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Dokumentu honek SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA - ERALDAKETA 

LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA SA erakundearentzat egokitzen du 2011ko maiatzaren 

10ean Eusko Jaurlaritzak onartutako kode honetan xedatzen dena: “Euskal Autonomia 

Erkidegoko Sektore Publikoan diharduten gobernu-kideen, goi-karguen, aldi baterako 

langileen eta gainontzeko zuzendaritza-karguen Etika eta Gobernu Egokiaren Kodea”. 

 

(Sociedad Para La Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. 

erakundearen Administrazio Kontseiluak onartua, 2011ko abenduaren 21ean)  

 



ETIKA ETA GOBERNU EGOKIAREN KODEA 

 

 

 

 

10/05/2011 rev.00 1/7 

  

 

 

 

1.- HELBURUA 

Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, 

S.A. erakundearen Etika eta Gobernu Egokiaren Kodearen helburua da pertsona ororen 

(langile zein zuzendari) jokabidea arautu behar duten printzipio eta arauak ezartzea, 

euren funtzioak betetzeko prozesuan eta euren harreman profesionaletan, gardentasun 

eta eraginkortasun testuinguruan legez ezarritakotik harago. 

 

2.- APLIKAZIO-EREMUA 

Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, 

S.A. erakundean (aurrerantzean Sozietatea) diharduten pertsona guztiei ezarriko zaie 

jokabide-kode hau. 

SPRI Taldeko sozietateetan Administrazio Kontseiluko kide gisa parte hartzen duten 

Sozietateko pertsonek, gainera, dagokion sozietate horretako Administrazio 

Kontseiluaren Araudian xedatutakoa ere bete beharko dute. Halaber, Taldearen baitan 

ez dauden sozietateetako Administrazio kontseiluan parte hartuz gero, dokumentu 

honetan jasotzen direnen antzeko printzipio eta balioetan oinarritutako Kode Etikoak 

ezartzea sustatu beharko dute. 

 

3.- PRINTZIPIO OROKORRAK 

Kode honi atxikitako pertsonek antolamendu juridikoan xedatutakoa betez jardungo 

dute euren funtzioen betearazpenean, betiere honako printzipio eta balio etikoetan 

oinarrituta: 

 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. 
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4.- BALIO ETA PRINTZIPIO DEMOKRATIKOEN ERRESPETUA 

Kode honi atxikitako pertsonek berdintasun, askatasun, justizia eta pluralismo 

politikoaren alde egingo dute euren jardunean. 

Beren jarrerak giza baliabideen eta askatasun publikoen errespetu osoan oinarrituko 

dira. 

Jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi, sexu-orientazio edo bestelako arrazoi pertsonal, 

politiko edo sozialek eragindako diskriminazioa eragin dezakeen edozein jarrerari uko 

egingo diote.  

Tolerantzia eta aniztasunaren sustapena izango dira euren portaeren oinarri. Horrek 

esan nahi du kultura, politika eta gizarte modu guztiak errespetatu, baloratu eta 

onartuko dituztela, betiere Giza Eskubideekin errespetutsuak badira eta indarkeria-

bideak erabiltzen ez badituzte. 

Ekintza-esparruan, ingurumena babesten eta lurraldea modu arrazional eta 

iraunkorrean antolatzen lagunduko duten politika eta esku-hartzeak sustatuko ditu 

Sozietateak. 

Sozietateko pertsona guztiek zorrotz beteko dituzte indarreko legedia eta segurtasun, 

lan-arriskuen prebentzio eta ingurumen-politika arloan finkatutako barne-aginduak. 

 

5.- OBJEKTIBOTASUNA 

Objektibotasun eta inpartzialtasunez hartuko dira legez onargarriak diren aukera 

ezberdinen gaineko erabakiak.  

Ez dute boterea erabiliko ezein abantaila edo onura eskuratzeko, bereziki, bere 

jardueraren ondorioz edo horri lotuta sor litezkeen pribilegioei dagokienez. 

Ez dute ezein pertsonari (bereziki eurei edo familia zein gizarte ingurukoei) mesede-

tratua dakarkion izapideak arindu edo ebazteko prozesuan eragin positiborik izango.  
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6.- ERAGINKORTASUNA, EFIZIENTZIA ETA ERRENTAGARRITASUN SOZIALA 

Sozietateko kideek eraginkortasun, ekonomia eta efizientzia printzipioekin bat eginez 

jardungo dute, betiere interes orokorraren bila eta ezarritako helburuak betetzeko 

ahaleginean. 

Sozietateak bikaintasunarekiko konpromisoa bere gain hartu eta sustatzen du. ISO 9001 

nazioarteko arauen menpe dago, jardueran eta zerbitzuen prestazioan kalitate eta 

bikaintasun maila altuenak lortzeko helburuz. Halaber, berrikuntza, garapena eta 

etengabeko hobekuntza bultzatuko ditu, kalitate maximoa lortze aldera. 

Sozietateko pertsona guztiek lankidetza, profesionaltasuna eta zerbitzu-pentsamendua 

jarriko dute erakundearen esku, bezeroen itxaropenak ahalik eta ondoen asetzeko, eta 

horien beharrizanak antzemateko orduan aurrea hartzeko ahalegin eta gaitasuna 

garatuko dute. 

Sozietateak pertsona guztien prestakuntza eta gaikuntza sustatzen ditu, bere garapen 

profesionalaren bitartez funtzioen betekizunean errendimendu handiagoa lortze aldera. 

 

7.- BETE-BETEKO ARDURALDIA, FEDE ONA ETA EREDUGARRITASUNA 

Sozietateko Zuzendaritzak, bere ekintzen bitartez, arauak betetzearen garrantzia 

nabarmentzeko erantzukizun osagarria dauka. Horretarako, balizko arau-hausteen 

inguruan zalantzak dauzkaten edo informazioa nahi duten pertsonei laguntzeko 

prestasuna agertu beharko du. 

Sozietateko kideek arduraz beteko dituzte euren funtzioak, unean-unean indarrean 

dagoen bateraezintasun erregimena zorrozki betez. 

Sozietateak ez du onartzen inolako jazarpen fisiko, psikologiko, moralik ez autoritate-

abusurik, ezta pertsonen eskubideekiko laidogarri edo iraungarri gerta litekeen beste 

jarrerarik ere.  

Pertsona guztiek dute kide, nagusi eta menpekoak gizalegez eta errespetuz tratatzeko 

betebeharra, lan-giro atsegin, osasungarri eta segurua ahalbidetuz. Era berean, 

Sozietateko eta enpresa laguntzaileetako pertsonen arteko harremanak errespetu 

profesionalean eta elkarrekiko lankidetzan oinarrituta egon beharko dira. 
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8.- SOILTASUNA ETA ZINTZOTASUNA 

Sozietateak soiltasunez administratuko ditu esleitutako baliabide publikoak, horien 

erabilera ezegokirik egin gabe. Era berean, modu arduratsuan kontsumituko ditu 

baliabideok, baimendutako protokolo eta ordezkaritza gastuak mugatuta. 

Kanpo kontratista, hornitzaile eta laguntzaileen hautaketa prozesuetan parte hartzen 

duten Sozietateko kideek inpartzialtasun eta objektibotasunez jardun behar dute, kasu 

bakoitzerako ezarritako irizpideak aintzat hartuta. Inola ere ez da onartuko abantaila 

pribaturik jasotzea, eta interes pertsonalen eta Sozietatearen interesen arteko gatazkak 

saihestuko dira beti, hautaketa prozesu horietan parte hartzeari uko eginez edo, behinik 

behin, egoeraren berri emanez. 

Sozietateko pertsonek ezin izango dute inola ere bezero edo hornitzaileen opari edo 

bestelako arreta-erakuspenik onartu, baldin eta neurriz kanpokoak badira edo beren 

funtzioen jardunaren baldintzatzaile gisa interpreta badaitezke. 

 

9.- GARDENTASUNA ETA KONFIDENTZIALTASUNA 

Sozietateko kide guztiek beren jardun edo eskumenekin lotuta ematen duten 

informazioak egiazkoa, behar bestekoa, osoa eta puntuala izan beharko du. 

Sozietateko pertsona guztiek konfidentzialtasun osoz jorratu behar dituzte jarduera 

profesionalaren ondorioz eskutara heltzen zaizkien informazio berezi guztiak, eta ezin 

izango dute nork bere zein hirugarren pertsonen onurarako ezegoki erabili, ezta Taldea 

utzi ondoren ere. Informazioaren izaeraren gainean zalantzarik izanez gero, informazio 

berezi gisa jorratu beharko da, kontrakoa adierazten ez den bitartean. 
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10.- INTERES TALDEEKIN PARTE-HARTZEA ETA LANKIDETZA. GOBERNU IREKIAREN 

PRINTZIPIOAK 

Sozietateak bermatuko du kudeaketa interes taldeetan zentratuta dagoela,  ematen 

duen informazio, arreta eta zerbitzuen kalitatea etengabe hobetzeko konpromisoa 

hartuta.  

Interes taldeek eskaintzen diren zerbitzuen funtzionamenduaren gaineko informazioa 

jasotzeko duten eskubidea erabil dezaten sustatuko du, legez ezarritako mugak 

errespetatuta, eta horien eskari, kexa eta erreklamazioei erantzuteko mekanismo azkar 

eta eraginkorrak bermatuko ditu. 

Sozietatea harbera eta irisgarria izan dadin sustatuko da. Horretarako, hizkuntza argi eta 

ulergarria erabiliko dira, prozedurak sinplifikatu eta azkartuko dira, zerbitzuetara iristeko 

bide elektronikoa ahalbidetuko da eta arau zein erregulazioen kalitatea hobetuko da. 

Bezero, langile edo bestelako pertsonek emandako datu pertsonalen babesa bermatuko 

du enpresak, dagokion jarduera modu eraginkorrean kudeatzeko beharrezko datuak 

soilik eskatu eta erabiltzeko konpromisoa hartuta. 

Interes taldeekin parte-hartzea eta elkarrizketa sustatuko ditu, parte-hartze eta 

kontsulta hutsetik harago, eta horien inplikazioa bilatuko du politikak diseinatzeko 

garaian, ezagutza eta berrikuntza bultzatze aldera. Horretarako, eskura dauden bide 

guztiak erabiliko dira, telematikoak barne. 

 

11.- ERANTZUKIZUNA ETA LANKIDETZA 

Sozietateko pertsonek euren ekintzen erantzukizuna bere gain hartuko dute, arrazoi 

objektiboengatik lankide edota menpekoei eskualdatu gabe, eta erakundearen maila 

guztiekin elkarlanean arituko dira, egungo eskumen-esparrua errespetatuz, interes 

orokorrari eraginkortasunez lagundu ahal izateko. 

Sozietateak sareko lana eta lankidetzan parte-hartzea sustatuko ditu, baldin eta 

funtzionamendu egokirako interesgarriak badira. 
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12.- ETIKA ETA GOBERNU EGOKIAREN KODEA BETETZEA 

Kode honek izaera positibo eta sustatzailea dauka, izan ere, arau juridikoekin baino, 

moralarekin eta erabilera sozialekin lotuago dauden portaera-ereduak jasotzen baititu. 

Hala eta guztiz ere, kodea inolako eraginik gabeko adierazpen hutsa izan dadin 

saihesteko helburuz, ahalik eta publizitate handiena emateaz gain, honako sistemak 

ezartzea aurreikusten da: 

- Kodearen edukiari atxikitzeko sistema: Sozietatean sartu aurretik kodearen 
edukiarekiko adostasuna adierazteko dokumentazioa sortzean datza. 
Dagoeneko Sozietatean dauden pertsonek ale bat jasoko dute, berau aztertu 
ondoren, edukiarekiko atxikipena formalizatzeko. (Eranskina) 

 

13- KOMUNIKAZIOA, HEDAPENA ETA SENTSIBILIZAZIOA 

Kode hau Sozietateko kide guztiei aplikatzekoa denez, guztiek ezagutu behar dute 

horren edukia. Sozietateak erabili ohi dituen bide guztien bitartez hedatuko dira bai 

Kodea bera bai bere edukia. Bestalde, beste interes taldeei jakinarazte aldera, Kode hau 

eskuragarri egongo da interesa duenak kontsulta egin ahal izateko. 

 


