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2019 2019 foi un exercicio centrado 
en dar resposta á necesidade de cambiar a 
tendencia e a realidade dos resultados obtidos 
para facer do Grupo Euskaltel un proxecto de 
crecemento rendible, así como de reforzar a 
sustentabilidade do negocio con garantías ante 
os novos retos que presenta o sector das tele-
comunicacións a nivel global. Todo isto levou-
nos a dar un novo enfoque á estratexia da com-
pañía. A nova folla de ruta permitiranos camiñar 
nesa dirección.

Unha folla de ruta deseñada polo novo equipo 
xestor do Grupo Euskaltel baseada nunha orga-
nización sinxela e eficiente, cun equipo experi-
mentado; un produto forte, cunha oferta 
homoxénea e de valor para nosos clientes; a 
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potenciación das marcas rexionais e o lanza-
mento dunha nova marca coa que crecer no 
mercado nacional; unha estratexia comercial 
baseada nas mellores prácticas; unha fábrica 
de tecnoloxía e operacións única para dar apoio 
á estratexia comercial e xerar eficiencias; e un 
novo mercado para os nosos produtos, que nos 
posibilitará crecer e gañar en rendibilidade.

Con estes argumentos traballamos desde o 
mes de xuño e en tan só seis meses puidemos 
ver o acerto da súa implantación. Os ingresos 
do exercicio situáronse en 685,5 millóns de 
euros, obtendo un crecemento de ingresos 
positivo no último trimestre do exercicio. O 
ebitda do exercicio situouse en 344,5 millóns de 
euros, o que supón un crecemento do 2,4 % a 
respecto do exercicio anterior. O beneficio neto 
do exercicio situouse en 62 millóns de euros

Unha nova fol la 
de ruta para un 
crecemento 
rendible e 
sustentable 

A mellora do ebitda e a xestión dos investimen-
tos permitiron unha sólida xeración de caixa, e 
como resultado a débeda neta da compañía 
continúa a reducirse.

Estes resultados permítennos, por cuarto ano 
consecutivo, manter o noso compromiso de 
remuneración ao accionista. Por iso, o Consello 
de Administración do Grupo Euskaltel aprobou 
a distribución dun dividendo a conta dos resul-
tados do exercicio 2019, por un importe de 0,14 
euros brutos por acción. O dividendo final 
determinarase en Xunta Xeral de Accionistas 
que terá lugar en 2020.

O éxito da nova estratexia da compañía foi valo-
rado en 2019 polos mercados financeiros, como 
demostra o feito de que a cotización da nosa 
acción aumente en máis dun 30 % no exercicio 
ou, o, que é o mesmo, case tres veces o aumen-
to do Ibex 35 no ano. E iso produciuse nun 
sector das  

telecomunicacións que tivo un comportamento 
negativo nas bolsas europeas en 2019. Dentro 
do sector, Euskaltel é o quinto operador que 
mellor o fixo en Europa no ano. Estamos con-
vencidos de que esta boa evolución da acción se 
debeu ao lanzamento e cumprimento de nosa 
folla de ruta. As boas recomendacións obtidas 
polos analistas do sector desde entón demos-
tran o apoio do mercado á nosa estratexia.

O recoñecemento ao noso plan culminou con 
outro feito: a entrada no Ibex Medium Cap, a 
antesala do Ibex 35. Desta maneira, formamos 
parte das 20 empresas cotizadas, excluídos os 
valores do Ibex 35, con maior capitalización 
axustada por capital flotante e que cumpre cos 
cocientes de liquidez requiridos.
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telecomunicacións que tivo un comportamento 
negativo nas bolsas europeas en 2019. Dentro 
do sector, Euskaltel é o quinto operador que 
mellor o fixo en Europa no ano. Estamos con-
vencidos de que esta boa evolución da acción se 
debeu ao lanzamento e cumprimento de nosa 
folla de ruta. As boas recomendacións obtidas 
polos analistas do sector desde entón demos-
tran o apoio do mercado á nosa estratexia.

O recoñecemento ao noso plan culminou con 
outro feito: a entrada no Ibex Medium Cap, a 
antesala do Ibex 35. Desta maneira, formamos 
parte das 20 empresas cotizadas, excluídos os 
valores do Ibex 35, con maior capitalización 
axustada por capital flotante e que cumpre cos 
cocientes de liquidez requiridos.
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O éxito da nova estratexia da compañía 
foi valorado en 2019 polos mercados 
financeiros, como demostra o feito de 
que a cotización da nosa acción 
aumentase en máis dun 30 % no 
exercicio, ou o que é o mesmo, case tres 
veces o aumento do Ibex 35 no ano
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segmento masivo, 
931 máis que o 
exercicio anterior
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Resultados de
negocio
Un dos obxectivos da folla de ruta é forta-
lecer o noso posicionamento no sector 
das telecomunicacións como o operador 
que ofrece aos seus clientes a mellor 
calidade na prestación de servizos con-
verxentes a un prezo altamente competi-
tivo, lanzando unha oferta unificada e 
homoxénea para as tres marcas, o que 
supuxo un fito na nosa traxectoria como 
Grupo. Como resultado do noso labor 
comercial, 2019 foi un ano moi positivo en 
clientes, confirmando así o éxito da nosa 
decisión de expandirnos a outros merca-
dos diferentes aos tradicionais nos que 
operamos e onde xa ostentamos unha 
posición sólida. Así, a compañía concluíu 
o exercicio 2019 con 771.074 clientes de 
segmento masivo, 931 máis que o exerci-
cio anterior. A oferta dos nosos produtos 
e servizos en Navarra, León, Cantabria, A 
Rioxa, e en Cataluña mediante noso 
acordo global co RACC deunos a expe-
riencia necesaria para acometer a nosa 
expansión a todo o territorio nacional e 
fai que 2020 sexa un escenario ilusionan-
te na nosa nova estratexia.

Para poder afrontar este reto coas máxi-
mas garantías, estivemos a traballar xa 
durante 2019. Así, renovamos os nosos 
acordos grosistas a nivel nacional, o que 
nos vai permitir ofrecer servizos avanza-
dos de telecomunicacións en todo o terri-
torio nacional de maneira altamente 
competitiva. Deste xeito, o Grupo Euskal-
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tel vai garantir aos seus clientes o acceso 
aos mellores servizos de telecomunica-
cións a través das redes máis avanzadas 
de fibra e de móbil, e vai dispor da capaci-
dade necesaria para poder dar resposta a 
todas as novas necesidades de servizos 
que xurdan no futuro aos usuarios.

Tamén experimentamos un notable 
crecemento no negocio B2B, apoiados no 
noso rol de facilitador e asesor das 
empresas na súa transformación dixital, 
mediante solucións que garanten unha 
contorna segura e un acompañamento 
experto e próximo. Así, neste segmento a 
compañía tamén concluíu o exercicio en 
crecemento, ao situarse en 15.263 clien-
tes, 436 clientes máis que no exercicio 
anterior. 
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Retos e 
oportunidades
Falamos de cambios, mais o Grupo Eus-
kaltel mantén a súa esencia, porque na 
súa esencia está o valor do Proxecto, e é 
aí onde reside a fidelidade dos nosos 
clientes, o verdadeiro arraigamento do 
Proxecto en Euskadi, Galicia e Asturias. 
Nesa esencia está tamén a nosa contri-
bución ao desenvolvemento económico e 
social dos territorios onde operamos, con 
presenza en iniciativas de amplo espec-
tro: empresariais, tecnolóxicas, sociais, 
culturais, deportivas...

O Grupo Euskaltel caracterízase polo seu 
compromiso territorial como operador de 
telecomunicacións que basea a súa sus-
tentabilidade nas súas persoas e no com-
promiso coa sociedade vasca, asturiana e 
galega. A igualdade e diversidade, a xera-
ción de emprego de calidade, o ambiente 
e o consumo responsable, a innovación e 
infraestruturas sustentables, a educa-
ción de calidade e a xeración de alianzas 
son algunhas das nosas liñas de traballo 
como compañía, coincidentes coa axenda 
2030, tanto a nivel local como global. Por 
iso, os Obxectivos de Desenvolvemento 
Sustentable foron identificados na elabo-
ración desta Memoria de Empresa Res-
ponsable e estado de Información non 
Financeira do Grupo Euskaltel.

O arraigamento é un trazo diferencial que 
reforza o vínculo entre o Grupo Euskaltel 
e os seus grupos de interese ou stake-
holders.-

Neste sentido, nesta carta falamos de 
accionistas, de investidores, dos nosos 
clientes, da sociedade en xeral, e non 
podemos esquecer as persoas que a 
diario fan realidade o Proxecto. No Grupo 
Euskaltel conseguimos integrar tres 
compañías diferentes, con culturas dife-
rentes, mais con profesionais que com-
parten empuxe, ilusión e talento para 
acometer os retos que se nos presentan. 
As nosas persoas son o noso principal 
activo e son as principais embaixadoras 
da sustentabilidade deste proxecto 
mediante o seu compromiso diario coa 
excelencia, a igualdade e a diversidade

Temos un apaixonante futuro por diante, 
onde se nos van presentar grandes opor-
tunidades nos próximos anos. O principal 
reto será acometer con éxito a nosa 
expansión a toda a xeografía nacional e 
competir en igualdade de condicións co 
resto dos actores que conforman o esce-
nario das telecomunicacións. Para iso 
contamos cos nosos principais activos, 
que son os nosos empregados e os nosos 
clientes, e continuaremos a ofrecer a 
nosa proximidade, o acompañamento en 
primeira persoa aos nosos clientes nos 
novos e ilusionantes retos que enfronta-
mos.
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A mellora do ebitda e a xestión dos investimen-
tos permitiron unha sólida xeración de caixa, e 
como resultado a débeda neta da compañía 
continúa a reducirse.

Estes resultados permítennos, por cuarto ano 
consecutivo, manter o noso compromiso de 
remuneración ao accionista. Por iso, o Consello 
de Administración do Grupo Euskaltel aprobou 
a distribución dun dividendo a conta dos resul-
tados do exercicio 2019, por un importe de 0,14 
euros brutos por acción. O dividendo final 
determinarase en Xunta Xeral de Accionistas 
que terá lugar en 2020.

O éxito da nova estratexia da compañía foi valo-
rado en 2019 polos mercados financeiros, como 
demostra o feito de que a cotización da nosa 
acción aumente en máis dun 30 % no exercicio 
ou, o, que é o mesmo, case tres veces o aumen-
to do Ibex 35 no ano. E iso produciuse nun 
sector das  

telecomunicacións que tivo un comportamento 
negativo nas bolsas europeas en 2019. Dentro 
do sector, Euskaltel é o quinto operador que 
mellor o fixo en Europa no ano. Estamos con-
vencidos de que esta boa evolución da acción se 
debeu ao lanzamento e cumprimento de nosa 
folla de ruta. As boas recomendacións obtidas 
polos analistas do sector desde entón demos-
tran o apoio do mercado á nosa estratexia.

O recoñecemento ao noso plan culminou con 
outro feito: a entrada no Ibex Medium Cap, a 
antesala do Ibex 35. Desta maneira, formamos 
parte das 20 empresas cotizadas, excluídos os 
valores do Ibex 35, con maior capitalización 
axustada por capital flotante e que cumpre cos 
cocientes de liquidez requiridos.

Xabier Iturbe 
Presidente do Grupo 
Euskaltel

José Miguel García 
Conselleiro delegado do 
Grupo Euskaltel

GRUPO EUSKALTEL CARTA DO PRESIDENTE E DO CONSELLEIRO DELEGADO

Retos e 
oportunidades
Falamos de cambios, mais o Grupo Eus-
kaltel mantén a súa esencia, porque na 
súa esencia está o valor do Proxecto, e é 
aí onde reside a fidelidade dos nosos 
clientes, o verdadeiro arraigamento do 
Proxecto en Euskadi, Galicia e Asturias. 
Nesa esencia está tamén a nosa contri-
bución ao desenvolvemento económico e 
social dos territorios onde operamos, con 
presenza en iniciativas de amplo espec-
tro: empresariais, tecnolóxicas, sociais, 
culturais, deportivas...

O Grupo Euskaltel caracterízase polo seu 
compromiso territorial como operador de 
telecomunicacións que basea a súa sus-
tentabilidade nas súas persoas e no com-
promiso coa sociedade vasca, asturiana e 
galega. A igualdade e diversidade, a xera-
ción de emprego de calidade, o ambiente 
e o consumo responsable, a innovación e 
infraestruturas sustentables, a educa-
ción de calidade e a xeración de alianzas 
son algunhas das nosas liñas de traballo 
como compañía, coincidentes coa axenda 
2030, tanto a nivel local como global. Por 
iso, os Obxectivos de Desenvolvemento 
Sustentable foron identificados na elabo-
ración desta Memoria de Empresa Res-
ponsable e estado de Información non 
Financeira do Grupo Euskaltel.

O arraigamento é un trazo diferencial que 
reforza o vínculo entre o Grupo Euskaltel 
e os seus grupos de interese ou stake-
holders.-

Neste sentido, nesta carta falamos de 
accionistas, de investidores, dos nosos 
clientes, da sociedade en xeral, e non 
podemos esquecer as persoas que a 
diario fan realidade o Proxecto. No Grupo 
Euskaltel conseguimos integrar tres 
compañías diferentes, con culturas dife-
rentes, mais con profesionais que com-
parten empuxe, ilusión e talento para 
acometer os retos que se nos presentan. 
As nosas persoas son o noso principal 
activo e son as principais embaixadoras 
da sustentabilidade deste proxecto 
mediante o seu compromiso diario coa 
excelencia, a igualdade e a diversidade

Temos un apaixonante futuro por diante, 
onde se nos van presentar grandes opor-
tunidades nos próximos anos. O principal 
reto será acometer con éxito a nosa 
expansión a toda a xeografía nacional e 
competir en igualdade de condicións co 
resto dos actores que conforman o esce-
nario das telecomunicacións. Para iso 
contamos cos nosos principais activos, 
que son os nosos empregados e os nosos 
clientes, e continuaremos a ofrecer a 
nosa proximidade, o acompañamento en 
primeira persoa aos nosos clientes nos 
novos e ilusionantes retos que enfronta-
mos.

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán
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EN TELECOMUNICACIÓNS 
NO NORTE DO ESTADO

ECONÓMICOS FINANCEIROS

669M€
VALOR ECONÓMICO 

XERADO

471M€
VALOR ECONÓMICO 

DISTRIBUÍDO

 

198M€
VALOR ECONÓMICO 

RETIDO

685,5M€
INGRESOS

0,35€
BENEFICIO POR ACCIÓN

MEMORIA DE EMPRESA RESPONSABLE E ESTADO DE INFORMACIÓN NON FINANCEIRA 2019

Indicadores Clave 2019
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EX TRAFINANCIEROS

Empregados

586 
EMPREGOS 
DIRECTOS

18.857
HORAS DE

FORMACIÓN

3,4/4

771.074
CLIENTES PARTICULARES

13.451
PEMES

1.812
GRANDES EMPRESAS

75,6%
FACTURAS ELECTRÓNICAS

Clientes

SATISFACCIÓN DOS 
EMPREGADOS DA 

FORMACIÓN RECIBIDA

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán
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Provedores 

375
PROVEDORES LOCAIS 
(46,4 % DAS COMPRAS 

TOTAIS DO GRUPO)

278
PROVEDORES NACIONAIS

 (47 % DAS COMPRAS 
TOTAIS DO GRUPO)

100%
PROVEDORES 
AVALIADOS

 

37,5%
DIMINUCIÓN DO

3,63%
DIMINUCIÓN DO

7,09%
DIMINUCIÓN DO

Ambiente

18
PROXECTOS E ACTIVI-
DADES TECNOLÓXI-

CAS E SOCIAIS

MÁIS DE 

60
RELACIÓNS CON 
ASOCIACIÓNS E 
FUNDACIÓNS

MÁIS DE 

100
PATROCINIOS 
REALIZADOS 

MÁIS DE 

Sociedade

MEMORIA DE EMPRESA RESPONSABLE E ESTADO DE INFORMACIÓN NON FINANCEIRA 2019

DE EMISIÓNS DE ALCANCE 1 
RESPECTO DE 2018

DE EMISIÓNS DE ALCANCE 2 
RESPECTO DE 2018

DE EMISIÓNS DE ALCANCE 3 
RESPECTO DE 2018

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán
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Goberno 
Corporat ivo 
 

 100% 97,96% 0

122.565 miles €
CONTRIBUÍDOS ÁS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

EMPREGADOS FORMADOS 
NO CÓDIGO ÉTICO

EMPREGADOS FORMADOS 
NA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

CASOS DE CORRUPCIÓN 
CONFIRMADOS
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Grupo Euskaltel, un 
Negocio Responsable
1.1. Modelo de Negocio

     
    GRUPO EUSKALTEL, UNHA COMPAÑÍA 
    CREA  DORA DE VALOR NOS TERRITORIOS     
    ONDE OPERA

O Grupo Euskaltel é o grupo de telecomunica-
cións líder no norte do Estado, caracterizado 
polo seu alto arraigo e compromiso nas comu-
nidades de Euskadi, Galicia e Asturias, onde 
desenvolveu tradicionalmente a súa actividade 
a través das súas operadoras Euskaltel, R 
Cable e Telecable, e máis recentemente en 
Navarra, A Rioxa, León, Cantabria e Cataluña, 
tras a súa estratexia de expansión a outros 
territorios lindeiros, mantendo sempre unha 
clara orientación de creación de valor e de des-
envolvemento dos territorios onde opera.

Durante 2019, o Grupo contribuíu co mantemen-
to de 586 empregos directos, así como con 
numerosos empregos indirectos a través da 
súa cadea de subministración, a respecto da cal 
cabe destacar que se contrataron 61 novos 
provedores, e que un 46,4 % do volume total das 
compras se realiza a provedores locais e un 
47,0 % a provedores do resto do territorio espa-
ñol.

MEMORIA DE EMPRESA RESPONSABLE E ESTADO DE INFORMACIÓN NON FINANCEIRA 2019
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Grazas ao investimento realizado en redes de 
fibra óptica en propiedade, e á licenza propia de 
4G, o Grupo converteuse no líder e protagonista 
do desenvolvemento e impulso tecnolóxico e 
dixital de todo o territorio local e nacional, 
proporcionando produtos e servizos de teleco-
municacións baseados na subministración de 
banda larga, telefonía, televisión de pagamento 
e outros servizos converxentes, e dando sopor-
te a unha ampla variedade de clientes, chegan-
do a alcanzar en 2019 771.074 clientes particula-
res, 13.451 pemes e 1.812 grandes empresas.

Froito do seu compromiso co desenvolvemento 
local, durante 2019 o Grupo seguiu mantendo o 
seu enfoque de respecto polo Ambiente xestio-
nando o seu impacto ambiental e colaborando 
con organizacións ambientais, así como dando 
continuidade aos seus compromisos co desen-
volvemento social e tecnolóxico das súas 
comunidades, contribuíndo con organizacións 
locais para o logro de obxectivos comúns de 
desenvolvemento e para a mitigación de des-
igualdades.

586 

46,4%

47%

EMPREGOS 

PROVEDORES 
LOCAIS

PROVEDORES 
TODO O TERRITORIO 
ESPAÑOL

En consecuencia, o Grupo Euskaltel continuou a 
contribuír no seu conxunto á mellora e desen-
volvemento económico, social e ambiental nos 
territorios onde desenvolve a súa actividade, 
xerando valor para todos os grupos cos que se 
relaciona e que participan no desenvolvemento 
das súas actividades, incluídos os seus accio-
nistas, mantendo sempre un enfoque de crece-
mento baseado na responsabilidade e na sus-
tentabilidade.
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tras a súa estratexia de expansión a outros 
territorios lindeiros, mantendo sempre unha 
clara orientación de creación de valor e de des-
envolvemento dos territorios onde opera.

Durante 2019, o Grupo contribuíu co mantemen-
to de 586 empregos directos, así como con 
numerosos empregos indirectos a través da 
súa cadea de subministración, a respecto da cal 
cabe destacar que se contrataron 61 novos 
provedores, e que un 46,4 % do volume total das 
compras se realiza a provedores locais e un 
47,0 % a provedores do resto do territorio espa-
ñol.
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Grazas ao investimento realizado en redes de 
fibra óptica en propiedade, e á licenza propia de 
4G, o Grupo converteuse no líder e protagonista 
do desenvolvemento e impulso tecnolóxico e 
dixital de todo o territorio local e nacional, 
proporcionando produtos e servizos de teleco-
municacións baseados na subministración de 
banda larga, telefonía, televisión de pagamento 
e outros servizos converxentes, e dando sopor-
te a unha ampla variedade de clientes, chegan-
do a alcanzar en 2019 771.074 clientes particula-
res, 13.451 pemes e 1.812 grandes empresas.

Froito do seu compromiso co desenvolvemento 
local, durante 2019 o Grupo seguiu mantendo o 
seu enfoque de respecto polo Ambiente xestio-
nando o seu impacto ambiental e colaborando 
con organizacións ambientais, así como dando 
continuidade aos seus compromisos co desen-
volvemento social e tecnolóxico das súas 
comunidades, contribuíndo con organizacións 
locais para o logro de obxectivos comúns de 
desenvolvemento e para a mitigación de des-
igualdades.

En consecuencia, o Grupo Euskaltel continuou a 
contribuír no seu conxunto á mellora e desen-
volvemento económico, social e ambiental nos 
territorios onde desenvolve a súa actividade, 
xerando valor para todos os grupos cos que se 
relaciona e que participan no desenvolvemento 
das súas actividades, incluídos os seus accio-
nistas, mantendo sempre un enfoque de crece-
mento baseado na responsabilidade e na sus-
tentabilidade.

O Grupo Euskaltel 
continuou a 

contribuír no seu 
conxunto á mellora e 

desenvolvemento 
económico, social e 

ambiental nos 
territorios onde 

realiza a súa 
actividade
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13.451
PEMES

1.812
GRANDES EMPRESAS

a entrada en novas áreas e a apertura de novos 
puntos de venda baixo a expansión da marca 
Euskaltel en Navarra e na Rioxa.

Doutra banda, grazas ao acordo de utilizar a 
fibra óptica de Orange, durante 2019 consoli-
douse a expansión nos territorios de León e 
Cantabria, coa marca R.

Así mesmo, en decembro de 2018 o Grupo Eus-
kaltel e RACC crearon a marca RACCtel+ para 
estender a súa actividade ao territorio de Cata-
luña.

     ESTRATEXIA DE CRECEMENTO 
     DE GRUPO EUSKALTEL

Para o desenvolvemento deste modelo de 
negocio, o Grupo contou coa suma das capaci-
dades das sociedades que o integran e coa 
estratexia de expansión que realizou aos terri-
torios lindeiros, consolidando durante 2019 a 
súa penetración nos mercados onde xa tiña 
actividade e a súa entrada a novos mercados, o 
que garantiu un crecemento sostido e manten-
do o seu enfoque de proximidade.

En consecuencia, durante 2019 consolidouse a 
expansión da súa cobertura de rede nas zonas 
que aínda non dispuñan de acceso aos seus 
produtos e servizos nos mercados locais de 
Euskadi, Galicia e Asturias, e consolidou

GRUPO EUSKALTEL 1. UN NEGOCIO RESPONSABLE
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Mercados servidos 

CLIENTES 
PARTICULARES771.074
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1.2. Modelo de Xestión Responsable

O Modelo de Xestión Responsable do Grupo 
Euskaltel baseouse na identificación dos posi-
bles impactos e riscos en sustentabilidade que 
puidesen derivarse das súas actividades, e no 
desenvolvemento e aplicación de diversos com-
promisos, políticas, procedementos de xestión 
e medidas de mitigación para actuar en conse-
cuencia cos impactos identificados.

Para iso, realizouse unha análise de materiali-
dade para identificar aqueles impactos que 
puidesen derivarse da realización das súas 
actividades, e que se converterían nos temas 
prioritarios a alcanzar no seu día a día, inte-
grando con iso obxectivos de negocio e de sus-
tentabilidade no desenvolvemento da súa 
estratexia empresarial.

    ANÁLISE DE MATERIALIDADE

A análise de materialidade do Grupo Euskaltel 
permitiu a identificación de impactos, riscos ou 
asuntos materiais para a formulación da súa 
estratexia de sustentabilidade durante os anos 
2018 e 2019.

Para iso, seguíronse os seguintes pasos e 
procedementos:

1
Revisión do 
mapa de 
stakeholders

2
Identificación 
de aspectos 
materiais

3
Priorización 
de aspectos 
materiais

18
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REVISIÓN DO MAPA DE STAKEHOLDERS

Para iniciar o proceso de identificación de riscos e impactos en sustentabilidade, fíxose un mapeo de 
stakeholders para identificar os grupos de interese afectados polas súas actividades ou que influísen 
significativamente nas decisións da compañía.

En base a este proceso, os grupos de interese identificados como prioritarios foron os seus empre-
gados, os seus clientes, os seus provedores, a súa contorna ambiental, as súas comunidades locais 
e os seus accionistas.

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MATERIAIS

Unha vez identificados os grupos de interese prioritarios da compañía, realizáronse diagnósticos 
desde fontes de información interna e externa para identificar os temas ou aspectos materiais que 
importan aos grupos de interese e que afectan ás decisións estratéxicas da compañía:

Diagnóstico interno:

Realizáronse diagnósticos internos para 
identificar os aspectos relevantes desde un 
punto de vista da estratexia da compañía 
cos seus grupos de interese, analizando 
aspectos como os resultados das enquisas 
realizadas a algúns dos grupos de interese, 
o Plan Director Ambiental, o Código Ético 
ou o Plan de Comunicación en Sustentabili-
dade.

GRUPO EUSKALTEL 1. UN NEGOCIO RESPONSABLE
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Diagnóstico externo:

Realizáronse diagnósticos externos para identi-
ficar os temas relevantes desde un punto de 
vista das posibilidades e capacidades do sector 
das telecomunicacións, concretándose nas 
seguintes accións:
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Análise de aspectos materiais 
identificados desde memorias 

de sustentabilidade e boas 
prácticas de empresas 

homólogas do sector das 
telecomunicacións e baixo a 
realización de benchmarking

   1

Análise de aspectos 
materiais segundo os 

requirimentos de 
sustentabilidade e valoración 

de analistas e organismos 
referentes en 

sustentabilidade, como o 
Down Jones Sustainability 

Index ou o FTSE4Good

2

Análise dos criterios seguidos 
por referentes en 

sustentabilidade, tales como os 
Principios de Pacto Mundial, os 
Obxectivos de Desenvolvemento 
Sustentable ou o estándar para 
a elaboración de memorias de 

sustentabilidade GRI 
Standars.estandarra)

3

Análise da normativa 
vixente

 

5

Análise de controversias 
en materia de 

sustentabilidade propias 
do sector a través da 

ferramenta Factiva e da 
análise de medios de 

comunicación
 

4
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Tras os anteriores diagnósticos, obtívose a seguinte lista de aspectos materiais de sustentabili-
dade por grupo de interese para o Grupo Euskaltel:

GRUPO EUSKALTEL 1. UN NEGOCIO RESPONSABLE

Funcionamento e composición do Consello equilibrado e diverso 
Prevención da corrupción e a fraude
Transparencia fiscal 
Xestión de riscos
Ética empresarial e cumprimento
Canles de diálogo cos grupos de interese

GOBERNO CORPORATIVO E ÓRGANOS REITORES

Conciliación da vida laboral e persoal Clima laboral
Diversidade, igualdade e non discriminación 
Formación e desenvolvemento do talento diverso 
Voluntariado Corporativo
Retribución xusta (diferenzas salariais)

RECURSOS HUMANOS

Emisións de Gases de Efecto Invernadoiro e cambio climático 
Economía circular
Políticas e Sistemas de Xestión

AMBIENTE

Xestión responsable da cadea de subministración 
Satisfacción de provedores

PROVEDORES

Experiencia do cliente (calidade do servizo, satisfacción do cliente e 
xestión de reclamacións)
Fiabilidade dixital (protección de datos) 
Ciberseguridade
Innovación en produtos e servizos (5G, IA, IoT, Blockchain) 
Dixitalización e transformación dixital
Publicidade responsable

CLIENTES

Contribución ao desenvolvemento local (emprego, provedores) 
Produtos sustentables e inclusivos
Dereitos Humanos
Patrocinios e actividades fundacionais 
Saúde dixital
Despregamento responsable da rede

RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

A
sp

ec
to

s 
m

at
er

ia
is
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PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS MATERIAIS

Unha vez identificados os aspectos materiais por grupo de interese, as diferentes direccións 
déronlles valor e prioridade internamente, mantendo para iso reunións de valoración e contraste. 
Posteriormente fíxose o exercicio de valorar dar prioridade aos asuntos materiais externamente 
apoiándose en analistas de sustentabilidade e estándares como SASB, medios de comunicación, 
documentación interna e normativas aplicables, así como na contribución aos ODS ou aos princi-
pios do Pacto Mundial de Nacións Unidas.

En base aos anteriores procesos e á súa representación nunha matriz de materialidade, obtivé-
ronse 20 asuntos materiais, representativos dos riscos e impactos prioritarios a xestionar na 
estratexia e plan de sustentabilidade.

A partir da identificación dos anteriores impactos de sustentabilidade, desenvolvéronse medidas 
de avaliación, prevención, atenuación e control, que se materializan nas seguintes políticas e 
sistemas de xestión, diferenciadas por cada un dos grupos de interese da organización, e lidera-
das baixo unha mesma estratexia e plan de sustentabilidade.

MEMORIA DE EMPRESA RESPONSABLE E ESTADO DE INFORMACIÓN NON FINANCEIRA 2019

1 2 3 4 5
Funcionamento e 

composición 
equilibrada e diversa 

do Consello

Prevención da 
corrupción e a 

fraude

Xestión 
de riscos

 

Ética empresarial 
e cumprimento

 

Experiencia do 
cliente (calidade do 

servizo, 
satisfacción do 

cliente e xestión de 
reclamacións)

Fiabilidade dixital 
(protección de 

datos)
 

Ciberseguridade Innovación en 
produtos e 

servizos (5G, IA, 
IoT, Blockchain)

Publicidade 
responsable

Conciliación

Diversidade, 
igualdade e non 
discriminación

Retribución 
xusta 

(diferenzas 
salariais)

Contribución ao 
desenvolvemento 
local (emprego e 

provedores)

Produktu 
jasangarriak eta 
barneratzaileak

Dereitos 
Humanos

Patrocinios e 
actividades 

fundacionais

Despregamento 
responsable da 

rede

Emisións de 
Gases de Efecto 
Invernadoiro e 

cambio climático

Economía 
circular

 

Xestión 
responsable da 

cadea de 
subministración

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20
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    ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE

A estratexia de sustentabilidade do Grupo Eus-
kaltel non só busca a mitigación dos impactos 
identificados, senón tamén maximizar as 
potenciais oportunidades de desenvolvemento 
de todos os seus grupos de interese.

Para iso, baseouse en diferentes modelos de 
xestión compostos por políticas e procedemen-
tos que se estruturan baixo un mesmo Plan 
Director de Sustentabilidade, coa finalidade de 
conseguir obxectivos de índole económica, 
social e ambiental de maneira simultánea e 
integrada na súa actividade empresarial

Modelo de 
Xestión Integrado

Desde o inicio da súa actividade, o Grupo Eus-
kaltel baseou a súa estratexia de traballo nun 
Sistema de Xestión Integrado, implantando con 
éxito tanto os sistemas baixo as normas ISO, 
Calidade, Ambiente, Seguridade da Información, 
Saúde Laboral e o Esquema Nacional de Segu-
ridade, como aqueles sistemas que se requiren 
por normativa regulamentaria, tales como Cali-
dade de Facturación e Calidade do Servizo.

Implantar e certificar os Sistemas de Xestión 
supón para o Grupo Euskaltel, ademais do cum-
primento dos criterios de mellora continua e 
normativos establecidos, unha garantía da 
eficacia e mellora dos sistemas de xestión para 
os empregados, clientes e provedores

Modelo de Xestión Ambiental:
Estruturado a nivel global sobre o Plan Director 
Ambiental, baséase no Sistema de Xestión 
Ambiental e Certificación EMAS e ISO 14001:2015 
e na Política e Sistema de Xestión Enerxético 
segundo a ISO 50001:2011 implantados en cada 
unha das compañías do Grupo, que compoñen o 
modelo de xestión para a prevención e mitiga-
ción dos impactos ambientais. 

Modelo de Xestión da Seguridade e Saúde dos 
Empregados:

Estruturado a nivel global sobre a Política e 
Sistema de Xestión de Seguridade e Saúde no 
Traballo e Certificación OSHAS 18001:2007 
implantado en cada unha das compañías, 
compón o modelo de prevención e mitigación 
dos riscos sobre a saúde e a seguridade das 
persoas que traballan no Grupo e que puidesen 
derivarse das súas actividades.

Modelo de Xestión da Calidade, Privacidade e 
Protección de Datos dos Clientes:

Estruturado a nivel global sobre a Política e 
Sistema de Xestión de Calidade e Certificación 
ISO 9001:2015, na Política de Privacidade para 
Clientes, na Política de Privacidade para Usua-
rios da Web e Apps e na Política e Sistema de 
Xestión de Riscos en Protección de Datos para 
dar cumprimento ao RGPD, compleméntase coa 
Política e Sistema de Xestión de Seguridade da 
Información e Certificación ISO 27001:2017 
implantados en todas as compañías do Grupo e 
cos Certificados de Conformidade co Esquema 
Nacional de Seguridade, que conforman o 
modelo de xestión para o aseguramento da 
calidade das actividades, produtos e servizos 
do Grupo, así como da privacidade e protección 
dos datos proporcionados polos seus clientes.

A nivel individual, e dentro do Sistema de Xes-
tión Integrado, para os produtos e servizos 
comercializados baixo a marca Telecable, man-
tense unha Política e Sistema de Xestión da 
Continuidade do Negocio certificado baixo a ISO 
22301:2015, unha Política e Sistema de Xestión 
de Servizo das Tecnoloxías da Información 
certificado baixo a ISO 20000-1:2011, e unha Polí-
tica e Sistema de Xestión de Servizos de Centro 
de Contacto co Cliente certificado baixo a ISO 
18295:2017
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Este Modelo de Xestión da Calidade, Privacidade 
e Protección de Datos dos Clientes, dentro do 
Sistema de Xestión Integrado, vese reforzado 
con outros modelos, como o Modelo de Comuni-
cación con Clientes e os seus Sistemas de 
Reclamación establecidos en cada unha das 
compañías do Grupo, e que conforman o Modelo 
de Xestión de Clientes

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán



    ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE

A estratexia de sustentabilidade do Grupo Eus-
kaltel non só busca a mitigación dos impactos 
identificados, senón tamén maximizar as 
potenciais oportunidades de desenvolvemento 
de todos os seus grupos de interese.

Para iso, baseouse en diferentes modelos de 
xestión compostos por políticas e procedemen-
tos que se estruturan baixo un mesmo Plan 
Director de Sustentabilidade, coa finalidade de 
conseguir obxectivos de índole económica, 
social e ambiental de maneira simultánea e 
integrada na súa actividade empresarial

Modelo de 
Xestión Integrado

Desde o inicio da súa actividade, o Grupo Eus-
kaltel baseou a súa estratexia de traballo nun 
Sistema de Xestión Integrado, implantando con 
éxito tanto os sistemas baixo as normas ISO, 
Calidade, Ambiente, Seguridade da Información, 
Saúde Laboral e o Esquema Nacional de Segu-
ridade, como aqueles sistemas que se requiren 
por normativa regulamentaria, tales como Cali-
dade de Facturación e Calidade do Servizo.

Implantar e certificar os Sistemas de Xestión 
supón para o Grupo Euskaltel, ademais do cum-
primento dos criterios de mellora continua e 
normativos establecidos, unha garantía da 
eficacia e mellora dos sistemas de xestión para 
os empregados, clientes e provedores

Modelo de Xestión Ambiental:
Estruturado a nivel global sobre o Plan Director 
Ambiental, baséase no Sistema de Xestión 
Ambiental e Certificación EMAS e ISO 14001:2015 
e na Política e Sistema de Xestión Enerxético 
segundo a ISO 50001:2011 implantados en cada 
unha das compañías do Grupo, que compoñen o 
modelo de xestión para a prevención e mitiga-
ción dos impactos ambientais. 

Modelo de Xestión da Seguridade e Saúde dos 
Empregados:

Estruturado a nivel global sobre a Política e 
Sistema de Xestión de Seguridade e Saúde no 
Traballo e Certificación OSHAS 18001:2007 
implantado en cada unha das compañías, 
compón o modelo de prevención e mitigación 
dos riscos sobre a saúde e a seguridade das 
persoas que traballan no Grupo e que puidesen 
derivarse das súas actividades.

Modelo de Xestión da Calidade, Privacidade e 
Protección de Datos dos Clientes:

Estruturado a nivel global sobre a Política e 
Sistema de Xestión de Calidade e Certificación 
ISO 9001:2015, na Política de Privacidade para 
Clientes, na Política de Privacidade para Usua-
rios da Web e Apps e na Política e Sistema de 
Xestión de Riscos en Protección de Datos para 
dar cumprimento ao RGPD, compleméntase coa 
Política e Sistema de Xestión de Seguridade da 
Información e Certificación ISO 27001:2017 
implantados en todas as compañías do Grupo e 
cos Certificados de Conformidade co Esquema 
Nacional de Seguridade, que conforman o 
modelo de xestión para o aseguramento da 
calidade das actividades, produtos e servizos 
do Grupo, así como da privacidade e protección 
dos datos proporcionados polos seus clientes.

A nivel individual, e dentro do Sistema de Xes-
tión Integrado, para os produtos e servizos 
comercializados baixo a marca Telecable, man-
tense unha Política e Sistema de Xestión da 
Continuidade do Negocio certificado baixo a ISO 
22301:2015, unha Política e Sistema de Xestión 
de Servizo das Tecnoloxías da Información 
certificado baixo a ISO 20000-1:2011, e unha Polí-
tica e Sistema de Xestión de Servizos de Centro 
de Contacto co Cliente certificado baixo a ISO 
18295:2017

Modelo de 
Xestión Laboral

Estruturado a nivel global sobre o Modelo de 
Xestión de Persoas e na aplicación rigorosa dos 
convenios colectivos das distintas compañías, 
compleméntase co Plan de Formación, coa 
Política de Igualdade de Oportunidades e coa 
Política e Sistema de Xestión de Riscos en Pro-
tección de Datos implantados en todas as com-
pañías, e que compoñen o modelo de xestión 
responsable das persoas que traballan no 
Grupo e para a protección e seguridade dos 
seus datos persoais, reforzado polo Modelo de 
Xestión da Seguridade, Saúde dos Empregados 
do Sistema de Xestión Integrado.

Modelo de Xestión da 
Cadea de Subministración

Estruturado a nivel global sobre o Modelo de 
Homologación e Avaliación de provedores baixo 
criterios de calidade segundo a norma ISO 
9001:2015, criterios ambientais segundo a 
norma 14001:2015 e criterios laborais segundo a 
OSHAS 18001:2007, compleméntase coa Carta 
de Provedores, que deriva todos os provedores 
ao cumprimento dos compromisos recollidos 
no Código Ético, integrando con iso aos prove-
dores dentro dos seus compromisos de 
responsabilidade corporativa

Modelo de Xestión
de Goberno Corporativo

Estruturado a nivel global sobre a Política de Bo 
Goberno Corporativo e o Código Ético do Grupo, 
que inclúe Instrucións de Conduta para todos os 
integrantes da compañía e unha Canle Ética 
para a formulación de consultas e denuncias 
sobre o mesmo, compleméntase co Modelo de 
Cumprimento Penal e Antisuborno e con diver-
sas políticas que conforman o Modelo de 
Goberno Corporativo, tales como a Política e 
Sistema de Xestión Anticorrupción e Certifica-
ción ISO 37001:2017, a Política Fiscal ou a Políti-
ca de Conflitos de Interese. Así mesmo, dentro 
do modelo inclúense a Política de Selección de 
Conselleiros, a Política de Remuneracións de 
Conselleiros, a Política de Contratación e de 
Relacións cos Auditores de Contas e o Regula-
mento do Consello de Administración.

Modelo de Xestión 
dos Accionistas

Estruturado a nivel global sobre a Política de 
Comunicación e de Contacto con Accionistas e 
Investidores, compleméntase co Regulamento 
do Xunta Xeral de Accionistas e o Regulamento 
Interno de Conduta nos Mercados de Valores, 
que conforman no seu conxunto o modelo para 
as relacións cos accionistas.

Os anteriores modelos desenvolvéronse e 
melloráronse simultaneamente ao longo do 
tempo a partir da Política de Responsabilidade 
Social Corporativa do Grupo, permitíndolle con-
solidar un proxecto empresarial consistente, 
responsable e sustentable no tempo.
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O marco de obxectivos e accións estratéxicas 
foi da man do último Plan Director de Sustenta-
bilidade, que foi formulado en base ás novas 
esixencias como empresa cotizada, como o 
Código de Bo Goberno da CNMV, en base ao 
cumprimento das regulacións locais galega, 
vasca e asturiana, e en base ás adhesións e 
compromisos adquiridos con iniciativas exter-
nas nacionais e internacionais de referencia en 
sustentabilidade, como os principios do Pacto 
Mundial, a Declaración polo Clima ou os princi-
pios de empoderamento da muller de Nacións 
Unidas, a Declaración de Luxemburgo sobre 
Saúde no Traballo do INSHT, a iniciativa Comu-
nidade Polo Clima da Plataforma Española de 
Acción Climática ou o compromiso CEO Pola 
Diversidade da CEOE e a Fundación Adecco, así 
como en base ás normas internacionais ISO e o 
regulamento europeo EMAS.
 

Desde o Plan Director de Sustentabilidade, 
establecéronse obxectivos e liñas de acción 
estratéxicas en Responsabilidade Social Corpo-
rativa para a súa integración nos distintos 
modelos de xestión e na cultura de todas as 
compañías do Grupo, así como para aliñar a 
misión, visión e obxectivos estratéxicos empre-
sariais cos de sustentabilidade.

Durante o ano 2019, buscouse a mellora conti-
nua deses obxectivos, pondo unha especial 
énfase na integración da estratexia de negocio 
coa de sustentabilidade. Por iso, os grandes 
fitos nesta materia durante 2019 foron:

Este Modelo de Xestión da Calidade, Privacidade 
e Protección de Datos dos Clientes, dentro do 
Sistema de Xestión Integrado, vese reforzado 
con outros modelos, como o Modelo de Comuni-
cación con Clientes e os seus Sistemas de 
Reclamación establecidos en cada unha das 
compañías do Grupo, e que conforman o Modelo 
de Xestión de Clientes

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán



Modelo de 
Xestión Laboral

Estruturado a nivel global sobre o Modelo de 
Xestión de Persoas e na aplicación rigorosa dos 
convenios colectivos das distintas compañías, 
compleméntase co Plan de Formación, coa 
Política de Igualdade de Oportunidades e coa 
Política e Sistema de Xestión de Riscos en Pro-
tección de Datos implantados en todas as com-
pañías, e que compoñen o modelo de xestión 
responsable das persoas que traballan no 
Grupo e para a protección e seguridade dos 
seus datos persoais, reforzado polo Modelo de 
Xestión da Seguridade, Saúde dos Empregados 
do Sistema de Xestión Integrado.

Modelo de Xestión da 
Cadea de Subministración

Estruturado a nivel global sobre o Modelo de 
Homologación e Avaliación de provedores baixo 
criterios de calidade segundo a norma ISO 
9001:2015, criterios ambientais segundo a 
norma 14001:2015 e criterios laborais segundo a 
OSHAS 18001:2007, compleméntase coa Carta 
de Provedores, que deriva todos os provedores 
ao cumprimento dos compromisos recollidos 
no Código Ético, integrando con iso aos prove-
dores dentro dos seus compromisos de 
responsabilidade corporativa

Modelo de Xestión
de Goberno Corporativo

Estruturado a nivel global sobre a Política de Bo 
Goberno Corporativo e o Código Ético do Grupo, 
que inclúe Instrucións de Conduta para todos os 
integrantes da compañía e unha Canle Ética 
para a formulación de consultas e denuncias 
sobre o mesmo, compleméntase co Modelo de 
Cumprimento Penal e Antisuborno e con diver-
sas políticas que conforman o Modelo de 
Goberno Corporativo, tales como a Política e 
Sistema de Xestión Anticorrupción e Certifica-
ción ISO 37001:2017, a Política Fiscal ou a Políti-
ca de Conflitos de Interese. Así mesmo, dentro 
do modelo inclúense a Política de Selección de 
Conselleiros, a Política de Remuneracións de 
Conselleiros, a Política de Contratación e de 
Relacións cos Auditores de Contas e o Regula-
mento do Consello de Administración.

Modelo de Xestión 
dos Accionistas

Estruturado a nivel global sobre a Política de 
Comunicación e de Contacto con Accionistas e 
Investidores, compleméntase co Regulamento 
do Xunta Xeral de Accionistas e o Regulamento 
Interno de Conduta nos Mercados de Valores, 
que conforman no seu conxunto o modelo para 
as relacións cos accionistas.

Os anteriores modelos desenvolvéronse e 
melloráronse simultaneamente ao longo do 
tempo a partir da Política de Responsabilidade 
Social Corporativa do Grupo, permitíndolle con-
solidar un proxecto empresarial consistente, 
responsable e sustentable no tempo.

 

O marco de obxectivos e accións estratéxicas 
foi da man do último Plan Director de Sustenta-
bilidade, que foi formulado en base ás novas 
esixencias como empresa cotizada, como o 
Código de Bo Goberno da CNMV, en base ao 
cumprimento das regulacións locais galega, 
vasca e asturiana, e en base ás adhesións e 
compromisos adquiridos con iniciativas exter-
nas nacionais e internacionais de referencia en 
sustentabilidade, como os principios do Pacto 
Mundial, a Declaración polo Clima ou os princi-
pios de empoderamento da muller de Nacións 
Unidas, a Declaración de Luxemburgo sobre 
Saúde no Traballo do INSHT, a iniciativa Comu-
nidade Polo Clima da Plataforma Española de 
Acción Climática ou o compromiso CEO Pola 
Diversidade da CEOE e a Fundación Adecco, así 
como en base ás normas internacionais ISO e o 
regulamento europeo EMAS.
 

Desde o Plan Director de Sustentabilidade, 
establecéronse obxectivos e liñas de acción 
estratéxicas en Responsabilidade Social Corpo-
rativa para a súa integración nos distintos 
modelos de xestión e na cultura de todas as 
compañías do Grupo, así como para aliñar a 
misión, visión e obxectivos estratéxicos empre-
sariais cos de sustentabilidade.

Durante o ano 2019, buscouse a mellora conti-
nua deses obxectivos, pondo unha especial 
énfase na integración da estratexia de negocio 
coa de sustentabilidade. Por iso, os grandes 
fitos nesta materia durante 2019 foron:
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IMPULSO DOS PROCESOS 
DE SENSIBILIZACIÓN E 

REFLEXIÓN CO COMITÉ DE 
DIRECCIÓN, 

co obxectivo de reforzar unha 
estrutura de gobernanza baseada 
na asunción de responsabilidades 

a nivel executivo de temas 
económicos, ambientais e sociais, 

e unha maior involucración dos 
obxectivos de negocio cos 

obxectivos de sustentabilidade a 
nivel corporativo.

IMPULSO DOS PROCESOS 
DE TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL SOBRE OS 

EMPREGADOS E 
RESPONSABLES

de cada un dos departamentos da 
organización, co obxectivo de 

reforzar a asunción de funcións e 
responsabilidades de negocio e 

de sustentabilidade a nivel 
operativo.

INTEGRACIÓN DE TODOS OS 
SISTEMAS ESTABLECIDOS 
BAIXO NORMAS ISO NUN 

SISTEMA DE XESTIÓN 
INTEGRADO E GLOBAL

co obxectivo de unificar o seu modelo 
de auditorías, e creación dun espazo 
específico en Sharepoint co propósito 

de sistematizar o seguimento das 
accións de mellora derivadas das 

auditorías e de facilitar a comunica-
ción coas áreas implicadas.

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán



Así mesmo, os obxectivos e accións derivados 
do Plan Director de Sustentabilidade e da súa 
aplicación nos diferentes modelos de xestión 
permiten dar resposta a diversos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sustentable (ODS), os cales á 
súa vez son un punto de referencia á hora de 
deseñar e pór en marcha políticas e accións 
destinadas a dar resposta a diferentes retos 

comúns a asumir por todos os axentes econó-
micos, entre os cales o Grupo Euskaltel se 
sente parte e asume a súa responsabilidade na 
contribución daqueles obxectivos directamente 
relacionados coa súa actividade.

 En consecuencia, os ODS prioritarios do Grupo 
Euskaltel son:
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Prioritarios
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Bo Goberno 
Corporativo



Bo Goberno 
Corporativo
2.1. Modelo de Goberno 
      Corporativo

O Bo Goberno Corporativo busca a maior trans-
parencia, eficacia, impulso e control en todos os 
ámbitos da compañía.

 

GRUPO EUSKALTEL 2. BO GOBERNO CORPORATIVO
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Iso supón a asunción dun conxunto de valores, 
principios e normas que regulan o funciona-
mento e a organización dos órganos de admi-
nistración, incluída a relación destes cos accio-
nistas, baixo a finalidade de asegurar o mellor 
desenvolvemento da compañía.

Así mesmo, o Grupo fundamenta o seu Modelo 
de Goberno Corporativo no compromiso que 
asume coas mellores prácticas de bo goberno e 
de ética e responsabilidade empresarial en 
todos os seus ámbitos de actuación, sendo 
conscientes da importancia destes conceptos 
para a boa xestión empresarial e sustentados 
polo seu consistente Modelo de Cumprimento 
Normativo.

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán



    CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

O Consello de Administración está formado por 
13 Conselleiros (3 mulleres e 10 homes), dos 
cales 1 é executivo (Conselleiro Delegado), 5 
son dominicais, 6 son independentes e 1 é outro 
externo (Presidente non executivo), así como 
polo secretario e vicesecretario do Consello.

  

    1 ten entre 31 e 50 anos
   12 teñen máis de 50 anos
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 Conselleiro
      Delegado

 Outro Conselleiro
      Externo

 Conselleiros 
         Dominicais

 CFonselleiros
         Independentes

Estrutura Consello 
de Administración 

D. Xabier Iturbe Otaegui
Presidente non executivo

D. José Miguel García Fernández
Conselleiro Delegado

D. José Ángel Corres Abasolo
Vicepresidente, Conselleiro independente

D. Eamonn O’Hare
Conselleiro dominical

D. Robert W. Samuelson
Conselleiro dominical

D.ª Alicia Vivanco González
Conselleira dominical,
en representación de Kartera 1, S.L.

D. Luis Ramón Arrieta Durana
Conselleiro dominical

D. Javier Fernández Alonso
Conselleiro dominical,
en representación de Corporación Financiera Alba, S.A

D.ª Belén Amatriain Corbi
Conselleira independente

D. Iñaki Alzaga Etxeita
Conselleiro independente

D.ª Elisabetta Castiglioni
Conselleira independente

D. Miguel Ángel Lujua
Conselleiro independente

D. Jonathan Glyn James
Conselleiro independente

D. José Ortiz Martínez
Secretario non Conselleiro

D. Gonzalo Silveiro Regulez
Vicesecretario non Conselleiro
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Selección e Nomeamento
de Conselleiros

As propostas de nomeamento e reelección de 
conselleiros son sometidas polo Consello de 
Administración á Xunta Xeral de Accionistas, 
estando precedidas, de conformidade coas 
previsións contidas na normativa aplicable, os 
Estatutos da Sociedade e o Regulamento do 
Consello de Administración, á correspondente 
proposta ou informe da Comisión de Nomea-
mentos e Retribucións, valorándose de forma 
expresa a honorabilidade, idoneidade, solven-
cia, competencia, experiencia, cualificación, 
formación, dispoñibilidade e compromiso dos 
candidatos coa súa función. Favorecerase a 
diversidade de coñecementos, experiencias, 
orixes e xéneros no Consello de Administración 
Euskaltel, S.A., evitándose calquera tipo de 
nesgo implícito que puidese implicar discrimi-
nacións, especialmente na selección de conse-
lleiras.

O Presidente do Consello será elixido de entre 
os Conselleiros, previo informe da Comisión de 
Nomeamento e Retribucións.

Política de Selección
de Conselleiros

A Política de Selección de Conselleiros asegura, 
de maneira pública, concreta e verificable, que 
as propostas de nomeamento ou reelección de 
conselleiros se fundamenten nunha análise 
previa das necesidades do Consello de Admi-
nistración e que, ao mesmo tempo, favorezan a 
diversidade de coñecementos, experiencias e 
xéneros na súa composición, procurando con-
seguir un adecuado equilibrio que enriqueza a 
toma de decisións e achegue puntos de vista 
plurais ao debate dos asuntos da súa compe-
tencia, así como a meritocracia entre os candi-
datos máis cualificados.

Os únicos impedimentos que recolle a Política 
de Selección de Conselleiros para ser candidato 
a Conselleiro son os previstos no artigo 9 do 
Regulamento do Consello de Administración de 
Euskaltel («Incompatibilidades»), que detalla os 
casos nos que non se pode ser nomeado Con-
selleiro nin representante persoa física dun 
Conselleiro persoa xurídica.

Finalmente, a Política de Selección de Conse-
lleiros fai seu o obxectivo da recomendación 14 
do vixente Código de Bo Goberno das socieda-
des cotizadas, de modo que, no ano 2020, o 
número de conselleiras represente, polo 
menos, o 30 % do total de membros do Consello 
de Administración.

Por iso, Euskaltel, S.A. ten asumido o compro-
miso explícito de eliminar calquera tipo de 
nesgo implícito que poida implicar discrimina-
ción algunha e que poida obstaculizar a selec-
ción de conselleiras, que na actualidade repre-
sentan un 23 % dos membros do Consello de 
Administración, e ratifícase no compromiso de 
lograr unha presenza equilibrada de homes e 
mulleres no órgano de administración.
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O Consello de Administración, no desenvolve-
mento das súas funcións, busca o interese 
social, entendido como o interese común de 
todos os accionistas dunha sociedade anónima 
independente, orientada á explotación do seu 
obxecto social, de conformidade co disposto na 
lexislación vixente, e actúa con unidade de 
propósito e independencia de criterio.

Ademais, toma en consideración os intereses 
lexítimos, públicos ou privados, que conflúen no 
desenvolvemento de toda actividade empresa-
rial e, especialmente, entre os dos diferentes 
grupos de interese. Neste contexto, búscase a 
maximización, de forma sostida, do valor eco-
nómico da Sociedade e do seu bo fin no longo 
prazo, como interese común de todos os accio-
nistas e, por tanto, como criterio que debe 
presidir en todo momento a actuación do Con-
sello de Administración, dos seus órganos 
delegados e das súas comisións de ámbito 
interno, así como dos membros que os integren.

Para o adecuado exercicio destas funcións, 
todos os conselleiros son informados anual-
mente sobre a situación e avance do Plan 
Director de Sustentabilidade polos departa-
mentos que desenvolven actividades relativas á 
xestión económica, social e ambiental do Grupo.
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Competencias do 
Consello de Administración

O Consello de Administración é competente 
para adoptar acordos sobre toda clase de asun-
tos que non estean atribuídos pola Lei ou os 
Estatutos da Sociedade á Xunta Xeral de Accio-
nistas, tendo como núcleo da súa misión a 
aprobación da estratexia da Sociedade e a 
supervisión e control da alta dirección nos seus 
obxectivos, como administradores e represen-
tantes principais de Euskaltel, S.A. e do seu 
interese social.

En consecuencia, ten as competencias de defi-
nir, aprobar, supervisar e realizar o seguimento 
de todas as políticas e estratexias xerais do 
Grupo, como o Plan Estratéxico ou de negocio, 
os obxectivos de xestión e orzamentos anuais, a 
Política de Investimentos e Financiamento, a 
Política de Dividendos, a Política de Autocartei-
ra, a definición da estrutura do grupo de socie-
dades, a Política de Goberno Corporativo, a Polí-
tica de Responsabilidade Social Corporativa ou 
a Política de Control e Xestión de Riscos, incluí-
dos os fiscais, e o seguimento periódico dos 
Sistemas Internos de Información e Control.

Sen prexuízo do anterior, o Consello de Admi-
nistración confía ao Conselleiro Delegado a 
xestión e a dirección ordinaria, así como a difu-
sión, coordinación e implantación xeral das 
políticas e directrices de xestión da Sociedade, 
e centrarse así na definición, supervisión e 
seguimento das políticas, estratexias e directri-
ces xerais que deben seguir a Sociedade e o seu 
grupo.
 

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán



Como ferramenta ao servizo da mellora conti-
nua, realizouse un novo proceso de avaliación 
para medir o desempeño do Consello de Admi-
nistración en 2019. O procedemento compren-
deu catro subprocesos paralelos diferenciados:

Avaliouse a eficacia do Consello de Administra-
ción no cumprimento das funcións que lle son 
asignadas legal e estatutariamente, así como o 
seu aliñamento coas recomendacións da Comi-
sión Nacional do Mercado de Valores en canto 
aos principios que deben rexelos.

Reunións do Consello
de Administración

O Consello de Administración reúnese coa 
frecuencia que resulte conveniente para o bo 
desenvolvemento das súas funcións e, cando 
menos, 6 veces por ano, debendo celebrarse 
unha sesión cada trimestre natural.

Comisións do Consello 
de Administración

O Consello de Administración ten constituídas 
no seu seo a Comisión de Auditoría e Control, a 
Comisión de Nomeamentos e Retribucións e a 
Comisión de Estratexia, e cuxo cometido é o de 
asistir, informar e formular propostas ao Con-
sello de Administración nas materias que   

lle sexan asignadas en cada momento polos 
Estatutos Sociais, o Regulamento do Consello e 
os seus propios Regulamentos internos de 
funcionamento, sendo estes o Regulamento da 
Comisión de Auditoría e Control, o Regulamento 
da Comisión de Nomeamentos e Retribucións e 
o Regulamento da Comisión de Estratexia.

Nese sentido, as devanditas comisións carecen 
de funcións executivas e actúan como órganos 
de carácter informativo e consultivo, con facul-
tades de información, asesoramento e proposta 
dentro do seu ámbito de actuación, que se rexen 
polo previsto tanto nos Estatutos Sociais como 
nos seus propios Regulamentos internos.
 

Remuneración dos 
Conselleiros

A remuneración do Consello de Administración 
determínase de acordo coa vixente Política de 
Remuneracións dos Conselleiros, que é apro-
bada pola Xunta Xeral de Accionistas, e é super-
visada pola Comisión de Nomeamentos e Retri-
bucións. Esta remuneración queda recollida no 
Informe Anual sobre Remuneracións de Conse-
lleiros publicado polo Grupo. Pola súa banda, a 
Sociedade R Cable y Telecable Telecomunica-
ciones, S.A.U. está administrada por un Admi-
nistrador Único (Euskaltel, S.A.), cuxo cargo non 
é remunerado.

Avaliación do desempeño
do Consello de Administración

O Consello de Administración de Euskaltel,S.A 
avalía anualmente o seu desempeño. Durante o 
exercicio 2019 cumpriuse coa maioría das 
propostas de mellora e recomendacións identi-
ficadas no proceso de avaliación do exercicio 
anterior, que se levou a cabo co auxilio dun con-
sultor externo nas seguintes áreas

  Estratexia. 
  Competencias. 
  Información ao Consello.
  Reunións das Comisións. 
  Políticas Retributivas.
  Continuidade do negocio e nivel de tolerancia
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Como ferramenta ao servizo da mellora conti-
nua, realizouse un novo proceso de avaliación 
para medir o desempeño do Consello de Admi-
nistración en 2019. O procedemento compren-
deu catro subprocesos paralelos diferenciados:

Avaliouse a eficacia do Consello de Administra-
ción no cumprimento das funcións que lle son 
asignadas legal e estatutariamente, así como o 
seu aliñamento coas recomendacións da Comi-
sión Nacional do Mercado de Valores en canto 
aos principios que deben rexelos.
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Reunións do Consello
de Administración

O Consello de Administración reúnese coa 
frecuencia que resulte conveniente para o bo 
desenvolvemento das súas funcións e, cando 
menos, 6 veces por ano, debendo celebrarse 
unha sesión cada trimestre natural.

Comisións do Consello 
de Administración

O Consello de Administración ten constituídas 
no seu seo a Comisión de Auditoría e Control, a 
Comisión de Nomeamentos e Retribucións e a 
Comisión de Estratexia, e cuxo cometido é o de 
asistir, informar e formular propostas ao Con-
sello de Administración nas materias que   

lle sexan asignadas en cada momento polos 
Estatutos Sociais, o Regulamento do Consello e 
os seus propios Regulamentos internos de 
funcionamento, sendo estes o Regulamento da 
Comisión de Auditoría e Control, o Regulamento 
da Comisión de Nomeamentos e Retribucións e 
o Regulamento da Comisión de Estratexia.

Nese sentido, as devanditas comisións carecen 
de funcións executivas e actúan como órganos 
de carácter informativo e consultivo, con facul-
tades de información, asesoramento e proposta 
dentro do seu ámbito de actuación, que se rexen 
polo previsto tanto nos Estatutos Sociais como 
nos seus propios Regulamentos internos.
 

Remuneración dos 
Conselleiros

A remuneración do Consello de Administración 
determínase de acordo coa vixente Política de 
Remuneracións dos Conselleiros, que é apro-
bada pola Xunta Xeral de Accionistas, e é super-
visada pola Comisión de Nomeamentos e Retri-
bucións. Esta remuneración queda recollida no 
Informe Anual sobre Remuneracións de Conse-
lleiros publicado polo Grupo. Pola súa banda, a 
Sociedade R Cable y Telecable Telecomunica-
ciones, S.A.U. está administrada por un Admi-
nistrador Único (Euskaltel, S.A.), cuxo cargo non 
é remunerado.

Avaliación do desempeño
do Consello de Administración

O Consello de Administración de Euskaltel,S.A 
avalía anualmente o seu desempeño. Durante o 
exercicio 2019 cumpriuse coa maioría das 
propostas de mellora e recomendacións identi-
ficadas no proceso de avaliación do exercicio 
anterior, que se levou a cabo co auxilio dun con-
sultor externo nas seguintes áreas

  Estratexia. 
  Competencias. 
  Información ao Consello.
  Reunións das Comisións. 
  Políticas Retributivas.
  Continuidade do negocio e nivel de tolerancia

Autoavaliación do 
Consello de Adminis-
tración, cubrindo un 
cuestionario específi-
co todos e cada un dos 
Conselleiros.

Avaliación do
Conselleiro 
Delegado

Autoavaluación da 
Comisión de Auditoría 
e Control, cubrindo os 
membros da Comisión 
un cuestionario 
baseado na Guía 
Técnica 3/2017 da 
Comisión Nacional do 
Mercado de Valores 
sobre Comisións de 
Auditoría de Entidades 
de Interese Público.

Autoavaliación da 
Comisión de Nomea-
mentos e Retribu-
cións, cubrindo os 
membros da Comisión 
un cuestionario 
baseado na Guía 
Técnica 1/2019 da 
Comisión Nacional do 
Mercado de Valores 
sobre Comisións de 
Nomeamentos e 
Retribucións.
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    ESTRUTURA ACCIONARIAL

A 31 de decembro de 2019, o accionariado de Euskaltel 
está composto da seguinte forma:
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Accionariado de 
Euskaltel ,S.A 

21,3%
Zegona Limited

19,9%
Kutxabank, S.A.

47,8%
Free-float

11%
Corporación 

Financeira Alba S.A.

Durante 2019 destacou o aumento significativo 
do interese dos accionistas e investidores do 
Grupo Euskaltel por coñecer a situación do 
Grupo respecto de aspectos ASG, medrando o 
número das comunicacións recibidas a partir da 
canle de Atención ao Investidor para coñecer o 
comportamento do Grupo nestes termos, e que 
se interpreta como unha preferencia en alza en 
materia de satisfacción das demandas dos 
investidores.

GRUPO EUSKALTEL 2. BO GOBERNO CORPORATIVO

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán



2.2. Modelo de Cumprimento 
       Normativo

O Modelo de Cumprimento Normativo do Grupo 
Euskaltel, unificado e actualizado en 2017 para 
integrar as compañías do Grupo e crear un 
modelo único e coordinado de Compliance, 
reúne os modelos de cumprimento para a xes-
tión de riscos penais, de riscos de suborno e 
corrupción e de riscos non penais.

Estes riscos son supervisados pola Comisión 
de Auditoría e Control dentro das súas funcións 
de supervisión da eficacia dos sistemas inter-
nos de control e xestión de riscos, e xestiona-
dos polo Responsable de Cumprimento Norma-
tivo.

Baixo este modelo unificado establécense as 
diferentes normativas internas que dan soporte 
ás políticas e procedementos do Grupo, tanto en 
materia de cultura ética e de cumprimento 
como en materia de prevención de actuacións 
susceptibles de xerar responsabilidades penais 
á organización. O Modelo inclúe plans de forma-
ción e comunicación, avaliación dos riscos, con-
trois para mitigalos, supervisión da execución 
do Modelo, unha canle de comunicación e un 
sistema disciplinario.

Entre as normativas que o integran atópanse o 
Código Ético, as Instrucións de Conduta, a Polí-
tica de Bo Goberno Corporativo, a Política Anti-
corrupción, a Política Corporativa sobre Confli-
tos de Interese e a Política Fiscal, así como a 
Canle Ética para que tanto empregados como 
provedores, clientes ou calquera terceiro 
poidan aclarar dúbidas e realizar consultas ou 
comunicacións de incumprimento da normativa 
interna e externa aplicable ao Grupo Euskaltel. 
Todas estas normativas foron aprobadas polo 
Consello de Administración de Euskaltel S.A.
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O Modelo de 
Cumprimento 
Normativo reúne os 
modelos de 
cumprimento para a 
xestión de riscos 
penais, de riscos de 
suborno e corrupción 
e de riscos non 
penais
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    CÓDIGO ÉTICO

O Código Ético establece os valores e principios 
básicos de actuación da organización respecto 
dos seus grupos de interese, e desenvólvese 
mediante unhas Instrucións de Conduta que, 
adicionalmente ás políticas, manuais, protoco-
los, lexislación e resto de normativa externa 
aplicable, deben ser coñecidas e cumpridas 
polos membros do Grupo Euskaltel. Para ese 
efecto, o Grupo Euskaltel estableceu determi-
nados mecanismos que conforman o seu 
Modelo de Debida Dilixencia baseado na divul-
gación, formación e control deses principios, e 
na dotación dunha Canle Ética para a aclaración 
de dúbidas, realización de consultas e recoller 
comunicacións de incumprimentos.

Así mesmo, o Código Ético vincula aos mem-
bros do Consello de Administración, aos 
empregados e aos provedores do Grupo, regu-
lando o comportamento ético esperado respec-
to de cada un dos grupos internos e externos 
cos que se relaciona a organización: emprega-
dos, clientes, provedores, administracións 
públicas, accionistas e sociedade en xeral.

Os valores do Grupo Euskaltel recollidos neste 
código son a proximidade, a honestidade, a 
innovación e a axilidade.

Os Principios Básicos do Código Ético do Grupo 
Euskaltel, que detallan como deben ser as 
actuacións dos membros da organización cos 
grupos de interese, e que son comunicados 
debidamente a eses membros, son:
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Cumprimento da Legalidade, da 
Normativa Interna e das Relacións 
Contractuais

Todas as actividades do Grupo Euskaltel, 
independentemente do lugar onde se reali-
cen, desenvólvense sobre a base do seu 
Modelo de Cumprimento Normativo, que 
establece o estrito cumprimento da legali-
dade vixente, o cumprimento da normativa 
interna que o Grupo estableza voluntaria-
mente e as obrigacións contractuais asu-
midas con terceiros, así como das resolu-
cións administrativas e xudiciais recibidas, 
rexeitando calquera conduta deshonesta, 
abusiva, fraudulenta ou que poida ir en 
contra da confidencialidade, integridade e 
dispoñibilidade dos sistemas, redes e datos 
informáticos.

Adicionalmente, o Código Ético establece a 
prohibición de que os membros do Grupo 
Euskaltel (Consello de Administración e 
Empregados) e os seus Provedores colabo-
ren con terceiros na violación de calquera 
lei ou realicen accións que, aínda sendo 
legais, poidan danar a reputación do Grupo 
ou a percepción dos grupos de interese.
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Responsabilidade e Profesionalidade 
sobre a base dun Comportamento Ético

Todas as actividades do Grupo Euskaltel 
desenvólvense sobre a base dun comporta-
mento honesto, íntegro e de tolerancia cero 
respecto da corrupción e o suborno en 
todas as súas formas, para o que se 
respecta e cumpre a Política Anticorrupción 
do Grupo.

Cumprimento da Normativa 
Financeira aplicable

Todas as actividades do Grupo Euskaltel 
cumpren coas obrigacións contables e 
fiscais en todos os territorios e xurisdicións 
nos que desenvolve as súas actividades, 
adoptando as súas decisións en materia 
tributaria sobre a base dunha interpreta-
ción obxectiva e razoable. Dese modo, o 
Grupo elabora a súa información económi-
co-financeira de maneira fiable, cumprindo 
coa normativa aplicable, en base aos prin-
cipios de existencia e ocorrencia das tran-
saccións, integridade da información, valo-
ración, presentación, detalle, comparabili-
dade e reflexo dos dereitos e obrigacións 
segundo a normativa vixente e a súa Políti-
ca Fiscal

Prioridade do Interese do Grupo Eus-
kaltel sobre Intereses 
Persoais

Todas as actividades do Grupo cumpren a 
Política Corporativa sobre Conflitos de Inte-
rese, que contempla aqueles supostos nos 
que puidesen xurdir intereses persoais dos 
membros do Grupo que puidesen interferir 
nos deberes e funcións que lles correspon-
den, ou levalos a actuar por motivacións 
diferentes do estrito cumprimento das súas 
responsabilidades e que puidesen influír na 
toma de decisións, manténdose un estrito 
comportamento de independencia respecto 
de intereses alleos aos do Grupo

Comunicación Responsable

Todas as actividades do Grupo Euskaltel 
lévanse a cabo baixo un enfoque de comu-
nicación e publicidade responsable, veraz e 
transparente, respectuoso cos dereitos 
lingüísticos de cada territorio, sen acudir a 
prácticas de publicidade enganosa, desleal 
ou ilícita, e rexeitando o uso de linguaxe 
ofensiva e sexista, en cumprimento do 
Modelo de Comunicación con Clientes esta-
blecido polo Grupo.
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Compromiso cos Dereitos 
Humanos e Laborais

Todas as actividades do Grupo Euskaltel, 
independentemente do lugar no que exerza 
a súa actividade, cumpren, protexen e 
respectan os Dereitos Humanos e Laborais 
recollidos na lexislación nacional e interna-
cional, baseados en:

A Carta Internacional de Dereitos Huma-
nos, que inclúe a Declaración Universal 
de Dereitos humanos e os principais 
instrumentos a través dos que foi codifi-
cada: o Pacto Internacional de Dereitos 
Civís e Políticos e o Pacto Internacional 
de Dereitos Económicos, Sociais e 
Culturais, así como a Declaración da 
Organización Internacional do traballo 
relativa aos Principios e Dereitos Fun-
damentais do Traballo.

O Pacto Mundial das Nacións Unidas

A Axenda 2030 para o Desenvolvemento 
Sustentable e os 17 Obxectivos de 
Desenvolvemento Sustentable das 
Nacións Unidas

As Liñas Directrices para Empresas 
Multinacionais da OCDE

A Declaración Tripartita de Principios 
sobre as Empresas Multinacionais e a 
Política Social, e a Política Social da 
Organización Internacional do Traballo
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Confidencialidade, Privacidade 
e Protección dos Datos

Todas as actividades do Grupo Euskaltel 
garanten o respecto á confidencialidade e 
privacidade de toda a información que 
posúen os membros do Grupo, dando 
resposta ás obrigacións de carácter legal, 
administrativo e xudicial que sobre eses 
datos teñen que aplicar, garantindo o derei-
to de acceso, rectificación, consulta ou opo-
sición sobre os datos cando sexa necesario, 
así como calquera outro dereito que resulte 
de aplicación como consecuencia da aplica-
ción da lexislación en materia de protección 
de datos persoais, tanto de empregados 
como de clientes.
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En aplicación dos anteriores Principios 
Básicos e do compromiso do Grupo Euskal-
tel de basear a súa relación cos seus 
grupos de interese en criterios éticos, de 
transparencia e de actuación honesta e 
próxima respecto das súas necesidades e 
preocupacións, establécense as seguintes 
especificacións para cada grupo de intere-
se segundo o seu ámbito de afectación nas 
súas actividades e relacións co Grupo.

Empregados

A relación do Grupo Euskaltel coas persoas baséase no apoio e 
respecto á protección dos Dereitos Humanos e laborais, na igual-
dade de oportunidades, na confidencialidade e privacidade da infor-
mación, e na protección ante comportamentos corruptos en cada 
unha das actividades que lle afectan:
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Selección, Contratación 
e Valoración

Os procesos de selección e contratación 
do Grupo Euskaltel realízanse baixo 
estritos criterios de equidade e igualda-
de de trato, baseados nas competencias 
e potencial profesional dos candidatos, e 
mantendo durante os procesos de valo-
ración criterios de rendemento, esforzo 
e talento, con absoluta independencia de 
calquera condición ou circunstancia 
persoal.

Estes compromisos materialízanse na 
Política de Igualdade de Oportunidades.
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Seguridade, Saúde e Benestar

As condicións laborais das persoas des-
envólvense nunha contorna laboral 
segura e confortable, baseada nun Siste-
ma de Xestión para a prevención de 
riscos laborais, nunha cultura de seguri-
dade baseada na formación e na mellora 
continua, e na promoción de condutas 
favorables á saúde, seguridade e benes-
tar dos empregados dentro e fóra da 
organización.

Estes compromisos materialízanse na 
Política e Sistema de Xestión de Seguri-
dade e Saúde no Traballo e Certificación 
OSHAS 18001:2007
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Busca do Equilibrio 
Profesional e Persoal

As relacións laborais cos empregados 
inclúen medidas de conciliación que 
permiten o correcto equilibrio entre a 
vida profesional e persoal dos emprega-
dos.

Estes compromisos materialízanse nas 
Medidas de Conciliación establecidas por 
cada unha das compañías do Grupo e en 
aplicación dos requisitos legais dos seus 
convenios colectivos.

Igualdade de Oportunidades e de Trato, Non Discriminación e Rexeitamento ao Acoso

As relacións laborais cos empregados baséanse nunha política de igualdade e diversidade que 
inclúe a ausencia de toda discriminación ou acoso moral ou sexual e na igualdade de oportuni-
dades no trato, formación e desenvolvemento profesional, asegurándose de xerar un ambiente 
de crecemento equitativo, digno, igualitario e sen limitacións por razóns de xénero, raza, 
relixión, discapacidade, orientación sexual ou calquera outro motivo.

Estes compromisos materialízanse na Política de Igualdade de Oportunidades e no Plan de 
Formación.
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Respecto á Intimidade, 
Confidencialidade e 
Privacidade de Datos Persoais

As relacións laborais cos empregados 
establécense baixo un estrito asegura-
mento da súa intimidade, confidenciali-
dade e privacidade en todas as súas 
manifestacións, especialmente no que se 
refire á información persoal, a respecto 
do cal se solicitan e utilizan exclusiva-
mente aqueles datos necesarios para 
dar resposta á lexislación vixente. Este 
compromiso materialízase na Política e 
Sistema de Xestión de Riscos en Protec-
ción de Datos e na Política e Sistema de 
Seguridade da Información e Certifica-
ción 27001:2017, así como nos Certifica-
dos de Conformidade co Esquema Nacio-
nal de Seguridade.

Rexeitamento ao Traballo 
Forzoso e Traballo Infantil

O Grupo Euskaltel contempla as rela-
cións laborais cos empregados rexei-
tando criterios de traballo forzoso ou 
baixo coacción, rexeitando calquera tipo 
de actuación que vulnere os dereitos 
laborais, incluído o traballo infantil, 
mantendo para iso un respecto recípro-
co entre os empregados e provedores 
do Grupo, e establecendo relacións 
baseadas no intercambio de esforzos e 
na cooperación.

Estes compromisos materialízanse na 
aplicación da lexislación española e dos 
convenios colectivos das compañías do 
Grupo, e no Modelo de Homologación e 
Avaliación de Provedores.

Independencia e Rexeitamento ante Comportamentos Corruptos

As relacións laborais cos empregados establécense baixo criterios de independencia e de 
rexeitamento ante comportamentos corruptos, non debendo os empregados do Grupo Euskal-
tel solicitar, recibir nin ofrecer a terceiros agasallos, obsequios e/ou atencións que poidan 
afectar á súa obxectividade ou influír na súa toma de decisións profesionais. Estes criterios de 
actuación materialízanse na Política Anticorrupción e o Sistema de Xestión Anticorrupción 
implantado en 2019 conforme aos criterios da Norma ISO 37001:2017.
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Clientes

A relación do Grupo Euskaltel cos seus clientes está baseada no 
mantemento de relacións de calidade e proximidade nas súas 
necesidades e na confidencialidade e privacidade da súa informa-
ción en cada unha das actividades que lle afectan:
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Produtos e Servizos 
Seguros

As relacións cos clientes establécense 
baixo criterios de seguridade nos produ-
tos e servizos ofertados, mantendo altos 
estándares de calidade e innovación nos 
seus produtos e servizos.

Estes compromisos materialízanse na 
Política e Sistema Xestión de Calidade 
certificado baixo a norma ISO 9001:2015.

Servizos de Calidade

As relacións cos clientes establécense 
baixo criterios de calidade no desenvol-
vemento dos seus procesos e activida-
des, mantendo sistemas de xestión que 
fomentan a calidade, a mellora continua 
e a innovación nos seus procesos.

Estes compromisos materialízanse na 
Política e Sistema Xestión de Calidade 
certificado baixo a norma ISO 9001:2015.

GRUPO EUSKALTEL 2. BO GOBERNO CORPORATIVO

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán



Mantemento de Relacións 
Estables e de Confianza

As relacións cos clientes establécense 
baixo criterios baseados no coñecemen-
to e na atención temperá e próxima ao 
cliente, co obxectivo de manter unha 
relación duradoira, transparente e de 
confianza mutua, facendo para iso unha 
oferta ampla e alcanzable de produtos e 
servizos aliñados coas súas necesidades 
e adaptados ao seu ámbito xeográfico, 
unha comunicación responsable basea-
da na claridade, veracidade e honestida-
de, así como un servizo eficaz ante posi-
bles reclamacións ou queixas.

Este compromiso materialízase no 
Modelo de Xestión cos Clientes.
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Protección da Información e 
Confidencialidade

As relacións cos clientes establécense 
baixo criterios de confidencialidade, 
privacidade e protección dos seus datos 
persoais asegurando o cumprimento do 
Regulamento Xeral de Protección de 
Datos.

Estes compromisos materialízanse na 
Política de Privacidade para Clientes, na 
Política de Privacidade para Usuarios da 
Web e Apps e na Política e Sistema de 
Xestión de Riscos en Protección de Datos 
implantado en todas as compañías do 
Grupo.

Estes compromisos vense reforzados 
pola Política e Sistema de Xestión de 
Seguridade da Información certificado 
baixo a norma ISO 27001:2017 implantado 
en cada unha das súas compañías do 
Grupo, así como polos certificados de 
Conformidade co Esquema Nacional de 
Seguridade.
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Proveedores

A relación cos provedores está baseada no establecemento dunhas 
relacións equitativas, estables e de confianza e no mantemento de 
criterios de sustentabilidade nas súas relacións comerciais:
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Selección Equitativa e 
Contratación Honesta

As relacións comerciais cos provedores 
baséanse en criterios de equidade na 
selección e na honestidade e integridade 
nas relacións comerciais derivadas da 
súa contratación.

Mantemento de Relacións 
Sustentables, Estables e 
de Confianza

As relacións comerciais cos provedores 
baséanse en criterios de confianza, sus-
tentabilidade e beneficio mutuo, e no 
establecemento de relacións éticas que 
garantan o desenvolvemento normal dos 
intercambios comerciais e o interese 
mutuo en minimizar calquera risco de 
sustentabilidade.

Estes compromisos materialízanse no 
Modelo de Homologación e Avaliación de 
Provedores, baseado especificamente en 
criterios de calidade segundo a norma 
ISO 9001:2015, criterios  ambientais  
segundo a norma ISO 14001:2015 e crite-
rios de saúde e seguridade no traballo 
segundo a OSHAS 18001:2007, así como 
na aceptación pola súa banda do Código 
Ético, Instrucións de conduta e Política 
Anticorrupción do Grupo Euskaltel.
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Accionistas

A relación cos accionistas está baseada no mantemento das 
responsabilidades de bo goberno e de creación de valor materiali-
zados no Modelo de Goberno Corporativo, e mantendo criterios de 
competitividade, ética, transparencia, de competencia leal nos mer-
cados e de respecto da lexislación no exercicio das actividades
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Bo Goberno

As relacións cos accionistas susténtan-
se en criterios éticos e de transparencia, 
transmitindo unha información veraz, 
completa e fiel das súas actividades e da 
súa situación económica financeira, e 
establecendo sistemas de control inter-
no e análise e xestión do risco respecto 
dos recursos internos e externos, reco-
ñecendo as obrigacións que resulten 
aplicables aos seus compromisos cos 
grupos de interese.

Creación de Valor

As relacións cos accionistas baséanse 
en criterios de honestidade e transpa-
rencia, asumindo a responsabilidade de 
conservar, protexer e aumentar o valor 
do Grupo e establecendo as correspon-
dentes políticas de retornos do capital.
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Competencia Leal

As relacións cos accionistas realízanse 
baixo criterios de competencia leal nos 
mercados nos que o Grupo Euskaltel 
presta os seus servizos, promovendo o 
libre mercado e rexeitando calquera 
actuación que supoña o exercicio de 
prácticas de competencia desleal, ben 
sexan derivadas da lei ou das normas 
asumidas voluntariamente.

Conduta Correcta nos 
Mercados de Valores

O Grupo Euskaltel dotouse dun Regula-
mento Interno de Conduta nos mercados 
de valores que rexe a súa actividade 
neses mercados e que é de obrigado 
cumprimento por todos os membros do 
Consello de Administración de Euskaltel 
e da Comisión de Auditoría e Control, así 
como polos empregados do Grupo cuxo 
labor estea directa ou indirectamente 
relacionado coas actividades no merca-
do de valores e por aquelas persoas que, 
pola súa relación profesional co Grupo, 
poidan resultar incluídas na aplicación 
do mesmo.
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Administracións Públicas

A relación coas Administracións Publicas, desde as locais até as 
internacionais, incluíndo os organismos reguladores neses ámbitos 
xeográficos, está baseada en criterios de cumprimento regulatorio, 
transparencia e de cooperación baseados na confianza, lealdade e 
boa fe durante as actividades que lle afectan:
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Responsabilidade, Ética e 
Profesionalidade 

As relacións coas administracións públi-
cas realízanse baixo criterios de com-
portamento empresarial responsable, 
ético e profesional, de rexeitamento de 
comportamentos corruptos e de poten-
ciación do exercicio de transparencia.

Cumprimento das 
Regulacións

As relacións coas administracións públi-
cas realízanse baixo criterios de cumpri-
mento regulatorio, facilitando a informa-
ción e documentación requirida polos 
organismos públicos no menor prazo 
posible e co debido alcance no exercicio 
das súas responsabilidades coa admi-
nistración.

Mantemento de Relacións de
Cooperación e Confianza

As relacións coas administracións públi-
cas realízanse baixo criterios de coope-
ración e confianza mutua, potenciando 
relacións próximas e de colaboración 
baseadas na lealdade e boa fe.
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Sociedade

As relacións coa Sociedade baséanse no compromiso de actuar de 
maneira responsable, sustentable e colaborativa desde un punto de 
vista social e ambiental nas áreas de influencia da actividade da 
organización:
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Desenvolvemento Sustentable 
e Compromiso co Ambiente

As relacións coa sociedade realízanse 
baixo criterios de responsabilidade e 
protección ambiental, da saúde e seguri-
dade pública, realizando un uso eficiente 
dos recursos, promovendo o aforro de 
enerxía e a redución e tratamento de 
residuos a fin de minimizar o seu impac-
to ambiental sobre os territorios nos que 
exerce a súa actividade e mitigando o 
seu impacto sobre o cambio climático 
para contribuír ao desenvolvemento 
sustentable.

Actuación Socialmente 
Responsable

As relacións coa sociedade susténtanse 
en criterios de responsabilidade social 
en cada un dos territorios nos que o 
Grupo Euskaltel exerce a súa actividade, 
tomando parte activa naquelas activida-
des en que puidese realizar un labor 
social máis eficaz en consonancia coas 
súas capacidades, e actuando máis aló 
do cumprimento polo Grupo das súas 
obrigacións legais, comprometéndose 
coa mellora da calidade de vida, coa 
creación de valor e riqueza e co desen-
volvemento socioeconómico nas socie-
dades nas que exerce as súas activida-
des a través dos seus investimentos en 
equipamento, servizos e infraestruturas 
de telecomunicacións
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Patrocinios e 
Colaboracións

As relacións coa sociedade realízanse 
baixo criterios de colaboración en cada 
un dos territorios nos que presta os seus 
servizos, onde, máis aló das súas 
responsabilidades sociais e ambientais e 
en coherencia coa estratexia do Grupo, 
se aproveiten os recursos e capacidades 
propias da organización na solución de 
necesidades de ámbito socioeconómico 
e cultural, establecendo para iso alian-
zas e acordos de colaboración con orga-
nizacións e asociacións de interese 
social e cultural en prol de maximizar as 
súas contribucións sobre a sociedade.
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    PREVENCIÓN DA CORRUPCIÓN
    E O SUBORNO

O Grupo Euskaltel dotouse dunha Política e 
Sistema de Xestión Antisuborno certificado 
segundo a Norma ISO 37001:2017, integrado 
dentro do Modelo de Goberno Corporativo e do 
Modelo de Compliance, e ligado directamente á 
Política de Bo Goberno Corporativo e o Código 
Ético. O Sistema de Xestión Antisuborno esta-
blece as diferentes ferramentas de prevención 
e de debida dilixencia que fomentan unha cultu-
ra de cumprimento en materia anticorrupción e 
antisuborno , e inclúe elementos como a Políti-
ca Anticorrupción, o Manual de Prevención de 
Riscos Penais e Antisuborno, plans de forma-
ción e comunicación ou a Canle Ética. A Política 
e o Manual son públicos para todos os grupos 
de interese a través das páxinas web de cada 
unha das marcas do Grupo.
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A Política vincula a todos os membros que 
forman parte do Grupo Euskaltel, desde os seus 
empregados e membros do Consello de Admi-
nistración até os seus socios de negocio, defini-
dos como aquela parte externa coa que o Grupo 
ten, ou pensa establecer, algunha relación 
comercial, incluíndo, mais non limitándose, a 
clientes, consumidores, alianzas empresariais, 
socios de alianzas empresariais, membros dun 
consorcio, provedores externos, contratistas, 
consultores, subcontratistas, vendedores, ase-
sores axentes, distribuidores, representantes, 
intermediarios e investidores, debendo velar 
polo seu cumprimento e reportar calquera sos-
peita de incumprimento da mesma.

A Política foi aprobada polo Consello de Admi-
nistración do Grupo Euskaltel, e é obxecto de 
xestión, seguimento e revisión periódica polo 
responsable da Función de Cumprimento Nor-
mativo. Está aliñada con referencias internacio-
nais de prestixio sobre responsabilidade das 
empresas e políticas anticorrupción como as da 
OCDE, a Convención de Nacións Unidas contra a 
Corrupción (CNUCC) e o seu Programa Antico-
rrupción de Ética e Cumprimento para as 
empresas da UNOCD (Oficina das Nacións 
Unidas contra a Droga e o Delito), a Lei de Esta-
dos Unidos Contra Prácticas Corruptas no 
Estranxeiro (FCPA: Foreingn Corrupt Practices 
Act), a Lei Antisuborno do Reino Unido (Bribery 
Act) ou o Código Penal Español.

Para a elaboración desa Política, o Grupo Eus-
kaltel levou a cabo unha avaliación dos riscos 
de suborno e corrupción en todos os aspectos 
dos seus negocios e operacións, identificando e 
xestionando a partir do Sistema de Xestión 
Anticorrupción as seguintes áreas identificadas 
como vulnerables:

A política vincula a 
todos os membros 

que forman parte do 
Grupo Euskaltel, 

desde os seus 
empregados e 

membros do 
Consello de 

Administración até 
os seus socios de 

negocio
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PAGAMENTOS DE 
FACILITACIÓN OU DE 

ACELERACIÓN 

O Grupo Euskaltel prohibe todo 
pagamento de facilitación ou de 

aceleración, definidos como todo 
pagamento pequeno, non oficiais e 

impropios, que se fai a un funcionario p 
úblico para obter ou axilizar o 

desempeño dunha acción rutineira ou 
necesaria á cal ten dereito quen realiza 

o pagamento de facilitación, como a 
expedición de permisos, licenzas, 
autorizacións administrativas ou 

inspeccións asociadas á execución dun 
contrato.

AGASALLOS, 
OBSEQUIOS E 
ATENCIÓNS

O Grupo Euskaltel prohibe todo 
tipo de ofrecemento, solicitación 
ou recepción por parte dos seus 
Conselleiros e empregados de 

parte de terceiros de agasallos, 
obsequios ou atencións que 

poidan afectar  á imparcialidade e 
obxectividade nas súas relacións 

ou influír nunha relación 
comercial profesional, así como 

para obter vantaxes indebidas ou 
como subterfuxio de transaccións 

ilegais.

MECENADOS E 
PATROCINIOS

O Grupo Euskaltel só realiza 
patrocinios e mecenados 

compatibles con criterios de 
selección obxectivos, razoables, 
transparentes, aliñados cos seus 

valores corporativos e a súa 
estratexia e encamiñados a 
desenvolver e fortalecer o 

negocio e a marca do Grupo 
Euskaltel, debéndose aprobar de 

acordo coa normativa e 
procedementos internos 

aplicables.

CONFLITOS DE 
INTERESE

O Grupo Euskaltel dispón dunha 
Política Corporativa sobre 

Conflitos de Interese, definidos 
como toda situación onde poida 
entrar en colisión, de maneira 
directa ou indirecta, o interese 

persoal dos empregados ou 
conselleiros co interese do 

Grupo.

SOCIOS DE NEGOCIO

O Grupo Euskaltel esixe o 
mantemento de todas as súas 
relacións comerciais cos seus 

socios de negocio baixo un marco 
de actuación honesto e íntegro, 
manténdose contratacións que 

garantan a equidade na selección 
dos adxudicatarios e a non 

existencia de incentivos durante 
os pagamentos asociados á 

subministración ou prestacións 
de servizos, así como analizando 
a situación legal e financeira dos 

seus socios de negocio e 
esixíndolles o estrito 

cumprimento da lexislación 
antisuborno que lles resulte de 

aplicación.
 

REXISTROS CONTABLES E INFORMACIÓN OFICIAL

O Grupo Euskaltel elabora a súa información económica e financeira de maneira fiable en base aos principios de 
existencia e ocorrencia das transaccións e integridade da información e á lexislación aplicable, aplicando os principios de 

valoración, presentación, detalle, comparabilidade e reflexo dos seus dereitos e obrigacións, e mantendo controis 
contables internos adecuados e documentación con suficiente detalle para soportar as transaccións realizadas. Todo iso, 

co obxectivo de que as transaccións realizadas se reporten e reflictan de maneira precisa e apropiada nos rexistros 
contables e na información oficial, e de que non se produzan rexistros ou declaracións falsas nin enganosas ou rexistros 
de transaccións de forma equívoca no relativo a contas contables, períodos contables, ou outros elementos relacionados.

PRÁCTICAS ANTITRUST

O Grupo Euskaltel prohibe as 
prácticas antitrust, definidas 

como aqueles acordos ou 
prácticas comerciais entre dúas 

ou máis empresas para restrinxir 
a competencia ou en forma de 
abusos de posición dominante.
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    PREVENCIÓN DO BRANQUEO 
    DE CAPITAIS

O Grupo Euskaltel mantén un Sistema de Con-
trol Interno de Información Financeira (SCIIF) 
baseado en controis financeiros, algúns dos 
cales serven igualmente para mitigar riscos en 
materia de branqueo de capitais, polo que estes 
controis comparten co Modelo de Xestión de 
Riscos Penais e Anticorrupción para reducir os 
riscos de que se cometan delitos na actividade 
do Grupo, entre os que se inclúen delitos de 
corrupción, suborno e/ou de branqueo de capi-
tais.

Durante 2019, e en materia de Goberno Corpo-
rativo, cabe destacar que se aprobaron a nova 
Política Anticorrupción adaptada á norma ISO 
37001:2017 sobre Sistemas Antisuborno, o 
Manual de Prevención de Riscos Penais e Anti-
suborno e a Política Corporativa sobre Conflitos 
de Interese. Así mesmo, dixitalizouse a xestión 
do Modelo de Cumprimento Normativo, axun-
tando nunha única ferramenta informática de 
referencia internacional os modelos de xestión 
de riscos RGPD, SCIIF, Penal e Anticorrupción, 
permitindo unha xestión coordinada de riscos e 
unha mellora da súa eficacia interna.
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informática de 
referencia 

internacional os 
modelos de xestión 

de riscos RGPD, 
SCIIF, Penal e 

Anticorrupción, 
permitindo unha 
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Persoas



Persoas
O Modelo de Xestión de Persoas do Grupo Eus-
kaltel estrutúrase a partir das diferentes políti-
cas e procedementos laborais establecidos 
polo Grupo e a partir da cultura de traballo 
mantida en cada unha das súas compañías, 
permitíndolle mellorar día a día nos seus 
obxectivos de ofrecer un emprego de calidade e 
de lograr o compromiso e a motivación de todas 
as persoas que compoñen a organización.

A partir deste modelo, o Grupo materializa o 
seu compromiso pola estabilidade e o bo clima 
laboral das persoas empregadas, promovendo 
o diálogo continuo entre todos os membros da 
organización como método de xestionar as 
relacións laborais e garantindo que estes 
poidan conciliar da mellor maneira posible a 
súa vida profesional, familiar e persoal, sempre 
baixo condicións de flexibilidade, de saúde e 
seguridade e de igualdade de oportunidades.
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Así mesmo, o Grupo está comprometido non só 
coa mellora da situación actual das persoas que 
compoñen a organización, senón tamén co seu 
desenvolvemento potencial, convencido de que 
o investimento na formación das persoas será a 
única maneira de asegurar a consecución de 
futuros retos e metas de negocio e que marca-
rán a diferenza e as oportunidades do Grupo a 
longo prazo.

O Grupo Euskaltel 
está comprometido 
non só coa mellora 
da situación actual 

das persoas que 
compoñen a 

organización, senón 
tamén co seu 

desenvolvemento 
potencial
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3.1. Xestión do Emprego

O modelo de emprego do Grupo Euskaltel 
caracterízase por un modelo de contratación 
indefinida e a tempo completo (o 99,48 % das 
persoas do cadro de persoal teñen contrato 
indefinido a tempo completo) e por un cadro de 
persoal igualitario entre homes e mulleres (cun 
55 % de homes e un 45 % de mulleres en 2019) e 
diverso en termos de idade e especialidades 
profesionais, mantendo en 2019 un total de 586 
empregos directos en Euskadi, Galicia e Astu-
rias, sen esquecer os numerosos indirectos 
mantidos a través da súa ampla rede de submi-
nistración.

O 99,48 % das 
persoas do 

cadro persoal 
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indefinido a 
tempo completo
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3.2. Organización do 
       Tempo de Traballo

O Grupo Euskaltel está comprometido cun 
modelo de organización que permita ás persoas 
gozar dun óptimo clima laboral, baseado na 
confianza, no traballo en equipo e na flexibilida-
de, así como da conciliación da súa vida familiar 
e persoal.

    

      A ORGANIZACIÓN DO TEMPO DE TRABALLO

Para unha correcta organización dos tempos de 
traballo, aplícanse os distintos convenios 
colectivos en materia de xornada anual e sema-
nal, horarios de entrada e saída e períodos de 
vacacións, adaptándose estes nos respectivos 
calendarios, horarios e cultura laboral de cada 
compañía co fin de ofrecer a máxima flexibilida-
de posible a todas as persoas.
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En todas as compañías do Grupo aplícase o 
Real Decreto Lei 8/2019, de 8 de marzo, en refe-
rencia ao rexistro da xornada de traballo e á 
realización de horas extraordinarias. Para a súa 
aplicación, previuse a entrada en funcionamen-
to dunha plataforma dixital para levar os rexis-
tros das xornadas ordinarias. De maneira tem-
poral, durante 2019 púxose a disposición das 
persoas a plataforma Office 365 para o rexistro 
da súa xornada, a cal é de obrigado cumprimen-
to para todas as persoas.

Do mesmo xeito, para casos de prolongacións 
de xornada, todas as compañías mantéñense no 
marco e lexislación vixente, garantindo a 
máxima flexibilidade posible en materia de 
horarios de entrada e saída nas oficinas e cen-
tros de traballo.

    MEDIDAS DE IGUALDADE E 
    DE CONCILIACIÓN DA VIDA 
    LABORAL E FAMILIAR

Nas compañías do Grupo aplícase o Real 
Decreto Lei 6/2019, de 1 de marzo, en referencia 
á existencia de medidas para garantir a igual-
dade de oportunidades entre homes e mulleres 
no emprego e a ocupación.

Para a súa aplicación, adaptáronse todas as 
posibilidades da devandita lei á realidade das 
compañías, comunicándollas a todas as 
persoas, solicitando información sobre as súas 
necesidades, e aceptándose ao 100 % das 
persoas que as solicitaron.

Así mesmo, grazas á configuración establecida 
dos horarios de traballo, elaborada en base á 
normativa que se aplica en cada centro de 
traballo, para dispor de flexibilidade horaria, 
dotar ás compañías do Grupo das condicións 
necesarias para facilitar a conciliación da vida 
laboral e persoal de todas as persoas.

Finalmente, en todas as compañías aplícanse 
as medidas previstas por cada un dos conve-
nios colectivos en materia de permisos, licen-
zas e excedencias, e especialmente os permi-
sos por maternidade e paternidade.

En consecuencia de tales medidas, durante 
2019, 10 homes e 11 mulleres acolléronse aos 
seus respectivos permisos de paternidade e 
maternidade, reincorporándose todos eles tras 
a finalización dos seus permisos.

    HOMES
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3.3. Seguridade, Saúde 
       e Benestar

As empresas do Grupo Euskaltel, dentro do seu 
Sistema de Xestión Integrado, teñen implantada 
unha Política e un Sistema de Xestión da Segu-
ridade e Saúde no Traballo certificado baixo a 
norma OHSAS 18001:2007.

Este Modelo de Xestión permite alcanzar a máis 
alta cota posible na seguridade, saúde e benes-
tar (físico, mental e social) das persoas, que 
son o recurso máis importante do Grupo, para 
controlar e minimizar os seus riscos profesio-
nais e para procurar que en todas as activida-
des se protexa adecuadamente tanto ás 
persoas empregadas como ás persoas que 
poidan verse afectadas polas súas actuacións.

En consecuencia do compromiso do Grupo coa 
Saúde e a Seguridade, todas as compañías 
están adheridas desde 2017 á Declaración de 
Luxemburgo sobre Saúde no Traballo da Rede 
Europea de Promoción da Saúde no Traballo 
(ENWHP).

Durante o ano 2019 desenvolvéronse as actua-
cións correspondentes para a migración e pos-
terior certificación conforme á norma ISO 
45001:2018.
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    EMPRESA SAUDABLE

As compañías do Grupo Euskaltel comezaron 
en 2019 o proxecto KRT Saudable 4.0, baseado 
en diversas actuacións de prevención da saúde 
que permiten ás persoas coñecer o seu estado 
de saúde, contribuír á detección temperá de 
enfermidades e ao fomento de hábitos sauda-
bles, do cal destacan as seguintes iniciativas:

 

Ofrécese anualmente, con independencia da periodicidade 
recomendada por risco laboral ao que está exposto o profesional.

Incorporación de probas médicas (control visión, espirometría, 
audiometría e electrocardiograma), con carácter xeral a todos os 

empregados que por risco laboral non o teñan recomendado.

Incorporación de parámetros analíticos de saúde xeral e por xénero 
(PSA e TSH)

Incorporación no informe médico do profesional de recomendacións 
xerais e de promoción á saúde e específicas conforme ao que se atope
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Durante 2019, estas actuacións foron especial-
mente valoradas polas persoas, conseguindo 
un elevado nivel de participación e obtendo os 
seguintes resultados:

Finalmente, en 2017 todas as empresas do 
Grupo Euskaltel puideron solicitar a prima para 
a recuperación de cotas da seguridade social 
por continxencia profesional do Ministerio de 
Traballo, Migracións e Seguridade Social pola 
baixa sinistralidade laboral, e que se materiali-
zou en 2019.

Así mesmo, a Mutua de Accidentes de Traballo 
Ibermutua Gallega, coa presenza da Xerente do 
instituto de Seguridade e Saúde Laboral de 
Galicia (ISSGA), concedeu os «Diplomas de 
Recoñecemento» a R Cable e Telecable (Astu-
rias e Galicia) en atención á súa especial impli-
cación na prevención de riscos laborais.
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Accidentes SEN 

    REPRESENTACIÓN SOCIAL EN MATERIA 
    DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

A Dirección do Grupo Euskaltel considera e 
recoñece que a colaboración de todas as 
persoas e o apoio dos seus representantes na 
prevención de riscos laborais contribúe de 
maneira determinante á consecución dos 
obxectivos que se pretenden en materia de 
seguridade e saúde no traballo.

Pasouse o proceso de información, consulta e 
participación da documentación do Sistema de 
Xestión da Seguridade e Saúde no Traballo con-
forme á norma ISO 45001:2018 para a súa poste-
rior certificación no ano 2020.
 

Como resultado das anteriores medidas, duran-
te 2019 as compañías do Grupo Euskaltel con-
seguiron manter un baixo número de acciden-
tes e baixas taxas de frecuencia e gravidade. 
Todos os accidentes ocorridos teñen a cualifi-
cación de leve, sen que se producise ningunha 
suspensión laboral por risco laboral no emba-
razo, nin casos de enfermidades profesionais.
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    ACCIDENTABILIDADE

Así mesmo, e para facilitar a participación de 
todas as persoas en materia de seguridade, 
saúde e benestar laboral, o Grupo Euskaltel 
dispón de canles de comunicación e difusión, 
así como de ferramentas de comunicación cola-
borativa.

En consecuencia, o 100 % do cadro de persoal 
das compañías do Grupo ten representación 
social en materia de seguridade e saúde no 
traballo a través dos seus respectivos Comités 
de Seguridade e Saúde no traballo.
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0
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0

2,70

0

0

                    2019Indicadores de accidentalidade de todo o Grupo (excluídos in itinere)

ÍNDICE DE INCIDENCIA      

Por xénero

Nº accidentes con baixa x 105/ persoal medio

Home
Muller

0
0

Por xénero Home
Muller

2,10
3,14

Por xénero Home
Muller

0
0

Por xénero Home
Muller

0
0

Por xénero Home
Muller

0
0

ÍNDICE DE FRECUENCIA XERAL
Nº accidentes (baixa + sen baja) x 106/ nº horas traballadas

ÍNDICE DE FRECUENCIA BAIXA
Nº accidentes con baixa x 106/ nº horas traballadas

ÍNDICE DE GRAVIDADE
Nº xornadas laborais perdidas / nº accidentes con baixa

0ÍNDICE DE GRAVIDADE
Nº xornadas laborais perdidas / nº accidentes con baixa
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A intranet contén 
un enlace á Canle 
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3.4. Relacións Laborais e Xestión
       do Diálogo Social  

Para a xestión das relacións laborais e o diálo-
go cos empregados do Grupo Euskaltel, manté-
ñense reunións periódicas cos representantes 
dos traballadores e coas diferentes áreas 
directivas e comités da organización, a través 
das cales se trata e analiza a situación das 
diversas áreas que afectan ás persoas empre-
gadas. Adicionalmente, existen canles de 
comunicación directas, a través das cales se 
xestionan as comunicacións coas persoas, e 
que permiten recoller as súas preocupacións e 
necesidades.

Nas diferentes reunións cos representantes 
dos traballadores e das áreas directivas e 
comités, tales como a Dirección Económica e 
Financeira, o Comité de Seguridade e Saúde, 
Comisión da Formación ou a Comisión de Igual-
dade, a compañía informa sobre o recollido no 
artigo 64 do Estatuto dos Traballadores, dando 
soporte ao cumprimento legal.

Doutra banda, todas as persoas teñen acceso á 
intranet das distintas compañías, á ferramenta 
Office 365 e dispoñen de teléfonos móbiles de 
empresa para facilitar unha comunicación 
fluída e operativa

 

Así mesmo, cabe destacar que a intranet contén 
un enlace á Canle Ética, a través do cal todas as 
persoas teñen acceso directo para solicitar 
asesoramento sobre a conduta ética, xurídica e 
integridade da organización, así como para 
informar sobre preocupacións relacionadas con 
condutas non éticas, ilegais ou que afecten á 
integridade da organización, o que permite a 
todos os empregados acceder á canle de 
maneira directa e sinxela, e asegurando en todo 
momento a máxima discrecionalidade, profe-
sionalidade e confidencialidade.
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Tras a finalización dos cursos, realízanse ava-
liacións individuais de satisfacción das forma-
cións polas propias persoas, e avaliacións da 
eficacia das formacións recibidas por parte dos 
seus responsables, co fin de valorar as mello-
ras no seu desempeño en consecuencia deses 
cursos.

Finalmente, e con periodicidade anual, todas as 
persoas reciben avaliacións de desempeño de 
obxectivos e competencias por parte dos seus 
responsables, e que, tras unha validación por 
parte do director do centro de decisión, permite 
realizar unha gradación de perfís profesionais. 
Durante 2019, o 100 % das persoas do Grupo 
recibiron avaliacións de desempeño.

3.5. Xestión da Formación e o 
       Desenvolvemento 
       Profesional
 

    MODELO DE XESTIÓN DA 
    FORMACIÓN DOS EMPREGADOS

O Grupo Euskaltel xestionou a formación profe-
sional do 100 % das persoas empregadas a 
partir do seu Plan de Formación 2019, que parte 
do diagnóstico anual das súas necesidades 
formativas para afrontar os cambios estratéxi-
cos e desafíos futuros da compañía, e que 
deriva en accións formativas durante o ano 
para cubrir esas necesidades.

Para la gestión de dichas formaciones, se utiliza 
una plataforma interna de formación, que sirve 
también para el registro y seguimiento de los 
cursos, que son impartidos tanto por formado-
res internos como por formadores externos. A 
lo largo de 2019, se han realizado 18.857 horas 
de formación distribuidas en 8.246 horas en 
formación técnica, 1.260 horas en habilidades 
personales, 9.351 horas en idiomas.
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Tras a finalización dos cursos, realízanse ava-
liacións individuais de satisfacción das forma-
cións polas propias persoas, e avaliacións da 
eficacia das formacións recibidas por parte dos 
seus responsables, co fin de valorar as mello-
ras no seu desempeño en consecuencia deses 
cursos.

Finalmente, e con periodicidade anual, todas as 
persoas reciben avaliacións de desempeño de 
obxectivos e competencias por parte dos seus 
responsables, e que, tras unha validación por 
parte do director do centro de decisión, permite 
realizar unha gradación de perfís profesionais. 
Durante 2019, o 100 % das persoas do Grupo 
recibiron avaliacións de desempeño.
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una plataforma interna de formación, que sirve 
también para el registro y seguimiento de los 
cursos, que son impartidos tanto por formado-
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    PROCESO DE ON BOARDING 
    PARA NOVOS EMPREGADOS

No caso das persoas que inician a súa activida-
de no Grupo, estas reciben unha formación 
inicial ou proceso de on boarding que inclúe 
unha presentación da compañía, a recepción de 
documentación corporativa en materias como 
Seguridade e Saúde no traballo, RGPD, Calida-
de, Ciberseguridade ou o Código Ético, e unha 
formación en todos aqueles aspectos que facili-
tan a súa adaptación ás súas novas funcións.

    PROGRAMA DE FORMACIÓN 
    TALENTU

TalenTu é o programa dedicado á formación de 
empregados júnior co obxectivo de favorecer a 
súa correcta integración na compañía, e deriva-
do das medidas do Grupo para fomentar a 
empregabilidade xuvenil. O programa, de dous 
anos de percorrido, componse dunha serie de 
fases e accións dirixidas á xestión, desenvolve-
mento e retención do talento, permitindo a ade-
cuación da persoa ao posto de traballo e a 
adquisición de competencias e habilidades a 
partir dun plan de formación individualizado.

    PROGRAMA MULLERES 
    CON TALENTO

En 2019 finalizou a I edición do programa de 
Mulleres con Talento, destinado tanto a pór en 
valor o papel das mulleres no Grupo Euskaltel, 
como para dotarlas das competencias necesa-
rias para facilitar o seu empoderamento e posta 
en acción de todos os seus coñecementos e 
capacidades, permitirlles medrar sen obstácu-
los na organización e acelerar o seu desenvol-
vemento profesional, creatividade e habilidades 
directivas, dentro das medidas do Grupo para 
fomentar a igualdade de xénero.
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O Grupo Euskaltel recoñece como 
obxectivo estratéxico a non discriminación 
e o desenvolvemento de relacións laborais 

e sociais baseadas na igualdade de 
oportunidades

3.6. Respecto pola Igualdade de 
       Oportunidades

O Grupo Euskaltel recoñece como obxectivo 
estratéxico a non discriminación e o desenvol-
vemento de relacións laborais e sociais basea-
das na igualdade de oportunidades, fomentando 
a inclusión e desenvolvemento profesional de 
colectivos como as mulleres, as persoas con 
discapacidade intelectual e mocidade no seu 
acceso ao mundo laboral, e pondo en valor a 
importancia da diversidade en todas as súas 
compañías.
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     POLÍTICA DE IGUALDADE 
     DE OPORTUNIDADES

Para o logro destes obxectivos, o Grupo Euskal-
tel aplica a súa Política de Igualdade de Oportu-
nidades, cuxos principios básicos de actuación 
son

 
COMPROMISO COA DIVERSIDADE, PROMOVENDO A NON DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO, 
IDADE, DISCAPACIDADE, ESTADO CIVIL, IDEOLOXÍA, NACIONALIDADE, RELIXIÓN, ORIENTACIÓN 
SEXUAL OU CALQUERA OUTRA CONDICIÓN PERSOAL, FÍSICA OU SOCIAL ENTRE TODAS AS SÚAS 
PERSOAS EMPREGADAS EN TODAS AS ACTIVIDADES E PROCESOS DA COMPAÑÍA:

Procesos de recrutamento e selección: a partir dunha selección baseada no mérito e nas capa-
cidades dos candidatos.

Procesos de contratación: a partir do non establecemento de diferenzas salariais por razón de 
sexo, idade, discapacidade, estado civil, ideoloxía, nacionalidade, relixión, orientación sexual ou 
calquera outra condición persoal, física ou social.

Procesos de formación: a partir do aseguramento da formación de todas as persoas nos coñe-
cementos e habilidades que se requiren para o adecuado desenvolvemento das súas funcións, 
así como apoiando a todas as persoas nas súas diferentes capacidades para promover a súa 
efectiva ocupación.

Procesos de promoción, desenvolvemento profesional e compensación: a partir da valoración 
igualitaria dos coñecementos e habilidades necesarias para a realización do traballo a través de 
avaliacións de desempeño, e de garantir a calidade no emprego, fomentando o mantemento de 
postos de traballo estables e con contidos ocupacionais que garantan unha mellora continua 
das aptitudes e competencias de todas as persoas.

Cultura da organización: a partir do impulso de comunicacións e accións que fomenten a igual-
dade entre todas as persoas no exercicio das súas funcións, entre as cales se atopa a erradica-
ción da linguaxe discriminatoria ou a difusión dos aspectos desta política a todos os membros 
do Grupo.

 

68

GRUPO EUSKALTEL 3. PERSOAS

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán



COMPROMISO COA IGUALDADE DE XÉNERO, PROMOVENDO A IGUALDADE EFECTIVA ENTRE HOMES 
E MULLERES EN TODAS AS ACTIVIDADES E PROCESOS DA ORGANIZACIÓN, CUXAS LIÑAS DE ACTUA-
CIÓN ESPECIFICAS SE BASEAN EN:

Potenciamento de procesos de selección e desenvolvemento profesional: facilitando a presenza 
de mulleres cualificadas en todos os ámbitos da organización, especialmente nas que a súa 
representación sexa insuficiente, incluíndo a posta en marcha de programas de formación e 
desenvolvemento profesional específicos para mulleres, e eliminando os obstáculos que 
puidesen impedir ou limitar a súa carreira profesional.

Aplicación de medidas de acción positiva: corrixindo as desigualdades existentes en mate-
ria de conciliación da vida persoal, laboral e familiar en prol de conseguir a correcta 
corresponsabilidade entre homes e mulleres, así como fomentando o acceso de mulle-
res a cargos de responsabilidade nos que teñan escasa ou nula representación, con-
cretamente en órganos de goberno e categorías directivas.

Favorecer a contratación de provedores que conten con medidas de conciliación e igualdade 
efectiva entre homes e mulleres: estendendo o compromiso do Grupo coa igualdade de 
xénero á súa cadea de subministración.

Fomento da empregabilidade das mulleres: a partir da sensibilización e a promoción de 
programas de colaboración con centros de ensino para fomentar a presenza de mulle-
res en carreiras e programas de formación relacionados cos negocios do Grupo Eus-
kaltel nos que a presenza da muller sexa substancialmente inferior á dos homes.

Colaboración na loita contra a violencia de xénero: mediante programas específicos que inclúen 
medidas de protección, apoio, información e acompañamento das vítimas de violencia de 
xénero.
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COMPROMISO COA INTEGRACIÓN SOCIAL E IGUALITARIA DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE, 
PROMOVENDO A IGUALDADE EFECTIVA ENTRE TODAS AS PERSOAS E ESPECIALMENTE CON 
AQUELAS CON DIFICULTADES E NECESIDADES ESPECIAIS, TALES COMO AS PERSOAS CON DISCA-
PACIDADE INTELECTUAL.

COMPROMISO COA INTEGRACIÓN LABORAL DOS NOVOS, PROMOVENDO A SÚA EMPREGABILIDADE 
E IGUALDADE NAS SÚAS DIFICULTADES PARA ACCEDER AO MERCADO LABORAL.
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En coherencia con estes compromisos, o Grupo 
Euskaltel está adherido ao Compromiso 
CEOPorLaDiversidad da CEOE e Fundación 
Adecco, aos Principios de Empoderamento da 
Muller do Pacto Mundial das Nacións Unidas 
desde 2011, ademais de adoptar medidas e 
participar en numerosas iniciativas para 
fomentar a igualdade de oportunidades.
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Programa Persoas 
Accesibles

José Miguel García CEO Grupo Euskaltel
Sinatura #CEOPorLaDiversidad
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A partir dos plans 
de igualdade, 

realízanse 
diagnósticos e 

accións de mellora 
para o logro da 

igualdade de 
xénero en todos os 

procesos e 
actividades da 

organización

    MEDIDAS PARA A IGUALDADE 
    DE XÉNERO

As medidas adoptadas para dar cumprimento á 
Política de Igualdade de Oportunidades en 
materia de igualdade de xénero materialízanse 
nos compromisos do Grupo por aplicar e esta-
blecer Plans e Comisións de Igualdade en cada 
unha das compañías e mediante a realización 
de diversas iniciativas internas e externas.

A partir dos plans de igualdade, realízanse 
diagnósticos e accións  de mellora para o logro 
da igualdade de xénero en todos os procesos e 
actividades da organización, desde a selección, 
promoción, política salarial, ordenación do 
tempo de traballo, conciliación da vida laboral e 
persoal, formación, condicións laborais, saúde 
e seguridade, até a prevención e actuación 
fronte ao acoso sexual e o uso non discrimina-
torio da linguaxe na comunicación.

Nese sentido, Euskaltel, S.A. dispón dun Plan de 
Igualdade desde 2018. No caso de R Cable e 
Telecable Telecomunicaciones, S.A.U, durante 
2019 realizáronse os consecuentes diagnósti-
cos para a formulación de Plans de Igualdade e 
determináronse as funcións das súas Comi-
sións de Igualdade para a súa posta en marcha 
nos seguintes períodos.

Complementariamente, o Grupo Euskaltel apoia 
a empregabilidade, empoderamento e potencia-
mento do desenvolvemento tecnolóxico das 
mulleres a partir de diferentes iniciativas inter-
nas e externas.

Desde o seu programa interno Mulleres con 
Talento, o Grupo pretende destacar o papel das 
mulleres no sector das telecomunicacións, 
dotando as mulleres empregadas das compe-
tencias necesarias para facilitar o seu empode-
ramento e a posta en acción de todas as súas 
capacidades e coñecementos, de permitirlles 
que medren sen obstáculos e de acelerar o seu 
desenvolvemento profesional e as súas habili-
dades directivas, de creatividade e de liderado, 
coa finalidade de que poidan adquirir un papel 
máis relevante na organización.
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Externamente, o Grupo participou en diversas 
iniciativas relacionadas co fomento da empre-
gabilidade das mulleres no ámbito tecnolóxico, 
destacando durante 2019 as seguintes:
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EMPREGALIA
2019

Foro de emprego entre empresas e 
persoas en busca de emprego, 

organizada pola Asociación 
Mulleres en Igualdade de Vigo, na 

que se desenvolven mesas 
redondas, formacións e obradoiros 
sobre emprego e emprendemento 
en apoio á inserción da muller no 

sector das novas tecnoloxías.

WOMEN IN
PROGRESS

Colaboración no proxecto Women in 
Progress, coa participación da CISO 
do Grupo nesta edición, organizado 

El Correo e patrocinado pola 
Fundación Euskaltel, para abordar 
os problemas de brecha de xénero 

nas profesións tecnolóxicas e 
fomentar a presenza das mulleres 

na ciencia e a tecnoloxía.

GALS
TECH

Charla «Estratexias para un deseño 
seguro: Security by Design», coa 

participación da delegada de 
Protección de Datos do Grupo e 

organizada por GalsTech, co 
obxectivo de abordar a temática da 
ciberseguridade entre as mulleres 
e especialmente en como abordar 

unha metodoloxía semellante a 
Privacy By Design na 

ciberseguridade desde un enfoque 
práctico.
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    MEDIDAS PARA O FOMENTO 
    DA EMPREGABILIDADE 
    LABORAL XUVENIL

O Grupo Euskaltel participa con distintas 
Universidades e Institucións Educativas e acude 
a diferentes Foros e Eventos de Emprego de 
Galicia, Euskadi e Asturias co obxectivo de 
atraer e captar talento novo do sector das tele-
comunicacións. Posteriormente, estes perfís 
son integrados dentro do programa TalenTU, 
que permite que se integren correctamente nos 
seus postos de traballo, seguir formándose e 
crecer profesionalmente nas compañías do 
Grupo Euskaltel.

Durante 2019, as diferentes plataformas, 
accións e proxectos realizados foron:
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PARTICIPACIÓN EN FOROS 
E UNIVERSIDADES PARA A 
CAPTACIÓN DE TALENTO

FOMENTO DO 
TALENTO STEM
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FORO TECNOLÓXICO 
DE EMPREGO DA 

UNIVERSIDADE DE VIGO

Proxecto común entre as tres escolas 
de Enxeñaría da Universidade de Vigo 
cuxo obxectivo é facilitar e fomentar 
as relacións laborais entre empresas 

e os inminentes ou recentemente 
licenciados técnicos. Trátase dun 

compromiso educativo e laboral no 
ámbito territorial de Galicia, ademais 

de formar parte das accións derivadas 
do acordo de colaboración coa 

Universidade de Vigo.

XVIII FORO DE EMPREGO 
DA UNIVERSIDADE DE 

OVIEDO
 

Encontro anual organizado pola 
Universidade de Oviedo, dirixido a 
estudantes e titulados en proceso 

de acceso ao mercado de traballo e 
empresas e institucións que 
aposten polo talento novo e 
cualificado, co obxectivo de 

favorecer o coñecemento e o 
emprego.

 

XORNADAS DE EMPREGO 
JEPE DA FACULTADE DE 

ENXEÑARÍA DO PAÍS 
VASCO

Xornadas anuais de emprego e de 
presentación de empresas onde o 
alumnado da Escola de Enxeñaría 
de Bilbao ten a ocasión de coñecer 

as ofertas de traballo e 
perspectivas futuras dalgunhas das 

principais compañías vascas e 
multinacionais presentes en 
Euskadi, que se presentan co 
obxectivo de recrutar futuros 

profesionais da enxeñaría.

CÁTEDRA DAS 
UNIVERSIDADES DA 

CORUÑA E VIGO

Convenio de colaboración coas 
universidades da Coruña e Vigo para a 

creación da Cátedra en Ciberseguridade, coa 
que se pretende fomentar a formación 

continua, a innovación e a investigación na 
área da ciberseguridade, promovendo o 
desenvolvemento cultural, científico e 

tecnolóxico sobre a seguridade informática e 
a súa aplicación práctica na sociedade 

galega.

CÁTEDRA DA UNIVERSIDADE DE 
OVIEDO

Convenio de colaboración coa Universidade de 
Oviedo para a creación da Cátedra de Vídeo e 

Redes de Nova Xeración, coa que se organizou a II 
Xornada Técnica sobre Redes e Servizos de 

Telecomunicacións de Nova Xeración, co obxectivo 
de promover e favorecer a relación entre a 

Universidade de Oviedo e o Grupo a través dun 
campus de innovación, con actividades vinculadas á 

realización de proxecto de I+D+I, a formación e 
intercambio de coñecemento entre empresa e 
universidade, e o acollemento de alumnos en 

modalidade de bolsa.

PARTICIPACIÓN 
EN FOROS E 

UNIVERSIDADES 
PARA A CAPTACIÓN 

DE TALENTO
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CYBERSEC@GAL

Primeiro foro de ciberseguridade de 
Galicia, celebrado mediante unha 

mesa redonda de empresas 
Tecnolóxicas Galegas dentro do Plan 

Digitalent, baixo o obxectivo de 
fomentar as vocacións TIC entre a 

mocidade.

XGN R ENCOUNTER Y 
TECHNIUM R ENCOUNTER

 
Evento de ámbito tecnolóxico 

dentro do Plan Digitalent onde, 
durante dous días, se celebra un 
encontro entre afeccionados das 

tecnoloxías, concorrendo 
estudantes, familias e empresarios 

na celebración de obradoiros, 
conferencias e exposicións de 

temática tecnolóxica, co obxectivo 
de apoiar o emprendemento e a 

vocación pola TIC.

OPEN SCIENCE

Participación na Feira de Ciencia e 
Tecnoloxía Open Science, dirixida a 
estudantes de instituto, apoiando as 

vocacións TIC coa realización de 
actividades e charlas.

FIRST LEGO LEAGUE

Participación no concurso mundial 
organizado por FIRST LEGO Education 
e dirixido a estudantes de primaria e 
secundaria, baixo o obxectivo de que 

os máis novos participen en 
experiencias prácticas STEAM, creen 

confianza e aumenten o seu 
coñecemento e desenvolvan hábitos 

de aprendizaxe no marco da 
investigación, resolución de 

problemas, codificación e enxeñaría.

OBRADOIROS DE 
ROBÓTICA («CREA R»)

É un proxecto educativo que se pon 
en marcha en diferentes 

localidades de Galicia. Trátase de 
obradoiros de robótica dirixidos a 

nenos e nenas de entre 7 e 12 anos, 
cos que se quere potenciar a 
creatividade nos pequenos, 

espertar o seu espírito 
emprendedor e adestralos en 
habilidades como o traballo en 

equipo ou a oratoria.

VISITAS DE CENTROS 
EDUCATIVOS ÁS 

INSTALACIÓNS DE 
GALICIA

Xornada de visitas de alumnos de 
centros educativos ao Centro 

Principal de Operacións e ao Centro 
de Procesamento de Datos en 

Galicia.

STEM é un plan de estudos baseado na idea de educar os estudantes en catro disciplinas especificas: ciencia, tecnoloxía, 
enxeñaría e matemáticas; baixo un enfoque interdisciplinario e aplicado, e integrando esas materias nun paradigma de 

aprendizaxe coherente e baseado en aplicacións do mundo real. Baixo este marco, participouse nos seguintes proxectos e 
eventos:

FOMENTO DO 
TALENTO STEM
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    MEDIDAS PARA A INTEGRACIÓN 
    DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE

O Grupo Euskaltel dá cumprimento ao estable-
cido no Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de 
novembro, a través da creación de emprego 
directo e mediante a creación de emprego en 
Centros Especiais de Emprego que traballan 
con persoas con diversidade funcional.

En concreto, en 2019 contratouse os servizos de 
recepción, estafeta, atención de chamadas a 
clientes e telefonía con Centros Especiais de 
Emprego que supuxeron un custo de
366.321 euros, así como a través da contratación 
directa dunha persoa a través de ETT.

Complementariamente, o edificio de Euskaltel 
está adaptado para persoas con discapacidade 
física e desenvolve entre os seus empregados o 
Plan Familia e o Plan Aflora para contribuír á 
integración de persoas con discapacidade.

O Plan Familia consiste nunha axuda económica 
para empregados con problemas de discapaci-
dade entre os seus familiares, para a participa-
ción en programas de inserción laboral e de 
ocupación de lecer-tempo libre.

O Plan Aflora está deseñado coa finalidade de 
facer aflorar discapacidades sobrevidas nos 
empregados de Euskaltel, sen que no 2019 se 
producidse ningunha sobrevida.
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Así mesmo, Euskaltel participa no Programa 
«Persoas Accesibles» da Asociación Gorabide, 
destinado a entidades e particulares de Bizkaia 
que, sen ter unha relación directa co sector da 
discapacidade intelectual, se implicaron na 
inclusión social deste colectivo.

Para iso, Euskaltel realizou sesións interacti-
vas, formativas e de sensibilización nas súas 
instalacións de Derio en grupos de traballo con 
persoas con discapacidade intelectual, que 
propuxeron medidas concretas para facilitar a 
comprensión das dificultades e necesidades 
deste colectivo, contribuíndo a fomentar actitu-
des e interaccións favorables e a mellorar a súa 
calidade de vida en condicións de igualdade de 
oportunidades.

En consecuencia, en 2019 a asociación Gorabide 
outorgou a Euskaltel o distintivo Gorakide en 
recoñecemento do compromiso e contribución 
realizada coas persoas con discapacidade inte-
lectual e cos valores compartidos coa asocia-
ción Gorabide.
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Clientes



Clientes
4.1. Modelo de Xestión 
      dos Clientes

O Grupo Euskaltel destacou desde os seus 
inicios por un modelo de relación cos seus 
clientes baseado na proximidade e na detección 
e atención temperá das súas necesidades, que 
converteu na súa gran vantaxe competitiva.

O seu compromiso por proporcionar o mellor 
servizo e oferta comercial e a súa aposta pola 
profesionalidade e honestidade permitíronlle 
ser considerado polos clientes particulares aos 
que fornece os seus produtos e servizos como 
parte da súa familia ou círculo de amigos.

 

Na súa busca da satisfacción das diversas 
demandas empresariais e de anticiparse ás 
súas necesidades, o Grupo leva máis de 20 anos 
a proporcionar apoio a pemes e grandes 
empresas a partir dun equipo profesional dedi-
cado integramente a achegar valor nos seus 
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retos tecnolóxicos, permitíndose establecer 
unha elevada porcentaxe de relacións fortes, 
duradeiras e de confianza mutua, e que culmi-
nan nunha dilatada traxectoria de colaboración 
idónea para levar a cabo todo tipo de proxectos 
de forma satisfactoria.

1.812
CLIENTES

GRANDES EMPRESAS

13.451
CLIENTES

PEMES

771.074 
CLIENTES

PARTICULARES 75,6%
FACTURAS
ELECTRÓNICAS

7,87,4 7,3

Satisfacción clientes 
particulares por 
operadora:
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A nivel individual, para os produtos e servizos 
comercializados baixo a marca Telecable man-
tense unha Política e Sistema de Xestión da 
Continuidade do Negocio, certificado baixo a ISO 
22301:2015, unha Política e Sistema de Xestión 
de Servizo das Tecnoloxías da Información, 
certificado baixo a ISO 20000-1:2011, e unha Polí-
tica e Sistema de Xestión de Servizos de Centro 
de Contacto co Cliente, certificado baixo a ISO 
18295:2017.

Durante 2019, cabe destacar que todas as com-
pañías do Grupo recibiron o Certificado de Con-
formidade co Esquema Nacional de Seguridade 
para os servizos data center físico e virtual, 
backup e ciberseguridade, e que se avanzou na 
xestión de ciberriscos a partir da implantación 
de novas medidas de seguridade e antifraude e 
xestión do SOC.

Adicionalmente, inclúese unha copia da política 
de protección de datos en cada un dos contratos 
cos clientes, co obxectivo de que estes poidan 
coñecer desde o primeiro momento para que e 
como se tratan os seus datos persoais, así 
como para informalos dos seus dereitos e que 
poidan xestionar libremente como queren que 
se establezan as futuras relacións comerciais. 
Cabe destacar que esta política foi revisada co 
visto e prace da Axencia Española de Protec-
ción de Datos.

Complementariamente, para o aseguramento 
duns niveis óptimos na seguridade da informa-
ción, o Grupo ten implantada unha Política e 
Sistema de Xestión de Seguridade da Informa-
ción, certificado segundo a norma ISO 
27001:2017 en cada unha das súas compañías.

 

4.2. Calidade, Privacidade e 
       Protección de Datos dos 
       Clientes 

Para ofrecer aos seus diferentes clientes a 
máxima calidade en todas as súas actividades e 
procesos, o Grupo ten implantada unha Política 
e Sistema de Xestión da Calidade e certificados 
segundo a Norma ISO 9001:2015 en cada unha 
das súas compañías e que pertence ao Sistema 
de Xestión Integrado do Grupo, permitíndolle 
manter altos niveis de calidade e control en 
todos os seus procesos e servizos.

Así mesmo, o Grupo conta cunha Política de 
Privacidade para Clientes, unha Política de 
Privacidade para Usuarios da Web e Apps, que 
inclúe unha política de comercialización a non 
clientes, e cunha Política e Sistema de Xestión 
de Riscos en Protección de Datos implantados 
en cada unha das súas compañías e pertencen-
tes ao Sistema de Xestión Integrado do Grupo, 
permitíndolle asegurar o máximo control da 
información e datos persoais fornecidos polos 
seus clientes, así como dar cumprimento ao 
Regulamento Xeral de Protección de Datos.
 

Co obxectivo de primar a transparencia nas 
relacións cos seus clientes, o Grupo mantén 
públicas estas políticas nas diferentes webs 
corporativas das súas marcas, co fin de que 
sexan accesibles aos seus clientes e a todos os 
grupos interesados.
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Co obxectivo de primar a transparencia 
nas relacións cos seus clientes, o Grupo 
publica as súas políticas nas diferentes 
webs corporativas, co fin de que sexan 

accesibles aos seus clientes e a todos os 
grupos de interese
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A nivel individual, para os produtos e servizos 
comercializados baixo a marca Telecable man-
tense unha Política e Sistema de Xestión da 
Continuidade do Negocio, certificado baixo a ISO 
22301:2015, unha Política e Sistema de Xestión 
de Servizo das Tecnoloxías da Información, 
certificado baixo a ISO 20000-1:2011, e unha Polí-
tica e Sistema de Xestión de Servizos de Centro 
de Contacto co Cliente, certificado baixo a ISO 
18295:2017.

Durante 2019, cabe destacar que todas as com-
pañías do Grupo recibiron o Certificado de Con-
formidade co Esquema Nacional de Seguridade 
para os servizos data center físico e virtual, 
backup e ciberseguridade, e que se avanzou na 
xestión de ciberriscos a partir da implantación 
de novas medidas de seguridade e antifraude e 
xestión do SOC.

Adicionalmente, inclúese unha copia da política 
de protección de datos en cada un dos contratos 
cos clientes, co obxectivo de que estes poidan 
coñecer desde o primeiro momento para que e 
como se tratan os seus datos persoais, así 
como para informalos dos seus dereitos e que 
poidan xestionar libremente como queren que 
se establezan as futuras relacións comerciais. 
Cabe destacar que esta política foi revisada co 
visto e prace da Axencia Española de Protec-
ción de Datos.

Complementariamente, para o aseguramento 
duns niveis óptimos na seguridade da informa-
ción, o Grupo ten implantada unha Política e 
Sistema de Xestión de Seguridade da Informa-
ción, certificado segundo a norma ISO 
27001:2017 en cada unha das súas compañías.

 

4.2. Calidade, Privacidade e 
       Protección de Datos dos 
       Clientes 

Para ofrecer aos seus diferentes clientes a 
máxima calidade en todas as súas actividades e 
procesos, o Grupo ten implantada unha Política 
e Sistema de Xestión da Calidade e certificados 
segundo a Norma ISO 9001:2015 en cada unha 
das súas compañías e que pertence ao Sistema 
de Xestión Integrado do Grupo, permitíndolle 
manter altos niveis de calidade e control en 
todos os seus procesos e servizos.

Así mesmo, o Grupo conta cunha Política de 
Privacidade para Clientes, unha Política de 
Privacidade para Usuarios da Web e Apps, que 
inclúe unha política de comercialización a non 
clientes, e cunha Política e Sistema de Xestión 
de Riscos en Protección de Datos implantados 
en cada unha das súas compañías e pertencen-
tes ao Sistema de Xestión Integrado do Grupo, 
permitíndolle asegurar o máximo control da 
información e datos persoais fornecidos polos 
seus clientes, así como dar cumprimento ao 
Regulamento Xeral de Protección de Datos.
 

Co obxectivo de primar a transparencia nas 
relacións cos seus clientes, o Grupo mantén 
públicas estas políticas nas diferentes webs 
corporativas das súas marcas, co fin de que 
sexan accesibles aos seus clientes e a todos os 
grupos interesados.
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Teléfono
      
Web      

App

Tenda física

Redes sociais

Vías para comunicacións e/ ou reclamacións 

4.3. Comunicación con Clientes

Para garantir o seu compromiso cunhas rela-
cións transparentes e honestas cos seus clien-
tes baixo unha comunicación e publicidade 
responsable, o Grupo notifica os posibles cam-
bios de tarifas aos seus clientes con dous 
meses de antelación e realiza controis median-
te auditorías anuais da calidade da súa factura-
ción.

Así mesmo, para seguir destacando en atención 
próxima e temperá, o Grupo Euskaltel  
conta cun sistema de atención ao consumidor 
de reclamacións consistente e áxil que lle 
permite atender as diferentes necesidades dos 
clientes particulares e empresas que confían 
nos seus servizos.
 
As vías polas que se dá dispoñibilidade aos 
clientes para realizar calquera tipo de comuni-
cación establécense baixo as canles telefónica, 
web, app, redes sociais (twiter, facebook) ou a 
través da asistencia a unha tenda física.

Estas canles permiten ás compañías rexistrar o 
motivo das comunicacións e os datos do cliente 
para iniciar o proceso de análise, resolución e 
resposta canto antes, que se realizan indepen-
dentemente de que estas estean fundamenta-
das ou sexan realmente reclamacións que dean 
a razón ao cliente.

Dependendo da natureza ou tipoloxía das 
comunicacións recibidas, o Grupo Euskaltel ten 
distintos procedementos para o seu tratamento: 
xa sexan reclamacións de clientes ou relativas 
á xestión de clientes, de organismos oficiais, de 
xestión de terminais, de avarías, de danos, por 
provisión ou por facturación e cobros.

Nos supostos específicos de erros nas factura-
cións, as compañías do Grupo Euskaltel infor-
man os clientes afectados de maneira que 
poidan coñecer a situación ocorrida e como 
esta será resolta para emendar os erros come-
tidos en próximas facturas. Así mesmo, o Grupo 
Euskaltel mantén unha política de compensa-
cións onde, tras finalizar unha reclamación a 
favor dun cliente denunciante, estas materialí-
zanse e quedan transparentemente reflectidas 
nun contador onde o cliente poida visualizalas 
facilmente.

A evolución do número de reclamacións e os 
tempos de resolución publícanse trimestral-
mente nas webs das nosas marcas, sobre Cali-
dade do Servizo, segundo o establecido na Orde 
de Calidade de Servizo (IET/1090/2014), de 
acordo coas directrices marcadas pola Secre-
taría de Estado de Telecomunicacións e Infraes-
truturas Dixitais.

81

MEMORIA DE EMPRESA RESPONSABLE E ESTADO DE INFORMACIÓN NON FINANCEIRA 2019

Euskaltel  R Cable Telecable

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán



4.4. Oferta de Produtos e 
       Servizos Diferencial

Dentro do compromiso por satisfacer as nece-
sidades dos seus clientes e de fidelizar os 
novos, durante 2019 o Grupo Euskaltel apostou 
polo aumento do valor nas propostas dos seus 
servizos e por ofrecer novas ofertas comerciais 
aos diferentes clientes particulares aos que 
presta servizos, así como por novas solucións 
de valor ás empresas, apostando por ofrecer 
solucións converxentes que combinen a conec-
tividade sobre calquera tecnoloxía.

Unha oferta competitiva para todo tipo de fogares
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Durante 2019 o Grupo afianzar en dar solucións ás múltiples necesidades dos fogares no que se refire 
aos servizos de telecomunicacións, apostando por dar cabida na súa oferta á variedade do mercado 
incorporando novas solucións e mellorando as existentes.

A súa proposta de valor abrangueu desde melloras a solucións deseñadas para familias que necesi-
tan múltiples liñas móbiles, pasando por opcións de converxencia sen necesidade de ter contratada 
unha liña fixa, até ofertas para un perfil sénior que queira ter o seu fixo e o seu móbil en mobilidade 
para levar ambos servizos alí onde os necesite.

O Grupo Euskaltel 
apostou polo aumento 

do valor nas ofertas 
dos seus servizos e 

por ofrecer novas 
solucións comerciais 

   Family. A oferta máis elixida polos fogares con múltiples liñas móbiles

O Grupo mellorou a oferta converxente que máis valor ten para os seus clientes, actualizándoa ás 
necesidades actuais e de futuro engadindo opcións con máis xigas e un maior abano de opcións para 
elixir baixo a oferta «Family».

Ademais, apostouse por engadir valor incluíndo o consumo de datos ilimitados durante os fins de 
semana a todas as liñas dos clientes Family.

GRUPO EUSKALTEL 4. CLIENTES
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   Sen teléfono fixo, pero con máis xigas

Dado que o teléfono fixo xa non é relevante para unha parte significativa dos clientes do Grupo, como 
o son os máis mozos, lanzouse para eles unha nova proposta de valor «quita o fixo e leva máis xigas 
no teu móbil».

   Oferta «Proba os nosos servizos»

O Grupo apostou por unha fórmula innovadora de facer probar os produtos aos seus clientes antes de 
ter que adquirilos. «Próbao; se che convence, chámanos para quedar con el» é unha fórmula transpa-
rente para que o cliente probe o produto ou servizo antes de ter que compralo.

   Member Get Member 

O Grupo lanzou unha iniciativa para dar as grazas aos clientes que os recomendan. Por iso púxose en 
marcha o «plan amigo», co que se premiou a cada cliente cun desconto na factura por cada cliente ao 
que os recomendase

   Terminais e xigas

Durante o verán, dado que os clientes fan máis uso dos seus datos, o Grupo escoitou as necesidades 
dos seus clientes lanzando a oferta KIN-KON, baseada en levar un móbil por 0 € e de contratar 10 
xigas adicionais por 6 €/mes.

Solución Empresa.
A solución Cloud de comunicacións converxentes

En 2019 o Grupo continuou a apostar por ofrecer solucións converxentes que combinen a conectivida-
de sobre calquera tecnoloxía, como a integración na nube de telefonía fixa e móbil con funcionalida-
des avanzadas para o usuario e solucións dixitais para a colaboración, o traballo en equipo e a segu-
ridade, permitindo ás empresas gozar dunha total autonomía para a súa xestión en liña.

A Solución Empresa para a PEME concentrou a aposta e evolución principal sobre os seus produtos, 
constituíndo un fito moi destacado no proceso de simplificación e unificación da carteira do Grupo 
para o mercado empresarial, e permitindo o acceso a unhas mellores e máis competitivas comunica-
cións desde o punto de vista da oferta, tecnoloxía e funcionalidade.

Este produto foi lanzado en 2019 para as marcas Euskaltel e R, co obxectivo de estendelo posterior-
mente á marca Telecable.
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Provedores
5.1. Modelo de Xestión da Cadea
      de Subministración

O Grupo Euskaltel baseou o Modelo de Xestión 
da súa Cadea de Subministración na 
priorización de compras de proximidade dentro 
do ámbito local e nacional, como forma de 
contribuír ao desenvolvemento dos territorios 
onde opera, así como no seu Modelo de 
Homologación e Avaliación de Provedores, 
baseado no aseguramento e mantemento 
rigoroso de criterios de calidade, ambientais, 
laborais e éticos no seu proceso de 
homologación aos seus provedores.

GRUPO EUSKALTEL 5. PROVEDORES
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O Grupo Euskaltel 
baseou o Modelo de 

Xestión da súa Cadea 
de Subministración 

na priorización de 
compras de 

proximidade dentro 
do ámbito local e 

nacional, como forma 
de contribuír ao 

desenvolvemento dos 
territorios onde 

opera
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5.2. Cadena de Suministro

A cadea de subministración do Grupo, cuxo 
maior volume de aprovisionamento se basea na 
compra de servizos, tecnoloxía e operacións de 
rede, caracterízase polo seu alto arraigo e 
proximidade local e nacional.

Do total de 705 provedores que compoñen a súa 
cadea de subministración, 375 son provedores 
locais ou orixinarios de Euskadi, Galicia e 
Asturias, o que representa o 46,4 % das súas 
compras totais, e 278 son provedores nacionais, 
o que representa o 47,0 % das súas compras 
totais.

De maneira minoritaria, e dada a complexidade 
do sector en determinadas materias de 
aprovisionamento, o 6,6 % das compras totais 
realízanse fóra de España (52 provedores), dos 
cales 37 son provedores procedentes da Unión 
Europea, e 15 son provedores non procedentes 
da Unión Europea (11 en Estados Unidos, 1 en 
Suíza, 1 en Colombia, 1 en China e 1 en Taiwán).

Para asegurar a trazabilidade e control de toda 
a cadea de subministración, o Grupo conta con 
ferramentas de xestión que permiten ás 
diferentes compañías facer o seguimento de 
todas as súas compras e aprovisionamentos.

Ademais, disponse de procedementos e da 
aplicación e-xestiona para o intercambio 
documental legal, de requisitos do Grupo e 
requisitos técnicos dos proxectos, facilitando a 
adecuada coordinación de actividades entre as 
empresas que participan nos seus proxectos e 
a integración da xestión preventiva da saúde e 
seguridade a fin de garantir o benestar de todas 
as persoas da súa cadea de subministración

MEMORIA DE EMPRESA RESPONSABLE E ESTADO DE INFORMACIÓN NON FINANCEIRA 2019
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705
375

278
PROVEDORES

UN TOTAL DE

PROVEDORES
LOCAIS (EUSKADI, GALICIA Y ASTURIAS)

PROVEDORES DE TODO 
O TERRITORIO 
ESPAÑOL

52 PROVEDORES 
INTERNACIONAIS

37
DA UNIÓN
EUROPEA

15
DE FÓRA DA 

UNIÓN EUROPEA
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5.3. Homologación e avaliación
      de provedores

Durante o inicio das relacións cos seus prove-
dores potenciais, o Grupo Euskaltel establece 
un proceso de selección onde se avalía o cum-
primento previo de criterios de calidade segun-
do a norma ISO 9001:2015, criterios ambientais 
segundo a norma ISO 14001:2015 e criterios de 
seguridade e saúde no traballo segundo a 
OSHAS 18001:2007, así como criterios financei-
ros e legais.

Complementariamente a este proceso, todos os 
provedores reciben o Código Ético, as súas 
Instrucións de Conduta e a Política Anticorrup-
ción, co obxectivo de informarlles de todos os 
requisitos éticos que deben cumprir para 
formar parte da cadea de subministración do 
Grupo, así como da existencia dunha Canle 
Ética para que os provedores asuman como 
propios os compromisos en materia de ética e 
debida dilixencia dentro dos obxectivos com-
partidos entre ambas as compañías. Así, esta 
corresponsabilidade materialízase na Carta de 
Provedores, que se entrega durante os proce-
sos de contratación destes como parte dos 
seus compromisos.

Así mesmo, todo o proceso de contratación 
réxese por principios de selección equitativa e 
selección honesta co obxectivo de que todos os 
provedores teñan igualdade de oportunidades á 
hora de ser seleccionados para formar parte da 
cadea de subministración.

Con periodicidade anual, realízase unha avalia-
ción sobre o cumprimento e desempeño 
respecto dos criterios de calidade, ambientais, 
e de seguridade e saúde establecidos no proce-
so de homologación, podendo os provedores 
chegar a perder a súa condición de homologa-
dos como consecuencia do resultado de avalia-
ción e coa consecuente ruptura das relacións 
comerciais.

En consecuencia, todo provedor que incumprise 
eses criterios debería volver superar o proceso 
de homologación para volver ser parte da cadea 
de subministración do Grupo Euskaltel.
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Todo proceso de 
contratación réxese 
por principios de 
selección equitativa e 
selección honesta, co 
obxectivo de que 
todos os provedores 
teñan igualdade de 
oportunidades
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Ambiente
6.1. Modelo de Xestión Ambiental

As compañías integrantes do Grupo Euskaltel 
foron conscientes desde a súa fundación da súa 
vinculación coa contorna ambiental, mantendo o 
seu compromiso co Ambiente como un dos 
alicerces básicos para converterse nunha 
empresa responsable e sustentable. Por iso, o 
Sistema de Xestión Ambiental do Grupo Euskal-
tel, como parte do seu Sistema de Xestión Inte-
grado e do seu compromiso ambiental estratéxi-
co, fundaméntase no último Plan Director 
Ambiental, que inclúe baixo unha mesma política 
obxectivos e actuacións comúns para a mitiga-
ción do impacto ambiental do Grupo. 

GRUPO EUSKALTEL 6. AMBIENTE
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Esta xestión fundaméntase nos compromisos e 
iniciativas ambientais ás que está adherido o 
Grupo Euskaltel, como os Principios do Pacto 
Mundial das Nacións Unidas, adhesión realizada 
en 2003, adhesión á Declaración polo Clima de 
Global Compact, realizada en 2007, ou á iniciativa 
Comunidade#PoloClima, en 2017. Así mesmo, a 
estratexia ambiental do Grupo Euskaltel está 
aliñada coa Estratexia Ambiental Vasca de Des-
envolvemento Sustentable (2002 – 2020), así 
como co ODS 12 «Produción e consumo respon-
sable» e co ODS 13 «Acción polo clima».

O Grupo Euskaltel 
continúa a manter o 
seu compromiso co 
Ambiente como uno 

dos alicerces 
básicos para 

converterse nunha 
empresa 

responsable e 
sustentable 
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O Plan Director Ambiental desenvólvese 
arredor de catro liñas estratéxicas: 

Excelencia na Xestión 
Ambiental (Green Organization)

Esta liña de estratexia ten o obxectivo de 
despregar políticas para reducir o impacto 
ambiental das actividades do Grupo, 
fomentando as boas prácticas ambientais, 
incluíndo o desenvolvemento do Sistema 
de Xestión Ambiental e medidas relacio-
nadas coa dimensión ambiental da organi-
zación, como a medición da pegada de 
carbono e o seu rexistro, e a análise da 
pegada ambiental do produto.
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Comunicación do Desempeño 
Ambiental (Green Communication)

Esta liña ten o obxectivo de fomentar a 
comunicación e o diálogo con todos os 
grupos de interese, en base ao compro-
miso coa transparencia, a veracidade e 
coa elaboración e difusión de actividades 
que se realizan tanto a través da presen-
te memoria, como nas diferentes decla-
racións ambientais 
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O compromiso do Grupo Euskaltel coa excelen-
cia na xestión ambiental foi a base de partida 
para establecer un Sistema de Xestión Ambien-
tal de acordo coa norma ISO 14001:2015 en todas 
as compañías do Grupo (certificado por AENOR 
desde 1999).

Seguindo con esta dinámica de referendo exter-
no dos compromisos internos adquiridos e co 
obxectivo de estar sempre aliñados coa estra-
texia ambiental vasca, Euskaltel decidiu adhe-
rirse con carácter voluntario ao regulamento 
EMAS desde 2004. Desde 2018, todas as compa-
ñías do Grupo están adheridas ao regulamento 
EMAS.

Complementariamente, e dada a preocupación 
da organización por reducir o seu impacto 
sobre o cambio climático, o Grupo mantén unha 
Política e Sistema de Xestión Enerxética basea-
da na norma ISO 50001:2011, certificando o 
Sistema de Xestión Enerxético para CPD de 
Asturias. Como ferramenta para lograr os seus 
obxectivos neste ámbito, estableceuse un 
Comité Enerxético, que planifica e revisa anual-
mente os obxectivos e plans de eficiencia ener-
xética de todo o Grupo, baixo un seguimento 
trimestral do mesmo.

Así, o Grupo Euskaltel adquiriu a firme respon-
sabilidade de levar a cabo unha xestión ambien-
tal que minimice os impactos negativos na súa 
contorna, fomentando as boas prácticas 
ambientais.

Produtos Sustentables 
(Green Product)

Esta liña estratéxica busca mellorar a 
dimensión ambiental dos produtos do 
Grupo Euskaltel e pór en valor estas 
actuacións ante os clientes, realizando 
actividades de vixilancia tecnolóxica dou-
tras compañías, análises do ciclo de vida 
de produtos e actividades orientadas a 
fomentar a economía circular.
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Loita contra o 
Cambio Climático

Esta liña ten o obxectivo de aliñar a 
estratexia ambiental cos obxectivos de 
desenvolvemento sustentable, traba-
llando na redución da pegada de carbo-
no, a análise e adhesión a iniciativas 
internacionais ou os ODS
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Visita a Declaración 
ambiental de 
Euskaltel
https://www.euskaltel.com/webektest/-
GaleriaCorporativo/Docu-
mentos/nosotros/responsabilidad_social/
2019/2019-declaracion-ambiental.pdf

Visita a Declaración 
ambiental de R
https://legal.mundo-r.com/legal/sites/de-
fault/files/imce/pd-
fs/Declaracion-mediombiental-18-es.pdf

Visita a Declaración 
ambiental de T
Telecable
https://telecable.es/bundles/app/docs/Te-
lecable-EMAS-2018.pdf

Para iso, realiza anualmente unha avaliación 
dos aspectos ambientais asociados ás súas 
actividades en función da criticidade do impacto 
ambiental asociado, tendo en conta tanto os 
aspectos directos como indirectos e en condi-
ciones normais, anormais e de emerxencia. Os 
aspectos ambientais significativos son aqueles 
sobre os que se centran os esforzos de minimi-
zación e control, nos cales o Grupo centrou a 
súa atención á hora de definir os obxectivos 
ambientais.

Cada unha das compañías ten os seus propios 
aspectos significativos, sendo o consumo de 
enerxía un aspecto común para todas as com-
pañías, así como outros aspectos ambientais 
significativos como a xeración de residuos peri-
gosos (baterías de chumbo) e as emisións de 
Gases de Efecto Invernadoiro derivadas do con-
sumo eléctrico.

Adicionalmente, dentro do marco do Sistema de 
Xestión Ambiental de cada compañía, analízan-
se os servizos que prestan aos seus clientes 
tendo en conta unha perspectiva de ciclo de 
vida, incluíndo o impacto dos seus servizos na 
súa utilización polos seus clientes.

Durante 2019, en vista do impacto ambiental que 
van adquirindo os servizos na nube, o estudo 
centrouse na Análise do Ciclo de Vida (ACV) do 
Data Center Virtual de Euskaltel (DCV), realiza-
do co alcance «do berce á tumba». A realización 
do ACV ten como obxectivo principal identificar 
os aspectos críticos dentro do funcionamento e 
vida útil do DCV desde o punto de vista ambien-
tal, co fin de propor puntos de mellora, servindo 
tamén como una potente ferramenta de comu-
nicación: por unha banda, cara aos usuarios aos 
que o DCV proporciona servizo, e por outro, 
para a propia empresa, que pode demostrar o 
compromiso da organización co Ambiente.
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    OUTROS FITOS E ACTUACIÓNS 
    AMBIENTAIS

Outro dos fitos que demostra o compromiso 
ambiental das entidades do Grupo e da súa 
capacidade de establecer alianzas polo desen-
volvemento sustentable foi o acordo de colabo-
ración público privada para a xestión do Basque 
Ecodesign Center, compromiso iniciado por 
Euskaltel en 2012 xunto con IHOBE (Sociedade 
Pública de Xestión Ambiental do Goberno 
Vasco), e renovado para 2016-2020, co que se 
busca o obxectivo compartido co Goberno 
Vasco de impulsar o desenvolvemento de ideas 
e actuacións que contribúan a mellorar a com-
petitividade empresarial na Comunidade Autó-
noma do País Vasco, ao tempo que se prevéna 
xeración de impactos ambientais a partir do 
desenvolvemento e aplicación de metodoloxías 
de ecodeseño, ecoinnovación e de economía 
circular.
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7,37%

91,35%

Como resultado do ACV realizado, obsérvase 
que o principal impacto ambiental está asociado 
á etapa de uso e mantemento do servizo do 
DCV, con moito máis peso que as etapas de 
construción de infraestruturas e equipos e de 
fin de vida e desmontaxe de equipos e instala-
cións.

1,28%

Impacto ambiental  do 
Data Center Virtual  por 
contribución 
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CONSTRUCIÓN DE 
INFRAESTRUTURAS E EQUIPOS

DESMONTAXE E FIN DE VIDA 
DE EQUIPOS E INSTALACIÓNS

USO E MANTEMENTO 
DO SERVIZO
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No marco desta colaboración, durante 2019 
realizouse unha análise do posicionamento de 
Euskaltel fronte aos máis recentes criterios de 
compra pública verde da UE en materia de 
servizos fornecidos a través de Centros de 
Procesamento de Datos (en diante CPD) para, 
mediante un exercicio de vixilancia ambiental, 
analizar o estado actual dos CPD do Grupo 
Euskaltel e identificar oportunidades de 
mellora do seu posicionamento.

Doutra banda, derivado do compromiso do 
Grupo cos eventos ambientalmente 
sustentables, durante 2019 as dúas Xuntas 
Xerais de Accionistas, así como o evento Euskal 
Encounter fixéronse baixo a certificación 
«Erronka Garbia» para eventos sustentables. 
Este certificado, outorgado por Ihobe 
(Sociedade Pública de Xestión Ambiental do 
Goberno Vasco), recoñece aqueles eventos que 
integran medidas de minimización de impactos 
ambientais, tanto no seu deseño como a súa 
organización, establecendo os pasos a seguir 
para a súa planificación, celebración, medición 
do seu impacto e sistematizar a mellora 
continua, pondo a énfase en 6 eixos prioritarios 
de actuación: mobilidade, enerxía, auga, 
compras, infraestruturas e residuos.
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Durante 2019, as dúas Xuntas Xerais 
de Accionistas así como o evento 

Euskal Encounter fixéronse baixo a 
certificación «Erronka Garbia» para 

eventos sustentables
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En consecuencia, a aposta pola xestión respon-
sable dos recursos e a economía circular é 
unha das claves do proceso de operacións do 
Grupo nesta materia, primando a súa reutiliza-
ción fronte á reciclaxe ou desbotalos. Para iso, 
recupéranse e reacondiciónanse aqueles equi-
pos de cliente que superan os requisitos esta-
blecidos, tales como decodificadores, cablemó-
dems ou routers, de maneira que se consegue 
unha redución no impacto do consumo deses  
materiais. Pola súa banda, naqueles que non é 
posible a súa reutilización, recíclanse mediante 
a súa entrega a un xestor autorizado de RAEE, 
conseguindo ao final do proceso unha redución 
significativa dos residuos xerados e o menor 
impacto ambiental posible.

Durante 2019, o consumo destes equipos foi de 
253,99 toneladas, o que supuxo un aumento do 
59,51 % a respecto do ano anterior, debido a un 
cambio nos equipos instalados nos clientes por 
evolución tecnolóxica destes.

Así mesmo, durante 2019 conseguiuse reutilizar 
máis de 217.000 destes equipos, o que supón un 
56 % dos equipos de cliente instalados.

Así mesmo, froito do compromiso do Grupo cos 
territorios nos que opera, mais tamén da súa 
consciencia e responsabilidade nos impactos 
máis aló do seu territorio, cabe destacar o Con-
venio Marco de Colaboración entre Fundación 
Alboan e o Grupo Euskaltel para a acción «Mó-
biles polo Congo», no marco da campaña «Tec-
noloxía Libre de Conflito», que ten como finali-
dade informar, sensibilizar e recoller teléfonos 
móbiles usados entre a cidadanía e xerar 
recursos económicos, a través da venda e 
reutilización dos terminais recollidos, que son 
destinados a financiar proxectos de coopera-
ción internacional en R.D.Congo a través da 
organización Servicio Jesuita a Refugiados.
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6.2. Xestión de Materiais, 
       Residuos e Auga

O Grupo Euskaltel considera que a eficiencia no 
uso dos recursos non é só unha cuestión eco-
nómica, senón tamén ambiental. Por esa razón, 
continúa a fomentar o uso eficiente dos recur-
sos (consumo de auga e consumo de enerxía) 
mediante os Sistemas de Xestión Ambiental e 
Enerxética implantados no Grupo, grazas aos 
cales é posible medir, valorar e actuar para 
continuar a implantar medidas que permitan 
aumentar a eficiencia enerxética e optimizar o 
consumo de recursos e os procesos operativos.

O Grupo identifica dentro dos seus consumos 
de materiais máis significativos o consumo de 
Aparellos Eléctricos e Electrónicos (AEE), que 
inclúe decodificadores, cablemódems, routers e 
cables, e o consumo de papel e cartón.
Así mesmo, identifica entre os seus residuos 
máis significativos a xeración de RAEE (Resi-
duos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos), os 
residuos celulósicos e as baterías de chumbo 
acedo, así como outros de menor significación, 
como plásticos, fluorescentes, pilas e residuos 
orgánicos.

Nese sentido, en integración co Plan Director 
Ambiental, para a súa xestión responsable o 
Grupo Euskaltel aplica a norma ISO 14001:2015, 
aplicando medidas de economía circular para 
reducir o consumo de materiais e previr a can-
tidade de residuos xerados.

Xestión Responsable dos 
Aparellos Eléctricos e 
Electrónicos (AEE)

Os Aparellos Eléctricos e Electrónicos (AEE) 
identifícanse como o material e residuo máis 
significativo das distintas compañías do Grupo 
Euskaltel. Os AEE forman parte dun sector 
industrial con gran crecemento, dado que os 
ciclos de innovación destes equipos son cada 
vez máis breves, e a substitución destes apare-
llos acelérase, converténdose os AEE nunha 
fonte crecente de residuos, o que fai necesario 
tomar medidas para evitar a súa xeración, 
fomentando a reutilización dos equipos. En liña 
coa lexislación vixente (RD 110/2015), considé-
rase unha prioridade continuar avanzando no 
uso eficiente dos recursos, na súa reutilización 
e reciclaxe e contribuír na redución dos AEE ao 
mínimo, tendo en conta que neste sector é 
especialmente relevante a recuperación de 
materiais secundarios valiosos, xa que os AEE 
son produtos moi complexos que xeralmente 
inclúen numerosas partes e compoñentes.
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En consecuencia, a aposta pola xestión respon-
sable dos recursos e a economía circular é 
unha das claves do proceso de operacións do 
Grupo nesta materia, primando a súa reutiliza-
ción fronte á reciclaxe ou desbotalos. Para iso, 
recupéranse e reacondiciónanse aqueles equi-
pos de cliente que superan os requisitos esta-
blecidos, tales como decodificadores, cablemó-
dems ou routers, de maneira que se consegue 
unha redución no impacto do consumo deses  
materiais. Pola súa banda, naqueles que non é 
posible a súa reutilización, recíclanse mediante 
a súa entrega a un xestor autorizado de RAEE, 
conseguindo ao final do proceso unha redución 
significativa dos residuos xerados e o menor 
impacto ambiental posible.

Durante 2019, o consumo destes equipos foi de 
253,99 toneladas, o que supuxo un aumento do 
59,51 % a respecto do ano anterior, debido a un 
cambio nos equipos instalados nos clientes por 
evolución tecnolóxica destes.

Así mesmo, durante 2019 conseguiuse reutilizar 
máis de 217.000 destes equipos, o que supón un 
56 % dos equipos de cliente instalados.

Así mesmo, froito do compromiso do Grupo cos 
territorios nos que opera, mais tamén da súa 
consciencia e responsabilidade nos impactos 
máis aló do seu territorio, cabe destacar o Con-
venio Marco de Colaboración entre Fundación 
Alboan e o Grupo Euskaltel para a acción «Mó-
biles polo Congo», no marco da campaña «Tec-
noloxía Libre de Conflito», que ten como finali-
dade informar, sensibilizar e recoller teléfonos 
móbiles usados entre a cidadanía e xerar 
recursos económicos, a través da venda e 
reutilización dos terminais recollidos, que son 
destinados a financiar proxectos de coopera-
ción internacional en R.D.Congo a través da 
organización Servicio Jesuita a Refugiados.
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6.2. Xestión de Materiais, 
       Residuos e Auga

O Grupo Euskaltel considera que a eficiencia no 
uso dos recursos non é só unha cuestión eco-
nómica, senón tamén ambiental. Por esa razón, 
continúa a fomentar o uso eficiente dos recur-
sos (consumo de auga e consumo de enerxía) 
mediante os Sistemas de Xestión Ambiental e 
Enerxética implantados no Grupo, grazas aos 
cales é posible medir, valorar e actuar para 
continuar a implantar medidas que permitan 
aumentar a eficiencia enerxética e optimizar o 
consumo de recursos e os procesos operativos.

O Grupo identifica dentro dos seus consumos 
de materiais máis significativos o consumo de 
Aparellos Eléctricos e Electrónicos (AEE), que 
inclúe decodificadores, cablemódems, routers e 
cables, e o consumo de papel e cartón.
Así mesmo, identifica entre os seus residuos 
máis significativos a xeración de RAEE (Resi-
duos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos), os 
residuos celulósicos e as baterías de chumbo 
acedo, así como outros de menor significación, 
como plásticos, fluorescentes, pilas e residuos 
orgánicos.

Nese sentido, en integración co Plan Director 
Ambiental, para a súa xestión responsable o 
Grupo Euskaltel aplica a norma ISO 14001:2015, 
aplicando medidas de economía circular para 
reducir o consumo de materiais e previr a can-
tidade de residuos xerados.

Xestión Responsable dos 
Aparellos Eléctricos e 
Electrónicos (AEE)

Os Aparellos Eléctricos e Electrónicos (AEE) 
identifícanse como o material e residuo máis 
significativo das distintas compañías do Grupo 
Euskaltel. Os AEE forman parte dun sector 
industrial con gran crecemento, dado que os 
ciclos de innovación destes equipos son cada 
vez máis breves, e a substitución destes apare-
llos acelérase, converténdose os AEE nunha 
fonte crecente de residuos, o que fai necesario 
tomar medidas para evitar a súa xeración, 
fomentando a reutilización dos equipos. En liña 
coa lexislación vixente (RD 110/2015), considé-
rase unha prioridade continuar avanzando no 
uso eficiente dos recursos, na súa reutilización 
e reciclaxe e contribuír na redución dos AEE ao 
mínimo, tendo en conta que neste sector é 
especialmente relevante a recuperación de 
materiais secundarios valiosos, xa que os AEE 
son produtos moi complexos que xeralmente 
inclúen numerosas partes e compoñentes.
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Xestión Responsable do 
Consumo de Papel e dos 
Residuos Celulósicos

O consumo de papel prodúcese na xeración de 
facturas, nas comunicacións a clientes e 
naquelas actividades de oficina que non poden 
ser substituídas polo uso dixital da información. 
Prímase o menor uso destes materiais e 
foméntase o uso da factura electrónica. Para a 
xestión do residuo xerado, todo o papel xerado 
é destruído, debido a que é susceptible de 
conter datos confidenciais. Os residuos de 
papel (residuos celulósicos) son entregados a 
unha empresa especializada, que os transporta 
a plantas de trituración e posteriormente entré-
gaos a un xestor autorizado para a súa reci-
claxe.

O consumo de papel 
prodúcese na 

xeración de facturas, 
nas comunicacións a 

clientes e naquelas 
actividades de 

oficina que non 
poden ser 

substituídas polo 
uso dixital da 

información 

23,42% 

REDUCIÓN DO 

CONSUMO 
 DE PAPEL

A RESPECTO DE 2018

A partir destas medidas de redución do consu-
mo e xeración de residuos celulósicos, durante 
2019 o consumo de papel foi de 144,19 toneladas, 
cunha redución do 23,42 % respecto do ano 
anterior, no que o consumo foi de 188,30 tonela-
das. Así mesmo, os residuos de papel derivados 
da actividade do exercicio 2019 foron de 19,53 
toneladas, cunha redución do 20,43 % respecto 
do ano anterior, no que os residuos de papel 
foron de 24,54 toneladas

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán



98

Xestión Responsable do 
Consumo e Residuos de 
Baterías de Chumbo Acedo

O consumo das baterías de chumbo realízase 
para asegurar a continuidade na subministra-
ción de enerxía eléctrica, tanto na rede como 
nos edificios corporativos das compañías do 
Grupo Euskaltel. Pola súa vez, supoñen un resi-
duo perigoso que se xera ao final da vida útil 
das baterías e de acordo coa política actual de 
substitución das mesmas, pola cal son retira-
das a través dos procesos de mantemento 
correctivo por avaría ou perda de capacidade 
que poida pór en risco a dispoñibilidade do 
servizo na instalación na que se sitúan. Coa 
aplicación desta política, é habitual que a distri-
bución entre anos da xeración destes residuos 
non sexa homoxénea, observándose picos na 
cantidade destes residuos xerados co envelle-
cemento do parque de baterías.

En consecuencia, durante 2019, os residuos de 
baterías de chumbo por produto foron 13,90 kg 
de baterías/1000 produtos (cun incremento do 
9,8 % respecto do ano anterior), no que os resi-
duos foron de 12,66 kg/1000 produtos.

Durante 2018, en Asturias abordouse un 
proxecto para a substitución de baterías por 
outras máis eficientes, de forma que prestasen 
o mesmo servizo xerando menos residuos ao 
final da súa vida útil, e que continuou a realizar-
se durante 2019.

MEMORIA DE EMPRESA RESPONSABLE E ESTADO DE INFORMACIÓN NON FINANCEIRA 2019

Xestión Responsable do 
Consumo e Residuos de 
Plásticos

O consumo de plásticos débese principalmente 
ao consumo de alimentos e bebidas por parte 
dos empregados, e cuxa xestión se realiza 
mediante a separación colocando colectores 
amarelos nos edificios corporativos das dife-
rentes compañías do Grupo Euskaltel, que son 
retirados e xestionados para a súa posterior 
reciclaxe polas entidades locais.

Neste ámbito e durante 2019, substituíronse os 
envases de plástico do servizo de comida 
preparada para os empregados do edificio 
corporativo en Derio por envases compostables 
e biodegradables, limitando así a xeración de 
envases de plástico dun só uso.
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Xestión Responsable do 
Consumo e Residuos de 
Fluorescentes e Pilas

Nas distintas compañías do Grupo Euskaltel é 
usual a xeración de residuos de fluorescentes, 
usados nos sistemas de iluminación de edificios 
e centros de rede. Doutra banda, xéranse resi-
duos de pilas utilizadas nos mandos a distancia 
dos decodificadores.

Para a súa xestión, estes residuos son deposi-
tados en colectores situados nos edificios das 
diferentes compañías, onde os empregados 
tamén poden depositar as pilas xeradas nos 
seus fogares, e posteriormente entregados a un 
xestor autorizado ou a un punto limpo.

En consecuencia, durante 2019, os residuos 
xerados de fluorescentes e pilas foron 1.214 kg, 
cun incremento do 118,49 % respecto do ano 
anterior, no que se rexistraron 556 kg destes 
residuos. Esta diferenza de cantidades débese á 
variabilidade que implica o feito de que non se 
realicen recollidas de pilas todos os anos se 
non se produciu un volume suficiente

Xestión Responsable 
da auga

Respecto al consumo de agua, el suministro 
proviene de las distintas redes municipales en 
las que se ubican las distintas compañías de 
Grupo Euskaltel y se destina principalmente al 
consumo por los empleados de las compañías, 
así como a otros usos secundarios como labo-
res de riego de jardines, labores de limpieza de 
edificios y en el uso en la refrigeración de los 
equipos de las redes de telecomunicaciones.

Durante 2019, el consumo de agua fue de 7.900 
m3, con un aumento del 5,92% respecto del año 
anterior, en el que se consumieron 7.458 m3. Se 
han realizado acciones para limitar el consumo 
de agua, como la colocación de aireadores en 
grifos para que el consumo sea menor. Además, 
se están revisando los contadores por las com-
pañías suministradoras con objeto de asegurar 
la correcta medición de los consumos.
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6.3. Xestión Enerxética

Para o Grupo Euskaltel, o consumo eléctrico é 
un dos aspectos ambientais máis significativos, 
a principal fonte de consumo enerxético con 
gran diferenza sobre o resto. Consómese elec-
tricidade, tanto para a rede de telecomunica-
cións (para prestar os servizos aos clientes), no 
CPD ou polos edificios de servizos centrais 
(luminarias, ordenadores, climatización).

Nese sentido, e en integración co Plan Director 
Ambiental, o Grupo Euskaltel define un Sistema 
de Xestión Enerxética baseado na norma ISO 
50001:2011, co obxectivo de mellorar continua-
mente o seu desempeño enerxético, certifican-
do o Sistema de Xestión Enerxético para CPD de 
Asturias. Ademais, constituíuse un Comité 
enerxético, responsable do plan e obxectivos de 
eficiencia enerxética do Grupo e do seu segui-
mento trimestral. A aplicación e certificación 
das normas ISO 14001:2015, EMAS e respectivas 
declaracións ambientais en cada unha das súas 
compañías teñen a finalidade de mellorar de 
forma continua a xestión dos seus consumos 
enerxéticos e de reducir as emisións de Gases 
de Efecto Invernadoiro.

Ademais, co obxectivo de diminuír o impacto 
climático do consumo enerxético, realizouse un 
acordo de compra de enerxía verde que garante 
a subministración de electricidade en base a 
activos renovables para Euskaltel. O acordo foi 
o primeiro PPA (Power Purchase Agreement) 
asinado por unha empresa enerxética e un ope-
rador de telecomunicacións en España.

Como ferramenta de eficiencia enerxética, o 
Grupo Euskaltel ten un modelo de mobilidade 
que persegue, ademais da redución dos acci-
dentes de circulación, un menor consumo ener-
xético a través da racionalización dos despra-
zamentos e da posta a disposición de ferramen-
tas de comunicación e colaboración a distancia 
para os seus empregados.
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Xestión Responsable de 
Consumo Eléctrico

A electricidade consumida polas diferentes 
compañías do Grupo Euskaltel serve para dar 
servizo tanto ás redes de telecomunicacións 
(para prestar os servizos aos seus clientes), 
aos CPD ou aos edificios de servizos centrais 
(entre outros: luminarias, PC e climatización).

Durante 2019, o consumo de electricidade foi de 
67.242,46 Mwh, cun aumento do 1,34 % respecto 
do ano anterior, no que o consumo de electrici-
dade foi do 66.356,56 Mwh, debido ao incremen-
to dos produtos fornecidos ao cliente, que 
creceron un 2,6 %.

No entanto, co obxectivo de aumentar a eficien-
cia enerxética, durante 2019 abordouse un 
proxecto de substitución das instalacións de 
frío e calor no edificio corporativo de Derio, cun 
investimento de 173.457 euros, que supuxo un 
aforro do 20 % do consumo eléctrico desa insta-
lación.

Xestión Responsable de 
Combustibles

Pola súa banda, o consumo de combustibles 
(gasóleo) ten unha finalidade principalmente 
produtiva e é utilizado polas diferentes compa-
ñías do Grupo Euskaltel para o funcionamento 
dos grupos electróxenos e a utilización de vehí-
culos para o traslado de empregados en 
misións de empresa.
Os grupos electróxenos entran en funciona-
mento cando falla a alimentación da enerxía 
principal en edificios corporativos e centros 
nodais de rede ou durante as operacións para o 
seu mantemento, polo que o seu consumo, 
aínda que non previsible, é reducido. No caso 
específico de Asturias, utilízase gas natural 
como elemento para a calefacción do edificio 
corporativo.

No emprego de vehículos para a mobilidade dos 
empregados en misións de empresa aplícanse 
criterios de aforro e racionalización na súa 
utilización, con medidas como a necesidade de 
autorización da realización de desprazamentos 
por motivos laborais, optimizando as viaxes 
utilizando o menor número posible de coches e 
o uso de videoconferencias para realizar 
reunións entre empregados de distintas locali-
zacións.

Durante 2019, o consumo de gasóleo foi de 
1.353,64 Mwh, cunha diminución do 10,84 % 
respecto do ano anterior, no que o consumo de 
gasóleo foi de 1.518,27 Mwh. Pola súa banda, o 
consumo de gas natural en Asturias durante 
2019 foi de 129,56 Mwh, cun aumento do 0,18 % 
respecto do ano anterior, no que o consumo de 
gas natural foi de 129,33 Mwh.
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Xestión Responsable da 
Eficiencia Enerxética

Para minimizar o impacto do consumo enerxé-
tico e conforme co Plan Director Ambiental, o 
Grupo Euskaltel ten definido un Sistema de 
Xestión Enerxética baseado na norma ISO 
50001:2011 que lle permite mellorar continua-
mente o seu desempeño enerxético, certifican-
do o Sistema de Xestión Enerxético dos CPD de 
Asturias.

Anualmente, defínese un plan de eficiencia 
enerxética que describe as accións que se van 
desenvolver no ano para mellorar o desempeño 
do Grupo neste ámbito.

O Comité Enerxético actúa como responsable 
do plan de eficiencia enerxética e do seu segui-
mento, así como das metas de eficiencia ener-
xética do Grupo e do seu seguimento trimestral.
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Anualmente, defínese un plan de eficiencia 
enerxética que describe as accións que se 

van desenvolver no ano para mellorar o 
desempeño do Grupo neste ámbito

O plan de eficiencia enerxética desenvolve 
actuacións orientadas á redución do consumo 
eléctrico. Parte destas actuacións realizáronse 
a través da renovación de equipos, como siste-
mas de alimentación ininterrompida, substitu-
ción de sistemas de enerxía, migración e des-
conexión de cabeceiras de televisión ou substi-
tución de sistemas de climatización por outros 
máis eficientes. Doutra banda, abordouse o 
apagado de tecnoloxías obsoletas ou que se non 
están a utilizar para eliminar consumos pan-
tasmas de electricidade.

O Grupo Euskaltel está a realizar substitucións 
tecnolóxicas para os novos clientes (desde HFC 
cara unha tecnoloxía FTTH), o que supón un 
menor consumo enerxético para dar servizo 
aos clientes, derivado da simplificación da rede 
que, ademais, redunda nunha mellora do servi-
zo e unha redución das incidencias, e implica 
menos recursos dedicados á resolución das 
mesmas.
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6.4. Xestión da Contaminación 
       Atmosférica

O Grupo Euskaltel identifica o consumo enerxé-
tico e de combustibles como o seu impacto 
ambiental máis significativo sobre a contamina-
ción atmosférica, unido ás emisións de gases 
refrixerantes.

Nese sentido, e en liña co Plan Director 
Ambiental e coa súa estratexia contra o cambio 
climático, está inscrito no Rexistro de pegada 
de carbono, compensación e proxectos de 
absorción do dióxido de carbono do Ministerio 
para a Transición Ecolóxica, realizando cálculos 
da pegada de carbono das súas actividades 
para o establecemento de plans de redución de 
emisións de CO2 anuais e cálculos e informes 
das emisións de Gases de Efecto Invernadoiro 
controladas pola organización, tanto as directas 
que proveñen de fontes pertencentes á organi-
zación (alcance 1), as indirectas derivadas da 
xeración de electricidade de orixe externa 
(alcance 2), así como outras emisións indirec-
tas e de orixe externa derivadas do uso de vehí-
culos de empregados en viaxes de empresa e 
de emisións de viaxes en avión (alcance 3), 
establecendo plans de redución anuais desas 
emisións, que son verificadas por un terceiro 
independente.

Emisións de Gases 
Refrixerantes e de Combustión

As emisións de gases refrixerantes producidas 
nas diferentes compañías débense a fugas nos 
circuítos dos sistemas de climatización, ante o 
cal se realizan actividades de mantemento 
preventivo para limitar a aparición destas fugas 
e aplicar o plan de substitución de gases fluora-
dos (gas R-22) establecido desde 2012, baixo o 
cal, cando se producen emisións deste gas, os 
equipos son recargados por outros gases auto-
rizados máis eficientes enerxeticamente e que 
non danan a capa de ozono, co obxectivo de 
eliminar progresivamente o gas R-22 dos siste-
mas de refrixeración.

No caso das emisións de combustión, nas dife-
rentes compañías prodúcense emisións de 
gases SO2 e NOx derivados do consumo de 
combustibles, tanto nos grupos electróxenos 
como nos vehículos utilizados en misións de 
empresa

GRUPO EUSKALTEL 6. AMBIENTE
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Para minimizar estas emisións, o Grupo esta-
blece anualmente plans de redución de emi-
sións de CO2, que principalmente se compoñen 
de medidas para reducir os consumos de ener-
xía e de combustible, que se expoñen na sec-
ción sobre a xestión responsable da eficiencia 
enerxética, ademais de realizarse unha selec-
ción de equipamentos que cumpran cos requisi-
tos de enerxía requiridos pola lexislación vixente.

Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI)

As actividades das compañías do Grupo supo-
ñen que as súas emisións de GEI directas 
(Alcance 1) sexan mínimas. Este tipo de emi-
sións redúcense prioritariamente ás emisións 
procedentes do combustible empregado en 
grupos electróxenos e por desprazamento dos 
seus empregados, ás asociadas ao consumo de 
gas natural para calefacción na sede de Astu-
rias e, de maneira secundaria, ás emisións 
accidentais de gases refrixerantes dos siste-
mas de climatización en caso de producirse 
avarías.

As restantes emisións son as emisións indirec-
tas (Alcance 2), que proveñen da xeración da 
electricidade consumida polas diferentes com-
pañías do Grupo, e outras emisións indirectas e 
de orixe externa (alcance 3) derivadas do uso 
de vehículos de empregados en viaxes de 
empresa e de emisións de viaxes en avión.
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Para minimizar estas emisións, o Grupo Eus-
kaltel establece anualmente plans de redución 
de emisións de GEI (asociadas ao plan de 
eficiencia enerxética), que principalmente se 
compoñen de medidas para reducir os consu-
mos de enerxía e de combustible, que se expo-
ñen na sección sobre a xestión responsable da 
eficiencia enerxética. Así mesmo, o Grupo Eus-
kaltel ten o compromiso de reducir para 2020 o 
25 % das súas emisións de Gases de Efecto 
Invernadoiro.

En consecuencia, destas medidas, durante 2019 
obtivéronse unhas emisións directas de GEI 
(Alcance 1) de 794,58 tn, reducíndose nun 37,5 % 
respecto do ano anterior, unhas emisións indi-
rectas de GEI (Alcance 2) de 20.777,94 tn, redu-
cíndose nun 3,63 % respecto do ano anterior, e 
unhas emisións indirectas de GEI (Alcance 3) de 
307,92 tn, reducíndose nun 7,09 % respecto do 
ano anterior

37,5% 

REDUCIÓN DO

EMISIÓNS DIRECTAS GEI 
(ALCANCE 1)

3,63%
EMISIÓNS INDIRECTAS GEI 

(ALCANCE 2)

7,09%
EMISIÓNS INDIRECTAS GEI 

(ALCANCE 3)
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Outros Proxectos Destacables 
en Materia de Cambio Climático

Desde 2012, a compañía Euskaltel, no marco da 
súa pertenza ao Basque Ecodesign Center, 
abordou diversos proxectos orientados ao 
cálculo do impacto das súas actividades no 
cambio climático:

Desde 2012, a 
compañía Euskaltel, 

no marco da súa 
pertenza ao Basque 

Ecodesign Center, 
abordou diversos 

proxectos orientados 
ao cálculo do 

impacto das súas 
actividades no 

cambio climático
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Análise do Ciclo de Vida do servizo de 
acceso a internet

Análise do ciclo de vida do produto 
OSOA

Pegada ambiental de organización de 
Euskaltel

Análise do Ciclo de vida do Euskaltel 
Wifi

Proxecto de adaptación ao cambio 
climático de Euskaltel
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Así mesmo, para todas as empresas que com-
pletaron o cuestionario de cambio climático, 
CDP cualificou en 2019 o nivel como Supplier 
Engagement Rating (SER); que responde a un 
indicador da acción climática das empresas cos 
seus provedores, cualificándose o Grupo Eus-
kaltel como A-, polas accións emprendidas 
para a redución das emisións indirectas do 
Alcance 3

En 2019, á vista do impacto ambiental que 
adquiren os servizos na nube, abordáronse os 
seguintes proxectos:

Así mesmo, como resultado da participación do 
Grupo Euskaltel na Enquisa de Cambio Climáti-
co de CDP Global, na que vén participando 
desde 2016, cabe destacar que, derivado das 
actividades descritas nesa enquisa, conside-
rouse mellorar en 2019 a súa cualificación che-
gando ao nivel B- en materia da xestión do 
impacto ambiental e climático, superando a 
cualificación obtida até agora (nivel C).

Análise do Ciclo de Vida (ACV) 
do Data Center Virtual de 

Euskaltel, co obxectivo princi-
pal identificar os aspectos 

críticos dentro do funciona-
mento e vida útil do DCV co fin 
de propor puntos de mellora

Análise do posicionamento de 
Euskaltel fronte aos máis recentes 

criterios de compra pública verde en 
materia de servizos fornecidos a 

través de Centros de Procesamento 
de Datos (en diante CPD), onde 

mediante un exercicio de vixilancia 
ambiental, se analiza o estado actual 

dos CPD do Grupo Euskaltel e se 
identifican oportunidades de mellora 

do seu posicionamento
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Sociedade
7.1. Medrando co Territorio

O Grupo Euskaltel medrou como organización 
conxuntamente con aquelas comunidades nas 
que se desenvolve e achegando riqueza a todos 
os grupos que interveñen nas súas actividades, 
cun enfoque de creación de valor compartido e 
o obxectivo de ser máis que un negocio.

Así mesmo, o Grupo Euskaltel é un axente clave 
no desenvolvemento social das súas comunida-
des locais, contribuíndo en numerosos progra-
mas e actividades que buscan mellorar as 
oportunidades laborais e tecnolóxicas dos 
territorios onde opera.

GRUPO EUSKALTEL 7. SOCIEDADE
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O Grupo Euskaltel 
mecrou como 
organización 
conxuntamente con 
aquelas comunidades 
nas que se 
desenvolve 
achegando riqueza a 
todos os grupos que 
interveñen nas súas 
actividades
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668.303

404

610

669

2019

Importe Neto da Cifra de Negocio (INCN)

VALOR ECONÓMICO XERADO

Ingresos financeiros

Outros ingresos de explotación

16.755.926€ 58.375.535€ 31.388.703€

 122.565.025€

929
Subvencións 

públicas recibidas 
en 2019

miles de euros 

16.044.861€

Miles de euros

MILLÓNS DE EUROS

Miles de euros

Miles de euros

33.895

128.939

58.713

471

Compras

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

Soldos e salarios

Traballos realizados por outras empresas

Miles de euros

MILLÓNS DE EUROS

Miles de euros

Miles de euros

120.724

49.888Gastos financeiros

Outros gastos de explotación

Miles de euros

55.329Dividendos Miles de euros

23.452 

198VALOR ECONÓMICO RETIDO MILLÓNS DE EUROS

685,5INGRESOS MILLÓNS DE EUROS

0,35BENEFICIO POR ACCIÓN EUROS

Impostos sobre sociedades e tributos Miles de euros

Miles de euros

71.518BENEFICIOS ANTES DE IMPOSTOS MILLÓNS DE EUROS

62.018BENEFICIO NETO MILLÓNS DE EUROS

71.518 

Beneficios obtidos 
en España en 2019 
antes de impostos

miles de euros

IS                 IVA e IGIC           IRPF e SS      Taxas e IAE 

Outras achegas á sociedadeImposto sobre 
beneficios 
pagados
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7.2. Programas para o Fomento 
       da Empregabilidade Local

O Grupo Euskaltel apostou polo desenvolve-
mento de medidas para a captación e desenvol-
vemento de talento novo local do sector das 
telecomunicacións, como forma de impactar 
positivamente no emprego e o desenvolvemen-
to das comunidades nas que opera.

Para iso, colabora con distintas universidades e 
institucións educativas e acode a diferentes 
foros e eventos de emprego en Galicia, Euskadi 
e Asturias co obxectivo de favorecer o crece-
mento de perfís de ámbito tecnolóxico, de 
atraer o mellor talento mozo e da súa integra-
ción laboral no seu persoal. Ademais, para 
permitir o óptimo desenvolvemento profesional 
destes perfís, o Grupo dispón do programa 
TalenTU, onde se lles dá a posibilidade de conti-
nuar a medrar profesional e salarialmente no 
seu desenvolvemento laboral e profesional.

Doutra banda, o Grupo Euskaltel apostou por 
medidas que promoven o fomento da emprega-
bilidade e desenvolvemento profesional das 
mulleres, creando internamente o programa 
Mulleres con Talento, co que busca acelerar o 
desenvolvemento profesional das mulleres que 
integran o persoal do Grupo e afianzar o seu 
crecemento cara a postos directivos, e partici-
pando externamente en diversas iniciativas que 
promoven a empregabilidade das mulleres no 
ámbito tecnolóxico.

As dúas medidas desenvólvense na sección 
«Respecto pola Igualdade de Oportunidades».

7.3. Programas para o 
       desenvolvemento local. 
       Fundación Euskaltel

Na súa aposta polo desenvolvemento social e 
tecnolóxico das comunidades locais, a Funda-
ción Euskaltel liderou unha ampla cantidade de 
accións baixo a misión de fomentar a conexión 
entre persoas e empresas e de desenvolver 
iniciativas no contexto do uso das TIC.

Concretamente, os obxectivos estratéxicos da 
Fundación Euskaltel desde a súa creación 
foron:
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Concretamente, os obxectivos da Fundación 
Euskaltel desde a súa creación foron:

Para o desenvolvemento dos anteriores obxec-
tivos estratéxicos, establecéronse actividades e 
programas que van orientados ao cumprimento 
dos seus fins sociais, fundamentalmente, en 
ámbitos como o desenvolvemento da sociedade 
da información, desenvolvemento tecnolóxico, a 
mocidade, fomento da igualdade real entre 
mulleres e homes, a educación, o emprende-
mento empresarial, diversidade lingüística e a 
difusión cultural.

En concreto séguense as seguintes liñas estra-
téxicas:
 

Proxectos de Divulgación das 
Novas Tecnoloxías

Emprendemento e incubadoras 
dixitais

Tecnoloxía social

Proxección dunha imaxe de 
globalidade en Euskadi
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   1
Co compromiso de achegar o TIC’s 

entre os colectivos mozos, foméntanse 
e apóianse actividades relacionadas 
coas novas tecnoloxías en diferentes 

áreas de interese dos máis novos, 
como o lecer ou a formación, e 

impúlsanse proxectos baseados nas 
novas tecnoloxías.

2

IMPULSAR A RELACIÓN 
DOS MOZOS CO TIC

3

Baixo o obxectivo de ser un referente 
consultivo ao redor das novas 

tecnoloxías na CAPV, particípase en 
todas as iniciativas e eventos arredor 

das novas tecnoloxías onde a fundación 
poida demostrar o seu liderado na 

materia.

SER UN REFERENTE NO 
SECTOR DAS TIC NA CAPV

Co compromiso de achegar as TIC á 
sociedade vasca, difundir o 

coñecemento, a utilización e o uso 
responsable das novas tecnoloxías a 

toda a sociedade vasca e impulsar 
proxectos de carácter social e 

empresarial baseados na utilización das 
novas tecnoloxías.

TER PRESENZA NA SOCIEDADE 
VASCA EN UTILIDADE PARA 

PERSOAS E EMPRESAS
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Nese sentido, os programas e actividades destacables desenvolvidos e 
participados pola Fundación Euskaltel durante o exercicio 2019, e diferenciados 
por liña de actuación e colectivos beneficiados, foron os seguintes:
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Proxectos de Divulgación das 
Novas Tecnoloxías

FIRST LEGO League

A First Lego League é un programa de referencia da 
Educación STEAM en Euskadi, organizada por InnoBas-
que, Mondragón Univertsitatea e Euskaltel, baseado nun 
concurso internacional de robótica onde máis de 500 
participantes de idades comprendidas entre os 9 e 16 
anos deben pensar como enxeñeiros e científicos e 
resolver un problema real, aplicando valores como o 
descubrimento, o traballo en equipo e o profesionalismo 
cordial

Women in Progress

Women in Progress é un evento de dous días organizado 
por El Correo e dirixido ao empoderamento da muller no 
sector das telecomunicacións, especialmente dirixido a 
rapazas novas en idade de decidir o seu futuro profesio-
nal

Red de Encounters

As Encounters son un encontro entre profesionais e 
afeccionados á informática e ás novas tecnoloxías, 
incluídas empresas e administracións, con actividades 
dirixidas ao intercambio de coñecementos e novidades 
sobre realidade virtual e videoxogos, á realización de 
charlas, obradoiros, concursos, entrega de premios, 
aprendizaxe en impresión 3D e adquisición de produtos 
informáticos, así como dirixidas á realización de 
competicións, exposicións de traballos de creatividade 
dixital e actividades relacionadas co software libre, 
reunindo expertos en ciberseguridade, sistemas e 
programación para superar retos informáticos. A rede, 
proporcionada por Euskaltel, permitiu aos case de 
10.000 ordenadores navegar a unha velocidade de 80 
Gbps.

Celébranse tanto en Euskadi como en Galicia, sendo a 
Euskal Encounter, con máis de 20,000 asistentes e 27 
anos ás súas costas, a de maior proxección internacio-
nal. En Euskadi celébranse ademais a Gipuzkoa 
Encounter e a Araba Encounter. En Galicia o máximo 
expoñente é a XGN R Encounter, seguida da Technium R 
Encounter.

GRUPO EUSKALTEL 7. SOCIEDADE
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WordCamp Irun

A WordCamp é un evento dirixido a profesionais da 
programación, do deseño, do desenvolvemento web e do 
márketing, onde se celebraron charlas sobre empren-
demento dixital, nomadismo e WordPress

Innova

Innova son unhas xornadas de innovación, negocio 
dixital e creatividade, organizadas polo periódico El 
Correo, dirixidas a empresarios, profesionais, empren-
dedores ou estudantes interesados na comunicación, a 
innovación, o márketing e o negocio dixital, onde se 
reúnen expertos procedentes de diversos ámbitos, 
desde o márketing e a publicidade ao negocio dixital, a 
música, a psicoloxía ou a arquitectura, na súa aposta 
común pola innovación, independentemente do sector 
ou actividade económica
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EuskalHack

EuskalHack Security Congress é unha iniciativa da 
primeira asociación de Hacking Ético de Euskadi, 
conformada por diferentes profesionais vinculados á 
investigación de seguridade informática e informática 
forense, e dirixida tanto a expertos como a iniciados do 
mundo da seguridade para a promoción e difusión de 
coñecemento técnico nesta materia..

GAMEGUNE

Gamegune é o evento ou competición de eSports máis 
veterana do Estado, que reúne afeccionados dos 
videoxogos e equipos de gamer profesionais de primeiro 
nivel e de varias nacionalidades para a celebración de 
torneos de máximo nivel de videoxogos, e que en 2019 
tivo lugar na sede central de Euskaltel no Parque Tecno-
lóxico de Bizkaia.

Ademais da celebración das partidas, a sede de Euskal-
tel acolleu a nova edición do programa GameguneTV, 
que abordou contidos de actualidade sobre o mundo dos 
eSports, e que se retransmitiron tamén a través de 
Twitch, acollendo diferentes partners, youtubers, 
programadores, xogadores e outros convidados para 
comentar e abordar temas de interese para a comunida-
de de eSports e compartir experiencias e opinións sobre 
a evolución que están a ter os diferentes torneos de 
Gamegune. Ademais do torneo presencial, Gamegune 
tamén consta dun en liña onde se disputa o Circuíto 
Tormenta de League of Legends
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Buber Sariak

Buber Sariak é un concurso dirixido a webs constituídas 
en Euskadi coa finalidade de expor e premiar os mello-
res proxectos tecnolóxicos vascos, entregando 
galardóns a proxectos en eúscaro, de software libre, 
social e honorífico, gastronomía e turismo, participación 
cidadá, sector agro, sector máquinas e ferramentas, 
innovación, internacionalización ou empresarial e 
comercio, promovido pola Asociación Internet & Euska-
di, asociación que ten como obxectivo defender os 
intereses xerais da cidadanía en relación coa sociedade 
da información.

NativosR

Nativos R é un programa centrado no desenvolvemento 
de obradoiros e charlas divulgativas en distintos conce-
llos galegos para aquela xeración que non medrou na 
era dixital. É unha iniciativa dirixidas a pais, avós, titores 
e docentes para comprender os nativos dixitais e o uso 
das RRSS, dispositivos dixitais e internet. O obxectivo 
destas charlas informativas é desmitificar a crenza de 
considerar a esta xeración competente no uso da tecno-
loxía polo feito de nacer nela e de informar sobre as 
novas terminoloxías e como nos afecta o cambio dixital.

GRUPO EUSKALTEL 7. SOCIEDADE
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Emprendemento e 
Incubadoras Dixitais
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Bind 4.0.

BIND 4.0 é un programa de aceleración dirixido a novas 
empresas con produtos ou servizos tecnolóxicos con 
aplicación nos campos de fabricación avanzada, enerxía 
intelixente, tecnoloxía sanitaria e tecnoloxía alimentaria, 
sendo unha iniciativa público-privada que promove o 
desenvolvemento de novas empresas prometedoras da 
industria 4.0 a través de capacitación, titoría e conexións 
cos principais actores industriais do País Vasco 

Global Innovation Day

Dentro da Semana da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innova-
ción en Euskadi, o Global Innovation Day é un evento 
aberto, dinámico e participativo baseado na realización 
de networking, intercambio de coñecementos, exposi-
ción de proxectos e experimentación, profundando 
sobre as posibilidades que abre a intelixencia artificial e 
coñecendo proxectos sobre a innovación disruptiva.

F2P

O F2P Campus Vitoria-Gasteiz é unha iniciativa impul-
sada por Goberno Vasco, Deputación Foral de Áraba e 
Concello de Vitoria-Gasteiz baixo a coordinación de BIC 
Araba, dirixida a startups de todo o mundo do ámbito da 
creación de videoxogos.
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Elhuyar Zientzia Azoka

Fundación Euskaltel volveu colaborar na Feira da 
Ciencia para mozos e mozas, que se organiza anual-
mente desde a Fundación Elhuyar, e na cal se expoñen 
obradoiros e casetas realizadas por mozos de entre 13 e 
16 anos de diferentes escolas e institutos e exponse ante 
o público asistente, presentando obradoiros e casetas 
realizadas polas diferentes escolas e institutos durante 
todo o curso e que se mostran a todo o público asistente.

Tecnoloxía 
Social
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HETEL 
(Asociación de centros de Formación 
Profesional do País Vasco)

HETEL é unha asociación dedicada á formación 
profesional e ao apoio á difusión das vocacións científi-
cas na mocidade, sendo a Fundación Euskaltel unha 
aliada estratéxica que permitiu colaborar en proxectos 
como:

SHARE:

Proxecto intercentro onde estudantes de formación 
profesional dos centros HETEL onde, na sede de Euskal-
tel (Derio), deberon perseguir durante un mes e medio o 
reto de traballar en grupos para desenvolver a instala-
ción de varios servidores de aplicacións en cada centro 
educativo, simulando unha empresa con diferentes 
localizacións e desenvolvendo unha rede corporativa 
dunha empresa ficticia situada en diferentes localiza-
cións, para o que contaron co apoio e a experiencia de 
Euskaltel.

e-MOTIVE:

e-MOTIVE é un proxecto de cooperación internacional 
entre centros de formación profesional para realizar 
traballos en grupo a distancia e facilitar a mobilidade 
virtual.
 

Kaixo mundua

KaixoMundua.eus é un concurso de creación de webs e 
capacitación dixital dirixido a mozos de entre 12 e 18 
anos en centros educativos, creado baixo a iniciativa da 
Fundación PuntuEUS para promover as habilidades 
dixitais dos mozos, e onde se participou en 2019 no 
proxecto piloto cunha xornada na que os mozos apren-
deron, se divertiron e estableceron lazos de conexión 
compartindo os seus proxectos

GRUPO EUSKALTEL 7. SOCIEDADE
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Scratch eguna

Scratch Eguna é un proxecto desenvolvido nos centros 
educativos onde o alumnado, traballando en grupo, 
desenvolve un proxecto no que Scratch é o nexo común

EiTB Maratoia

Fundación Euskaltel colabora desde fai máis dunha 
década co Maratón Solidario de EiTB para a causa da 
investigación contra importantes enfermidades, 
achegando unha cantidade considerable de diñeiro. É 
unha das iniciativas máis queridas e que maior resposta 
ten na sección de accións de responsabilidade social 
que impulsan as persoas dentro da organización. En 
2019, a causa do maratón pola que se recadou diñeiro foi 
o Cancro Infantil.
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A Fundación Euskaltel traballa, ademais, formando parte dos padroados das seguintes 
fundacións e centros culturais en Euskadi, co obxectivo de difundir a súa mensaxe:

Pola súa banda, o Grupo Euskaltel patrocinou diferentes actividades deportivas e cultu-
rais co obxectivo de contribuír en causas sociais, culturais e para o empoderamento das 
mulleres no deporte.

Proxección dunha Imaxe de 
Globalidade en Euskadi

Patrocinio de deporte 
inclusivo

O Grupo Euskaltel fomenta as políticas inclusivas a 
través do deporte, como Celta Integra e Rugby Universi-
tario Bilbao.

Patrocinio de Clubs Deportivos 
Femininos

O Grupo Euskaltel patrocina equipos femininos de 
entidades deportivas como Athletic Club Bilbao, Real 
Sociedad, Club Atlético Osasuna, Telecable Hockey 
Club, Ibaizabal Saski Baloia Taldea, Roll it Girl, Rabba 
Girl, Fundación Bizkaialde (que posibilita o acceso de 
deportistas femininas ao máis alto nivel competitivo).

Fomento de Políticas de Igualdade de Xénero e Inclusivas

Fundación 
Guggenheim

Fundación 
Artium

Fundación 
PUNTU.eus

Kursaal 
Eszena

GRUPO EUSKALTEL 7. SOCIEDADE

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán



Co obxectivo de transmitir mensaxes de proximidade, arraigamento e de contribución ao desenvolvemento económico dos 
territorios nos que opera, o Grupo Euskaltel colabora con diferentes entidades e institucións. No deporte, mantemos os 
compromisos cos clubs deportivos asturianos, vascos e galegos como son Basquet Coruña, Club Baloncesto Ourense, 
Deportivo da Coruña, Athletic Club, Eibar SD, Real Sociedad, Deportivo Alavés, Club Atlético Osasuna, Bilbao Basket, 
Sporting de Gijón, entre outros.

O compromiso coa cultura local supón. por unha banda, a colaboración na investigación e divulgación da cultura territorial, 
como é o caso do Museo do Pobo Galego, a Fundación Ópera Oviedo, e por outro potenciar os sinais de identidade e 
arraigamento con cada territorio co patrocinio das festas das Ikastolas e a korrika para o apoio ao eúscaro

Patrocinio Social
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Aspace

A Fundación ASPACE BIZKAIA é unha asociación sen 
ánimo de lucro que traballa para atender as necesida-
des das persoas con parálise cerebral, para que 
consigan ter o máximo nivel de desenvolvemento 
profesional e de autonomía, e tamén pola concienciación 
e mentalización social do problema, para conseguir que 
a nosa sociedade sexa unha sociedade inclusiva.

Anualmente celébrase unha feira do Nadal na que se 
recadan fondos para distintas asociacións, e no ano 2019 
entregouse un cheque polo importe recadado á Funda-
ción ASPACE BIZKAIA

Fundación CESPA

O Grupo Euskaltel colaborou a través de patrocinios 
con Fundación CESPA, cuxa misión é a atención 
integral ás persoas en risco de exclusión social. Desde 
os seus inicios dirixiu a súa actuación ás persoas con 
problemas de adiccións, desenvolvendo para iso o 
programa educativo-terapéutico «Proyecto Hombre» 
en Asturias.

Fundación José Cardín

O Grupo Euskaltel colabora a través de patrocinios coa 
Fundación José Cardín, organizadora de concerto 
benéfico de Nadal, cuxos beneficios se destinaron en 
2019 á Asociación Española contra o Cancro.

Radio Conta

O Grupo Euskaltel colabora con esta entidade, cuxo 
beneficio se destina á investigación do cancro infantil.
 

Iniciativas Solidarias
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Anexos
8.1. Criterios de elaboración da memoria

GRUPO EUSKALTEL 8. ANEXOS

A elaboración da Memoria baseouse no sistema de exposición de información financeira e non finan-
ceira aplicado no Grupo Euskaltel, así como nas iniciativas desenvolvidas nos tres territorios nos que 
está presente.

Alcance e Perfil da Memoria

O Grupo Euskaltel elaborou esta Memoria de Empresa Responsable de acordo coa guía Global Repor-
ting Initiative (GRI), seguindo os principios e contidos definidos pola versión da guía máis actualizada, 
GRI Standards, na súa opción exhaustiva.

Este é un estándar internacional de referencia para a elaboración de informes de sustentabilidade, xa 
que se contemplan todos os aspectos máis relevantes para os accionistas, clientes, empregados, 
provedores, e a sociedade, incluíndo unha información exhaustiva sobre os aspectos ESG (Environ-
mental, Social and Governance).

Para cumprir coas directrices marcadas por GRI, o Grupo Euskaltel realizou un exercicio de análise 
de materialidade que lle permitiu centrar os seus esforzos naqueles asuntos de natureza social, 
ambiental e económica que son relevantes para o seu negocio e inflúen na toma de decisións dos 
grupos de interese do Grupo. Esta Memoria de Empresa Responsable presta especial atención aos 
asuntos identificados como relevantes na análise de materialidade realizado.

Ademais, como asinantes do Pacto Mundial das Nacións Unidas, esta Memoria dá resposta ao avance 
no cumprimento dos Principios establecidos por esta iniciativa, así como aos Obxectivos de Desen-
volvemento Sustentable representativos das actividades do Grupo e cara aos cales pode contribuír na 
súa xestión responsable.
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Os datos desta Memoria dan continuidade á liña base elaborada na anterior Memoria de Empresa 
Responsable, co fin de valorar a evolución do desempeño do Grupo Euskaltel ao longo do tempo e 
dotar, deste xeito, de comparabilidade á información presentada. Todos os datos reportados teñen en 
conta as compañías do Grupo Euskaltel desde o 1 de xaneiro de 2019.

O contido desta Memoria amplíase e ten relación coa información publicada na páxina web do Grupo 
Euskaltel, coa Declaración Ambiental EMAS, co Informe Anual de Goberno Corporativo e coas Contas 
Anuais Consolidadas do exercicio 2019, formando parte do Informe de Xestión e someténdose aos 
mesmos criterios de aprobación, depósito e publicación que o mesmo, co obxecto de dar cumprimen-
to á Lei 11/2018 de Información non Financeira e Diversidade, do 28 de decembro. Nese sentido, con-
templáronse na Memoria os novos requirimentos de devandita lei, e as Recomendacións de Bo 
Goberno da CNMV. No caso de EKT Cable y Telecomunicaciones, S.L. é unha sociedade pertencente ao 
Grupo que durante o exercicio 2019 non tivo ningún tipo de actividade nin tampouco persoas no seu 
cadro persoal, polo que non se reportaron datos nesta memoria relativos a esta sociedade.
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GRI 101 Fundamentos

8.2. Índice de contidos GRI 

Estándares Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

GRI 102 Contidos xenerais

101 Principios 8. Anexos

102-1 Nome da organización Grupo

Grupo

-

-

Euskaltel, S. A
R Cable y Telecable Telecomunicaciones S.A.U.

1. Grupo Euskaltel, un Negocio 
Responsable

102-2 Actividades, marcas, 
produtos e servizos Grupo -

-

-

-
1. Grupo Euskaltel, un Negocio 
Responsable
4. Clientes 

102-3 ContraportadaLocalización da 
sede central Grupo - -

102-4 Localización de las
actividades Grupo - -

 2. Bo Goberno Corporativo 102-5 Propiedade e 
forma xurídica Grupo - -

 8. Anexos 

102-6 Mercados servidos Grupo - -
1. Grupo Euskaltel, un Negocio 
Responsable 

102-7
1. Grupo Euskaltel, un Negocio 
Responsable
7. Sociedad 

Dimensión da 
organización Grupo - -

Principio 
6102-8

Información sobre 
empregados e outros 
traballadores

Grupo -

 5. Provedores 102-9 Cadea de 
subministración Grupo -

Durante 2019, non houbo cambios 
significativos na organización.
Respecto da cadea de subministración, 
entraron 61 provedores novos.
 
-

102-10
Cambios significativos na 
organización e a súa cadea
de subministración

Grupo
-

-

-

Perfil da organización
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Estándares Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

8. Anexos 

102-11 Principio ou enfoque
de precaución Grupo - -

Informe Anual de Goberno Corporativo 2019 de 
Euskaltel, S.A.
https://www.euskaltel.com/CanalOnline/inversores/gobierno-
corporativo#20151026085847506

102-12

1. Grupo Euskaltel, un Negocio 
Responsable
3. Persoas 
6. Ambiente 
7. Sociedade 
8. Anexos 

Iniciativas 
externas Grupo -

102-13 Participación en 
asociacions Grupo -

102-14
Declaración do 
máximo órgano 
de goberno

Grupo - -
Carta do Presidente e do 
Conselleiro Delegado
 

102-15 1. Grupo Euskaltel, un 
Negocio Responsable

Impactos, riscos e 
oportunidades clave Grupo - -

2. Bo Goberno Corporativo102-16
Valores, principios, 
estándares e normas 
de comportamento

Grupo -

2. Bo Goberno Corporativo102-17
Mecanismos para
a consulta e a resolución de 
dúbidas sobre ética

2. Bo Goberno Corporativo 102-19 Toma de 
decisions Grupo - -

2. Bo Goberno Corporativo 102-18 Estructura de 
goberno Grupo - -

2. Bo Goberno Corporativo 102-20

Nivel de responsabilidade 
executivo vinculado a temas 
económicos, ambientais e 
sociais

Grupo -

1. Grupo Euskaltel, un 
   Negocio Responsable

O Consello de Administración delega os 
labores de consulta aos grupos de 
interese sobre temas económicos, 
ambientais e sociais á responsable de 
Responsabilidade Social Corporativa de 
Grupo Euskaltel.

102-21

Consulta aos grupos de 
interese sobre temas 
económicos, ambientais e 
sociais

Grupo

-

-
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Principio 
6

Estratexía

Ética e Integridade

Goberno

Grupo Principio 
6

Principio 
6
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102-22

2.Goberno Corporativo
Informe Anual de Goberno Corporativo 2019 de 
Euskaltel, S.A.
https://www.euskaltel.com/CanalOnline/inversores/gobierno-
corporativo#20151026085847506

Composición do máximo 
órgano de goberno e os 
seus comités

Grupo -

Accionistas, formulación das propostas de 
acordo e dos correspondentes informes de 
administradores á Xunta Xeral, nomeamento de 
novos Conselleiros por cooptación, nomeamento 
de Conselleiro Delegado, nomeamento de 
Secretario do Consello de Administración, 
aprobación da nova estrutura organizativa 
interna, Políticas corporativas, información 
sobre as principais novidades lexislativas, 
actualización do perímetro de consolidación e 
das participadas, accionistas significativos de 
Euskaltel e información sobre goberno corpora-
tivo, entre outros.

Estándares Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

Informe Anual de Goberno Corporativo 2019 de 
Euskaltel, S.A.
https://www.euskaltel.com/CanalOnline/inversores/gobier-
no-corporativo#20151026085847506

102-23 Presidencia do máximo
órgano de goberno Grupo - -

102-24 2. Bo Goberno Corporativo

2. Bo Goberno Corporativo

Nomeamento e 
selección do máximo 
órgano de goberno

Grupo - -

102-25 Conflitos de
interese Grupo - -

2. Bo Goberno Corporativo102-26

Participación do máximo
Informe Anual de Goberno 
Corporativo 2019 de Euskaltel, 
S.A.

Grupo -

102-27 Coñecemento colectivo do 
máximo órgano de goberno

Grupo - -

-

2. Bo Goberno Corporativo

102-28 2. Bo Goberno CorporativoAvaliación do desempeño do 
máximo órgano de goberno

Grupo - -

102-29 Grupo - -

 2. Bo Goberno Corporativo

Identificación e xestión de 
impactos económicos, 
ambientais e sociais

  
1. Grupo Euskaltel, un Negocio 
Responsable 

102-30
Informe Anual de Gobierno Corporativo 
2019 de Euskaltel, S.A.
https://www.euskaltel.com/CanalOnline/inversores/-
gobierno-corporativo#20151026085847506

Efectividade dos 
procesos de xestión 
de riscos

Grupo - -

102-31

Revisión de temas 
económicos, ambientais
e sociais Grupo - -

O Consello de Administración é o órgano 
responsable da revisión e aprobación da 
presente Memoria de Empresa Responsa-
ble 2019, tras a súa verificación por un 
terceiro.

102-32
Participación do máximo 
órgano de goberno na 
rendición de contas de 
sustentabilidade

Grupo -

102-33
Comunicación de 
consideracións 
críticas

Grupo - -

-

O Conselleiro Delegado e os Directores de 
cada Centro de Decisión son as persoas 
encargadas de trasladar ao Consello toda 
a información acerca da evolución do 
negocio da Compañía.

102-34

Con carácter xeral, durante 2019 leváronse 
ao Consello temas relacionados co negocio 
nos territorios onde opera o Grupo 
Euskaltel informes de xestión mensuais, 
formulación das contas anuais, proposta de 
aplicación do resultado, proposta de 
pagamento de dividendos, información 
pública periódica, orzamentos e definición 
de obxectivos, aprobación de diferentes 
informes anuais, convocatorias de Xunta 
Xeral Ordinaria e de Xunta Xeral Extraordi-
naria de

N úmero e natureza das 
consideracións críticas 
comunicadas ao máximo 
órgano de goberno

Grupo - -
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Participación dos grupos de interese

Estándares Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

Accionistas, formulación das propostas de 
acordo e dos correspondentes informes de 
administradores á Xunta Xeral, nomeamento de 
novos Conselleiros por cooptación, nomeamento 
de Conselleiro Delegado, nomeamento de 
Secretario do Consello de Administración, 
aprobación da nova estrutura organizativa 
interna, Políticas corporativas, información 
sobre as principais novidades lexislativas, 
actualización do perímetro de consolidación e 
das participadas, accionistas significativos de 
Euskaltel e información sobre goberno corpora-
tivo, entre outros.

Informe de Remuneracións dos
Conselleiros de Euskaltel,S.A 2019
https://www.euskaltel.com/CanalOnline/inversores/go-
bierno-corporativo#20151026085847507

102-35
Políticas de 
retribución Grupo -

102-36
Proceso para a 
determinación 
da retribución

Grupo - -

-

Informe de Remuneracións dosConse-
lleiros de Euskaltel,S.A 2019
https://www.euskaltel.com/CanalOnline/inversores/-
gobierno-corporativo#20151026085847507

En 2019 participaron consultores 
externos e independentes para o 
proceso da determinación da retribu-
ción dos conselleiros

102-37
Informe de Remuneracións dos
Conselleiros de Euskaltel,S.A 2019.
https://www.euskaltel.com/CanalOnline/inversores/go-
bierno-corporativo#20151026085847507

Implicación dos 
grupos de interese 
na retribución

Grupo
-

-

102-38 Grupo - -
Cociente anual 
de retribución

A relación entre remuneracións no colectivo 
«Outros Profesionais» é do 50,77 % 
(só se inclúe persoal de convenio)

Tomando como referencia o colectivo 
«Outros Profesionais», o incremento 
salarial en retribución fixa en 2019 foi 
dun 3 %.

102-39 Porcentaxe de 
incremento do 
cociente anual 
de retribución

Grupo - -

102-42 1. Grupo Euskaltel, un
 Negocio Responsable 

Identificar e seleccionar 
grupos de interese Grupo

102-43
As vías de comunicación cos grupos de intere-
se baséanse en diversas ferramentas de comu-
nicación, tales como: as redes sociais, a 
relación cos medios e a colaboración con 
universidades e outras institucións, no caso 
das relacións coa sociedade; páxinas web, 
aplicacións móbiles, enquisas a clientes e a 
atención ao cliente, no caso das relacións con 

clientes; a intranet e canles de comunicación 
interna, no caso das relacións cos empregados; 
a oficina de relacións cos investidores e o Xunta 
Xeral de Accionistas, no caso das relacións cos 
Accionistas; e a Canle Ética para todos os grupos 
de interese.Para a realización da análise de 
materialidade realizado para o exercicio 
2018-2019, os clientes e os accionistas 
participaron directamente na elaboración da 
memoria mediante enquisas.

Enfoque de implicación 
de grupos de interese Grupo

1. Grupo Euskaltel, un
 Negocio Responsable 102-40 Listaxe de grupos

de interese
Grupo -

102-41 Negociación
 colectiva

Grupo - Principio 
1 e 3

O 87,03% dos empregados do Grupo 
Euskaltel están cubertos por convenios 
colectivos. Exclúyense Xerentes e 
Directores.

- -

-

- -

Con carácter xeral, durante 2019 leváronse 
ao Consello temas relacionados co negocio 
nos territorios onde opera o Grupo 
Euskaltel informes de xestión mensuais, 
formulación das contas anuais, proposta de 
aplicación do resultado, proposta de 
pagamento de dividendos, información 
pública periódica, orzamentos e definición 
de obxectivos, aprobación de diferentes 
informes anuais, convocatorias de Xunta 
Xeral Ordinaria e de Xunta Xeral Extraordi-
naria de
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Práctica de rendición de contas

As vías de comunicación cos grupos de intere-
se baséanse en diversas ferramentas de comu-
nicación, tales como: as redes sociais, a 
relación cos medios e a colaboración con 
universidades e outras institucións, no caso 
das relacións coa sociedade; páxinas web, 
aplicacións móbiles, enquisas a clientes e a 
atención ao cliente, no caso das relacións con 

clientes; a intranet e canles de comunicación 
interna, no caso das relacións cos empregados; 
a oficina de relacións cos investidores e o Xunta 
Xeral de Accionistas, no caso das relacións cos 
Accionistas; e a Canle Ética para todos os grupos 
de interese.Para a realización da análise de 
materialidade realizado para o exercicio 
2018-2019, os clientes e os accionistas 
participaron directamente na elaboración da 
memoria mediante enquisas.

102-44
 1. Grupo Euskaltel, un 
  Negocio Responsable 

Temas principais e 
consideracións 
tratadas Grupo - -

Estándares Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Respuesta al indicador / 
Apartado

1. Grupo Euskaltel, un 
Negocio Responsable

102-45
Entidades incluídas nos 
estados financeiros 
consolidados

Grupo
- -

Euskaltel, S. A.
R Cable y Telecable Telecomunicaciones S.A.U 
EKT Cable y Telecomunicaciones, S.L.U.

102-46 8. Anexos
Definición do contido de 
informe e as fronteiras dos 
temas

Grupo - -

102-47 Lista de temas 
materiais Grupo - -

-8. Anexos 102-48
Re expresións de 
información Grupo -

102-49
Cambios na 
rendición 
de contas

Grupo - -
Durante 2019 non houbo cambios na 
rendición de contas respecto da
memoria de 2018

102-50 Ejercicio 2019
Período de 
elaboración 
do informe

Grupo - -

102-51 Grupo - -

Contraportada

Data do último 
informe

Ejercicio 2018

102-52 AnualCiclo de rendición 
de contas Grupo - -

102-53

Punto de contacto 
para cuestións 
relacionadas co 
informe

Grupo - -

Informe de Verificación de AENOR 
102-54

Declaracións sobre o nivel de 
conformidade cos estándares 
de GRI

Grupo -
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Estándares  Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

102-55
Índice de
contidos GRI Grupo - -8. Anexos

102-56

Informe de verificación de AENOR
O Grupo Euskaltel solicita os servizos de 
AENOR, empresa externa acreditada, 
para a verificación da Memoria de 
Empresa Responsable segundo o 
estándar GRI, e para a verificación do 
Estado de

Revisión 
externa
 

Grupo - -

GRI 201 Desempeño económico

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados nos capítulos 7. Sociedade, 6. Ambiente e 3. Persoas

103-2 Enfoque de xestión 
e compoñentes Grupo -

103-1
Explicación do tema 
material e as súas 
fronteiras

Grupo

GRI 103 Enfoque de Xestión

103-3 Avaliación do 
enfoque de 
xestión

Grupo --

--

Principio
6

201-1
Valor económico 
directo xerado e 
distribuído

Grupo
-7. Sociedade 

201-2

Debido á natureza de nosa actividade, 
non existen riscos nin implicacións 
financeiras derivadas das consecuen-
cias do cambio climático.
 

Implicacións financeiras 
e outros riscos e 
oportunidades do 
cambio climático
 

Grupo -

201-3 Grupo -

Obrigacións derivadas de 
plans de beneficios sociais e 
outros plans de xubilación

O 100 % dos empregados do Grupo 
Euskaltel dispoñen dunha serie de 
beneficios sociais, que teñen que ver 
cos produtos ou servizos que se 
prestan.

201-4
Durante 2019, o importe recibido a través 
de subvencións e axudas das administra-
cións publicas ascendeu a un total de 
929.422,89 euros.

Asistencia financeira 
recibida de 
administracións 
públicas

Grupo - -

Enfoque de xestión indicado 
en cada unha das sección 
desta táboa.
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Estándares Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección 

GRI 202 Presenza no mercado

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados nos capítulos 2. Bo Goberno Corporativo e 3. Persoas

202-1
Cociente de salario de 
entrada base por xénero 
comparado co salario 
mínimo local

Grupo
-

-

A relación entre o salario inicial e o salario 
mínimo local (Salario Mínimo Interprofe-
sional) do Grupo en 2019 é de 1,66 en 
mulleres e de 1,33 en homes

GRI 203  Impactos económicos indirectos

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel  Enfoque de xestión e avaliación 
contemplados no capítulo 7. Sociedade

203-1
Investimento en 
infraestruturas e 
servizos de apoio

Grupo

O Grupo Euskaltel basea a súa vocación 
e enfoque de operador integral de 
telecomunicacións con garantías de 
evolución a futuro no despregamento 
dunha rede propia de alta capacidade e 
capilaridade.

En consecuencia, o investimento 
realizado en 2019 referido a investimen-
tos en infraestruturas e servizos de 
apoio foi de 100.406.841 euros.

-

203-2
Impactos 
económicos 
indirectos 
significativos

GrupoDurante 2019, non existiron impactos 
económicos indirectos significativos -

202-2 Grupo
Porcentaxe de directivos 
que proceden da 
comunidade local

O equipo Directivo do Grupo está 
formado polo Conselleiro Delegado, os 
Directores de Centros de Decisión e os 
Directores de Función.

O 96,30 % do equipo directivo procede 
de España, incluído o CEO e o Presiden-
te (27 persoas). Só unha persoa do 
equipo directivo procede doutro país 
que non é España

Principio 
6
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POBREZIA 

POBREZIA 

POBREZIA 



Estándares Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

-

-

GRI 204  Prácticas de adquisición

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 5. Provedores

GRI 205  Anticorrupción

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 2. Bo Goberno Corporativo

GRI 206  Prácticas de competencia desleal

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 6. Ambiente

204-1 Proporción de gasto en 
provedores locais Grupo

O 46,4 % do volume total de compras 
realízase a provedores locais (Euskadi, 
Galicia e Asturias)

O 47,0 % do volume total de compras 
realízase a provedores do resto do estado 
español

205-1

Operacións avaliadas en 
relación con riscos 
relacionados con corrupción

Grupo

205-2

Comunicación e formación 
sobre políticas e 
procedementos 
anticorrupción

Grupo Principio 
10

Principio 
10

Principio 
10

2. Bo Goberno Corporativo

206-1

Accións legais por cuestións 
de competencia desleal, 
anticompetencia e prácticas 
monopolísticas

Grupo

Durante 2019 non existiron accións legais 
por cuestións de competencia desleal, 
anticompetencia ou prácticas 

Durante 2019, en execución dun Plan de 
comunicación e formación sobre cumprimento 
normativo, realizáronse formacións da Política 
Anticorrupción e sobre o Código Ético, entre 
outras formacións.
Nese sentido, un 97,96 % dos empregados 
completaron formacións en materia de 
anticorrupción e aceptado expresamente a Política 
Anticorrupción do Grupo, alcanzando a un total de 
577 persoas.
Así mesmo, un 100 % dos empregados 
completaron formacións no Código Ético e 
aceptaron expresamente os compromisos 
recollidos nel, alcanzando un total de 586 persoas.
Respecto ao Consello de Administración, en 
decembro de 2019 comunicouse á Comisión de 
Auditoría e Control un Informe do Responsable de 
Cumprimento Normativo sobre a revisión do 
Sistema Antisuborno implantado, póndose o 
mesmo á súa disposición. En febreiro de 2020 vai 
realizarse un novo traslado deste Informe á 
Comisión de Auditoría e Control para que esta o 
remita ao Consello de Administración, e no mes de 
marzo de 2020 está proxectada unha formación 
específica sobre corrupción e suborno ao Consello 
de Administración.

205-3
Incidentes confirmados de 
corrupción e accións 
desenvolvidas

Grupo

Durante o ano 2019, non se produciu 
ningún incidente relativo á 
contravención das normativas e o bo 
goberno establecidos
polo Grupo.
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Estándares Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

302-2

302-1

Consumo de enerxía total en 2019: 
68.725,66 Mwh
(aumento do 1,06 % respecto de 2018) 
Detalle por fonte enerxética:

Consumo eléctrico en 2019: 67,242,46 
Mwh (aumento do 1,34 % respecto de 
2018)
-Consumo de gas natural en 2019: 
129,56 Mwh (aumento do 0,18 % respecto
de 2018)
-Consumo de gasóleo en 2019: 1.353,64 
Mwh (diminución do 10.84 % respecto de 
2018)

Consumo de enerxía 
dentro e fóra da 
organización
 

Grupo Principio
7 y 8 

GRI 302  Enerxía

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 6. Ambiente

301-2
Porcentaxe de Materiais Reciclados en 
2019: 55,99 % (diminución do 12,05% 
respecto de 2018)

Materiais 
reciclados 
consumidos

Grupo

-

-

301-3
Porcentaxe dos produtos vendidos e os seus 
materiais de embalaxe que se recuperan ao 
final da súa vida útil en 2019: 1,73 % 
(aumento do 0,03% respecto de 2018)

Produtos reutilizados e 
materiais de envasado Grupo

--

301-1

Consumo de Papel en 2019: 144,19 
Toneladas (redución do 23,42 % respecto 
de 2018)
Consumo de Equipos Electrónicos e 
Eléctricos en 2019: 253,99 toneladas 
(aumento do 59,51 % respecto de 2018

Materiais utilizados 
por peso ou volume
 

Grupo

Principio
7 y 8 

Principio
7,8 y 9

Principio
7,8 y 9

Principio
7,8 y 9

GRI 301 Materiais

302-4
Redución do consumo enerxético en 
2019: 721,5 Mwh (aumento do 1,06 % 
respecto de 2018)

Redución do 
consumo de 
enerxía

Grupo

303-5
Redución da enerxía requirida por 
produtos e servizos en 2019: 0,35 
(Redución do 1,51 % respecto de 2018)

Reducións nos 
requirimentos 
enerxéticos dos 
produtos e servizos
 

Grupo

302-3
Intensidade Enerxética total en 2019: 
22,77 Mwh (redución do 1,51 % respecto
de 2018)

Intensidade 
enerxética Grupo Principio

8 
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Estándares Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

303-3
Auga reciclada 
e reutilizada

303-2
Fontes de auga afectadas 
significativamente por 
extracción de auga

O Grupo Euskaltel non rexistra 
fontes de auga afectadas pola 
súa extracción de auga

O Grupo Euskaltel non 
recicla nin reutiliza auga

304-1

Instalacións operativas 
propias, arrendadas, 
xestionadas que sexan 
adxacentes, conteñan ou 
estean situadas en áreas 
protexidas e áreas non 
protexidas de gran valor para 
a biodiversidade

Grupo Principio
8 

303-1

A auga consumida provén da rede de 
abastecemento do Consorcio de Augas 
del Gran Bilbao, no caso de Euskaltel e, 
no caso de R, das redes da Empresa 
Municipal de Augas da Coruña S.A., 
Aqualia e Viaqua, dependendo da 
localización dos centros de traballo.

No caso de Telecable, a auga procede 
da Empresa Municipal de Aguas de 
Gijón S.A., no caso dos edificios do 
Parque Tecnolóxico de Xixón; e, no caso 
do CPD de Oviedo, da rede xestionada 
por FCC Aqualia, Concesionaria do 
Servizo de Auga e Saneamento de 
Oviedo.

Consumo total de auga en 2019: 7.900 
m3 (aumento do 5,92 % respecto de 
2018)

 

Consumo de 
auga por 
fontes

Grupo

Grupo

Grupo

Principio
7 e 8 

Principio
7 e 8 

Principio
8 e 9 

GRI 303 Agua

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 6. Ambiente

GRI 304 Biodiverdividade

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 6. Ambiente
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Principio
8 

Principio
8 

Principio
8 

Estándares Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

O Grupo Euskaltel non é propietario de 
solo en hábitats ricos en biodiversidade e 
durante o 2019 non se rexistraron 
impactos sobre a biodiversidade nin en 
áreas protexidas, de patrimonio universal 
ou reservas da biosfera. Debido a iso, non 
se afectou a áreas onde existen hábitats 
de especies en perigo de extinción

304-2
Impactos significativos das 
actividades, produtos e 
servizos sobre a 
biodiversidade

Grupo

304-3 Hábitats protexidos 
ou restaurados Grupo

304-4

Especies da Listaxe 
Vermella da IUCN e incluídas 
nas listaxes de conservación 
nacionais cuxos hábitats se 
atopan en áreas afectadas 
pola actividade

Grupo

137

-

305-1

As fontes de emisión consideradas no 
alcance 1 son: o consumo de combusti-
ble polos grupos electróxenos e polos 
coches de flota en misións de traballo, 
máis os motivados por escapes de 
gases fluorados.
Tamén se inclúe o gas natural das 
oficinas de Xixón.

Emisións directas de GEI (Alcance 1) en 
2019: 794,58 tn, reducíndose nun 37,5 % 
respecto do ano anterior.

Emisións directas de 
GEI (alcance 1) Grupo

Principio
7,8 e 9

Principio
7,8 e 9

Principio
8 

Principio
8 e 9

GRI 305  Emisións

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 6. Ambiente

305-2

A fonte de emisión considerada no 
alcance 2 é o consumo eléctrico.

Emisións indirectas de GEI (Alcance 2) 
en 2019: 20.777,94 tn (redución do
3,63 % respecto de 2018)

Emisións indirectas de 
GEI (alcance 2) Grupo

As fontes de emisión consideradas no 
alcance 3 son: o consumo de combustible 
derivado do uso de medios de transporte 
non propiedade do Grupo utilizados en 
misións de empresa (coches propiedade dos 
empregados, avións, trens, taxis).

Emisións indirectas de GEI (Alcance 3) en 
2019: 307,92 tn (redución do 7,09 % respecto
de 2018)

305-3 Outras emisións indirectas 
de GEI (alcance 3) Grupo

Intensidade das emisións de GEI en 2019: 
7,15305-4 Intensidade de emisións de 

GEI Grupo
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Principio
8 e 9

Principio
8 e 9

Principio
8 e 9

Principio
7 e 8

Principio
7 e 8

Principio
8 

306-1 Vertedura total de 
augas segundo 
calidade e destino

Grupo

-O Grupo Euskaltel non ten vertedura de 
augas residuais industriais e a vertedura 
de augas sanitarias realízase á rede de 
saneamento municipal nas localizacións 
do Grupo Euskaltel

Xeración de residuos non perigosos 
(Papel) en 2019: 19,53 toneladas (redución 
do 20,43 % respecto de 2018)

Xeración de residuos perigosos (RAEE, 
Baterías de chumbo acedo, fluorescentes) 
en 2019: 279,53 toneladas (aumento do 
46,83 % respecto de 2018)

306-2 Residuos por tipoloxía e 
método de tratamento Grupo

306-3 Durante o 2019 non se rexistraron 
derramos accidentais

Verteduras 
significativas Grupo

Estándares Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

305-5 Redución de emisións
de GEI Grupo -

Redución das emisións de GEI respecto de 
2018: 5,54 %

305-6

O Grupo Euskaltel non produce, importa 
nin exporta gases que esgotan a capa 
de ozono.
Desde 2012 Euskaltel ten establecido un 
plan de substitución do gas R-22, de tal 
forma que cando se produza unha fuga 
deste gas, o equipo é eliminado ou 
recargado con outros gases refrixeran-
tes que non impactan na capa de ozono 
(R-434.A ou R-424.A)

Emisións de 
substancias 
que esgotan 
o ozono

Grupo -

305-7 NONx, SOx e outras 
emisións atmosféricas Grupo

Emisións atmosféricas durante 2019: 1,2606 
(aumento do 60,87 % respecto do ano anterior)
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Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
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Principio
7 e 8

Principio
8 

Principio
8

401-1  8. Anexos Novas contratacións de 
empregados e cociente de 
rotación

Grupo Principio
6

GRI 401 Emprego

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 3. Persoas

-

308-1

O 100 % dos provedores do Grupo Euskaltel 
deben superar un proceso de homologa-
ción e avaliacións que inclúen especial-
mente criterios ambientais.

Durante 2019, entraron 61 provedores 
novos que seguiron o mesmo procede-
mento de homologación e avaliación 
ambiental.
 

O 100 % dos provedores do Grupo Euskaltel 
deben superar un proceso de homologa-
ción e avaliacións que inclúen especial-
mente a análise de impactos ambientais.

Durante 2019, seguiuse o mesmo procede-
mento anual de avaliación ambiental e a 
realización de accións correctivas no 100 % 
dos provedores

Novos provedores que 
foron avaliados 
segundo criterios 
ambientais
 

Grupo Principio
9

Principio
9

GRI 308   Avaliación ambiental de provedores

307-1
Incumprimentos da 
lexislación e 
normativa 
ambiental

Grupo -
Durante 2019, non existiron incumprimen-
tos da lexislación e normativa ambiental.

308-2

Impactos 
ambientais 
negativos na 
cadea de valor 
e accións 
desenvolvidas

Grupo

Estándares Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

306-4
Transporte de 
residuos 
perigosos

Grupo

Todos os residuos perigosos, incluídos os 
procedentes de baterías de chumbo, 
entréganse a xestores de residuos 
autorizados situados en Euskadi, Galicia e 
Asturias principalmente, nalgúns casos 
puntuais a xestores autorizados doutras 
comunidades autónomas

306-5 Masas de auga afectadas por 
verteduras e escoamento Grupo -

Durante o 2019 non se produciron verteduras 
que afecten a fontes de auga nin a ecosiste-
mas.. 
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402-1
Período mínimo de 
preaviso en relación con
cambios operacionais
 

Grupo -

Con carácter xeral, os cambios organizativos 
son comunicados previamente á súa oficializa-
ción nos organigramas que se colgan na 
intranet das compañías, aos empregados 
afectados e á área afectada, sen que exista un 
período mínimo de preaviso.

403-2 3. Persoas

Tipos de accidentes e 
cocientes de accidentes 
laborais, enfermidades 
profesionais, días perdidos, e 
absentismo, e nú mero de 
falecementos relacionados

Grupo

403-1

O 100 % do persoal das compañías do 
Grupo ten representación social en 
materia de seguridade e saúde no traballo 
a través dos seus respectivos Comités de 
Seguridade e Saúde

Representación de 
traballadores en 
comités de saúde e 
seguridade conxuntos

Grupo

GRI 403  Saúde e seguridade ocupacional

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 3. Persoas

403-3

Nas compañías do Grupo non se 
identifican actividades profesionais ou 
postos de traballo que teñan unha 
incidencia ou un risco elevados de 
enfermidade sobre o persoal.

Traballadores cun risco ou 
incidencia elevada de 
enfermidades relacionadas 
co traballo desempeñado

Grupo

-

-

-

-403-4

Durante o ano 2019, realizouse o proceso de 
información, consulta e participación 
respecto dos documentos desenvolvidos 
polo Sistema de Xestión da Seguridade e 
Saúde Laboral para a súa migración á 
norma ISO 45001;2018 así como a renova-
ción/cambio dos Servizos de Prevención 
Alleos para as disciplinas Técnicas e de 
Medicamento do Traballo.
Mantéñense en vixencia os temas de saúde 
e seguridade laboral dos convenios 
colectivos polos que se rexen as tres 
empresas do Grupo

Temas de saúde e seguridade 
laboral tratados en acordos 
formais coa representación 
legal dos traballadores

Grupo

Estándares Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

401-2

Beneficios ofrecidos a 
empregados a xornada 
completa que non se 
ofrecen a empregados 
temporais ou a xornada 
parcial

Grupo
O Grupo Euskaltel ofrece as mesmas 
condiciones laborais a todos os emprega-
dos independentemente do seu tipo de 
contrato ou xornada.

401-3 Permisos parentais Grupo - 3. Personas 
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GRI 402   Relacións laborais

TTema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel Enfoque de xestión 
e avaliación contemplados no capítulo 3. Persoa

Principio
6

Principio
6

Principio
3
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404-2  3. Persoas 
Programas para mellorar as 
habilidades dos empregados 
e de asistencia na transición

Grupo -

404-1 8. Anexos Media de horas de formación 
anuais por empregado
 

Grupo Principio
6 

GRI 404  Formación e educación

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 3. Persoas

404-3  3. Persoas 

Porcentaxe de empregados 
que reciben avaliacións de 
desempeño e
desenvolvemento 
profesional

Grupo Principio
6 

405-2 8. Anexos 
Cociente de retribución 
de mulleres en relación 
cos homes

Grupo

405-1 2. Bo Goberno Corporativo
3. Persoas

Diversidade dos órganos 
de goberno e o persoal Grupo Principio

6 

Principio
6 

GRI 405  Diversidade e Igualdade de Oportunidades

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 3. Persoas

406-1 En 2019 non se produciron incidentes de 
discriminación

Incidentes de discriminación 
e accións correctivas 
implantadas

Grupo Principio
6

GRI 406  Non Discriminación

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 3. Persoas

407-1

O Grupo Euskaltel cumpre coa legalidade vixente 
en materia de liberdade de asociación e negocia-
ción colectiva cos seus empregados.
Ademais, o Código Ético e a Canle Ética cobren 
todos os riscos potenciais de vulneración de 
Dereitos Humanos, concretamente o dereito á 
liberdade de asociación e de negociación colectiva.
Así mesmo, dado que a actividade do Grupo e o 
seu volume de compras son fundamentalmente 
locais, nacionais ou dentro da Unión Europea, non 
existe un risco significativo de incumprimento do 
dereito á liberdade de asociación e negociación 
colectiva na súa cadea de subministración.
 

Operacións ou provedores 
nos que a liberdade de 
asociación e negociación 
colectiva pode estar en 
risco

Grupo Principio
3 

GRI 407   Liberdade de asociación e negociación colectiva

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 2. Bo Goberno Corporativo, no capítulo 3.
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Standards Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

Grupo408-1

O Grupo Euskaltel cumpre coa 
legalidade vixente, que prohibe a 
admisión ao traballo de menores de 
idade. Ademais, o Código Ético e a Canle 
Ética cobren todos os riscos potenciais 
de vulneración de Dereitos Humanos, 
concretamente a prohibición do traballo 
infantil.

Así mesmo, dado que a actividade do 
Grupo e o seu volume de compras son 
fundamentalmente locais, nacionais ou 
dentro da Unión Europea, non existe un 
risco significativo de explotación infantil 
na súa cadea de subministración.

Operacións e provedores 
identificados que implican un 
risco potencial de incidentes 
de explotación infantil

GRI 408   Traballo Infantil

Tema non material para o Grupo Euskaltel

409-1

O Grupo Euskaltel cumpre coa 
legalidade vixente, que prohibe o 
traballo forzoso, ofrecendo libremente o 
traballo e dando liberdade aos 
empregados de deixalo cando queiran.

Ademais, o Código Ético e a Canle Ética 
cobren todos os riscos potenciais de 
vulneración de Dereitos Humanos, 
concretamente a prohibición do traballo 
forzoso.

Así mesmo, dado que a actividade do 
Grupo e o seu volume de compras son 
fundamentalmente locais, nacionais ou 
dentro da Unión Europea, non existe un 
risco significativo de traballo forzoso na 
súa cadea de subministración.

O persoal de seguridade que presta servizos 
no Grupo Euskaltel pertence a organizacións 
que recibiron o Código Ético do Grupo cando a 
sinatura da prestación dos seus servizos, 
onde se inclúen cláusulas de dereitos 
humanos.
Por tanto, este persoal comprométese a 
cumprir co contido do Código Ético. Así 
mesmo, as empresas contratadas son 
informadas da existencia da Canle Ética para 
a formulación de consultas e denuncias ante 
incumprimentos de dereitos humanos.

Operacións ou provedores 
con risco significativo por 
incidentes de traballo 
forzoso

Grupo Principio
4

Principio
5 

GRI 409   Traballo Forzoso

Tema non material para o Grupo Euskaltel

410-1
Persoal de seguridade 
formado en políticas ou 
procedementos de 
Dereitos Humanos
 

Grupo Principio
1 y 2 

GRI 410  Prácticas de seguridade colectiva

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 5. Provedores
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Standards Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

412-1

O Código Ético e a Canle Ética cobren todos 
os riscos potenciais de vulneración de 
Dereitos Humanos. Por ese motivo, non se 
considerou necesario realizar unha análise 
nesta materia entre os empregados.

Así mesmo, debido a que a maioría dos 
provedores se rexen pola lexislación 
española, non se considerou necesario 
realizar análise en materia de Dereitos 
Humanos na cadea de subministración.

Operacións que foron 
obxecto de revisións ou 
avaliacións de impacto 
en materia de Dereitos 
Humanos

Grupo

O Código Ético recolle cláusulas en materia 
de Dereitos Humanos.
Os empregados reciben formacións do 
Código Ético e da existencia da Canle Ética 
para asegurarse que non se vulneran estes 
dereitos.

Durante 2019, o 100 % dos empregados 
completaron formacións do Código Ético e 
aceptaron expresamente os compromisos 
contidos neste, alcanzando un total de 586 
persoas.

412-2 Formación a empregados 
en políticas e procedementos 
de Dereitos Humanos
 

Grupo -

O Grupo Euskaltel non ten acordos de 
investimento significativos que inclúan 
cláusulas de Dereitos Humanos ou que 
sexan obxecto de análise en materia de 
Dereitos Humanos.

412-3

Acordos significativos de 
investimento e contratos que 
inclúen cláusulas de Dereitos 
Humanos ou foron obxecto 
de avaliacións na materia

Grupo

-

Grupo411-1
No ámbito de actividade do Grupo 
Euskaltel non existen colectivos 
indíxenas

Nú mero de casos de 
violación dos dereitos 
dos pobos indíxenas

GRI 411  Dereitos da poboación indíxena

Tema non material para o Grupo Euskaltel

GRI 412   Avaliación de Dereitos Humanos

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 2. Bo Goberno Corporativo, no capítulo 3.
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415-1
O Grupo Euskaltel non realiza ningún tipo 
de contribución económica nin en especie a 
partidos políticos nin aos seus candidatos
 

Contribucións políticas Grupo Principio
10

GRI 415  Política Pública

Tema non material para o Grupo Euskaltel

O 100 % dos provedores do Grupo Euskaltel 
deben superar un proceso de homologación 
e avaliacións, que inclúen especialmente 
criterios sociais baseados na seguridade e 
saúde no traballo e na aceptación do Código 
Ético, que inclúe cláusulas laborais e de 
Dereitos Humanos, así como a Política 
Anticorrupción.

Durante 2019, entraron 61 provedores novos 
que seguiron o mesmo procedemento de 
homologación e avaliación de criterios 
sociais.

414-1
Novos provedores que 
foron avaliados segundo 
criterios sociais

Grupo

414-2

O 100 % dos provedores do Grupo Euskaltel 
deben superar un proceso de homologación 
e avaliacións, que inclúen especialmente a 
análise de impactos sociais baseados na 
seguridade e saúde no traballo e na 
aceptación do Código Ético, que inclúe 
cláusulas para previr impactos laborais e 
de Dereitos Humanos, así como a Política 
Anticorrupción.

Durante 2019, seguiuse o mesmo procede-
mento anual de avaliación social e a 
realización de accións correctivas no 100 % 
dos provedores

Impactos sociais 
negativos na cadea 
de valor e accións 
desenvolvidas

Grupo

GRI 414   Avaliación social de provedores

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 5. Provedores

413-2
O Grupo Euskaltel non ten centros de 
operacións que teñan ou poidan ter 
efectos negativos sobre comunidades 
locais.

 7.  Sociedade 

Operacións con impactos 
negativos significativos 
actuais e potenciais sobre 
as comunidades locais

Grupo

Grupo

Principio 
1

Principio 
1

Principio 
2

Principio 
2

413-1
Operacións con implicación da 
comunidade local, avaliacións 
de impacto, e programas de 
desenvolvemento

GRI 413  Comunidades locais

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel  Enfoque de 
xestión e avaliación contemplados no capítulo 7. Sociedade
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Standards Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

Durante 2019, non existiron incidentes de 
incumprimento relacionados con comuni-
cacións de márketing 

417-2
Incidentes de incumprimento 
relacionados coa información 
e a etiquetaxe dos produtos e 
servizos

Grupo

-

Durante 2019, non existiron incidentes 
de incumprimento relacionados coa 
información e a etiquetaxe dos produtos
e servizos.
 

-

417-3
Incidentes de 
incumprimento 
relacionados con 
comunicacións de 
márketing

Grupo -

416-2

Durante 2019, non existiron incidentes 
de incumprimento relacionados cos 
impactos sobre a saúde e a seguridade 
dos produtos e servizos.

O Grupo Euskaltel é responsable da posta 
no mercado de equipos fabricados  por 
terceiros, asegurándose de que tanto os 
equipos que adquire como os que 
comercializa cumpren a lexislación 
vixente, especialmente respecto de 
campos electromagnéticos.

Incidentes de incumprimento 
relacionados cos impactos 
sobre a saúde e a seguridade
dos produtos e servizos

Grupo -

Todos os produtos fornecidos polo Grupo 
Euskaltel están homologados e cumpren 
coas esixencias establecidas polos 
diferentes organismos nacionais e 
internacionais.
O Grupo cumpre cos requisitos legais 
sobre o tratamento de datos persoais dos 
produtos e servizos contratados polos 
seus clientes segundo o establecido no 
RGPD.
Así mesmo, cumpre cos requisitos legais 
sobre a etiquetaxe dos envases dos 
equipos que facilita aos seus clientes, 
segundo o establecido pola Lei 11/1997 de 
envases e residuos de envases.

417-1

Requisitos de información 
e etiquetaxe dos produtos
e servizos Grupo

Grupo -416-1
Avaliación dos impactos
sobre saúde e seguridade
dos produtos e servizos

GRI 416   Saúde e Seguridade dos clientes

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel  
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 7. Sociedade

GRI 417    Márketing e etiquetaxe

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel 
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 4. Clientes
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Standards Descrición Alcance ODS
Pacto 

Mundial
Resposta ao indicador / 
Sección

En 2019 recibiuse unha reclamación 
procedente de organismos de 
consumo con importe sancionador de 
150 €

419-1

Incumprimento 
das leis e 
regulacións na 
área social e 
económica
 

Grupo

Durante 2019 recibíronse 42 reclamacións 
de clientes presentadas directamente ante 
a DPD e 7 reclamacións a través da AEPD. 
Non houbo ningunha sanción firme e 
unicamente hai un expediente sancionador 
en trámite

Grupo -

-

418-1

Denuncias substanciais 
relacionadas con gretas na 
privacidade dos clientes e 
perdas de datos de clientes
 

GRI 418   Privacidade dos clientes

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel 
Enfoque de xestión e avaliación contemplados no capítulo 4. Clientes

GRI 419  Cumprimento socioeconómico

Tema incluído na análise de materialidade do Grupo Euskaltel 
Enfoque de xestión e avaliación contemplados en capítulo 7. Sociedade
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Contido Sección

1. Grupo Euskaltel, un Negocio Responsable
2. Bo Goberno Corporativo
4. Clientes
5. Provedores

Modelo de negocio,
organización, estrutura e
contorna empresarial

8.3. Índice de contidos Lei 11/2018

1. Grupo Euskaltel, un Negocio Responsable

1. Grupo Euskaltel, un Negocio Responsable

Dentro dos principais factores e tendencias que afectan á evolución do Grupo 
Euskaltel destaca o aumento significativo do interese dos seus accionistas por 
criterios ASG. Esta é unha tendencia crecente, identificada non só internamente 
senón tamén externamente a partir de estudos externos que presaxian que os 
criterios de investimento en materia de ASG serán cada vez máis relevantes para os 
xestores de fondos á hora de establecer as súas decisións de investimento.

Mercados nos que opera a compañía 
empresarial

Obxectivos e estratexias da organización

Principais factores e tendencias que 
afecten á futura evolución da organización

MODELO DE NEGOCIO

1. Grupo Euskaltel, un Negocio Responsable

1. Grupo Euskaltel, un Negocio Responsable

Políticas de sustentabilidade

Riscos de sustentabilidade

6. Ambiente

A aplicación do principio de precaución desde un punto de vista ambiental realízase a 
partir do mantemento e revisión dos seus sistemas de xestión ambiental (EMAS, ISO 
14001:2015, ISO 50001:2011) e da súa renovación permanente.

Efectos das actividades da empresa no 
Ambiente e sobre a saúde e a seguridade, 
procedementos de avaliación ou 
certificación ambiental

Principio de precaución
 

8. Anexos
Recursos dedicados á prevención 
de riscos ambientais

MODELO DE SUSTENTABILIDADE

INFORMACIÓN AMBIENTAL

INFORMACIÓN XERAL

O Grupo Euskaltel ten un Seguro de Responsabilidade Civil que cobre riscos e 
responsabilidades por contaminación ambiental accidental.
Este seguro ten un custo anual de 121.316,89 euros.

Provisións e garantías para riscos 
ambientais

GRUPO EUSKALTEL 8. ANEXOS
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Contido Sección

6. Ambiente

Debido á natureza da actividade do Grupo Euskaltel, non existen impactos en materia 
de contaminación lumínica nin acústica.

Medidas 
asociadas a 
emisións de 
carbono

Medidas 
asociadas a 
contaminación 
lumínica, ruído e 
outras

CONTAMINACIÓN

6. Ambiente

6. Ambiente 

Debido á natureza da actividade de Grupo Euskaltel, non se considera material nin se 
realizan accións en materia de desperdicio alimentario.

Iniciativas 
encamiñadas 
a favorecer a 
economía circular

Medidas 
asociadas a 
contaminación 
lumínica, ruído 
e outras

Accións 
para combater 
o desperdicio 
de alimentos

RESIDUOS E ECONOMÍA CIRCULAR

6. .Ambiente

6. Ambiente

6. Ambiente

Auga: consumo 
e subministración

Materias primas: 
consumo e medidas 
de redución

Enerxía: consumo, 
medidas de 
eficiencia 
enerxética

CONSUMOS
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Contido Sección

8. Anexos 

Número total e 
distribución de 
empregados por 
sexo, idade, país 
e clasificación 
profesional

8. Anexos 

8. Anexos

8. Anexos 

Número total e 
distribución de 
modalidades de 
contrato de 
traballo

Media anual de contratos 
indefinidos, de contratos 
temporais e de contratos 
a tempo parcial por sexo, 
idade e clasificación 
profesional

Número de 
despedimentos 
por sexo, idade e 
clasificación 
profesional;
 

INFORMACIÓN SOCIAL E RELATIVA AO PERSOAL

6. Ambiente

Máis aló das medidas adoptadas para reducir o seu impacto sobre o cambio climático, 
debido á natureza da súa actividade o Grupo Euskaltel non prevé que o cambio 
climático teña consecuencias financeiras significativas sobre o seu negocio

Emisións 
de efecto
invernadoiro

Medidas de 
adaptación ao 
cambio climático

CAMBIO CLIMÁTICO

Grupo Euskaltel ten o compromiso de reducir para 2020 o 25 % das súas emisións de 
Gases de Efecto Invernadoiro.

Metas de 
redución 
de emisións

O Grupo Euskaltel non é propietario de chan en hábitats ricos en biodiver-
sidade e durante o 2019 non se rexistraron impactos sobre a biodiversida-
de nin en áreas protexidas, de patrimonio universal ou reservas da 
biosfera. Debido a iso, non se afectaron áreas onde existen hábitats de 
especies en perigo de extinción.

Medidas de 
preservación                                                                                                               

Impactos 
causados en
áreas protexidas                                                                                 

BIODIVERSIDADE

EMPREGO

EUSKALTEL TALDEA 8. ANEXOS
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Contido Sección

3. Persoas Organización 
do traballo

8. Anexos 

3. Persoas 

3. Persoas 

3. Persoas 

3. Persoas 

Número de horas 
de absentismo

Medidas de 
conciliación 
familiar

8.  Anexos

8.  Anexos

Remuneracións medias 
e a súa evolución 
desagregados por sexo, 
idade e clasificación 
profesional ou igual 
valor

Diferenzas salariais, a 
remuneración de postos de 
traballo iguais ou de media da 
sociedade

8. Anexos
Informe de Remuneracións dos Conselleiros de Euskaltel, S.A.
https://www.euskaltel.com/CanleOnline/inversores/gobierno- corporati-
vo#20151026085847507

Remuneración media 
dos conselleiros e 
directivosa

As políticas de desconexión laboral serán obxecto de inclusión no marco da actual 
negociación dos diferentes convenios colectivos que aplican ás empresas do Grupo

Políticas de 
desconexión 
laboral

Empregados con 
discapacidade                                                                                                                                                                                     

ORGANIZACIÓN DO TEMPO DE TRABALLO

Condiciones de 
saúde e 
seguridade no 
traballo

Accidentes de 
traballo, en 
particular a súa 
frecuencia e 
gravidade

Enfermidades 
profesionais, 
desagregado por 
sexo
 

SAÚDE E SEGURIDADE LABORAL
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Contido Sección

3. Persoas Organización 
do diálogo 
social

O 87,03 % dos empregados do Grupo Euskaltel están cubertos por convenios 
colectivos. Exclúense Xerentes e Directores.

O Grupo Euskaltel aplica integramente os requisitos en materia de saúde e segurida-
de no traballo dos seus convenios colectivos a partir da súa Política de Saúde, 
Seguridade e Benestar no Traballo e da aplicación da Política e Sistema de Xestión de 
Seguridade e Saúde no Traballo certificado baixo a norma OHSAS 18001:2007 en cada 
unha das súas compañías.sun eta Ongizate Politika oinarri hartuta eta OHSAS 

3. Persoas 

8. Anexos

Porcentaxe de 
empregados cubertos 
por convenio colectivo 
por país

Balance de 
convenios colectivos 
na saúde e a 
seguridade no 
traballo

RELACIÓNS LABORAIS

Políticas 
implantadas no 
campo da 
formación

Cantidade total de 
horas de 
formación por 
categorías 
profesionais

FORMACIÓN E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL

3. Persoas 

Medidas adoptadas 
para promover a 
igualdade, plans de 
igualdade e política de 
non discriminación e 
xestión da diversidade

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

O Modelo de Debida Dilixencia do Grupo Euskaltel en materia de Dereitos Humanos 
baséase no seu Código Ético, que contén cláusulas en materia de Dereitos Humanos 
que deben cumprir todos os membros do Grupo, nas formacións do Código Ético que 
reciben todos os empregados, e na Canle Ética, onde todos os empregados poden 
realizar consultas e denuncias en materia de vulneracións de Dereitos Humanos, e 
que é público para todos os grupos de interese nas páxinas web corporativas das 
compañías do Grupo.

Así mesmo, o Grupo Euskaltel traslada aos seus Provedores o Código Ético para ser 
parte da cadea de subministración do Grupo, e teñen á súa disposición a Canle Ética 
para potenciais vulneracións dos seus Dereitos Humanos.

Procedementos de 
dilixencia debida en 
materia de dereitos 
humanos e, no seu 
caso, mitigación, 
xestión e reparación
 

DEREITOS HUMANOS
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Contido Sección

Durante 2019 non existiron denuncias por vulneración de Dereitos Humanos
Denuncias por 
casos de 
vulneración de 
dereitos humanos

O Código Ético do Grupo Euskaltel contén cláusulas en materia de Dereitos Humanos, 
especialmente en materia de liberdade de asociación e de negociación colectiva. 
Todos os empregados do Grupo reciben formacións do Código Ético e teñen á súa 
disposición a Canle Ética.

Así mesmo, o Grupo Euskaltel traslada aos seus Provedores o Código Ético para ser 
parte da cadea de subministración do Grupo, e teñen á súa disposición a Canle Ética 
para potenciais vulneracións dos seus Dereitos Humanos, incluíndo aquelas en 
materia de liberdade de asociación e de negociación colectiva

O Código Ético do Grupo Euskaltel contén cláusulas en materia de Dereitos Humanos, 
especialmente en materia de prohibición da discriminación, traballo forzoso e 
traballo infantil. Todos os empregados do Grupo reciben formacións do Código Ético e 
teñen á súa disposición a Canle Ética.

Así mesmo, o Grupo Euskaltel traslada aos seus provedores o Código Ético para 
poder ser parte da cadea de subministración do Grupo, e teñen á súa disposición a 
Canle Ética para potenciais vulneracións dos seus Dereitos Humanos, especialmente 
en materia de discriminación, traballo forzoso e traballo infantil.

Promoción e 
cumprimento de 
convenios OIT 
relacionados coa 
liberdade de asocia-
ción e a negociación 
colectiva

Eliminación da 
discriminación no 
emprego, traballo 
forzoso ou 
obrigatorio e 
traballo infantil

2. Bo Goberno Corporativo

Medidas adoptadas 
para previr a 
corrupción e o 
suborno

LOITA CONTRA A CORRUPCIÓN E O SUBORNO 

2. Bo Goberno Corporativo
Medidas para 
loitar contra o 
branqueo de 
capitais

O Grupo Euskaltel, na súa Política Anticorrupción, dotouse dunha instrución sobre 
agasallos, obsequios ou atencións, en virtude da cal prohibe expresamente mecena-
dos a partidos políticos e/ou ás súas fundacións e campañas vinculadas, e compro-
métese ao estrito cumprimento da lexislación aplicable respecto do non financiamen-
to de partidos políticos.

Así mesmo, o Grupo Euskaltel non ten relacións nin realiza achegas a lobbies.

As achegas a asociacións sen ánimo de lucro realizadas polo Grupo Euskaltel e pola 
Fundación Euskaltel móstranse no capítulo 8. Anexo (Páx. 111-112)

Achegas a fundacións 
e outras entidades 
sen ánimo de lucro
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Contido Sección

7. Sociedade

Impacto da actividade da sociedade: 
emprego, o desenvolvemento local, 
poboacións locais e no territorio
 

Nas asociacións onde hai representantes do Grupo Euskaltel, asístese a reunións 
periódicas presenciais cos órganos de goberno das mesmas, para a participación 
directa na toma de decisións das iniciativas ou proxectos. Nas asociacións onde non 
hai representantes do Grupo Euskaltel, asístese a reunións periódicas presenciais 
convocadas polos seus representantes e particípase a partir da colaboración na 
propia iniciativa.

8. Anexos

Diálogo coa 
comunidade local

Accións de 
asociación ou 
patrocinio.

SOCIEDADE

COMUNIDADES LOCAIS

5. Provedores

Inclusión na política de 
compras de cuestións 
sociais, de igualdade de 
xénero e ambientais

5. . Provedores

Consideración nas relacións 
con provedores e 
subcontratistas da súa 
responsabilidade social e 
ambiental

5. Provedores
Sistemas de supervisión e 
auditorías e resultados das 
mesmas

CADEA DE SUBMINISTRACIÓN

4. ClientesMedidas para a 
saúde e a seguridade 
dos consumidores

4. Clientes

Sistemas de 
reclamación, 
queixas recibidas
e resolución das 
mesmas

CONSUMIDORES
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Contido Sección

7. Sociedade
Beneficios 
obtidos, 
país por 
país, antes 
de impostos

7. Sociedade

7. Sociedade

Impostos sobre 
beneficios 
pagados

Subvencións 
públicas 
recibidas

FISCALIDADE
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*Sen CEO e Presidente

4
3

1

<= 30 anos
Muller
Home

22

8.4. Anexo indicadores GRI

INDICADORES LABORAIS

NOVAS CONTRATACIÓNS DE EMPREGADOS

TotalIdade

15
4
11

31 a 50 anos
Muller
Home

3
1
2

>= 51 anos
Muller
Home

TASA ROTACIÓN 
DO PERSONAL

13,81%
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ÍNDICE DE ROTACIÓN EXTERNA DE 2019 POR XÉNERO E IDADE

2018Idade 2019

<=30

31-50

>=51

<=30

31-50

>=51

<=30

31-50

>=51

<=30

31-50

>=51

<=30

31-50

>=51

2
14

10

8

65

29

2
9

1

3

23

6

Homes

Mulleres

MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN POR ANO POR EMPREGADO

MullerIdade Home

0
60

25

0

25

48

0
16

15

0

43

41

40
35

34

44

35

32

Director/a 

Xerente

Outros 
empregados
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*Referido á % de papel reciclado 
utilizado sobre o total de papel 
consumido

INDICADORES AMBIENTAIS

CONSUMO DE MATERIAIS E AUGA

XERACIÓN DE RESIDUOS

MATERIAIS RECICLADOS CONSUMIDOS

Residuos
non perigosos

Residuos
perigosos

2018 2019

Papel

Cable

Equipos

Consumo de auga

188,30
76,32

159,24

144,19

Ud medida

Tn

Tn

Tn

m3

43,27

253,99

7.458 7.900

*Derivado dun cambio lexislativo, cambiouse a consideración dos RAEE como residuos perigosos, en lugar de considerarse residuos non 
perigosos

2018 2019

20192018

Papel 

Ud medida

Tn

Tn

Tn

24,54 19,53

24,54 19,53

190,37 279,53

RAEE*

Baterías de chumbo acedo

Fluorescentes

152,71
37,23

0,43

237,07 Tn

Tn

Tn

41,93

0,52

1,7% 1,7%
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PRODUTOS REUTILIZADOS

CONSUMO GLOBAL DE ENERXÍA

EMISIONES GEI

20192018

63,66% 55,99%

A intensidade de enerxía calcúlase dividindo o consumo enerxético total entre o número de produtos postos no mercado.
** Para obter o consumo de gasóleo en unidades de MWh utilízase a conversión publicada na Guía GRI 3.1. (1 tonelada gasóleo = 43,33 xJoules)
*** No caso de Telecable, para o gasóleo utilizouse o factor de conversión 0,084l/km.
**** O consumo eléctrico incrementouse en 885,9 MWh debido ao aumento dos produtos subministrados a clientes, así a intensidade enerxética 
diminuíu 0,35 kwh/produto, o que supón un 2 % de redución.

*O dato de emisións indirectas de Alcande 2 de 2018 recalculouse utilizando o mix eléctrico para 2018 de MITECO
** O consumo de cables é asumido por empresas contratadas

2018 2019

Emisións directas (Alcance 1)

Emisións indirectas (Alcance 2)

Outras emisións indirectas (Alcance 3)

1.271,22
21.560,80

331,40

794,58

Ud medida

Tn CO2 eq

Tn CO2 eq

Tn CO2 eq

20.777,94

307,92

2018 2019

Enerxía eléctrica

Gasóleo (interno)**

Gasóleo (externo)**/***

Gas natural

66.356,56
670,03

848,24

67.242,46

Ud medida

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

843,56

510,08

129,33 129,56

Intensidade enerxética*

Total ENERXÍA

Total GASÓLEO

kwh/producto23,12 22,77

68.004,16 68.725,66

1.518,27 1.353,64
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OUTRAS EMISIÓNS ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS

INVESTIMENTO AMBIENTAL (€)
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*Para calcular as emisións GEI utilízase unha ferramenta de elaboración propia
** Para calcular as emisións HCFC, HFC e SF6 en toneladas equivalentes de CO2 utilízanse os datos de Potencial de Quecemento 
Atmosférico (PQA) publicados no Regulamento Europeo (CE) nº 517/2014

*No 2019, para calcular as emisións de SO2, NONX e PM utilízanse datos incluídos na Guía da Axencia Europea do Ambiente denominada 
«EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019»

Emisións 
directas GEI 
(Alcance 1)

Emisións indirectas GEI (Alcance 2)

2018 2019

SO2

NOX 

Partículas sólidas

0,0009
0,7215

0,0612

0,0014

Ud medida

Tn

Tn

Tn

1,1802

0,079

2018 2019

CO2

CH4

N2O

HFC

192,49
0,02

0,15

235,44

Ud medida

Tn CO2 eq

Tn CO2 eq

Tn CO2 eq

Tn CO2 eq

0,02

0,19

1.078,56 558,93

PFC 0 0

1.271,22 794,58

SF6 Tn CO2 eq

Tn CO2 eq

23.163,42 21.880,43 Tn CO2 eq

Tn CO2 eq

0 0

CO2 21.560,80 20.777,94 Tn CO2 eq

Intensidade das emisións GEI CO2 7,76 7,15 Kg CO2 e./prod.

Outras emisións indirectas (Alcance 3)

Total emisións (Alcance 1+2+3)

CO2 331,40 307,92 Tn CO2 eq

TOTAL 0,7836 Tn1,2606

2018 2019

Xestión de residuos (xestores e medios)

Investimento (substitución instalacións de frío e calor)

Consultorías e auditorías

42.696
-

5.471

35.555

173.457

17.578

TOTAL 48.167 226.590
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8.5. Anexo indicadores GRI

EMPREGO

NÚMERO TOTAL E DISTRIBUCIÓN DE EMPREGADOS POR SEXO, IDADE, PAÍS E CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL, INCLUÍDO O NÚMERO DE EMPREGADOS CON DISCAPACIDADE (31/12/2019)

321 265

1 0

586

1

HomeIdade Muller

<=30

31-50

>=51

<=30

31-50

>=51

<=30

31-50

>=51

0
10

12

0

3

1

0
22

11

0

14

3

3
203

60

8

210

26

Director/a 

Xerente

Empregados con discapacidade

Outros 
empregados
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NÚMERO TOTAL E DISTRIBUCIÓN DE MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABALLO (31/12/2019)

MEDIA ANUAL DE CONTRATOS INDEFINIDOS, DE CONTRATOS TEMPORAIS E DE CONTRATOS A 
TEMPO PARCIAL POR SEXO, IDADE E CLASIFICACIÓN PROFESIONAL (2019)

XÉNERO

IDADE

Duración contrato          

Duración xornada

Indefinido          Temporal          

T.C.

583 0 1 2

T.C.T.P. T.P.

H

M

<=30

CATEGORÍA
PROFESIONAL

TOTAL

Directores

Xerentes

Outros empregados

31-50

>=51

320

263

10

26

50

507

462

111

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

0

2

0

1

1 0

0

0

1

0

0

161

Promedio de contratos por idade

<=30

31-50

>=51

<=30

31-50

>=51

Total

Idade

ORDINARIO 
INDEFINIDO 

A TEMPO 
COMPLETO

TEMPORAL 
A TEMPO 

COMPLETO

TEMPORAL 
A TEMPO 
PARCIAL

642,67

649,42

4,83

1,92

12,5

502,17

127,75

4,67

0,17

1,92

GRUPO EUSKALTEL 8. ANEXOS

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán



Media de contratos por sexo

162

Muller

Home

Muller

Home

Muller

Home

Total

Sexo

ORDINARIO 
INDEFINIDO 

A tempo 
completo

TEMPORAL 
A tempo 
completo

TEMPORAL 
A TEMPO
 PARCIAL

642,67

649,424,83

1,92

277,08

365,58

1,25

3,58

0,92

1

Media de contratos por categoría profesional

Directores

Xerente

Resto de
empregados

 Resto de 
empregados

Resto de 
empregados

Total

Categoría 
profesional

ORDINARIO 
INDEFINIDO
 A TEMPO 

COMPLETO

TEMPORAL A TEMPO 
PARCIAL

642,67

649,42

4,83

1,92

33,08

57,67

551,92

4,83

1,92

TEMPORAL A TEMPO 
COMPLETO
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DIRECTORES

Idade MullerHome

<=30

31-50

>=51

0

3

9

0

2

1

XERENTES

<=30

31-50

>=51

0

2

5

0

4

0

OUTROS 
EMPREGADOS

<=30

31-50

>=51

0

17

9

0

11

5

NÚMERO DE DESPEDIMENTOS POR SEXO, IDADE E CLASIFICACIÓN PROFESIONAL (31/12/2019)

163

45 23

68

Subtotal

TOTAL

REMUNERACIÓNS MEDIAS E DIFERENZAS SALARIAIS

Premisas da análise de retribucións:

1. Tívose en conta a retribución total real dos empregados a tempo completo (FTE), de tal forma, que 
a retribución dos empregados con redución de xornada foi anualizada.

2. Para os empregados con baixas de maternidade e paternidade tanto de 2018 como de 2019, tívose 
en conta tanto a retribución fixa como a retribución total real (2018) anualizada (como se estivesen a 
traballar durante todo o ano).

3. Para facilitar unha mellor comparativa evolutiva, as incorporacións producidas en 2018 e 2019, non 
se tiveron en conta para a análise de equidade salarial en retribución total, xa que non se dispón do 
dato de retribución variable real anualizada en 2019 no momento de efectuar estes cálculos.

4. Non se incluíron nas análises bolseiros, empregados con máis de 220 días de baixa laboral e 
empregados con xornada a tempo parcial (25 % xornada).

5. A remuneración dos directivos inclúe remuneracións variables reais pagadas. O Grupo Euskaltel 
non paga axudas de custo aos seus directivos.
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REMUNERACIÓNS MEDIAS E DIFERENZAS SALARIAIS DETALLADAS POR SEXO E IDADE (31/12/2019)

IDADE

Retribución total real anualizada

Media

Homes Mulleres Gap

H / M

<30 anos 3/6 26.567 29.295 -10%

Entre 31-50 anos 228/223 50.930 44.709 12%

>50 anos 81/28 74.579 52.177 30%

* O cadro anterior reflicte a retribución total media real anualizada do ano 2018. Os datos publicados na memoria 2018 modificáronse
aplicando o mesmo método de cálculo que na memoria 2019 para facilitar a súa comparabilidade.

REMUNERACIÓNS MEDIAS E DIFERENZAS SALARIAIS DETALLADAS POR SEXO E IDADE (31/12/2018)

164

IDADE

Retribución total real anualizada

Media

Homes Mulleres Gap

H / M

<30 anos 14/9 26.640 29.022 -9%

Entre 31-50 anos 284/246 50.047 44.356 11%

>50 anos 88/27 81.169 48.088 41%

As empresas que compoñen o Grupo Euskaltel naceron fai máis de 20 anos cun persoal formado 
principalmente por homes. Isto fai que no colectivo de maiores de 50 anos de idade predominen os 
homes fronte ás mulleres.
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REMUNERACIÓNS MEDIAS E DIFERENZAS SALARIAIS DETALLADAS POR SEXO E CATEGORÍA 
PROFESIONAL (31/12/2018)

165

GRUPO

Retribución total real anualizada

Media

Homes Mulleres Gap

H / M

Directivos 21/4 142.669 129.744 9%

Xestión 12/6 85.307 85.373 0%

Mandos intermedios 99/52 58.550 54.812 6%

Técnico 163/143 44.724 41.605 7%

Soporte 17/52 36.855 34.151 7%

GRUPO

Retribución total real anualizada

Media

Homes Mulleres Gap

H / M

Directivos 20/2 166.501 158.276 5%

Xestión 15/10 84.314 85.048 -1%

Mandos intermedios 98/45 64.389 53.999 16%

Técnico 232/140 43.061 41.303 4%

Soporte 21/85 39.722 36.373 8%

* O cadro anterior reflicte a retribución total media real anualizada do ano 2018. Os datos publicados na memoria 2018 modificáronse
aplicando o mesmo método de cálculo que na memoria 2019 para facilitar a súa comparabilidade.

REMUNERACIÓNS MEDIAS E DIFERENZAS SALARIAIS DETALLADAS POR SEXO E CATEGORÍA 
PROFESIONAL (31/12/2019)

Para calcular a diferenza salarial comparáronse retribucións entre segmentos de profesionais 
equivalentes.
A diferenza salarial enténdese como a porcentaxe que as mulleres cobran menos que os homes. 
A política retributiva aplicada polo Grupo Euskaltel carece de nesgos por cuestión de xénero. 
A retribución fixa reflicte a experiencia e a responsabilidade na organización, mentres que a retribu-
ción variable recompensa o logro de obxectivos.

GRUPO EUSKALTEL 8. ANEXOS

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán



ORGANIZACIÓN DO TEMPO DE TRABALLO

NÚMERO DE HORAS DE ABSENTISMO (31/12/2019)

Bizkaia

Gipuzkoa

Araba

A Coruña

Santiago

Asturias

Horas de absentismo por 
incapacidade temporal

8.271,5

46,6

0

4.400,4

857,7

3.582

17.158,2
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FORMACIÓN E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL

CANTIDADE TOTAL DE HORAS DE FORMACIÓN POR CATEGORÍAS PROFESIONAIS

<= 30

31 a 50

>=51

<= 30

31 a 50

>=51

<= 30

31 a 50

>=51

0

239

49

0

329

864

Idade Muller Home

DIRECTOR/A

XERENTE

OTROS 
EMPREGADOS

0

258

46

0

853

450

TOTAL

397

5.946

574

7.508

311

6.903

1.640

11.349
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LOITA CONTRA A CORRUPCIÓN

ACHEGAS A FUNDACIÓNS E ORGANIZACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO DO 
GRUPO EUSKALTEL

210.000
40.000
50.000
23.939
1.215
100.000
28.842
8.000
6.000
4.000
7.000
10.000
3.500
4.500
4.000
4.000
4.239
5.000
3.000
8.000
6.000
3.000
178.757
12.000
54.000
1.680.717
343.193

FUNDACIÓN ATHLETIC CLUB
FUNDACIÓN BILBAO BASKET

IPURUA KIROL FUNDAZIOA
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE GIPUZKOA

EUSKALIT-FUNDACIÓN VASCA PARA A
FUNDACIÓN DEUSTO

IKASTOLEN ELKARTEA
FUNDACIÓN RAMÓN RUBIAL

HIRUKIDE
SOCIEDADE FILARMÓNICA DE BILBAO

FUNDACIÓN BIZKAIA BIZKAIALDE
FUNDACIÓN LABORAL SAN PRUDENCIO
NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA

ASOC. XORNALISTAS DE BIZKAIA
ASOCIACIÓN CULTURAL DALE AL PLAY

FUNDACIÓN CONSEJO MUNDIAL
FUNDACIÓN FICOBA

EUSKARABENTURA ELKARTEA
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CALIDADE ASIST

AED
ASOC. ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN

ASPEGI ASOCIACIÓN PROFESIONAIS EMP
ELHUYAR FUNDAZIOA

ASOCIACIÓN ZINEGOAK ELKARTEA
FUNDACIÓN 5+11

FUNDACIÓN EUSKALTEL
FUNDACIÓN EUSKALTEL (Euskal Encounter)

2.802.900

ACHEGA (€)
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ACHEGAS A FUNDACIÓNS E ORGANIZACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO DA 
FUNDACIÓN EUSKALTEL

2.100ASOCIACIÓN GALEGA DE EMPRENDEDORES

26.620PUNTUEUS FUNDAZIOA

17.520AXENCIA VASCA DA INNOVACIÓN

60.000FUNDACIÓN ARTIUM

9.416,95ELHUYAR FUNDAZIOA

8.000FUNDACION SABINO ARANA

96.310FUNDACION GUGGENHEIM

3.000EUSKALHACK

6.750 FUNDACION CIDADE DA CULTURA

27.000FUNDACION SEMANA VERDE

7.000ASOCIACION TECHNIUM

7.000

270.718,95 

HETEL

ACHEGA (€)
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GRUPO EUSKALTEL 8. ANEXOS

Tradución libre do orixinal en castelán. En caso de que haxa algunha discrepancia, prevalecerá a versión en castelán



• FUNDACIÓN GRADIANT (Centro tecnolóxico telecomunicacións Galicia)
• FUNDACIÓN TECNALIA
• FUNDACIÓN VALDES SALAS
• FUNDACIÓN ASPACE BIZKAIA
• FUNDACIÓN BIZKAIALDE
• FUNDACIÓN CESPA
• FUNDACIÓN CONSEJO MUNDIAL
• FUNDACIÓN FERNANDO ALONSO
• FUNDACIÓN FICOBA
• FUNDACIÓN JOSÉ CARDÍN
• FUNDACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS
• FUNDACIÓN ÓPERA DE OVIEDO
• FUNDACIÓN RAMON RUBIAL
• FUNDACIÓN SAN PRUDENCIO
• FVEM (Federación Biscaíña de Empresas do Metal)
• GAIA (Asociación de industrias do coñecemento e tecnoloxía aplicada)
• GALICIATIC
• GASTEIZ ON (Asociación de Comerciantes)
• GIPUZKOA BASKET
• IBAIZABAL SASKIBALOI TALDEA
• ICA (Instituto de Conselleiros administradores)
• IHOBE (Sociedade Pública para a xestión ambiental)
• IKASTOLEN ELKARTEA
• INKOLAN (Agrupación de operadores de servizos públicos)
• INNOBASQUE (Axencia Vasca de innovación)
• ISMS FORUM (Asociación para o fomento da seguridade da información)
• IZAITE (Foro de empresas para a sustentabilidade)
• KONTSUMOBIDE
• MERCADO DE LA COSECHA
• MUSEO DO POBO GALEGO
• NOITE ENXEÑERÍA INFORMÁTICA (COEITG)
• NOITE GALEGA DAS COMUNICACIÓNS (COETG)
• OBRADOIRO CAB
• OPEN SCIENCE
• ORKESTRA (Instituto Vasco de Competitividade)
• OTEA (Asociación de hostalaría e turismo de Asturias)
• OVIEDO BALONCESTO
• PACTO MUNDIAL (Rede Española do Pacto Mundial de Nacións Unidas)
• SEXA (Asociación de empresarios de Álava)
• UNIRISCO
• R.C. CELTA
• R.C. DEPORTIVO
• REAL CLUB DE CULTURA COVADONGA
• REAL SOCIEDAD
• SPORTING DE GIJÓN
• TELECABLE HOCKEY CLUB
• UNIVERSIDADE DE OVIEDO
          

SOCIEDADE

ENTIDADES COAS QUE SE RELACIONA GRUPO EUSKALTEL

• ADEGI (Asociación de empresarios de Gipuzkoa)
• AOP (Asociación de operadores para a portabilidade)
• ASCOM
• ASOCIACIÓN A PASAXE
• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DO POLÍGONO DA GRELA
• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS MOS
• ASOCIACIÓN GORABIDE
• ASOCIACIÓN GRAN ÁREA COMERCIAL OBELISCO
• ASOCIACIÓN MULLERES EN IGUALDADE DE VIGO
• ASPEGI
• AULA DE MÚSICA DA FUNDACIÓN PADRE OSSÓ (Centro Académico Universitario Asociado á Universidade de Oviedo)
• AULA DE TECNOLOXÍA DO COLEXIO INMACULADA DE XIXÓN
• BILBAO METROPOLI30
• BAINET
• BEdC (Basque Ecodesign Center)
• BILBAO BASKET
• BILBAO CENTRO (Asociación de Comerciantes)
• BILBAO DENDAK (Asociación Comerciantes)
• CABLEUROPE
• CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO
• CÁMARA DE COMERCIO DE XIXÓN
• CÁMARA DE COMERCIO DE GIPUZKOA
• CEBEK (Asociación de empresarios de Bizkaia)
• CÍRCULO DE EMPRESARIOS VASCOS
• CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GALICIA
• CÍRCULO FINANCEIRO DE GALICIA
• CLUB ASTURIANO DE CALIDADE
• CLUB FINANCIERO ATLÁNTICO
. CLUB FINANCIERO VIGO
• CLUB TENIS DE AVILÉS
• CLUB DE TENIS DE XIXÓN
• CLÚSTER AUDIOVISUAL GALEGO
• CLÚSTER TIC DE GALICIA (Asociación de empresas Tic de Galicia)
• CLUSTERTIC (Asociación De empresas TIC asturianas)
• CONFEBASK
• CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DA CORUÑA
• CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA
. COLEXIO DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓNS
• CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE OURENSE
• CYC
• DALE AL PLAY
• DIXITAIS (Asociación Española para a dixitalización)
• DIVERTIA
• DONOSTI SHOPS (Asociación Comerciantes)
• EIKEN (Clúster audiovisual vasco)
• EL COMERCIO
• ESCOLA PÚBLICA VASCA
• ETIS
• EUSKALIT (Fundación Vasca para a calidade)
• FEMETAL (Federación de empresarios de Metal de Asturias)
• FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE XIXÓN
• FICBUEU
• FUNDACIÓN CITIC (Centro de investigación de tecnoloxías de información)
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• FUNDACIÓN GRADIANT (Centro tecnolóxico telecomunicacións Galicia)
• FUNDACIÓN TECNALIA
• FUNDACIÓN VALDES SALAS
• FUNDACIÓN ASPACE BIZKAIA
• FUNDACIÓN BIZKAIALDE
• FUNDACIÓN CESPA
• FUNDACIÓN CONSEJO MUNDIAL
• FUNDACIÓN FERNANDO ALONSO
• FUNDACIÓN FICOBA
• FUNDACIÓN JOSÉ CARDÍN
• FUNDACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS
• FUNDACIÓN ÓPERA DE OVIEDO
• FUNDACIÓN RAMON RUBIAL
• FUNDACIÓN SAN PRUDENCIO
• FVEM (Federación Biscaíña de Empresas do Metal)
• GAIA (Asociación de industrias do coñecemento e tecnoloxía aplicada)
• GALICIATIC
• GASTEIZ ON (Asociación de Comerciantes)
• GIPUZKOA BASKET
• IBAIZABAL SASKIBALOI TALDEA
• ICA (Instituto de Conselleiros administradores)
• IHOBE (Sociedade Pública para a xestión ambiental)
• IKASTOLEN ELKARTEA
• INKOLAN (Agrupación de operadores de servizos públicos)
• INNOBASQUE (Axencia Vasca de innovación)
• ISMS FORUM (Asociación para o fomento da seguridade da información)
• IZAITE (Foro de empresas para a sustentabilidade)
• KONTSUMOBIDE
• MERCADO DE LA COSECHA
• MUSEO DO POBO GALEGO
• NOITE ENXEÑERÍA INFORMÁTICA (COEITG)
• NOITE GALEGA DAS COMUNICACIÓNS (COETG)
• OBRADOIRO CAB
• OPEN SCIENCE
• ORKESTRA (Instituto Vasco de Competitividade)
• OTEA (Asociación de hostalaría e turismo de Asturias)
• OVIEDO BALONCESTO
• PACTO MUNDIAL (Rede Española do Pacto Mundial de Nacións Unidas)
• SEXA (Asociación de empresarios de Álava)
• UNIRISCO
• R.C. CELTA
• R.C. DEPORTIVO
• REAL CLUB DE CULTURA COVADONGA
• REAL SOCIEDAD
• SPORTING DE GIJÓN
• TELECABLE HOCKEY CLUB
• UNIVERSIDADE DE OVIEDO
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• ADEGI (Asociación de empresarios de Gipuzkoa)
• AOP (Asociación de operadores para a portabilidade)
• ASCOM
• ASOCIACIÓN A PASAXE
• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DO POLÍGONO DA GRELA
• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS MOS
• ASOCIACIÓN GORABIDE
• ASOCIACIÓN GRAN ÁREA COMERCIAL OBELISCO
• ASOCIACIÓN MULLERES EN IGUALDADE DE VIGO
• ASPEGI
• AULA DE MÚSICA DA FUNDACIÓN PADRE OSSÓ (Centro Académico Universitario Asociado á Universidade de Oviedo)
• AULA DE TECNOLOXÍA DO COLEXIO INMACULADA DE XIXÓN
• BILBAO METROPOLI30
• BAINET
• BEdC (Basque Ecodesign Center)
• BILBAO BASKET
• BILBAO CENTRO (Asociación de Comerciantes)
• BILBAO DENDAK (Asociación Comerciantes)
• CABLEUROPE
• CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO
• CÁMARA DE COMERCIO DE XIXÓN
• CÁMARA DE COMERCIO DE GIPUZKOA
• CEBEK (Asociación de empresarios de Bizkaia)
• CÍRCULO DE EMPRESARIOS VASCOS
• CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GALICIA
• CÍRCULO FINANCEIRO DE GALICIA
• CLUB ASTURIANO DE CALIDADE
• CLUB FINANCIERO ATLÁNTICO
. CLUB FINANCIERO VIGO
• CLUB TENIS DE AVILÉS
• CLUB DE TENIS DE XIXÓN
• CLÚSTER AUDIOVISUAL GALEGO
• CLÚSTER TIC DE GALICIA (Asociación de empresas Tic de Galicia)
• CLUSTERTIC (Asociación De empresas TIC asturianas)
• CONFEBASK
• CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DA CORUÑA
• CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA
. COLEXIO DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓNS
• CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE OURENSE
• CYC
• DALE AL PLAY
• DIXITAIS (Asociación Española para a dixitalización)
• DIVERTIA
• DONOSTI SHOPS (Asociación Comerciantes)
• EIKEN (Clúster audiovisual vasco)
• EL COMERCIO
• ESCOLA PÚBLICA VASCA
• ETIS
• EUSKALIT (Fundación Vasca para a calidade)
• FEMETAL (Federación de empresarios de Metal de Asturias)
• FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE XIXÓN
• FICBUEU
• FUNDACIÓN CITIC (Centro de investigación de tecnoloxías de información)
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ASOCIACIÓNS, FUNDACIÓNS E INSTITUCIÓNS COAS QUE SE RELACIONA 
FUNDACIÓN EUSKALTEL

• ASOCIACIÓN EUSKALAMIGA
• ASOCIACIÓN EUSKALHACK
• ASOCIACIÓN HETEL
• ASOCIACIÓN INTERNET&EUSKADI
• ASOCIACIÓN TECHNIUM
• CONCELLO DE TOLOSA
• CONCELLO DE VITORIA-GASTEIZ
• DEPUTACIÓN FORAL DE ARABA
• DEPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
• FUNDACIÓN ARTIUM
• FUNDACIÓN ELHUYAR
• FUNDACIÓN GUGGENHEIM
• FUNDACIÓN PUNTU.EUS
• FUNDACIÓN SABINO ARANA
• FUNDACIÓN SEMANA VERDE
• FUNKO
• GOBERNO VASCO
• INNOBASQUE
• XUNTA DE GALICIA
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GRUPO EUSKALTEL

Parque Científico e Tecnolóxico de Bizkaia, 809 
48160 Derio. Bizkaia +34 94 401 10 00

Euskaltel
Edificio 809. Parque Científico e Tecnolóxico de Biscaia, 48160 Derio, Bizkaia

RCable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U.
Rúa Real, 85, A Coruña, 15003. A Coruña, Galicia.

memoriarc@euskaltel.com
www.euskaltel.com


