2014 2013 

 Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira 

Zuzendari nagusia (130-99 

Dekretua) 
1 - 1 1 - 1 

Zuzendaritza Batzordea 5 1 6 5 1 6 

Goi-mailako teknikariak 23 14 37 24 13 37 

Erdi-mailako teknikariak 2 4 6 2 5 7 

Administrariak  4 10 14 4 10 14 

GUZTIRA 35 29 64 36 29 65 

 

 

Barne-komunikazioa 

SPRIk komunikaziorako zenbait bide ditu, barne-komunikazioa zein 
departamenduen artekoa errazteko xedez: Intraneta, aldizkako informazio-
bilerak eta diziplina anitzeko lantaldeak. Langileek Intraneta baliatu dezakete 
zenbait gairi buruzko informazioa eskuratzeko: lan-baldintzak; eskubide eta 
betebeharrak; iradokizunak bideratzea; antolatutako ekitaldiak; eta abar. Era 
berean, Web 2.0ko lanabesak daude, Wiki eta foroak kasu, eta horiek erabiltzea 
sustatu nahi da. 

Barne-komunikazio prozesua sistematizatuta dago, eta Zuzendaritza Nagusiari, 
Komunikazio Atalari ala Laguntza Zerbitzuari dagokio berau zabaltzea, egin 
beharreko komunikazioa zein den. 

 

 

Pertsonen garapenerako prestakuntza eta sistema  

SPRIk Prestakuntza Plana zehazten du urtero, Arlo eta Departamendu bakoitzeko 
zuzendaritzen laguntzarekin; haiek dira beren lantaldea eratzen duten langileen 
prestakuntza-beharrizanak identifikatzen dituztenak. Prestakuntza Plan horrek 
barne hartzen ditu prestakuntzari lotutako beharrizan operatibo 
esanguratsuenak, lanpostu bakoitzari esleitutako lanak egokiro bete ahal izateko. 
Era berean, laneko segurtasunari eta osasunari lotutako prestakuntza-ekintzak 
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ere aurreikusten dira, eta, lanaldi barruan, astean 5 orduz euskara trebatzeko 
aukera ere bai. 

Hona hemen prestakuntzaren alorreko 2014ko datu nagusiak:  

 

Prestakuntza orduak 2.267 

Prestakuntza-ekintzak 14 

Prestakuntza orduak (%)/urtea % 3,75 

Langileak 64 

Prestakuntza orduak/pertsona/urtea 27,91 

 

Taula hauetan, berriz, sexuka eta kategoriaka jasotako prestakuntza: 

 Emakumeak Gizonak GUZTIRA 

Prestakuntza orduak 2014 1.133,5 1.133,5 2.267 

Langileak 2014 29 35 64 

Orduak/pertsona 13,955 13,955 27,91 

Prestakuntza saioetara joan diren 
langileak 2014 

20 20 40 

 

Kanpo-hezkuntzarako finantziazioa dago, eta eszedentzia-aldiak ere ematen dira 
-bermatuta egonik lanera itzultzea-. 

 

 

Kode Etikoa 

SPRIren Administrazio Kontseiluak 2011ko abenduaren 21ean onetsi zuen 
Sozietatearen Kode Etikoari eta Gobernu Onari buruzko testua. Horren xedea da 
finkatzea sozietateko kide guztien portaerak arautu behar dituzten printzipioak 
eta arauak, bai beraien lana betetzerako orduan, baita harreman profesionaletan 
ere. Xedea bete egin zen, legeak ezarritako gardentasun eta eraginkortasun 
markoa gaindituta bete ere. 

Aipatutakoaz gain, Kodeak printzipio eta balio etikoen sorta jaso du, eta, 
ordenamendu juridikoa betetzeaz harago, balio horietan oinarritutako jarduera 
aldarrikatu du. Hona hemen: 
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 Objektibotasuna 

 Eraginkortasuna, efizientzia eta errentagarritasun soziala 

 Bete-beteko arduraldia, fede ona eta eredugarritasuna 

 Soiltasuna eta zintzotasuna 

 Gardentasuna, irisgarritasuna eta konfidentzialtasuna 

 Herritarren parte-hartzea eta lankidetza 

 Erantzukizuna eta lankidetza 

 

SPRIko kide guztiek zorrotz beteko dituzte indarreko legeria eta segurtasun, lan-
arriskuen eta ingurumen-politika arloan finkatutako barne-aginduak. 
 

 

Lan-arriskuen prebentzioa  

SPRIk Prebentzio Plana finkatuta dauka 2007ko azarotik. Langile guztiek eskuratu 
dezakete enpresaren prebentzio-politika, Intranetaren bidez. 

Kanpoko Prebentzio Zerbitzuarekin batera, segurtasunari eta lan-osasunari buruz 
langileei zuzendutako jarduera-programa eta prestakuntza jasotzen da bertan. 

Horrez gain, 2007tik lan-arriskuen ebaluazio eguneratua dauka SPRIk, eta hori 
ere langileen eskura dago, Intranetean. Prebentzio-zerbitzua ematen duen 
Sozietateaz kanpoko enpresarekin adostuta dago dokumentu hori 4 urtean behin 
berrikustea. Arriskuen ebaluazioa ere berrikusi ahal izango da lan-baldintzak 
aldatzen direnean, bereziki sentikorrak diren langileak datozenean, eta abar. 

2014an % 3,96ko absentismo-tasa egon da. 

SPRIk badaki lan-baldintzak hobetzeak eragin zuzena daukala produktibitatean 
eta lan-giroan. Hartara, 2014an azterlana egin da, arrisku psikosoziala sortzen 
duten faktoreak identifikatzeko eta beharrezko neurriak garatzeko. Horren 
guztiaren xedea izan da osasun fisiko eta mentalerako onuragarriak diren 
aldaketak txertatu ahal izatea, arazo- edo jazarpen-iturri izan daitezkeen 
portaerak prebenitzea, eta eman daitezkeen kexei aurre egitea. 
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Berdintasuna 

SPRIk hainbat ekintza eta irizpide ditu bere kultura, funtzionamendu eta lan-
araudian, Sozietateko langile guztien arteko errespetua eta eskubideen 
berdintasuna bermatzeko.  

2014ko uztailean Berdintasun Plana 2014-2016 onartu du Sozietateak. Planaren 
helburua da, batetik, emakumeen eta gizonen artean tratu- eta aukera-
berdintasuna bermatzea; eta bestetik, kudeaketa-tresna izatea, jarraian 
adierazitako hauek lortzeko:  

 SPRI Taldean berdintasunerako kultura sendotzea.  

 Erantzukizuneko lanpostuetan emakumeen presentzia areagotzea.  

 Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna aintzat hartzea Prestakuntza 
Planean.  

 Lana, familia eta bizitza pertsonala bateratzeko erraztasunak ematea.  

 Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzea komunikazioan, 
hizkuntzan eta irudian.  

 Sexuagatiko jazarpenari eta jazarpen psikologikoari aurre egiteko protokoloa 
egin eta ezartzea.  

 Sozietatean berdintasuna sustatzea, eta bertako langileei jakinaraztea 
sozietateak berdintasuna lortzeko hartutako konpromisoa.  

Plan honek garatu egiten ditu, batetik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari 
buruzko Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezarritako marko 
zuzendaria; eta bestetik, EAEko Emakumeen eta Gizonen arteko 
Berdintasunerako VI. Planaren gidalerroak. Gidalerroak X Legegintzaldia. Modu 
berean egituratzen dira. 

2014an zehar ekintza ugari burutu dira, besteak beste: Berdintasunerako 
Erakunde Publikoen Sarearekin bat egitea; Berdintasuna sustatzeari buruzko 
berrien/ekitaldien/informazioen zabalkundea egiten laguntzea; genero ikuspegia 
duten zabalkunde-jarduerak edota haurrentzako tailer espezifikoak sustatzea; 
zaintzea kanpainetako irudietan genero-estereotipoetatik aldendutako 
emakumeak eta gizonak ageri direla; SPRIren webgunean emakumeekin zerikusia 
duten berriak txertatzea; eta abar. 

SPRIren ordainsariak kategoria profesionalen taulan jasotzen dira, zeina barneko 
lan-araudian jasota baitago eta ezaguna baita erakunde guztian. Araudi horrek 
soldata-tarteak ezartzen ditu, eta horiek kudeatu egiten dira langile bakoitzak 
erakundean duen jardueraren arabera. Ez da diskriminaziorik egiten adin, sexu 
edota ideologia kontuengatik. 
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Guztira, 5 emakume ta 12 gizon daude Zuzendaritzako lanpostuak eta 
arduradun-lanpostuak betetzen. 

 
30 urtetik 

beherakoak 
30-50 urte 
artekoak 

50 urtetik 
gorakoak 

Langileen % % 0 % 39 % 61 

Emakumeen % % 0 % 19 % 28 

Zuzendaritza-karguetan dauden langileen % % 0 % 41 % 59 

Zuzendaritza-karguetan dauden 
emakumeen % 

% 0 % 12 % 18 

 

 

Familia-bizitza bateragarri egitea 

SPRIk zenbait onura eskaintzen ditu, Sozietateko langileen lan- eta familia-bizitza 
bateragarri egitea ahalbidetzeko (jardunaldi murriztuak; baimen 
berreskuragarriak; mendekotasun-egoeran dauden senideak artatzeko ordu-
poltsa; lanera sartzeko eta bertatik irteteko ordutegi malgua; lanaldi trinkoa; 
ostiral arratsaldeak libre urte osoan zehar; norberaren aukerako egunak; eta 
abar). 
 

 

Gizarte-izaerako beste onura batzuk 

Era berean, SPRIK gizarte-izaerako beste onura batzuk eskaintzen dizkie bere 
langileei. Ildo horretan, langile bakoitzak bizi-asegurua dauka, eta kontsumorako 
mailegua lor dezake, interesik gabe. 

 

 

Aliatuak eta hornitzaileak 
SPRIk zenbait hitzarmen sinatu ditu eta zenbait sarerekin aliantzak garatu ditu, 
bere zerbitzuen balioa handitu eta zerbitzu horiek hobetzeko helburuarekin. 
Honako hauek gailentzen dira: 

 ADR Foroa (Tokiko Garapenerako Agentzien Espainiako Foroa). Espainia 
osoko agentzien arteko lankidetza sustatzen du: enpresa txiki eta ertainei 
zerbitzuak modu eraginkorragoan emateko xedearekin, elkarren 
bizipenak partekatu eta probesten dituzte foroko kideek. Autonomia 



 

 
 

 

Gobernu Arduratsuari buruzko Memoria 2014  42/51 

erkidegoetako administrazioen menpe dauden erakunde publikoak 
batzen dira bertan, hain zuzen ere, enpresa txiki eta ertainei laguntza 
emanez eskualdeko ekonomia-garapena bultzatzeko politika edo 
jardueren plangintza edo gauzatzeko zeregina dutenak. 

 EURADA (Garapen Agentzien Europako Elkartea). Ekonomia- eta 
eskualde-garapena sustatu nahi du kideen artean elkarrizketa, jardunbide 
egokien trukea, nazioz gaindiko lankidetza eta "eskualdeko garapen-
agentzia" kontzeptua sustatuta. 

 EUROPEAN ENTERPRISE NETWORK. Bere zeregina da enpresa txikiei 
laguntza ematea Europar Batasuneko negozio-aukerak ahalik eta gehien 
aprobetxatzeko. 

 Q-epea, Euskal Herrian kudeaketaren bikaintasunarekin konpromisoa 
hartua duten erakunde publikoen sarea (Administrazioa eta enpresa 
publikoak). Gure erakundeetako kudeaketan aurrera egiteko helburua du, 
partekatutako ikaskuntzen bidez, bai eta euskal sektore publikoan 
bikaintasuna bultzatzeko helburua ere. 

 EUSKALIT, Bikaintasunerako Euskal Fundazioa: kudeaketa hobetzeko eta 
eraberritzeko lan egiten duen elkartea. 

Era berean, SPRIk loturak ditu EAEko klusterrekin: laguntza-programetarako 
sarbidea errazten die, Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia Garapen eta Lehiakortasun 
Sailarekin elkarlanean. Aipatutakoaz gain, SPRIk lotura espezifikoak sortzen ditu 
jarduera zehatzak garatzeko, adibidez: AFMrekin (Makina Erremintako Ekoizleen 
Elkartea); OSALANekin; Tecnaliarekin; eta abar. 

Hornitzaileei dagokienez, berriz, beren izaeraren arabera sailkatu daitezke: 

 SPRIk emandako zerbitzuari zuzenean eragiten dieten produktu edo 
zerbitzuak hornitzen dituztenak: laguntza-programetan parte hartzen 
duten proiektuak ebaluatzeko aholkularitza-zerbitzuak eta zerbitzu 
profesionalak eskaintzen dituztenak; sektore- edo produktu-azterlanak 
egiten dituztenak; edo prestakuntza, ezagutza-transferentzia, 
sentiberatzea, eta abar lantzen dituztenak. 

 SPRIk emandako zerbitzuari zeharka eragiten dizkioten produktu edo 
zerbitzuak hornitzen dituztenak, adibidez: produktu edo zerbitzu 
informatikoak (hardwarea, softwarea, kontsumigarriak, kudeaketa-
aplikazioen mantentze-lanak, ekitaldietarako logistika, eta abar). 

 SPRIk emandako zerbitzuari eragiten ez dieten hornitzaileak: bulegoko 
materiala ekartzen dutenak, mantentze-lan orokorrak egiten dituztenak... 
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2013tik hornitzaile estrategikoen asebetetzearen aldizkako analisia txertatu du 
SPRIk bere kudeaketa sisteman. Xede horretarako aintzat hartu dira SPRIren 
funtzionamenduari nabarmen eragin, eta balio erantsi handia dakarten 
zerbitzuak hornitzen dituztenak; isolatuak ez diren zerbitzuak eman eta epe 
luzerako harremana mantentzen dutenak; eta urtean 100.000 eurotik gorako 
fakturazioa duten hornitzaileak. 

Hauek dira 2014an lortutako emaitza nagusiak :  

 SPRIren hornitzaile estrategikoek, oro har, Sozietatearen zerbitzuari 
buruzko irudi oso ona dute. Hori dela eta, asebetetze orokorra 4,33 da, 
1etik 5erako eskalan.  

 "Parte hartzen duten pertsonekin harremanetan jartzeko erraztasuna" da 
balorazio altuena lortu duena (4,48):  

 Batez bestekoaren azpitik daude, ordea, "Malgutasunari" lotutako 
kontuak: 

 Hornitzailea ulertzea eta haren beharrizan puntualetara moldatzea. 

 Hobetzeko egindako ekarpenak onartzea. 

 Ordaintzeko modu eta epeak. 

 Elkarrizketatuen % 81ek balorazio altuagoa eman dio SPRIri, hornitzen 
dituzten beste erakundeei baino. 

Gainera, kideei, enpresei edo erakundeei gomendatu egingo liekete SPRIren 
hornitzailea izatea, argi eta garbi (% 89).  

Hauxe da hornitzaile estrategikoen asebetetzearen bilakaera: 
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Gizartea 
SPRIk gaur egun interes-talde honekin duen harremana hobeto ulertzeko, 
hastapenetara jo beharra dago. SPRI (Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako 
Baltzua) Euskal Herrian jaio zen, 1981ean, industria-gizartearen garaian. Eusko 
Jaurlaritzak garapenerako agentzia gisa jarri zuen martxan, industria-sustapena, 
enpresa berrien sorrera eta jada existitzen ziren enpresen hedapena bultzatzeko. 
Horrekin batera, enpresen arteko lankidetza indartu, Eusko Jaurlaritzak industria-
berregituratze arloan aurreikusitako laguntzak finantza-ikuspegitik antolatu, eta 
eduki teknologikodun proiektuak exekutatu nahi zituen agentzia berriak. 

SPRI sortu zenetik 1991ra bitarte, hauexek izan ziren Sozietateak industria-
politikan izandako jarduera-ildoen ardatzak: industrien eta arazoak zituzten 
sektoreak berregituratzea; industriari bultzada berria ematea; industria-mundua 
dinamizatzea; eta aldaketa zein eraberritze teknologikoan laguntzea. 

Ordutik hona, ordea, SPRIk bere produktu eta zerbitzuak aldatuz joan da, 
gizartean izandako aldaketei egokitzeko. Beraz, eta aldaketa horien kariaz, 
enpresen artean eta gizartean eraberritzearen kultura sustatu eta bultzatzera 
bideratutako zenbait jarduketa garatu ditu Sozietateak. SPRIk zenbait programa 
antolatu ditu, non islatzen baita Eusko Jaurlaritzak apustu sendoa egin duela, 
informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) herritarren, enpresen eta 
administrazioen artean hedatzeko. 

Era berean, SPRIri egokitu zaio zientzia eta ezagutzaren alor berrietara heltzeko 
dibertsifikazio ekonomikoko estrategiak abiaraztea. Hortik sortu ziren BioBasque 
eta NanoBasque estrategiak, industria-sektore berriak sortzeko xedearekin. 

2011n, SPRIk izena aldatu, eta Eraberritze Lehiakorrerako Sozietatea izena hartu 
zuen. Xede soziala handitu ere egin zuen, eta merkataritza eta turismoan sartu 
zen. Horrela, bada, bat egin zuen Eusko Jaurlaritzak euskal ekonomiaren 
eraldatze lehiakorra bultzatzeko diseinatutako estrategiarekin, zeina Enpresa 
Lehiakortasunaren Plana 2010-2013an jasotzen baita. 

2013tik aurrera, SPRI Eusko Jaurlaritzaren 4i estrategiarekin lerrokatu da. 
Estrategia hori funtsezko lau lehiakortasun-faktoretan oinarritzen da: 
Eraberritzea, ezagutza sortzeko eta ezagutza hori ekonomia- eta gizarte-balio 
bilakatzeko; industrializazioa, hau da, industria-espiritua berreskuratu eta 
ekonomia emankor adimentsua babesteko, garapenaren motorra izan dadin; 
nazioartekotzea, hori baita euskal enpresen arriskuak dibertsifikatzeko eta 
lehiakortasun globala hobetzeko bermerik onena; eta inbertsioa, I+G+b 
bultzatzeko lehiakortasun-akuilu gisa erabiltzeko, teknologia eta ezagutza sortu 
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eta transferitzeko, eta azpiegitura zein proiektu estrategikoak garatzeko. 

Testuingurua hori izanda, SPRIren xedea da euskal enpresen hazkunde 
ekonomikoa sustatu eta bultzatzea bere laguntza eta zerbitzuen bitartez, 
Euskadin aberastasuna eta ongizatea sortzeko. Finean, euskal gizartearen 
esanetara dago SPRI, eta, bereziki, euskal enpresen zerbitzura. Eta gure zereginak 
aurrera ateratzeko hainbat laguntza eta zerbitzu eskaintzen ditugu, eta horiek 
euskal enpresaren unean uneko beharrizanetara egokitzen ditugu.  

Beste alde batetik, SPRIk, bere helburuak lortzeko, eta gizartearen aurrean 
hartutako erantzukizunari erantzuteko, garrantzi berezia ematen dio 
informazioaren gardentasuna bermatzeari. Izan ere SPRI sozietate publikoa da 
eta, beraz, enpresa pribatuetan baino are kritikoagoa da gardentasunaren kontu 
hori guztia. Gizarte da erakunde publikoen jabea, eta, beraz, eskubide osoa du 
erakunde publiko horiek egokiro kudeatuak izan daitezela exijitzeko; enpresaren 
prozedurak eta egiturak gardenak eta publikoarentzat irisgarriak izan daitezela 
eskatzeko; eta zabaldutako informazioa egiazkoa eta fidagarria izan dadila 
aldarrikatzeko. 

 

 

Ezagutza-sortzailea 

Beraz, ezagutza- eta sentsibilizazio-ingurunea sortu behar dugu, eremu 
desberdinetan.  

Lehenago aipatu bezalaxe, SPRIren Interneteko domeinu berria, euskal 
enpresarentzat interesgarri eta, areago, beharrezkoak diren edukien kudeatzaile 
gisa pentsatua dago. Komunikatzeko bidea den neurrian, zenbait eduki jasotzen 
ditu, hala nola, mota guztietako euskal enpresei irratian egindako elkarrizketen 
grabazio esklusiboak; enpresentzako antolatutako jardunaldien bideo-
grabazioak; eta jardunaldi horietan aurkeztutako dokumentazioa. Horrek guztiak, 
gainera, webguneko Edukien Bankuko parte da, eta lehenago aipatutako sare 
sozialetara igota dago. Horri esker, handiagoa da material horren zabalkundea.  

SPRIk honako produktu hauek ditu, www.spri.eus webgunea bera euskarri 
dutenak: 

- Batetik, SPRIren "Newsletter"a: hilero argitaratzen da eta 30.000 
helbidera baino gehiagora bidaltzen da. SPRIn sortu, eta, bidaltzeko 
unean, euskal enpresarentzat interesgarria izan daitekeen guztia jasotzen 
da bertan: laguntzak eta zerbitzuak; ekitaldien agenda; berriak; eta 
lehenago aipatutako elkarrizketen eta jardunaldien grabazioak. 

- Bestetik, ekitaldien zabalkundea eta horietan izena emateko aukera beste 
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modu batean egitea aurreikusi da, euskal enpresentzat hain 
"inbaditzailea" ez den modu batean, alegia. Horrela, bada, ekitaldiei 
buruzko buletin espezifikoa sortu da, "Adi Alerta" izenekoa, non 
jardunaldi interesgarrienak jaso, eta www.spri.eusera estekatzen baitira, 
izen-ematea errazago egiteko eta euskal enpresariei hizkuntza gertuago 
eta erakargarriago batean eskaintzeko. 

- "UPEuskadi!": ekintzailetzari eta barne ekintzailetzari buruzkoa 

- "Euskadinnova": Eraberritzeari buruzko berriak 

- "Expanding News": Nazioartekotzeari buruzko berriak 

- "Invest in the Basque Country": atzerriko inbertsioak erakartzeko buletina 

Ezagutza-eremu espezializatuagoetarako, berriz: 

 Erakundeetan eraberritzea sustatzeko, Kudeaketa Aurreratuko Oinarrizko 
Prestakuntzaren alorreko 55 jarduera burutu dira 2014an, non 1.602 
lagunek hartu baitute parte. Horien helburua izan da zuzendaritza-
karguak betetzen dituztenen lidergo eta zuzendaritza-gaitasunak 
garatzea, euren ardurapeko konpainiek dituzten erronkei aurre egiteko. 

 I+G+b sustatzeko alorrean, berriz, Enterprise Europe Network (EEN) 
izeneko Enpresa Aholkularitzarako eta Eraberritzeari laguntzeko Europako 
Sarearen buru da SPRI (Europar Batasunak zati batean finantzatuta dago). 
Teknologia-zabalkundea egiteko helburuarekin 10 mintegi egin dira 
2014an, non 819 lagunek hartu baitute parte, eta ENNren 12 buletin 
argitaratu dira, 2.960 harpideduni bidaltzeko. 

 Informazio eta Komunikazio Teknologien sustapenaren alorrean, berriz, 
2014an zehar 3.145 lagunek hartu dute parte autonomoak eta 
mikroenpresak IKTen eremuko zenbait tresna beraien negozioen 
kudeaketarako erabiltzen trebatzeko antolatutako 577 ikastaroetan. 
Aipatutako guztiarekin batera, Enpresa Digital@ zentroetan 270 ekitaldi 
antolatu dira, eta 8.246 lagunek hartu dute bertan parte. 8 barnetegi 
teknologiko ere egon dira, eta 87 lagunek hartu dute parte horietan. 
Azkenik, IT Txartelaren 12.310 azterketa egin, eta 6.176 ziurtagiri eman 
dira 

 "Eraberritzea Euskadin" jorratzen duen www.euskadiinnova.net atariak, 
218.000 bisita izan ditu urtearen lehen seihilekoan, eta 35.000 
harpidedun lortu ditu bertako buletinak. Ataria, bestalde, SPRI Taldearen 
webgunean helbideratzeko fasean dago.  

 Euskadiko lehiakortasun politiken plangintza estrategikoaren alorrean, 
2014ko ezaugarri nagusia izan da politika horiek finkatzea, gobernu eta 

http://www.spri.eus/
http://www.euskadinnova.net/
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herrialde estrategia gisa, "RIS3" Espezializazio Adimentsuaren 
Estrategiaren baitan. Europatik sustatutako ekimena da, bultzatzeko 
I+Gko baliabide eta inbertsioak kontzentratzea, hain zuzen ere, 
produkzio-ahalmenekin eta eskualdeko potentzialekin sinergia argiak 
ematen diren tokietan. Zehazkiago, honako hauek landu dira: 

o CFA (Fabrikazio-zentro Aurreratua) kontzeptua finkatzea bi 
ekimenetan: bata, energia eolikoaren sektorean; eta bestea, 
sektore aeronautikoan. Euskal enpresek Oil&Gas-ean dituzten 
gaitasunak aztertzea, eta Energia Klusterrean balio-kate berria 
sortzea. Eta Euskal Bioeskualdea nazioartekotzeko prozesuan 
laguntzen jarraitzea; horren kariaz, alor horretako nazioarteko 
ekitaldi garrantzitsuena den BIO International Convention-ean 
parte hartu genuen (aurtengoan San Diegon izan da). Beste alde 
batetik, Biospain ekitaldiaren bigarren edizioa, 2016koa, Bilbon 
egiteko akordioa sinatu genuen. 

o Espezializazio Estrategia Adimentsuak Klusterren politika 
berriarekin uztartzeko koordinazio-lanak egitea. 

o Vanguard ekimenean parte hartzea: Europako 20 eskualdek 
osatutako sare horrek proposamenak egiten ditu, baliabideak 
mobilizatzeko eta lerrokatzeko modu berriei buruz, betiere 
eskualdeetako espezializazio adimentsuaren printzipioetan eta 
klusterretan oinarritutako eskualde-arteko lankidetzan oinarrituta. 

 Euskal enpresaren nazioarteko dimentsioa bultzatu eta, horren bidez, 
bere lehiakortasuna definitzeko xedez, bestalde, SPRIk Kanpo-sareko 
arduradunak batzen ditu Euskadin, urtean bi aldiz, euskal enpresaren 
esanetara egon daitezen. Bada, 2014an 598 elkarrizketa egin dira. SPRIk 
Kanpo-sarean dituen ordezkariek Invexport Foroan parte hartu zuten 
berriro ere. Penintsula mailako ekitaldi hau Euskadin egin zen, eta 
enpresei bertan parte hartzeko gonbit egin zitzaien. SPRI Nazioarteak, 
bestalde, hitzaldia eman zuen foro horretan: "Negozioak sortzea garatze 
bidean dauden merkatuetan, Garapenerako Banku Aldeaniztunen 
(BMDak) bidez". 
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Gardentasunaren Ataria 

Gardentasuna da Euskal Administrazio Publikoak, bere funtzionamenduan, 
gizartearekiko duen printzipio nagusietako bat, eta printzipio horrek agintzen 
dio gizarteari eskainitako informazioaren kalitateak goi-mailakoa izan behar 
duela, hau da: egiazkoa, argia, koherentea, garaian garaikoa, eduki aldetik 
esanguratsua, egituratua, zehatza, ulergarria, osoa, segurua, lortzeko erraza, 
zenbait bideren bidez emandakoa, egiaztatzeko modukoa, inter operagarria 
eta berrerabilgarria (legeak adierazitako baldintzetan) izan behar duela. 

Gardentasun printzipioak ezartzen du Euskal Administrazio Publikoak 
informazio eguneratua argitaratu behar duela aldian behin, hau da, beren 
jardun publikoaren gardentasuna bermatzeko, beren funtzionamenduari, 
kontrolari eta herritarrekiko harremanei buruz garrantzia izan dezakeen 
informazioa eman behar duela. Gainera, informazio horrek eskuragarri egon 
behar du erakunde publikoen egoitza elektronikoetan edo webguneetan. 

Beste alde batetik, publizitate aktiboko printzipioak Euskal Administrazio 
Publikoaren konpromisoa jasotzen du, hain zuzen ere, bere 
funtzionamenduari buruz garrantzitsua izan daitekeen informazio eguneratua 
aldian behin eta herritarrek ulertzeko moduan argitaratzekoa, interakzio 
komunikatiboa sustatzeko. 

Aipatutako guztia betetzeko, eta estatu-mailako 19/2013ko Gardentasunaren 
Legeak (295 zenbakidun EAO), zein 2014ko irailaren 19ko Euskal 
Administrazio Publikoaren Lege Proiektuak xedatutakoa betetzeko, SPRIK 
funtzio anitzeko lantaldea eratu du, zeinak, 2014an zehar, Gardentasunaren 
Ataria ezartzeko ekintza-plana garatu baitu (2015eko otsailaren 4an 
argitaratu zen). Hauek izan dira aurrera eramandako ekintzak: 

 Gardentasunaren Legeak ezarritako betekizunei eta horiek SPRIn 
aplikatzeari buruzko txostena egitea. 

 Sozietate barruko zenbait kontu finkatzea: zein informazio argitaratu behar 
den; nor den horren arduraduna; nola, noiz eta non argitaratu behar den 
informazio hori. 

 Webgunean atal berezi bat sortzea. 

 Beharrezko informazioa webgunean argitaratzea. 

 Gardentasunaren Atariaren kudeaketari dagozkion barne-jarraibideak 
egitea, eta horiek kudeaketa-sisteman txertatzea. 

 Barne-auditoria bat egitea, jarraibide horiek bete egiten direla 
egiaztatzeko. 
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Arriskuaren kudeaketa eta Barne-kontrola 

2014ko maiatzaren 19an arriskuak kudeatzeko eredua onetsi zuen SPRIk. Eredu 
hori, bestalde, "EAEko Sektore Publikoko Erakunde, Sozietate eta Fundazioetan 
Kontrol-funtzioa Ezartzeko eta Garatzeko Eskuliburua"n oinarrituta zegoen. 
Eredu horrek zehazten ditu Arriskuen Mapa, arrisku eta prozesuen matrizea, 
arrisku-fitxak, arrisku-matrizea, kontrolak eta kontrol-xedeak. Gainera, eredua 
txertatu egin da sozietatearen kudeaketa-sisteman. 

SPRIren barne-kontrolerako eredua, beraz, diseinatu egin da "Sektore Publikoko 
Erakunde, Sozietate eta Fundazioetan Kontrol-funtzioa Ezartzeko eta Garatzeko 
Eskuliburua"n oinarrituta (Eusko Jaurlaritzarena da aipatutako eskuliburua).  

SPRIk bere arrisku guztiak identifikatu ditu, balizko ikuspuntu guztietatik 
(gobernantza, estrategia, operatibitatea, betetzea edo informazioa). Era berean, 
arrisku bakoitzerako fitxa bat egin da, non jasotzen diren azken errebisioaren 
data eta arduraduna; arriskuaren izena eta definizioa; adierazleak; balizko 
eraginak; arrisku hori kudeatzeko modua; eragindako prozesuak; eta arrisku 
horien eraginpean egoteari lotutakoak (garrantzia/aukera/kontrol-gradua). 

2014ko abenduaren 31n % 93 da ezartze-maila. 
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6. Ingurumen dimentsioa 
 

Kalitate, Ingurumen eta Lan-arriskuen Prebentziorako politikan adierazi bezalaxe, 
"...Ingurumenaren kudeaketa SPRIren helburu estrategikoa da eta, beraz, 
Sozietateak baliabideen erabilera eraginkorra bultzatzen du; bere jarduerak 
eragindako ingurumen-inpaktuak ebaluatzen ditu (horiek saihesteko, ezabatzeko 
edo txikiagotzeko); eta ingurumenaren alorrean legeak ezarritako betebeharrak 
eta erakundeak hartutako bestelako konpromisoak betetzen ditu". 

2011n ingurumen-kudeaketarako sistema ezartzea erabaki zuen Sozietateak, 
EKOSCAN arauan oinarrituta; eta 2012an ziurtagiria eskuratu zuen. Sistema hori 
ezartzeak zenbait ekintza eragin ditu: ingurumen-kontuak aztertu dira; legezko 
baldintzak berrikusi dira; eta ingurumenaren alorreko adierazleak finkatu dira, 
bilakaera aztertzeko eta, emaitzak ikusi eta gero, SPRIk ingurumenarekin duen 
konpromisoa etengabe hobetzea sustatuko duten ekintza-planak ezartzeko. 

Ezarritako sistemak aukera ematen du ingurumenaren ikuspuntutik aplikatu 
beharreko legezko baldintzak hobeto identifikatu eta kontrolatzeko eta, modu 
horretan, araudia ez betetzeagatiko zehapenak saihesteko. 2014ko auditoriak, 
bestalde, indargune bat nabarmendu du: "...aurreko auditorietan iradokitako 
hobekuntzak txertatu dira Ekoscan® sisteman. Sistema hori txertatzen hasi da 
SPRIren kalitatea kudeatzeko sistemaren baitan." 

Ingurumen-hobekuntzarako Plana 2014. Helburuak eta lortutako emaitzak: 

HOBETU BEHARREKOAK EMAITZAK 

Argindarraren kontsumoa gutxitzea. 
Helburua: 
• Sozietatearen harreran dagoen plasmazko 

pantailaren ordez LEDezkoa jartzea, efizienteagoa 
da eta. 

Sozietatearen harreran jarritako pantailak argindar 
gutxiago kontsumitzen du: % 75 gutxiago, amatatuta 
dagoenean; eta % 90,24 gutxiago, martxan dagoenean. 

CO2 isurpenak gutxitzea. 
Helburuak: 
• Mezularitza-zerbitzurik ez erabiltzea honako bi 

zeregin hauetarako: posta-bulegoan sen gutunak 
sailkatu zein frankeatzeko; eta Sozietatean jasotako 
dokumentazioa Eusko Jaurlaritzaren egoitzara (Kale 
Nagusia 85) eramateko, bertako eskanerretik 
igarotzeko. 

• Zuzendaritza Nagusiko autoa ordeztea efizienteagoa 
den batekin. 

Lortu dugu CO2 isurpenak % 40,66 gutxitzea, 
dokumentuak Eusko Jaurlaritzara eta posta-bulegora 
eramaten zituen mezularitza-zerbitzua kendu dugu eta. 
Horrez gain, Zuzendaritza Nagusiaren auto aldatu egin 
dugu eta, oraingoa efizienteagoa denez, isurpenak % 
4,63 gutxitu dira. 
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Hona hemen ingurumen-portaera eta -jarraipen adierazleak: 

 

Ingurumen-portaerako adierazleak  2013 2014 

Pertsona kop. Unit. 67 64 

Klororik gabeko paper zuriaren kontsumoa bulegoetan 
(inpresio/kopia kopuruaren arabera) 

kg 2.509,74 1.209,79 

kg/perts. 37,46 18,90 

Karpetak 
kg 432,0 54,0 

kg/perts. 6,45 0,82 

Tonerra 
Unit. 0 0 

Unit/perts. 0,00 0,00 

Mezularitza (mezuak + eskaner eta posta zerbitzua) km 7.214 4.211 

 

Ingurumen-jarraipenerako adierazleak 2010 2011 2012 2013 2014 

Bulegoan zenbat kg paper gastatu 
diren 

kg/perts. 

42,86 34,72 22,69 37,46 18,90 

Artxibatze-kutxa berriak, zenbat 
kg. gastatu diren 

- 11,11 0,00 0,00 0,00 

Baliza-zerbitzuen kop.  - - 4,32 5,55 3,00 

   - Kideko zenbat CO2 Tn aurreztu 
diren 

- - 0,05600 0,07197 0,00061 

Mezulariek egindako km-ak, 
guztira 

354,92 190,30 114,71 107,67 65,80 

   - Kideko zenbat CO2 Tn aurreztu 
diren 

0,07247 0,03886 0,02342 0,02199 0,01344 

 

Beste alde batetik, ez dago ingurumen-erantzukizunari aurre egiteko asegururik, 
baina aholkularien eta zuzendarien aseguruak kontzeptu hori jasotzen du. 

SPRIren bulegoak PLAZA BIZKAIA ERAIKINEAN daude; eraikin hori adimentsua da eta 
energia-eraginkortasunean maila handia lortzeko diseinaturik dago. Fatxada 
beira uhindunez estalita dago, eta kolore neutroz egindako serigrafia du. 
Estaldura horrek aukera ematen du barrura sartzen den eguzki-argia doitzeko, 
neguan zein udan. Era berean, teilatuan eta fatxadaren hegoaldean plaka 
fotovoltaikoak daude. Oro har, energia-efizientziaren alorreko azken 
aurrerapenak ditu eraikinak. 


