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O noso compromiso:
crear valor e contribuír
ao desenvolvemento
da Sociedade
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Con esta carta que encabeza a nosa Memoria de
Empresa Responsable dirixímonos aos accionistas,
aos clientes, aos provedores, ás institucións, ás empresas, ás persoas e colaboradores do Grupo e á
Sociedade en xeral. En definitiva, aos que fan posible a realidade do Grupo Euskaltel.
Durante o ano 2018 seguimos crecendo e desenvolvendo unha cultura corporativa baseada na
proximidade, a honestidade, a innovación e a axilidade, que son os valores corporativos cos que nos
presentamos ante a Sociedade vasca, galega, asturiana e ante os mercados obxecto da nosa expansión. Con estes valores traballamos día a día para
cumprir coa nosa misión, orientada á xeración de
valor respondendo de maneira integral ás necesidades de comunicación das persoas e axudando
á maior produtividade das empresas, contribuíndo
ao desenvolvemento económico e social dos nosos
respectivos territorios.
Esta cultura, compartida de forma transversal na organización, fainos ser referentes na atención, compromiso e acompañamento ao cliente, sen perder
de vista as oportunidades de crecemento e desenvolvemento, tanto en novos negocios como noutros
mercados xeográficos.
E facémolo nun escenario marcado pola dixitalización e un comportamento do sector das telecomunicacións protagonizado pola forte competencia
entre compañías mediante a mellora constante da
oferta e calidade de produtos e servizos dirixidos a
cada segmento do mercado, o aumento de velocidades e un agresivo modelo de comercialización da
televisión de pago.
No Grupo Euskaltel, o ano 2018 estivo marcado polo
grande avance na integración de todo o Grupo e a
mellora da eficiencia, mantendo as peculiaridades
que nos definen en cada territorio, sen perder o
vínculo emocional de cada unha das nosas marcas:
Euskaltel no País Vasco, R en Galicia, e Telecable en
Asturias. Así mesmo, 2018 foi o ano de expansión
cara a outras comunidades próximas, comezando
pola chegada a Navarra, e preparando a expansión
a León, Cantabria e A Rioxa. Ademais, alcanzamos
un acordo co RACC de Cataluña para comercializar
os nosos produtos e servizos entre os seus asociados, baixo a marca RACCtel+. Con esta ampliación
de horizontes, a nosa compañía chegará a máis dun
millón de novos fogares en 2019, e prevemos que
estes novos mercados supoñan o 8 % dos nosos
ingresos en 2022. Esta estratexia de expansión se-

“Seguiremos traballando
en desenvolver o
liderado nos nosos
territorios, investindo
en asegurar a mellor
experiencia dos
nosos clientes, sexan
consumidores ou
empresas, á vez
que reforzamos a
nosa ambición de
crecemento mediante
produtos e servizos
máis innovadores
nunha contorna cada
vez máis dixital, e
aceleramos a expansión
en novos territorios,
co obxectivo de
converternos nunha
operadora máis
competitiva, mantendo
o foco na xeración de
valor para os nosos
accionistas”.
FRANCISCO ARTECHE
CEO do Grupo Euskaltel
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gue as liñas establecidas no noso Plan Estratéxico
2017-2019, baseado nos alicerces de excelencia
operacional, experiencia diferencial, crecemento diversificado e a protección do valor do cliente.

que hoxe a dixitalización ocupa un lugar preeminente nas axendas estratéxicas de empresas de todos
os sectores de actividade, tanto na súa vertente de
ameaza de perda de competitividade ou de disrupción do modelo de negocio, como de oportunidade.

O crecemento sustentable do noso negocio traduciuse nos nosos resultados, conseguindo un aumento moi notable da facturación nos mercados
nos que nos expandimos, e esperamos contar cun
fluxo de caixa operativo sustentable por encima do
30 % das vendas a partir de 2020. O noso Plan de
Negocio ata 2022 prevé un dividendo crecente a
dobre díxito e a redución da débeda neta por debaixo de 3,5 veces o Ebitda.

Nos últimos anos, a tecnoloxía foi avanzando a pasos axigantados, e no Grupo Euskaltel fomos testemuñas e partícipes diso. O noso negocio foi evolucionando principalmente grazas á escoita activa dos
nosos grupos de interese, a través dun vínculo moi
próximo cos territorios locais nos que operamos, os
cales demandan cada vez máis eficiencia, velocidade, sinxeleza e innovación.

Os avances tecnolóxicos en dispositivos e software,
a extensión das redes de comunicacións fixas e móbiles e a eficiencia alcanzada na industria posibilitaron o acceso universal a unha nova sociedade dixital
na que todos temos sempre cerca un dispositivo que
nos dá acceso a un novo mundo de posibilidades no
traballo, no lecer, no consumo… Non hai dúbida de

Seguimos apostando polo desenvolvemento “do
dixital” mediante a extensión de infraestruturas e a
capacitación do noso capital humano nestas materias. Lanzamos novos produtos e servizos baseados
nas novas tecnoloxías de sensórica, proceso de datos ou intelixencia artificial para aplicalas en BigData, Internet of Things ou Fogar Dixital de forma que

“O Grupo Euskaltel está orientado á
creación de valor para todos os seus
grupos de interese e ao desenvolvemento
socioeconómico da sociedade na que
desempeña a súa actividade: achegando
creatividade, creando oportunidades de
emprego, xerando orgullo de pertenza
e apostando polo compromiso social”.
ALBERTO GARCÍA ERAUZKIN
Presidente do Grupo Euskaltel
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melloren o noso día a día. Visualizamos xa as novas
xeracións de redes fixas e móbiles (5G) que permitirán máis capacidade para cursar datos, conectar
máis dispositivos e controlalos con baixa latencia
(garantindo así resposta en tempo real).
A nova realidade dixital ofrece enormes oportunidades de transformación, tamén para a nosa xente. Co obxectivo de seguir ofrecendo o mellor servizo e manter o compromiso de ser unha empresa
próxima, realizamos unha importante aposta pola
dixitalización dos postos de traballo. Ademais, coa
tecnoloxía e a conectividade como base, estamos a
desenvolver novas formas de traballar e colaborar
entre a nosa xente, co fin de facilitar a conciliación
laboral e a mellora da eficiencia e a produtividade
laboral. Cremos que o primeiro paso para a transformación dixital debe empezar polos nosos procesos e o noso día a día, involucrando os nosos profesionais para, desta forma, ofrecer tamén o mellor
servizo ao nosos clientes. Isto tamén responde á
necesidade de atraer e reter o mellor talento nunha sociedade na que actualmente o 35 % dos traballadores son ‘millennials’ e buscan lugares onde
traballar que antepoñan a mellora da sociedade á
xeración de beneficios.
Á hora de resaltar os nosos logros do pasado exercicio, un fito relevante nun sector como o noso foi a
adaptación ao Regulamento Xeral de Protección de
Datos (GDPR) con éxito. Ao mesmo tempo, implantamos un modelo unificado de Compliance, dando un
paso máis no noso compromiso coa cultura ética e
responsable da organización. Tamén seguimos actualizando a Política de Igualdade de Oportunidades,
común para todo o Grupo. Mantemos a nosa aposta
pola excelencia na xestión ambiental como reflexo do
noso compromiso coa loita contra o cambio climático
contribuíndo aos Obxectivos de Desenvolvemento
Sustentable (ODS), o 12 de “Produción e consumo
responsables” e o 13 de “Acción polo clima”. Co desenvolvemento destas iniciativas fortalecemos a nosa
cultura de Grupo e aliñamos a nosa actividade coas
mellores prácticas do mercado.
Ademais, o 2018 é un ano especialmente importante posto que culmina o noso Plan Director de RSE,
coa totalidade das accións propostas implantadas.
Actualmente estamos a traballar no desenvolvemento dun novo Plan centrado na contribución aos
Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable con

accións que buscan fortalecer a creación de valor
económico, social e ambiental, con especial foco
nos ODS 8 e 9, de crecemento económico e innovación respectivamente como resultado da nosa
actividade como operador de comunicacións, sen
esquecer o ODS 17, que ten o obxectivo de establecer alianzas para a consecución da Axenda 2030,
o ODS 5 de liderado feminino ou os mencionados
ODS 12 e 13. Desta forma tamén damos resposta
ao noso compromiso co Pacto Mundial das Nacións
Unidas, do cal formamos parte.
Todos estes avances son o froito dun equipo comprometido, sostido na confianza dos nosos accionistas
e investidores. Neste contexto construímos a fidelidade dos nosos clientes que nos axudan a seguir
crecendo. Cada unha das persoas que confía en nós
forma parte do éxito do Grupo Euskaltel, xa que grazas ao seu apoio chegamos a ser un dos operadores
de telecomunicacións líderes nos nosos mercados.
O noso compromiso continúa sendo seguir crecendo todos xuntos, tendo en conta as necesidades de
cada territorio e prestando un servizo excelente.
Desde o Grupo Euskaltel consagramos o noso esforzo a liderar o desenvolvemento de redes de telecomunicacións de última vangarda tecnolóxica, e
situar os territorios nos que desenvolvemos a nosa
actividade á cabeza de Europa en conectividade e
en dixitalización empresarial. En 2019 seguiremos
traballando como ata agora, incluíndo a nosa contribución ao impulso da dixitalización e ao crecemento
sostido e sustentable da Sociedade.
Traballaremos por aplicar o noso talento a xerar solucións dixitais que melloren o día a día de persoas e
empresas xerando á vez valor para os nosos clientes,
para a nosa xente, para os nosos accionistas e, en
definitiva, para toda a sociedade, como mostra da
responsabilidade e o compromiso que adquirimos
para contribuír ao seu desenvolvemento e benestar.

Alberto García Erauzkin
Presidente de Euskaltel

Francisco Arteche
Conselleiro Delegado
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Líderes no
norte do Estado
O Grupo Euskaltel é o grupo de telecomunicacións converxente
líder do norte do Estado, mantendo un forte compromiso e
arraigamento en Euskadi, Galicia e Asturias; fortalecido co plan
de expansión durante o ano pasado a Navarra e Cantabria,
mercados nos que desenvolve a súa actividade a través dos
operadores Euskaltel, R e Telecable.

Grupo Euskaltel en 2018

PRESENZA DO GRUPO NA ACTUALIDADE

13.053
clientes PEMES

1.744

clientes empresas

O grupo de telecomunicacións ofrece os seus
servizos a un mercado de 6 millóns de persoas,
e atende a máis de 770.000 clientes residenciais
e empresas. Euskaltel, R e Telecable son líderes
en fibra óptica (banda larga, telefonía e televisión
de pago e servizos converxentes de telecomunicacións) nos territorios nos que están presentes, cunha sólida base de clientes e modelos de
negocio complementarios. Operador móbil con
licenza propia de 4G en Euskadi, Galicia e Astu-
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6.000.000
de habitantes

rias, dispón da rede de fibra óptica en propiedade máis ampla despregada no seu mercado.
Así mesmo, o Grupo Euskaltel investiu nos últimos anos na formación continua dos seus profesionais, a súa motivación e o seu clima laboral.
O Grupo conta cun equipo humano de 697 persoas, cunha media de idade que se achega aos
44 anos, e xera máis de 4.200 postos de traballo
indirectos en Euskadi, Galicia e Asturias.
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Grupo Euskaltel en cifras,
principais indicadores

676 M€

valor económico
xerado

482 M€

valor económico
distribuído

194 M€

valor económico
retido

691,6 M€

697

2 M€

770.001

+300

ingresos

€

0,35 €

beneficio por
acción

empregados

investimento
i+d+i

30.081

429

7,8

horas de
formación

provedores locais.
Máis de 10 novas
alianzas

Desde que o Grupo Euskaltel saíu a Bolsa en
2015, fixemos fronte a importantes desafíos,
cumprindo cos compromisos adquiridos cos nosos accionistas. En pouco máis de tres anos, o
Grupo Euskaltel completou tres grandes fitos: a

de satisfacción
dos investidores

clientes

interaccións con
investidores en
2018

saída a Bolsa, a creación do Grupo de Telecomunicacións líder no norte do España e a execución dunha política consistente de remuneración para o accionista.
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Protagonista do impulso dixital en
Euskadi, Galicia e Asturias
O Grupo Euskaltel mantivo en 2018 a liña de crecemento sustentable mediante a culminación da
integración de Telecable e o inicio da súa expansión a mercados lindeiros como son Navarra e
Cantabria, conseguindo chegar a 843 fogares. As
cifras alcanzadas mostran unha valoración positiva do mercado en Navarra e en Cantabria cara á
marca Euskaltel e unha posición favorable á adquisición de produtos e servizos do operador vasco.
A suma das capacidades das tres sociedades
que integran o operador —Euskaltel, R e Telecable— posibilita o crecemento e o fortalecemento
do negocio asumindo o protagonismo do impulso
dixital nas sociedades vasca, galega e asturiana.

O 2018 foi para o Grupo un ano de consolidación
e crecemento que supuxo un paso adiante para
a consecución dos obxectivos estratéxicos e no
que se afianzou como o Grupo de Telecomunicacións líder no norte do Estado.
O Grupo Euskaltel está orientado á creación de
valor de todos os seus grupos de interese e ao
desenvolvemento económico e social dos territorios onde desenvolve a súa actividade. A clave
deste crecemento alcanzado en 2018 baséase
na forte vinculación cos territorios nos que desenvolve a súa actividade e as propostas máis
avanzadas de telecomunicacións para os clientes, fogares, empresas e institucións.

FITOS RELEVANTES DO EXERCICIO

Plan de
expansión
en Navarra e
Cantabria con
4.372 novos
clientes.
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Creación
da marca
RACCtel+ para
a expansión a
Cataluña

Estabilización
do negocio
residencial nas
tres rexións
(Euskadi, Galicia
e Asturias)

Crecemento do
EBITDA grazas
á consecución
das sinerxías
e eficiencias
anunciadas
+29,5 m€ en 2018

Crecemento dos
Ingresos (69,4
M / 11,1 % YoY),
crecemento
beneficio neto (13,1
M€)

Sólida xeración
de fluxo de
caixa libre,
17,9 % sobre
ingresos en
2018 ou 124 M€
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“A compañía apostou sempre por ofrecer aos
seus clientes a mellor calidade ao prezo máis
eficiente. O noso obxectivo é continuar ofrecendo
a mellor experiencia en telecomunicacións e
seguir á vangarda en proxectos de innovación e
transformación dixital, ademais de ser o principal
aliado en acompañar a empresas, institucións e
particulares nos seus novos retos tecnolóxicos”.
FRANCISCO ARTECHE
CEO do Grupo Euskaltel

Alicerces do noso plan estratéxico

1.

2.

Plan de
expansión para
impulsar o
crecemento.

4.

Simplificación,
integración de
plataforma e
dixitalización.

Grupo
Grupo
Euskaltel
Euskaltel

A mellor
experiencia
de cliente mantendo o
noso liderado en B2C.

3.

Volta ao
crecemento
en B2B.

9

GRUPO EUSKALTEL EN 2018

OS ALICERCES E LIÑAS DO PLAN ESTRATÉXICO DO GRUPO EUSKALTEL
Capítulos da
Memoria
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valor cliente
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Plan de expansión para
impulsar o crecemento
O factor máis importante do crecemento do ano
2018 débese á incorporación de Telecable ao
perímetro do Grupo Euskaltel. A consolidación
no balance do Grupo Euskaltel da participada
Telecable propiciou un crecemento da operadora vasca en todos os ámbitos do negocio.
Ademais, a Compañía entrará en cinco novos
mercados en 2019 cun ambicioso plan de alianzas estratéxicas cos principais “players” do mercado, o que lle garante crecemento nun futuro
próximo e un potencial para chegar a 10 millóns
de fogares en toda España.

nivel de penetración do 8,2 % nalgunhas zonas nos
últimos meses de 2018, e prevese aumentar a súa
presenza ata o 20 % para 2022.

O enfoque que abarca a expansión nos territorios lindeiros permitiu ao Grupo Euskaltel a
entrada en novas áreas e a apertura de novos
puntos de venda, como as tendas en Ansoain,
Pamplona e Castro. En Navarra alcanzouse un

Adicionalmente, o Grupo Euskaltel e RACC crearon en decembro RACCtel+, unha nova marca a
través da cal o operador de telecomunicacións líder no norte de España ofrecerá servizo integral a
600.000 fogares en Cataluña. A ampliación deste

Así mesmo, o Grupo Euskaltel será capaz de chegar
a un total de 200.000 fogares en León e Cantabria
grazas ao seu acordo para utilizar a fibra de Orange.
Baixo a marca R, prevé unha penetración de entre o
4 % e o 6 % nestes dous mercados durante 2019, cotas que ascenderán ata o 12 % en 2022. Ademais, o
Grupo Euskaltel comezará a súa comercialización na
Rioxa, onde espera chegar a outros 85.000 fogares.
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acordo representa a entrada do Grupo Euskaltel
no mercado catalán, cunha carteira de 900.000
clientes potenciais.
A estratexia de expansión do Grupo desenvólvese baixo dous enfoques estratéxicos. Por unha
banda, a expansión da súa cobertura de rede
nas zonas que aínda non dispoñen de acceso
ao seu servizo nos mercados naturais nos que
xa desenvolve a súa actividade, é dicir, Euskadi,
Galicia e Asturias; e, doutra banda, a expansión
da oferta dos seus servizos nos territorios lindeiros como son Navarra, Cantabria e Cataluña (a
través da marca RACCtel+). Así mesmo, o Grupo
Euskaltel ten trazado un plan de expansión, que
o levará a implantarse en novos mercados ao
longo de 2019 cunha alta capacidade de penetración grazas á súa experiencia e o seu contrastado modelo. Concretamente o Grupo Euskaltel
entrará en próximas datas en León, Cantabria e
A Rioxa, mercados que se sumarán aos territorios de Euskadi, Galicia e Asturias.

“ Os primeiros pasos dados
máis aló dos nosos territorios
de orixe demostraron a nosa
capacidade para alcanzar altas
penetracións comerciais en novos
mercados a través dun modelo
eficiente de CAPEX. Este éxito
inicial animounos a aumentar a
ambición desta expansión tanto
en termos de zonas que cubrir
como de penetración comercial”.

FRANCISCO ARTECHE
CEO do Grupo Euskaltel

Novos territorios
O Grupo Euskaltel entrará en cinco novos mercados en 2019: Navarra, León, Cantabria, Cataluña e A Rioxa súmanse aos nosos mercados de
Euskadi, Galicia e Asturias. Co desenvolvemento deste plan de expansión territorial, o mercado
obxectivo do Grupo Euskaltel segue incrementándose.

Actuais territorios do Grupo Euskaltel
Áreas de expansión do Grupo Euskaltel

OS ALICERCES DA ESTRATEXIA DE EXPANSIÓN

• Disciplina
• Valor Agregado

• Capacidade de aproveitamento
do valor da marca

• Rapidez comercialización

• Consistencia coa estratexia global
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2.

Simplificación, integración de
plataforma e dixitalización.
6%
Ademais de na integración e a expansión, no
exercicio 2018, o Grupo focalizou os seus esforzos na simplificación, integración de plataforma
e dixitalización das filiais que compoñen o Grupo Euskaltel, proxecto clave para a axilidade e
eficiencia na xestión interna dos recursos. Neste sentido, o Grupo Euskaltel está a dar pasos
para alcanzar unha simplificación da estrutura
resultante tras a adquisición de R e Telecable,
o que converte o Grupo Euskaltel nun operador
máis eficiente e competitivo.

3.

Volta ao crecemento
en B2B
Un dos alicerces principais que contempla o
plan estratéxico é o regreso do crecemento no
B2B. O 2018 foi o primeiro do últimos seis anos
no que en B2B os ingresos de grandes contas
e pemes alcanzaron un crecemento que se situou por encima do 5 %. Este crecemento é o
resultado dunha estratexia comercial unificada,
novos produtos e servizos, transformación dixital, alianzas estratéxicas e un alcance global.
En liña con estes obxectivos, o Grupo Euskaltel
sitúase á vangarda en proxectos de innovación
e transformación dixital, e é o principal aliado en
acompañar a empresas, institucións e particulares nos seus novos retos tecnolóxicos. Para iso,
a compañía desenvolveu servizos que van desde Internet, telefonía fixa, telefonía móbil, televisión dixital e banda larga ata procesos de transformación dixital, solucións de IoT (Internet das
Cousas), tecnoloxía para Smart Cities e Industria
4.0. Estes serán os puntais nos que o grupo se
apoiará para conseguir os principais retos aos
que se enfronta, como o despregamento da tecnoloxía 4K, a auditoría do WiFi nos fogares onde
xa ten presenza e a calidade dos contidos que
ofrece, entre outros.
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41 %

Gasto de explotación
Custos de venda

53 %

Capex (Investimento)

Sinerxías valoradas en

18,4 M€
4.

A mellor experiencia
de cliente mantendo o
noso liderado en B2C
O Grupo Euskaltel está firmemente comprometido a servir os seus clientes coa mellor experiencia. Neste sentido, cómpre destacar que
as melloras na experiencia do cliente permitiron
manter o liderado do Grupo en B2C. Ademais, a
aseguranza da mellor CEX permitiu alcanzar en
2018 unhas altas netas positivas, o que mostra a
solidez da base de clientes do grupo.
Co obxectivo de achegar ao consumidor a mellor
experiencia en telecomunicacións para os seus
fogares, o Grupo Euskaltel continúa mellorando
e asinando alianzas cos principais operadores do
mercado para os seus servizos en televisión, WiFi
e móbil, sempre coa máxima atención e coidado
dos seus clientes. Como xa ocorre con Netflix, a
compañía ofrecerá nun futuro próximo un amplo
catálogo de servizos de terceiros a través dos
que se poden tramitar as súas compras.
Actualmente, o Grupo ofrece aos seus clientes
a mellor experiencia en banda larga, baseada
na alta capacidade tecnolóxica da rede DOCSIS
3.1, complementada coa mellor experiencia WiFi
tanto en fogares e empresas como na rúa. Adicionalmente, a mellor experiencia de televisión
está soportada sobre o desco 4K e os acordos
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“No Grupo Euskaltel estamos a traballar nunha
serie de acordos estratéxicos con outras
compañías líderes que impulsan a nosa
expansión tanto cara a novos mercados como
na nosa carteira de produtos, sempre tendo a
experiencia de usuario como pedra angular de
todo o proceso”.
FRANCISCO ARTECHE
CEO do Grupo Euskaltel

asinados con líderes de contidos mundiais como
Netflix. En comunicacións móbiles o crecemento
está soportado polo bo comportamento e a mellora na oferta de telefonía móbil, a posibilidade
de compra financiada a prazos de terminais e ao
lanzamento do servizo 4G de datos, que contribuíron ao bo comportamento deste servizo.
A compañía está nun constante proceso de evolución para simplificar e mellorar a experiencia de
usuario a través dunha clara aposta pola dixitalización, a eficiencia dos seus procesos e a innovación. Neste sentido, o Grupo Euskaltel lanzou
o Carrier billing (pagamento integrado na factura)
de Netflix nos seus descodificadores 4K Android
TV para facilitar a subscrición e o pagamento da
plataforma de Vídeo On Demand a través dunha
única factura. Así, a compañía ofrecerá este novo
servizo a todos os usuarios dos seus descodificadores 4K, que supoñen actualmente unha cota
de mercado superior ao 80 % do total en España.
O Grupo Euskaltel lidera a transformación do sector a través dunha escoita activa das necesidades
dos seus clientes, ofrecendo os servizos e contidos de alta calidade que os consumidores demandan. Por iso, a compañía foi o primeiro opera-

dor en España en introducir os descodificadores
4K Android TV en xullo de 2017, facilitando desde
o seu lanzamento ata hoxe unha plataforma aberta que permite incorporar de forma rápida contidos e servizos OTT en máis de 80.000 fogares.
O Grupo Euskaltel pechará 2018 cun 50 % da súa
base de clientes con estes descodificadores instalados.
O Grupo Euskaltel logrou o cumprimento dos
ambiciosos obxectivos orgánicos e inorgánicos
nun tempo récord desde a súa saída a Bolsa en
2015, logrando converterse nunha verdadeira
plataforma multirrexional, profundamente arraigada nos seus mercados principais, pero totalmente preparada para entrar e crecer en novos
mercados. O Grupo Euskaltel está a competir nun
escenario envolvente que ofrece novos desafíos,
pero tamén grandes oportunidades. A estratexia
definida polo Grupo para a consecución dos seus
obxectivos principais é clara e exhaustiva, e está
baseada na xeración de valor a través da experiencia dos clientes, o crecemento e a eficiencia
coa que toda a organización está comprometida.
Os resultados de aplicar a devandita estratexia
permitirán unha creación de valor sustentable a
medio/longo prazo para os seus accionistas.
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ALICERCES DA
ESTRATEXIA DO
GRUPO EUSKALTEL
Crecemento
diversificado

Excelencia
operacional

Experiencia
diferencial

Protección do
valor cliente

Capital Organizativo
e Cultural
O Capital Organizativo e Cultural do Grupo Euskaltel é unha peza fundamental na
consecución da estratexia do Grupo baseado nos alicerces do crecemento diversificado
e a excelencia operacional. O 2018 estivo marcado polo afianzamento e consolidación da
estrutura organizativa e cultural do Grupo no exercicio de integración de todos os negocios
que o compoñen.
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Contribuíndo á
expansión
dunha cultura sólida
e responsable
A nosa misión está orientada á xeración de valor,
respondendo de maneira integral ás necesidades
de comunicación das persoas e axudando á maior
produtividade das empresas facilitándolles ferramentas
de comunicación e xestión da información, contribuíndo
así mesmo ao desenvolvemento económico e social da
nosa comunidade.

91%
100 %
91%
866

directivos que proceden
da comunidade local

de aceptación do
Código Ético en 2018

de aceptación da Política
Anticorrupción

ODS
aos que
contribúe

horas de formación sobre a
Política Anticorrupción e o
Código Ético
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A actividade institucional desenvolvida por parte
do Grupo Euskaltel busca actuar de maneira responsable e próxima cos seus grupos de interese, accionistas, clientes, sociedade, provedores
e a súa xente.
O Grupo Euskaltel basea a súa actividade con especial foco nas persoas e aliñado cos Obxectivos
de Desenvolvo Sustentable (ODS), coa intención
de contribuír de maneira máis eficiente e directa ao desenvolvemento dunha sociedade máis
xusta, con menos desigualdades e máis oportunidades de desenvolvemento. Para iso, os ODS
serven como elemento de referencia á hora de
deseñar e pór en marcha políticas e accións destinadas a dar resposta ás diferentes necesidades.
Esta filosofía de actuación emana da misión do
Grupo, que busca situar a compañía como un
elemento tractor na economía local, xerar opor-
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tunidades de negocio, influír no factor emprego,
liderar empresarialmente no tecido asociativo
do país, xerar confianza e orgullo de pertenza,
apostar polo compromiso social e polo posicionamento dixital das sociedades vasca, galega e
asturiana, achegando competitividade e colaboración entre os ámbitos público e privado. En
definitiva, a misión do Grupo contribúe de forma
clara á consecución do ODS 8.
Ademais, o Grupo traballa constantemente en
incrementar a súa transparencia e en cumprir
coas mellores prácticas de bo goberno corporativo co obxectivo de construír unha Organización
sólida e consistente que fortaleza a fidelidade e
a confianza de todos os grupos de interese. A
través das súas políticas corporativas e o desenvolvemento de novos sistemas operativos internos da Compañía, o Grupo Euskaltel seguiu
avanzando en 2018 na consecución do ODS 16.

MEMORIA DE EMPRESA RESPONSABLE 2018

Goberno
Corporativo
O concepto de bo goberno corporativo permite
ao Grupo Euskaltel cumprir a visión de liderado
na achega de solucións globais TIC adaptadas ás
necesidades do mercado, cunha Dirección que
actúa con ética e transparencia e que está suxeita a control e a verificación interna e externa.
Este bo goberno corporativo busca a maior
transparencia, eficacia, impulso e control en
todos os ámbitos da compañía. Iso supón a
asunción dun conxunto de valores, principios e
normas que regulan o funcionamento e a organización dos seus Órganos de Administración,
así como a relación entre estes e os accionistas da Compañía, e cuxa finalidade é asegurar

o mellor desenvolvemento do obxecto social ao
mesmo tempo que satisfacer o interese común
dos accionistas.
O Grupo Euskaltel fundamenta o seu Sistema
de Goberno Corporativo no compromiso que
asume coas mellores prácticas de bo goberno,
ética empresarial e responsabilidade social en
todos os seus ámbitos de actuación. O Goberno
Corporativo converteuse nos últimos anos nun
concepto clave para a boa xestión e responsabilidade social das empresas, sendo o Grupo Euskaltel referente na implantación de modelos de
xestión e na asunción de medidas que aseguren
un bo goberno na súa organización.

Aprobación de Novas
Políticas Corporativas
No ámbito de desenvolvemento das actuacións
de Bo Goberno Corporativo, o Consello de Administración do Grupo Euskaltel aprobou unha
Política de Contratación e relacións co auditor
de contas do Grupo Euskaltel co compromiso de
impulsar os máis altos niveis de independencia
co Auditor Externo e evitando, en todo caso, as
relacións que puidesen xerar un conflito de intereses. Pola súa banda, o Grupo Euskaltel está
comprometido no establecemento de canles de
comunicacións adecuadas para que o Auditor
de Contas poida informar sobre aquelas eventuais cuestións que poidan pór en risco a súa
independencia ou eventuais causas de incompatibilidade, tanto derivadas de situacións persoais como derivadas de servizos profesionais.

Adicionalmente, o Grupo Euskaltel revisou e
actualizou a Política de Igualdade de Oportunidades, unificada e aplicable a todo o Grupo. A
devandita política recoñece como obxectivo estratéxico o desenvolvemento de relacións laborais baseadas na igualdade de oportunidades, a
non discriminación e o respecto á diversidade. En
particular, considera que a igualdade entre homes e mulleres forma parte dos valores esenciais
da organización.
O Grupo Euskaltel conta con diversas políticas
específicas que rexen a relación cos grupos de
interese e que recollen os valores e principios
de actuación con estes:
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Código Ético
Desenvolve os valores e principios
corporativos das sociedades que
forman parte do Grupo e establece
unhas instrucións de conduta que
vinculan os membros do Consello
de Administración, os profesionais e
os provedores do Grupo Euskaltel.

Instrucións de Conduta
Como desenvolvemento do
Código Ético do Grupo Euskaltel,
e adicionalmente ao cumprimento
da legalidade vixente no exercicio
das súas actividades, establécense
unhas Instrucións de Conduta
que forman parte do Sistema de
Goberno Corporativo do Grupo.

Canle Ética
Pon a disposición dos profesionais do
Grupo, clientes, provedores e terceiros
o funcionamento do mecanismo para,
presididos pola boa fe, comunicar con
garantías de seguridade e confidencialidade
presuntos feitos ou accións que consideren
poidan transgredir o Código Ético e
Instrucións de Conduta, calquera normativa
de actuación incluída no Sistema de
Goberno Corporativo do Grupo, así como a
lexislación ou normativa externa aplicable.
A Canle tamén se utiliza como medio para
solicitar información, consultar ou aclarar
calquera cuestión relativa á normativa
aplicable ao Grupo.

Política de Sistema de Xestión
Integrado
Integra as políticas do Grupo que se
despregan nos procesos necesarios
para a obtención da satisfacción
do cliente, o coidado e mellora do
medio ambiente, a xestión de todo
tipo de riscos e o benestar das
persoas. A Política Ambiental está
incluída, xunto coas Políticas de
Calidade e de Seguridade Laboral,
na Política do Sistema de Xestión
Integrado.

Política de Responsabilidade
Social Corporativa
Permite consolidar un proxecto
empresarial agrupado, sustentable
e socialmente responsable
tomando como referencia para
iso o marco regulatorio vixente,
a axenda 2030, o Acordo de
Clima de París e o Código de Bo
Goberno da CNMV.

Política Anticorrupción
Ferramenta para promover o
cumprimento da legalidade
en materia anticorrupción e
antisuborno por parte de todo o
Grupo, desenvolvendo o valor
corporativo da honestidade fronte
a calquera forma de suborno ou
corrupción.

Política de igualdade de oportunidades
Ten como obxectivo lograr unha contorna
favorable que facilite a conciliación da vida
persoal e laboral dos profesionais do Grupo
e, en particular, a igualdade efectiva entre
mulleres e homes, todo iso respectando a
lexislación vixente en cada país e seguindo
as mellores prácticas internacionais.

Políticas e
procedementos
clave na estratexia
do Grupo Euskaltel

Todas as políticas do Grupo revísanse e,
se procede, actualízanse co obxectivo de
alcanzar os resultados desexados na súa
aplicación.

Outras Políticas
e regulamentos
relevantes que
sustentan a
estratexia do
Grupo Euskaltel
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Política de Selección de
Conselleiros.

Política de Comunicación e Contactos con
Accionistas, Investidores institucionais e Asesores
de Voto.

Política de Remuneracións
dos Conselleiros.

Política Fiscal Corporativa.

Política de contratación
e relacións co auditor de
contas do Grupo Euskaltel.

Regulamento Interno de Conduta nos
Mercados de Valores de Euskaltel S.A.

Regulamento do Consello
de Administración

Regulamento da Xunta Xeral de
Accionistas
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A xestión de riscos, a cultura ética
e o bo goberno
Valores
do Grupo
Euskaltel

Proximidade

Honestidade

Innovación

Axilidade

Nun contexto internacional de crecente importancia do Goberno Corporativo nas empresas, o
Grupo Euskaltel continúa dando pasos en coherencia co Bo Goberno Corporativo e co cumprimento do Código de Bo Goberno da CNMV das
Sociedades Cotizadas.

necesarias para que a resposta sexa efectiva. O
mapa de riscos do Grupo Euskaltel foi sometido a
revisión co obxectivo de sentar as bases do novo
Modelo de Xestión de Riscos, incorporando as
modificacións relacionadas coa propia evolución
do Grupo e da contorna na que opera.

Os principais riscos identificados no Grupo Euskaltel están categorizados dentro dos riscos
estratéxicos, operacionais, de cumprimento, de
información e de ciberseguridade. O punto de
partida para a identificación dos devanditos riscos está na análise e avaliación dos factores que
poden afectar negativamente ao cumprimento
dos obxectivos de negocio, o que se traduce nun
mapa que inclúe os principais riscos, agrupados
en distintas categorías, xunto cunha avaliación
destes en función do seu impacto potencial e da
súa probabilidade. O proceso de xestión de riscos
do Grupo continúa coa adopción dunha determinada resposta fronte aos devanditos factores,
así como a articulación das medidas de control

A Política de Control e Xestión de Riscos garante
a estabilidade e continuidade do Grupo Euskaltel,
establecendo os principios básicos, factores de
risco clave e o marco xeral de actuación para a
xestión e control de riscos que afectan ao Grupo.
Esta política desenvólvese e compleméntase a
través de políticas ou normativas internas específicas en relación con determinadas unidades ou
áreas do Grupo, tales como as que se detallan no
apartado anterior de Goberno Corporativo.
Os principais avances na xestión de riscos, cultura ética e bo goberno no exercicio 2018 foron os
seguintes:
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Implantación dun Modelo unificado
de Compliance
O ano 2018 caracterízase, entre outras cuestións,
pola integración de tres sociedades que, tendo
unha mesma actividade principal, presentaban
diferencias culturais, organizacionais, de normativa aplicable e que estendían por distintos ámbitos territoriais a prestación dos seus servizos.
Neste contexto de integración do Capital Organizativo e Cultural, o Grupo Euskaltel elaborou un
Modelo integrador e simultáneo de Compliance
implantado de maneira unificada para todo o
Grupo co obxectivo de reforzar unha cultura ética
e de cumprimento normativo, así como reforzar
a independencia e a eficiencia do Grupo. Coa
implantación deste Modelo, o Grupo Euskaltel
dá un paso máis no compromiso para favorecer
unha cultura ética orientada cara á prevención
de actuacións susceptibles de xerar responsabilidades á Organización, e, por tanto, afianza a
súa aposta polo bo goberno e a xestión de riscos
como base para a sustentabilidade do negocio,
asentada no cumprimento da normativa externa
e interna aplicable.

100 %

O Grupo Euskaltel desenvolveu un intenso plan
de actuación logrando dar cumprimento con éxito ao Regulamento Xeral de Protección de Datos
(RXPD) da Unión Europea 2016/679, relativo á
Protección das Persoas Físicas no que respecta
ao Tratamento de Datos Persoais e á Libre Circulación destes Datos, o cal resulta de aplicación
desde maio de 2018.
O Grupo Euskaltel procurou durante o exercicio
aplicar nos seus procedementos aqueles aspectos máis relevantes que o novo Regulamento require, entre os que destaca o desenvolvemento
de accións de formación para todos os traballadores do Grupo.

Formación continua aos empregados
No exercicio 2018, unha parte representativa dos
profesionais do Grupo Euskaltel recibiu formación en habilidades de liderado co obxectivo de
impulsar e fortalecer as competencias para xestionar, dirixir e liderar equipos dentro do Grupo.
Nesta formación compartiuse con máis de 100

91 %

de aceptación do
Código Ético en
2018

de acceso á formación
e aceptación a Política
Anticorrupción

116

líderes formados
presencialmente sobre
cumprimento normativo
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Adaptación completa ao RXPD

866

horas de formación sobre a
Política Anticorrupción e o
Código Ético
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profesionais a importancia de coñecer e aplicar
a normativa interna do Grupo Euskaltel, especialmente do Código Ético, e de transmitilo aos equipos como parte da capacitación de liderado.
Ademais, como ferramenta de involucración de
todos os traballadores do Grupo Euskaltel no
desenvolvemento dunha cultura ética e de cumprimento normativo no exercicio da actividade do
Grupo, distribuíronse a todos os traballadores durante o 2018 diversas comunicacións enmarcadas
dentro do Plan de Comunicación de Compliance.
Neste sentido, realizouse un recordatorio aos
traballadores da existencia de documentos tales
como o Código Ético, Instrucións de Conduta,
Política Anticorrupción, Canle Ética e Roles e responsabilidades de Compliance Penal, reforzando
a súa importancia e os lugares nos que están dispoñibles para consulta. Así mesmo, actualmente
estes documentos están dispoñibles para os profesionais do Grupo en cada unha das correspondentes intranets, e o Código Ético, Instrucións de
Conduta, Canle Ética e Política Anticorrupción na
web de cada unha das sociedades do Grupo, de
forma accesible non só para os empregados, senón tamén para o resto dos grupos de interese.
Cómpre mencionar que durante o exercicio 2018
todos os profesionais do Grupo Euskaltel recibiron formación por parte dun externo independente en materia de Código Ético, Instrucións de
Conduta e Política Anticorrupción baseada nunha
aprendizaxe en liña que culmina coa realización
dun test como método para avaliar a capacitación
dos profesionais en materia de cultura ética e bo
goberno. Esta formación incluía informacións e
exemplos relativos ao cumprimento normativo e
ao modelo de Compliance do Grupo Euskaltel
co obxectivo de facer aos profesionais do Grupo
partícipes e responsables do desenvolvemento
dunha cultura ética e de cumprimento normativo
respectando os valores e principios básicos establecidos no Código Ético do Grupo.
Adicionalmente, realizouse unha formación interna sobre o Código Ético, previa á súa aceptación
por todos os profesionais mediante a realización
dun cuestionario.

Por último, distribuíuse unha nota sobre a aceptación de agasallos, obsequios e atencións a todos
os traballadores, así como unha carta a todos os
provedores sobre a cultura corporativa, e, en particular, os criterios de rexeitamento de agasallos
que puidesen alterar a imparcialidade, ou afectar
á obxectividade ou influír nunha relación comercial ás persoas do Grupo Euskaltel.

Desenvolvemento de ferramentas
GRC
Durante o exercicio 2018, o Grupo Euskaltel implantou unha ferramenta GRC que soporta todo
o Sistema de control interno sobre a información
financeira (SCIIF) do Grupo, co obxectivo de alcanzar unha xestión eficiente do control interno,
establecendo unha rastrexabilidade e correcta
asignación de responsabilidades sobre a avaliación dos riscos financeiros e controis previamente definidos.
Ademais, o Grupo Euskaltel está a desenvolver
actualmente unha ferramenta GRC (gobernanza,
xestión de riscos e cumprimento) que permitirá
ao Grupo establecer un marco único para a axeitada xestión dos riscos con base nun modelo de
Prevención de Delitos, de identificación de riscos
corporativos e da axeitada xestión do Regulamento Xeral de Protección de Datos.

Extensión da Canle Ética aos grupos
de interese
Durante o exercicio 2018, ampliouse o alcance da
Canle Ética poñendo a disposición de terceiros
unha ferramenta para comunicar, con garantías
de confidencialidade, tanto dúbidas ou consultas
relativas á actuación do Grupo como presuntos
feitos ou accións que consideren poidan transgredir o Código Ético e Instrucións de Conduta
e/ou calquera normativa de actuación incluída
no Sistema de Goberno Corporativo do Grupo
Euskaltel, así como a lexislación ou normativa
externa aplicable. A Canle Ética está accesible a
través de cada unha das intranets das sociedades do Grupo Euskaltel para todos os seus profesionais ademais de nas correspondentes páxinas
web de cada unha delas a disposición de todos
os seus grupos de interese.
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Estrutura accionarial e
composición do Consello
15 %
A 31 de decembro de 2018, o accionariado do
Grupo Euskaltel está composto da seguinte forma:

Zegona Limited

11 %

Corporación Financiera
Alba

4,48 %

20,11 %

Estrutura
accionarial
do Grupo
Euskaltel

Kutxabank

O Consello de Administración en pleno resérvase a competencia de aprobar as políticas e estratexias xerais da Sociedade e, en particular, (i)
o plan estratéxico ou de negocio, así como os
obxectivos de xestión e orzamento anuais; (ii) a
política de investimentos e financiamento; (iii) a
definición da estrutura do grupo de sociedades;
(iv) a política de goberno corporativo; (v) a política de responsabilidade social corporativa; (vi) a
política de control e xestión de riscos, incluídos
os fiscais, así como o seguimento periódico dos
sistemas internos de información e control; (vii)
a política de dividendos, a de autocarteira e, en
especial, os seus límites.
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49,41 %
Outros

Consello de
Administración
O Consello de Administración está formado por
12 conselleiros (3 mulleres e 9 homes), dos cales
2 son executivos (Presidente e CEO), 4 dominicais e 6 independentes. 11 conselleiros superan
os 50 anos.

Abanca

O Consello de Administración confía ao Presidente, ao Conselleiro Delegado e ao Equipo
Directivo a xestión e a dirección ordinaria, así
como a difusión, coordinación e execución xeral
das políticas e directrices de xestión da Sociedade, para centrarse, así, na definición, supervisión e seguimento das políticas, estratexias e
directrices xerais que deben seguir a Sociedade
e o seu Grupo.
O Consello de Administración reunirase coa frecuencia que resulte conveniente para o bo desenvolvemento das súas funcións e, polo menos,
6 veces ao ano, debendo celebrarse polo menos unha sesión cada trimestre natural.
O Consello de Administración ten constituídas
no seu seo tres Comisións:
• Comisión de Auditoría e Control.
• Comisión de Nomeamentos e Retribucións.
• Comisión de Estratexia.
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As Comisións carecen de funcións executivas
e actúan como órganos de carácter informativo e consultivo, con facultades 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 de funcionamento (Regulamento da Comisión de Auditoría e Control,
Regulamento da Comisión de Nomeamentos
e Retribucións e Regulamento da Comisión de
Estratexia). A súa principal función é asistir, informar e formular propostas ao Consello 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.
A remuneración ao Consello de Administración
determínase de acordo coa vixente Política de
Remuneracións dos Conselleiros, que foi aprobada polo Xunta Xeral de Accionistas, e é supervisada pola Comisión de Nomeamentos e
Retribucións. Esta remuneración queda recollida
no Informe Anual sobre Remuneracións de Conselleiros publicado polo Grupo.
Pola súa banda, as Sociedades R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A.U. e Telecable
de Asturias, S.A.U. están administradas por un
Administrador Único (Euskaltel, S.A.), cuxo cargo
non é remunerado.

Avaliación do desempeño do
Consello de Administración
No exercicio 2017, o Consello de Administración
e a Comisión de Auditoría realizaron senllas autoavaliacións do seu funcionamento, que deron
lugar a unha serie de propostas de mellora, algunhas das cales foron implantadas en 2018 e
outras atópanse en curso de desenvolvemento.
O exercicio da avaliación dun Consello é unha
ferramenta ao servizo da mellora continua, polo
que o proceso de avaliación que se levou a cabo
no exercicio 2018, co auxilio dun asesor externo, serviu para medir o grao de implantación
das devanditas melloras, así como para detectar
novas propostas de mellora en cada unha das
áreas temáticas que foron obxecto de avaliación
e que se detallan a continuación.

Administración, no que se contou co apoio dun
externo independente, co obxectivo de dar cumprimento á recomendación número trinta e seis
do Código de Bo Goberno das Sociedades Cotizadas, que establece que cada tres anos o Consello de Administración será auxiliado para a realización da avaliación por un consultor externo.
Procedeuse a avaliar as seguintes áreas temáticas:
• Control estratéxico.
• Xestión de riscos.
• Seguimento do negocio.
• Procedementos de traballo.
• Composición do Consello.
• Operativa do Consello.
• Avaliación das Comisións.
• Desempeño de roles estatutarios.
• Desempeño individual de Conselleiros.

Fases do proceso de avaliación do
Consello de Administración
• Unha primeira fase de planificación que consistiu en reunións de situación e revisión de documentación, así como na priorización da importancia relativa das diferentes áreas temáticas.
Froito do traballo realizado nesta etapa elaboráronse cuestionarios de captura de información e comunicación cos membros do Consello, así como un plan concreto de traballo.

Funcións do
Presidente
executivo
• Supervisión e avaliación
do desempeño do
Conselleiro Delegado.
• Dirección, supervisión e
avaliación da Secretaría e
Vicesecretaría do Consello
de Administración.
• Dirección executiva,
suxeita a aprobación
final do Consello, da
responsabilidade do
desenvolvemento
corporativo.
• Participación na
definición das propostas
estratéxicas ao Consello
de Administración.
Supervisión e coordinación
da comunicación
corporativa e relacións
externas do Grupo
(Relacións Institucionais e
Relación con Investidores).
• Supervisión da Dirección
de Auditoría Interna e
Cumprimento (Auditoría
Interna, Compliance e
Protección de Datos), que
informa directamente a
Comisión de Auditoría e
Control.

• Na segunda fase, recompilouse a información,
opinións e percepcións por parte dos membros do Consello e elaborouse un borrador
de Diagnóstico e Recomendacións que se
presentou e debateu no seo da Comisión de
Nomeamentos e Retribucións.
O devandito proceso incluíu unha avaliación
específica e separada da Comisión de Auditoría
e Control, tomando para iso como referencia a
Guía Técnica 3/2017 da CNMV.
Os resultados de ambas as dúas avaliacións
foron moi satisfactorios, tanto considerando
as opinións dos seus membros, como desde a
perspectiva do exame daqueles elementos que
documentan o seu estruturación, políticas e procedementos aplicados.

Durante o exercicio 2018 realizouse o proceso
de avaliación anual obrigatorio do Consello de
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A xestión da RSE

O Grupo Euskaltel basea a xestión da súa Responsabilidade Social Empresarial na súa vinculación e identificación coa contorna próxima, o
seu compromiso social, a excelencia operativa
e a xestión responsable como alicerces básicos do seu enfoque de empresa sustentable,
socialmente responsable e valorada por todos
os seus grupos de interese. Esta aposta foi desenvolvida e aplicada de forma continua con accións e plans que permitiron alcanzar fitos de
relevancia no Grupo. Ademais, en anos de expansión do Grupo, tívose en conta a xestión da
RSE como un dos factores clave para construír
un Grupo sólido, responsable e sustentable. O
Consello de Administración é informado anualmente dos temas relacionados coa xestión económica, social e ambiental.
Para iso, a estratexia baseouse nos últimos
anos no Plan Director RSE 2016-2018, cuxo

obxectivo principal foi o de aliñar a visión, política e cultura RSE no Grupo, en tempos de crecemento e cambios. O Plan Director e as súas liñas estratéxicas tamén se foron adaptando aos
novos requirimentos identificados polos grupos
de interese, os cales conceden cada vez maior
importancia á xestión responsable do Grupo e
son máis diversos, de distintas contornas e con
inquietudes diferentes. Así, o modelo de seguimento do Plan de RSE realizouse a través do
equipo de Proceso RSE, integrado polos departamentos que desenvolven actividade nos ámbitos de Responsabilidade Social Corporativa
definidos. En 2018, co peche do devandito Plan
e de cara a sentar as bases para o novo Plan
Director RSE 2019-2022, realizouse unha lectura e conclusión dos principais obxectivos que o
Grupo debe alcanzar e das oportunidades que
ofrece a nova contorna de traballo para aplicar
melloras á xestión RSE.

Valoración cumprimento de compromisos 2018
Integrar de
forma completa
a Telecable no
Grupo.

Lanzar un novo mapa de
Riscos do Grupo, en relación
co novo modelo de Xestión
de Riscos.

Deseñar un modelo de organización
e xestión de riscos penais: revisión e
unificación do mapa de riscos penais
do Grupo e elaboración dun manual de
Riscos Penais.

Implantar controis
en materia de
anticorrupción.

2018
Logramos...
Lanzar a Política de
Diversidade do Grupo.

Revisar a política de
Responsabilidade Social
Corporativa polo Consello de
Administración do Grupo.

Graos de cumprimento dos compromisos adquiridos
Cumprido
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Avanzado

En proceso

Iniciando medidas

Formar e concienciar os
profesionais do Grupo
respecto do Código Ético e
Instrucións de Conduta.
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Contribución aos Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable (ODS)
Un dos principais obxectivos do novo Plan RSE
2019-2022 será sentar as bases da xestión Responsabilidade Social Empresarial en relación coa
súa contribución cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, relacionando as liñas estratéxicas que seguir coa súa aliñación aos ODS.
Deste xeito, o Grupo tentará medir de forma cuantitativa a contribución aos grandes retos económicos, sociais e ambientais da humanidade. O Grupo Euskaltel está comprometido coa Axenda 2030
local de Euskadi, Galicia e Asturias, prestándose
a desenvolver e implantar solucións e tecnoloxía
que permitan facer fronte aos grandes retos mundiais en materia de desenvolvemento sustentable.
O Grupo desenvolveu nos últimos anos un entendemento profundo dos ODS, transmitíndollo
aos empregados a través de campañas internas
e impregnándoos na cultura corporativa. Ademais, co foco posto nos ODS prioritarios, o ODS
8 “Traballo decente e crecemento económico” e
o ODS 9 “Industria, innovación e infraestrutura”,

dous obxectivos completamente aliñados coa
actividade do Grupo, a Compañía tratou en 2018
de desenvolver iniciativas en liña coa súa consecución, a través de máis de 150 colaboracións
con alianzas que impulsan o desenvolvemento
de startups tecnolóxicas e o desenvolvemento
do talento emprendedor local.
A alta dirección foi tamén un apoio fundamental
para o desenvolvemento das devanditas actividades e a integración dos obxectivos na estratexia.
Grazas a iso, en 2018 o Grupo Euskaltel comezou
a fixar obxectivos concretos medidos con indicadores específicos para aliñar completamente os
obxectivos da empresa cos ODS. Á súa vez, os
ODS presentan unha oportunidade para identificar futuras oportunidades de negocio, mellorar o
valor da sustentabilidade empresarial, fortalecer
as relacións coas partes interesadas, estar ao
día no desenvolvemento de políticas, estabilizar
sociedades e mercados, e utilizar unha linguaxe
común cun propósito compartido.

Compromisos para 2019
Desenvolvemento integral da
ferramenta GRC para a xestión dos
riscos corporativos, de cumprimento e
de protección de datos.

Despregamento da ferramenta GRC á xestión de
riscos de cumprimento normativo (adicionais aos
penais, xa detallados en 2018), a xestión de riscos da
Internet e a xestión dos riscos fiscais.

Implantación
da Política de
Diversidade.

2019
Imos traballar en...
Obtención de
certificacións en materia
de Compliance.

Actualización da Política
de Remuneracións dos
Conselleiros.

Cumprimentos de obxectivos
do plan de expansión para
impulsar o crecemento.
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PLANS DA
ESTRATEXIA DO
GRUPO EUSKALTEL
Crecemento
diversificado

Excelencia
operacional

Experiencia
diferencial

Protección do
valor cliente

Capital Humano
O Capital Humano do Grupo inflúe directamente no alicerce
estratéxico de excelencia operacional. En 2018, os esforzos
enfocáronse na dixitalización de procesos e a transformación
dixital do persoal, co obxectivo de proporcionar ferramentas para
conseguir procesos máis eficientes e maior axilidade no traballo,
dotando os empregados de dispositivos móbiles que faciliten as
súas tarefas diarias.
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Contribuíndo ao
desenvolvemento local
de forma igualitaria
e sustentable
Queremos contribuír ao desenvolvemento
económico local a través dun emprego de calidade
e inclusivo e fomentar un bo clima laboral, con
ferramentas que faciliten o traballo diario e
programas que motiven os nosos equipos.

697

empregados

41%
33

99,9%

contratos
fixos

mulleres

ODS
aos que

novas
contratacións

551

empregados
con novos
equipos dixitais

100 %

contribúe

30

salas de reunións
acondicionadas para
videoconferencias

empregados formados
en prevención de
riscos laborais
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No ano 2018 o Grupo Euskaltel centrou os seus
esforzos en desenvolver unha transformación
dixital notoria nos procesos e ferramentas da
súa xente. Esta dixitalización “cara a dentro”
permitirá que as e os profesionais desenvolvan
as súas tarefas de forma máis eficiente e desde
calquera lugar. Coa renovación dos equipos e
a incorporación de dispositivos móbiles, como
portátiles e teléfonos intelixentes, o persoal do
Grupo poderá aplicar novas formas de traballo,
conciliar coa súa vida persoal e ofrecer un mellor servizo aos clientes.
As 697 persoas que forman parte do Grupo
Euskaltel compoñen un equipo cun alto grao de
capacitación, que demandan e valoran a axilidade nos procesos e o desenvolvemento dixital,
tal e como manifestaron nas enquisas de clima
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realizadas. Ademais, os profesionais teñen cada
vez perfís máis diversos, adaptándose ás necesidades do sector e do mercado, o cal dota o
Grupo dun gran valor no Capital Humano que
se materializa no servizo prestado a través da
excelencia operacional, tal como recolle o Plan
Estratéxico 2017-2019.
A capacitación constante das súas persoas, a
xestión da captación e a retención do talento
diverso así como o impulso dunha cultura propia do Grupo que impacta na contorna local e
contribúe á súa dinamización económica, son
aspectos claves para contribuír aos Obxectivos
de Desenvolvemento Sustentable relacionados
con traballo decente e crecemento económico,
igualdade de xénero, redución das desigualdades e innovación, entre outros.
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Impulso do traballo
de calidade

697

total empregados

99,9 %
contratos
fixos

100 %

empregados
que reciben
avaliación de
desempeño

41 %

59 %

mulleres

14

anos de
antigüidade
media

homes

44

anos de
media do
persoal

5%

taxa de
rotación

O Grupo Euskaltel está formado
por 697 persoas nos seus tres
negocios principais: Euskaltel, R e
Telecable. Ademais, o Grupo xera
coa súa actividade máis de 4.200
postos de traballo indirectos
grazas ás alianzas estratéxicas
que establece.
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O Grupo Euskaltel
e emprego
O Capital Humano do Grupo Euskaltel está composto por un 41 % de mulleres e un 59 % de
homes, cunha media de idade de 44 anos, que
conforman un equipo de 697 persoas. A compañía promove unha oferta de traballo flexible, con
horarios que permiten conciliar coa vida laboral,
e apostando pola estabilidade do emprego, co
99,9 % do persoal cun contrato fixo e indefinido.
Adicionalmente, a familia Euskaltel impacta indirectamente en máis de 4.200 postos de traballo xerados grazas ás alianzas estratéxicas do
Grupo con provedores locais en Euskadi, Galicia

e Asturias, creando valor e sinerxías con outras
empresas locais.
A estrutura do Grupo baséase no desenvolvemento de áreas corporativas que xestionan os
asuntos que engloban a toda a Compañía. No
entanto, para unha maior proximidade cos clientes e os territorios nos que desempeña a súa
actividade, as áreas de negocio de cada marca
(Euskaltel, R e Telecable) manteñen a súa identidade e céntranse no contacto directo coas súas
respectivas comunidades locais, as súas necesidades e as súas expectativas.

Valores
corporativos
Os valores do Grupo recollen a identidade das
tres marcas converxentes, que comparten a
proximidade cos clientes, a honestidade con
todos os grupos de interese, a procura da mellora dos servizos a través da innovación, e a
axilidade nos procesos. Para o Grupo Euskaltel,
a identificación con estes valores é esencial,
posto que os comportamentos das persoas que
traballan na Compañía son distintivos e achegan
un valor diferencial para os grupos de interese
con respecto á competencia. É por iso que se
transmite a importancia de coñecer estes comportamentos ás novas incorporacións, e intégranse no modelo de carreira profesional que
se aplicará en 2019.

Valores do
Grupo Euskaltel

Proximidade

Honestidade

Innovación

Axilidade
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A identificación
con estes valores
é esencial,
posto que os
comportamentos
das persoas
que traballan
na Compañía
son distintivos e
achegan un valor
diferencial para os
grupos de interese.
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Conciliación
laboral
O Plan Estratéxico do Grupo Euskaltel dota de
gran relevancia os temas relacionados coa conciliación da vida laboral e persoal das súas persoas, sendo tamén un dos aspectos máis demandados nas enquisas de clima do Grupo. Ademais
de proporcionar horarios flexibles e compatibles
coa vida familiar, un aspecto diferenciador do
Grupo fronte a outras empresas da contorna, a

transformación dixital dos empregados axudou
a conciliar de maneira máis efectiva, permitindo
aos profesionais traballar desde calquera lugar. A
dixitalización dos postos de traballo e a migración
á nube non só están a facilitar os procesos, senón
que tamén supoñen un grande activo para a vida
persoal dos empregados.
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Transformación dixital
nas operacións

O Grupo realizou en 2018 un grande esforzo
para dar un salto notorio cara á transformación dixital, empezando por dotar as persoas
da Compañía das ferramentas necesarias para

xestionar o cambio cultural cara á dixitalización de procesos, a interacción cos compañeiros e a maneira na que se trata a información,
entre outros.

A clave da transformación dixital,
máis aló da tecnoloxía, son as
persoas que conformamos o Grupo
Euskaltel. É por isto que consideramos
indispensable que sexan os nosos
profesionais os tractores deste
cambio.

Dixitalización
de procesos
O ano 2018 foi decisivo para o impulso dunha
nova cultura dixital, coa incorporación de novas
ferramentas dixitais, como o Office 365, o despregamento de equipamento móbil para o empregado (portátil e novos teléfonos intelixentes)
e o acondicionamento de 30 salas de reunións
para realizar videoconferencias. Todo este impulso cara a unha nova cultura dixital está xa a
cambiar a forma na que os equipos traballan e
interactúan no seu día a día.
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Tal como se establece no Plan Estratéxico 20162019, o proceso de dixitalización é a base para o
desenvolvemento de multitude de programas relacionados coas metas estratéxicas para liderar
o cambio cultural, polo que involucrar o persoal é
un dos primeiros pasos que desenvolver. Un dos
avances máis representativos da dixitalización
de procesos foi a unificación dun único Portal do
Empregado para todos os traballadores do Grupo, a través do cal teñen acceso a xestionar e
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consultar os seus tempos de traballo, vacacións,
datos profesionais, retributivos e avaliacións do
desempeño, entre outros. Isto permítelles realizar diferentes trámites que ata agora se realiza-

Claves para
o cambio
cultural

ban de forma offline. A través deste Portal preténdese xestionar tamén nun futuro próximo a
formación e o desenvolvemento de cada un dos
profesionais do Grupo.

Formar profesionais capacitados
que lideren e promovan o
cambio.

Impulsar unha cultura
corporativa que nos identifique
como Grupo.

Promover unha Organización áxil,
flexible, adaptable aos cambios e
orientada ao negocio.

Dixitalizar os procesos, os postos
de traballo, para poder operar de
forma máis eficiente.

Novas formas
de traballo
A revolución dixital cambiou a forma de traballar e a relación cos grupos de interese dando
lugar a un contacto máis interactivo, instantáneo
e áxil. Por iso, a transformación dixital e a dixitalización dos procesos resultaron en novas formas
de traballo que promoven a conciliación laboral
e van máis aló do teletraballo.
No Grupo Euskaltel están a estudarse novas
formas de traballo como unha filosofía que
achegue un valor engadido ao día a día dos
empregados. O Smart working, aínda en fase

de desenvolvemento, segue a premisa de que
a tecnoloxía debe mellorar a experiencia do empregado, e pretende converterse nun novo enfoque de desenvolver o traballo, no que a base
será a tecnoloxía que comezou a aplicarse coa
dixitalización dos postos de traballo.
As primeiras accións do Smart working comezaron a implantarse no 2018 e baséanse nas
seguintes pancas para lograr unha maior produtividade, conciliación e satisfacción: mobilidade,
traballo en equipo e dixitalización.

Accións Smart
Working 2018

• Favorecer a mobilidade, a través
dos dispositivos móbiles.
• Incrementar o traballo en
equipo, proporcionando
ferramentas de colaboración,
como o Office 365.
• Introducir novas plataformas
que permiten a dixitalización de
procesos no ámbito da xestión
das persoas.
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Desenvolvemento
do talento diverso

O Grupo Euskaltel cre firmemente que as claves do éxito no sector son contar cun equipo
humano consistente, que teña unha cultura corporativa facilmente recoñecible, unha capacita-

ción continua acorde coas súas capacidades nunha
contorna colaborativa e que dispoña das ferramentas
dixitais axeitadas para abordar o cambio cultural.

59 %

homes

50 %

en convenio

4,5 %

en xerencia

4,7 %

en dirección

697
total
persoal

41%
mulleres

38 %

en convenio

2,2 %

en xerencia

1%

en dirección
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Diversidade
e igualdade
En 2018 o Grupo seguiu desenvolvendo programas que promoven a igualdade de oportunidades e a diversidade do persoal, entendida no
seu sentido máis amplo, en todas as categorías
da Organización.
O Grupo Euskaltel conta cun persoal equilibrado
en canto a xénero, o cal é destacable nunha empresa dun sector tecnolóxico e avanzado, cun
persoal altamente cualificado e cunha capacitación constante.
Ademais, promóvese a igualdade de oportunidades entendendo que calquera posto vacante
debe ser cuberto polo perfil máis axeitado, independentemente do seu xénero, idade, cultura ou
nacionalidade. O Plan de Igualdade de Euskaltel
expón a finalidade de garantir o debido respecto do principio de igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, así como o
fomento dunha maior equiparación nesta materia. Así mesmo, estase a traballar no modelo retributivo seguindo a mesma filosofía, sinalando
que as mesmas categorías deben cumprir con
condicións similares tanto dentro da Compañía
como en comparación con empresas do sector,
evitando así calquera tipo de diferenza salarial.
Todo iso recollerase no Plan de Igualdade de
Euskaltel que se desenvolveu e publicou en
maio de 2018, que vela por protexer e promover
unha contorna inclusiva, respectuosa e diversa.

A xestión do equipo humano do Grupo desenvólvese desde o respecto dos dereitos humanos e o rexeitamento a calquera forma de
discriminación, promovendo a igualdade de

O Grupo seguiu desenvolvendo
programas que promoven a
igualdade de oportunidades e a
diversidade.

oportunidades, facilitando a liberdade de asociación e o dereito á negociación colectiva, e
rexeitando, no seu ámbito de influencia, o traballo forzoso e obrigatorio, especialmente aqueles
que teñen que ver co traballo infantil.
Todos os empregados aceptaron expresamente
o Código Ético, que está publicado na intranet e
páxina web de cada empresa do Grupo e teñen
acceso á Canle Ética a través da intranet correspondente. A través desta Canle poden notificar
calquera tipo de discriminación que identifiquen
na xestión da diversidade do Grupo Euskaltel.
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Formación e plans de desenvolvemento
O desenvolvemento do talento é unha das
pancas fundamentais do Plan Estratéxico para
lograr prestar un servizo diferencial e ser un
negocio atractivo. Con iso, a captación e retención do talento van ligadas a unha capacitación
continua dos profesionais, nun sector no que a
actualización do coñecemento adquire cada vez
máis relevancia.

mantelo a longo prazo, xa que o reto como organización é asegurar que o Grupo dispón das
capacidades axeitadas no momento exacto para
alcanzar os obxectivos estratéxicos. O Programa
TalenTU apóiase en varios proxectos:

TalenTU

• Deseñar un itinerario de desenvolvemento
profesional para cada un dos profesionais,
tendo en conta o momento no que se atopan dentro da súa “viaxe profesional”.

O Grupo Euskaltel conta cun programa dedicado a ofrecer posibilidades de crecemento e desenvolvemento profesional denominado TalenTU, a través do cal se desenvolven os Plans de
Formación. O programa TalenTU busca non só
xestionar e desenvolver o talento, senón tamén

5

Competencias
do bo líder
1. Coherencia
persoal
2. Capacidade de
desenvolver e
motivar persoas
e equipos
3. Capacidade
executiva
4. Visión
estratéxica
5. Capacidade de
transformación

• Deseñar novas formas de atraer o talento
novo.

Liderado
Dentro do Programa TalenTU, o Grupo Euskaltel
conta cun Plan de desenvolvemento do liderado co que busca que os líderes da Organización
adquiran competencias como a capacidade de
transformación, a visión estratéxica, a capacidade executiva, ou a capacidade de desenvolver
e motivar equipos, todas elas necesarias para
desenvolver o seu rol na empresa.
Nesta liña, durante o ano 2018 o programa centrouse en implantar accións de habilidades do
líder-coach para formar en capacidades de comunicación, tales como a escoita, a claridade
da comunicación, etc. Desenvolvéronse 7 edicións, formando a 116 persoas que dedicaron
2.526 horas de formación a desenvolver as súas
competencias de liderado.

Mulleres con talento
Ademais, desenvolveuse o programa de liderado feminino, Mulleres con talento, impulsado
polo Comité de Dirección do Grupo, que ten o
obxectivo de pór en valor o papel das mulleres
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• Deseñar un modelo de liderado que provoque a transformación da compañía.

no Grupo Euskaltel. Este programa consta de
módulos formativos de desenvolvemento competencial, encontros inspiradores, sesións de
apoio e seguimento, almorzos e comidas de
traballo e a presentación do proxecto final co
obxectivo de potenciar a figura das mulleres líderes na Organización. O programa tivo unha
duración duns 9 meses nos que 14 mulleres participaron dedicando 681 horas de formación.
En xuño 2018, previo ao seu lanzamento, realizouse unha sesión de impacto con toda a compañía co obxectivo de impulsar o compromiso
por avanzar na igualdade e no impulso do liderado feminino.
Por último, os almorzos do CEO con líderes
son una importante iniciativa a través da cal se
pretende involucrar os líderes da Compañía na
estratexia e transmitir a través deles os valores
corporativos.
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Desenvolvemento Profesional
O Grupo Euskaltel é consciente de que o mundo
está a cambiar coa chegada da revolución dixital, e por tanto o contido dos postos de traballo
tamén o está a facer. Por iso, o Grupo a través
do Programa TalenTU puxo en marcha unha iniciativa para ir adaptando e adecuando coñecementos e competencias que se van requirir nos
postos de traballo e deseñando un modelo de
carreira profesional que permita trazar un itinerario no desenvolvemento profesional de cada
empregado.
Este ano impartíronse 30.081 horas de formación; das cales 12.553 horas foron de formación
técnica/tecnolóxica, 13.731 horas de formación
en idiomas e 3.797 horas de formación en habilidades. Sendo a actividade comercial o eixe
principal para conseguir os resultados do Grupo,
apoiouse os profesionais destas áreas con varias formacións orientadas a axudarlles a conseguir os seus obxectivos, dedicando 222 horas a
este tipo de formación.

Ademais, a través dos plans de desenvolvemento, o modelo de avaliacións ten en conta as calidades necesarias para cada tipo de traballador,
dependendo do seu posto de estrutura e da
área na que traballa, asignándolle obxectivos e
competencias acordes, cun seguimento semestral.
O desenvolvemento profesional dos empregados non finaliza coa terminación do seu contrato. Grazas ao seu programa de outplacement, o
Grupo ofrece orientación personalizada para a
procura dun novo emprego durante seis meses.
En 2018, catro persoas participaron no programa.
Por último, o Plan de Igualdade de Euskaltel recolle unha política de formación para promover
a realización de accións formativas con módulos
específicos sobre igualdade efectiva entre homes e mulleres.

Captación do talento novo
O foco do Grupo Euskaltel de contribuír ao desenvolvemento do crecemento económico e de
fomentar a empregabilidade local é a base dunha das principais iniciativas para a captación do
talento desenvolvida pola Compañía, a través
da colaboración con Universidades, Centros de
Formación Profesional e Fundacións para a integración laboral en Euskadi, Galicia e Asturias.
A colaboración coas institucións educativas ten
unha dobre orientación:
• Por unha banda, axudar na orientación laboral do alumnado. Para iso, realízanse visitas
de alumnado de diferentes centros educativos de Formación Profesional, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato nas que
se mostra o día a día do traballo.
• Por outro, dar a coñecer as opcións laborais e
os diferentes perfís profesionais, compartindo co alumnado os proxectos máis relevantes nos que o Grupo está a traballar.
Froito destas colaboracións, durante o ano
2018 incorporáronse en réxime de Cooperación
Educativa un total de 43 persoas en prácticas e

recibíronse un total de 14 visitas de alumnado
procedentes de diferentes centros educativos.
Ademais, o Grupo colabora con iniciativas como
o Foro Tecnolóxico de Emprego ou o Foro Empleo co obxectivo de facilitar o achegamento
laboral das empresas aos futuros titulados de
corte tecnolóxico da Universidade de Vigo e
Oviedo entre outras, ou en feiras con casetas
das marcas do Grupo, tales como a Feira Internacional de emprego de Finde.U, tamén en
Vigo.
Esta relación próxima a través da cal se comparte coñecemento de forma mutua é, á súa vez, un
punto de unión para combinar a formación académica coa empresarial a través de experiencias laborais mediante iniciativas de fomento de
contratación en prácticas, charlas de orientación
laboral e visitas de estudantes á empresa.

30.081

horas de
formación

43,16

horas de
media de
formación
anual por
empregado

43

persoas en
prácticas

14

visitas de
alumnado
procedentes
de diferentes
centros
educativos

Marca de
empregador
desde 2017

Desde o ano 2017, o Grupo conta ademais cunha “marca de empregador” que lle permite impulsar o compromiso cara aos empregados e
cara á captación de talento novo.
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Clima e benestar
laboral
Clima laboral
O ambiente laboral é un dos factores máis relevantes para os empregados no Grupo Euskaltel,
tal como se demostra nas últimas enquisas de
Clima e noutras análises realizadas. É por iso
que o Grupo levou a cabo diferentes iniciativas
que fomentan o bo ambiente de traballo:
• Política de conciliación da vida persoal e laboral, e ordenación do tempo de traballo: o
Plan de Igualdade de Euskaltel establece a
necesidade dunha análise e a actualización
constante das medidas de conciliación existentes na empresa, solicitando información
de forma constante sobre as necesidades
reais do persoal en cada caso. Ademais, exponse o compromiso de fomentar a realización de cursos sobre conciliación e políticas
de igualdade, co fin de promover cambios
culturais no persoal con respecto a estas materias.

• Mobilidade interna: o Grupo facilita a mobilidade, rotación e promoción interna a través
do proxecto TalenTU, cubrindo as vacantes
con persoal da Compañía que busca ampliar
os seus coñecementos e adquirir novas capacidades profesionais. En 2018, 15 traballadores realizaron rotación interna.
• Participación e traballo en equipo: como
unha das dimensións mellor valoradas na enquisa de clima, o Grupo fomenta o traballo en
equipo e o intercambio de experiencias cos
compañeiros de diferentes áreas.

• Flexibilidade horaria á entrada e saída das
oficinas e centros de traballo do Grupo Euskaltel.

O ambiente laboral é un dos factores
máis relevantes para os empregados
no Grupo Euskaltel.

Valoración cumprimento de compromisos 2018

Desenvolver Plans de
Carreira profesional.

Desenvolver e
publicar o Plan de
Igualdade de Euskaltel

Desenvolver un marco
de mobilidade para os
profesionais do Grupo

2018
Logramos...
Desenvolver o Programa de Liderado
Graos de cumprimento dos compromisos adquiridos
Cumprido
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Avanzado

En proceso

Iniciando medidas

Ampliar o certificado do sistema
de xestión da SST a R e Telecable

Estender o modelo de
Empresa Saudable a
todas as empresas do
Grupo (plan a 3 anos)
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ACCIDENTABILIDADE

0

Empresa Saudable

0,07

0,83

0,0 homes
0,16 mulleres

0,0 homes
2,02 mulleres

Índice de
gravidade1

Obxectivo cero
accidentes

Índice de
frecuencia2

(1) Xornadas perdidas por cada mil horas traballadas.
(2) Accidentes con baixa por cada millón de horas traballadas.

Número de accidentes e días perdidos por accidente
Unha das principais iniciativas que fomentan o
bo clima laboral da Organización é a implantación do modelo de Empresa Saudable en todo
o Grupo. Este modelo ten o obxectivo de contribuír a mellorar a saúde dos empregados dotando as instalacións dos principais medios de
prevención e detección de enfermidades.
Para construír o modelo de Empresa Saudable
de forma corporativa, en 2018 fíxose extensivo
a R e Telecable o modelo de xestión da prevención xa implantado en Euskaltel, certificando a
todo o Grupo con respecto ao estándar OHSAS
18001.
Ademais, a sociedade Euskaltel mantén o seu
obxectivo de ter en conta a perspectiva de xénero na prevención de riscos laborais, tal como se
establece no seu Plan de Igualdade. Algunhas
das medidas son non realizar desprazamentos
e traslados de residencia durante o embarazo,
facilitar un posto de traballo compatible cos embarazos de risco no caso de que fose necesario, analizar as enquisas de riscos psicosociais
atendendo ás variables de sexo e idade, ou pro-

2016
Accidentes
con baixa
Accidentes
sen baixa
Días perdidos
Homes

2017

2018

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

2

2

4

2

0

2

0

0

0

0

45

45

0

80

80

Mulleres

Total

TAXA DE ABSENTISMO3

2,12
2016

2,07
2017

1,39
2018

(3) O
 absentismo calcúlase obtendo a porcentaxe de horas perdidas exclusivamente por
enfermidade común, respecto ao de horas totais traballadas.

porcionar formación sobre Seguridade e Saúde Laboral con perspectiva de xénero, entre
outros.

Compromisos para 2019
Seguir avanzando no
deseño dun modelo de
Smart working.

Desenvolver un Modelo
Retributivo para o Grupo.

2019
Imos traballar en...
Realizar, segundo plan periódico,
as enquisas de riscos psicosociais
atendendo ás variables de sexo
e idade.

Implantar Plans de
Carreira profesional.
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ALICERCES DA
ESTRATEXIA DO
GRUPO EUSKALTEL
Crecemento
diversificado

Excelencia
operacional

Experiencia
diferencial

Protección do
valor cliente

Capital Cliente
O Capital Cliente é fundamental para os alicerces estratéxicos
de experiencia diferencial e protección do valor cliente, posto
que nel se integran as principais pancas e liñas de acción
relacionadas coa súa consecución. En 2018 aplicáronse
diferentes accións co obxectivo de aumentar a satisfacción dos
usuarios, como a mellora das tendas físicas e das diferentes
canles de comunicación cos clientes.
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Contribuíndo a un
consumo responsable
e diferencial
Queremos integrar os nosos valores corporativos de
proximidade, honestidade, innovación e axilidade no trato
cos nosos clientes, co obxectivo de que nos recoñezan como
unha marca diferencial que se preocupa por ofrecer o mellor
servizo nos territorios nos que operamos.

1.744 13.053
clientes PEMES

clientes grandes
empresas

10
538
658.172
novos servizos
lanzados en 2018

km de rede despregada en
zonas rurais e de difícil acceso

67 %
+10

ODS
aos que
contribúe

Fogares

de facturas
electrónicas

novas alianzas para proporcionar
o mellor servizo

41

GRUPO EUSKALTEL 3. CAPITAL CLIENTE

En 2018 o Grupo seguiu traballando en ofrecer
unha experiencia diferencial para os clientes,
poñendo especial atención na medición da súa
satisfacción e identificando as súas necesidades. Ademais, no proceso de expansión que
está a levar a cabo o Grupo Euskaltel, coidáronse con especial atención estes detalles para penetrar no novo mercado.
Por iso, o programa Customer Experience foi,
un ano máis, unha das principais liñas de acción, estendido en 2018 en todos os negocios
e territorios nos que o Grupo Euskaltel opera.
A través dunha escoita activa e da medición
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da satisfacción dos usuarios, o Grupo Euskaltel ten o obxectivo de impulsar a innovación e
as infraestruturas necesarias para contribuír ao
desenvolvemento de cidades e comunidades
sustentables, cunha produción e consumos responsables.
Tendo en conta que o Grupo é líder no norte de
España, sendo Euskaltel, R e Telecable líderes
en Euskadi, Galicia e Asturias respectivamente,
a súa contribución aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable é esencial para lograr a
Axenda 2030 fixada en cada unha das Comunidades Autónomas.
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Experiencia diferencial
do cliente

A dixitalización dos procesos permitiu que o
Grupo Euskaltel transmita maior proximidade
cara aos seus clientes, un dos valores corporativos que máis define e diferencia o Grupo.
Ademais, no ano 2018 implantouse un novo
CRM (Customer Relationship Management) que
permite unha maior comunicación bidireccional
co cliente, o cal facilita coñecer as súas necesidades, expectativas e a satisfacción co servizo
recibido. Así mesmo, o cliente conta cunha comunicación directa co Grupo a través da web,
onde dispón dun portal personalizado para consultar os seus consumos, facturas e novas ofertas personalizadas; e intensificouse a comunicación nas tendas para establecer unha relación
directa e persoal entre o Grupo e os usuarios.

zos (ISO 20000-1), da atención ao cliente (UNEEN 15838), da seguridade da información (ISO
27001) e da calidade dos produtos (ISO 9001).

O Grupo coida tamén a xestión dos clientes a
través das certificacións correspondentes da
continuidade do negocio (ISO 22301), dos servi-

Xornadas e encontros con
empresas clientes
Ao longo do ano o Grupo Euskaltel promoveu a transferencia de
coñecemento tecnolóxico mediante encontros con clientes de
empresa con tres obxectivos:
1. Coñecer as necesidades tecnolóxicas das empresas para o
desenvolvemento da súa actividade co fin de asesoralos sobre
os servizos que poidan axudar a mellorar os seus modelos de
negocio.
2. Divulgar e reflexionar sobre as principais tendencias en
materia de transformación dixital.
3. Reforzar a relación próxima e fomentar a figura de empresa
de telecomunicacións que acompaña os seus clientes no
camiño da dixitalización.
O formato dos encontros adecúase á tipoloxía de cliente e
obxectivo que conseguir (Business & Breakfast, Xornadas
Tecnolóxicas, Prest, Workshops). Ao longo de 2018 asistiron a
estes encontros ao redor de 75 persoas.

770.001
clientes

+5

NPS en R

70,8 % 78 %
satisfacción

fogares con máis
de tres produtos

+90k

enquisas realizadas
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Programa Customer
Experience
A fidelidade dos clientes do Grupo é un dos
seus principais activos, xa que xera unha vantaxe competitiva sustentable. Para o Grupo, a
satisfacción do cliente é clave para a súa fidelización, polo que se traballa continuamente en
ofrecer máis que un servizo, unha experiencia
que vincule o cliente coa marca e os seus valores corporativos.
O programa Customer Experience (CEX) baséase nos valores corporativos e estuda os dez momentos clave no proceso de relación do Grupo
co consumidor. Todas as opinións dos clientes
trasladadas a través das enquisas de satisfacción,
os motivos de rotación, estudos sobre imaxe de
marca e a observación das experiencias diarias
recóllense nun plan de acción elaborado para
proporcionar cada vez un mellor servizo e coñecer as tendencias do mercado. En 2018, o equipo de Experiencia de Cliente estivo formado por
107 persoas que miden a satisfacción en cada un
dos momentos clave e traballan para solucionar
calquera experiencia insatisfactoria, permitindo
ao Grupo mellorar de forma constante. En 2018,

o Grupo pechou o ano con máis de 90.000 enquisas contestadas polos seus clientes, cunha
media de 70,8 % de satisfeitos.
Ademais, o Grupo comezou a medir en 2018 o
NPS (Net Promoter Score) e o ENPS (que ten en
conta a fidelidade) co fin de obter unha visión de
360º sobre os clientes e coñecer a súa relación
coas tres marcas. Desta forma, o NPS guía os esforzos cara ao cumprimento do Plan Estratéxico
2017-2019 como eixe primordial, tendo en conta
os resultados na toma de decisións a alto nivel,
xa que analiza como as diferentes pancas de acción impactan na fidelidade e cota de mercado
das marcas do Grupo. Este ano o estudo revela
que a atención ao cliente e a confianza de marca son as maiores fortalezas, destacando o servizo técnico prestado nos tres negocios.
Os puntos fortes das marcas do Grupo son: Euskaltel “Poder de marca”, R “Satisfacción” e Telecable “Facilidade do uso dos servizos”. Destaca o +5
NPS e +10 ENPS de R, sendo os seus clientes os
máis satisfeitos en todos os aspectos analizados.

Premio Platinum Contact
Center Awards 2018
Telecable Asturias recibiu o galardón á mellor experiencia de
cliente a través dun recoñecemento que premia o coñecemento e a
creatividade na implantación de procesos para mellorar a atención
ao cliente. O éxito foi froito do acompañamento ao cliente, o uso da
tecnoloxía de vangarda para a transformación dixital, e un equipo
humano altamente motivado e formado.
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+10
ENPS
en R
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Tendas experienciais

En 2018 o Grupo realizou un esforzo notorio en
incrementar a experiencia do cliente coa remodelación das tendas Euskaltel en Euskadi e a
apertura de novas tendas na expansión a Navarra, así como na Coruña, coa principal tenda
de R completamente renovada. O Plan de Transformación Retail tivo en conta a incorporación
de novos servizos, con sistemáticas de traballo
melloradas e con mellores resultados en termos
de experiencia e conversión, aliñando a experiencia do cliente cos valores corporativos do
Grupo: proximidade, honestidade, innovación e
axilidade.

retributivo que valora a experiencia do cliente. Así mesmo, realizáronse campañas que
mostran a proximidade dos profesionais das
tendas co público, abertos a resolver calquera dúbida do cliente.

Formación en tendas
En 2018, as tendas de R, Euskaltel e Telecable acolleron cursos
gratuítos para aprender a sacarlle o máximo partido ao terminal
móbil. Con esta iniciativa foméntase o acceso a teléfonos
intelixentes para persoas de todas as idades, á vez que se
promove un uso responsable destes.

Toda a transformación das tendas foi acompañada dun plan de formación e comunicación específico para os profesionais, así como un modelo

A maioría das tendas contan xa coas seguintes características:
Ferramentas que dotan a tenda de sistemas de medición que
melloran a eficiencia e a experiencia: contadores de tráfico,
xestor de tempos de espera, dispositivos de medición do NPS,
satisfacción e recomendación.

STORE TOOLS

NOVO Modelo
DE Atención
Garante a mellor experiencia
para os clientes: sistemáticas
de traballo en tenda para
os profesionais, modelo de
atención ao cliente por fases e
roles, e funcións do persoal en
tenda, entre outros.

NOVOS SERVIZOS
Co obxectivo de que o cliente poida atopar todo o que
necesite na propia tenda, sen necesidade de derivalo
a outras canles: xestión de reclamacións en tenda,
configuración de teléfonos intelixentes, recollida de
equipamento, caixa rápida para xestións de menos de
5 minutos, etc.

NOVO DESEÑO

Tendas
Experienciais

Dos espazos de venda, acordes coa
nova experiencia proporcionada e co
modelo de atención: novos servizos,
espazos que reparten o fluxo de
clientes, localización en zonas de gran
visibilidade, etc.

MEDICIÓN DE
INDICADORES CLAVE
A través da implantación dun cadro de mando
homoxéneo actualizado diariamente, con
datos como o tráfico en tendas, o tempo de
atención, tempo de espera, experiencia do
cliente, etc
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“Estamos firmemente comprometidos con dar
aos nosos clientes a mellor experiencia: a
mellor experiencia en banda larga, baseada na
alta capacidade tecnolóxica da rede DOCSIS
3.1, complementada coa mellor experiencia
wifi tanto en fogares e empresas como na rúa;
a mellor experiencia de televisión soportada
sobre o desco 4K e os acordos que estamos a
asinar con líderes de contidos mundiais como
Netflix; e a mellor oferta móbil para familias
nos nosos mercados. Esta mellor experiencia
global séguenos situando como o operador
preferido nos nosos mercados e asegúranos a
estabilidade da nosa base de clientes.”
FRANCISCO ARTECHE
CEO do Grupo Euskaltel

TAN FÁ-CIL
CO-MO
PUL-SAR UN
BO-TÓN
Ahora con el Deco 4K de
Euskaltel, puedes ver tus
series favoritas de Netflix
directamente en tu tele.

euskaltel.com/netflix | Tiendas | 1717

Cambia tu forma de ver la tele con el Deco 4K. Disponible con la TV Premium Extra+ de Euskaltel. Suscripción a Netflix no
incluida. Puedes suscribirte en www.netflix.es. La disponibilidad de 4K Ultra HD depende de la modalidad de suscripción, del
servicio de Internet, de la funcionalidad del dispositivo y de la disponibilidad de contenidos. www.netflix.com/TermsOfUse
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Patrocinador tecnológico:
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Personalización
dos servizos

En 2018, o Grupo Euskaltel continúa construíndo
un vínculo emocional co cliente a través do lanzamento de novos produtos e servizos cada vez
máis personalizados, tentando dar resposta ás
principais demandas dos usuarios, tanto dentro
do fogar como en mobilidade.

Asistente de voz
En 2018 comezou o desenvolvemento do asistente vocal propio do Grupo. Isto suporá, por
unha banda, enriquecer as apps, coa incorporación dunha interface vocal nestas, e por outro, a
creación de novos produtos que cambiarán a forma de interactuar con servizos como a televisión.

Ademais de proporcionar servizos de alta calidade, os produtos e servizos deseñados e desenvolvidos polo Grupo Euskaltel atenderon as
necesidades reais dos seus clientes, dando resposta ás súas demandas, ofrecendo proximidade
con eles e cun nivel de personalización que nos
permite forxar unha relación forte e duradeira.

WiFi Vacacións e Internet Comigo
En 2018 tamén se melloraron os servizos de “WiFi
Vacacións” en Euskaltel e “Internet Comigo” en R
ampliando para os clientes de valor de forma gratuíta 2 bonos de datos no móbil de 15 GB, fronte
aos 5 GB que se ofrecían ata ese momento.

WiFi 360

Oferta fixo e móbil

Atendendo á importancia e universalidade do
servizo wifi tanto dentro como fóra do fogar, ao
longo de 2018 no Grupo Euskaltel desenvolvéronse novas funcionalidades e melloras co
obxectivo de ofrecer un servizo wifi integral.

Nova oferta converxente
Ao longo de 2018 traballouse no lanzamento
conxunto nos tres territorios dunha nova oferta
converxente adaptada ao mercado e á necesidade dos clientes cun conxunto de servizos,
prestacións, contidos e equipamento específico
que pretende cubrir as necesidades dos usuarios e, por tanto, incrementar a súa satisfacción
e o vínculo coa marca. Lanzouse en Euskaltel en
decembro e despregarase nos tres territorios ao
longo do primeiro trimestre de 2019.

WiFi Home e SOS WiFi
A través dos servizos WiFi Home e SOS WiFi, o
Grupo ofrece aos seus clientes unha auditoría
do servizo wifi en todas as instalacións de novos
clientes, permitindo a optimización do servizo
wifi no fogar así como a incorporación de novos
e mellores equipos, destacando a introdución
da tecnoloxía MESH.
3ollosR/Euskaltel Life
Ampliando as funcionalidades de IoT, o Grupo
Euskaltel incorporou novos elementos ao servizo como o control de calefacción e a gravación
continua. Do mesmo xeito, desenvolveuse e lanzouse o servizo de localización e alerta móbil,
que proporciona, dunha maneira sinxela, non
intrusiva e para todos os seus clientes, a localización das persoas.

Bonos ilimitados
Durante o verán de 2018 lanzáronse en Euskaltel
e en R os novos paquetes de datos ilimitados de
móbil, que permiten a posibilidade de gozar de
certos contidos, segundo o paquete contratado,
sen consumir datos da tarifa: Whatsapp&Redes
Sociais ilimitado, Música ilimitada, Vídeo ilimitado e Fins de semana ilimitados.
Bonos internacionais
En 2018 lanzouse unha nova oferta de bonos
para chamadas internacionais, tanto con orixe
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fixo como con orixe móbil, que permite atender
un segmento de clientes que ten a necesidade
de comunicarse frecuentemente con outras persoas no estranxeiro.

Outros servizos
Telecable T-Ayud@
En xullo lanzouse un servizo de soporte técnico

3,6

media de produtos que
contrata o

96 %
dos clientes

para clientes residenciais que inclúe garantía de
resolución de incidencias en 24h, revisión anual
do servizo wifi, configuración e mantemento de
equipos, asesoramento e recomendacións para
un mellor uso dos servizos de Telecable e desprazamento gratuíto de técnico a domicilio.
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Promocións para estudantes
Un ano máis, R e Telecable lanzaron ofertas
sinxelas e sen permanencia, adaptadas ás
características do sector dos usuarios estudantes, ofrecéndolles alta velocidade por un
prezo máis baixo.
Mellora servizo Roaming 4G
En 2017 o roaming UE pasou a estar incluído
na tarifa nacional do cliente. Como mellora
do servizo de roaming de 4G, desde o verán de 2018 os clientes das tres marcas comezaron a gozar da tecnoloxía 4G nos desprazamentos ao estranxeiro (onde esta está
dispoñible).

Novos proxectos de Internet
Docsis 3.1
Como líder en banda larga, o Grupo Euskaltel dispón, desde finais de 2018, desta nova
tecnoloxía en case a totalidade da planta
do Grupo. Este equipamento supón un gran
paso na evolución dos servizos en canto a
funcionalidades e eficiencia do acceso a Internet de banda larga.

Novas alianzas
Acordo con Microsoft
O Grupo Euskaltel e Microsoft alcanzaron un
acordo estratéxico que pretende impulsar a
transformación dixital das empresas clientes e
a dixitalización interna da Compañía. O Grupo
Euskaltel quere pór ao alcance dos seus clientes todas as oportunidades que ofrece a tecnoloxía para incrementar a súa competitividade e espremer ao máximo as potencialidades
dun ecosistema tecnolóxico e innovador, con
servizos que garantan unha resposta rápida,
segura e efectiva aos cambios do mercado,
mantendo á vez garantías de dispoñibilidade,
eficiencia e calidade, independentemente do
tamaño da organización.
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Novos acordos de contidos TV
Netflix
O Grupo Euskaltel integrou a aplicación de
Netflix nos seus descodificadores 4K, sendo o
primeiro operador en España en incorporar un
acceso directo desde o seu mando a distancia
e permitindo a integración do devandito servizo
na factura do operador-cliente.
Fútbol en Galicia e Navarra
Alcanzouse un acordo con LaLiga para incorporar a canle LaLiga 123 TV en Galicia e Navarra.
Trátase dunha canle que emite contidos de fútbol 24 horas ao día destacando a emisión de 10
partidos en directo por xornada de 2ª División.
Unificación grella TV
Traballouse na unificación dos contratos cos
provedores de contidos para homoxeneizar a
proposta de contidos nas tres marcas.
Disney Pop Pick & Play
Alcanzouse un acordo con Disney para incorporar novos contidos non lineais na oferta de
contidos do Grupo Euskaltel. Inclúe preestreas
antes da súa emisión na canle lineal, tempadas
completas das súas series e xogos.

Evolución do servizo de TV
Android TV
O Grupo Euskaltel pecha o ano cun parque de
máis de 83.000 descodificadores Android TV
que o sitúa como operador de referencia no
mercado nacional destes equipos. Ademais, traballouse conxuntamente cos provedores Technicolor e Sagemcom para que os seus descodificadores se poidan comercializar dentro de todo
o Grupo Euskaltel, o que outorga unha vantaxe
de non dependencia dun único provedor.
Integración equipos
Realizouse unha integración de rede para optimizar procesos e ofrecer un mellor servizo aos
clientes de TV. Nesta integración mantívose o
servizo actual e seleccionáronse e validáronse
descodificadores converxentes que poden ser
tamén utilizados na expansión.

Continuar vendo
Lanzouse este novo servizo que mellora a experiencia de usuario do servizo de TV, xa que
permite ao cliente continuar vendo aqueles contidos non lineais que non acabou de visionar.

Novos servizos para empresas
WiFi Profesional
WiFi é un servizo cada vez máis crítico para os
pequenos negocios, xa que soporta cada vez
máis actividade (TPVs sen fíos, sensores, conexións de dispositivos móbiles, etc.). Este servizo
baséase en equipamentos profesionais totalmente xestionados, que ofrecen maior cobertura
e capacidade de conexións simultáneas.
3Ollos/Euskaltel LIfe
En 2018 estendéronse as iniciativas IoT de fogar
dixital aos negocios, permitindo aos clientes gozar da sensorización do seu negocio: cámaras de
supervisión, sensores de temperatura, control de
accesos ou eficiencia enerxética, entre outros.
Solucións Telco para PEMES
2018 foi o ano da ampliación da oferta a pemes,
presentando unha oferta de telecomunicacións
converxente e unificada en calquera localización, grazas ao acordo para empregar a rede de
fibra de Orange ou o FTTH NEBA de Telefónica.
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Mi primer contrato e Nativos R
Os nenos estrean móbil a unha idade cada vez máis temperá. Segundo
os últimos estudos, case un 30 % dos nenos menores de 10 anos xa
dispón dun teléfono móbil. Por iso, o Grupo Euskaltel desenvolveu
iniciativas como Mi primer contrato, un compromiso por escrito do uso
do móbil, ou Nativos R, charlas informativas gratuítas sobre as novas
tecnoloxías, para o fomento do uso responsable, complementado con
experiencias doutros pais e consellos para transmitir certos valores
aos pequenos da casa.
No Nadal de 2018 relanzáronse as campañas co obxectivo de
concienciar as familias da importancia do bo uso dos móbiles para os
menores. A acción Nativos R leva celebrándose ao longo do último
cuadrimestre do ano en 8 localidades de Galicia. Sendo a última charla
en decembro. Esta iniciativa forma parte das accións do Plan Digitalent
de AMTEGA (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia).

Accesibilidade
En 2018 Euskaltel lanzou unha nova web pública
adaptada a dispositivos móbiles e tabletas,
adecuando o contido para unha mellor lectura
e navegación. Ademais, esta web creouse cun
novo sistema de deseño baseado en Atoms que
permitirá avanzar na construción de compoñentes
web accesibles e facilitar a utilizabilidade de toda a
contorna dixital.
O Grupo contou para o seu desenvolvemento con
axencias expertas en utilizabilidade web/app para
contemplar un proxecto de adaptación para persoas
con dificultade visual aplicando a tecnoloxía como o
principal modo de inclusión da Compañía.

Publicidade responsable
O Grupo Euskaltel, con base nun dos seus valores
corporativos, promove e fomenta a relación honesta con
todos os grupos de interese. Por iso, a claridade nas tarifas
e a publicidade responsable son esenciais para levar a
cabo a súa actividade.
Para o control da publicidade responsable, o Grupo
realiza auditorías anuais de calidade de facturación, e
notifica os cambios de tarifas aos seus clientes con dous
meses de antelación, sendo un o requirido pola normativa
vixente. A través destas ferramentas de control o Grupo
quere fortalecer a súa relación cos clientes e fomentar a
transparencia nas súas relacións.
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Expansión cara a novos
mercados
En total, ao peche de exercicio déronse de alta
máis de 4.500 contratos nas novas zonas nas que
o Grupo Euskaltel comezou a desenvolver a súa
actividade. Durante 2018 abríronse 3 novas tendas en Euskadi e continuouse a expansión cara
a novos territorios como Navarra e Castro Urdiales (Cantabria), que culminan o ano con 5 tendas
experienciais. Ademais, en 2019 o Grupo prepara

a súa expansión a novos territorios, como León,
Cantabria e A Rioxa. Ademais, alcanzouse un
acordo co RACC de Cataluña para prestar os servizos converxentes do Grupo Euskaltel a todos os
asociados, baixo a marca RACCtel+. Para chegar
aos novos clientes, o Grupo deseñou novas canles
alternativas como casetas ou shop trucks que permiten achegar a marca ao cliente final.
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Produtos sustentables e despregamento
responsable da rede
O Grupo Euskaltel levou a cabo diferentes iniciativas durante 2018 para dotar os seus clientes do
mellor servizo que implican unha maior cobertura,
inclusividade e sustentabilidade, desenvolvendo
o acceso en zonas rurais e causando o menor impacto ambiental posible. Durante o ano estendéronse 673 km de Rede, co obxectivo de mellorar
a velocidade e o acceso á comunicación online.

por de accesos ultrarrápidos a Internet subvencionados polos fondos FEDER. O Grupo facilita
así o acceso a servizos avanzados a núcleos de
poboación nos que ningún operador ofrece estes
servizos, contribuíndo a superar a fenda dixital
provocada pola dispersión xeográfica e as dificultades orográficas do territorio.

A continuación móstranse as principais actividades levadas a cabo:

R e Telecable resultaron adxudicatarias dun plan de
execución para proporcionar servizos de banda larga de alta velocidade e de moi alta velocidade en
zonas de Galicia e Asturias sen cobertura actual nin
prevista nos próximos anos, co obxectivo de dotar
as poboacións de baixa densidade dos servizos de
comunicación necesarios. O Plan PEBA permitirá
estender as redes de nova xeración a zonas rurais,
con 32.000 novas unidades inmobiliarias e un impacto positivo sobre o territorio contribuíndo á súa
máis completa articulación dixital.

Acceso á rede wifi dos paradores de
turismo
Telecable encargarase da xestión do acceso á
rede wifi dos Paradores Nacionais. Este servizo
prestarase nos máis de 90 establecementos repartidos por toda a xeografía española, así como
para as súas oficinas centrais.

Despregamento da rede en zonas
rurais e de difícil acceso
En Galicia, R iniciou en 2018 as activacións de
núcleos como Miño, Abegondo, Cerceda ou Muros que se suman aos 118 municipios galegos e
935.000 unidades inmobiliarias que poden dis-

Corrección da fenda dixital

R patrocinou e participou na Mobile Week Coruña:
ao longo dunha semana e en distintos puntos de
Coruña e arredores celebráronse eventos (charlas,
talleres, conferencias, exposicións, etc.) para facer
partícipes os cidadáns da revolución tecnolóxica.

Valoración cumprimento de compromisos 2018
Avanzar na xestión da seguridade
integral, que cubra a seguridade
da información, da rede e dos
equipamentos instalados

Implantar o programa de
Customer Experience en
Telecable.

2018
Logramos...

Expandir o negocio a novos
territorios do norte do Estado.

Graos de cumprimento dos compromisos adquiridos
Cumprido
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Avanzado

En proceso

Iniciando medidas
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para revisar que os servizos se axustan ás necesidades deste colectivo.

Colaboración co concello de DonostiaSan Sebastián para o coidado de
maiores

Mercado da Colleita
R participa xunto con Hijos de Rivera e Gadisa nesta acción de apoio ao rural, onde ao longo de dous
días se mestura a cultura e a innovación ofrecendo
aos visitantes os novos produtos de empresas galegas innovadoras que ensinan e proban os seus novos
produtos. R dá servizo de Internet a esta feira e ofrece
unha caseta con xogos tradicionais para os nenos.

Colaboración con Tucycle

Euskaltel asinou un acordo de colaboración para
apoiar o desenvolvemento do proxecto piloto OKencasa, cuxo obxectivo é crear un sistema dixital de
apoio ás persoas coidadoras de maiores dependentes. Así mesmo, pretende achegar ás Administracións
Públicas que xestionan o ámbito socio-sanitario mecanismos de análise de datos que fagan a súa xestión máis eficiente e anticipatoria. O proxecto foi un
dos 15 seleccionados para formar parte do programa
ADINBERRI dentro da estratexia Etorkizuna Eraikiz
da Deputación Foral de Guipúscoa e cuxa finalidade
é apoiar as actividades de I+D+i no ámbito da Silver
Economy do territorio.

Telecable colabora como socio tecnolóxico neste
proxecto innovador de mobilidade urbana sustentable en Xixón. A través desta aplicación, os usuarios
poden gozar das bicicletas repartidas pola cidade o
tempo que as necesiten. Desde a súa posta en marcha, máis de 11.000 usuarios gozaron do servizo, contribuíndo a unha mobilidade sustentable e á redución
da contaminación na cidade.

Despregamento responsable da Rede

Colaboración coa Federación de
Asociacións de Persoas Xordas de
Galicia

Substitución e retirada do equipamento
de Internet

R, a través dun convenio de colaboración, ofrece condicións preferentes na contratación dos servizos de
telecomunicacións a persoas xordas. Grazas a esta
colaboración mantense unha interlocución periódica

Para construír ou despregar a Rede, o Grupo Euskaltel
mantén políticas de selección e reutilización de todo
o equipamento necesario para ofrecer o servizo, co
obxectivo de producir o menor impacto ambiental
posible, cumprindo todas as normativas ambientais
aplicables (residuos, aparellos eléctricos e electrónicos, etc.)

En 2018, o Grupo Euskaltel proporcionou aos seus
clientes un novo modelo con tecnoloxía WiFi AC para
mellorar a experiencia do usuario, retirando os equipos antigos e facéndose cargo dos residuos xerados
coa substitución realizada.

Compromisos para 2019
Estender o programa de Customer
Experience a outros servizos clave
na Compañía e para todos os seus
territorios, incluíndo a Expansión.

Continuar a expansión
do negocio a todo o
Estado.

2019
Imos traballar en...
Ampliar as certificacións que garantan
unha axeitada xestión integral da
seguridade.
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ALICERCES DA
ESTRATEXIA DO
GRUPO EUSKALTEL
Crecemento
diversificado

Excelencia
operacional

Experiencia
diferencial

Protección do
valor cliente

Capital Natural
A aposta pola excelencia na xestión ambiental e
o desenvolvemento do Plan Director Ambiental
permite ao Grupo Euskaltel abordar de maneira
efectiva os desafíos ambientais afrontando a
prestación de servizos cunha xestión da súa
pegada ambiental.
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Contribuíndo a traballar
diariamente polo
desempeño dunha
actividade dixital
ambientalmente
sustentable
Somos conscientes dos desafíos ambientais aos
que nos enfrontamos, e por iso traballamos en
promover unha actitude responsable, na mellora
continua para a xestión dos aspectos ambientais
da nosa actividade, e na diminución dos impactos
ambientais do Grupo nun contexto de crecemento
e de cambio tecnolóxico.

63,8 % -38 %

equipos
reacondicionados

100 %

redución de residuos
perigosos

de subministración de
electricidade verde na
Sede principal do Grupo
a partir de 2020

ODS
aos que
contribúe
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O Grupo Euskaltel continuou desenvolvendo en
2018 o seu Plan Director Ambiental, reflexo do seu
compromiso coa loita contra o cambio climático
e os seus efectos, así como co uso eficiente dos
recursos. O Plan, xunto coa Política do Sistema de
Xestión Integral que inclúe a Política Ambiental,
conforma a principal guía do Capital Natural na súa
contribución aos Obxectivos de Desenvolvemento

Estratexia ambiental e ODS
Aliñación da Estratexia
ambiental cos Obxectivos
de desenvolvemento
sustentable

Sustentable (ODS), con especial foco nos ODS 12
“Produción e consumo responsables” e 13 “Acción
polo clima”. O devandito Plan Director establece
as liñas dirixidas á redución da pegada de carbono do Grupo, á mellora da xestión ambiental e, por
tanto, á contribución á Axenda 2030 en cada unha
das comunidades autónomas nas que o Grupo
Euskaltel está presente.

CONTRA
O CAMBIO
CLIMÁTICO

GREEN
COMUNICATION

Comunicación e diálogo con todas as
partes interesadas (grupos de interese),
baseadas na transparencia, a veracidade
e o compromiso elaboración e difusión
das actividades que se realizan, tanto a
través da Memoria de Responsabilidade
Corporativa, como da Declaración
Ambiental EMAS.

GREEN
ORGANIZATION

GREEN
PRODUCT

Ademais, durante o exercicio identificáronse
diversas sinerxías no desenvolvemento da actividade nos tres negocios do Grupo, e implantáronse novos servizos que ofrecen un servizo
de calidade, sendo cada vez máis eficientes e
respectuosos co ambiente.
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Despregamento das políticas para reducir
o impacto ambiental
das actividades do Grupo fomentando
as boas prácticas ambientais, inclúese a
análise do impacto ambiental dos produtos
no seu lanzamento e a análise da pegada
ambiental do produto.

Análise do impacto ambiental dos
produtos
no seu lanzamento e análise da pegada
ambiental de produto co fin de mellorar
a dimensión ambiental dos produtos do
Grupo Euskaltel e pór en valor ante os
clientes estas actuacións.

Por último, o Grupo continuou aplicando o sistema de xestión ambiental de acordo coas normas
e certificacións con maior recoñecemento internacional e os máis altos estándares de cumprimento, como a certificación da Norma ISO 14001
implantada nas tres empresas do grupo durante
o período 2016-2018.
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Actuar contra o cambio climático
O Grupo Euskaltel ten un compromiso público
con respecto ao coidado da contorna que se
ve materializado no seu Plan Director Ambiental. Un dos alicerces da estratexia ambiental é
actuar contra o cambio climático, con iniciativas
para a redución dos impactos que afectan as
emisións causantes do cambio climático.
Ademais, a través do apoio de iniciativas como
formar parte da Comunidade #PorElClima, o
Grupo participa nunha das iniciativas pioneiras
que suma os compromisos de persoas, empresas, organizacións e administracións públicas
que contribúen coas súas accións á loita contra
o cambio climático de acordo coas directrices
marcadas polo Acordo de París.
Así mesmo, os edificios corporativos comezan a
ser tamén cada vez máis eficientes e sustentables, implantando medidas como a compra de
enerxía verde para a subministración dos edificios corporativos. O acordo para o País Vasco
con Iberdrola garante a compravenda de enerxía (en inglés PPA Power Purchase Agreement)
a longo prazo para a subministración de electricidade con base en activos renovables. O acordo foi o primeiro PPA asinado por unha empresa
enerxética e un operador de telecomunicacións
en España.
O Grupo Euskaltel participa no Basque Ecodesign Center, unha entidade con sede en Euskadi
e constituída nun marco de colaboración entre
empresas do sector privado e o Goberno Vasco,
que en 2018 desenvolveu tres grandes liñas de
actividade:

Emisións de gases de efecto
invernadoiro e cambio climático
O Grupo Euskaltel, en liña coa súa estratexia
contra o cambio climático e como un paso necesario para a redución das emisións de CO2,
realiza o cálculo da pegada de carbono das súas
actividades, tras solicitar ao Ministerio para a
Transición Ecolóxica a súa inscrición no Rexistro
de pegada de carbono, compensación e proxectos de absorción. Así elabórase un informe de
Emisións de GEI (Gases de Efecto Invernadoiro)
onde se cuantifican tanto as emisións directas
como indirectas.
O Grupo realiza e publica os cálculos anuais das
emisións de GEI, define un plan para a súa redución e verifícaos por un terceiro recoñecido. O
Grupo calcula as emisións que son controladas
pola organización, tanto as directas que proveñen de fontes pertencentes ou controladas pola
organización (alcance 1) como as indirectas derivadas da xeración de electricidade consumida
(alcance 2). No Grupo Euskaltel, as principais
emisións de CO2 xeradas débense ás emisións
indirectas. Por iso, un dos principais esforzos e
medidas aplicadas teñen relación co consumo
de enerxía verde e a redución de consumos de
enerxía.

Ligazón á
certificación
EMAS III
https://www.
euskaltel.com/
webektest/
GaleriaCorporativo/
Documentos/
nosotros/
responsabilidad_
social/2018/2018declaracionambiental.pdf

A medición da pegada de carbono, ademais
dun exercicio de transparencia, supón un compromiso público co obxectivo de minimizar as
emisións de GEI. Deste xeito, o Grupo establece
anualmente plans de redución de emisións, que
principalmente se compoñen de medidas para
reducir os consumos de enerxía eléctrica e de
combustible.

•
Pegada Ambiental Corporativa e integración
en Sistemas de Xestión Ambiental (SXA).
• Tracción ambiental da cadea de subministración.
• Reputación e mercadotecnia verde.
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Xestionar o impacto
ambiental
O Grupo Euskaltel, ademais do seu compromiso
de loita contra o cambio climático, ten a responsabilidade de levar a cabo unha xestión ambiental que minimice os impactos negativos na contorna ambiental, fomentando as boas prácticas
ambientais en todo o Grupo.
A Política Ambiental do Grupo é a base da xestión ambiental da Compañía, incluída na Política do Sistema de Xestión que integra tamén as
políticas de Calidade e de Seguridade e Saúde
no Traballo.
De forma complementaria, o compromiso do
Grupo Euskaltel coa excelencia na xestión ambiental foi a base de partida para establecer
un Sistema de Xestión Ambiental de acordo
coa norma ISO 14001, (certificado por AENOR
desde 1999). Seguindo con esta dinámica e co
obxectivo de estar sempre aliñados coa Estratexia Ambiental Vasca, Euskaltel decidiu adherirse con carácter voluntario ao Regulamento
EMAS III desde 2004. Desde o 2018 todas as
empresas do Grupo están adheridas ao regulamento EMAS.
Mediante as Declaracións Ambientais EMAS III
verificadas das empresas do Grupo Euskaltel,
ponse de relevo o compromiso de transparencia
cara aos seus grupos de interese.
Así mesmo, por segundo ano consecutivo celebrouse o Xunta Xeral de Accionistas do Grupo
Euskaltel baixo a certificación ‘Erronka Garbia’,
outorgada polo Goberno Vasco por organizar a
Xunta en clave de sustentabilidade ambiental.
Precisamente, a celebración da Xunta Xeral de
2018 baixo esta premisa de sustentabilidade e
protección ambiental traduciuse na participación nun proxecto de restauración forestal na
Reserva da Biosfera de Urdaibai. Este proxecto
de compensación de emisións ten o obxectivo
de minimizar os potenciais impactos negativos
da organización da Xunta sobre o ambiente,
materializando o seu compromiso co coidado
ambiental da contorna na que opera.
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Visita a Declaración
ambiental de
Euskaltel
https://www.euskaltel.
com/webektest/
GaleriaCorporativo/
Documentos/nosotros/
responsabilidad_
social/2018/2018declaracion-ambiental.pdf

Visita a
Declaración
ambiental de R
https://legal.mundo-r.
com/legal/sites/
default/files/imce/
pdfs/declaracionambiental-gal.pdf

O Grupo realiza a avaliación de cada aspecto
ambiental en función da criticidade do impacto
ambiental asociado, tendo en conta tanto os
aspectos directos como indirectos e en condiciones normais, anormais e de emerxencia. Os
aspectos ambientais significativos son aqueles
sobre os que se centran os esforzos de minimización e control, nos cales o Grupo centrou a
súa atención á hora de definir os obxectivos ambientais. Cada unha das empresas do Grupo ten
os seus propios aspectos significativos sendo o
consumo de enerxía e a xeración de residuos
perigosos (baterías de chumbo) comúns para as
tres empresas.
O Grupo Euskaltel, consciente do impacto que
supón o consumo de enerxía das súas actividades, optou pola implantación dun Sistema de
Xestión Enerxético baseado na Norma UNE-EN
ISO 50001, cuxa finalidade é mellorar de forma
continua a xestión dos consumos enerxéticos e
reducir as emisións de Gases de Efecto Invernadoiro (GEI). En 2018 as emisións GEI aumentaron 1.294 t. CO2 equivalente (5,6 %) respecto de
2017 tendo en conta os alcances 1 e 2 debido ao
incremento dos servizos prestados. Con todo,
Euskaltel a través do acordo con Iberdrola prevé
minimizar a súa pegada ambiental mediante a
compra de enerxía verde.
Esta premisa tívose en conta no despregamento
de rede que se realizou para o servizo 4G(LTE)
desde 2015, executándose con criterios que
aseguran un despregamento responsable de
rede, cun cumprimento estrito da regulación sobre campos electromagnéticos.

Visita a Declaración
ambiental de Telecable
https://web.telecable.es/
documents
/36258/487475515/
Declaraci%C3%B3n
+medioambiental
+TELECABLE+DE
+ASTURIAS+
firmado.pdf/
6ed081b9-0dd4-4feb-8d03231079121a1d

Máis información no apartado 3.18
de Contas Anuais
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Xestionar o consumo
de recursos
A eficiencia no uso dos recursos non é só unha
cuestión económica, senón tamén ambiental.
Nos últimos anos, os hábitos cambiantes de
consumo de recursos e a mellora na eficiencia
nos procesos do Grupo Euskaltel puxeron de
manifesto que é perfectamente posible avanzar
cara a unha utilización eficiente dos recursos.
Por iso, o Grupo segue a fomentar o uso eficiente dos recursos (consumo de auga e consumo
de enerxía) e mediante os sistemas de xestión
ambiental e enerxético implantados no Grupo é
posible medir, valorar e actuar para seguir im-

plantando medidas que lle permitan aumentar a
súa eficiencia enerxética e optimizar o consumo
de recursos nos seus procesos operativos.
Para a redución do consumo de combustible
desde o Grupo Euskaltel lévanse a cabo medidas como a priorización do uso de coches de
frota da empresa en lugar de coches particulares nos desprazamentos por temas laborais, o
uso das tecnoloxías da comunicación a longa
distancia para evitar o desprazamento de persoal, o que supón un aforro en desprazamentos
e tempo. Ademais, o Grupo Euskaltel realizou un
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O Grupo Euskaltel cre
firmemente que a función
dunha empresa non
termina na consecución
duns resultados
brillantes, senón que
debe colaborar e
comprometerse en
todos os seus termos
co crecemento da
comunidade na que
traballa e da sociedade
que lle devolve con
fartura a súa confianza.

Grupo xa que, debido á súa actividade, o Grupo Euskaltel como o resto de compañías do seu
sector pon no mercado produtos que ao final da
súa vida útil deberán ser xestionados correctamente, especialmente os Aparellos Eléctricos e
Electrónicos (AEE) como os descodificadores,
cablemódems e encamiñadores. Adicionalmente, os ciclos de innovación dos AEE son cada
vez máis breves e a substitución dos aparellos
acelérase convertendo os AEE nunha fonte crecente de residuos, o que fai necesario tomar
medidas para evitar a súa xeración, fomentando
a reutilización dos equipos.
Consciente de todo isto o Grupo pon en marcha
diferentes procedementos de reciclaxe e reutilización de equipos que fomentan a eliminación e
redución de residuos, ofrecendo as ferramentas
necesarias para a xeración do menor impacto
posible no ambiente. Neste sentido, a porcentaxe de equipos de cliente reacondicionados en
2018 fronte á cantidade total de equipos postos
no mercado foi do 63,8 %, o que supón unha redución no impacto do consumo de recursos naturais. Ademais, con este mesmo obxectivo de
reducir a cantidade de recursos xerados directa
ou indirectamente pola súa actividade, desde hai
varios anos os diferentes negocios do Grupo Euskaltel ofrecen puntos de recollida de móbiles nas
súas tendas, colaborando coa ONG Alboan.

labor de sensibilización e comunicación do seu
compromiso coa excelencia na xestión ambiental a través da norma ISO 14001, planificando e
realizando inspeccións ás contratas de obra realizadas para o Grupo, nas que terceiros poidan
xerar residuos, con obxecto de fomentar a súa
revalorización.

Respecto doutro tipo de residuos xerados pola
actividade do Grupo (pilas alcalinas, pilas botón,
etc.), os empregados teñen a posibilidade de
entregar estes residuos xerados nos seus fogares utilizando os colectores que o Grupo pon á
súa disposición nas oficinas.

Economía circular
A aposta pola xestión responsable dos recursos
é unha das claves do proceso de operacións do

Valoración cumprimento de compromisos 2018
Continuar o despregamento do Plan Director Ambiental
2017-2019, enmarcado na estratexia de RSE da Compañía
para todo o Grupo, que parta dunha Política de Sistema de
Xestión Integrado de Grupo.

Definir e executar
Plans de Eficiencia
Enerxética 2018.

Realizar a
Declaración EMAS
III en todo o Grupo.

2018
Logramos...
Desenvolver accións para a compensación
ou redución das emisións de CO2.
Graos de cumprimento dos compromisos adquiridos
Cumprido
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Avanzado

En proceso

Iniciando medidas

Continuar coa análise
ciclo de vida de
produtos/servizos do
Grupo Euskaltel.

Implantar o certificado
de Erronka Garbia de
Evento Sustentable
para novos eventos.
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DATOS DA PEGADA AMBIENTAL 2018*
A continuación, móstranse a evolución e resultados do comportamento ambiental do Grupo Euskaltel con
relación aos consumos de materiais, enerxía e recursos naturais e residuos principais xerados.

Emisións GEI (t CO2 eq.)
Directas (Alcance 1)
Indirectas (Alcance 2)
Outras emisións indirectas (Alcance 3)

2016

2017

2018

915,83

1.184,85

1.255,04

9.479,44

21.893,41*

23.117,53

259,60

320,40

332,72

* Dato recalculado utilizando o mix eléctrico para 2017 de MITECO.

-25 %

compromiso de
redución de
emisións GEI en 2020

Consumo de materiais e auga
Asociado ao consumo dos materiais máis relevantes para a organización e ao consumo de auga
2016
141,11
79,50
200,90
6.039

Papel (t)
Cable (t)
Equipos (t)
Consumo de auga (m3)

2018
188,23
76,32
159,24
7.296

2017
155,78
73,31
180,92
8.138

-12 %

de consumo
de equipos

Consumo global de enerxía
Asociado ao consumo eléctrico e aos consumos de gasóleo interno (dos grupos electróxenos e os coches
de empresa) e externo (dos coches dos empregados)
Enerxía eléctrica (MWh)
Gasóleo (interno) (MWh)**
Gasóleo (externo) (MWh)**/***
Gas natural (MWh)
Intensidade enerxética (kWh/produto)*
Total enerxía****

2016
57.133,77
563,41
641,96

2017
65.939,54
531,11
842,17

2018
66.356,56
602,17
848,24

-

109,43

129,33

24,46
58.339,14

24,12
67.422,24

23,10
67.936,30

-4 %

de intensidade
enerxética

* A Intensidade de enerxía calcúlase dividindo o consumo enerxético total entre o nº de produtos postos no mercado.
** Para obter o consumo do gasóleo en unidades de MWh utilízase a conversión publicada na Guía GRI 3.1 (1 tonelada gasóleo = 43,33 GJ).
*** No caso de Telecable, para o gasóleo utilizouse o factor de conversión 0,084 l/km.
**** O consumo eléctrico incrementouse en 514 MWh debido ao aumento dos produtos subministrados a clientes, así a intensidade enerxética diminuíu 1 kWh/
produto, o que supón un 4 % de redución.

Xeración de residuos
2016
Residuos non perigosos
Papel e cartón (t)
RAEE (t)

2018

2017

28,93
59,74

22,73
28,21

24,54
145,33

39,33
0,60

59,69
1,06

37,23
0,43

Residuos perigosos
Baterías de chumbo ácido (t)
Fluorescentes (t)

-38 %

de xeración de
residuos
perigosos

Compromisos para 2019
Continuar o despregamento do Plan Director Ambiental
2017-2019, enmarcado na estratexia de RSE da
Compañía para todo o Grupo, que parta dunha Política
de Sistema de Xestión Integrado de Grupo.

Definir e executar
Plans de Eficiencia
Enerxética 2019.

Renovar os compromisos
ambientais adquiridos a través
das certificacións (EMAS e ISO
14001).

2019
Imos traballar en...
Desenvolver medidas de concienciación
para a redución e xestión de residuos, así
como para o aforro enerxético.

Desenvolver accións para a
compensación ou redución das
emisións de CO2.
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ALICERCES DA
ESTRATEXIA DO
GRUPO EUSKALTEL
Crecemento
diversificado

Excelencia
operacional

Experiencia
diferencial

Protección do
valor cliente

Capital Relacional
O Grupo Euskaltel promove o crecemento diversificado a
través de relacións institucionais, os patrocinios e as relacións
públicas fomentando así o desenvolvemento económico
e social das comunidades nas que está presente.
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Contribuíndo a crear
alianzas para xerar
o desenvolvemento
sustentable
Cremos que o éxito de toda relación é a boa comunicación,
por iso o noso compromiso baséase en pór a tecnoloxía
ao servizo da comunicación entre as persoas, de maneira
que se creen alianzas e contribuír así ao desenvolvemento
socioeconómico da contorna local.

676 M€
valor económico
xerado

77

startups e emprendedores
de innovación apoiados

+150

429
provedores
locais

ODS
aos que
contribúe

entidades
coas que
colabora
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O Capital Relacional responde á misión e visión
do Grupo Euskaltel: ser un operador de telecomunicacións cos servizos máis avanzados, cun
modelo de xestión responsable, e comprometido coa contorna socioeconómica local. En definitiva, busca contribuír ao desenvolvemento
económico-social dos territorios naturais a través do negocio e do compromiso social.

que fomentan o desenvolvemento do emprendemento innovador na comunidade local e o
desenvolvemento de proxectos relacionados co
ODS 9.
O Grupo Euskaltel considera que a actividade
institucional é unha ferramenta esencial de escoita próxima e de compromiso cos seus gru-

A misión e visión do Grupo Euskaltel:
ser un operador de telecomunicacións cos
servizos máis avanzados, cun modelo de
xestión responsable, e comprometido coa
contorna socioeconómica local.
O compromiso co desenvolvemento local é un
valor diferenciador do Grupo fronte a outras empresas da competencia, contribuíndo de forma
significativa ao ODS 8 mediante os negocios
Euskaltel, R e Telecable. Neste sentido, o Grupo
Euskaltel leva a cabo unha intensa actividade no
fomento de alianzas que contribúen á axenda
2030 mediante o ODS 17 para o desenvolvemento sustentable das comunidades locais nas
que está presente, promovendo alianzas institucionais, patrocinios e relacións públicas do Grupo. Ademais, coa Fundación Euskaltel Konekta
como axente primordial, impúlsanse iniciativas
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pos de interese nos territorios nos que opera,
especialmente relevante para regular as súas
expectativas e o cumprimento das súas demandas, tratando de aplicalas no desenvolvemento
de proxectos e iniciativas. Por iso, o Grupo Euskaltel xestiona as relacións coas administracións
públicas, empresas, axentes sociais, clientes e
clústers, entre outros, desde unha visión integral
360º que permite un coñecemento máis amplo
das institucións, asociacións, clientes e socios
en xeral, formando unha rede de alianzas que
permite sinerxías de colaboración institucionais,
empresariais, sectoriais e sociais.
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Cara a un crecemento
económico sustentable

O Grupo traballa a través da súa estratexia de
Responsabilidade Social Empresarial en contribuír
e estar orientado á creación de valor en todos os
seus grupos de interese, mantendo para iso os
compromisos e valores despregados na organización e tendo en conta o compromiso firme co
local, a transparencia, a excelencia na xestión, o
Bo Goberno Corporativo, o respecto dos Dereitos
Humanos, a igualdade de xénero e oportunidades
das persoas, o aliñamento dos provedores coas

IMPOSTOS
PAGADOS
EN 2018

políticas de Responsabilidade Social Corporativa e
a contribución responsable á fiscalidade.

Fiscalidade responsable
O Grupo impacta no desenvolvemento económico de Euskadi, Galicia, Asturias e Navarra a
través da contribución fiscal que se xera da súa
actividade cumprindo desta forma unha dobre
función económica e social, e respectando o valor da transparencia.

58 M€
IVE e IGIC

13 M€

Taxas e IAE

Valor económico xerado (miles de euros)

2016

2017

2018

561.426

609.275

674.642

360

524

616

37

228

918

562 M€

610 M€

676 M€

2016

2017

2018

26.245

22.946

33.457

103.520

109.463

127.980

Soldos e salarios

38.365

42.452

45.847

Outros gastos de explotación

122.149

151.438

143.363

47.891

49.109

49.112

0

54.665

49.603

22.215

29.170

32.696

360 M€

459 M€

482 M€

202

151

194

Importe Neto da Cifra de Negocio (INCN)
Outros ingresos de explotación
Ingresos financeiros

Valor económico distribuído (miles de euros)
Compras
Traballos realizados por outras empresas

Gastos financeiros
Pagamento de dividendos
Imposto sobre sociedades e tributos

Valor económico retido (miles de euros)

26 M€
IRPF e SS

15 M€
IS

112

millóns de euros en
impostos, propios e
recadados
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Xestión responsable da
cadea de subministración
O Grupo Euskaltel está comprometido coa xestión responsable da cadea de subministración,
por iso os seus esforzos céntranse en xerar relacións de confianza e un beneficio mutuo cos
seus provedores locais que faciliten os intercambios comerciais entre ambos.

429

2018

737
2017

624
2016

provedores locais
Estas relacións comerciais desenvólvense no
marco de cumprimento do Grupo a través da
sinatura do código ético da Compañía, que garante que todas as relacións derivadas dos intercambios comerciais se executan atendendo
a aspectos clave como a seguridade e saúde no
traballo, a calidade do servizo, o respecto polo
ambiente e a protección do consumidor. Para
iso, en 2018 incluíuse a sinatura deste código en
todos os novos contratos, así como nos principais provedores tradicionais. Durante o exercicio, comezouse a involucrar os provedores na
sinatura do código ético do Grupo Euskaltel.
Ademais, o Grupo Euskaltel realizou un especial esforzo en trasladar os valores corporativos
e a cultura da Compañía aos 781 provedores
cos que desenvolve a súa actividade. Sendo a
eficiencia operativa e a experiencia do cliente
os factores clave do desenvolvemento da actividade do Grupo Euskaltel, é esencial garantir
o éxito das instalacións e a subministración dos
provedores, mantendo unha relación próxima
cos provedores locais. Esta relación consolídase a través da potenciación das capacidades
que o Grupo ofrece aos seus provedores me-

diante formación e coas avaliacións periódicas
que permiten identificar melloras. Para garantir
un proceso de compras responsable en 2018
estendéronse a todo o Grupo as ferramentas de
xestión que permiten monitorizar as compras.
O maior volume de compra da Compañía céntrase en servizos de operacións de cliente e de
Rede, así como na compra de tecnoloxía, que
supoñen un 22,2 % e 42 % do volume anual de
compras respectivamente. Así mesmo, o Grupo
prioriza os provedores locais, contribuíndo ao
desenvolvemento da economía local, e conta
con 429 provedores vascos, galegos e asturianos, dos cales o 55,5 % superan o volume de
compra de 10.000 €. O alto volume da compra
de servizos permite que as compras nas zonas
onde o Grupo opera teñan un peso importante
que supón o 39,2 %. O resto das compras son
realizadas noutros países debido á complexidade do sector. Con todo, nun ano de cambios,
crecemento e sinerxías, prestouse especial
atención a manter os acordos duradeiros e o
impacto na economía da contorna, mantendo
alianzas estratéxicas no País Vasco, como a de
ZTE Managed Services Southern Europe que
supuxo un 14,3 % do volume total das compras.
Ningún outro provedor supera o 4 % para garantir a viabilidade e sustentabilidade do negocio
responsable.
Por último, o exercicio 2018 caracterizouse pola
unificación do proceso de compras. O sistema
de xestión conta cunha ferramenta na que están acreditados o 100 % dos provedores e os
seus traballadores que prestan servizos co seu
persoal nas instalacións do Grupo. En canto á
elección dos provedores, o Grupo Euskaltel ten
en conta como factor diferencial a aqueles que
teñen un sistema de xestión ambiental para a
asignación de contratos, así como os consumos
eléctricos tanto por custo como pola preocupación do Grupo polo ambiente.

1
O descenso do número de provedores débese a unha modificación administrativa interna pola cal xa non se consideran os acredores administrativos na contabilización, tales como arrendadores, patrocinados, asociacións, etc.
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Compromiso social coa
comunidade local

€

+4 M€
investidos en
mecenado

+150

colaboracións con
entidades locais

11

convenios con
centros educativos

Principais iniciativas
de RSE
En 2018 o Grupo Euskaltel colaborou con máis
de 150 entidades sociais a través dos seus tres
negocios e outras 50 entidades grazas á Fundación Euskaltel Konekta, apoiando o desenvolvemento tecnolóxico da contorna local a través do
fomento das novas tecnoloxías, e establecendo
relacións de confianza con todos os grupos de
interese. As actividades que o Grupo Euskaltel
realiza en materia de Responsabilidade Social
Empresarial pódense agrupar en catro alicerces
básicos que definen tamén as liñas de actuación
da Fundación:

Proxectos de divulgación de
novas tecnoloxías
Rede de Encounters
O Grupo Euskaltel celebra diferentes encontros
informáticos no que participan afeccionados e
profesionais da tecnoloxía e comparten coñecementos. A Euskal Encounter celebrou a súa
vixésimo sexta edición no Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo, logrando un éxito de participación con máis de 5.000 ordenadores instalados
no recinto e máis de 10.000 visitantes. Como
novidade, organizáronse charlas e talleres en-

focados aos centros educativos e a colectivos
en risco de exclusión e de fenda dixital. Un
ano máis, púxose o foco no tema da Ciberseguridade, que foi o lema da Euskal Encounter
2018. Así mesmo, en 2018 desenvolvéronse a
Gipuzkoa Encounter en Tolosa e a Araba Encounter en Vitoria-Gasteiz, así como a XGN R
Encounter en Silleda (Pontevedra) e a Technium R Encounter en Ourense.
Gamegune
A competición de eSports máis veterana de
Euskadi celebrou a súa 19ª edición no Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. O formato da
competición cambiou conformando un cadro
de finalistas mediante invitación ademais das
prazas directas outorgadas en diferentes torneos presenciais. Os xogos escollidos foron
o HearthStone, CS:GO, Fifa19 e Clash Royale. Para potenciar o torneo disputáronse as
Gamegune Opens. Estas son unha serie de
torneos e ligas de varios videoxogos que
se celebran ao longo de todo o ano e están
abertos a todo aquel que queira participar. A
devandita competición xestiónase mediante
unha plataforma online.

Que é a
Fundación
Euskaltel
Konekta
A Fundación Euskaltel
Konekta é unha entidade
privada sen ánimo de
lucro que contribúe
a crear e fomentar
a conexión entre
persoas, empresas e
iniciativas, no contexto
do uso das Tecnoloxías
da Información e a
Comunicación (TIC) a
través de catro liñas
estratéxicas:
• Proxectos de
divulgación e novas
tecnoloxías
• Emprendizaxe e
incubadoras dixitais
• Tecnoloxía social
• Posicionamento
da marca Euskaltel
Konekta
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Cátedras R e Telecable
Froito dos convenios asinados coas universidades da Coruña, Vigo e Oviedo naceron dúas
Cátedras relacionadas coa promoción do desenvolvemento cultural, científico e tecnolóxico, a
ciberseguridade, vídeo, redes de nova xeración
e, en definitiva, o fomento de proxectos I+D+i e a
transferencia do coñecemento. En 2018, 61 persoas cursaron estas Cátedras.

Apoio ao coñecemento e á
innovación das Universidades
A través da súa Fundación Euskaltel Konekta, o Grupo colaborou
desde hai anos con universidades de ámbito nacional e
internacional, fomentando a educación e o desenvolvemento
profesional da xente moza e promovendo a cultura emprendedora
e a innovación no marco das novas tecnoloxías. Ademais, moitas
das iniciativas sociais desenvolvidas impúlsanse a través de
convenios con institucións educativas e en xeral cos centros que
implican actividades desenvolvidas nun ámbito familiar.

Women in Progress
Co obxectivo de fomentar a elección de carreiras de ciencias entre as estudantes, a Fundación
Euskaltel Konekta colabora xunto co periódico
El Correo na organización destas xornadas que
se celebraron en marzo no Museo Artium de
Vitoria-Gasteiz. Durante tres días, 170 alumnas
puideron asistir a numerosos relatorios e talleres
que tentaron achegalas ao mundo da tecnoloxía.
Girls in Tech
En 2018 R colaborou coa organización sen ánimo
de lucro global centrada no compromiso, educación e apoderamento das mulleres na tecnoloxía,
participando na charla que se retransmitiu por
streaming onde nenas de diferentes institutos e
colexios galegos foron partícipes da charla onde
mulleres e emprendedoras do sector tecnolóxico
comparten a súa experiencia de como chegaron
ao sector.
Aula Innova
Telecable colaborou con diversas institucións
educativas co obxectivo de fomentar o desenvolvemento do talento xuvenil e o emprendemento.
Por exemplo, en 2018 a través do acordo de patrocinio cos Colexios dos Xesuítas en Asturias, dotouse o colexio de diferentes materiais tecnolóxicos para poder utilizar nas clases de tecnoloxía
a cambio de presenza de marca nas instalacións.
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Buber Sariak 2018
Concurso Internet & Euskadi Buber Sariak, promovido pola Asociación Internet & Euskadi. Nel
premiáronse mellórelos proxectos tecnolóxicos
vascos, entregando 9 galardóns a proxectos en
éuscaro, de software libre, gastronomía e turismo, participación cidadá, sector agro, sector
máquina ferramenta, innovación, internacionalización ou empresarial e comercio.
First Lego League
Concurso internacional de robótica onde 1.200
participantes de idades comprendidas entre os
6 e 16 anos resolven un problema real relacionado coa ciencia, a tecnoloxía e a innovación.
Está organizado por Innobasque (Axencia Vasca
de Innovación) co obxectivo de espertar as vocacións científico-tecnolóxicas nos máis novos,
obxectivo que a Fundación fai seu. Nesta ocasión, os equipos enfrontáronse ante o desafío
de investigar sobre o ciclo humano da auga,
construíndo e programando un robot autónomo.
Desde R tamén se participou na actividade a través da súa versión galega, ofrecendo servizo de
Internet ao evento.
Global Innovation Day
Innobasque dedicou ás pemes a última edición
do Global Innovation Day, o escaparate da innovación en Euskadi, que se celebrou, por primeira vez, en San Sebastián. A edición estivo
enfocada en ofrecer solucións innovadoras ás
pemes, proporcionándolles tamén inspiración
para afrontar novos retos. A Fundación Euskaltel Konekta estivo presente nas conferencias,
debates e espazos de encontro e traballou no
asesoramento ás 500 empresas que se achegaron ata o seu espazo instalado no Kursaal de
Donostia.
Innova
En abril tivo lugar no Museo Guggenheim a sexta xornada Innova: apoiado pola Fundación, é
o maior foro de creatividade e innovación do
noso país co obxectivo de dotar de ferramentas
e coñecementos innovadores os empresarios,
profesionais, emprendedores ou estudantes de
diversos campos. Asistiron máis de 300 persoas
e 29 relatores que desenvolveron temas de interese como a mercadotecnia dixital, comunicación, SEO, música, branding e creatividade,
entre outros.
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Emprendizaxe e
Incubadoras Dixitais
Bind 4.0
Programa de aceleración convocado polo Goberno Vasco e dirixido a impulsar o desenvolvemento das mellores startups do ámbito Industry
4.0 favorecendo a realización de proxectos con
empresas industriais punteiras e un completo
programa de apoio. Á súa vez, axiliza a identificación e o contacto co mellor talento mundial,
permite o acceso a tecnoloxías punteiras, e favorece o desenvolvemento de proxectos e solucións 4.0. Euskaltel colaborou con dous proxectos nesta edición.

do Talento Dixital de Galicia (Digitalent) promovido pola Xunta co obxectivo de colaborar no desenvolvemento social, laboral e tecnolóxico local,
leváronse a cabo varios proxectos educativos.
O principal é Crea R, que ten como obxectivo
fomentar os valores de emprendemento e os

Orkestra
En colaboración co Instituto Vasco de Competitividade, Orkestra, o Grupo participou na Cátedra de Economía Dixital para elaborar o Informe
DESI, Índice de Economía e Sociedade Dixital,
que dá un estado de situación do estado de
madurez da dixitalización en Europa, España e
Euskadi.
StartUps Euskaltel, R e Telecable
Programas que conectan a tecnoloxía, as capacidades e a comunidade innovadora de Euskaltel, R e Telecable con StartUps, aceleradoras,
clientes e sectores produtivos. O obxectivo é
poñer a disposición das novas empresas locais
seleccionadas a tecnoloxía, a innovación e as
capacidades do Grupo Euskaltel.
Pont Up Store
Participación na feira de emprendemento cuxo
obxectivo principal é dar a oportunidade de poder probar un produto coa cidadanía, apoiando
a cultura emprendedora e facilitando ferramentas novas en diferentes workshops e torneos.
Innolab Bilbao
A Fundación colabora con Innolab Bilbao, unha
plataforma de innovación que conta co apoio de
empresas e entidades punteiras. O seu obxectivo é crear un ecosistema para xerar emprego
no ámbito da dixitalización, achegando coñecemento e solucións que as compañías locais
poidan incorporar á súa actividade para ser máis
competitivas.
Plan Digitalent
Desde R, como membro do Plan de Promoción

conceptos STEAM nos nenos e nenas de 7-13 anos
a través de talleres de Robótica. Nesta mesma liña,
R traballa no desenvolvemento e posta en marcha
da aceleradora de contidos dixitais Startups R DiCo
Challenge, que pretende xerar emprego no sector,
e fomentar o emprendemento e a innovación tecnolóxica en Galicia. Así mesmo, dentro do plan AMTEGA (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia) ofrecéronse charlas dirixidas á xeración que
non naceu na era dixital para desmitificar as crenzas
sobre o uso da tecnoloxía estas charlas Nativos R.
Convenio Telecable – AJE
Acordo de colaboración coa Asociación de Jóvenes
Empresarios de Asturias mediante o cal se lles ofrecen a todos os asociados unhas condicións especiais nos servizos de comunicacións para axudarlles
no seu crecemento e desenvolvemento.
Colaboración con IDEPA e CEEI
Iniciativa de colaboración público-privada con empresas tractoras establecidas en Asturias para o
desenvolvemento dun programa innovador que
permite a aceleración e tracción ao mercado de novas empresas innovadoras.
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En Conexión
Primeira edición do proxecto organizado polo
Clúster TIC coa colaboración de Telecable. Trátase dunha iniciativa para potenciar as sinerxías
entre pemes innovadoras e empresas tractoras
asturianas.

Tecnoloxía social
HETEL
O Grupo é un aliado estratéxico para HETEL (Asociación de Centros de Formación Profesional de
Euskadi), apostando pola formación profesional
e a difusión das vocacións científicas na mocidade. Desde o ano 2009 HETEL desenvolve o
proxecto colaborativo SHARE no que participan
ao redor de 60 alumnos do ciclo de Sistemas de
Telecomunicacións e informáticos de catro centros diferentes. Os alumnos traballan en grupos,
asesorados por profesionais de Euskaltel, para
desenvolver a instalación de varios servidores de
aplicacións en cada centro, simulando unha empresa con diferentes localizacións.
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Elhuyar
900 alumnos de diferentes colexios realizaron
ao longo do curso escolar diferentes traballos
relacionados con proxectos e investigacións
científicas. Os proxectos presentáronse ante un
xurado composto, entre outros, por profesionais
do Grupo Euskaltel.
Desde a saúde e benestar
A través da tecnoloxía, o Grupo Euskaltel está
comprometido co benestar das persoas en estado de vulnerabilidade, e leva a cabo diversas
iniciativas de acción social centradas na saúde
dos empregados e doutros colectivos en estado
de vulnerabilidade.
Alianzas para a tecnoloxía social
En Euskadi, Euskaltel forma parte de organismos e
asociacións que reforzan a súa imaxe de compañía
avanzada de telecomunicacións, facilitan alianzas
no ámbito económico, social e ambiental e contribúen ao obxectivo de Euskaltel para o desenvolvemento da sociedade dixital. Algunhas delas son
Ihobe, clústers GAIA e Eiken, Basque Ecodesign
Center, EUSKALIT, DigitalES, entre outras.
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Posicionamento de
marca e patrocinios
O Grupo Euskaltel ten o convencemento de que
os patrocinios e as Relacións Públicas son vehículos para crear unha marca sólida e coherente.
Así mesmo, son unha ferramenta de comunicación para achegar, situar e consolidar o compromiso co local desde a vinculación emocional. O
valor principal destas accións é desenvolver e
promover interaccións con diferentes grupos de
interese desde a proximidade, o compromiso e a
sustentabilidade empresarial, ofrecendo así unha
maior vinculación emocional e unha visión de
empresa responsable, e favorecendo a xeración
de vínculos entre as persoas e as empresas.
Nestes eventos nos que as marcas do Grupo
Euskaltel aparecen en contornas amables, en
actuacións e eventos para gozar, aprender, formarse, vivir experiencias, e, en definitiva, en espazos onde se acredita esa reversión social, a
creación de valor do Grupo queda reflectida no
valor agregado á tecnoloxía por e para persoas
en todas as súas facetas que a Compañía desenvolve.

Festivais de música
O Grupo estivo presente en diferentes festivais
como os tres que organiza Last Tour en Euskadi: o BBK Live, o Kutxa Kultur e o Azkena Rock.
Ademais, instaláronse diferentes casetas onde
se deu servizo de wifi a todos os asistentes, dando a coñecer a marca a un público potencial de
máis de 125.000 persoas.
Pola súa banda, R patrocinou o festival de música Resurrection Fest, e, co obxectivo de difundir
outras disciplinas como a arte cinematográfica
local, participou no Festival de Documentais
PlayDoc, no festival de curtametraxes FICBUEU,
e no STREET STUNTS, un dos maiores festivais
de cultura urbana.

Actividades culturais
Co obxectivo de difundir a cultura local, Euskaltel apoiou a través do patrocinio diferentes
actividades e institucións que comparten esta
mesma misión, como o proxecto da Fundación
Sarean.eus, que supón o punto de encontro de
medios dixitais en éuscaro e cuxo obxectivo é
converterse nun referente como dinamizador

da cultura tecnolóxica. Nesa mesma liña, desde R foméntase a cultura galega dunha maneira transversal, no seu día a día e con iniciativas
concretas como o apoio financeiro ao Museo do
Pobo Galego para axudar na investigación, conservación, divulgación e promoción da cultura
de Galicia. No terreo do idioma, R foi pioneira no
sector ao apostar polo uso do galego en todas
as súas comunicacións desde que comezou a
súa andaina.
Para R, o uso do galego é un xesto máis da súa
maneira de ser, que convive con naturalidade
co resto dos seus sinais de identidade e forma
parte da marca como mostra de proximidade
aos clientes de Galicia e da súa confianza na

Nestes eventos nos que as
marcas do Grupo Euskaltel
aparecen en contornas amables
e actividades para gozar e
aprender, a creación de valor
do Grupo reflíctese no valor
agregado á tecnoloxía por e
para persoas.
sociedade e cultura galegas. O compromiso de
R con Galicia traspasa a fronteira do meramente tecnolóxico, de aí a súa defensa permanente
do uso do galego como idioma de relación cos
seus clientes e tamén como sinal de identidade
intimamente ligado á marca e aos valores de innovación e de desenvolvemento de Galicia. Por
iso, todo tipo de comunicacións, accións publicitarias e reclamos empresariais realízanse en
galego, así como a rotulación interna dos locais
de traballo, a web, as facturas, o contrato, ou as
súas redes sociais e blog. Na mesma liña están
as explicacións e presentacións corporativas
das visitas guiadas ao Centro Principal de Operacións de R. Na empresa existe un departamen-
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to que se encarga, especificamente, de velar
polo correcto uso da lingua galega nas comunicacións externas e onde os profesionais poden
dispor de dicionarios e manuais para facilitarlles
estas tarefas.

lecable inaugurou a súa sala Telecable en Yelmo cines, onde os asistentes puideron gozar
de películas que se proxectaran no Festival de
San Sebastián.

R participa activamente no Plan de Normalización Lingüística desenvolvido pola Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e
forma parte da Fundación Galicia Empresa, que
promove o uso do galego no sector empresarial.

Mediante o patrocinio do deporte, as tres
marcas arraigan na contorna local de forma
significativa. Por unha banda, Euskaltel patrocina os principais equipos de fútbol masculinos e femininos da rexión: Athletic de
Bilbao, a Real Sociedade, Osasuna, Eibar e
Alavés. Tamén presta o seu apoio a outros
deportes como o campionato internacional
de Skate LaKantera, campionatos de surf
femininos, baloncesto feminino e carreiras
populares entre outros. Pola súa banda, Telecable apoia o deporte feminino mediante
o Telecable Hockey Club. Por outra banda, R
apoia os equipos de baloncesto Obradoiro,
Breogán, Leyma Coruña e o Club Baloncesto
Ourense fomentando entre os seus grupos
de interese a paixón polos equipos locais.
R tamén apoia outras actividades deportivas como o STREET STUNTS de disciplinas
como o slackline ou o boulder.

Este posicionamento é o resultado da política
lingüística do Grupo Euskaltel, que promove o
respecto ás distintas linguas das comunidades
nas que desenvolve a súa actividade co obxectivo de garantir o uso do idioma que elixan os
seus clientes na súa relación comercial. Para iso,
promove a nivel interno formación e actividades
de dinamización do uso do idioma.
Así, en Euskaltel, desprégase un Plan de Éuscaro que organiza ao longo do ano encontros
e accións ligadas ao coñecemento e uso do
éuscaro. En 2018, cómpre citar a adhesión ao
proxecto Euskaraldia, que se celebrou en todo
Euskadi. Este proxecto pioneiro, que contou coa
participación e apoio da Sociedade en xeral,
institucións, municipios e entidades, propoñía
un exercicio social co obxectivo de incidir nos
hábitos lingüísticos de cada persoa no relativo
ao uso do éuscaro.
Pola súa banda, Telecable apoiou un ano máis
o festival Metropoli de Xixón 2018 e o Festival
internacional de cine de Xixón. Neste último, Te-

Actividades deportivas

Por outra banda, organízanse eventos sociais
nos que se promove o deporte adaptado en
colaboración coa Federación Vasca de Deporte Adaptado e realízanse campionatos de fútbol, baloncesto e rugby compostos por equipos
mixtos nos que se integran xogadores con discapacidade intelectual. Por último, promociónanse tamén os deportes locais como a pelota
vasca a través de eventos de deporte rural.

Valoración cumprimento de compromisos 2018
Realizar unha enquisa de
satisfacción dos analistas coa área
de Relación con Investidores

Consolidar acordos con
universidades locais

Revisar e pór en marcha
o novo Plan Director
RSE 2016-18

2018
Logramos...
Homoxeneizar a actividade de
relación entre as tres compañías
Euskaltel, R e Telecable
Graos de cumprimento dos compromisos adquiridos
Cumprido
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Avanzado

En proceso

Iniciando medidas

Revisar o tecido asociativo en
clave de xestión corporativa

Consolidar a actividade
da Fundación Euskaltel
Konekta no Grupo
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Asociacións

Iniciativas
solidarias
Principalmente en R colabórase con diferentes
entidades sociais a través de tómbolas solidarias, recollida de tapóns, doazóns dos empregados mediante o programa Nómina Solidaria,
recollida de roupa ou charlas de concienciación
sobre o ambiente ou a reciclaxe de plástico. En
total, grazas ás máis de 30 iniciativas recadáronse 2.116 €, e o Grupo axudou a máis de 2.000
persoas en Galicia en risco de exclusión social e
vítimas de violencia de xénero, entre outros colectivos. A maioría destas iniciativas contribúen
aos ODS 8 e 9, de “Traballo decente e crecemento económico” e “Industria, innovación e
infraestrutura” respectivamente.
Pola súa banda, desde Euskaltel impúlsase o
compromiso coa ONG locais principalmente
mediante o programa de SMS solidarios, cos
que se recadaron 25.755,6 € e axudouse a 14
organizacións. Tamén se colabora directamente
con asociacións e ponse os palcos VIP a disposición de entidades que axudan a persoas con
discapacidade intelectual. Durante 2018 houbo
outras iniciativas de carácter solidario, como a
recollida de tapóns, o mercado solidario de Nadal para doar os beneficios á asociación Aspace-Biscaia, e a participación no Telemaratón de
EiTB para recadar fondos en favor da investigación do cancro de pulmón.

• AOP (Asociación de
Operadores para la
Portabilidad)
• ADEGI
• AED-Asoc.
Empresarias y
Directivas
• AEDIPE
• Aguirre Lehendakari
Center
• APD
• Artium
• Ascom
• Asoc. Clúster TIC
Galicia
• Asoc. Gran Área
Comercial Obelisco
• Asociación A Pasaxe
• Asociación de Amigos
do CGAC
• Asociación de
Empresarios do
Polígono da Grela
• Asociación
Empresarios Mos
• BEdC (Basque
Ecodesign Center)
• Bilbao Metropoli 30
• Bind 4.0 - Goberno
Vasco
• Bizkaired (Asoc.
Empresas de Bizkaia)
• Cable Labs
• Cableurope
• Cámara de Comercio
de Bilbao
• Cámara de Comercio
de Xixón
• Cebek
• Centro de Innovación
Bilbao (Cib)

• Fundación Gradiant
• Fundación Novia
Salcedo
• Fundación Tecnalia
Research & Innovation
• Fvem-Fed. Empresas
del Metal
• Gaia
• Gaia Netexchange
• Hamaika Telebista
• Ica (Instituto
de Consejeros
Administradores)
• Ihobe
• Inkolan
• Innobasque
• Izaite
• Kontsumobide
• Kursaal Eszena
• Mik (Mondragon
Innovation &
Knowledge)
• Museo do Pobo
Galego
• Orkestra -Instituto
Vasco de
Competitividad
• Patronato Museo
Guggenheim
• Polo de Innovación de
Envejecimiento
• Registro Oficial de
Auditores de Cuentas
• Safelayer
• Sea
• Tecnalia
• Unirisco, S.c.r.s.a.
• Vicomtech

• Cespa
• Círculo de
Empresarios Vascos
• Club Asturiano de
Calidade
• Club Financiero
Atlántico
• Club Financiero Vigo
• Clúster Audiovisual
Galego
• Clustertic
• Confebask
• Confederación
Empresarios A Coruña
• Confederación
Provincial de
Empresarios de
Pontevedra
• Contac Center
• Ctam Europe
• DigitalES (substitúe
AMETIC)
• Eiken Cluster
Audiovisual
• Elhuyar
• Elkargi
• Euskalit
• Fade
• Foro de Gestión y
Finanzas
• Fund. Ctic
• Fund. Ópera de
Oviedo
• Fund. Valdés Salas
• Fund. Jóvenes
Empresarios
• Fundación Bancaria
Bbk
• Fundación Citic
• Fundación Galicia
Empresa

Compromisos para 2019

Elaboración do Plan
Director 2019-22.

Interacción cos Grupos
de Interese. Valoración de
ferramentas de medición.

Desenvolver programas de
tracción con provedores
para impulsar criterios RSE.

2019
Imos traballar en...
Coordinación de contidos
relevantes co Plan Estratéxico
do Grupo.

Reflexión sobre o
posicionamento da
actividade de patrocinios.
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ALICERCES DA
ESTRATEXIA DO
GRUPO EUSKALTEL
Crecemento
diversificado

Excelencia
operacional

Experiencia
diferencial

Protección do
valor cliente

Capital Intelectual
O Capital Intelectual repercute de forma transversal en todos os
alicerces do Plan Estratéxico. Ademais, a innovación é un dos valores
corporativos e un dos temas máis relevantes para o Grupo de acordo
coa análise de materialidade realizado en 2018.
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Contribuíndo
á innovación e
transformación dixital
da sociedade
A innovación continua e o uso das últimas
tecnoloxías son esenciais para nós, unha empresa
do sector da telecomunicación, xa que temos
o obxectivo e o deber de facilitar o acceso ás
ferramentas máis novas e aos servizos que
simplifiquen o día a día dos nosos clientes e grupos
de interese.

2 M€
16

investidos en
innovación

postos
desenvolvidos
para a innovación

673
4

76

startups
tecnolóxicas
apoiadas

ODS
aos que
contribúe

km

de cobertura
de rede

proxectos de Smart
Cities e IoT
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O Grupo contempla, tanto no seu Plan Estratéxico como nos seus valores corporativos, o compromiso coa vangarda en innovación. A relación
con todos os grupos de interese esixe cada vez
máis a dixitalización dos procesos e a aplicación da eficiencia que achega a innovación, co
obxectivo de avanzar en canto á responsabilidade e a sustentabilidade da empresa e do seu
ámbito de influencia.

En 2020, prevense 16 millóns
máis de postos de traballo
en Europa que requiran
competencias en tecnoloxías
da información e as
comunicacións.
Un negocio en constante actualización como é o
do Grupo Euskaltel, formado por profesionais altamente cualificadas e cualificados, que establecen alianzas con provedores cada vez máis comprometidos co desenvolvemento sustentable e
respondendo ás necesidades de clientes que demandan produtos máis rápidos e eficientes, debe
ter unha estratexia en relación á súa contribución
aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable; concretamente ao grande impacto que xera
no ODS 9 como un dos principais obxectivos relacionados coa actividade do Grupo.

76

En 2018 os principais servizos desenvolvidos
contribuíron, a través da innovación, ao ODS 8
pola dinamización do traballo en negocios de
todos os tamaños, que puideron incorporar as
novas tecnoloxías ás súas actividades diarias
cun custo alcanzable; ao ODS 10, reducindo
as desigualdades e fomentando o acceso a Internet en zonas rurais; ao ODS 11, axudando a
transformar as cidades de forma sustentable,
con tecnoloxías de vangarda que harmonizan
a vida nos núcleos urbanos; e finalmente ao
ODS 12, fomentando un consumo responsable
da tecnoloxía a través de diferentes iniciativas,
e producindo dunha maneira cada vez máis
eficiente, tendo en conta así mesmo a produción responsable das alianzas estratéxicas.
Ademais, en 2020 en Europa prevense 16 millóns máis de postos de traballo que requiran
competencias en tecnoloxías da información e
as comunicacións, polo que o Grupo Euskaltel
considérase non só facilitador desta transición
equilibrada senón responsable deste proceso de transformación dixital. Neste sentido, o
obxectivo principal do Grupo Euskaltel durante
2018 foi achegar as TIC á sociedade promovendo a utilización das novas tecnoloxías e difundir o coñecemento e uso responsable destas a toda a sociedade. É por iso que o Grupo
fixo un aposta forte pola innovación tecnolóxica e o estudo en I+D+i co obxectivo de conseguir as mellores solucións tecnolóxicas por e
para as persoas.
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Investimento en
innovación

O Grupo Euskaltel desempeña un papel relevante nos territorios de Euskadi, Galicia e Asturias
no ámbito da tecnoloxía, a cultura dixital e a dixitalización tanto na contorna empresarial como
na vida das persoas.
Cada vez máis negocios, sectores e actividades
vense afectados polas tecnoloxías dixitais e o acceso a información, con consecuencias e efectos
aínda incertos. A pesar diso, existe un consenso
xeneralizado no que a crecente dixitalización das
industrias e da economía en xeral achega valor
xerando posibilidades de desenvolvemento de
novos modelos de negocio que implicarán cambios substanciais na proposta de valor das empresas, no modelo de relación destas cos seus
clientes, así como na optimización dos procesos
produtivos para xerar maiores eficiencias.
Durante 2018 o Grupo Euskaltel traballou en
alianza con outros axentes a innovación asociada coa dixitalización en proxectos como Innolab,
a innovación en contidos dixitais en Startup R
DICO Challenge ou a innovación asociada co
envellecemento en proxectos como OKencasa.
Así mesmo, colabora con diferentes centros tecnolóxicos (Tecnalia, Vicomtech, Gradiant…) con
obxecto de enfocar e impulsar a innovación nos
territorios nos que opera.
Desta forma, o desenvolvemento da economía
dixital mellora tamén as condicións de compe-

titividade dos territorios. Por este motivo, a dixitalización do tecido empresarial é un dos factores
clave que hai que considerar nas estratexias de
especialización intelixente (RIS3) impulsadas polos gobernos dos territorios nos que opera o Grupo Euskaltel.
O Grupo Euskaltel colabora, dentro deste contexto,
con ORKESTRA (Instituto Vasco de Competitividade)
no Laboratorio de Economía Dixital co compromiso
de identificar os desafíos que se presentan para o
correcto desenvolvemento da transformación dixital e para contribuír, desde a investigación, a que
Euskaltel se converta nun dos referentes nesta área.
Así mesmo, traballa xunto cos actores clave, desde
a perspectiva de investigación transformadora, para
impulsar as políticas e os mecanismos estratéxicos
necesarios.
A Unidade Corporativa de Innovación, formada
por 16 persoas, céntrase en estudar e analizar as
tendencias do sector, as novas tecnoloxías, a viabilidade do Grupo para impulsar novos proxectos
e o momento oportuno de lanzar novos servizos,
entre outros. Este equipo, por tanto, impulsa a investigación como a base para crear novos dispositivos e servizos que incorporen todas as posibilidades que ofrece a transformación dixital, tendo
en conta cada vez en maior medida a capacidade
da tecnoloxía para contribuír no ámbito social e
ambiental das comunidades nas que desenvolve
a súa actividade.

2 M€
investidos en
innovación

10

novos servizos
lanzados
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Alianzas para a
Transformación Dixital
O Grupo Euskaltel basea tamén a súa innovación na creación de alianzas con outros
axentes expertos en tecnoloxía co obxectivo de facilitar a súa incorporación nos
servizos prestados aos clientes. Por este
motivo leva a cabo diferentes iniciativas
e apoia as universidades e outras organizacións e empresas a través da actividade dos seus negocios (Euskaltel, R e Telecable) e a Fundación Euskaltel Konekta
a través da cal se apoia financeiramente
e intelectualmente o fomento do emprendemento e a investigación en innovación.
O coñecemento adquirido polo Grupo
Euskaltel co desenvolvemento dos seus
propios proxectos de IoT, Big Data e RPA
(Robot Process Automation), así como a
rede de alianzas desenvolvida nestes últimos anos, permitiron acometer proxectos
relevantes con clientes no ámbito da transformación dixital, con aplicacións no sector
Farmacéutico, Retail, industria 4.0 e Smart
Cities. Algunhas das iniciativas máis destacadas nesta liña son:
• Smart Lugo en que Grupo Euskaltel
colabora proporcionando servizos de
Smart Parking e Smart Meterig.
• Smart Gijón en que se realizan informes
de mobilidade urbana baseados en datos da rede móbil.
• O Plan EDIXGAL co que a empresa R
apoia a Xunta de Galicia no desenvolvemento do seu plan de dixitalización e

fomento das vocacións STEAM entre os
máis novos.
• As cátedras R e Telecable orientadas
á ciberseguridade e á transferencia do
coñecemento das novas tecnoloxías.
• Proxectos como Bind 4.0 ou Innolab,
nos que a Fundación Euskaltel Konekta colabora co Goberno vasco e o
Concello de Bilbao e outras empresas
tractoras. O primeiro consiste na participación do programa de aceleración público-privado dirixido a impulsar o desenvolvemento das mellores startups
do ámbito Industry 4.0, favorecendo a
realización de proxectos con empresas
industriais punteiras e un completo programa de apoio. O segundo consiste
nun foro para a creatividade empresarial que conta cos mellores expertos en
innovación e negocio dixital do país, en
campos tan diversos como a mercadotecnia dixital, as novas tecnoloxías, Internet e o emprendemento.
Así mesmo, o Grupo Euskaltel, na súa
aposta pola atracción de talento xuvenil,
participou no Máster Dual de Emprendemento de Acción da Universidade de
Deusto, unha experiencia nova na contorna universitaria ao realizarse a través dunha formación dual universidade-empresa.
Neste sentido, durante 2018, Euskaltel
propuxo aos participantes un reto relacionado co ámbito social e o envellecemento

da poboación, co obxectivo de que formulasen solucións disruptivas e innovadoras.
Ademais, durante o período de formación
en empresa, Euskaltel contou coa colaboración de dous dos participantes que desenvolveron senllos proxectos de intraemprendemento con apoio e asesoramento
da empresa.
Na aposta polo talento xuvenil, Euskaltel
participa xunto con outras empresas líderes de Euskadi no Máster Dual de Emprendemento de Acción da Universidade de
Deusto, unha experiencia nova na contorna universitaria, como é a formación dual
universidade-empresa.
Contou durante seis meses con dous dos
participantes da primeira edición do MDEA
que desenvolveron os seus proxectos de
intraemprendemento con apoio e asesoramento dos compañeiros de Euskaltel.
Durante a segunda edición do Máster, que
comezou en setembro, Euskaltel propuxo
aos participantes un reto relacionado co
ámbito social e o envellecemento da poboación, co obxectivo de que propoñan
solucións desde un punto de vista diferente e innovador. Durante catro días, traballaron en propostas que promovan novas
actividades económicas relacionadas coa
Silver Economy e a dixitalización en Euskadi, que puideron presentar a compañeiros
da nosa empresa.

Valoración cumprimento de compromisos 2018
Desenvolver e aplicar
a IoT en residencial e
PEMES.

Desenvolver tecnoloxía facilitadora de
proxectos de transformación dixital para
empresas

2018
Logramos...

Aplicar interfaces de usuario
baseadas en Intelixencia Artificial

Graos de cumprimento dos compromisos adquiridos
Cumprido
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Avanzado

En proceso

Iniciando medidas

Implantar novos
sistemas wifi mellorados

Desenvolver novos servizos de TV
que amplíen as capacidades do
novo descodificador Desco 4K
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Proxectos
destacados
Un dos obxectivos principais do Grupo Euskaltel é achegar as TIC á sociedade promovendo a
utilización das novas tecnoloxías e difundir o coñecemento e uso responsable destas. Por iso o
Grupo realiza unha forte aposta pola innovación
tecnolóxica e o estudo en I+D+i co obxectivo de
conseguir as mellores solucións tecnolóxicas
por e para as persoas, impulsando diferentes
iniciativas e apoiando as universidades a través
11 convenios. En 2018, os proxectos máis destacados no ámbito da innovación foron:

Smart Lugo
R, como un dos socios tecnolóxicos do Concello
de Lugo, iniciou o deseño da iniciativa Smart Lugo,
dentro do proxecto Smart Cities. A súa finalidade é
mellorar a calidade de vida da cidadanía e a eficiencia dos servizos públicos, así como impulsar a participación e transparencia a través de novas canles.

Incorporacións no Desco 4K
En 2018 lanzáronse diversas novidades para o
descodificador do televisor, destacando o acordo con Netflix e Amazon Prime, así como a función “Continuar vendo”, que permite paralizar
os contidos para gozar deles cando o usuario
queira. O Grupo Euskaltel é, ademais, o primeiro
operador que lanza Netflix no Estado cun acceso directo desde o seu mando.

Euskaltel Life
Do mesmo xeito que Tres Ollos de R, Euskaltel
desenvolveu a súa propia marca de Internet das
Cousas cun servizo gratuíto para todos os clientes de Internet en casa. Para o seu uso, unicamente se necesita unha Unidade Central e os
sensores que máis lle interese a cada usuario.
Desa forma o cliente pode saber todo o que
ocorre na súa casa e programar as funcionalidades que considere, gañando en confort e en
aforro dos consumos.

Smart Gijón
O Grupo tamén realiza informes sobre a mobilidade
urbana de Xixón grazas a Telecable, baseándose
nos datos da rede móbil. O obxectivo deste proxecto é levar a cabo o Plan Integral de Mobilidade Sustentable e Segura da cidade, complementando este
proxecto de Smart Cities co desenvolvemento da
app das bicicletas compartidas TuCycle.

Compromisos para 2019
Aplicar interfaces de
usuario baseadas na
Intelixencia Artificial.

Desenvolver novos servizos de
televisión que amplíen as capacidades
do Desco 4K.

Continuar implantando
novos sistemas WiFi
mellorados.

2019
Imos traballar en...

Desenvolver tecnoloxías e produtos
facilitadores de proxectos de
transformación dixital para empresas.

Continuar desenvolvendo
servizos baseados en IoT para
residencial e PEMES.
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Sobre esta
Memoria
A elaboración da Memoria baseouse no sistema de exposición
de información financeira e non financeira 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 a Memoria de Empresa Responsable de acordo coa guía Global Reporting Initiative (GRI), seguindo os principios e contido 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 (Environmental, Social and Governance).
Para cumprir coas directrices marcadas por GRI,
a Compañía 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. Ademais,
como asinantes do Pacto Mundial das Nacións
Unidas, a presente Memoria dá resposta ao
avance no cumprimento dos Principios establecidos pola devandita iniciativa. O documento
presta especial atención aos asuntos identificados como relevantes na análise de materialidade realizada, cuxo proceso de elaboración
e resultados se mostran nas páxinas seguintes.

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 modo, de comparabilidade
a información presentada. Ademais, en 2018 incorporáronse por primeira vez ao sistema de Reporting todos os indicadores dos tres negocios
integrados. Todos os datos incluídos no informe
teñen en conta Euskaltel, R e Telecable desde o
1 de xaneiro de 2018. Os datos de CINFO non se
tiveron en conta no Estado de Información non
Financeira por supor o 0,11 % do negocio e, por
tanto, non ser considerados materiais.
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 2018; e forma parte do Informe de
Xestión, someténdose aos mesmos criterios de
aprobación, depósito e publicación que este, co
obxecto de dar cumprimento á Lei 11/2018 de Información non Financeira e Diversidade, do 28
de decembro. Así mesmo, contempláronse na
Memoria os novos requirimentos da devandita
lei. A Memoria tamén segue as Recomendacións
de Bo Goberno da CNMV.
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Análise de Materialidade
Froito desta análise identificáronse 30 asuntos relevantes entre os que, como novidade deste ano,
xurdiron aspectos como o clima laboral, a xestión
de emisións electromagnéticas e a satisfacción
de provedores principalmente. Sobre estes 30
asuntos realizouse posteriormente unha análise
interna, a través dunha valoración por parte das
diferentes áreas do Grupo Euskaltel (Auditoría
Interna, Comunicación, Económico-Financeiro,
Asesoría Xurídica, Compliance, Mercadotecnia
Residencial, Mercadotecnia Corporativa, Equipo
Rede, Relacións Institucionais, Estratexia, Recursos Humanos, Compras, Negocio Euskadi, Galicia
e Asturias; e Relación con Investidores) ponderando segundo o nivel de importancia que cada
un destes asuntos tiña sobre as operacións e o
impacto sobre a reputación do Grupo Euskaltel.
Tras este estudo interno e externo obtivéronse
20 temas prioritarios mediante a seguinte matriz, que representa tanto os asuntos importantes
para a empresa como para os seus grupos de interese. Estes temas son o foco no que se centrou
a Memoria de Empresa Responsable 2018.

O Grupo Euskaltel realizou no exercicio 2018
unha análise de materialidade seguindo as directrices do estándar GRI Standards. En primeiro
lugar, realizouse unha análise externa tendo en
conta as principais tendencias do sector, un estudo exhaustivo de prensa relacionada co Grupo
Euskaltel a través da ferramenta Factiva, o contido publicado nas webs do Grupo e dos seus competidores, a información requirida polos proxy advisors, as liñas estratéxicas dos PEERs en canto á
RSC, a regulación do sector e a información solicitada polos principais analistas en materia de Sustentabilidade, baseando o estudo principalmente
no Dow Jones Sustainability Index (DJSI), o FTSE4GOOD e o CDP. Ademais, tivéronse en conta as
principais necesidades e inquietudes dos grupos
de interese do Grupo Euskaltel, detectadas a través das diferentes canles de comunicación dispoñibles para empregados, clientes, sociedade,
accionistas, provedores e institucións; así como
a experiencia das áreas que se relacionan diariamente con eses grupos de interese.

ANÁLISE DE MATERIALIDADE

1.

Importancia para los Grupos de interés

3

6

8

2

4
19

10
16

11

17

7
5

3 12

9
1
1

P
 revención da
corrupción e a
fraude

3.

X
 estión de riscos

4.

É
 tica empresarial e
cumprimento

5.

C
 anles de diálogo
cos grupos de
interese

6.

E
 xperiencia do
cliente: Calidade
do servizo e
satisfacción do
cliente/Xestión de
reclamacións

2

15
20

14

2.

1

13

18

2

3

7.

F
 iabilidade dixital
(Protección de
datos)

8.

Innovación en
produtos e servizos
*5G, IA, IoT,
Blockchain)

Importancia para la empresa
* Os grupos de interese non participan de forma directa na elaboración da Memoria.
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F
 uncionamento
e composición
do Consello
(equilibrado,
diverso, etc.)

9.

D
 ixitalización,
transformación
dixital

10.

P
 ublicidade
responsable

11.

C
 onciliación

12.

Clima laboral

13.

D
 iversidade,
igualdade e non
discriminación

14.

F
 ormación e
desenvolvemento
do talento diverso

15.

C
 ontribución ao
desenvolvemento
local (emprego,
provedores, etc.)

16.

P
 rodutos
sustentables e
inclusivos

17.

P
 atrocinios e
actividades
fundacionais

18.

E
 misións de gases
efecto invernadoiro
e cambio climático

19.

E
 conomía circular

20.

X
 estión
responsable
da cadea de
subministración
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Diálogo cos
Grupos de
Interese
O Grupo Euskaltel basea a súa estratexia e os
seus valores corporativos na relación cos seus
principais grupos de interese, sendo este un aspecto diferencial con respecto á competencia.
Para o Grupo é esencial coñecer as opinións, necesidades e inquietudes dos seus empregados,
clientes, investidores, provedores e demais axentes cos que se relaciona, xa que a base do desenvolvemento do negocio son as alianzas con
outras empresas, as administracións públicas e o
vínculo emocional coa Sociedade en xeral.
Todo iso defínese nas principais ferramentas de
RSE da Compañía, como a política de Responsabilidade do Grupo, que establece os compromisos e liñas base que debe cumprir cada axente;
ou o Plan Director RSE, baseado nas expectativas
identificadas a través de consultas cos grupos de
interese. Ademais, os valores corporativos de
proximidade e honestidade non só representan e
definen os comportamentos dos profesionais do
Grupo, senón que tamén reflicten a calidade das
relacións cos axentes cos que se colabora.
O ambiente de confianza xerado polo Grupo, así
como a súa creación de valor nos territorios nos
que está presente, lévase a cabo a través dun detallado Plan de Comunicación que contempla a todos os grupos de interese e baséase nos valores
corporativos. A Comunicación do Grupo caracterízase por manter unha estreita relación co seu mercado e cos creadores de opinión, relación baseada
na transparencia e a proximidade que Euskaltel, R
e Telecable teñen cos seus grupos de interese en
Euskadi, Galicia e Asturias respectivamente. Este
modelo de comunicación e de relación cos seus
grupos de interese xerou un capital reputacional e
unha imaxe de marca sen comparación no sector,
conseguindo un extraordinario grao de identificación co seu mercado, que o diferencia dunha maneira notable da súa competencia.
Para levar a cabo unha relación próxima e honesta, o Grupo Euskaltel utiliza diferentes plataformas e promove un diálogo directo e bidireccional a través do cal os clientes, os accionistas,
os propios empregados e a sociedade expresan
as súas necesidades e propoñen melloras. Unha
das principais canles é a Canle Ética, aberta non
soamente aos profesionais do Grupo, senón a
disposición dos clientes, provedores e terceiros,

co obxectivo de resolver dúbidas ou consultas
relativas a comportamentos no Grupo ou de
notificar posibles feitos ou accións que poidan
transgredir o Código Ético e Instrucións de Conduta e/ou calquera normativa de actuación incluída no Sistema de Goberno Corporativo do
Grupo Euskaltel, así como a lexislación ou normativa externa aplicable.
Ademais, a principal canle dos clientes é o Customer Experience, unha ferramenta que permitiu
nos últimos anos coñecer mellor os usuarios e
desenvolver produtos e servizos adaptados ás

O Grupo Euskaltel basea a súa
estratexia e os seus valores
corporativos na relación cos
seus principais grupos de
interese, sendo este un aspecto
diferencial con respecto á
competencia.
súas necesidades. Doutra banda, os empregados dispoñen de diversas ferramentas para expresar as súas inquietudes e a súa satisfacción,
como a enquisa de Clima que se realiza anualmente. En canto aos investidores, a través da
área corporativa de Relación con Investidores
realizáronse máis de 300 interaccións en 2018 a
través de roadshows organizados cos principais
brokers, conferencias ou almorzos con analistas
principalmente tras as publicacións de resultados trimestrais. Ademais, en 2018 lanzouse a primeira enquisa de satisfacción para os investidores, cunha nota de 7,8 sobre 10 na que destaca
a cualificación da fluída comunicación co equipo
de Relación con Investidores. Ademais, debido
ao éxito de 2017, preténdese realizar un Investor
Day de forma bienal ou trienal, sempre que haxa
un plan relevante que compartir cos accionistas.
Como sinal de diálogo próximo do Grupo, continuouse construíndo unha rede de confianza coa
Sociedade a través das súas accións de patrocinio,
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o desenvolvemento da cultura local e a dixitalización
a través das accións da Fundación Euskaltel Konekta. Ademais, o constante contacto coas administracións enriquece o coñecemento sobre o territorio
local e a detección das principais necesidades. Así
mesmo, mantense unha relación fluída, directa e bidireccional cos provedores do Grupo, considerados
aliados estratéxicos e parte da empresa, xa que sen
eles os servizos prestados non se poderían levar a
cabo. A área de Compras desempeña neste sentido
un papel fundamental para detectar as súas inquietudes e coñecer a satisfacción dos provedores ao
longo da cadea de subministración, tanto dos princi-

pais aliados como das pequenas empresas que colaboran co Grupo a través do contacto directo continuo, a Canle Ética e a avaliación anual de provedores
no marco da ISO 9001.
Por último, a política de portas abertas por parte do
Equipo Directivo facilita o intercambio de información e o envío de consultas. En 2018, as principais
inquietudes trasladadas ao Consello e á Dirección
foron as relacionadas coa expansión do Grupo. En
xeral, a través das diferentes canles detectouse un
interese crecente pola calidade do clima laboral, a
igualdade de oportunidades e a dixitalización.

Principais grupos de interese
e canles de diálogo do Grupo Euskaltel
Ferramenta de
comunicación

Grupos de interese

Sociedade

Clientes

Organismos sociais, universidades e centros
educativos, centros de investigación, axentes
económicos, comunidade local, xeradores
de opinión, asociacións de consumidores e
medios de comunicación.
Empresa, residencial, institucións
e sector público.

Principais expectativas
identificadas

Redes sociais
Comunicación coa sociedade,
Relación cos medios
responsabilidade social,
Colaboración con universidades capacidade para xerar valor
e outras institucións
e ética empresarial.
Enquisa á Sociedade
Páxinas web de Euskaltel, R e
Telecable
Excelencia na xestión, calidade
do servizo, privacidade de
Aplicacións móbiles
datos e transparencia en tarifas.
Reclamacións
Customer Experience

Profesionais

Profesionais dentro e fóra de convenio,
representantes dos traballadores (RLT),
bolseiros e empresas de traballo temporal.

 anles de comunicación
C
interna
Intranet
Enquisa de satisfacción

Liderado, clima laboral, organización
no traballo, desenvolvemento
profesional, igualdade de
oportunidades e comunicación interna.

Provedores
e aliados

Distribuidores, instaladores e contratas,
provedores estratéxicos, operadores,
provedores de infraestruturas.

Enquisa á Sociedade

Compra local e transparencia
e igualdade de oportunidades.

Administracións
Públicas

Deputacións, concellos, gobernos,
supervisores, reguladores, axencias de
desenvolvemento e axencias sectoriais.

Enquisa de Sociedade

Transparencia, cumprimento da
lexislación, xestión ambiental e xestión
de persoas.

Consello, accionistas, analistas e
investidores, financiadores, prensa
relacionada con accionistas.

Enquisa de satisfacción
Oficina de relación con
investidores
Xunta xeral de accionistas

Risco reputacional, resultados
financeiros e proximidade a
accionistas e investidores.

Canle Ética

Achegamento e transparencia fronte
a todos os Grupos de interese no
cumprimento da lexislación e o resto
de normativa aplicable.

Accionistas
e investidores

TODOS

Periodicidade
84

Continua

Bienal
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MEMORIA DE EMPRESA RESPONSABLE 2018

Declaración de Verificación de AENOR para

GRUPO EUSKALTEL.
relativa ao reporte de información non financeira conforme á
Lei 11/2018 correspondente ao 2018
EXPEDIENTE: 1999/0485/GEN/04
GRUPO EUSKALTEL (en diante a compañía) encargou a AENOR levar a cabo unha
revisión limitada do reporte de información non financeira, conforme á Lei 11/2018
pola que se modifica o Código de Comercio, o texto refundido da Lei de Sociedades
de Capital aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, e a Lei
22/2015, do 20 de xullo, de Auditoría de Contas, en materia de información non
financeira e diversidade (en diante, a Lei 11/2018), para o período de verificación
das súas actividades incluídas no informe de data 20/02/2019, o cal é parte desta
Declaración.
AENOR, de conformidade á citada Lei, realizou a presente verificación ao ser un
prestador independente de servizos de verificación.
Neste sentido, AENOR realizou a presente verificación baixo os principios de
integridade, independencia, ética, obxectividad, competencia e dilixencia
profesional, confidencialidade e comportamento profesional que se esixen en base
ás acreditacións que dispón, dentro dos ámbitos de aplicación xerais das Normas
ISO/IEC 17021-1:2015 e ISO 14065, e particulares, como a Acreditación outorgada
pola Convención de Nacións Unidas para o Cambio Climático (UNFCCC) para
verificación e validación de proxectos de Mecanismos de Desenvolvemento Limpo
(MDL).
AENOR, tal e como require a citada Lei, declara que non participou en procesos
anteriores á verificación do reporte.
Datos da organización: GRUPO EUSKALTEL

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. C/ GÉNOVA 6, 28004 MADRID
Página 1 de 4
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con domicilio social en:
PARQUE TECNOLÓXICO - EDIFICIO 809.
48160 DERIO (BIZKAIA)

Representante da Organización a efectos de reporte da informacion non financeira:
D. José Félix Gonzalo Camarero no cargo de Director de Calidade, Medio Ambente
Benestar e Saúde.
GRUPO EUSKALTEL tivo a responsabilidade de reportar a súa información non
financeira conforme á Lei 11/2018.

Obxectivo
O obxectivo da verificación é facilitar ás partes interesadas un xuizo profesional e
independente acerca da información e datos contidos no reporte de información non
financeira da organización mencionado, elaborado de conformidade coa Lei
11/2018.

Alcance da Verificación
O Estado de Información no Financeira Memoria de Empresa Responsable 2018, de
data 25/02/2019 do GRUPO EUSKALTEL e as sociedades incluídas nos estados
consolidades:
EUSKALTEL, S.A.
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.U.
TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U.
CINFO, CONTENIDOS INFORMATIVOS PERSONALIZADOS, S.L.

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. C/ GÉNOVA 6, 28004 MADRID
Página 2 de 4
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Materialidade
Para a verificación acordouse considerar discrepancias materiais aquelas omisións,
distorsións ou erros que poidan ser cuantificados e resulten nunha diferencia maior
ao 5% con respecto ao total declarado.

Criterios
Os principios que se tiveron en conta como referencia para realizar a verificación
foron os establecidos nos seguintes referentes:
1) A lei 11/2018 do 28 de decembro, pola que se modifica o Código de Comercio,
o texto refundido da Lei de Sociedades de Capital aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 1/2010, de 2 de xullo, e a Lei 22/2015, do 20 de xullo, de Auditoría
de Contas, en materia de información non financeira e diversidade.
2) Norma ISAE 3000 (revisada), relativa a encargos de aseguramentos distintos
ou da revisión da información financeira histórica
3) Os criterios establecidos pola iniciativa mundial de presentación de informes de
sustentabilidade nos standares GRI ao optar a organizacion por este marco
internacional recoñecido para a divulgación da informacion relacionada coa súa
responsabilidade social corporativa.
AENOR exímese expresamente de calquera responsabilidade por decisións, de
investimento ou doutro tipo, baseadas na presente declaración.

Proceso de verificacion realizado
Durante o proceso de verificación realizado, baixo un nivel de aseguramento
limitado, AENOR realizou entrevistas co persoal encargado de recopilar e preparar
o reporte de información non financeira e revisou evidencias relativas a:
•
•

•

Actividades, produtos e servizos prestados pola organización
Consistencia e trazabilidade da informacion achegada, incluindo o proceso
seguido de recopilación da mesma, muestreando información sobre a
reportada
Enchemento e contido do reporte de informacion non financeiro co fin de
asegurar a integridade, exactitude e veracidade no seu contido.

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. C/ GÉNOVA 6, 28004 MADRID
Página 3 de 4
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Conclusión
Baseado no anterior, na nosa opinión, non hai evidencia que faga supoñer que o
reporte sobre información non financeira incluída no Estado de Información non
Financeira Memoria de Empresa Responsable 2018 de data 25/02/2019, non sexa
unha representación fiel do desempeño do GRUPO EUSKALTEL en materia de
responsabilidade social. En concreto, e no relativo a cuestións ambientais, sociais e
relativas ao persoal, incluída a xestión da igualdade, a non discriminación e a
accesibilidade universal, os dereitos humanos, loita contra a corrupción e o soborno
e a diversidade.

En Madrid a 27 de febreiro de 2019

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. C/ GÉNOVA 6, 28004 MADRID
Página 4 de 4
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Táboas GRI
Standards

Descrición

Observacións/referencia directa (páxina)

Alcance

ODS

Pacto
Mundial

8

Principio
6

GRI 101 Fundamentos
101

Principios

Outra información (páx. 81)

Grupo

GRI 102 Contidos xerais
Perfil da organización
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7

102-8

Nome da
organización
Actividades, marcas,
produtos e servizos
Localización da
sede central
Localización das
actividades
Propiedade e forma
xurídica
Mercados servidos
Dimensión da
organización
Información sobre
empregados
e outros
traballadores

102-9

Cadea de
subministración

102-10

Cambios
significativos na
organización e
a súa cadea de
subministración

102-11

Principio ou enfoque
de precaución

102-12

Iniciativas externas

102-13

Participación en
asociacións

Euskaltel, S.A.
R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A.
Telecable de Asturias S.A.U.
Grupo Euskaltel en 2018 (páx. 6-8)
Capital Cliente (páx. 43-53)

Grupo
Grupo

Contraportada

Grupo

Grupo Euskaltel en 2018 (páx. 6 e 11)

Grupo

Euskaltel, S.A.
Capital Organizativo e Cultural (páx. 22)
Capital Cliente (páx. 47-53)
Grupo Euskaltel en 2018 (páx. 6 e 11)
Grupo Euskaltel en 2018 (páx. 6 e 7)
Capital Humano (páx. 29)
Ver Anexo 102-8 (páx. 99)
Capital Relacional (páx. 66)
Os provedores do Grupo Euskaltel en 2018 están situados
na CE, salvo 14 que se atopan en Canadá (2), China (1),
Colombia (1), Israel (1), Suíza (1)
e en EUA. (8).
Ver Anexo (páx. 100)
Carta do Presidente e do Conselleiro Delegado (páx. 3 e
4)
Grupo Euskaltel en 2018 (páx. 6)
Capital Organizativo e Cultural (páx. 23)
Capital Relacional (páx. 66)
Capital Cliente (páx. 51)
Capital Organizativo e Cultural (páx. 17-19)
Apartado E. do Informe Anual de Goberno Corporativo
2018 do Grupo Euskaltel.
Carta do Presidente e do Conselleiro Delegado (páx. 5)
Capital Natural (páx. 57)
Capital Relacional (páx. 67-73)
https://www.euskaltel.com
https://blog.euskaltel.com
http://konekta.euskaltel.com
https://www.mundo-r.com
https://blog.mundo-r.com
https://www.telecable.es
https://blog.telecable.es/

Grupo
Grupo
Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

17

Capital Relacional (páx. 67-73)
Outra Información (páx. 81)

Grupo

17

Carta do Presidente e do Conselleiro Delegado (páx. 2-5)

Grupo

Capital Organizativo e Cultural (páx. 19-22)
Ver Anexo (páx. 104)

Grupo

Estratexia
102-14
102-15

Declaración do
máximo órgano de
goberno
Impactos, riscos e
oportunidades clave
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Standards

Descrición

Observacións/referencia directa (páxina)

ODS

Pacto
Mundial

Grupo

16

Principio
6

Grupo

16

Principio
6

Alcance

Ética e integridade
102-16

102-17

Valores, principios,
estándares
e normas de
comportamento

Mecanismos para
a consulta e a
resolución de
dúbidas sobre ética

Carta do Presidente e do Conselleiro Delegado (páx. 3)
Capital Organizativo e Cultural (páx. 17-19)
Capital Humano (páx. 30)
Durante o ano 2018 implantouse para os profesionais do
Grupo a Canle Ética co fin de comunicar, ademais de calquera
incumprimento, dúbidas ou consultas relativas a temas de
cumprimento e/ou normativa aplicable. Esta Canle é accesible
para os profesionais a través das intranets de cada unha das
sociedades do Grupo.
Así mesmo, incluíndo as mesmas finalidades, a Canle Ética
está aberta para realizar consultas e aclarar dúbidas de
calquera provedor, cliente ou terceiro alleo ao Grupo Euskaltel
a través das webs corporativas de cada unha das empresas
do Grupo Euskaltel.

Goberno
102-18

Estrutura de
goberno

Capital Organizativo e Cultural (páx. 22-23)

Grupo

102-19

Toma de decisións

Grupo Euskaltel en 2018 (páx. 9-13)
Capital Organizativo e Cultural (páx. 22)
Outra información (páx. 81)

Grupo

Capital Organizativo e Cultural (páx. 24 e 25)

Grupo

Outra Información (páx. 83 e 84)

Grupo

16

Capital Organizativo e Cultural (páx. 17-23)

Grupo

5 16

Capital Organizativo e Cultural (páx. 22)

Grupo

16

Capital Organizativo e Cultural (páx. 23)

Grupo

5 16

Apartado D.6 do Informe Anual de Goberno Corporativo 2018
do Grupo Euskaltel.

Grupo

16

102-20

102-21

102-22

102-23

102-24

102-25

102-26

102-27

90

Nivel de
responsabilidade
executivo
vinculado a temas
económicos,
ambientais e sociais
Consulta aos grupos
de interese sobre
temas económicos,
ambientais e sociais
Composición do
máximo órgano de
goberno e os seus
comités
Presidencia do
máximo órgano de
goberno
Nomeamento
e selección do
máximo órgano de
goberno
Conflitos de interese
Participación do
máximo órgano
de goberno no
establecemento da
misión, os valores e
a estratexia
Coñecemento
colectivo do máximo
órgano de goberno

Carta do Presidente e do Conselleiro Delegado (páx. 3)
Capital Organizativo e Cultural (páx. 19)
Máis información no Apartado E do Informe Anual de Goberno
Corporativo 2018 do Grupo Euskaltel.

Capital Organizativo e Cultural (páx. 23)

Grupo

Grupo

4

MEMORIA DE EMPRESA RESPONSABLE 2018

102-28

Standards

Avaliación do
desempeño do
máximo órgano de
goberno

Capital Organizativo e Cultural (páx. 23)

Descrición

Observacións/referencia directa (páxina)

Grupo

Alcance

ODS

Pacto
Mundial

Goberno
102-29

102-30

102-31

102-32

102-33

102-34

102-35
102-36

Identificación e
xestión de impactos
económicos,
ambientais e sociais
Efectividade dos
procesos de xestión
de riscos
Revisión dos temas
económicos,
ambientais e sociais
Participación do
máximo órgano
de goberno na
rendición de contas
de sustentabilidade
Comunicación de
consideracións
críticas

Número e natureza
das consideracións
críticas comunicadas
ao máximo órgano
de goberno

Políticas de
retribución
Proceso para a
determinación da
retribución

Apartado E. do Informe Anual de Goberno Corporativo 2018 do
Grupo Euskaltel.

Grupo

Apartado E. do Informe Anual de Goberno Corporativo 2018 do
Grupo Euskaltel.

Grupo

Capital Organizativo e Cultural (páx. 24 e 25)

Grupo

O Consello de Administración é o órgano responsable da revisión e aprobación da presente Memoria de Empresa Responsable 2018, tras a súa verificación por un terceiro.

Grupo

O Conselleiro Delegado e o Director Económico-Financeiro son
as persoas encargadas de trasladar ao Consello toda a información sobre a evolución do negocio da Compañía.
Con carácter xeral, ao longo de 2018, leváronse ao Consello
temas relacionados co negocio no tres territorios onde opera o
Grupo Euskaltel, informes de xestión mensuais, formulación de
contas anuais, proposta de aplicación do resultado, proposta
de pago de dividendos, información pública periódica, presupostos e definición de obxectivos, aprobación de diferentes
informes anuais, convocatoria da Xunta Xeral de Accionistas,
formulación das propostas de acordo e dos correspondentes
informes de administradores, nomeamento de novos Conselleiros, nomeamento de cargos do Consello de Administración (Secretario e Vicesecretario), estrutura organizativa interna, Políticas corporativas, principais novidades lexislativas, perímetro de
consolidación e participadas, accionistas significativos de Euskaltel e información sobre goberno corporativo, entre outros.
Informe sobre Remuneracións dos Conselleiros de Euskaltel
2018.

Grupo

Grupo

Grupo

Informe sobre Remuneracións dos Conselleiros de Euskaltel
2018.

Grupo

Grupo

102-37

Implicación dos
grupos de interese
na retribución

Capital Organizativo e Cultural (páx. 22 e 23)
Informe sobre Remuneracións dos Conselleiros de Euskaltel
2018.

102-38

Cociente anual de
retribución

102-39

Porcentaxe de
incremento do
cociente anual de
retribución

A relación entre remuneracións é do 46 %. Só se inclúe persoal
de convenio.
Tomando como referencia o persoal de convenio, o incremento
salarial da persoa mellor pagada foi dun 0 %, mentres que por
convenio se aumentou un 2 %; logo o cociente é 0 %.

2016
2,2 %

2017
2%

16

Grupo

Grupo

Táboa coa evolución salarial
Porcentaxe

16

2018
0%
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Standards

Descrición

Observacións/referencia directa (páxina)

Alcance

ODS

Pacto
Mundial

8

Principio
1e3

1 8
16

Principio
6

Participación dos grupos de interese
102-40

Listaxe de grupos
de interese

Outra Información (páx. 83 e 84)

Grupo

102-41

Negociación
colectiva

Capital Humano (páx. 34)
O 88 % dos empregados do Grupo Euskaltel están cubertos
por convenios colectivos. Exclúense Xerentes e Directores.

Grupo

Outra Información (páx. 83 e 84)

Grupo

Capital Cliente (páx. 43 e 44)
Outra Información (páx. 82-84)
Ver Anexo (páx. 99)

Grupo

Outra Información (páx. 82)

Grupo

Capital Organizativo e Cultural (páx. 22)
Outra Información (páx. 81)
As Entidades incluídas nos estados financeiros consolidados son Euskaltel S.A (sociedade matriz do Grupo), R Cable,
S.A, Telecable de Asturias, S.A e Cinfo, S.L. (sociedades filiais). O 11 de xullo de 2018 vendeuse a participación existente en Cinfo.

Grupo

Outra Información (páx. 81)

Grupo

Outra Información (páx. 82)

Grupo

Outra Información (páx. 81)

Grupo

Outra Información (páx. 81)

Grupo

Exercicio 2018

Grupo

23 de febreiro de 2018

Grupo

Anual

Grupo

Contraportada

Grupo

Informe de verificación (páx. 85)

Grupo

Táboa GRI Standards (páx. 86-97)

Grupo

Informe de verificación (páx. 85 e 86)
O Grupo Euskaltel solicita os servizos dunha empresa acreditada (AENOR) para a verificación da información non financeira.

Grupo

102-42

102-43

102-44

Identificar e
seleccionar grupos
de interese
Enfoque de
implicación de
grupos de interese
Temas principais
e consideracións
tratadas

Práctica de rendición de contas

102-45

102-46

102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

Entidades incluídas
nos estados
financeiros
consolidados
Definición dos
contidos de informe
e as fronteiras dos
temas
Lista de temas
materiais
Reexpresións de
información
Cambios na
rendición de contas
Período de
elaboración do
informe
Data do último
informe
Ciclo de rendición
de contas
Punto de contacto
para cuestións
relacionadas co
informe
Declaracións
sobre o nivel de
conformidade cos
estándares de GRI
Índice de contidos
GRI
Revisión externa

GRI 103 Enfoque de xestión

92

103-1

Explicación do tema
material e as súas
fronteiras

103-2

Enfoque de xestión
e compoñentes

103-3

Avaliación do
enfoque de xestión

Grupo
Enfoque de xestión indicado en cada un dos apartados
desta táboa.

Grupo
Grupo
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Standards

Descrición

Observacións/referencia directa (páxina)

Alcance

ODS

Pacto
Mundial

GRI 201 Desempeño económico
Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel.
Enfoque de xestión e avaliación contemplados nos capítulos 0, 1, 2 e 5.
Valor económico
201-1
directo xerado e
Capital Relacional (páx. 65)
distribuído
O Grupo Euskaltel, debido á natureza das súas actividades, ten un impacto
ambiental moi reducido na súa contorna, o que condiciona o ámbito dos
obxectivos ambientais que establece e nos permite asegurar que deste
Implicacións
non se derivan riscos para a actividade da empresa que non esteamos a
financeiras e
xestionar. Como principal medida do seu impacto no cambio climático, o
201-2
outros riscos e
Grupo Euskaltel calcula a súa pegada de carbono anualmente e elabora os
oportunidades do Informes de emisións de GEI seguindo un método establecido xunto con
cambio climático
Ihobe (Sociedade Pública de Xestión Ambiental, dependente do Goberno
Vasco), onde se cuantifican tanto as emisións directas como as indirectas.
Adicionalmente, Euskaltel informa publicamente sobre riscos e oportunidades no informe de CDP, dispoñible en https://www.cdp.net/es/climate.
Todos os empregados do Grupo Euskaltel dispoñen dunha serie de beObrigacións
neficios sociais, que ou ben teñen que ver cos produtos ou servizos que
derivadas
se prestan, ou ben están relacionados co benestar e saúde ou coa contride plans de
201-3
bución para a xubilación dos traballadores. O Grupo Euskaltel aboa para
beneficios sociais
todos os seus empregados na súa cotización mensual á Seguridade Social
e outros plans de
un importe en función do seu salario para o Sistema Público de Prestaxubilación
cións.

201-4

Asistencia
financeira
recibida de
administracións
públicas

No ano 2018, o volume de subvencións cobradas foi 12.758 K€. En 2017,
foron 64 mil euros e, en 2016, 248 mil euros.

Grupo

2 5 7
8 9

Grupo

13

Grupo

8

Principio
7e8

Grupo

GRI 202 Presenza no mercado

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel.
Enfoque de xestión e avaliación contemplados nos capítulos 0, 1 e 2.
Cociente de
salario de entrada
A relación entre o salario inicial e o salario mínimo local do Grupo en
202-1
base por xénero
2018 é de 1,75 en mulleres e de 1,60 en homes.
comparado co
salario mínimo local
Porcentaxe de
O Equipo Directivo do Grupo está formado polo Presidente, o Conselleiro
directivos que
Delegado, os Directores de Centros de Decisión e os Directores de Fun202-2
proceden da
ción. O 91 % do equipo directivo procede da comunidade local, isto é, Escomunidade local
paña, mercado no que se opera.

Grupo

1 5 8

Principio
1e6

Grupo

8

Principio
6

GRI 203 Impactos económicos indirectos

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados
nos capítulos 0, 3 e 5.

203-1

Investimento en
infraestruturas e
servizos de apoio

O investimento de 2018 referido a clientes e despregamento de rede ascende a: 107.865.969 €.
Capital Cliente (páx. 41, 52 e 53)

203-2

Impactos
económicos
indirectos
significativos

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, que permite a provisión de servizos diferenciados e de alto valor.

Grupo

Grupo

1
4
8
12

2
5
10
13
15

3
6
11
14

1
4
8
12

2
5
10
13
15

3
6
11
14
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Standards

Descrición

Observacións/referencia directa (páxina)

Alcance

ODS

Pacto
Mundial

GRI 204 Prácticas de adquisición

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados no
capítulo 5.
Proporción de gasto en Capital Relacional (páx. 66)
12
204-1
Grupo
provedores locais
Ver Anexo (páx. 100)

GRI 205 Anticorrupción

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados no
capítulo 1.
Operacións avaliadas
Durante 2018 veuse aceptando e subscribindo polos Distribuidores do
Principio
en relación con riscos
16
205-1
Grupo e os Provedores de maior facturación e risco o Código Ético e a
Grupo
10
relacionados con
Política Anticorrupción do Grupo Euskaltel
corrupción
Capital Organizativo e Cultural (páx. 15 e 20)

205-2

Comunicación
e formación
sobre políticas e
procedementos
anticorrupción

205-3

Incidentes confirmados
de corrupción e accións
desenvolvidas

O órgano responsable de supervisar o cumprimento do Código é a
Comisión de Cumprimento Normativo que é responsable en última instancia do efectivo exercicio da vixilancia e seguimento da contorna
normativa que afecta a toda a nosa actividade.
Durante 2018, en execución dun Plan de comunicación e formación
sobre cumprimento normativo, realizáronse formacións sobre o Código Ético, Instrucións de Conduta e a Política Anticorrupción do Grupo
Euskaltel tanto presenciais como a través das intranets de cada unha
das empresas do Grupo. Así mesmo desde setembro véñense realizando comunicacións ao Grupo sobre temas de Compliance de forma
estruturada e recorrente.
Durante o ano 2018 non se produciu ningún incidente relativo á contravención grave das normativas e o bo goberno establecidos na Compañía.

Grupo

16

Principio
10

Grupo

16

Principio
10

Grupo

16

GRI 206 Prácticas de competencia desleal

Tema non material para o Grupo Euskaltel.
Accións legais
por cuestións de
competencia desleal,
Non consta ningunha decisión oficial que afecte á nosa empresa nesta
206-1
anticompetencia
materia.
e prácticas
monopolísticas

GRI 301 Materiais

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados no
capítulo 4.
Materiais utilizados por
8 12
301-1
Capital Natural (páx. 61)
Grupo
peso ou volume
• Compra de equipos de cliente valorizados fronte a total de equipos
comprados: 2,10 % en 2018
Principio
Materiais reciclados
• Uso de papel reciclado sobre o total do papel usado en todas as
8 12
301-2
Grupo
7e8
consumidos
utilidades: 1,70 % en 2018. Ver Anexo 301-2 (páx. 98)
• Os equipos de cliente reacondicionados fronte ao total de equipos
postos no mercado foi do 63,84 %. (Ver 301-3)
Principio
Produtos reutilizados e
Capital Natural (páx. 60)
8 12
301-3
Grupo
7, 8 e 9
materiais de envasado
Ver Anexo 301-3 (páx. 99)

GRI 302 Enerxía

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados no
capítulo 4.

94

302-1

Consumo de enerxía
dentro da organización

Capital Natural (páx. 61)

Grupo

7 8
12 13

Principio
7e8

302-2

Consumo de enerxía
fóra da organización

Capital Natural (páx. 61)

Grupo

7 8
12 13

Principio
7e8

302-3

Intensidade enerxética

Capital Natural (páx. 61)

Grupo

7 8
12 13

Principio
8
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Standards

Descrición

Observacións/referencia directa (páxina)

Alcance

ODS

Pacto
Mundial

GRI 302 Enerxía

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados
no capítulo 4.
Capital Natural (páx. 61)
O Grupo Euskaltel definiu o Plan de Eficiencia Enerxética
para 2018, no que se recollen as medidas establecidas para
o aforro no consumo, tanto eléctrico como de combustible,
onde se destacan as seguintes accións:
• Racionalización do uso de luminarias nos edificios centrais, con mecanismos de apagado automático de luminarias (nos CPD) e continuando cos existentes (zonas de
corredores e de oficinas).
•
Instalación de equipamento máis eficiente enerxetica7 8 12 Principio
Redución do consumo de
mente nos CPD (servidores) e consolidación dos servidoGrupo
302-4
enerxía
res existentes.
7, 8 e 9
13
• Racionalización do uso de vehículos para desprazamentos de traballo e dos desprazamentos entre as distintas
localizacións do grupo Euskaltel.
• Utilización de videoconferencias para realizar reunións
entre empregados de distintas localizacións, evitando
desprazamentos de longa distancia.
O consumo de enerxía incrementouse respecto de 2017.
No entanto, a intensidade enerxética diminuíu un 4,2 % debido ao incremento experimentado nos produtos en clientes.
Reducións nos requirimentos
7 8 12 Principio
Téñense en conta os requisitos de consumo dos equipos
302-5
enerxéticos dos produtos e
Grupo
7, 8 e 9
de cliente durante a súa homologación (Grupo).
13
servizos

GRI 303 Auga

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados
no capítulo 4.
Capital Natural (páx. 61)
A auga consumida provén da rede de abastecemento do
Consorcio de Augas do 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.

303-1

Consumo de auga por fontes

303-2

Fontes de auga afectadas
significativamente por extracción
de auga

303-3

Auga reciclada e reutilizada

Grupo

6 12

Principio
7e8

Durante o 2018 non se rexistraron fontes de auga afectadas pola captación.

Grupo

6 12

Principio
7e8

Non se usa nin se consome auga reutilizada, nin reciclada.

Grupo

6 8 12

Principio
8e9

O Grupo Euskaltel non é propietario de chan en hábitats
ricos en biodiversidade e durante o 2018 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.

Grupo

6 14 15

Principio
8

Grupo

6 14 15

Principio
8

Grupo

6 14 15

Principio
8

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.

GRI 304 Biodiversidade

Tema non material para o Grupo Euskaltel.
Instalacións operativas propias,
arrendadas, xestionadas que
sexan adxacentes, conteñan
304-1
ou estean situadas en áreas
protexidas e áreas non
protexidas de gran valor para a
biodiversidade
Impactos significativos das
304-2
actividades, produtos e servizos
sobre a biodiversidade
Hábitats protexidos ou
304-3
restaurados
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Descrición

Observacións/referencia directa (páxina)

Alcance

ODS

Pacto
Mundial

Grupo

6 14
15

Principio
8

GRI 304 Biodiversidade

Tema non material para o Grupo Euskaltel.
Especies da Lista
O Grupo Euskaltel non é propietario de chan en hábitats riVermella da IUCN e
cos en biodiversidade e durante o 2018 non se rexistraron
incluídas nas listaxes de
impactos sobre a biodiversidade nin en áreas protexidas, de
304-4
conservación nacionais
patrimonio universal ou reservas da biosfera. Debido a iso,
cuxos hábitats se atopan
non se afectou a áreas onde existen hábitats de especies en
en áreas afectadas pola
perigo de extinción.
actividade

GRI 305 Emisións

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación
contemplados no capítulo 4.
Capital Natural (páx. 61)
As fontes de emisión consideradas no alcance 1 son: o consumo de combustible polos grupos electróxenos e polos co3 12
ches de frota en misións de traballo, máis os motivados por
Principio
Emisións directas de GEI
13 14
escapes de gases fluorados.
Grupo
305-1
7, 8 e 9
(alcance 1)
15
Tamén se inclúe o gas natural de Telecable.
Ver Anexo 305-1 (páx. 99)
Capital Natural (páx. 61)
A fonte de emisión considerada no alcance 2 é o consumo
eléctrico.
Ver Anexo 305-2 (páx. 99)
Capital Natural (páx. 61)
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).Ver Anexo 305-3 (páx. 99)
Capital Natural (páx. 61)
A intensidade de emisións calcúlase sen ter en conta o Alcance 3 con respecto ao número de produtos totais. En 2016
era de 2,4 M, en 2017 2,9 M e en 2018 2,9 M.
Ver Anexo 305-4 (páx. 99)

Grupo

3 12
13 14
15

Principio
7, 8 e 9

Grupo

3 12
13 14
15

Principio
8

Grupo

12 13
14 15

Principio
8e9

Capital Natural (páx. 58 e 61)

Grupo

12 13
15

Principio
8e9

Emisións de sustancias
que esgotan o ozono

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 refrixerantes que non
impactan na capa de ozono (R-434.A ou R-424.A)

Grupo

3 12
13

Principio
8e9

NOx, SOx e outras
emisións atmosféricas
significativas

Ver Anexo 305-7 (páx. 99)

Grupo

3 12
13 14
15

Principio
8e9

305-2

Emisións indirectas de
GEI (alcance 2)

305-3

Outras emisións
indirectas de GEI (alcance
3)

305-4

Intensidade de emisións
de GEI

305-5

Redución de emisións
de GEI

305-6

305-7

GRI 306 Efluentes e residuos

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación
contemplados no capítulo 4.
O Grupo Euskaltel non ten verteduras de augas residuais
industriais e as verteduras de augas sanitarias realízanse á
rede de saneamento do Consorcio de Augas do Gran Bilbao
no caso de Euskaltel e no caso de R a vertedura realizouse
ás redes da Empresa Municipal de Augas da Coruña S.A.,
Vertedura total de augas
3 6
Principio
Aqualia e Viaqua, dependendo da localización dos centros
306-1
segundo calidade e
Grupo
7e8
de traballo. Telecable realiza as verteduras de augas sanita12 14
destino
rias á rede de saneamento 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 á rede de saneamento
xestionada por FCC Aqualia, Concesionaria do Servizo de
Auga e Saneamento de Oviedo.
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306-2

Residuos por tipoloxía e
método de tratamento

Capital Natural (páx. 61)

Grupo

3 6
12

Principio
7e8

306-3

Verteduras significativas

Durante o 2018 non se rexistraron derramamentos accidentais.

Grupo

3 6
12 14
15

Principio
8
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Standards

Descrición

Observacións/referencia directa (páxina)

Alcance

ODS

Pacto
Mundial

GRI 306 Efluentes e residuos

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados
no capítulo 4.
Todos os residuos perigosos, incluídos os procedentes de baterías de chumbo, entréganse a xestores de residuos autorizados situados en Euskadi, Galicia e Asturias principalmente,
Principio
Transporte de residuos
3 12
306-4
nalgúns casos puntuais a xestores autorizados doutras comuGrupo
8
perigosos
nidades autónomas.
Non se realizaron movementos transfronteirizos de residuos
perigosos.
Masas de auga afectadas
Principio
Durante o 2018 non se produciron verteduras que afectasen a
6 14 15
306-5
por verteduras e
Grupo
8
fontes de auga nin a ecosistemas.
escoamento

GRI 307 Cumprimento ambiental

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados
no capítulo 4.
Incumprimentos da
Durante 2018 non se rexistraron multas significativas nesta maPrincipio
16
307-1
lexislación e normativa
teria.
Grupo
7e8
ambiental
As reclamacións de carácter ambiental indícanse no 103-2.

GRI 308 Avaliación ambiental de provedores

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados
no capítulo 5.
A avaliación de provedores inclúe criterios ambientais; realízaa o departamento de Calidade, Ambiente, Benestar e Saúde dado que entre as cuestións que se valoran na avaliación
Novos provedores que
periódica se inclúen os resultados das auditorías internas ao
Principio
12
308-1
foron avaliados segundo
sistema de xestión e a disposición dun sistema de xestión amGrupo
9
criterios ambientais
biental, especialmente para os provedores cunha maior relación na valoración dos aspectos ambientais do Grupo.
Actualmente estase tratando de ampliar en 2018 as políticas do
sistema de xestión ambiental a todas as empresas do Grupo.
Impactos ambientais
Derivado das avaliacións realizadas, o Grupo Euskaltel non dePrincipio
12
308-2
negativos na cadea de valor tectou ningún provedor que teña impactos ambientais negativos
Grupo
9
e accións desenvolvidas
significativos.

GRI 401 Emprego

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados
no capítulo 2.
Novas contratacións de
Principio
5 8
401-1
empregados e cociente de
Ver Anexo 401-1 (páx. 100)
Grupo
6
rotación
Beneficios ofrecidos a
Capital Humano (páx. 38 e 39)
empregados a xornada
Principio
Existe a posibilidade de que todas as persoas que traballan no
8
401-2
completa que non se ofrecen
Grupo
6
Grupo e os seus familiares directos accedan a servizos média empregados temporais ou
cos en condicións vantaxosas.
a xornada parcial
Nos últimos anos os datos das persoas que se acolleron aos
permisos por maternidade e paternidade son:

401-3

Permisos parentais

2016

2016

2018

Homes

11

13

10

Mulleres

8

9

7

Grupo

5 8

Principio
6

As 17 persoas reincorporáronse ao termo do permiso parental.

GRI 402 Relacións laborais

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados
no capítulo 2.
Con carácter xeral, os cambios organizativos son comunicados,
Período mínimo de preaviso
Principio
previamente á súa oficialización no organigrama da Compañía
8
402-1
en relación con cambios
Grupo
3
que se colga na intranet, ás persoas afectadas e despois á área
operacionais
afectada, sen que exista un período mínimo de preaviso.

GRI 403 Saúde e seguridade ocupacional

Tema contemplado na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación
contemplados no capítulo 2.
Representación de
traballadores en comités
Existe un Comité de Seguridade e Saúde por empresa, que
3 8
403-1
Grupo
de saúde e seguridade
representan o 100 % do persoal do Grupo.
conxuntos
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Observacións/referencia directa (páxina)

Alcance

ODS

Pacto
Mundial

GRI 403 Saúde e seguridade ocupacional

Tema contemplado na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación
contemplados no capítulo 2.
Tipos de accidentes e
cocientes de accidentes
Capital Humano (páx. 39)
laborais, enfermidades
Ver Anexo 403-2 (páx. 100)
3 8
403-2
Grupo
profesionais, días perdidos,
Non houbo falecementos por accidente nin enfermidade profesioe absentismo, e número de
nal no últimos tres anos.
falecementos relacionados
Traballadores cun risco
Nas empresas do Grupo non se identifican actividades profesioou incidencia elevada de
nais ou postos de traballo que teñan unha incidencia ou un risco
3 8
403-3
Grupo
enfermidades relacionadas
elevados de enfermidade sobre o persoal.
co traballo desempeñado
Temas de saúde e
Capital Humano (páx. 38 e 39)
seguridade laboral tratados
Nos convenios laborais polos que se rexen o tres empresas do
3 8
403-4
en acordos formais coa
Grupo
Grupo hai un capítulo específico dedicado a Seguridade e Saúde
representación legal dos
no traballo. Por tanto, a porcentaxe é do 100 %.
traballadores

GRI 404 Formación e educación

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados no
capítulo 2.
Capital Humano (páx. 37)
Número de horas de media de formación por cargo e xénero exMedia de horas de
presado na seguinte táboa:
4 5
Principio
404-1
formación anuais por
Grupo
Directivos
Xerentes
Outros profesionais
6
8
empregado
Homes
110,77
86,08
33,26
Mulleres
99,65
146,18
35,31
404-2

404-3

Programas para mellorar
as habilidades dos
empregados e de asistencia
na transición
Porcentaxe de empregados
que reciben avaliacións
de desempeño e
desenvolvemento
profesional

Capital Humano (páx. 36 e 37)

Grupo

4 8

Capital Humano (páx. 29)

KeR

5 8

Principio
6

GRI 405 Diversidade e igualdade de oportunidades

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados no
capítulo 2.
Capital Organizativo e Cultural (páx. 23)
5 8
Diversidade dos órganos de
Principio
405-1
Capital Humano (páx. 34 e 35)
Grupo
goberno e o persoal
6
10
Ver Anexo 405-1 (páx. 100)
En liña coa nosa política sobre a xestión de persoas, os salarios
Cociente de retribución de
son individuais, é dicir, retribúese a cada persoa en función da
5 8
Principio
405-2
mulleres en relación cos
súa responsabilidade, desempeño e achega de valor á compañía,
Grupo
6
10
homes
non establecéndose diferenzas por razón de sexo ou idade, entre
outros.

GRI 406 Non discriminación

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados no
capítulo 2.
Incidentes de discriminación
5 8
En 2018 non se produciron incidentes de discriminación nin de
Principio
406-1
e accións correctivas
Grupo
vulneración dos Dereitos Humanos.
6
16
implantadas

GRI 407 Liberdade de asociación e negociación colectiva

Tema contemplado na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación
contemplados no capítulo 2.
Operacións ou provedores
Capital Humano (páx. 34)
nos que a liberdade de
A actividade do Grupo e o seu volume de compras son funda8 16
407-1
Grupo
asociación e negociación
mentalmente locais, polo que non existe un risco significativo de
colectiva pode estar en risco incumprimento.
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Descrición

Observacións/referencia directa (páxina)

Alcance

ODS

Pacto
Mundial

Grupo

8 16

Principio
5

Grupo

8 16

Principio
4

GRI 408 Traballo infantil

Tema non material para o Grupo Euskaltel.
Operacións e provedores
identificados que comportan un
408-1
risco potencial de incidentes de
explotación infantil

A legalidade vixente garante esta prohibición. O artigo 6 do
Estatuto dos Traballadores prohibe a admisión ao traballo
aos menores de idade.

GRI 409 Traballo forzoso

Tema non material para o Grupo Euskaltel.

409-1

Operacións ou provedores con
risco significativo por incidentes
de traballo forzoso

A legalidade vixente garante este dereito. O traballo debe
ser ofrecido libremente e os empregados deben ter liberdade para deixalo cando queiran. O artigo 49 do Estatuto dos
Traballadores recoñece o dereito do traballador a abandonar o traballo voluntariamente cando así o desexe.

GRI 410 Prácticas de seguridade

Tema contemplado na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación
contemplados no capítulo 2.
O 100 % do persoal de seguridade do Grupo Euskaltel está
Persoal de seguridade formado
debidamente identificado e recibiu a formación requirida en
16
410-1
en políticas ou procedementos
materia de normas e procedementos internos de Euskaltel,
Grupo
de Dereitos Humanos
sistemas e equipos utilizados, así como en primeiros auxilios
e protección de datos.

Principio
1e2

GRI 411 Dereitos da poboación indíxena
Tema non material para o Grupo Euskaltel.
Número de casos de violación
411-1
dos dereitos dos pobos
indíxenas

No ámbito de actividade do Grupo non existen colectivos
indíxenas en 2018.

Grupo

11 16

Principio
1

GRI 412 Avaliación de Dereitos Humanos

Tema contemplado na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación
contemplados no capítulo 1.
Operacións que foron obxecto
Todos os centros do Grupo Euskaltel pasan inspeccións pede revisións ou avaliacións de
riódicas para garantir que están en condicións óptimas de
11 16
412-1
Grupo
impacto en materia de Dereitos
seguridade e saúde para traballar.
Humanos
Formación a empregados en
412-2
políticas e procedementos de
Capital Organizativo e Cultural (páx. 15)
Grupo
Dereitos Humanos
Acordos significativos de
Non hai acordos de investimento significativos que inclúan
investimento e contratos que
cláusulas de Dereitos Humanos ou que sexan obxecto de
inclúen cláusulas de Dereitos
Grupo
412-3
análise en materia de Dereitos Humanos, a excepción do
Humanos ou foron obxecto de
cumprimento legal en materia de seguridade.
avaliacións na materia

Principio
1
Principio
1e2

Principio
1e2

GRI 413 Comunidades locais

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados no
capítulo 5.
Operacións con implicación da
Principio
comunidade local, avaliacións
11
413-1
Capital Relacional (páx. 67-73)
Grupo
1
de impacto e programas de
desenvolvemento
Operacións con impactos
O Grupo Euskaltel non ten centros de operacións que teñan
Principio
negativos significativos
1 2 11
413-2
ou poidan ter efectos negativos sobre comunidades locais.
Grupo
1
actuais e potenciais sobre as
comunidades locais

GRI 414 Avaliación social de provedores

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados no
capítulo 5.
Novos provedores que foron
Unha vez avaliados os provedores en clave de riscos corPrincipio
5 8 16
414-1
avaliados segundo criterios
porativos non se considerou necesario realizar unha análise
Grupo
2
sociais
focalizada nas prácticas laborais.
Impactos sociais negativos
Principio
Non se considerou necesario realizar unha análise focaliza5 8 16
414-2
na cadea de valor e accións
Grupo
2
da na súa repercusión social.
desenvolvidas

GRI 415 Política pública

Tema non material para o Grupo Euskaltel.
415-1

Contribucións políticas

O Grupo Euskaltel non realizou doazóns a partidos políticos
nin aos seus candidatos.

Grupo

Principio
10
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ODS

GRI 416 Saúde e seguridade dos clientes

Pacto
Mundial

Tema incluído na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación contemplados
nos capítulos 1 e 3.
Avaliación dos
O Grupo Euskaltel e responsable da posta no mercado de equipos fabriimpactos sobre saúde cados por terceiros, asegurándose de que tanto os equipos que adquire
12
416-1
Grupo
e seguridade dos
como os que comercializa cumpren a lexislación vixente respecto de camprodutos e servizos
pos electromagnéticos.
Incidentes de
incumprimento
relacionados cos
16
416-2
impactos sobre a
Non existiron multas nin sancións nesta materia.
Grupo
saúde e a seguridade
dos produtos e
servizos

GRI 417 Mercadotecnia e etiquetaxe

Tema contemplado na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación
contemplados no capítulo 3.
Todos os produtos fornecidos polo Grupo Euskaltel están homologados e
cumpren coas esixencias establecidas polos diferentes organismos nacioRequisitos de
nais e internacionais. A empresa cumpre cos requisitos legais sobre a etiinformación e
quetaxe dos envases dos equipos que facilita aos seus clientes, segundo o
12
417-1
Grupo
etiquetaxe dos
establecido pola Lei 11/1997 de envases e residuos de envases. O etiquetaprodutos e servizos
do indica que a empresa cumpre a lei e que contribúe á futura xestión dos
residuos que se xeren a partir destes envases. Ademais, a Compañía participa en Ecoembes, Sistema Integrado de Xestión para este tipo de residuos.
Incidentes de
incumprimento
relacionados coa
16
417-2
Non existiron multas nin sancións nesta materia.
Grupo
información e a
etiquetaxe dos
produtos e servizos
Incidentes de
En 2018 Euskaltel recibiu un expediente sancionador da Secretaría de Estaincumprimento
do para o Avance Dixital por incumprimento da obrigación de inclusión en
16
417-3
relacionados con
Grupo
contratos de determinada información en relación co prezo por un importe
comunicacións de
de 39.000 €.
mercadotecnia

GRI 418 Privacidade dos clientes

Tema contemplado na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación
contemplados nos capítulos 1 e 3.
Denuncias
substanciais
relacionadas
Non existiron reclamacións debidamente fundamentadas desta tipoloxía en
16
418-1
con brechas na
Grupo
2018.
privacidade dos
clientes e perdas de
datos de clientes

GRI 419 Cumprimento socioeconómico

Tema contemplado na análise de materialidade e no Plan de RSE 2016-2018 do Grupo Euskaltel. Enfoque de xestión e avaliación
contemplados nos capítulos 1 e 3.
En 2018 a Secretaría de Estado para o Avance Dixital iniciou dous expedientes sancionadores en Euskaltel por incumprimento do prazo de
Incumprimento das
xestión das baixas de servizos de telefonía fixa impondo senllas sanleis e regulacións
16
Grupo
419-1
cións por un importe de 136.500 € e móbil 73.500 € respectivamente.
na área social e
económica
En canto ás reclamacións recibidas a través de organismos de consumo ver
Anexo (páx. 99).
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Anexo Indicadores GRI
102-8 Información sobre empregados
Categoría
Directivos
Xerentes
Outros
Profesionais
TOTAL

Homes
48

2016
Mulleres
9

Total
57

Homes
34

2017
Mulleres
8

Total
42

Homes
33

2018
Mulleres
7

Total
40

66

34

100

34

16

50

31

15

46

182

188

370

342

271

613

345

266

611

296

231

527

410

295

705

409

288

697

301-2 Materiais reciclados consumidos
Porcentaxe

2016
3,3 %

2017
2,8 %

301-3 Produtos reutilizados e materiais de envasado
2018
1,7 %

Porcentaxe

2016
35,5 %

2017
43,0 %

2018
63,8

305-1,2,3,4 Emisións

Directas de GEI (Alcance 1)

Indirectas de GEI (Alcance 2)
Intensidade das emisións GEI
Emisións de GEI (Alcance 3)

2016
147,46
0,19
1,94
766,24
0,00
0,00
9.479,44
4,49
259,60

CO2 (*)
CH4 (*)
N2O (*)
HFC (*) (**)
PFC (*) (**)
SF6 (*) (**)
CO2 (*)
CO2
CO2

2018
200,99
0,24
2,41
1.087,48
0,00
0,00
23.117,53
8,30
320,97

2017
161,00
0,17
1,60
1.022,09
0,00
0,00
21.893,41
7,98
320,40

Unidades
t CO2 eq.
t CO2 eq.
t CO2 eq.
t CO2 eq.
t CO2 eq.
t CO2 eq.
t CO2 eq.
kg CO2 e./prod.
t CO2 eq.

* Para calcular as emisións de GEI utilízase o método e as conversións da ferramenta Stop CO2 de Ihobe.
** P
 ara calcular as emisións de 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.

Investimento ambiental
2016

2017

2018

Xestión de residuos
(Xestores e Medios)

23.222

16.933

42.696

Consultorías e auditorías

14.728

9.881

5.471

TOTAL

37.950

26.814

48.167

305-7 Outras emisións atmosféricas significativas
(toneladas)
Outras
emisións
ao aire

SO2
NOX
Partículas Sólidas

2016
0,0008
0,6066
0,0515

2017
0,0007
0,5719
0,0485

2018
0,0009
0,7200
0,0611

Para calcular as emisións de SO2, NOx e PM utilízanse datos incluídos
na Guía da Axencia Europea do Ambiente denominada “EMEP/EEA air
pollutant emission inventory guidebook 2013”.

Reclamacións Grupo Euskaltel*
Residencial
Institutos e Oficinas de Consumo e Asociacións de Consumidores

2016

2017*

2018

874

1.220

1.033

826

1111

956

48

109

77

76

122

88

Institutos e Oficinas de Consumo e Asociacións de Consumidores

66

101

75

SESIAD**

10

21

13

950

1.342

1.121

SESIAD
Empresarial

TOTAL
* Inclúense os datos de reclamacións de Telecable desde o 1 de xaneiro de 2017.
** SESIAD: Secretaria de Estado para a Sociedade da Información e Axenda Dixital
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En 2018, traballou no Grupo Euskaltel unha
persoa con diversidade funcional
401-1 Novas contratacións de empregados
e cociente de rotación
Menores de
30
2016
2017
2018

3
16
4

Entre 31 e 50

0
8
2

0
6
17

Provedores do Grupo Euskaltel

Maiores de 50

0
8
6

2
1
4

0
0
0

2016
2017
2018
Homes

1
3
2

Entre 31 e 50

0
3
2

7
16
14

Maiores de 50

3
8
9

7
13
10

Provedores

Provedores
locais

% Provedores
locais

% Volume de
Compra

Euskaltel /
País Vasco

430

200

46,5 %

58,2 %

R / Galicia

365

149

40,8 %

28,6 %

211

68

32,2 %

13,3 %

352

NA

NA

51,5 %

Telecable /
Asturias
Grupo
Euskaltel
/Outras
xeografías

O índice de rotación externa de 2018 por xénero e idade
Menores de
30

Empresa /
Xeografía

0
2
1

* O sumatorio dos provedores locais para cada unha das
tres compañías de forma individual (Euskaltel, R e Telecable)
resultaría 417, como se pode comprobar na táboa. No entanto, o
total de provedores locais é 429 xa que existen 12 provedores
que ofrecen soporte a nivel Grupo.

Mulleres

403-2 T
 ipos de accidentes e cocientes de accidentes laborais, enfermidades profesionais, días
perdidos, e absentismo
Taxa de absentismo
Euskaltel

Taxa de absentismo
R

Taxa de absentismo
Telecable

Taxa de absentismo
Total Grupo

2016

1,53

3,48

1,08

2,33

---

---

1,32

3,15

2017

1,23

3,43

1,39

2,08

1,99

2,12

1,51

2,86

2018

1,02

1,54

0,35

2,02

2,06

2,19

1,17

1,77

Índices de gravidade e frecuencia de accidentes no Grupo Euskaltel detallado por ano e xénero
2016

2017
Total

Índice de gravidade
Índice de frecuencia
Homes

0,00
0,00

0,00
0,00

2018
Total

0,00
0,00

0,00
0,00

0,09
2,00

0,04
0,83

Total
0,00
0,00

0,16
2,02

0,07
0,83

Mulleres

405-1 Composición dos órganos de goberno e detalle do persoal por categoría profesional
e sexo, idade, pertenza a minorías e outros indicadores de diversidade
2016

> 50
31 > 50
≤ 30

Homes
Mulleres
Homes
Mulleres
Homes
Mulleres

Persoal de convenio
102

25
10
152
173
5
5

10
0
56
34
0
0
Xerentes

2017

23
2
25
7
0
0

46
17
277
244
19
10

12
0
22
16
0
0

Directores/as

Var. 2016-2018
por sexo e
idade

2018

20
1
14
7
0
0

57
25
273
231
15
10

16
2
15
13
0
0

21
0
12
7
0
0

62 %
125 %
29 %
17 %
200 %
100 %
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Índice de contidos requiridos pola Lei 11/2018, de 28 de decembro, pola que se modifica o Código de Comercio, o texto
refundido da Lei de Sociedades de Capital aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2010, de 2 de xullo, e a Lei 22/2015,
de 20 de xullo, de Auditoría de Contas, en materia de información non financeira e diversidade.
Contidos da Lei 11/2018 INF
Modelo de Negocio

Descrición do modelo de negocio
do Grupo
Políticas
Principais riscos
Xeral
Contaminación

Información sobre cuestións
ambientais

Economía Circular e prevención e
xestión de residuos

Uso sustentable dos recursos

Cambio Climático
Protección da biodiversidade

Información relativa á loita
contra a corrupción e o
suborno

Información sobre a
sociedade

1. Capital Organizativo e Cultural

GRI 103-2, 103-3
GRI 102-11, 102-15, 102-30,
201-2
GRI 102-11, 102-15, 102-29,
102-30, 102-31, 307-1
GRI 103-2, 302-4, 302-5,
305-5, 305-7
GRI 103-2, 301-1, 301-2,
301-3, 303-3, 306-1, 306-2,
306-3
GRI 102-2, 103-2, 301-1,
301-2, 301-3, 302-1, 302-2,
302-3, 302-4, 302-5, 303-1,
303-2, 303-3
GRI 102-15, 103-2, 201-2,
305-1, 305-2, 305-3, 305-4,
305-5
GRI 103-2, 304-1, 304-2, 3043, 304-4
GRI 102-35, 103-2, 103-3

Principais riscos

GRI 102-15, 102-30

Saúde e seguridade
Relacións Sociais

Información sobre o
respecto dos dereitos
humanos

Capítulo do informe

GRI 102-2, 102-4, 102-6,
102-7, 102-15

Políticas

Emprego
Información sobre cuestións
sociais e relativas ao persoal

Estándar utilizado

GRI 102-7, 102-8, 102-35,
102-36, 103-2, 201-3, 202-1,
401-1, 401-3, 403-2, 405-1,
405-2
GRI 103-2, 403-2, 403-3,
405-2
GRI 102-41, 102-43, 402-1,
403-1, 403-4

Formación

GRI 103-2, 404-1, 404-2

Accesibilidade

GRI 103-2

Igualdade

GRI 103-2, 404-2, 406-1

Políticas

GRI 103-2, 103-3, 410-1, 412-2

Principais riscos

GRI 102-15, 102-30

Dereitos Humanos

GRI 102-17, 103-2, 406-1, 4071, 408-1, 409-1, 410-1, 411-1,
412-1, 414-2, 419-1

Políticas

GRI 103-2, 103-3, 205-2

Principais riscos

GRI 102-15, 102-30, 205-1

Corrupción e suborno

GRI 103-2, 201-1, 203-2, 415-1

Políticas

GRI 103-2, 103-3

Principais riscos

GRI 102-15, 102-30

Compromisos da empresa co
desenvolvemento sustentable
Subcontratación e provedores
Consumidores
Información fiscal

GRI 102-13, 102-43, 201-1,
203-1, 203-2, 204-1, 413-1,
413-2
GRI 102-9, 103-3, 308-1, 3082, 407-1, 409-1, 414-1, 414-2
GRI 102-17, 103-2, 416-1, 4162, 417-1, 418-1

4. Capital Natural
Táboas GRI
(A información sobre cuestións
ambientais recóllese en función da
súa materialidade. Así, non se incluíu
información referente a aspectos
como o ruído, contaminación
lumínica, desperdicio de alimentos
nin biodiversidade.)

2. Capital Humano
Táboas GRI
Táboas Lei 11/2018

1. Capital Organizativo e Cultural

1. Capital Organizativo e Cultural

5. Capital Relacional

GRI 201-1, 201-4
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Táboas Lei 11/2018

Detalle das baixas involuntarias por categoría
profesional, sexo e idade

Detalle das remuneracións medias por categoría profesional,
sexo e idade

Homes

Homes

Euskaltel

R

Telecable

Grupo

0
0
1

0
1
2

0
0
1

0
1
4

0
0
2

0
1
0

0
0
0

0
1
2

0
2
3
8

2
6
0
12

0
4
1
6

2
12
4
26

Directivos
≤ 30
31 > 50
> 50

Mulleres
0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
1
0

Xerentes
≤ 30
31 > 50
> 50
Outras
profesionais
≤ 30
31 > 50
> 50
Mulleres
TOTAL
PERSOAL

Telecable

Grupo

-

-

-

-

31 > 50

129.567,04

192.821,93

166.044,86

146.189,16

> 50

144.943,98

-

173.851,17

149.073,58

≤ 30
31 > 50
> 50
Outros
profesionais
≤ 30
31 > 50
> 50

76.826,56
81.627,25

85.384,63
100.501,31

-

79.679,25
87.525,39

26.153,97
49.226,27
58.501,18

27.849,39
46.588,21
54.460,33

23.032,55
45.657,70
46.568,22

26.528,98
47.072,71
54.439,33

Total Homes

80.978,04

84.600,97

91.030,90

84.358,34

-

-

-

-

128.385,74

-

-

128.385,74

-

-

-

-

-

-

-

-

31 > 50

72.257,30

68.474,07

-

71.675,26

> 50

64.883,17

-

-

64.883,17

28.897,57

25.517,56

35.016,75

28.431,40

≤ 30

Xerentes

Mulleres

Directivas
≤ 30
31 > 50
> 50

R

Directivos

Xerentes
≤ 30
31 > 50
> 50
Outros
profesionais
≤ 30
31 > 50
> 50
Total Homes

Euskaltel

Directivas
≤ 30
31 > 50
> 50

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
1

1
2
0
4

0
5
0
5

1
1
0
3

2
8
0
12

12

17

9

38

Xerentes
≤ 30

Outras
profesionais
≤ 30
31 > 50

41.362,63

39.322,31

46.943,07

41.930,95

> 50

47.554,65

46.716,40

50.177,19

48.360,33

Mulleres

63.890,18

45.007,59

44.045,67

42.629,65

TOTAL
PERSOAL

72.434,11

64.804,28

67.538,29

63.494,00

Para o cálculo das remuneracións medias téñense en conta tanto os salarios fixos
como variables, excluíndo os complementos salariais.
A diferenza salarial que mostran os resultados está en liña co contexto sectorial,
que tradicionalmente contou con maioría de homes que forman parte das
categorías profesionais máis altas do Grupo por unha maior antigüidade media
dos homes fronte ás mulleres. No entanto, nas categorías técnicas do persoal
en convenio, a brecha salarial é do -7 % e apóianse diferentes iniciativas
en colaboración coas universidades e centros de estudos para incentivar a
incorporación das mulleres ao mundo das telecomunicacións.
As casas en branco débense a que non hai empregados dun xénero ou outro para
a categoría profesional correspondente.
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Detalle das tipoloxías de contrato por categoría profesional, sexo e idade
Nº de contratos indefinidos
Homes
Euskaltel

Nº de contratos temporais
Euskaltel
R
Telecable

R

Telecable

Grupo

Grupo

0
8
18

0
2
0

0
2
3

0
12
21

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
10
11

0
5
5

0
0
0

0
15
16

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
84
29
164

2
92
13
119

2
96
15
118

8
272
57
401

2
0
0
2

5
1
0
6

0
0
0
0

7
1
0
8

0
7
0

0
0
0

0
0
0

0
7
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
11
1

0
2
0

0
0
0

0
13
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
131
16
170
334

3
56
1
62
181

2
44
8
54
172

8
231
25
286
687

0
0
0
0
2

2
0
0
2
8

0
0
0
0
0

2
0
0
2
10

Directivos
≤ 30
31 > 50
> 50
Xerentes
≤ 30
31 > 50
> 50
Outros profesionais
≤ 30
31 > 50
> 50
Total Homes
Mulleres
Directivas
≤ 30
31 > 50
> 50
Xerentes
≤ 30
31 > 50
> 50
Outras profesionais
≤ 30
31 > 50
> 50
Mulleres
TOTAL PERSOAL

Todos os contratos do Grupo son a tempo completo, salvo o dun home maior de 50 anos en Telecable a tempo parcial.

Horas totais de formación por categorías profesionais
Homes
Mulleres

Directivos

Xerentes

Outros profesionais

3.655,5

2.668,5

11.474

697,5

2.192,8

9.393

105

GRUPO EUSKALTEL 7. OUTRA INFORMACIÓN

Seguimento do Plan Director RSE 2016-2018
Liña

Consecución

Relación co Consello e accionistas
Transparencia, veracidade, inmediatez, homoxeneidade, igualdade e simetría na difusión da
información
Colaboración dos accionistas para que as prácticas de información e de relacións cos mercados
resulten transparentes, eficaces e acordes co interese social
Persoas
Formación e colaboración con centros educativos e universidades
Política retributiva e autoavaliación
Provedores
Modelo de relación coa cadea de subministración
Aplicación de Políticas de xestión de compra responsable
Clientes (Empresa e Residencial)
Atención aos clientes desfavorecidos
Confidencialidade e calidade dos servizos
Ambiente
Excelencia na xestión ambiental (Green Organization)
Cumprimento legal (Green Compliance)
Comunicación do desempeño ambiental (Green Communication)
Fiscalidade responsable
Cumprimento responsable e ético dos compromisos fiscais
Mantemento de estruturas e mecanismos transparentes
Goberno Corporativo
Modelo de Organización e Xestión
Transparencia
Comunicación responsable
Visualización, socialización do Plan Director 2016-2018
Divulgación e Comunicación RSE
Achega á Sociedade
"Proximidade e coherencia das mensaxes corporativas do Grupo Euskaltel"
Ferramentas de xestión cara aos Grupos de Interese
* Actualmente o Grupo está traballando na elaboración do Plan Director de RSE 2019-2022.

Graos de cumprimento dos compromisos adquiridos
Cumprido
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Avanzado

En proceso

Iniciando medidas

GRUPO EUSKALTEL
Parque Científico e Tecnolóxico de Biscaia, 809
48160 Derio, Biscaia +34 94 401 10 00
Euskaltel
Edificio 809. Parque Científico e Tecnolóxico de Biscaia, 48160 Derio, Biscaia.
R
Rúa Real, 85, A Coruña, 15003 A Coruña, Galicia.
Telecable
Calle Marqués de Pidal, 11-BJ, 33004 Oviedo, Asturias.
memoriarc@euskaltel.com
www.euskaltel.com

