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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 helburua 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:  

Laguntzak: 

 Finantzazio tresnak. 

 Nazioartekotzea. 

 Enpresa berrien sorrera.  

 Berrikuntza. 

 Negozioen ondorengotza. 

 Ikerketa eta garapena (I+G). 

 Informazio eta komunikazioen teknologiak (IKTak) 

Zerbitzuak. Sentsibilizazioa eta prestakuntza, honako jarduera hauetan: 

 Enpresei laguntzea nazioartekotze prozesuetan. 

 I+G proiektu eta jardunetarako, ondorio fiskaletarako kalifikazio txosten 
teknikoak.  

 EEN Sarea. Europako politika eta negozio aukerei buruzko informazio eta 
aholkularitza. 

 Sarean negozio berriak garatzea.  

 Zuzendaritza gaitasunak. Kudeaketa aurreraturako funtsezko elementuak.  

 Lidergo eraginkorra enpresa lehiakorrentzat. 

 Zuzendarien prestakuntza etorkizuneko erronkei aurre egiteko.  
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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. 

 Etika, erantzukizuna eta lankidetza. 
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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.  
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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. 

 Langile-taldea ezagutzea da SPRIren 
eguneroko jardueraren indar-gune 
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 
(azpi-kontratazioa) 

 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; Q-epea, 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 
(azpi-kontratazioa) 

 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: 

 

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: 

 

 

 

EQUIPOS DEPARTAMENTALES – SAILETAKO LAN-TALDEAK 
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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: 
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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. 

2015ean, dagoen prebentzio sistemaren analisia egin da hartarako ezarritako 
baldintzen bidez; aztertutako 13 baldintzetatik bakar batean baino ez da ez-
betetze partziala ikusi langile taldearen prestakuntzaren inguruan; 2016ko 
apirilera atzeratu da horren gauzatzea. 

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: 
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 Barne-auditoriak: 

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

2015ean egindako barne-ikuskaritzak ondorioztatu zuen SPRIn ezarritako 
kudeaketa sistemak bete egiten dituela ISO 9001:2008, Ekoscan, Lan Arriskuen 
Prebentzio, Datuen Babes eta bestelakoei dagozkien arauek eskatzen dituzten 
baldintzak; baita sisteman bertan eta barne-araudian aipatutako arau eta 
baldintzak ere. 
 

 Kanpo-auditoriak: 

o ISO 9001 auditoria 

Sistemaren heldutasun-maila egiaztatzen da urtero, eta ISO 9001 arauak 
ezarritako baldintzak betetzen direla ere bai. 2015ean 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, indar-gune bat nabarmendu du: "...Ecoskan sistemaren 
integrazioa SPRIren kudeaketa sistemaren barruan.” 

o Erakunde independenteak egindako kontu-auditoria 

SPRIk bere informazioaren kanpo-ikuskaritza egiten du urtero: bai urteko 
kontuena, bai kudeaketa txostenarena ere. Horretarako, ikuskaritza 
independentea kontratatzen du. 2015eko urteko kontu-ikuskaritzari buruzko 
txostenak dio "2015eko ekitaldiko urteko kontuek fidelki islatzen dutela 
Sozietateak 2015eko abenduaren 31n zuen ondarea eta finantza-egoera, bere 
eragiketen emaitzak eta bere efektibo-fluxuak, alor guztietan". Hala ere, 2015 
ekitaldi honetarako, salbuespen bat jasotzen da ikuskaritzaren txostenean, 
enpresa Elkartu batean enpresa filial baten bitartez duen partaidetzaren 
ondorioz. Azaldutako salbuespena honakoa da: “Sozietateak %22,5eko 
zeharkako partaidetza dauka Ibar Zaharra SA sozietatean, Sprilur SA 
sozietatean duen partaidetzaren bitartez (bertan, %92,93a du bere esku 
2015eko abenduaren 31n, 193 milioi euroko partaidetza zuzenaren bitartez). 
Txosten hau egin den datan, ez dauzkagu urteko kontuak eskuragarri, ezta Ibar 
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Zaharra SA sozietatearen nahitaezko ikuskaritza-txostenik ere (2015 ekitaldiari 
dagokiona); hortaz, 2015eko abenduaren 31n, ez da posible partaidetza horren 
balorazioa objektibotasunez zehaztea”… 

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  

o Auditoria egitea eta Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia Kontrolerako 
Bulegora "reporting"a igortzea. 

2015ean ez da halakorik egin, baina hiru hilean behin jardueren deskargua egin 
ohi da, hain zuzen ere, Gobernu Arduratsuari buruzko Gidaren, eta Barne-
kontrolari eta Arriskuen Kudeaketari buruzko Eskuliburuaren ezarpena 
betetzeari lotutako jarduerena. 

o DBLO auditoria 

2015eko apirilean burutua, SPRIren jarduera informatikoki eusten duten 
informazio sistemak berrikusi dira. Oro har, aplikazioak garatzeko sistemak 
bermatzen du laguntzen argitalpenak DBLOaren klausulak barne hartzen 
dituela. Hobetu beharreko puntua da sarbide desegokiak dituzten baimenen 
kudeaketa, nahiz eta sarbide desegokien arriskua oso txikia izan, laguntza 
bukatutakoan sarbideak blokeatu egiten direlako. 

 
  

http://www.tvcp.org/
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o SPRIko Bezeroentzako Arreta Zerbitzuen Kartaren Ikuskaritza 

2012. urtetik UNE 93200:2008, Bezeroentzako Arreta Zerbitzuen Karta arauaren 
arabera ziurtatuta dago. 2015. urtean ziurtagiria berriztatu dute. 

o BIKAIN Ziurtagiria 

2015eko azaroan, BIKAIN Ziurtagiriaren oinarrizko maila eskuratu zuen SPRIk. 
Txostenean, talde ebaluatzaileak 3 indar-gune eta 3 hobetzeko puntu identifikatu 
ditu; azken horiek egikaritze-prozesuan daude. 
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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: Enpresei zuzendutako programei dagokienez (GAITEK eta ETORGAI), 

aurkeztutako proiektuak aurreikusitako helburuaren azpitik egon dira, 

baldintzetan barne hartu diren aldaketen ondorioz (gutxieneko zenbatekoa 

100.000€ izateko baldintza barne hartzea, batez ere, aurretik ez baitzegoen 

horrelakorik). Onartu diren proiektuek aurreikusitako helburuarekin bat egin 

dute. EMAITEK eta ELKARTEK programak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 

Euskal Sareari zuzendutakoak (ZTBES), aurreikusitakoaren zertxobait azpitik 

geratu dira, aurkeztutako zein onartutako proiektuei dagokienez. Azkenik, 

Enterprise Europe Network (EEN) Sarearen lana aurreikusitakoaren oso gainetik 

egon da parametro guztietan: banatutako aldizkari kopurua, jardunaldi eta 

bertaratutako pertsonen kopurua, eta aholkularitza jaso duten pertsonen 

kopurua. Azpimarratzekoa da, besteak beste, ZTBESko eragileen egiaztapen-

jarduera, kalifikaziorako Txosten teknikoei dagokienez hiru Foru Aldundiekin 

izandako kolaborazioa handitzea, zerga arloko ondorioetarako. 

 Eraberritzea: INNOBIDEAK-KUDEABIDE (EUSKALIT, Foru Aldundiak eta SPRI) 

programaren orokortasuna kontuan hartuta,  aurreikusitako helburuak gainditu 

egin dira, SPRIk zuzenean kudeatutako programetan betetze-maila %91koa 

izanik. Besteak beste, Basque Industry 4.0 ekimenaren 2. edizioa burutu izana 

nabarmentzen da, INNOBIDEAK-KUDEABIDE estrategian Eusko Jaurlaritzaren eta 

Foru Aldundien Erakunde Arteko Hitzarmena berritzea ekarri baitu, baita 

GARAPEN Garapen Agentzien Euskal Elkartearekin lankidetza-hitzarmena 

sinatzea ere. 

 Informazioaren Gizartea: Oro har, programa gehienek (BASQUE INDUSTRY 4.0, 

INDUSTRIA DIGITALA, LANKIDETZA DIGITALA) aurreikuspenen gainetik eboluzionatu 

dute, kontuan izanik BASQUE INDUSTRY 4.0 programa berria dela eta aldaketa 

adierazgarriak izan direla INDUSTRIA DIGITALA programan. Zerbitzuei dagokienez, 

Enpresa Digitalaren jarduerak 4.0 enpresa industrial eta tematikoetarako 

norabidean emandako bira ikusirik, gauzatzea aurreikusitakoaren zertxobait 

azpitik geratu da, bertaratutako pertsonen kopuruari dagokionez. IT TXARTELA 
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ziurtagiriaren emaitzak aurreikusitakoaren oso gainetik geratu dira, izan diren 

Lan-eskaintza Publikoen ondorioz. Mikro-ETE eta Autonomoei zuzendutako 

jarduera  (MIkroenpresa Digitala Prestakuntza, Implantalaris eta e-commerce) 

aurreikuspenen gainetik geratu da. Gainera, 4.0 Industriaren Barnetegi 

Teknologikoen arloan eskari handia egon da. 

 

Enpresa eta Garapen Ekonomikoa: 

 Ekintzailetza eta Garapen Ekonomikoa: Orokorrean, laguntza-programei 

dagokienez aurreikusitako helburuak bete egin dira. Horien artean, 

nabarmentzekoa da Inbertsioaren Laguntza Finantzario (AFI) eta Renove 

Maquinaria programak aldez aurretik itxi zirela eta Gauzatu industria programan 

eskari osoa estaltzeko fondo gehiago beharko ziratekeela. MINICONNECT 

programa aurreikusitakoaren azpitik geratu da, eta haren helburua Basque 

Fondok ordeztu du. Mikroenpresa, enpresa txiki eta ertainen Ondorengotza 

programak ezarritako helburuak bete dituen arren, programa horren eskari 

txikiagoa erregistratu da. Hortaz, 2016. urtean berrikusi egingo da. 

 Ekimen estrategikoak: Nabarmentzekoak dira RIS3 Pilotatze Taldeen abiaraztea, 

Vanguard Iniciative ekimenaren barruan Advanced Manufacturing for Energy 

Applications in Hars Environments proiektu pilotuaren lidergo-kidetza, Saiakuntza 

aurreratuen Zentroaren sorrera, WINDBOS sektore eolikorako azpisistema 

industrialak baliozkotzea eta integratzea, Oil&Gas sustatzeko Plana definitzea, 

etab. 

 “Invest in the Basque Country”: Kudeatutako 72 proiektutatik 15 aurreko 

urtetatik datoz eta, beraz, heltze-prozesu luzea dute. Proiektu horien helburu 

nagusia da lantegi produktiboa garatzea, enpresa arloko 11 I+G+D unitate 

nabarmenduta. Euskadi inbertsio-helmuga gisa hartzeko motibazio nagusia 

interes-merkatu edo bezeroak dira, baita industria-ingurua ere. Estatu Batuak, 

Alemania eta Frantzia dira proiektu kopuru handiena duten jatorri-herrialdeak, 

batez ere automobilgintza, energia, aeronautika eta IKT arloetan. Bestalde, 

proiektu berezien eta lehentasunezko RIS3 sektoreen gorakada nabaritu da. 

 Azterlan zerbitzu eta kluster koordinazioa: Hauek izan dira esku-hartze nagusiak: 

EURADA eta ADR agentzien sareetan, kluster (TCI) eta zaintza sareetan (ALERTA) 

parte-hartzea, kluster eta RIS3 politikak hobetzeko INTERREG (CLUST&RIS3) 

proiektuaren proposamenean lidergoa, klusterretako bitartekari-taldearen 

koordinazioa eta clusters 2015 programaren kudeaketa, besteak beste. 
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Nazioartekotze arloa:  

AFRIKA ETA EKIALDE ERTAINA: Iranen ezarri da jarduera, tokiko aholkularitza baten 

laguntzaz. Arlo horretan izan diren proiektu kopuruak behera egin du oro har. 

ASIA: SPRIren bulego bat inauguratu da Singapurren (2015/04/17), aholkulariak bilatu dira 

Hego Korean eta Taiwanen, eta Indiako bulegoaren eskaintza Sri Lanka-Bangladeshera 

zabaldu da. 

EUROPA: Orokorrean, betearazpena %70ean gainditu da, eremu horretan nagusi den 

krisia gorabehera. Zailtasunik nabarmenena euskal enpresen proiektuak erakartzea izan 

da. 

LATINOAMERIKA: SPRIren posizionamendua Kolonbiako erakundeentzako 

erreferentziazko erakunde gisa, 2016ko otsailean lankidetza-hitzarmen bat sinatuta. 

Inguru horretako, batez ere Argentina, Brasil eta Venezuelako, egoera ekonomiko eta 

politikoa da zailtasunik handiena. 

IPAR AMERIKA: Egiturak finkatzeko urtea izan da 2015 Eusko Jaurlaritzaren 

nazioartekotze-estrategiarentzat lehentasunezkoak diren bi herrialdetan, AEBetan eta 

Mexikon, alegia. Orobat, proiektuak %51 hazi dira (%70 Mexikon, %44 AEBetan). 

AEBetako giza baliabideen eskasia da zailtasunik handiena, ez baita nahikoa hain merkatu 

zabalean dagoen eskaria handiari erantzuteko. 

EKINTZA KOMERTZIALEI dagokienez (INTERGUNE, INTERGUNE+2015), 2015. urtean ekimen 

kopurua %30 hazi da, eta bertaratutako pertsonen kopurua %62. ALDE ANITZEKOEN arloan 

izandako ekintza nagusia izan da “Country Snapshots” proiektua, zeinen helburua den 

euskal enpresak sentsibilizatzea eta euren intereseko herrialdeetan negozio-aukerak 

zabaltzea. 

Azkenik, NAZIOARTEKOTZEKO EUSKAL PARTZUERGOAK (NEP) markatutako helburu nagusiak izan 

dira  ikusgarritasuna indartzea, sustapenerako programa eta tresnen koherentzia 

areagotzea eta NEP enpresa-nazioartekotzearen sustapenean lidergo eta kudeaketaren 

organo erreferente gisa finkatzea. 
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Zerbitzu Korporatiboak: Komunikazioa, Idazkaritza Orokorra eta Laguntza 

Zerbitzuak 

Zerbitzu korporatiboek garatutako jarduera oso lotuta dago aurreko puntuetan 

azaldutakoarekin: 

 Komunikazioa: 2015. urteko esku-hartze nagusiak izan dira online plataforma 

guztien barne-hartzea, marka elebidun bakarraren erabilera, Kanpo Sareko 

bulegoetarako tokiko hizkuntzan webgune propioen irekiera, spri.eus gunean 

buletin telematiko eta korporatiboak bidaltzeko plataformaren garapena, 

besteak beste.  

 Idazkaritza Orokorra: 2015. urtean, Idazkaritza Orokorraren jarduera honakoetan 

zentratzen da: araudi edo proiektuak ez betetzeagatiko irregulartasunen 

kudeaketa eta aurrerakinen itzulera, 2016an sustatzeko programei dagozkien 

araudien ikuskapen juridikoa, SPRIk kreditu-kide dituen enpresen lehiaketen 

jarraipena, hitzarmen ezberdinen eraketa edo, hala badagokio, gainbegiratzea, 

besteak beste. 

 Laguntza Zerbitzuak: 2015ean, 26.000 kontsulta baino gehiago jaso izana 

nabarmentzen da, besteak beste, telefono bidezko arreta %99,64koa eta e-posta 

bidezkoa %100ekoa izan delarik. Telefono-deien %98,61 30 segundo igaro baino 

lehen erantzun dira, eta mezu elektronikoei 48 ordu igaro baino lehen erantzun 

zaie.  

 

Iturria: Urteko txostena 2015 

 

 

Sortutako eta banatutako balio ekonomiko zuzena 
Jarraian, sozietatearen jarduera ekonomikoaren alorreko adierazle nagusiak: 
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 2015 2014 

Sortutako balio ekonomiko zuzena (BEZ) 39.271.195 22.338.429 

Negozioen zifra, zenbateko garbia 985.070 984.815 

Emandako zerbitzuak 263.701 317.039 

Partaidetzetatik jasotako dibidenduak 721.369 667.776 

Ustiapenari lotutako beste diru-sarrera 
batzuk 

38.273.571 21.299.142 

Ekitaldiaren emaitzara gehitutako ustiaketa 
diru-laguntzak 

38.273.571 21.278.235 

Diru-sarrera osagarriak - 20.907 

Diru-laguntza finantzarioak 12.554 54.472 
Balore negoziagarriak eta bestelako 
finantza-tresnak 

12.554 54.472 

Balio ekonomiko zuzen banatua (BEZ) (39.444.550) (22.506.735) 

Eragiketen kostuak (34.431.406) (17.310.561) 

Kanpo-zerbitzuak (8.396.750) (8.160.834) 

Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk (25.108.387) (9.024.479) 

Galerak eta narriadura zein horniduren 
aldaketa, eragiketa komertzialen eraginez 

(926.269) (140.758) 

Beste emaitza batzuk - 15.510 

Langileentzako ordainsariak eta 
sozietatearen mozkinak 

(4.828.545) (5.019.015) 

Soldatak, ordainsariak eta horien antzekoak (3.904.759) (4.089.069) 

Sozietatearen kargak (923.786) (929.946) 

Finantza gastuak - 99 
Zorrak Taldeko enpresekin eta sozietate 
elkartuekin 

(619.120) (601.087) 

Finantza izaerako diru-laguntzak egoztea 619.120 601.087 

Desberdintasunak kanbio-motan - 99 

Administrazioa (184.599) (177.257) 

Zergak (11.245) (8.953) 

Irabazien gaineko zergak (173.354) (168.304) 

Atxikitako balio ekonomikoa (ABE) (16.312.995) (12.326.723) 

Amortizazioak (185.272) (194.881) 

Narriadura eta finantza-tresnak zein 
ibilgetua besterentzearen emaitza 

(16.127.723) (12.131.842) 

Oharra ABEa: amortizazioen eta narriadura estimatuen batuketa. 
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Jarraian auditoria izan duten SPRIren balantzeak, 2015eko eta 2014ko abenduaren 
31ko datadunak: 

 
AKTIBOA PASIBOA 

 2015 2014  2015 2014 

Ezohiko aktiboa 407.212.527 414.183.398 Ondare garbia 393.130.671 400.503.087 

Ibilgetu materiala 181.512 265.859 Berezko funtsak 389.309.183 396.235.833 

Higiezinen alorreko 
inbertsioak 

857.725 902.801 

Jasotako diru-
laguntza, dohaintza 
eta legatuak 

 
3.821.488 

4.267.254 
Taldeko enpresetan 
eta enpresa 
elkartuetan epe 
luzera egindako 
inbertsioak 

360.270.039 362.481.674 

Finantza-inbertsioak 44.417.118 48.873.577 Ezohiko pasiboa 22.742.574 22.296.808 

Zerga 
geroratuengatiko 
aktiboak 

1.486.133 1.659.487    

Ohiko aktiboa 14.212.168 16.029.270 Ohiko pasiboa 5.551.450 7.412.773 

Zordunak 9.017.067 6.867.706    

Taldeko enpresetan 
eta enpresa 
elkartuetan egindako 
inbertsioak 

- 3.150.000    

Periodifikatzeak - -    

Eskudirua 5.195.101 6.011.564    

Aktiboa, guztira 421.424.695 430.212.668 
Ondare garbia eta 
pasiboa, guztira 

421.424.695 430.212.668 

 

Ustiatze diru-laguntzak  2015 

Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak, programen kudeaketa-kostuak 
ordaintzeko 

12.982.222 

Eusko Jaurlaritzak Taldearen enpresei eta enpresa elkartuei emandako 
diru-laguntzak 

8.135.646 

Eusko Jaurlaritzak hirugarrenei programengatik emandako diru-
laguntzen estaldura 

16.972.741 

Beste ustiatze diru-laguntza batzuk 182.962 

GUZTIRA 38.273.571 
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Era berean, Sozietatearen finantziazio-iturrien artean, jasotako kapital-ekarpenak 
nabarmentzen dira. Sozietatearen kapitala, 2015eko abenduaren 31n, 4.369.680 
akzio izendunez osatuta dago, bakoitza 100 eurokoa. 2014ko ekitaldia itxi zenean, 
berriz, Sozietatearen kapitala 4.274.083 akzio izendunez osatuta zegoen, bakoitza 
100 euroko balio izendunarekin. Hauexek dira akziodunak, eta 2015eko 
abenduaren 31ko datan zein 2014an kapitalean zuten partaidetza: 

 

Sozietatearen 
kapitala 

Partaidetzaren 
%, 2014 

Balio 
izenduna, 

2014 

Partaidetzaren 
%, 2015 

Balio izenduna, 
2015 

Euskadiko Ogasun 
Orokorra 

%99,03 423.270.200 %99,04 432.829.900 

Kutxabank SA %0,97 4.138.100 %0,96 4.138.100 

GUZTIRA %100 427.408.300 %100 436.968.000 

 

Sozietateko Akziodunen Batzar Nagusiak kapitala 4.559.700 euroan eta 5.000.000 
euroan handitzea onetsi zuen, 2015eko maiatzaren 28an eta abenduaren 16an, 
hurrenez hurren. Horretarako akzio izendunak jaulki zituzten, 45.597 lehenengo 
eta 50.000 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 azken bi ekitaldietan zehar izandako langileen batez besteko 
kopuruak, kategoriaka: 

 Langileen batez besteko kopurua 

 2015 2014 

Zuzendari nagusia (130-99 Dekretua) 1 1 

Zuzendaritza Batzordea 6 6 

Goi-mailako teknikariak 39 38 

Ertain-mailako teknikariak 6 6 

Administrariak 14 14 

GUZTIRA 66 65 
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2015eko ekitaldia ixtean, 15 lagunek osatzen dute Administrazio Kontseilua; 
horietatik 5 emakumeak dira. 

Horrekin batera, sozietateak beretzat gordetzen dituen irabaziek zenbateko hauek 
izan zituzten 2015ean: 

 

Sozietatearen irabaziak Zenbatekoa €-tan 

Bizitza-asegurua 24.122 

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. 

230 hornitzaileri egin zizkion erosketak SPRIk 2015ean, horrek dakarren trakzio-
indarrarekin. Hornitzaile horietatik guztietatik 110 esanguratsuak direla esan 
daiteke, 100.000 eurotik gorako kontratazio-bolumena izan dutelako. 
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Hau izan da hornitzaileei fakturak ordaintzeko batez besteko epe haztatua, 
2015eko eta 2014ko ekitaldietan zehar: 
 

 

Egindako ordainketak eta ordaintzeke daudenak 
ekitaldia ixteko datan 

2015 2014 

Zenbatekoa % Zenbatekoa % 

Legeak aurreikusitako gehienezko epe 
barruan egindakoak  

6.621.515 % 70,63 6.344.316 % 81,67 

Gainerakoak 2.752.839 % 29,37 1.423.496 % 18,33 

Ekitaldian egindako ordainketak, guztira 9.374.354 % 100 7.767.812 % 100 

Ordainketen PMPEak (egunak) 24,71 24,60 

 

Azpimarratu beharra dago 2015eko 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 2015eko datu kuantitatiboak, arloka kudeatutako laguntzen zenbatekoari 
dagokionez, non islatzen baita horren guztiaren helburua dela Euskadi 
aurreratuago, emankorrago eta lehiakorragoa lortzea.  



 

 

 

 

Gobernu Arduratsuari buruzko Memoria 2015  27/52 

Laguntza-programak 
Onetsitako 
proiektuak 

Kudeatutako 
laguntzaren 
zenbatekoa, 
milaka €-tan 

Finantzaketa  417 36,32 

Ekintzailetza 171 2,37 

IKTak 393 5,26 

Teknologia 839 132,74 

Eraberritzea  120 2,44 

GUZTIRA 1.940 179,13 

Iturria: Jarduerari eta Kudeaketa-kontrolari buruzko Txostena 2015 

 

Programa hauek EAEko 2.000 enpresatik gorako proiektuak babestu dituzte 
2015eko ekitaldian zehar. 

2015ean kudeatutako laguntza-programek, beraz, eragin argia dute euskal 
gizartearengan. Proiektu horiek zera lortzen dute: 

 Izaera pribatuko inbertsioak mobilizatzea, 360 milioi eurotik gorako 
zenbatekoarekin. 

 9.400 lanpostu baino gehiago mantentzen eta 1.100 lanpostu baino 
gehiago berri eratzen laguntzea. 

 Aholkularitza zerbitzuen kontratazioa eragitea, 20,9 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. 

SPRIren webgunea komunikaziorako tresna eta zuzeneko kanal eraginkorra da, batez ere 
euskal enpresarentzat. Webguneak eremu komertzial eta komunikazio-eremu 
eraginkorra izan nahi du, non sare sozialak komunikazio eta parte-hartze tresna gisa 
erabiliko baitira. 

SPRIren Interneteko domeinu hau, 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. 

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

2015. urtean, 562.635 bisitari bakar izan ziren SPRIren webgunean. 
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www.spri.eus webgunean 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 diren, izen-ematea errazago egiteko, eta euskal 
enpresari eta enpresei hizkuntza gertu eta erakargarriago batean eskaintzen 
zaizkie. 

- UPEuskadi!: ekintzailetzari eta intraekintzailetzari buruzkoa 
- Euskadinnova: Berrikuntzari buruzko albisteak 
- Expanding News: Nazioartekotzeari buruzko albisteak 
- Invest in the Basque Country: atzerriko inbertsioak erakartzeko buletina 

Adituen arabera, mota horretako buletinetarako zabalkunde eraginkor eta baliagarriagoa 
definitzen duten irekiera-ratioek %20 eta 40 bitartekoak izan behar dute. Hala, bada, 
aipatzen diren bi kasuetan, buletinen irekiera-ratioa %22 eta 35 bitartean kokatzen da; 
hau da, ekimenaren lehendabiziko bi hilabeteetan inpaktua eraginkorra izan da. 

 

 

 

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.  

2015. urtean, SPRIren Bezeroen Arretarako Zerbitzuak ia 27.000 kontsulta jaso 
ditu. Telefono deien % 99,2k 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:  

 

 

 

Erantzundako kontsultak, guztira
Total consultas atendidas

Erantzun gabeko dei kopurua
% llamadas no atendidas

35.376

1,95%

34.922

0,60%

31.301

0,18%

31.327

0,11%

26.801

0,01%

BEZEROAREN ARRETARAKO ZERBITZUA

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE

2011 2012 2013 2014 2015
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Iturria: Kudeaketa Planari buruzko Txostena 

 

2012. urtetik ziurtatua, 2015eko uztailean egindako kanpo-ikuskaritzan 
ezadostasun bat antzeman da, berehala zuzendua, eta indar-gune gisa 
azpimarratu da hartutako konpromiso guztien betearazpena. 

Erantzundako kontsultak, 1 maila
% consultas atendidas 1º nivel

Desbideratutako kontsultak
 % consultas escaladas

81%

19%

75%

25%

80%

20%

75%

25%

77%

23%

BEZEROAREN ARRETARAKO ZERBITZUA

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE

2011 2012 2013 2014 2015
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(1) 2015ean jasotako 32 kexetako, 1 erantzun du bere tratamenduaren konplexutasunagatiko 38 egunetan. 
(2) 36 kexa 2014. urtean erantzundako 31.318 kontsultetatik. 

32 kexa 2015. urtean erantzundako 26.801 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. 

Bezeroaren asebetetze-maila neurtzeko, dagokion ekitaldian kudeatutako 
programa eta zerbitzuetako parte-hartzaileei zuzendutako online inkesta 
erabiltzen da, proiektuak onartuak izan zein ez. Informazio-bilketa laguntzaren 
edo zerbitzuaren prestazioaren Ebazpenaren ondoren egin ohi da. 

3.188 enpresatako 836 inkesta jaso ditugu (%26ak erantzun du), eta kontuan 
harturik laginen errorea %± 2,91koa izan daitekeela, konfiantza maila %95ekoa 
izan da. Hala ere, programa bakoitzak daukan bezero kopurua oso desberdina 
denez, kontuan hartu behar da kasu batzuetan errore marjina handiagoa dela, eta 
beraz jasotako emaitzak zuhurtasunez interpretatu behar dira. Oro har, eskaera 
kopuru txikiena duten programez ari gara. Galdeketen % 5,3 euskaraz egin da 

Hauek dira 2015eko emaitza garrantzitsuenak: 

 Batez besteko balorazioa 7,37koa da, aurreko urteko 7,32 baino altuagoa. 

 Asebetetze maila globala altuagoa da Nazioartekotzea saileko zerbitzuetan parte 
hartu duten enpresen artean. 

 “Informazioa eta dokumentazioa” eta “jasotako arreta” izan dira ongien 
baloratutako faktoreak. “Lankidetzarako jarrera” eta “Jasotako arreta” itemak 
hobeto balioetsitakoak dira. 

 Hala ere, “prozesuaren iraupen garaia” itema gaizkiago balioetsitakoa da (5,07). 

 Inkestatutako enpresen artean, aurreko deialdietan parte hartu dutenetatik %58k 
uste dute SPRIk eskainitako zerbitzua hobetu egin dela; %36aren iritziz berdina izan 
da. 

 %58k uste dute SPRIk antzeko jarduera duten beste enpresa edo erakunde batzuk 
baino zerbitzu hobea eskaintzen duela. Datu hori 2014koa baino apalagoa da 
(%57). 

 Enpresa gehienek baloratu dute programak… 
o …aukera berriak ireki dituela enpresan (7,18). 
o …lehiakorrago egin duela enpresa (6,97). 
o …enpresari kudeaketa eraginkorragoa izaten lagundu diola (6,27). 
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 Eta 8,45ekin baloratu dute SPRIren programak beharrezkoak direla eta enpresen 
garapenean lagungarri direla. 

Azkenik, % 13,2k iruzkinak, iradokizunak, eta abarrak igorri dizkigu. Inkesten %5,3 
euskaraz bete dira. 

 
 

 Asebetetze-indize globalaren bilakaera 

Asebetetze-mailari dagokion indize orokorra egonkor mantentzen da, pixka 
bat gora egin duelarik. 

 

 

Iturria: Asebetetzeari buruzko Txostena 2015 
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 Beste erakundeekiko konparatiboa 

Beste erakunde publikoekiko konparatiboan ageri da azken urteotan 
mantendu egin dela gure bezeroek SPRIri buruz duten hautematea. 

 

 

Iturria: Asebetetze inkestari buruzko Txostena 2015 

 
 
 

Kanpo-komunikazioa 

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. 

Aurretik adierazi denez, SPRIren webgunea komunikaziorako tresna eta zuzeneko 
kanal eraginkorra da, batez ere gure bezeroentzat, euskal enpresarentzat alegia, 
erabilgarri izatea xede duena. Webguneak eremu komertzial eta komunikazio-
eremu eraginkorra izan nahi du, non sare sozialak komunikazio eta parte-hartze 
tresna gisa erabiliko baitira. 

SPRIren Interneteko domeinua euskal enpresarentzat interesgarri eta, areago, 
beharrezkoak diren edukien kudeatzaile gisa pentsatua dago. Komunikatzeko 
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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.  

www.spri.eus webgunean honako buletin hauek ditu SPRI Taldeak gaur egun:  

- 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. 

- Adi Alerta, ekitaldiei buruzko buletin espezifikoa, non jardunaldi 
interesgarrienak jaso, eta www.spri.eusera estekatzen diren, izen-ematea 
errazago egiteko; eta euskal enpresariei zein enpresei hizkuntza gertu eta 
erakargarriago batean eskaintzen zaizkie. 

- UPEuskadi!: ekintzailetzari eta intraekintzailetzari buruzkoa. 
- Euskadinnova: Berrikuntzari buruzko albisteak. 
- Expanding News: Nazioartekotzeari buruzko albisteak. 
- Invest in the Basque Country: atzerriko inbertsioak erakartzeko buletina. 

2015eko otsailaren 2an SPRIko Euskara Lantaldea sortu zen eta, otsailaren 22an, 
Euskara Batzordea. 2015erako onartutako Ekintza Planean jasotako esku-hartzeen 
artean, honakoak nabarmentzen dira: barne-dokumentazioa euskaratzea, barne-
kudeaketarako aplikazioak eta Intraneta euskaraz ezartzeko lanei ekitea, SPRIren 
prozeduretan euskara barne hartzea, Kudeaketa Sistemaren zenbait 
dokumentutan (Programak Diseinatzeari buruzko Praktika Egokien Eskuliburuan, 
Kudeaketa-eskuliburuan eta Komunikazio Prozeduran) hizkuntza normalizazioari 
buruzko atala txertatzea. Gainera, Euskara prozedura onartu da, gizartearen 
esparru guztietan euskara erabiltzeko jarraibideak ezartzen dituena. 

Horretaz gain, 2014ko uztailaz geroztik, SPRIk ".eus" domeinua dauka, haren 
erabileran aitzindari izanik, eta 2014ko urriaz geroztik, domeinu hori erabiltzen da 
sozietatearen posta elektroniko bidezko komunikazio guztietan. 

Azkenik, 2015. urtean SPRIk BIKAIN Ziurtagiriaren oinarrizko maila eskuratu du 
erakundeak. 
  

http://www.spri.eus/
http://www.spri.eus/
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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). 

SPRIren lantaldea, 2015eko abenduaren 31n, 65 lagunek osatzen dute: 35 gizonek 
eta 30 emakumek. 

Guztiak dira langile finkoak arduraldi osoan. Honela banatuta daude: 

 

 Langileen kopurua ekitaldiaren amaieran 

 2015 2014 

 Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira 

Zuzendari nagusia (130-99 

Dekretua) 
1 0 1 1 - 1 

Zuzendaritza Batzordea 5 1 6 5 1 6 

Goi-mailako teknikariak 23 15 39 23 14 37 

Erdi-mailako teknikariak 2 4 6 2 4 6 

Administrariak  4 10 14 4 10 14 

GUZTIRA 35 30 65 35 29 64 
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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 ere 
aurreikusten dira, eta, lanaldi barruan, astean 5 orduz euskara trebatzeko aukera 
ere bai. 

Hona hemen prestakuntzaren alorreko 2014ko eta 2015eko datu nagusiak:  

 2015 2014 

Prestakuntza orduak 3.400 2.267 

Prestakuntza-ekintzak 18 14 

Prestakuntza orduak (%)/urtea 3,24% % 3,75 

Langileak 65 64 

Prestakuntza orduak/pertsona/urtea 52,31 27,91 
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Taula hauetan, berriz, 2015eko sexuka eta kategoriaka jasotako prestakuntza: 

 

 Emakumeak Gizonak GUZTIRA 

Prestakuntza orduak 1.275 2.125 3.400 

Langileak 30 35 65 

Orduak/pertsona 42,50 60,71 52,31 

Prestakuntza saioetara joan diren 
langileak 

25 35 60 

 

Kanpo-heziketarako finantzazioa ahalbidetu da eta urte akademiko batera arteko 
denboraldiak eskaintzen dira betetzen diren funtzio edo lanpostuei zuzenean 
lotutako ikasketak egiteko. 

 

 

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: 

 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 

 Etika, erantzukizuna eta lankidetza 
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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. 

Lan Arriskuen Ebaluazioa burutu du SPRIk eta erakundeko kide guztien eskura 
dago Intranetaren bitartez. 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. 

2015ean % 4,01eko absentismo-tasa egon da. 

SPRIk badaki lan-baldintzak hobetzeak eragin zuzena daukala produktibitatean eta 
lan-giroan. Hartara, 2014an eta 2015ean azterlana egin da, arrisku psiko-soziala 
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. 

 

 

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.  
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 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. 

2015. urtean burututako esku-hartzeen artean, honakoak aipa daitezke: 
Berdintasunerako Erakunde Publikoen Sarean parte-hartzea, komunikazio 
parekiderako Praktika Egokien Gidaliburua lantzea (2016ko urtarrilean onartua), 
berdintasuna sustatzeko albiste/ekimen/jakinarazpen adierazgarrien 
zabalkuntzan laguntzea, kanpainetan genero-estereotipoetatik urrun dauden 
irudiak erabiltzea (emakume zein gizon), SPRIren webgunean emakumeei buruzko 
albisteak barne hartzea, etab. 

SPRIren ordainsariak kategoria profesionalen taulan jasotzen dira, zeina SPRIren 
Hitzarmen Kolektiboa (2015eko urriaren 27an onartuta eta 2016ko otsailaren 
25eko BOBean argitaratuta) 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. 

Guztira, 7 emakume eta 14 gizon daude Zuzendaritzako lanpostuak eta arduradun-
lanpostuak betetzen. 

 
30 urtetik 

beherakoak 
30-50 urte 
artekoak 

50 urtetik 
gorakoak 

Langileen % % 0 % 30 % 70 

Emakumeen % % 0 % 15,4 % 32,3 

Zuzendaritza-karguetan dauden langileen % % 0 % 4,6 % 4,6 

Zuzendaritza-karguetan dauden 
emakumeen % 

% 0 % 1,5 % 0 
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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). Espainiako 
Garapen Agentzien Elkartearen barruan Autonomia Erkidegoetako enpresa 
sustapenerako organismoak biltzen dira. Elkarte horrek gogoetarako guneak, 
albiste zerbitzuak, ikasketak, esperientzien trukea eta ekimen bateratuak 

eskaintzen ditu. Garapen Agentzien Talde Iberoamerikarra koordinatzen du.. 

 EURADA (Garapen Agentzien Europako Elkartea). Europar Batasun osoko 
toki-garapenerako 130 agentzia inguruk osatutako Sarea da, helburu 
duena Europar Batasunaren finantzazio-politika eta -tresnei buruzko 
dibulgazioa eta eztabaida sustatzea. Europar Batasunarekin komunikazio 
zuzena mantentzen du toki-garapenerako politiken garapenari 
dagokionez, eta bazkideen arteko praktika egokien partekatzea errazten 
du, baita nazioz gaindiko proiektuetan lankidetza ere.  

 EUROPEAN ENTERPRISE NETWORK. Europar Batasunak batera finantzatua, 
proiektu honen helburua da Europa mailan dauden negozio politika eta 
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aukeren inguruan informazioa eta aholkularitza eskaintzea, baita 
teknologiaren transferentzia prozesuak eta I+G+b finantzatzeko Europako 
programak eskuratzeko bidea sendotu eta babestea ere. 

 Q-epea, Euskal Herrian kudeaketaren bikaintasunarekin konpromisoa 
hartua duten erakunde publikoen sarea (Administrazioa eta enpresa 
publikoak). 2002. urtean sortua, egun kudeaketan bikaintasuna bilatzeko 
konprometituta dauden 28 euskal erakunde publikok (administrazio eta 
enpresa publikoak) osatzen dute sarea, eta helburu bikoitza dute: 
ikaskuntza partekatuaren bitartez erakundeen kudeaketa hobetzen 
jarraitzea, eta hobekuntza hori euskal sektore publikoan sustatzea. 

 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 garrantzitsuenak: 

 SPRIko hornitzaile estrategikoek oro har oso irudi ona dute sozietateak ematen duen 
zerbitzuaz. 1etik 5erako eskala batean, asebetetze globala 4,51koa da. 

 Ongien baloratutako alderdiak “Erraz jarri zara harremanetan prozesuan 
inplikatutako pertsonekin” da (4,59). 

 Batez bestekoaren azpitik daude “Malgutasuna” ardatzarekin lotutako alderdiak: 

o Ezarritako entrega epeak (4,18). 
o Hobetzeko ideiak eta proposamenak onartzeko jarrera (4,18). 
o Hornitzailearen premia puntualak ulertzea eta haietara egokitzea (4,21). 
o Ordaintzeko bideak eta epeak (4,26). 

 Elkarrizketatuen %87k beren bezero diren beste erakunde batzuk baino hobeto 
baloratu dute SPRI. 

Argi dute SPRIren hornitzaile izatea gomendatuko lieketela sektoreko lankideei, enpresei 
edo beste antolakunde batzuei (%85) 

Hauxe da hornitzaile estrategikoen asebetetzearen bilakaera: 
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Gizartea 
SPRI Euskal Herrian jaio zen, 1981ean, industria-gizartearen garaian. Eusko 
Jaurlaritzaren Industria Sailak garapenerako agentzia gisa jarri zuen martxan, 
industria-sustapena, enpresa berrien sorrera eta jada existitzen ziren enpresen 
hedapena bultzatzeko. Horrekin batera, helburuen artean zituen, baita, enpresen 
arteko lankidetza indartzea, Eusko Jaurlaritzak industria-berregituratze arloan 
aurreikusitako laguntzak finantza-ikuspegitik antolatzea, eta eduki 
teknologikodun proiektuak exekutatzea. 

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 
eta transferitzeko, eta azpiegitura zein proiektu estrategikoak garatzeko. 

Testuingurua hori izanda, SPRIren xedea da euskal enpresen hazkunde 
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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 

Arestian aipatutako testuingurua dela eta, beharrezkoa da arlo desberdinetan 
ezagutza eta sentsibilizazio eremuak sortzea. 

Lehenago aipatu bezalaxe, SPRIren Interneteko domeinua, 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 
modu batean egitea aurreikusi da, euskal enpresentzat hain "inbaditzailea" 
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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 berrikuntza sustatzeko, Kudeaketa Aurreratuko Oinarrizko 
Prestakuntza eta Sentsibilizazioaren alorreko 76 jarduera burutu dira 
2015ean, non 1.295 lagunek hartu duten parte. Horien helburua izan da 
zuzendaritza-karguak betetzen dituztenen lidergo eta zuzendaritza-
gaitasunak garatzea, euren ardurapeko konpainiek dituzten erronkei aurre 
egiteko. 

 I+G+b Teknologikoa sustatzeko alorrean, berriz, enpresa aholkularitzarako 
eta berrikuntzari laguntzeko EEN Sarearen buru da SPRI (Europar 
Batasunak batera finantzatua). Teknologia-zabalkundea egiteko 
helburuarekin 21 mintegi egin dira 2015ean, non 1.464 lagunek hartu 
duten parte, eta ENNren 13 buletin argitaratu dira, 2.960 harpideduni 
bidaltzeko. 

 Informazio eta Komunikazio Teknologien sustapenaren alorrean, berriz, 
2015ean zehar 3.440 lagunek parte hartu dute autonomoak eta 
mikroenpresak IKTen eremuko zenbait tresna beraien negozioen 
kudeaketarako erabiltzen trebatzeko antolatutako 619 ikastaroetan. 
Enpresa Digital@ Zentroetan 274 ekimen antolatu dira guztira, 9.114 
parte-hartzaile erakarrita. 22 Barnetegi Teknologiko ere egon dira, eta 278 
lagunek hartu dute parte horietan. IT Txartelaren 44.580 azterketa egin, 
eta 21.728 ziurtagiri eman dira. 

 Euskadiren berrikuntza-atariak, euskadinnovak, 562.244 bisita jaso ditu 
2015. urtean, 31.960 harpidedun izan ditu asteroko albistegiak, 120.330 
bisita jaso ditu gailu mugikorretarako eta Smart Phone-tarako App-en 
bitartez, eta 1.081.853 orrialde erakutsi ditu. Gainera, euskadinnovaren 
twitter kontuen jarraitzaile kopurua 8.450 izatera heldu da. 

http://www.spri.eus/
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 Euskadiko lehiakortasun-politiken plangintza estrategikoaren alorrean, 
RIS3 Espezializazio Adimentsuaren Estrategiaren inplementazioa izan da 
2015eko jardueraren protagonista. Gobernu eta herrialdearen ekimen hau 
Europak bultzatu du, eskualdean dauden eta sor litezkeen produkzio-
gaitasunarekin sinergia argiak dauden eremuetan I+G baliabide eta 
inbertsioen kontzentrazioa sustatze aldera. 2015ean gobernatze publiko-
pribatua definitu da, baita nazioarteko zabalkuntza ere. 

 Euskal enpresaren nazioarteko dimentsioa bultzatu eta, horren bidez, bere 
lehiakortasuna definitzeko xedez, SPRIk Kanpo-sareko arduradunak batzen 
ditu Euskadin, urtean bi aldiz, euskal enpresaren esanetara egon daitezen. 
Bada, 2015ean 474 elkarrizketa egin dira. Gainera, azaroaren 23 eta 24an, 
INERGUNE + 2015 “SPRI Kanpo-sarearekin Topaketak” ekimena burutu 
zen, testuinguru berriaren esparruan. Bertan, 44 erakusketari eta SPRI 
herrialdeetako 40 ordezkari bildu ziren eta, modu paraleloan, 20 hitzaldi 
edo mintegi eskaini. 

 

 

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. 

Hori guztia betetze aldera, eta estatuko Gardentasunari buruzko 19/2013 
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Legea betetzearren (295. BOE), gardentasun legearen euskal proiektuan 
kontuan izanik, 2015eko otsailaren 4an, SPRIk Gardentasunaren Ataria ireki 
zuen webgunean. 

Gardentasunaren Atariaren bitartez, 27 informazio-eskari jaso dira. Horietatik 
4 besterik ez dira sarbide publikoko informazioari buruzkoak izan; gainerakoak 
enpresa-proiektuetarako laguntzei buruzko informazio-eskariak izan dira, 
Bezeroentzako Arreta Zerbitzuari igorri zaizkiolarik. Edozelan ere, eskatzaileari 
ia berehala erantzun zaio kasu guztietan, eta, bataz beste, hartarako 
erabilitako erantzun-epea egun batetik beherakoa izan da 2015ean (0,26 
egun). 

 

 

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: 

 Arriskuen Mapa 5 arrisku-kategoriatan egituratuta dago eta, horri esker, arriskuak 
balizko ikuspuntu guztietatik aurreikusten dira: 

o Gobernua. Zenbait kontzeptu barne biltzen dira hemen: gardentasuna; 
erakunde barruko erantzukizunak; eta erakundea zuzendu, administratu eta 
kontrolatzeko moduari eragiten dioten egitura, politika, prozedura, organo eta 
erakundeei buruzko arriskuak. 

o Estrategikoak eta plangintza arlokoak. Erakundeak, bere xedeak lortzeko, 
hartutako erabaki estrategikoak. 

o Eragiketak eta azpiegiturak. Prozesu ezegoki edo akastunek eragindako 
galeren arriskuak; oro har, dauden aktiboen funtzionamendu, babes edo 
erabileraren ondoriozkoak. 

o Betetzea. Legeak betetzen direla bermatu beharko du erakundeak. Aplika 
daitezkeen erregulazio eta estandarrak. Barne zein kanpo politika eta 
erregulazio guztien betearazpena barne hartzen du. 

o "Reporting" edo erabakiak hartzeko informazioari lotutako arriskuak. Interesa 
izan dezaketen erakundeei, edo sozietatean bertan, erakundeak informazio 
finantzarioa eta ez-finantzarioa eransteari, konpilatzeari, aurkezteari eta 
banatzeari lotutako arriskuak dira. 

 Arriskuen fitxak: arrisku bakoitzerako fitxa bat egin da, non jasotzen diren azken 
errebisioaren data eta arduraduna, arriskuaren izena eta definizioa, adierazleak, 
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balizko eraginak, arrisku hori kudeatzeko modua, eragindako prozesuak, eta arrisku 
horien eraginpean egoteari lotutakoak (garrantzia/probabilitatea/kontrol-gradua). 

 Arrisku eta Prozesu Matrizea, arriskuak eta prozesuak elkartzen diren puntua. 
Prozesu bakoitzerako fitxa bana definitu da, non esplizitu ageri diren prozesu 
bakoitzari lotutako arriskuak eta horiek kudeatzeko modua. 

Azkenik, kontrol-helburuak, ekintza-plana eta jarraipena definitu dira. 

Arriskuak kudeatzeko eredua erakundeko kide guztien eskura dago Intranetean. 
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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. 2014. urtean,  
EKOSCAN PLUS ziurtagiria lortu 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. 

2015eko ikuskaritzan, indar-gune gisa adierazi da “SPRIren kudeaketa sistemaren 
baitan EKOSCAN sistema barne-hartzea, sistemaren berrikusketa EKOSCAN eta ISO 
9001 arauen artean elkarlanean eginda”. 

Ingurumen-hobekuntzarako Plana 2015. Helburuak eta lortutako emaitzak: 

HOBETU BEHARREKOAK EMAITZAK 

Paper kontsumoa murriztea. 

Helburua: 
• Erabilitako karpeten gramajea gutxitzea. 
• Erosketa-eskarien barne-tramitazioa online. 

Kostu handiaren ondorioz aurreikusitako neurrietako bat 
(karpeten gramajea gutxitzea) ezarri ez den arren, paper 
kontsumoa %9,52 murriztea lortu da. 

CO2 isuriak murriztea. 

Helburua: 
• Bideokonferentziak baliatzea langileen lan-bidaiak 

gutxitzeko. 
• Eco-Taxi zerbitzuari atxikitzea. 

50 bideokonferentzia egin dira eta, horrela, 2015ean 
egingo liratekeen lan-bidaien zati handi bat saihestu da. 

Sentsibilizazioa. 

Helburua: 
• Intranetean ingurumena zaintzeari, birziklatzeari, 

eta abarrei lotutako ohitura onen berri ematea. 

“Hondakinen sailkapen egokia egiteko Hiztegia” barne 
hartu da Intranetean, helburu izanik hondakinak egoki 
bereiztearen eta dagokion edukiontzian botatzearen 
garrantziaz informatzea, sentsibilizatzea eta kontzientzia 
zein jarrerak eragitea. 
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Hona hemen ingurumen-portaera eta -jarraipen adierazleak: 

 

Ingurumen-portaerako adierazleak  2014 2015 

Pertsona kop. un. 64 68 

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

kg 1.209,79 845,15 

kg/perts 18,90 12,43 

Karpetak 
Kg 54,0 46,25 

kg/perts 0,82 0,68 

Tonerra 
un. 0 0 

un./perts 0,00 0,00 

Mezularitza (mezuak + eskaner eta posta zerbitzua) km 4.211 0,86 

Bidaia profesionalak 
km 586.133 1.326.893 

CO2 Tn 71,035 131,702 

 

Ingurumen-jarraipenerako adierazleak  2014 2015 

Bulegoan zenbat kg paper gastatu diren 

Kg/perts 

18,90 12,43 

Artxibatze-kutxa berriak, zenbat kg. gastatu diren 0,00 0,00 

Baliza-zerbitzuen kop.  3,00 2,16 

   - Kideko zenbat CO2 Tn aurreztu diren 0,00061 0,03286 

Mezulariek egindako km-ak, guztira 65,80 62,16 

   - Kideko zenbat CO2 Tn aurreztu diren 0,01344 0,01265 

Bidaia profesionalek egindako km-ak, guztira 20.243,81 19.513,13 

   - Kideko zenbat CO2 Tn aurreztu diren 2,38938 1,93679 

 

Beste alde batetik, SPRIren jarduna kontuan hartuz, ez dago ingurumen 
erantzukizun asegururik, baina Kontseilari eta Zuzendarien Erantzukizun Zibileko 
aseguruan agertzen da kontzeptu hori.  

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. 


