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GRUPO EUSKALTEL CARTA DO PRESIDENTE E DO CONSELLEIRO DELEGADO

Carta do Presidente e
do Conselleiro Delegado
En 2017 a adquisición de Telecable culminou a gran
consolidación do cable no norte. Tanto Euskaltel como R
e Telecable somos líderes nos nosos mercados e a suma
dos tres fainos ser líderes no Norte do Estado.
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Crecemento
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Experiencia
diferencial

Protección do
valor cliente
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Desde que o Grupo Euskaltel saíu a Bolsa en
2015, fixemos fronte a grandes desafíos aos que
respondemos cumprindo de forma moi satisfactoria cos compromisos adquiridos cos nosos
accionistas. 2017 foi un ano de crecemento e supuxo un grande avance para a consecución dos
nosos obxectivos estratéxicos, afianzándonos
como o Grupo de Telecomunicacións líder no
norte de España.
Grazas á culminación da integración de R e á
posterior adquisición de Telecable, o Grupo
Euskaltel continúa crecendo e fortalecendo o
seu negocio, ofrecendo produtos e servizos
máis innovadores, á altura das mellores empresas do sector.
En 2017 alcanzamos un máximo histórico no
número de produtos contratados polos nosos
clientes, conseguindo unha elevada xeración de
caixa, que permitiu o pago dos dividendos anunciados e o mantemento do nivel de apancamento económico dentro dos obxectivos fixados,
así como unha sólida evolución do cash flow.
Todo iso sen perder de vista a nosa prioridade
de crear valor para todos os nosos grupos de

interese, e promover o desenvolvemento tecnolóxico en Euskadi, Galicia e Asturias.
No que se refire á estratexia, definimos e puxemos en marcha un novo Plan Estratéxico 20172019 baseado en catro alicerces fundamentais:
a excelencia operacional, promover unha experiencia diferencial aos nosos clientes, manter un crecemento diversificado e a protección
do valor dos clientes. Para a consolidación e o
impulso desta estratexia, en 2017 reforzouse
a actual estrutura organizativa e de Goberno
Corporativo coa creación dunha Comisión de
Estratexia, a ampliación do número de membros do Consello de Administración de 10 a 12
e a creación das novas figuras de CRO (Chief
Risk Officer), CISO (Chief Information Security
Officer), Compliance Officer e Delegada de Protección de Datos.
2017 foi tamén o ano no que traballamos nun
novo Código Ético e nunha Política Anticorrupción, ambos os dous aprobados no mes de decembro. Con iso, fortalecemos a nosa cultura e
afianzamos a nosa forma de facer negocios, aliñándonos coas mellores prácticas do mercado.
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En pouco máis de dous anos
completamos tres grandes retos: a
saída a Bolsa, a creación do Grupo de
Telecomunicacións líder no norte do
Estado e a definición e execución dunha
política consistente de remuneración
para o accionista vía dividendo.
ALBERTO GARCÍA ERAUZKIN
Presidente

3
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777.000
clientes
residenciais
e empresas

A suma de capacidades de
Euskaltel, R e Telecable incorporará
un importante potencial de
crecemento ao Grupo para seguir
protagonizando o impulso dixital
das sociedades vasca, galega e
asturiana.
FRANCISCO ARTECHE
Conselleiro Delegado
4
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Durante o exercicio 2017 superamos a cifra de
777.000 clientes residenciais e empresas, mellorando os índices de satisfacción e percepción
dos nosos usuarios co servizo prestado. Nos
próximos anos, pretendemos manter o noso
liderado no segmento residencial, proporcionando unha experiencia diferencial no uso de
servizos como Televisión, WiFi e Fogar Dixital.
No segmento empresa, contamos con grandes
clientes aos que nos unen moitos anos de relación, froito da calidade dos nosos servizos e
da adaptación continua dos nosos produtos ás
súas necesidades, servizos de Big Data, Internet das Cousas, Ciberseguridade, etc.
Todo o anterior non sería posible sen o mellor
equipo de profesionais. Tras a incorporación
de Telecable, compartimos non só o noso firme
compromiso cunha meta común, senón tamén
os nosos valores de proximidade, honestidade,
innovación e axilidade que fan deste un equipo
excelente. Como parte dos nosos plans, en 2017
lanzamos unha Enquisa de Clima na que, por
primeira vez, participaron as tres sociedades
do Grupo e cuxos resultados nos servirán para
facer do Grupo Euskaltel o mellor lugar para traballar. Así mesmo, mantemos un firme compromiso coa creación de emprego local e de emprego novo. Nesta liña, lanzamos o programa
TalenTU2019, que pretende facilitar a captación
de talento novo, e mellorar o desenvolvemento
profesional así como o liderado da nosa xente.
Tamén, como parte do noso compromiso cos
nosos grupos de interese, en 2017 continuamos
desenvolvendo o Plan RSE 2016-2018 a través
de accións que fortalecen a creación de valor
económico, social e ambiental, e a transparencia dunha compañía cada vez máis plural. Este
Plan tamén dá resposta ao noso compromiso co
Pacto Mundial das Nacións Unidas, do cal formamos parte, e coa consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS),
contribuíndo de forma significativa ao ODS 9 a
través da innovación e ao ODS 8 polos nosos
esforzos en crear emprego de calidade nos territorios nos que estamos presentes. Polotanto,

En menos de tres anos,
máis que duplicamos as
principais magnitudes do
negocio: ingresos, Ebitda e
Cash Flow. Isto demostra
a solidez financeira e a
fortaleza do Grupo nun
sector marcado pola forte
competencia.

FRANCISCO ARTECHE
Conselleiro Delegado

podemos afirmar que o balance de 2017 é positivo
en canto a crecemento de ingresos, optimización
de custos, eficiencia no uso dos recursos e cota de
mercado, o cal demostra que o plan do Grupo está
a ser exitoso e nos prepara para a expansión noutros territorios.
Os logros de 2017 non serían posibles sen a confianza dos nosos accionistas, a fidelidade dos nosos clientes e o esforzo da nosa xente. En 2018,
comprometémonos a seguir merecendo a súa confianza e contribuír ao desenvolvemento económico
e social dos mercados nos que actuamos, a nosa
marca de identidade que nos diferencia doutros
operadores de telecomunicacións e é a base do
éxito do Grupo Euskaltel.

Alberto García Erauzkin
Presidente

Francisco Arteche
Conselleiro Delegado
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Líderes no norte
do Estado
Euskaltel é o Grupo de telecomunicacións líder do
norte do Estado, e mantén un forte compromiso e
arraigamento en Euskadi, Galicia e Asturias.

Grupo Euskaltel
en 2017

PRESENZA DO GRUPO NA ACTUALIDADE

777.000

clientes residenciais
e de empresas

6.000.000

de habitantes
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O crecemento do Grupo Euskaltel nos últimos
anos estivo asociado á saída a Bolsa en xullo
de 2015, á integración da operadora galega R
en 2016 e posteriormente da operadora asturiana Telecable en xullo de 2017.

O Grupo conta cun equipo humano de 705
profesionais do sector de telecomunicacións,
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.

O Grupo Euskaltel ofrece os seus servizos a un
mercado de 6 millóns de persoas, equivalente á poboación de países como Dinamarca, e
atende a máis de 777.000 clientes residenciais
e empresas.

O impacto do Grupo na contorna permite un
maior desenvolvemento económico, social e
tecnolóxico en Euskadi, Galicia e Asturias.

MEMORIA DE EMPRESA RESPONSABLE 2017

Principais cifras

€

622,2

0,36

+777k

68 %

ingresos M€

€/acción

clientes

dos fogares
contratan máis de
3 produtos

+14 M€

705

25.596

98

investimento
i+d+i

empregados

horas de
formación

colaboracións con
entidades sociais

Gañando escala, integración de R
e Telecable no Grupo Euskaltel
O Grupo Euskaltel segue crecendo, sumando
novas empresas para formar un Grupo unido
na diversidade e con valores compartidos.
Durante o exercicio 2017 o Grupo Euskaltel
avanzou na consolidación da integración de
R, principalmente no ámbito da información
financeira, de sistemas de información e de
acordos con provedores. Así mesmo, o Grupo
atópase en proceso de desenvolvemento de
políticas comúns e homoxeneización de procedementos para a integración de Telecable
e a consolidación do funcionamento das tres
operadoras como unha única.

En 2017 aprobouse o Plan Estratéxico 20172019 que vira principalmente ao redor do aumento da fidelización e mellora da satisfacción
do cliente. Este plan apóiase en catro alicerces
e instrumentalízase en máis de 30 proxectos
que se desenvolverán en toda a Organización.
Ademais, o Plan reforza as cinco áreas clave do
éxito do Grupo: manter o liderado no mercado
residencial, crecer no mercado empresarial,
crear unha Rede preparada para a excelencia, dixitalizar o Grupo e as súas tres marcas,
e consolidar a expansión cara a novas rexións
e mercados.
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Sinerxías, impacto
positivo en resultados
Doutra banda, no plan de integración identificáronse numerosas sinerxías que se implementarán nos próximos anos no referente ás plataformas de televisión, o tratamento dos datos e
a telefonía móbil principalmente. A integración
das tres operadoras fortaleceu o crecemento do

Grupo en ingresos, clientes e resultados. Adicionalmente, identificáronse sinerxías culturais, na
capacidade de manter unha cultura común, cohesionada e comunicada, transmitida aos seus
grupos de interese principalmente a través dos
seus valores de proximidade e honestidade.

Sinerxías valoradas en

24,7 M€*
Estamos a levar a cabo a
integración con disciplina e rigor,
con ambición e austeridade.

13 %

25 %
9%

53 %

Gasto de explotación
Ingresos
Costes de venta
Capex (Investimento)

* Refírese a sinerxías xa realizadas sen incorporar Telecable.

BALANCE MOI POSITIVO

+9,4 %
EBITDA

Estamos a ser capaces
de avanzar solidamente
na integración dando
bos resultados no
negocio e na mellora do
EBITDA.
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+8,6 %
ingresos

En 2017 conseguimos
un aumento do EBITDA
do 9,4 % respecto
de 2016, impulsado
polo crecemento de
ingresos (8,6 %) e
cunha boa xestión dos
custos directos.

103,5 M€
fluxo de caixa

O Fluxo de Caixa
xerado no exercicio
2017 acada os 103,5
M€, permitindo
a distribución de
dividendos aos nosos
accionistas.

-3,4 M€
capex

As sinerxías alcanzadas
a nivel EBITDA están
valoradas en 21,3 M€, que,
xunto co aforro de capex
de 3,4 M€, suma
un total de 24,7 M€ que se
reparten nos conceptos
de proporcións que
se mostran no gráfico
superior.
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Factores clave
do éxito
O Grupo Euskaltel preséntase como un grupo
homoxéneo en valores e cultura e arraigado
nos territorios nos que opera, que achega alternativas e solucións converxentes, que permiten ao Grupo seguir crecendo. Os resultados
alcanzados non serían posibles sen a suma dos
seguintes elementos clave:
• Compromiso dos accionistas.
• Sólida base de clientes.
• Equipo de profesionais excelente e
comprometido.
• Marcas recoñecidas cunha forte implantación
local en Euskadi, Galicia e Asturias.

• Rede de fibra óptica en propiedade máis
ampla despregada no seu mercado.
• Modelos de negocio complementarios.
• Servizos converxentes de fibra óptica e
telecomunicacións (banda larga, telefonía
móbil e fixa e televisión de pago).
• Maior taxa de crecemento e taxa de
conversión de fluxo de efectivo en
comparación con compañías similares no
sector en Europa.
• Maior proximidade na xestión dos clientes e
sensibilización local.

CLAVES DO MODELO DE NEGOCIO
No exercicio 2017 o Grupo focalizou os seus esforzos ao redor do seu
Plan Estratéxico. Para o desenvolvemento e cumprimento do plan, foron
fundamentais os Capitais que se mostran a continuación:

Capital
Organizativo
e Cultural

Capital
Humano

Capital
Cliente

Capital
Natural

Capital
Relacional

Capital
Intelectual

1

2

3

4

5

6

Establecendo
uns valores
corporativos
para o Grupo
e unha nova
estrutura
organizativa
máis áxil e
eficiente.

Desenvolvendo
de plans de
xestión do
talento.

Intensificando
os esforzos en
proporcionar
unha
experiencia
diferencial,
resgardar a
continuidade
do servizo e
protexer os
datos dos
consumidores.

Priorizando,
e impulsando
iniciativas
respectuosas
co ambiente e
desenvolvendo
os modelos
máis avanzados
de xestión
ambiental.

Creando
vínculos
próximos cos
grupos de
interese e a
contorna local.

Impulsando la
innovación como
valor e elemento
transversal
no sector das
telecomunicacións.
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Actualizáronse e unificáronse o Código Ético e a
Canle Ética, e establecéronse políticas, como a Política Anticorrupción e a Política Fiscal corporativa,
para aplicación no Grupo Euskaltel.
No ámbito de Goberno Corporativo, hai que destacar que en 2017 se crearon os cargos de Compliance Officer, Delegado de Protección de Datos
e Responsable de Ciberseguridade que velarán

por garantir e fomentar unha cultura de cumprimento normativo, de redución de riscos, e de
boas condutas.
Adicionalmente, creouse unha Comisión de Estratexia e ampliouse o número de membros do Consello de Administración de 10 a 12. Ademais, o ano
2017 significou un grande avance no desenvolvemento de diferentes produtos e servizos.

OS FITOS DO GRUPO EUSKALTEL

Desenvolvéronse
obxectivos de
crecemento
orgánico e
inorgánico en
tempo récord
desde a súa saída
a Bolsa.

10

Converteuse nunha
plataforma multirexional, cun forte
compromiso e
arraigamento nos seus
principais mercados,
para crecer e entrar en
novos territorios.

Definiuse un Plan
Estratéxico claro e
integral centrado na
xeración de valor
sustentable para
todos os grupos de
interese, co que toda
a organización está
comprometida.
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Estratexia Sustentable

Como meta para próximos anos, a estratexia de
expansión do Grupo desenvolverase en dúas
vertentes recollidas no Plan Estratéxico:
• Nos mercados naturais nos que xa desenvolve
a súa actividade, é dicir, Euskadi, Galicia e Asturias, ten previsto engadir á cobertura da súa
rede de fibra 80.000 novos fogares e 6.200 novas empresas mediante o despregamento de
rede propia de FTTH.
• A expansión a rexións e provincias de mercados lindeiros comezará en 2018 coa expansión a Navarra.
Nesta expansión aplicaremos a esencia do Grupo Euskaltel que se basea nunha forte vinculación cos territorios nos que opera.
Este compromiso está reflectido na Política de
RSE do Grupo aprobada en 2016 polo Consello de Administración do Grupo Euskaltel co

obxectivo de crear valor aos seus grupos de
interese, mantendo ao mesmo tempo a súa
misión e visión, comprometéndose adicionalmente coa 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 políticas de Responsabilidade
Social Empresarial (RSE) e a contribución responsable á fiscalidade.
A Política de RSE serviu como marco para a elaboración do Plan Director de RSE (2016-2018)
aliñado cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) e por tanto coa Axenda
2030 das Nacións Unidas.
Durante o 2017, o Grupo levou a cabo as accións
correspondentes ás liñas estratéxicas que articulan o Plan e que permitiron medir e xestionar o
desempeño da compañía no ámbito ambiental,
social e económico.

OS ALICERCES E LIÑAS DO PLAN ESTRATÉXICO DO GRUPO EUSKALTEL
Capítulos da
Memoria

Capital Organizativo
e Cultural

Capital
Humano

Capital
Cliente

Capital
Natural

Capital
Relacional

Capital
Intelectual

1

2

3

4

5

6

Crecemento
Diversificado

Excelencia
operacional

Experiencia
diferencial

Protección do
valor cliente

Pilares
estratéxicos
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1

Alicerces da estratexia
do Grupo Euskaltel
Crecemento
diversificado

Excelencia
operacional

Experiencia
diferencial

Protección do
valor cliente

Capital Organizativo
e Cultural
Os cambios realizados no Capital Organizativo e Cultural do Grupo Euskaltel reafirman un
alicerce básico sobre o que se apoia a estratexia, o crecemento diversificado, que vira ao
redor de perseguir a excelencia e a competitividade, nun mercado fortemente competitivo.
O reforzo da estrutura organizativa fomenta a excelencia operacional do Grupo Euskaltel,
contribúe a unha organización eficiente e áxil, potencia o desenvolvemento do talento e
favorece a dixitalización operacional.
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Contribuíndo a construír
e estender unha cultura
empresarial sólida
e responsable
O noso obxectivo é impulsar novas vías de crecemento e abrirnos a novos
mercados, promovendo a extensión dunha cultura empresarial e un modelo
de xestión responsable nos territorios nos que o Grupo opera.

Impulso do crecemento
Estrutura accionarial do Grupo Euskaltel*

4,95 %

Artemis Investment Management

10,02 %

Corporación Financiera Alba

4,48 %

Abanca

3,17 %

Norges Bank

12

15 %

Zegona Limited

21,32 %
Kutxabank

Composición
do Consello de
Administración

Conselleiros

41,06 %

Outros

2 executivos

(Presidente e CEO)

4 dominicais
6 independentes

* A data 21 de decembro de 2017 segundo a CNMV.

Unha estrutura accionarial diversificada
e órganos de goberno especializados
O Grupo Euskaltel está formado por Euskaltel, S.A.,
como sociedade dominante do Grupo, R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. (100 %), CINFO, Contidos
Informativos Personalizados, S.L. (67,20 %) e, desde
xullo de 2017, por Telecable (100 %), composto por Parselaya, Telecable Capital Holding, S.A.U. e Telecable
de Asturias, S.A.U. O Consello de Administración de
Euskaltel está composto por doce Conselleiros: dous
executivos, catro dominicais e seis independentes.
Para reforzar o seu Goberno Corporativo o Consello
de Administración constituíu no seu seo tres Comisións consultivas, cada unha das cales ten o seu propio Regulamento interno de funcionamento: Comisión

de Auditoría e Control, Comisión de Nomeamentos e
Retribucións e Comisión de Estratexia. As tres Comisións están formadas por 7 membros, cunha maioría
de conselleiros independentes e presididas por un
conselleiro independente, de acordo coas recomendacións do Código de Bo Goberno. A remuneración ao Consello de Administración determínase de
acordo coa vixente Política de Remuneracións dos
Conselleiros, que foi aprobada pola Xunta Xeral de
Accionistas, e está supervisada pola Comisión de Nomeamentos e Retribucións. Esta remuneración queda
recollida no Informe Anual sobre Remuneracións de
Conselleiros publicado polo Grupo.
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Unha estrutura organizativa que persegue a
excelencia e a competitividade

Creación da
Comisión
Estratéxica
Creouse a
Comisión de
Estratexia como
un órgano de
carácter informativo
e consultivo,
sen funcións
executivas, con
facultades de
información,
asesoramento e
proposta dentro
do seu ámbito
de actuación, e
cuxos principios
de actuación
se definen no
Regulamento
da Comisión de
Estratexia.

Dentro do proceso de consolidación como grupo
de telecomunicacións que opera nos mercados de
Euskadi, Galicia e Asturias, o Grupo Euskaltel define
unha estrutura organizativa que persegue a excelencia e a competitividade nos seus tres mercados
de referencia, adaptando as estruturas de Euskaltel,
de R e de Telecable, para continuar o seu crecemento, reforzar a orientación ao cliente, desenvolver solucións de comunicación para empresas e
particulares, maximizar sinerxías, e, en consecuencia, incrementar os resultados do Grupo, mantendo
o arraigamento e autonomía das unidades de negocio en Euskadi, Galicia e Asturias.
No exercicio 2017 producíronse os seguintes cambios na estrutura organizativa do Grupo:

Un Consello de Administración reforzado
A Xunta Xeral de Accionistas ampliou o número
de membros do Consello de Administración, que
pasou a estar composto por 12 Conselleiros (2 executivos, 4 dominicais e 6 independentes), dos cales

o 50 % son conselleiros independentes, en cumprimento das recomendacións do Código de Bo Goberno (véxase Informe Anual de Goberno Corporativo do Grupo Euskaltel).

Áreas transversais que aseguran
o crecemento, a axilidade, a
homoxeneidade e a flexibilidade
Desenvolvéronse áreas transversais que reforzan
a vía do crecemento do Grupo en Euskadi, Galicia
e Asturias, como as áreas de Mercadotecnia Corporativa de empresa e residencial, para o desenvolvemento e implantación de solucións de comunicación específicas para empresas e particulares,
o lanzamento de novos produtos, e a procura de
alianzas tecnolóxicas na contorna TIC, ou as direccións corporativas Económico-Financeira, de
Rede, e de Recursos Humanos para maximizar as
eficiencias operativas. Estas áreas transversais encárganse de asegurar a axilidade, homoxeneidade
e flexibilidade na toma de decisións, liderando os
equipos do Grupo en Euskadi, Galicia e Asturias.

Goberno Corporativo
O firme compromiso do Grupo
Euskaltel cos seus grupos de
interese nace das persoas
que forman parte del; por
iso, asignáronse as seguintes
responsabilidades que perseguen
robustecer o Sistema de Goberno
Corporativo do Grupo:
Creouse a figura de Responsable
de Cumprimento Normativo
do Grupo (Compliance Officer),
que depende funcionalmente do
Secretario Xeral e do Consello de
Administración, e cuxa misión é
reducir os riscos de cumprimento
normativo, incluíndo tanto normas

14

externas (penais, fiscais,…) como
normas internas (Sistema de
Goberno Corporativo e Código
Ético) e promover unha cultura
de comportamento ético e de
cumprimento.
Creouse a figura de Responsable
de Xestión de Riscos en Internet
e de Ciberseguridade do Grupo
(Chief Information Security Officer,
CISO), en dependencia da
Dirección de Tecnoloxía. A súa
misión é velar pola seguridade
da información e a continuidade
do negocio, coordinar o deseño
e a implantación de medidas de

seguridade tanto nos sistemas de
información corporativos como na
rede que dá soporte aos servizos
prestados aos clientes, aliñando a
seguridade dixital cos obxectivos
do negocio e a estratexia do
Grupo.
Creouse a figura da Delegada de
Protección de Datos.
Asignáronse as funcións propias
de xestión de riscos (Chief Risk
Officer, CRO) ao Director de
Estratexia e Desenvolvemento
Corporativo.
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Políticas corporativas aliñadas coas
prácticas de Bo Goberno

No ámbito de desenvolvemento das actuacións
de Bo Goberno Corporativo, o Consello de Administración do Grupo Euskaltel aprobou unha
Política Fiscal Corporativa co compromiso do
Grupo de impulsar a aplicación de boas prácticas fiscais e favorecer a consecución do interese social evitando riscos e ineficiencias fiscais
na execución das decisións de negocio.

Pola súa banda, o Grupo Euskaltel rexeita expresamente todo tipo de corrupción e está comprometido
coa prevención, disuasión e detección do suborno e
a corrupción. Por iso, o Consello de Administración
aprobou a Política Anticorrupción, de “tolerancia
cero”, promovendo o valor da honestidade incluído
no Código Ético do Grupo fronte a calquera forma
de suborno ou corrupción.

Outras actuacións que fomentan a
transparencia e a excelencia de Euskaltel
Euskaltel seguiu e continúa dando pasos en coherencia co seu firme compromiso co Bo Goberno Corporativo e co cumprimento do Código de
Bo Goberno das Sociedades Cotizadas. Nese
contexto de mellora continua e de compromiso
co Bo Goberno Corporativo procedeuse á realización das seguintes actuacións:
• Realizouse un proceso de autoavaliación do
Consello de Administración que comprendeu
catro subprocesos diferenciados: (i) autoavaliación do Consello de Administración e das
Comisións no seu conxunto, con base nun
cuestionario de autoavaliación en Bo Goberno
Corporativo, baseado no Código de Bo Goberno; (ii) avaliación dos cargos do Consello (Presidente, Conselleiro Delegado e Secretario),
a través de reunións individuais entre o Presidente da Comisión de Nomeamentos e Retribucións e cada un dos Conselleiros; (iii) avaliación,
tanto individual como no seu conxunto, dos
Conselleiros independentes, a través de reu-

nións individuais entre o Presidente do Consello
de Administración e cada un dos Conselleiros e (iv)
autoavaliación separada da Comisión de Auditoría
e Control, mediante a realización por parte dos
seus membros dun cuestionario de autoavaliación
baseado na Guía Técnica 3/2017 da Comisión Nacional do Mercado de Valores sobre Comisións de
Auditoría de Entidades de Interese Público.
• Analizouse o grao de cumprimento de boas prácticas de Goberno do Grupo en comparación co Informe Anual de Goberno Corporativo emitido pola
CNMV, obtendo resultados mellores que a media
de sociedades cotizadas nos ámbitos relacionados
coa Responsabilidade Social Corporativa, Xunta
Xeral de Accionistas, organización, remuneración,
responsabilidade, estrutura, composición e funcións do Consello de Administración, entre outros.
• Realizouse unha avaliación de Goberno Corporativo do Grupo Euskaltel en sete ámbitos (políticas,
Consello de Administración, comisións consultivas,
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O firme compromiso do Grupo Euskaltel
cos seus grupos de interese nace das
persoas que forman parte del
remuneracións, dereitos dos accionistas, auditor externo e sustentabilidade), co obxecto de
coñecer o posicionamento actual do Grupo en
comparación coas mellores prácticas internacionais e empresas comparables.

• Organizouse unha xornada informativa para investidores e analistas en Bilbao, Investor Day,
na que se presentou a evolución do negocio
ata a data e o novo Plan Estratéxico do Grupo,
contribuíndo así a xerar un marco de confianza
e transparencia con socios e accionistas.

• Implantouse unha nova ferramenta tecnolóxica como repositorio para o uso de documentación por parte do Consello de Administración.

A xestión
de riscos

Avances na
xestión de
riscos 2018
De cara a 2018
prevense avances
• na xestión de
relacións con
provedores e
clientes
• nos
procedementos
de xestión
interna e cultura
corporativa sobre
a privacidad
• na adaptación
dos sistemas e
na unificación
de políticas de
conservación de
datos.
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No exercicio 2017 o Grupo revisou o seu Modelo
de Xestión de Riscos no que, ademais dos riscos
estratéxicos, operacionais, de cumprimento e
de información, se identificou unha quinta categoría de riscos relacionados coa ciberseguridade dada a importancia dos sistemas da información na actividade do Grupo Euskaltel. O Grupo
intensificou o seu labor de xestión de riscos coa
creación de novas figuras e asignación de novas
responsabilidades para cubrir cada unha das categorías dos riscos identificados no modelo de
xestión de riscos: CRO, CISO, Compliance Officer e Delegada de Protección de Datos.

contribuír a fomentar unha cultura ética e de
cumprimento do Grupo Euskaltel.
No ámbito de ciberseguridade, o Grupo marcouse como principal obxectivo para os exercicios
2017 e 2018 avanzar na xestión da seguridade
da información e da rede de forma integrada e
global, elaborando o mapa de riscos en Internet,
instaurando melloras na detección e resposta
ante incidentes, actualizando a política de seguridade do Grupo, implantando novas medidas
de seguridade, e impartindo formación interna,
reducindo deste xeito o nivel de exposición aos
riscos en Internet.

Compliance Officer
En materia de Compliance, puxéronse en
marcha mecanismos para a identificación e
xestión do mapa de riscos de cumprimento
normativo do Grupo Euskaltel, así como para
a homoxeneización de procedementos e controis que pretenden mitigalos. Adicionalmente, desde a nova Unidade de Cumprimento do
Grupo Euskaltel definíronse e foron aprobados polo Consello de Administración os roles
e responsabilidades en materia de compliance
penal tanto de Conselleiros como dos Profesionais do Grupo co fin de concienciar a todos
eles sobre as súas obrigas para os efectos de

Pola súa banda, o Grupo desenvolveu un plan
de actuación para os exercicios 2017 e 2018
que pretende dar cumprimento 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 a partir de maio
de 2018. Este plan inclúe, entre outros, unha
análise da situación do Grupo en materia de protección de datos, formación a empregados, así
como a designación dunha Delegada de Protección de Datos que xa se levou a cabo en 2017.
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Bo Goberno
e Ética
Os valores
do Grupo
Euskaltel
As prácticas de Bo Goberno están indisolublemente asociadas á boa administración da empresa, para velar polos seus lexítimos intereses,
para asegurar a súa sustentabilidade, así como
para supervisar e orientar a súa marcha. Para
iso o Consello de Administración do Grupo Euskaltel aprobou na súa reunión do 19 de decembro de 2017 unha actualización e ampliación do
Código Ético, das Instrucións de Conduta e
da Canle Ética, que establecen os principios e
pautas de conduta aos que debe aterse o comportamento das persoas do Grupo e daquelas
que traballan no seu nome, nas súas relacións
internas e cara ao exterior no seu desempeño
diario cos seus grupos de interese.

7

Principios
Básicos do
Código Ético

O Código Ético desenvolve os valores e principios corporativos das sociedades que forman
parte do Grupo Euskaltel. Os valores corporativos nos que o Grupo Euskaltel basea a súa
actividade son: proximidade, honestidade,
innovación e axilidade, e tales valores deben
trasladarse ao territorio no que prestan servizos cada unha das sociedades que o integran.
Estes valores confirman as marcas de identidade do Grupo Euskaltel, determinando a forma
de facer e de entender o marco de interrelación coas persoas, internas e externas. O cumprimento destes valores na actividade do día a
día implica un traballo constante, perseveranza
no esforzo e cumprimento, tanto da lexislación

1. Cumprimento da legalidade, da normativa interna e das
relacións contractuais

Proximidade

Honestidade

Innovación

Axilidade

2. Responsabilidade e profesionalidade sobre a base dun
comportamento ético
3. Cumprimento da normativa financeira aplicable
4. Prioridade do interese do Grupo Euskaltel sobre
intereses persoais
5. Comunicación responsable
6. Confidencialidade e privacidade dos datos
7. Compromiso cos Dereitos Humanos e Laborais

aplicable como da normativa que forma parte
do Sistema de Goberno Corporativo do Grupo.
O Grupo Euskaltel, merecedor da confianza dos
seus Grupos de Interese (clientes, empregados,
provedores e aliados, administracións públicas, accionistas e investidores e a sociedade),
comprométese a transmitir adecuadamente
os devanditos valores e a tratar a cada un dos
devanditos Grupos de Interese con dilixencia e
integridade nas súas relacións corporativas.
Para garantir o exercicio efectivo da vixilancia
e seguimento da contorna normativa que afecta á actividade do Grupo Euskaltel, a Comisión

de Cumprimento Normativo e, en último termo,
o Comité de Defensa Corporativa supervisan
e vixían o cumprimento do Código Ético e da
normativa do Sistema de Goberno Corporativo, resolvendo comunicacións, incidencias e/
ou dúbidas sobre a súa interpretación e adoptando medidas para o seu cumprimento. Para
a solicitude de información, realización de consultas, a comunicación de presuntos feitos ou
accións que consideren poidan transgredir o
Código Ético, a Canle Ética do Grupo facilita
a identificación de eventuais comportamentos
non éticos e asegura a confidencialidade nos
asuntos que se traten a través da mesma.
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A xestión da RSE
O Grupo Euskaltel, modelo referente de empresa con
valores, socialmente responsable, relacionada coa
súa contorna e comprometida co desenvolvemento
e benestar da súa sociedade, conta cun Plan de RSE
que recolle os aspectos materiais que interesan aos
seus principais grupos de interese, as cuestións valoradas polos principais índices de sustentabilidade e
boas prácticas no sector, entre outros.
O modelo de seguimento do Plan de RSE realízase a través do equipo de Proceso RSE, integrado
polos departamentos que desenvolven actividade
nos ámbitos de Responsabilidade Social Corporativa definidos. O Grupo Euskaltel ten o compromiso firme de basear as relacións cos seus Grupos
de Interese en criterios éticos e de transparencia,
transmitindo unha información veraz, completa e

que exprese a imaxe de empresa sustentable,
fundamento da súa estratexia de negocio e da
súa actividade empresarial así como da súa
reputación corporativa. Para iso definiu un modelo de relación e comunicación cos colectivos
identificados como claves e dispón dun modelo de informe e seguimento do Plan RSE, sendo
a presente Memoria de Empresa Responsable
unha das ferramentas clave para comunicar o
desempeño e evolución do Grupo en Responsabilidade Social Corporativa.

Contribución aos Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable (ODS)
O Grupo Euskaltel, consciente dos enormes
retos económicos, sociais e ambientais da humanidade, contribúe á consecución dos Obxec-

O Plan RSE desenvólvese nos seguintes ámbitos:

Goberno
corporativo
e relación co
Consello e
accionistas

Persoas

Provedores

Clientes
(Empresa e
Residencial)

Ambiente

Fiscalidade
responsable

Communicación
responsable

Achega á
sociedade

Valoración cumprimento de compromisos 2017

Identificar recomendacións de bo goberno aplicables
no Grupo Euskaltel. Promover e facilitar o acceso á
información financeira e non financeira do Grupo.

2017
Logramos...

Deseñar un modelo de informe e
seguimento do Plan RSE.

Graos de cumprimento dos compromisos adquiridos
Cumprido
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Avanzado

En proceso

Iniciando medidas

Deseñar un modelo de relación
e comunicación cos colectivos
identificados como claves.
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tivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) a
través da súa actividade e dos proxectos desenvolvidos en cada un dos negocios e territorios.
Os ODS presentan unha oportunidade para
desenvolver e implementar solucións e tecnoloxías desde o empresariado, 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, en 2017 definíronse os ODS prioritarios
para o Grupo tras realizar unha avaliación do
seu impacto positivo na contorna local, os cales son claramente o ODS 8 “Traballo decente
e crecemento económico” e o ODS 9 “Industria,
innovación e infraestrutura”, dous obxectivos
completamente aliñados coa actividade do
Grupo, as súas claves de éxito, a súa estratexia
empresarial e os seus valores corporativos. Así
mesmo, a través de programas desenvolvidos
en colaboración con entidades e institucións,
contribúese adicionalmente aos demais Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.
A alta dirección foi tamén un apoio fundamental para o desenvolvemento das devanditas
actividades e a integración dos obxectivos na
estratexia. Como meta para o próximo exerci-

cio, o Grupo Euskaltel comprométese a fixar
obxectivos concretos medidos con indicadores específicos para aliñar completamente os
obxectivos da empresa cos ODS.
Á súa vez, esta aposta permitirá ao Grupo 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.

O Grupo Euskaltel mantén un
compromiso firme cos grupos
de interese baseado en criterior
éticos e de transparencia
Para o exercicio 2018 o Grupo prevé seguir
promovendo o seu compromiso co desenvolvemento económico, ambiental e social das
súas comunidades, compartindo os valores e
a cultura corporativos que diferencia ao Grupo
doutros operadores de telecomunicacións, xerando valor para os seus accionistas e comunicando o impacto e desempeño realizado.

Compromisos para 2018

Integrar de forma
completa a Telecable
no Grupo.

Lanzar o 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.

Implementar os
controis en materia
de anticorrupción.

2018
Imos traballar en...
Lanzar a Política de
Diversidade do Grupo.

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

Formar e concienciar aos
profesionais do Grupo
respecto do Código Ético e
Instrucións de Conduta.
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Alicerces da estratexia
do Grupo Euskaltel
Crecemento
diversificado

Excelencia
operacional

Experiencia
diferencial

Protección do
valor cliente

Capital Humano
O Capital Humano do Grupo é un alicerce estratéxico
para a excelencia operacional. Unha estrutura áxil, a
construción de procesos eficientes, a dixitalización
operacional e a xestión do talento son fundamentais
para cumprir o Plan Estratéxico 2017-2019.
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Contribuíndo ao
emprego local
O noso obxectivo é fomentar o crecemento persoal
e profesional nunha boa contorna de traballo para conseguir
un capital humano cualificado e motivado.
O ano 2017 supuxo para o Grupo Euskaltel
un grande avance nas políticas, programas e
proxectos desenvolvidos para os empregados,
identificando os principais aspectos de mellora en canto ás capacidades dos profesionais,
o seu desenvolvemento e o seu benestar na
Compañía impulsados e fomentados desde a
Dirección Corporativa de Recursos Humanos.
As persoas que compoñen o Grupo Euskaltel
forman parte dun equipo cada vez máis diverso, áxil e eficiente. Todo iso sen perder o enfoque local e de arraigamento que identifica
aos tres negocios en Euskadi, Galicia e Asturias. O equipo humano da Compañía é un dos
valores fundamentais para a consecución do

Plan Estratéxico lanzado en 2017, que impulsa
a excelencia operacional co obxectivo de ser
a mellor opción para os clientes. O alicerce de
excelencia operativa materialízase co desenvolvemento de tres liñas de acción: unha estrutura de procesos áxil e eficiente, a dixitalización
operacional e a xestión do talento.
Debido a unha cultura que impacta na contorna local e define ao Grupo Euskaltel, desde
Recursos Humanos desenvolvéronse e implementáronse programas para a formación e o
fomento de perfís dixitais; o apoio ao liderado,
o fomento da flexibilidade e a conciliación, o
desenvolvemento do talento e o impulso do
emprego local.

Unha estrutura áxil e eficiente
na xestión de procesos
A integración en Euskaltel de R e Telecable permite que o Grupo creza en número de persoas
e promova con máis forza o desenvolvemento
local. Para iso, a estrutura da Compañía debe
seguir unha mesma cultura e estar aliñada
baixo os mesmos valores e obxectivos.

O Grupo Euskaltel e o emprego local
O Grupo Euskaltel está composto por un 42 %
de mulleres e un 58 % de homes cunha media
de idade de 44 anos, que conforman unha fa-

milia de 705 persoas. O 97,3 % do persoal da
empresa goza dun contrato fixo e indefinido. A
política de Recursos Humanos do Grupo aposta decididamente por ofrecer propostas laborais flexibles que lles permitan conciliar a vida
persoal e profesional. Ademais, o Grupo está
orgulloso de xerar máis de 4.200 postos de traballo indirectos en Euskadi, Galicia e Asturias
a través de provedores e alianzas estratéxicas
para a creación de valor con outras empresas
do sector.
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705

97,3 %

total empregados
42 %

contratos
fixos

taxa de
rotación

Homes

Actualmente a estrutura do Grupo baséase no
desenvolvemento de áreas corporativas referentes a asuntos que engloban a toda a Compañía. No entanto, seguen existindo as áreas
de negocio de cada marca (Euskaltel, R e Telecable), que manteñen a identidade de cada
unha delas e se centran no contacto directo
coa comunidade local, as súas necesidades e
as súas expectativas.
Esta estrutura busca que os procesos sexan
cada vez máis eficaces, aproveitando as sinerxías das tres marcas e mantendo a identidade
de cada unha delas.

persoal cos clientes e a capacidade de desenvolver e motivar a persoas e equipos.
Os valores do Grupo teñen asociados unha
serie de comportamentos corporativos que
deben desenvolver os empregados de todas
as categorías, e que teñen que ver coa honestidade e proximidade cara a todos os grupos
de interese. Ademais, a innovación e a axilidade afiánzanse como valores diferenciadores
do Grupo.

Doutra banda, o 13 de outubro de 2017 asinouse o acordo en relación co I Convenio Colectivo
de R coa aplicación das políticas de persoas do
Grupo de acordo coa representación legal dos
traballadores.

O cumprimento destes valores na actividade do
día a día implica un traballo constante, sinxeleza de costumes, perseveranza no esforzo e
cumprimento, tanto da lexislación aplicable
como da normativa que forma parte do Sistema
de Goberno Corporativo do Grupo Euskaltel
(políticas, manuais ou protocolos internos aos
que o Grupo se someta voluntariamente).

Valores corporativos

Escoita activa

Durante o 2017 realizouse un estudo do Grupo Euskaltel e dos valores que sustentan a súa
cultura corporativa e o seu modelo de liderado.
Estes valores recollen o espírito das tres marcas converxentes, que comparten un vínculo

Este ano lanzouse a todos os empregados do
Grupo a enquisa de clima para fomentar a escoita e o diálogo bidireccional cos empregados. A enquisa tivo unha alta participación (en
torno ao 80 %), e avaliáronse temas como a
satisfacción dos empregados coa planificación
diaria, o liderado dos seus responsables, a formación recibida, o ambiente laboral, o traballo
en equipo, a apertura ao cambio, a dixitalización, a información interna fornecida e o orgullo
de pertenza.

Valores do Grupo Euskaltel
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de antigüidade
media

6%

58 %

Mulleres

Proximidade

15 anos

Honestidade

Innovación

Axilidade

A partir das respostas e suxestións propostas,
o Grupo continuará impulsando e fortalecendo
distintas iniciativas que contribúan a facer do
Grupo Euskaltel un mellor lugar para traballar.

MEMORIA DE EMPRESA RESPONSABLE 2017

Diversidade
e igualdade
Ao longo de 2017 o Grupo Euskaltel continuou
impulsando programas que promoven a igualdade de oportunidades e a diversidade no
persoal en todas as categorías da empresa.
O Grupo Euskaltel está composto por un 42 %
de mulleres e un 58 % de homes que traballan
nunha contorna comprometida coa igualdade e
que fomenta iniciativas de flexibilidade e conciliación para homes e mulleres. Durante o exercicio comezouse a traballar no Plan de Igualdade para o Grupo, que establecerá as liñas base
para 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 oportuni-

dades, facilitando a liberdade de asociación e
o dereito á negociación colectiva, e rexeitando,
no seu ámbito de influencia, o traballo forzoso e
obrigatorio, moi especialmente aqueles servizos
que teñen que ver co traballo infantil.
Por todo iso, en 2017 unificáronse os Códigos Éticos de Euskaltel, R e Telecable nun Código Ético
do Grupo Euskaltel, que recolle compromisos relacionados co apoio e respecto á protección dos
dereitos humanos fundamentais, e especialmente no cumprimento da selección e contratación
baseada en criterios de equidade; a seguridade,
saúde e prevención de riscos laborais; asegurar
unha contorna baseada nun trato respectuoso
e libre de discriminación; a procura do equilibro
profesional e persoal; a igualdade de oportunidades e o rexeitamento do acoso no traballo.

Distribución do cadro de persoal en función de cargo e xénero

49 %

38 %

en convenio

58
%
homes

en convenio

705

42
%
mulleres

total
plantilla

4,8 %

2,3 %

xerencia

xerencia

4,8 %

dirección

1,1 %

dirección
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Dixitalización e transformación
dixital nas operacións
O Grupo é consciente de que a transformación
dixital pon o acento nas persoas e na xestión do
talento como vantaxe competitiva. A Compañía cre firmemente que o éxito da dixitalización
só se logrará coa involucración e unha visión
compartida de todo o persoal e por iso en 2017
desenvolvéronse unha serie de accións encamiñadas a xestionar un cambio cultural cara á
dixitalización que teñen en conta os procesos,
a forma na que interactuamos, a información e
sobre todo as persoas.

Revolución dixital
A revolución dixital cambiou a forma de traballar
e a relación cos grupos de interese dando lugar
a un contacto máis interactivo, próximo, instantáneo e áxil. Para ser un operador intelixente

e completamente dixital cara a dentro e cara a
fóra necesítase involucrar o cadro de persoal do
Grupo e transformar os modelos de negocio.
O 2017 foi decisivo para o impulso dunha nova
cultura dixital no Grupo Euskaltel, que reforza a
aprendizaxe necesaria e o acompañamento dos
equipos para unha actitude coñecedora e impulsora de cara ás novas tendencias do mercado.
As claves que determinarán o éxito do Grupo
Euskaltel no sector serán contar cunha organización do equipo humano consistente, adoptar unha única cultura corporativa en todo o
Grupo, capacitar aos profesionais, fomentar
a colaboración, utilizar a tecnoloxía dixital e
abordar o cambio cultural.

O proceso de dixitalización será a base para o
desenvolvemento de multitude de programas
relacionados coas metas estratéxicas para
liderar o cambio cultural
Claves para o cambio cultural
Formar a 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.
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Xestión e impulso
do talento
O Plan Estratéxico céntrase na xestión do talento como panca fundamental para o desenvolvemento e implementación dun negocio
diferencial e atractivo. Neste ámbito leváronse
a cabo programas como TalenTU e programas

de liderado. Ademais, o Grupo Euskaltel colabora en Euskadi, Galicia e Asturias con universidades e centros educativos no desenvolvemento do talento dixital da xente moza e a súa
incorporación ao mundo laboral.

Desenvolvemento
profesional dos empregados
Tal e como se establece no Plan Estratéxico do
Grupo Euskaltel, o desenvolvemento profesional das persoas dentro da Compañía é un dos
factores fundamentais para a consolidación do
liderado no norte do Estado. O programa TalenTU2019, lanzado durante este exercicio, é unha
clara aposta polo recoñecemento do talento
dos profesionais de maneira diferenciada, ao
ofrecerlles perspectivas de crecemento claras e
impulsar a súa motivación.

2017 traballouse na cualificación técnica a nivel
transversal, con formación conxunta compartindo
recursos, coñecementos e mellores prácticas dos
tres negocios. Durante este ano realizáronse, así
mesmo, streamings de procesos que son fundamentais para o desenvolvemento laboral do cadro de persoal, e identificáronse persoas clave
na Compañía con alto potencial para atribuírlles
un programa de formación específico cara á excelencia operacional.

Dentro deste programa enmárcanse diferentes
proxectos relacionados co liderado, o itinerario
de desenvolvemento profesional e a captación
de talento novo. O Grupo Euskaltel conta con
plans de formación a disposición dos empregados e inviste en accións formativas co fin de
impulsar o seu desenvolvemento profesional.
Os programas de formación están adaptados a
cada perfil, incidindo nos aspectos máis relevantes de cada categoría.

Plans de desenvolvemento
individualizados

Durante o 2017, impartíronse 25.596 horas de
formación, ademais das accións de comunicación
e formación que se realizan periodicamente. En

Actualizouse o modelo de avaliacións existente
a nivel Grupo, con obxectivos asociados de forma individual e anual. Ademais, fíxose especial
fincapé en diferenciar as calidades necesarias
para cada tipo de traballador, dependendo do
seu posto de estrutura e a área na que traballa
(corporativa ou de negocio). Como elemento
diferencial, levouse a cabo un seguimento semestral e, ademais, realízase unha autoavaliación. De cara a 2018 fixaranse obxectivos e
competencias relacionadas co liderado e a cultura dixital.

25.596

horas de
formación

36,3

horas de
media de
formación
anual por
profesional
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Liderado

5

1. Coherencia
persoal

A transformación do Grupo demanda un equipo de líderes que actúe de maneira coherente
cos valores corporativos e sirva de exemplo e
motivación ao resto da Organización. Por iso,
dentro do programa TalenTU desenvolveuse
Líder 2019 como un proxecto concreto para impulsar un Modelo de Liderado deseñando un
itinerario que potencie a capacidade de liderar
dos perfís máis aptos para iso dentro do Grupo
nos equipos de Dirección e Xestión.

2. C
 apacidade de
desenvolver
e motivar as
persoas e os
equipos

Os líderes exercen un papel clave no éxito do
Plan Estratéxico e na etapa na que nace un
novo grupo empresarial.

Competencias
do bo líder

3. Capacidade
executiva
4. Visión
estratéxica

Establecéronse cinco competencias para un
líder en Euskaltel: a coherencia persoal, capacidade de desenvolver e motivar as persoas e

os equipos, capacidade executiva, visión estratéxica e capacidade de transformación.
O pasado decembro de 2017 presentouse en
Euskadi, Galicia e Asturias o Modelo e Plan de
Desenvolvemento de Liderado ás persoas con
responsabilidades directivas do Grupo. Para
o desenvolvemento das cinco competencias
definíronse sete accións prioritarias que facilitarán espazos de reflexión e aprendizaxe: Programa de Habilidades de líder-coach, Programa Liderado para a Innovación e Programa de
Mentoring interno, entre outros.
O Grupo está convencido de que este desenvolvemento do liderado será unha oportunidade de enriquecemento tanto para a Compañía
como para cada un dos profesionais.

5. Capacidade de
transformación

Talento Novo

48

alumnos que
realizaron
práticas
no Grupo
Euskaltel

Para o Grupo Euskaltel é esencial promover e
coñecer o talento local da mocidade de Euskadi,
Galicia e Asturias. En colaboración con universidades do norte do Estado, o Grupo impulsa as
capacidades tecnolóxicas e dixitais da mocidade da contorna local desenvolvendo proxectos
comúns para proporcionarlles educación e experiencias laborais mediante iniciativas de fomento de contratación en prácticas e formación
a través de convenios con Universidades.
Ademais, impártense charlas de orientación laboral e concienciación co uso das novas tecnoloxías. Existen convenios de cooperación edu-
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cativa con Universidades de Euskadi, Galicia e
Asturias, así como con varios centros de formación profesional orientados á área tecnolóxica
que facilitan a incorporación da mocidade ao
mundo laboral e ao coñecemento na materia.
Ao longo de 2017, realizaron prácticas 48 alumnos, fundamentalmente alumnos de Enxeñaría
de Telecomunicacións e Ciclos de Formación
de grao Superior de Desenvolvemento WEB e
Multiplataforma. Ademais, os convenios tamén
facilitan as visitas de estudantes á empresa, froito
dun contacto constante coas universidades e outras institucións educativas.
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Seguridade, saúde
e benestar laboral
O Grupo Euskaltel desenvolve a súa actividade
fomentando o crecemento persoal e profesional das súas persoas, nunha contorna de traballo saudable para conseguir un capital humano
cualificado e motivado.
Con este enfoque, o Grupo adoptou o modelo de
Empresa Saudable deseñado pola OMS (Organización Mundial da Saúde), tomando como base
as políticas de prevención e seguridade laboral
do Grupo. Ademais, en 2017 realizouse un esforzo diferencial en trasladar o modelo aos procesos
necesarios para a promoción da saúde nos lugares de traballo, o cal repercute no benestar dos
traballadores e, en consecuencia, na sociedade.
O modelo de Empresa Saudable desenvólvese no Grupo Euskaltel e os seus tres negocios
principais, adheridos no exercicio 2017 á Declaración de Luxemburgo para o intercambio de
boas prácticas relacionadas coa promoción da
saúde. Como punto de partida para o modelo
de Empresa Saudable, en Euskaltel, S.A. mantense o sistema de xestión para a prevención
de riscos laborais, certificado baixo o estándar
OHSAS 18001 que engloba todas as actividades desenvolvidas nos nosos centros e todas

as fases de actividade da empresa, con obxecto de que se realicen seguindo os criterios de
Seguridade e Saúde no traballo establecidos,
co fin de evitar ou diminuír riscos, propiciando
unha contorna de traballo segura e estable.

En 2017 realizouse un
esforzo diferencial en
trasladar o modelo aos
procesos necesarios para
a promoción da saúde nos
lugares de traballo
A cultura da seguridade, a saúde e o benestar
laboral fortalécese mediante unha formación
en materia de prevención específica en función
do posto traballo, desde o primeiro día. Así
mesmo, no marco do Programa Anual de Prevención de Riscos Laborais, todos os centros
do Grupo están suxeitos a inspeccións periódicas para garantir que están en condicións óptimas de seguridade e saúde para traballar.

Empresa Saudable

Os primeiros pasos para implementar o modelo de Empresa Saudable e contribuír á mellora
da saúde dos empregados é dotar as instalacións dos principais medios de prevención e
detección de enfermidades. Durante o exercicio, R mellorou os recursos que ofrece aos
profesionais nos seus edificios, relacionados
coa saúde, como, por exemplo, tensiómetros
ou termómetros, do mesmo xeito que Euskal-

tel. Ademais, Telecable instalou desfibriladores
nos seus edificios como exemplo de boa práctica en materia de saúde laboral.
Doutra banda, as tres empresas ofrecen a posibilidade de incluír marcadores tumorais nos
seus recoñecementos médicos periódicos, e
Euskaltel e Telecable ofrecen, ademais, a vacinación contra a gripe a todo o seu persoal.
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ACCIDENTALIDADE

0

0,04

0,82

Índice de
gravedad1

Obxectivo cero
accidentes

Índice de
frecuencia2

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

TAXA DE ABSENTISMO3

1,56

2,12

2,07

2015

2016

2017

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

Valoración cumprimento de compromisos 2017
Evolucionar de “prevención” a empresa
saudable mediante a definición do Plan
Director de Empresa Saudable 20172019 para todo o Grupo.

Definir un Plan
de Sucesión e de
substitución xeracional.

Despregar o Programa TalenTU 2019:
desenvolvemento do Plan de Carreira
e proxecto Marca Empregador.

2017
Logramos...

Vixiar o alcance da nova
Norma ISO 45001 que
substitúe a OHSAS 18001.

Graos de cumprimento dos compromisos adquiridos
Cumprido
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Avanzado

En proceso

Iniciando medidas

Realizar unha enquisa de Clima
para coñecer as expectativas
dos empregados.
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O Grupo Euskaltel desenvolve
a súa actividade fomentando o
crecemento persoal e profesional
da súa xente, nunha contorna de
traballo saudable para conseguir
un capital humano cualificado,
motivado e san.

Compromisos para 2018

Desenvolver Plans de
Carreira profesional.

Desenvolver e publicar o Plan de
Igualdade do Grupo Euskaltel.

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

2018
Imos traballar en...

Desenvolver o
Programa de Liderado.

Desenvolver un marco
de mobilidade para os
profesionais do Grupo.

Estender o modelo de
Empresa Saudable a todas
as empresas do Grupo.
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3

Alicerces da estratexia
do Grupo Euskaltel
Crecemento
diversificado

Excelencia
operacional

Experiencia
diferencial

Protección do
valor cliente

Capital Cliente
O Capital Cliente incide nos alicerces
de experiencia diferencial e protección
do valor do cliente.
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Contribuíndo a unha
mellor experiencia do
cliente mediante unha
escoita activa
Queremos ofrecer as mellores solucións de comunicación
para fomentar o consumo responsable e cumprir as
expectativas dos nosos clientes.

Unha das pancas principais do Plan Estratéxico
de Euskaltel é continuar ofrecendo unha experiencia diferencial para os clientes, tratando de
mellorar a experiencia dos usuarios e incrementar a personalización dos produtos co fin de
adaptarse ás novas necesidades dos consumidores e ofrecer un servizo diferencial.
Para iso, durante o 2017 seguiuse desenvolvendo o programa de Customer Experience lanzado en 2016, moi significativo nunha contorna
que segue sendo altamente competitiva, cuxos
resultados foron analizados co obxectivo de dar
resposta ás inquietudes detectadas en cada
un dos territorios do Grupo. O Grupo Euskaltel

continúa sendo líder no norte de España en fibra
óptica coa incorporación de Telecable, contando cun amplo mercado en empresas e institucións locais e internacionais. Ademais, en 2017
ampliáronse os servizos para consolidar a oferta
de televisión en Euskadi, Galicia e Asturias. En
2017, o Grupo alcanzou máximos históricos na
penetración da telefonía móbil, banda larga e
clientes de televisión de pago.
Todo iso contribúe á experiencia diferencial que
o Grupo Euskaltel busca achegar aos clientes,
conservando as raíces locais dos tres negocios
e impulsando alianzas de creación de valor para
ofrecer o mellor servizo.

6M
O Grupo
Euskaltel
ofrece os seus
servizos a un
mercado de
6 millóns de
persoas

Experiencia do
cliente e marca
O Grupo é líder no norte de España. Euskaltel,
R e Telecable son líderes en Euskadi, Galicia e
Asturias, respectivamente, grazas a unha sólida base de clientes e modelos de negocio
complementarios. Operador móbil con licenza
propia de 4G en Euskadi e Galicia, dispón da

rede de fibra óptica en propiedade máis ampla despregada no seu mercado. Para o Grupo
Euskaltel escoitar marca a diferenza, e con iso
conséguese cubrir as expectativas e necesidades dos seus clientes.
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+777K

68 %

clientes residenciais
e empresas

A maior parte dos clientes de R e Euskaltel
levan máis de cinco anos co operador, sendo
a opción máis escollida por familias con fillos
menores e mozos. A fidelidade dos clientes do
Grupo é un dos principais activos da Compañía,
e é por iso que se realizan importantes esforzos
por manter aos clientes con máis antigüidade
a través da medición da súa satisfacción. Así
mesmo os servizos do Grupo Euskaltel son
tamén contratados polas Administracións
Públicas. O Grupo Euskaltel actualmente está
a traballar para establecer mecanismos e pro-

Índices de
calidade de
servizo

dos fogares
clientes contratan
máis de 3 produtos

cedementos que lle permitan cumprir cos requisitos impostos pola nova Ley de Contratos
do Sector Público que entrará en vigor o 9 de
marzo de 2018.
Ademais, o Grupo coida a xestión dos clientes
a través das certificacións correspondentes
da continuidade do negocio (ISO 22301), dos
servizos (ISO 20000-1), da atención ao cliente
(UNE-EN 15838), da seguridade da información
(ISO 27001) e da calidade dos produtos (ISO
9001).

https://www.euskaltel.com/
CanalOnline/microsites/
calidad_servicio/index.
jsp?idioma=esp

https://web.
telecable.es/
calidad-servicio

https://legal.
mundo-r.com/legal/
es/calidad_de_
servicio

Experiencia diferencial do cliente
O Grupo Euskaltel ofrece unha experiencia
diferencial grazas á escoita activa dos seus
clientes, tendo en conta as súas inquietudes

e necesidades. Para o Grupo, a satisfacción
do cliente é clave para a súa fidelización, ofrecendo algo máis que un servizo; unha expe-

Eixes de traballo do programa de Experiencia de cliente
Depuración e mellora da experiencia
Para conseguir unha experiencia funcional básica, que
cumpra as expectativas iniciais do cliente. Realizáronse
máis de 800.000 enquisas “en liña” que identifican
cada momento da “viaxe” do cliente, que permite a
identificación das causas desa insatisfacción para
establecer puntos de dor e plans de acción para a
mellora súa experiencia.
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Deseño dunha nova
experiencia de cliente
Para conseguir un vínculo emocional.
Supón o redeseño das interaccións
en todas as canles para establecer un
tipo de relación diferente conforme
aos valores do Grupo Euskaltel.
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riencia que vincule ao cliente coa marca e que
se identifique cos valores corporativos que o
Grupo Euskaltel defende.
A medición e seguimento da satisfacción do
cliente e do NPS permite ao Grupo Euskaltel aprender sobre os resultados obtidos nun
proceso circular de mellora permanente. Este
proceso é fundamental á hora de mellorar a experiencia do cliente final, achegándonos aos nosos públicos e coñecendo aqueles riscos para a

reputación que poden impactar directamente a
distintos niveis na compañía.
Estase comezando a traballar na metodoloxía
do NPS (Net Promoter Score) de cara a lanzamentos, campañas, mellora de servizos e no
propio día a día, axudando a adaptar os procesos, guiando os esforzos para o cumprimento
dos obxectivos estratéxicos da compañía, grazas á integración deste feedback na toma de
decisións.

Programa Customer
Experience
Un dos alicerces da estratexia do Grupo Euskaltel é proporcionar a mellor experiencia ao
cliente mantendo o liderado nos usuarios residenciais. Para iso, o Customer Experience é
fundamental, parte do ADN do Grupo e a principal fonte de información sobre as necesidades dos consumidores.

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 no trato
co cliente recóllense nun plan de acción, deseñado especificamente para proporcionar cada
vez o mellor servizo.

O programa de Customer Experience baséase nos valores corporativos de honestidade,
proximidade, innovación e axilidade eliminando a insatisfacción dos clientes e apostando
por un novo deseño dixital. Para iso, 77 profesionais traballan actualmente en 20 equipos
que identifican os dez momentos clave no proceso de relación do Grupo co consumidor, tratando de mellorar cada vez máis a experiencia
dos usuarios do Grupo Euskaltel.

O estudo do Customer Experience desenvolve
unha aprendizaxe continua sobre as tendencias
do mercado e a reacción do Grupo para proporcionar unha satisfacción ao cliente que achegue
un valor diferencial competitivo. Telecable incorpórase a este programa durante 2018.
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Ciberseguridade
Durante o ano 2017 observouse no mercado un incremento notable dos ataques dirixidos a explotar
vulnerabilidades dos sistemas, con claro protagonismo do ransomware (Wannacry, NotPetya, etc.),
afectando tamén as devanditas vulnerabilidades a
sistemas de comunicacións, como, por exemplo,
ao sistema de encriptación do wifi e a outros sistemas de comunicación vía ataques de denegación de servizo (DDOS), cun incremento anual no
número de vulnerabilidades superior ao 26 % no
Estado español, segundo datos do CCN-CERT.

Metas ciberseguridade 2018
O Grupo Euskaltel proponse avanzar na xestión
da seguridade da información e da rede de forma
integrada e global, completando o Mapa de Riscos en
Internet, como parte do sistema de xestión de riscos
do grupo, o Plan de Seguridade e de continuidade dos
servizos e activos que hai que protexer, ademais de
executar proxectos de mellora na detección e resposta
ante incidentes, integración de políticas de seguridade
entre as compañías do Grupo, implantación de novas
medidas de seguridade e formación e concienciación
do persoal, reducindo deste xeito o nivel de exposición
aos riscos de Internet.

Chief Information Security Officer
O Grupo Euskaltel dispón de medidas de seguridade implantadas para facer fronte a este tipo
de ameazas, e a afección sufrida foi moi reducida. Con todo, ante a importancia das posibles
consecuencias derivadas de feitos desta natureza e o incremento de posibles riscos, en 2017
creouse a área de Ciberseguridade do Grupo
Euskaltel (Chief Information Security Officer/
CISO), que depende da Dirección de Tecnoloxía (CTO) e envía periodicamente informes á
Comisión de Auditoría e Control.
Esta área velará pola seguridade da información e a continuidade do negocio, identificará
os riscos de Internet para o Grupo, reais e potenciais, de maneira preventiva, sistemática e
efectiva, e coordinará o deseño e a implantación de medidas de seguridade, todo iso
tanto para os sistemas de información (que
dan soporte aos procesos) como para a rede
(que dá soporte aos servizos prestados aos
clientes), aliñando a seguridade dixital cos
obxectivos do negocio e a estratexia do Grupo Euskaltel.

Business
Intelligence
O Grupo Euskaltel desenvolveu durante o exercicio importantes avances proporcionados pola
nova infraestrutura Big Data. O coñecemento xerado na Compañía complementouse á súa vez coa
colaboración e axuda de novas startups da man
da participación do Grupo na iniciativa do Goberno Vasco e a SPRI, Xunta de Galicia e ANTEGA e o
Principado de Asturias e IDEPA.

da Rede e dos terminais dos clientes, así como
realizar melloras preventivas na televisión. En
2017 implementouse un indicador de Calidade
de Rede (QPI) que monitoriza o estado da Rede
e actúa sobre desconexións e sobre o nivel de
ocupación a través dunha limpeza proactiva do
ruído, o equilibrado de portadoras e o reinicio
de cablemódems en estados erróneos.

Big Data

O Business Intelligence tamén permite que o
Grupo Euskaltel poida realizar accións comerciais
“ao momento” con datos proporcionados online
e identificar os momentos de máis dispoñibilidade para contactar cos clientes. O coñecemento
dos clientes e do seu comportamento é tamén
importante para coñecer os riscos de baixa e
poder realizar accións proactivas de fidelización.
Todo iso contribúe a unha maior satisfacción dos
usuarios do Grupo e a establecer unha relación
próxima e de confianza co consumidor.

Desde o punto de vista de Business Intelligence, o Grupo Euskaltel completou o despregamento dunha infraestrutura de Big Data que
permitirá unha maior adaptación dos produtos
e servizos aos seus clientes. Do mesmo xeito,
o Grupo terá capacidade de ofrecer estes produtos de forma máis segmentada e orientada
aos diferentes perfís de clientes. Ademais,
esta información obtida mediante o Big Data
utilízase para diagnosticar e previr problemas
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Personalización
dos nosos
servizos,
diferenciais para
cada cliente
En 2017 o Grupo Euskaltel continuou ofrecendo os mellores servizos a través dos seu tres
negocios principais co obxectivo de fidelizar a
base de clientes grazas a campañas nas que se
ofrece un claro valor para os usuarios.
Un dos obxectivos do Grupo é, ademais da calidade, construír un vínculo emocional co cliente
e conectar de forma persoal ofrecendo aqueles servizos que realmente necesitan e facilitan
a súa vida diaria. Ademais, ao longo do ano
realizáronse melloras na rede co obxectivo de
mellorar a experiencia do cliente, notificándolle
como solucionar as posibles complicacións na
rede ou no descodificador do televisor. Os produtos e servizos desenvolvidos polo Grupo son
o resultado da mellora continua dunha relación
próxima co cliente, baseada na personalización
cada vez máis eficaz e con maior capacidade
de decisión para os usuarios.

Acordo con Netflix
O Grupo Euskaltel pechou en novembro un
acordo con Netflix para que os clientes de Euskaltel, R e Telecable poidan acceder de forma
directa ás series, películas e documentais de
máis éxito a través do Desco 4K a partir de
2018. Euskaltel, E e Telecable encabezan a cla-

77,1 %
móbil

84,7 %

banda larga

3,5

media de produtos
que contrata o

68 %
dos fogares
clientes

sificación do estudo mensual que Netflix realiza
sobre a calidade dos provedores que ofrecen o
mellor streaming dos seus contidos no horario
de máxima audiencia en España. Para favorecer a operativa incorpórase no mando do cliente un botón exclusivo de acceso a Netflix.

DESCO 4K
Desde xullo de 2017 o Grupo Euskaltel ofrece
ao mercado un novo desco que contén funcionalidades diferenciadoras tales como calidade
4K, a posibilidade de instalar máis de 3.000
apps e xogos, chromecast, replay e gravación.
Este novo desco ofrece aos seus clientes funcionalidades e servizos que lles permiten novos usos no mundo da televisión.

Wifi Kalean, Wifisfera e Wificlientes
O Grupo Euskaltel conta con 436.000 puntos
wifi nos territorios nos que opera ofrecendo
aos clientes a posibilidade de navegar gratuitamente en datos con 1 punto wifi por cada 3 habitantes, consolidándose a rede wifi do Grupo
Euskaltel como a máis importante do Estado.
Euskaltel conta con 180.000 puntos de Euskaltel wifi, que ofrecen aos clientes a navegación
gratuíta polas rúas de Euskadi con gigas ilimitados sen consumir datos da súa tarifa móbil. O

67,7 %

televisión

En 2017 alcanzamos
niveis máximos
do cociente de
penetración
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servizo de wifi de Telecable, Wifisfera, permite
aos clientes de Internet gozar gratis de máis de
119.000 puntos para acceder á mellor conexión
a Internet fóra da casa. Ademais, Wificlientes
de R ofrece en Galicia a posibilidade de conectarse automaticamente a máis de 137.000 puntos e de forma sinxela a partir do móbilR, sen
gastar o bono de datos.

Perdíchelo
Servizo mediante o cal os clientes poden gozar
dos contidos que se emitiron nos últimos sete
días cando eles o necesiten no seu televisor.

Campaña Empresa
A escoita activa con diferentes empresas clientes fixo posible que, desde o punto de vista de
colaboración, cooperación e valor diferencial
dunha Compañía se ofreza a tecnoloxía máis
innovadora e os servizos que os clientes realmente demandan.

Tres Ollos e Euskaltel Life
A través dunha sinxela app, os clientes de R poden controlar todo o que sucede na súa casa
ou na dos seus maiores desde o seu teléfono
móbil. Euskaltel Life lanzarase en 2018.

Wifi Vacacións
Os clientes gozaron durante o verán, coincidindo co aumento de demanda propio desas datas, do servizo dun mes gratis de wifi no seu
móbil.

Banda Larga e TV exclusivo para
universitarios que comparten vivenda
En setembro lanzouse un servizo para responder á demanda por parte da xente nova que
estuda fóra do seu domicilio habitual e que necesita facer un uso intensivo de redes de altas
prestacións, tanto no ámbito académico como
no do lecer. Entre as vantaxes da oferta para
estudantes atópase a posibilidade de desconectar de maneira temporal e gratuíta o servizo.

Valoración cumprimento de compromisos 2017
Identificar oportunidades de expansión en colectivos en
risco de exclusión dixital e valorar a sinatura de convenios
de colaboración con outros axentes e AAPP.

Deseñar e lanzar campañas e iniciativas
para a sensibilización e o fomento do uso
responsable de Internet.

2017
Logramos...
Consolidar o Proxecto Customer Experience para
medir de forma continua e xestionar a satisfacción
dos usuarios do Grupo.
Graos de cumprimento dos compromisos adquiridos
Cumprido
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Avanzado

En proceso

Iniciando medidas

Identificar oportunidades de expansión
dixital e valorar a forma de convenios de
colaboración con outros axentes e AAPP.
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Con todas estas iniciativas enfocadas á mellora continua
da experiencia de cliente, o Grupo pretende potenciar as
súas vantaxes competitivas de proximidade, honestidade,
confianza, servizo e sinxeleza.
Compromisos para 2018
Implementar o programa de Customer
Experience en Telecable.

Expandir o negocio a novos
territorios do norte do Estado.

2018
Imos traballar en...
Avanzar na xestión da seguridade integral, que
cubra a seguridade da información, da rede e dos
equipamentos instalados.
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Alicerces da estratexia
do Grupo Euskaltel
Crecemento
diversificado

Excelencia
operacional

Experiencia
diferencial

Protección do
valor cliente

Capital Natural
O Capital Natural do Grupo Euskaltel contribúe
ao Plan Estratéxico 2017-2019 proporcionando
a mellor experiencia operativa co menor
impacto ambiental.
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Contribuíndo á loita contra
o cambio climático
Preocupámonos de xestionar de maneira excelente todas
as dimensións ambientais, sendo respectuosos coa contorna
en todas as fases da cadea de valor das nosas actividades.

A xestión ambiental supón un gran reto para a
xestión ambiental da Compañía, á vez que se
identifica unha multitude de oportunidades nas
sinerxías dos tres mercados que contribúen ao
desenvolvemento dun servizo de calidade á
vez que eficiente e respectuoso co ambiente.
O compromiso de Euskaltel pola excelencia na
xestión ambiental foi a base de partida para establecer un Sistema de Xestión Ambiental de
acordo coa norma ISO 14001, estendida tamén
a R e a Telecable no 2017. Seguindo con esta

dinámica e co obxectivo de estar sempre aliñados coas mellores prácticas, Euskaltel decidiu
adherirse con carácter voluntario ao Regulamento EMAS III en 2004.
A Declaración Ambiental EMAS III (Regulamento
Comunitario de Ecoxestión e Ecoauditoría), que
inclúe a Pegada de Carbono da Compañía, é
unha das evidencias do compromiso de transparencia cos grupos de interese.

Estratexia ambiental
O Grupo Euskaltel, sendo fiel ao seu compromiso co respecto á contorna, elabora unha
estratexia que se plasma no seu Plan Director de Ambiente 2017-2019. Os catro alicerces
do plan céntranse na excelencia na xestión
ambiental, a comunicación do desempeño
ambiental (coñecida como Green Communication), os Green Products e a loita contra o
cambio climático.
O Plan Director de Ambiente 2017-2019 do
Grupo Euskaltel está aliñado coa Estratexia
Ambiental Vasca de Desenvolvemento Sustentable 2002-2020, o Programa Marco Ambiental da Comunidade Autónoma do País
Vasco, e a Estratexia de Cambio Climático,
Klima 2050 do País Vasco, impulsadas polo
Goberno Vasco-Eusko Jaurlaritza.
Durante o 2017 traballouse no desenvolvemento das actuacións do Plan Director de

Ligazón á
certificación
EMAS III
https://www.euskaltel.
com/webektest/
GaleriaCorporativo/
Documentos/
nosotros/
responsabilidad_
social/2017/2016declaracionambiental.pdf

Ambiente para o período 2017-2019 consolidando, desta forma, a súa aposta pola Sustentabilidade e a xestión de riscos ambientais
integrados a nivel do Grupo.

Excelencia na xestión ambiental
O obxectivo deste alicerce do Plan Director de
Ambiente 2017-2019 é elaborar políticas que
consigan reducir o impacto ambiental das actividades do Grupo fomentando as boas prácticas
ambientais. Dentro da xestión ambiental inclúese a análise do impacto ambiental dos produtos
no seu lanzamento e a análise da pegada ambiental do produto.
A Política de Sistema de Xestión Integrado do
Grupo Euskaltel actualizouse en 2017 e recolle
o compromiso de mellorar de forma continua os
produtos, servizos e as formas de traballo, así
como o propio sistema de xestión para perfeccionar o desempeño en todos os ámbitos.
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-53 % -3 %

-1 %

* Aparatos Eléctricos e Electrónicos

** kwh/produto

de xeración de
residuos de AEE*

Visita todos os
certificados do
noso Sistema de
Xestión segundo
as normas ISO
de Xestión
de Calidade
e Xestión
Ambiental
www.
euskaltel.com/
CanalOnline/
nosotros/rse/
sistema-gestion

de consumo de
materiais

Desde os seus comezos, obtense a certificación do Sistema de Xestión en Euskaltel segundo as normas ISO 9001 de Xestión de Calidade e ISO 14001 de Xestión Ambiental, sendo
o primeiro operador global de telecomunicacións do Estado en certificarse conxuntamente baixo ambas as normas internacionais. En
2017 traballouse para estender estas certificacións aos centros de traballo situados en
Galicia e Asturias. Os certificados están dispoñibles de forma pública na web do Grupo.
Así mesmo, realizouse a auditoría de Xestión
Enerxética conforme á ISO 50001 en Asturias.

Green Communication

de intensidade
enerxética**

zase a declaración ambiental EMAS que se verifica e publica na web corporatica e, por outra
parte, rexistrouse no Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación e Ambiente a pegada de
carbono da organización.
As prácticas de xestión fóronse enriquecendo
mediante a aplicación de diferentes conceptos tomados de referentes como a Calidade
Total, a Excelencia na Xestión, a Innovación e
outros que forman parte do concepto de Xestión Avanzada que é a base da actual aposta
do Grupo por incrementar a súa competitividade nun mercado globalizado e con grandes
competidores.

Dentro do compromiso de comunicación do
desempeño ambiental, por unha parte, realí-

A Xunta Xeral de Accionistas, un
evento ambientalmente sustentable

Visita a Declaración
Ambiental da
XXA 2017, na
que se inclúe
a certificación
Erronka Garbia
outorgada por
Ihobe
www.ihobe.eus/
documentos/
erronkagarbia/
dae/7_DAE_
Diploma_
Euskaltel.pdf
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Nesta procura permanente da excelencia ambiental, a Xunta Xeral de Accionistas do Grupo
Euskaltel celebrouse en 2017 por primeira vez
integrando medidas ambientais no seu deseño
e organización, aspecto recoñecido pola certificación Erronka Garbia outorgada polo Goberno
Vasco. Este selo ten como obxectivo concienciar os asistentes e organizadores de eventos
sobre os impactos negativos asociados ao desenvolvemento dos actos multitudinarios, co fin
de modificalos e de celebralos co mínimo impacto posible na contorna.
A Xunta Xeral de Accionistas de Euskaltel foi
un exemplo de respecto aos criterios ambientais en liña cun dos ámbitos de referencia no
Plan Director de Responsabilidade Social 20162018 do Grupo.

Seleccionar unha localización con criterios
ambientais e evitar o uso de estruturas efímeras
son dous exemplos de medidas tomadas na
XXA 2017 do Grupo Euskaltel.
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Proxecto HAC
Así mesmo, Euskaltel, no marco da súa colaboración co Basque Ecodesign Center, calcula a
Pegada Ambiental da Organización e en 2017
traballouse na integración da Pegada Ambiental
Corporativa no Sistema de Xestión Ambiental.
Este proceso, pioneiro en Europa, permite obter
unha medida multicriterio do comportamento
ambiental da organización, coa perspectiva de
todo o ciclo de vida, que axuda a fortalecer a
xestión ambiental, e pode supor, de maneira
implícita, oportunidades de aforro, así como
mellorar a resposta ás solicitudes de información dos investidores, a comercialización, a
avaliación comparativa, e a anticipación a requisitos legais futuros.

Green Product
O Plan Director de Ambiente contempla, como
terceiro fito, a estratéxica a mellora da dimensión ambiental dos produtos do Grupo Euskaltel, analizando o ciclo de vida dos produtos propios e tentando minimizar o seu impacto.

Para iso, realízanse accións de vixilancia tecnolóxica, co obxectivo de integrar as mellores
prácticas no sector. Ademais, analízanse os
produtos e equipos en termos de eficiencia
enerxética.
Doutra banda, o Sistema de Xestión Integrado
senta as bases para minimizar o impacto da
actividade do Grupo na contorna na que opera e mellorar os seus procesos. 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, de forma que o 100 %
das estacións base manteñen niveis de emisións inferiores aos límites establecidos na lei.
Neste marco tamén se alcanzaron acordos de
compartición de localizacións para minimizar o
impacto visual, enerxético e a redución da xeración de residuos.

Economía circular
A economía circular é unha das principais liñas de acción identificadas no Plan Director,
co obxectivo de impulsar unha política e estratexia sobre este ámbito antes de 2019.

entre a cidadanía de Euskadi e Galicia para
xerar recursos económicos, a través da venda
e reutilización dos terminais recolleitos.

Loita contra o cambio climático
Desde hai uns anos, o Grupo fixo especial
fincapé en potenciar medidas que reduzan o
impacto da xeración de residuos de aparellos
eléctricos e electrónicos provocados por unha
constante evolución da innovación e a aceleración de obsolescencia nos equipos.
A porcentaxe de equipos de cliente reacondicionados (descodificadores, cablemódems
e encamiñadores) en 2017 fronte á cantidade
total de equipos postos no mercado foi do 55 %, o
que supón unha redución no impacto do consumo de recursos naturais. Euskaltel e R ofrecen de forma gratuita puntos de recollida de
teléfonos móbiles nas súas tendas e oficinas.
Ademais, o Grupo Euskaltel desde as súas sedes de Euskadi e Galicia colabora coa ONG.
A campaña ten como finalidade informar, sensibilizar e recoller teléfonos móbiles usados

Unha das liñas de actuación do Plan de RSE
2017-2019 é a loita contra o cambio climático, para a cal o Grupo desenvolve diferentes
iniciativas. Aliñada coa Estratexia Vasca de
Cambio Climático 2050, o Grupo participou na
elaboración e pilotaxe dunha metodoloxía de
adaptación ao cambio climático nas organizacións, coordinado por Ihobe, Sociedade pública de xestión ambiental do Goberno Vasco.
Desde o Grupo Euskaltel establecéronse unha
serie de medidas para a diminución de consumo
de enerxía articuladas baixo un Plan de Redución
de emisións de CO2. Así mesmo, ampliouse este
compromiso calculando a súa pegada de carbono de organización e elaborando o Informe de
emisións de gases de efecto invernadoiro de
2017 onde se cuantifican tanto as emisións directas como indirectas (Alcance 1 e 2).
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De acordo cos requisitos establecidos polo
Real Decreto 56/2016 de eficiencia enerxética,
en 2016 leváronse a cabo as preceptivas Auditorías Enerxéticas nas instalacións do Grupo
por un terceiro independente, remitíndose en
ambos os casos os resultados da auditoría aos

órganos competentes en materia de eficiencia
enerxética. Así mesmo, durante o 2017 aprobouse o Plan de Eficiencia Enerxética 2017 para
as compañías do Grupo, e nas empresas do
Grupo iniciouse a implantación da Norma ISO
50001 de Eficiencia Enerxética.

Contribuíndo á loita contra
o cambio climático

Visita a
certificación
(páx. 89
do Informe
‘Learning from
the leaders. CDP
Europe Natural
Capital Report
2017’)
www.cdp.net/
en/reports/
archive

As diferentes empresas do Grupo Euskaltel integráronse na iniciativa Comunidade #PorElClima para loitar contra o cambio climático. Desta
forma, o Grupo comprométese publicamente a
reducir coas súas accións a contaminación causante do cambio climático no Planeta e a formar
parte unha iniciativa pioneira de persoas, empresas, organizacións e administracións públicas que se unen cun obxectivo común: ser protagonistas da acción contra o Cambio Climático
de acordo coas directrices marcadas co Acordo
de París.
Así mesmo cómpre destacar a participación, por
segunda vez, no sistema reputacional Carbon

Disclosure Project (CDP), o cal catalogou o noso
desempeño ambiental co nivel C.

Xestión eficiente dos recursos e impactos
O Grupo realiza a avaliación de cada aspecto ambiental en función da criticidade do impacto ambiental asociado, identificando aqueles aspectos
que se consideran máis significativos sobre os
que se centran os esforzos de minimización e
control e establécense obxectivos de mellora.
Concretamente para o 2017, os aspectos ambientais máis relevantes foron o consumo de electricidade, a emisión de GEI (Gases de Efecto Invernadoiro) e a xeración de residuos de baterías de
chumbo por avarías.

Valoración cumprimento de compromisos 2017
Analizar no ámbito do Plan de
Redución de emisións de CO2 a
compensación das mesmas.

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

Analizar e implantar os requisitos da norma ISO
14001:2015 no Sistema de Xestión Integral de
Euskaltel e conseguir a súa certificación por un
externo independente en Euskadi, Galicia e Asturias.

2017
Logramos...
Executar os Plans de
Eficiencia Enerxética 2017.
Graos de cumprimento dos compromisos adquiridos
Cumprido
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Avanzado

En proceso

Iniciando medidas

Despregar o Plan Director Ambiental
2017-2019, enmarcado na estratexia
de RSE da Compañía.

Implantar o certificado de Erronka
Garbia de Evento Sustentable para
a Xunta de Accionistas.
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DATOS DA PEGADA AMBIENTAL*
A continuación móstranse a evolución e resultados de comportamento ambiental do Grupo Euskaltel con
relación aos consumos de materiais, enerxía e recursos naturais e residuos principais xerados.
* No exercicio 2017 inclúense os datos de Telecable.

Emisións GEI (Ton. CO2 eq.)
2015
Directas (Alcance 1)
Indirectas (Alcance 2)
Outras emisións indirectas (alcance 3)

2017

2016

825,37

915,83

1.184,85

13.190,62

9.479,44

10.940,47

259,32

259,60

320,40

-3,4 %

de intensidade
de emisións
GEI

Consumo de materiais e auga
Asociado ao consumo dos materiais máis relevantes para a organización e ao consumo de auga
2015
178,76
176,12
304,96
6.539

Papel (t)
Cable (t)
Equipos (t)
Consumo de Agua (m 3)

2016
141,11
79,50
200,90
6.039

2017
155,78
73,31
180,92
8.138

-10 %

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)**
Intensidade enerxética (kwh/produto)*

2015
55.996,22
647,08
777,20
25,10

2016
57.133,77
563,41
641,96
24,46

2017
65.939,54
531,11
842,17
24,12

-1 %

de intensidade
enerxética

* A intensidade de enerxía calcúlase dividindo o consumo enerxético total entre o número 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)

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

2015

2016

2017

37,29
62,43

28,93
59,74

22,73
28,21

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

40,05
0,72

39,33
0,60

59,69
1,06

-53 %

de xeración de
residuos de
AEE

Compromisos para 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.

Implantar o certificado
de Erronka Garbia de
Evento Sustentable para
novos eventos.

2018
Imos traballar en...
Desenvolver accións para a
compensación ou redución das
emisións de CO2.

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

Realizar a
Declaración EMAS
III en todo o Grupo.
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Alicerces da estratexia
do Grupo Euskaltel
Crecemento
diversificado

Excelencia
operacional

Experiencia
diferencial

Protección do
valor cliente

Capital Relacional
As relacións institucionais, os patrocinios, as relacións
públicas e as diferentes actividades realizadas a través
da Fundación Euskaltel Konekta crean un vínculo coa
Sociedade que contribúe ao crecemento diversificado,
especialmente á identificación de novas vías de
crecemento, ao reforzo de marca e á vinculación co local.
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Contribuíndo á
creación de valor nos
nosos territorios
Contribuímos ao desenvolvemento socio-económico da contorna local
desenvolvendo actuacións de compromiso social. Cremos na tecnoloxía
como medio para unir persoas, no valor de cada conversación e en estar
unidos a pesar da distancia. Tecnoloxía por e para persoas. Esa é a esencia
fundacional que nos inspira e nos dirixe.
Un ano máis, o Grupo Euskaltel desenvolveu a súa
actividade corporativa e de negocio analizando
novas experiencias cara aos clientes co obxecto
de achegar máis valor na prestación dos servizos
así como xerando un vínculo emocional cos diferentes grupos de interese cos que as tres compañías interactúan no día a día. Esta é a razón de
ser de Euskaltel, R e Telecable: a proximidade e a
achega de valor como elemento diferencial con
respecto á súa competencia.
Por iso, o Capital Relacional xoga un papel clave
no modelo de negocio do Grupo e xéranse alianzas con empresas e institucións da contorna para
lograr o desenvolvemento conxunto da Sociedade
e da empresa, á vez que se presta especial atención ás preocupacións das comunidades nas que
o Grupo ten presenza. A actividade institucional
desenvolvida por parte do Grupo busca actuar
de maneira responsable e próxima cos seus gru-

pos de interese: accionistas, clientes, sociedade,
provedores e as súas persoas. Esta filosofía de
actuación pretende situar á Compañía como un
elemento tractor na economía dos territorios nos
que opera, xerar oportunidades de negocio locais,
influír no factor emprego, liderar empresarialmente a participación no tecido asociativo dos seus
mercados, 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.
O Grupo Euskaltel aposta por unha actividade intensiva no tecido socio-económico, proxectando
os valores corporativos ao mercado natural, como
unha das vías máis claras de construción de marca
e de fidelización de clientes, que chegan a percibir
que a marca que utilizan é unha marca comprometida co territorio e de prestixio social.

Impulsores da economía local
O Grupo considera que a Responsabilidade Social Empresarial debe contribuír e estar orientada á creación de valor a todos os seus grupos de
interese, mantendo para iso os compromisos e
valores despregados na misión 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 políticas de
Responsabilidade Social Corporativa e a contribución responsable á fiscalidade. O Grupo ten

como obxectivo cumprir cos compromisos fiscais e contribuír ao sostemento da sociedade
xerando confianza na contorna local.

Fiscalidade responsable
Un dos valores diferenciais do Grupo é a súa vinculación coa contorna, co compromiso de impulsar a economía local. O Grupo Euskaltel promove
o desenvolvemento social e económico contribuíndo ao fomento do emprego e ao fortalecemento das arcas públicas co obxectivo de proporcionar riqueza intrínseca na sociedade.
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737

98

provedores locais

+516k

colaboracións con
entidades sociais

beneficiarios

Creación de valor
A través do apoio á economía local, crecendo xunto cos clientes e a sociedade, así
como nas colaboracións con entidades públicas, o Grupo contribúe á creación de valor

social e económico mediante os salarios, os
impostos pagos e os beneficios xerados na
economía dos lugares nos que desenvolve a
súa actividade.
2015

2016

2017*

334.375

561.426

609.275

Outros ingresos de explotación

431

360

524

Ingresos financeiros

192

37

228

335 M€ 562 M€

610 M€

Importe Neto da Cifra de Negocio (INCN)

Valor económico xerado (millóns de euros)

2015

2016

2017

15.168

26.245

22.946

Traballos realizados por outras empresas

55.255

103.520

109.463

Soldos y salarios

28.593

38.365

42.452

Outros gastos de explotación

83.697

122.149

151.438

Gastos financeiros

50.042

47.891

49.109

207.033

0

54.665

7.975

22.215

29.170

448 M€ 360 M€

459 M€

Compras

Pago de dividendos
Imposto sobre sociedades e tributos

Valor económico distribuído (millóns de euros)
Valor económico retido (millóns de euros)

-113

202

151

IMPOSTOS PAGADOS EN 2017

121
64,5 M€

13 M€

30 M€

IVE e IGIC

Taxas e IAE

IRPF e SS

13,5 M€

millóns de euros en impostos,
propios e recadados

IS

* Os datos económicos de 2017 contemplan a achega de Euskaltel, R e CINFO. Así mesmo, Telecable consolida a partir da data da súa integración.
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Apoio a provedores
locais
O Grupo Euskaltel establece as súas relacións cos
provedores baixo unha perspectiva de confianza
e beneficio mutuo, baseada en relacións éticas
que garantan o desenvolvemento normal dos
intercambios comerciais e o interese mutuo para
minimizar calquera risco de sustentabilidade.
No sector das telecomunicacións, a eficiencia
operativa e a experiencia do cliente dependen
en gran medida das instalacións e a subministración dos provedores. Debido a esta circunstancia, desde o Grupo mantense unha relación
próxima cos principais provedores que distribúen e garanten o servizo. O maior volume de
compra céntrase en servizos de operacións de
cliente e de Rede, así como na compra de tecnoloxía, que supoñen un 37 % e 35 % do volume
anual de compras respectivamente.
Ademais, o Grupo Euskaltel realizou un especial esforzo en trasladar os valores corporativos
e a cultura da Compañía aos 1.347 provedores,
involucrándoos na estratexia e o crecemento
do último ano. Así mesmo, o Grupo considera
especialmente importante que os provedores
compartan a Política de Responsabilidade Social Corporativa do Grupo Euskaltel, así como o
Código Ético do Grupo. Ambos os documentos
recollen aspectos clave como a seguridade e
saúde no traballo, a calidade do servizo, o respecto polo ambiente e velar pola súa propia
seguridade e pola das persoas afectadas polas
súas actividades. Tanto para potenciar as capacidades dos provedores como para implicalos no desenvolvemento do negocio, o Grupo
Euskaltel ofrece formación e realiza avaliacións
periódicas para identificar melloras. En 2017
avanzouse tamén na identificación de siner-

xías na cadea de valor, facendo a distribución
e o servizo máis eficiente e de mellor calidade.
Ademais, o Grupo Euskaltel colaborou con catro centros especiais de emprego cun volume
de compra de 519.000 €. O obxectivo é contribuír á inclusión laboral de persoas con discapacidade, contando con elas para a realización de
servizos de atención a clientes, como auxiliares
de oficina e como apoio para a impresión e manipulación de facturas.
Así mesmo, o Grupo contribuíu ao desenvolvemento da economía local contando con 737
provedores vascos, galegos e asturianos, dos
cales o 40% 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 49%. 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
15% do volume total das compras. Ningún outro
provedor supera o 4% para garantir a viabilidade e sustentabilidade do negocio responsable.

Obxectivos
do Grupo
O Grupo Euskaltel
ten como
obxectivo dar valor
e oportunidade de
crecemento aos
provedores locais
e estratéxicos
do Grupo,
depositando neles
a súa confianza
e contribuíndo
desta forma ao
desenvolvemento
local.

Por último, 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.
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Compromiso
social
Iniciativas sociais
En 2017 o Grupo Euskaltel colaborou con 48 entidades sociais apoiando diversos colectivos na
contorna local a través 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.

fútbol e baloncesto, as actividades de surf e
montaña e as carreiras populares entre outras.

Conscientes de que o Grupo Euskaltel conta
cunha ampla base de clientes-familias, colabórase con entidades como AFAE-Acción Familiar
de Euskadi, Hirukide-Federación de Asociacións de Familias Numerosas de Euskadi, Gure
Señeak-Asociación para a mellora da calidade de vida de nenos con enfermidades raras,
Bakuva, Save The Children, Urgatzi, Bizipoza,
Fundación Adecco, ASPANOVAS e un amplo
número de organizacións que velan e traballan
diferentes ámbitos vitais da contorna familiar.

Ademais, en decembro lanzouse a campaña de
Aitona-Amonak na cal Euskaltel actúa como facilitador dunha mensaxe de agradecemento ao
labor que realizan os avós na sociedade. Para
iso creouse un diploma que os netos poden entregarlles en Nadal.

Outros eventos nos que participou o público
familiar son Denon Eskola, o Día da Escola
Pública Vasca, as festas das ikastolas en Biscaia, Árava e Guipúscoa, as accións con nenos
e nenas que se desenvolven cos equipos de

Cómpre destacar o patrocinio aos equipos inclusivos de rugby do Universitario Bilbao, Hernani
e Gaztedi así como a participación no Telemaratón de Euskaltel no que se recadou diñeiro para
a investigación do ictus.

Desde R colabórase con Cruz Vermella, Banco de
Alimentos e diferentes museos que promoven a
sustentabilidade do rural galego, así como o Centro Galego de Arte Contemporánea. En Telecable
organízanse mercados solidarios de empregados
para colaborar co Banco de Alimentos, dáselle
apoio a Proxecto Home ofrecendo gratuitamente
os servizos ao longo de todo o ano e involúcrase
con ADANSI e UMA destinando o importe do sorteo dos agasallos de Nadal.

Desenvolvemento do talento xuvenil
O Grupo Euskaltel recibe visitas de centros educativos e de alumnos do
Máster de Telecomunicacións co obxectivo de dar a coñecer as vocacións
científicas da xente nova. Con este tipo de iniciativas preténdese completar
os coñecementos teóricos recibidos no centro académico e achegar unha
visión práctica do aprendido. Doutra banda, o Grupo desenvolve charlas
orientadas ao alumnado de bacharelato que quere coñecer o mundo da
empresa como paso previo a elixir a carreira que quere estudar.
* Visitas de Universitarios graos superiores de enxeñaría e informática, graos medios,
formación profesional dual, centros de formación ocupacional e bacharelato.
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Patrocinios
O Grupo Euskaltel desenvolve as súas accións
de patrocinio para achegar, situar e consolidar a
marca desde a vinculación emocional. Todas as
accións de comunicación realizadas neste ámbito responden a unha imaxe de marca situada en
contornas amables onde o público acode a gozar,
aprender e vivir experiencias. A actividade familiar
segue sendo un referente na xeración de patrocinios ou eventos propios do Grupo. Así xorden diferentes actividades, como o Euskaltel Kirol Eguna
que se celebra en Bilbao e Donostia, co obxectivo
de aglutinar en senllas xornadas a miles de persoas e familias que se unen en prol do deporte,
lanzando campañas de sensibilización sobre os
beneficios da actividade deportiva e integrando a
persoas con discapacidade funcional.
A través de escoita activa da sociedade realízanse
actividades do seu interese, en consonancia coas
políticas da Compañía, que crean un vínculo e orgullo de pertenza favorecendo en todos os casos
a contratación de provedores locais. O Grupo foi
tamén o patrocinador tecnolóxico do Gipuzkoa
Basket no seu regreso á máxima categoría. Un
ano máis, Euskaltel renovou o seu compromiso
cos centros escolares para patrocinar as catro festas polo éuscaro que se celebran en Euskadi e Navarra por vixésimo ano consecutivo. Ademais de
facilitar as comunicacións á organización, Euskaltel
fomenta un concurso que inclúe diferentes probas
de habilidade e fomenta o traballo en equipo. Ademais, a través das accións de fidelización lanzáronse distintas campañas de Experiencia do
Cliente en Euskadi, Galicia e Asturias. Euskaltel
convidou no 2017 a máis de 200.000 clientes a
“As noites de Comedy Central” buscando facer
vivir experiencias relacionadas coa cultura e o
lecer á súa base de clientes. A colaboración de
Euskaltel e Comedy Central tivo un balance moi

positivo nas dez edicións celebradas ata a data.
En 2017 máis de 24.000 clientes de Euskaltel tiveron a oportunidade de gozar dunha noite de comedia coas actuacións en directo dos cómicos de
Comedy Central, a única canle dedicada ao 100 %
á comedia que forma parte da programación da
TV de Euskaltel.

Todas as accións realizadas
desde o ámbito do patrocinio
teñen unha clara achega á
sociedade vasca, galega e
asturiana
Pola súa banda, R convidou a máis de 4.500 clientes a espectáculos e actividades relacionados coa
promoción da cultura galega, o lecer e o emprendemento. Os clientes puideron gozar de almorzos e
xornadas tecnolóxicas, estreas de películas, partidos
de baloncesto, probas de pilotaxe e talleres de robótica, entre outras iniciativas.
Por último, Telecable regalou o fútbol a un gran número de clientes que non o tiñan contratado. Ademais, convidou a 300 clientes xunto con Wuaki ás
preestreas da serie de ciencia ficción Beyond co
obxectivo de promocionar a plataforma de televisión
recentemente incorporada a Telecable. A través do
acordo cos Cines Yelmo de Asturias máis de 3.000
clientes beneficiáronse dun desconto na compra de
entradas de luns a domingo durante novembro e decembro, e 100 usuarios acudiron ao Festival de Cine
de Xixón do que o Grupo é patrocinador.

Actividade
Institucional
A actividade institucional é a ferramenta de escoita próxima e de compromiso cos grupos de
interese do Grupo Euskaltel. Esta actividade
leva a cabo un seguimento das expectativas
dos grupos de interese e o seu cumprimento.
Ademais, xestiónanse as relacións coa Admi-

nistración Pública de carácter institucional, os
seus obxectivos, a relación comercial e as súas
necesidades. Toda a información da relación cos
grupos de interese é ponderada mediante indicadores e actúase en consecuencia desde unha
visión holística da relación.
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Fundación Euskaltel
Konekta

Que é a
Fundación
Euskaltel
Konekta
A Fundación Euskaltel 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.

Proxectos de Divulgación de Novas
Tecnoloxías

plataforma permite a realización de ligas e torneos
en Internet de maneira local ao longo de todo o ano.

Rede de Encounters: En 2017 celebrouse a 25ª edición da Euskal Encounter. É a party informática máis
multitudinaria e máis veterana do panorama español. Forma parte do calendario de Encounters que
organiza a Fundación Euskaltel Konekta, e que inclúe tamén Gipuzkoa Encounter e Araba Encounter.
Todas elas protagonizaron récords de participación,
grazas ás ‘Opengunes’ ou zonas abertas ao público,
co obxectivo de socializar e democratizar mediante talleres e xornadas o uso das novas tecnoloxías.
Trátase dunha representación do máximo despregamento tecnolóxico coa participación de afeccionados e profesionais da informática, enfocada a
intercambiar coñecementos e realizar actividades en
grupo co computador como ferramenta principal.

First Lego League: A Fundación Euskaltel Konekta colabora na organización da First Lego League,
concurso internacional de robótica onde máis de
500 participantes de idades comprendidas entre
os 6 e os 16 anos resolven un problema real relacionado coa ciencia, a tecnoloxía e a innovación en
primeira persoa a través das diferentes actividades
organizadas na “Opengune”. Neste espazo aberto,
Euskaltel participou cunha charla impartida pola psicóloga Edurne Donlo sobre o uso correcto do móbil
por parte dos menores de idade. Este ano participou
xunto co Goberno Vasco, a ikastola Lauaxeta e Azti
Tecnalia na mesa de debate sobre educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts and Maths).

O ano 2017 supuxo a extensión dos horizontes das
Encounters, coa celebración en Galicia da XGN R
Encounter. Trátase dun evento informático que se
celebra en Galicia, Silleda, desde fai 17 anos e que
por primeira vez contou coa participación de R na
organización. O recinto feiral de Silleda (Pontevedra)
acolleu a 1.200 persoas, entre participantes e visitantes ao redor das novas tecnoloxías.
Gamegune: É o torneo máis prestixioso de Hearthstone do Estado que alcanzou a súa 17ª edición. Destinado aos profesionais e afeccionados aos videoxogos en liña, responde ao obxectivo da Fundación de
Divulgación de Novas Tecnoloxías.
E-Games – Gamegune Open: A Fundación creou
unha nova plataforma de videoxogos online para dar
soporte á nova iniciativa de Gamegune Opens. Os
Gamegune Opens son unha serie de torneos e ligas
de varios videoxogos que se celebran ao longo do
ano, abertos a todo aquel que queira participar. Esta

En Galicia tamén se participou na First Lego League.
Women in Progress: As Xornadas Muller e Tecnoloxía
celebráronse por segundo ano co apoio da Fundación
Euskaltel Konekta para tratar de fomentar a elección
de carreiras de ciencias entre as estudantes que asisten ao evento. Para iso concéntranse en tres días un
importante número de relatorios e talleres. Esta edición celebrouse en Vitoria-Gasteiz os días 18, 19 e 22
de marzo no Museo Artium.
Innova: En abril tiveron lugar no Palacio Euskalduna
as quintas xornadas Innova para tratar temas como a
innovación, o negocio dixital e a creatividade.

Emprendizaxe e incubadoras dixitais
Bind 4.0.: A Fundación participou en 2017 no 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

Valoración cumprimento de compromisos 2017
Identificar e compartir as boas prácticas de
responsabilidade social corporativa entre os provedores.

Incrementar a relación e o número de convenios
con centros educativos e tecnolóxicos.

2017
Logramos...
Valorar os criterios ESG na selección de
provedores do Grupo.
Graos de cumprimento dos compromisos adquiridos
Cumprido
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Avanzado

En proceso

Iniciando medidas

Coñecer o impacto das accións de
patrocinio e compromiso social.
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completo programa de apoio. Á súa vez, BIND 4.0 supón unha excelente oportunidade para as empresas
industriais, xa que axiliza a identificación e o contacto
co mellor talento mundial, permite o acceso a tecnoloxías punteiras, e favorece o desenvolvemento de
proxectos e solucións de Industry 4.0.
KBI: A Fundación colabora con KBI Digital, incubadora avanzada de economía dixital impulsada mediante
un convenio entre o Concello de Bilbao e a Deputación Foral de Biscaia para promover no sector da
economía dixital proxectos de emprendemento tanto
de empresas de nova creación como de empresas
xa constituídas. KBI Digital pretende ser un centro de
referencia para a innovación e desenvolvemento de
iniciativas no ámbito dixital, unha referencia para a
creación de startups de novas aplicacións e para o
desenvolvemento de empresas do sector TIC.
Global Innovation Day (Innobasque): O Global Innovation Day, promovido por Innobasque (Axencia
Vasca de Innovación), é un espazo aberto, dinámico
e participativo que reúne todos os anos a miles de
persoas. É unha maneira fácil de crear conexións,
intercambiar coñecemento e experimentar de primeira man a innovación. O Grupo Euskaltel participou cunha caseta onde explicou os últimos avances
realizados pola compañía na contorna do Big Data.
Tamén participa en Innobasque Steam, unha iniciativa pioneira de sensibilización e socialización dirixida
a axentes da educación non formal para que incorporen a educación STEAM nas súas actividades.
Bilbao Berrikuntza Garage - Innovation Lab Bilbao:
O laboratorio de innovación de Bilbao (InnolabBilbao) é un espazo de innovación aberto onde tecnoloxía e empresa se xuntan para buscar novas solucións tecnolóxicas aos retos empresariais de cada
día. O obxectivo fundacional principal é promover e

fomentar o encontro con profesionais, asociacións
ou outros organismos de todos os ámbitos empresariais e económicos. De aí a participación decidida
polo Grupo Euskaltel.

Tecnoloxía Social
HETEL: Euskaltel é un aliado estratéxico para HETEL
(Asociación de Centros de Formación Profesional de
Euskadi), xa que aposta pola formación profesional
e o seu apoio á difusión das vocacións científicas na
mocidade. Desde o ano 2009 HETEL ten en marcha
o proxecto colaborativo SHARE no que participan ao
redor de 60 alumnos do ciclo de Sistemas de Telecomunicacións e informáticos. Os alumnos traballan
en grupos para desenvolver a instalación de varios
servidores de aplicacións en cada centro, simulando
unha empresa con diferentes localizacións.
Familias Intelixentes: Euskaltel desenvolveu un
proxecto xunto coa ONG AFAE (Acción familiar de
Euskadi) en materia de conciliación, prevención de
riscos psicosociais e promoción da saúde, que inclúe
tres seminarios de formación familiar para a capacitación das persoas que constitúen os seus equipos de
traballo, na procura dun desenvolvemento óptimo da
súa vida persoal, familiar e laboral.

Posicionamento Euskaltel Konekta
Festivais de Música: Como aposta para difundir a
marca Euskaltel Konekta, a Fundación estivo presente nos tres festivais de música que organiza Last Tour
en Euskadi. O BBK Live, un festival de música pop e
rock que se celebra con carácter anual no mes de xullo na cidade de Bilbao, entre os máis importantes do
Estado. O Kutxa Kultur, unha nova aposta na cidade de
Donostia. E, por último, o Azkena Rock, un festival rock
de bandas underground xunto con cabezas de cartel
coñecidas. Ademais, instaláronse diferentes casetas
onde se deu servizo de wifi a todos os asistentes.

Obxectivos
da Fundación
Euskaltel
Konekta
Os obxectivos
principais da
Fundación Euskaltel
Konekta son impulsar
a relación da xente
nova coas TIC
apoiando actividades
relacionadas coas
novas tecnoloxías;
ter presenza na
sociedade ao difundir
o coñecemento e
uso responsable
das TIC; ser un
referente no sector
das TIC en Euskadi,
Galicia e Asturias
participando en
todas as iniciativas e
eventos relacionados
con esta temática; e
proxectar a imaxe de
globalidade como
xanela ao exterior de
iniciativas TIC de éxito
xeradas nos territorios
nos que opera.

Compromisos para 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 2018-20.

2018
Imos traballar en...
Homoxeneizar a actividade de
relación entre as tres compañías
Euskaltel, R e Telecable.

Revisar o tecido
asociativo en clave de
xestión corporativa.

Consolidar a actividade
da Fundación Euskaltel
Konekta no Grupo.
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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
na consecución do Plan Estratéxico 2017-2019 a
través dos catro alicerces. A innovación é, ademais,
un dos valores corporativos, fundamental para o
modelo de negocio do Grupo.
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Contribuíndo á
dixitalización e
transformación dixital
Sendo o Grupo Euskaltel unha empresa do sector da
telecomunicación, a innovación continua e o uso das últimas
tecnoloxías son imprescindibles para ser eficientes e ofrecer servizos
que están á última no sector.
O Grupo Euskaltel contempla na súa estratexia
a longo prazo estar á vangarda en innovación
como elemento fundamental para diferenciarse
da competencia. As novas tecnoloxías son a base
dun negocio en constante actualización, cuns
clientes cada vez máis esixentes e multitude de
opcións tecnolóxicas no mercado.
A estratexia do Grupo, como operador líder
do mercado, é potenciar e ampliar a oferta de
produtos e servizos para que os seus clientes
poidan dispor das opcións máis avanzadas do
mercado en TV, Banda Larga fixa e en mobilidade. Co obxectivo de facilitar a vida diaria dos
consumidores e proporcionarlles os servizos e
produtos máis necesarios e efectivos, o Grupo
traballa de forma continua na actualización de
todos os sistemas e trata de anticiparse á com-

petencia en diferentes tendencias identificadas
grazas á escoita activa dos grupos de interese e
ao Customer Experience.
En 2017, a actividade de innovación do Grupo centrouse na mellora da excelencia operativa, o desenvolvemento de novas áreas de negocio e a innovación de produto, entre outros, en áreas como
IOT, televisión ou WIFI e mobilidade. Ademais,
neste campo realizouse unha vixilancia normativa
e tecnolóxica do 5G para o seu coñecemento e
desenvolvemento en próximos exercicios.
A Unidade Corporativa de Innovación, ademais,
estuda e analiza as tendencias do sector, as novas tecnoloxías, así como a viabilidade do Grupo
para impulsar novos produtos e servizos no momento oportuno.

Innovación dixital
Investimento en innovación
O Grupo Euskaltel é consciente do seu papel
de liderado nos territorios de Euskadi, Galicia
e Asturias no ámbito das tecnoloxías, sendo
a súa actividade especialmente relevante no
apoio á innovación, o fomento dunha cultura
dixital e o impulso da dixitalización na contorna
empresarial e na vida das persoas.
En 2017, o Grupo investiu máis de 14 millóns en
I+D+i, impulsando diferentes programas que
contribúen á dixitalización das empresas e ao

impulso de startups tecnolóxicas que ao mesmo tempo teñen un impacto no desenvolvemento económico local.
Así mesmo, o Grupo Euskaltel apoia a innovación sustentable tendo en conta a capacidade
das novas tecnoloxías para contribuír no ámbito
social e ambiental das comunidades. Impúlsase
tamén a investigación como a base para crear
dispositivos e servizos novos que incorporen
todas as posibilidades que ofrece a transformación dixital.
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Proxectos destacados
En 2017, o Grupo lanzou numerosos produtos,
principalmente referentes á mellora das capacidades de rede e ao lanzamento de novos servizos Cloud e de Internet das Cousas (IoT).
O Grupo Euskaltel lanzou durante o exercicio o
primeiro descodificador de TV do Estado con
aplicacións Android TV e calidade de imaxe
4K, xuntando o mundo de Internet e a última
tecnoloxía en televisión. O 4K é actualmente a
máxima resolución alcanzada, catro veces me-

É a nosa forma de responder ao
noso compromiso de proximidade
cos nosos usuarios, de responder ás
súas necesidades e de sorprendelos
cos nosos produtos
FRANCISCO ARTECHE
Conselleiro Delegado
llor que a alta definición (HD). Os clientes dos
mercados respectivos do Grupo Euskaltel poden dispor das aplicacións Android na televisión. Este lanzamento supón o punto de partida
cara a novas oportunidades de negocio para os
desenvolvedores de apps.

O futuro ábrese a un ecosistema de profesionais e empresas especializadas, en aplicacións
para dotar de contidos a televisión, co Grupo
Euskaltel como principal impulsor de iniciativas
innovadoras neste campo. O Grupo impulsou
tamén o programa StartUps Euskaltel e StartUps
R, un programa estratéxico da compañía que
abre as portas aos emprendedores e ás iniciativas innovadoras, co obxectivo de conectar os
seus proxectos cos sectores produtivos e converter as súas ideas en realidades empresariais.
Está dirixido principalmente a startups tecnolóxicas en áreas estratéxicas para o Grupo: Internet
das Cousas, Intelixencia Artificial, Ciberseguridade, novas tecnoloxías de rede e comunicacións, WiFi e 5G, novos contidos e aplicacións
sobre o Desco 4K. Grazas a este proxecto, incorporáronse á primeira edición do programa
de StartUps máis de 40 empresas en Euskadi e
Galicia, prestándolles servizos de telecomunicacións de liñas gratuítas, equipamento, formación, workshops, networking e visibilidade.
Ademais, o Grupo Euskaltel pon ao alcance
das empresas clientes todas as oportunidades que ofrece a tecnoloxía co obxectivo de
incrementar a súa competitividade e espremer
ao máximo as potencialidades do ecosistema
tecnolóxico e innovador. Mediante xornadas
organizadas polo Grupo en colaboración con
empresas referentes no sector compártese
unha visión práctica do proceso transformador

Valoración cumprimento de compromisos 2017
Desenvolver e introducir
novos tipos de sensores no
mercado e monitorizar a
calidade de rede propia.

Apoiar o emprendimiento a través dun
Plan de axuda a startups e un Plan de
vixilancia tecnolóxica en colaboración
con axentes de innovación externos.

Lanzar un novo servizo para introducir
as pemes na industria 4.0 permitindo o
almacenamento e a análise dos datos de cada
elemento de produción.

2017
Logramos...
Integrar o IoT residencial
de sensórica específica.
Graos de cumprimento dos compromisos adquiridos
Cumprido
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Avanzado

En proceso

Iniciando medidas

Achegar recomendacións para
axudar ás familias a mellorar a súa
eficiencia enerxética no fogar.
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que se abre coa utilización das Tecnoloxías da
Información e da Comunicación.

de Euskaltel, baseado nas últimas tecnoloxías de
analítica de datos a través do Big Data.

invertidos
en I+D+i

Outra grande iniciativa para apoiar a innovación en Euskadi é a aposta de Euskaltel polas
actividades investigadoras de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividade da Universidade
de Deusto. Para iso, renovou o seu compromiso
de apoio para os vindeiros catro anos e impulsará o desenvolvemento da Cátedra de Economía Dixital, creada recentemente no Instituto.

O laboratorio de innovación de Bilbao (InnolabBilbao) é un espazo de innovación aberto onde tecnoloxía e empresa se xuntan para buscar novas
solucións tecnolóxicas aos retos empresariais de
cada día. Está promovido pola Asociación Centro
de Innovación de Bilbao cuxos socios fundadores
son Fundación BBK, Corporación Mondragón,
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O Manifesto de Orkestra sobre os 10 principais
retos de futuro de Euskadi identifica a economía dixital como un aspecto crítico para o
desenvolvemento da competitividade do País
Vasco e, nese contexto, Euskaltel é a empresa líder, referente de innovación e impulsor do
desenvolvemento tecnolóxico no territorio.

14 M

StartUps
apoiadas

Pola súa banda, a Fundación Euskaltel Konekta
apoiou e impulsou unha multitude de programas
relacionados coa innovación, como Bind 4.0 ou
Innolab. 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.
En 2017 participouse como empresa tractora nun
proxecto que se concreta en deseñar un modelo
preditivo que mellore a fidelización dos clientes

O Plan StartUps do Grupo
responde ao compromiso de
Euskaltel co desenvolvemento
e a transformación dixital da
sociedade vasca, galega e
asturiana
FRANCISCO ARTECHE
Conselleiro Delegado
Deustotech, IBM e Euskaltel. Tamén forman parte da iniciativa Iberdrola e o Concello de Bilbao a
través de Bilbao Ekintza. O obxectivo fundacional
principal é promover e fomentar o encontro con
profesionais, asociacións ou outros organismos
de todos os ámbitos empresariais e económicos.

Compromisos para 2018
Desenvolver e
implementar o IoT en
residencial e PEMES.

Desenvolver tecnoloxía
facilitadora de proxectos de
transformación dixital para empresas.

Desenvolver novos servizos de TV
que amplíen as capacidades do
novo descodificador Desco 4K.

2018
Imos traballar en...
Implementar interfaces
de usuario baseadas en
Intelixencia Artificial.

Implementar novos
sistemas wifi
mellorados.
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Sobre esta
Memoria
A elaboración desta Memoria baseouse no sistema de reporte
de información financeira e non financeira implementado no
Grupo Euskaltel, así como nas iniciativas desenvolvidas nos tres
territorios: Euskadi, Galicia e Asturias.

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. Ademais, estase
a traballar na ampliación e integración do sistema de Reporting que permita introducir no alcance todos os indicadores dos tres negocios
integrados nos próximos exercicios. Todos os
datos informados, exceptuando os indicadores
económicos, teñen en conta Telecable desde o
1 de xaneiro de 2017. Os datos de CINFO consolidan unicamente nos indicadores económicos.
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 2017, e forma parte do Informe de
Xestión, someténdose aos mesmos criterios de
aprobación, depósito e publicación que o mesmo, co obxecto de dar cumprimento ao Real
Decreto-lei 18/2017, de 24 de novembro.. Así
mesmo, a Memoria segue as Recomendacións
de Bo Goberno da CNMV.

* A análise de materialidade consiste en identificar os asuntos relevantes para a empresa a través de variables internas e
externas relacionadas con ela.
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Análise de
Materialidade

O Grupo Euskaltel realizou no exercicio 2017 unha
análise de materialidade desenvolvido 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 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, para a análise externa 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.
Tamén se realizou unha análise interna que tivo
en conta a estratexia do Grupo Euskaltel, as súas

políticas, información sobre os seus retos futuros,
alianzas estratéxicas e documentación de iniciativas levadas a cabo no ámbito da Sustentabilidade.
O resultado destas análises foi a identificación de
80 temas relevantes relacionados coa Responsabilidade Social Empresarial que se agruparon en
36 temas materiais para o Grupo Euskaltel, e que
foron avaliados polas áreas corporativas de Auditoría Interna, Comunicación, Económico-Financeiro, Compliance, Ambiente, Mercadotecnia-Cliente,
Relacións Institucionais, Estratexia, Recursos Humanos, Xurídico, Compras, Innovación e Relación
con Investidores. A avaliación consistiu en valorar
a importancia que ten cada un dos temas materiais
para as áreas involucradas, considerando tanto o
impacto nas operacións como o impacto na reputación. Como resultado obtivéronse 18 temas prioritarios segundo a análise interna e externa que
representa mediante a seguinte matriz a importancia tanto para a empresa como para os grupos de
interese do Grupo Euskaltel. Estes temas materiais
son o foco da Memoria.

MATRIZ DE MATERIALIDADE
1.

Importancia para os grupos de interese

Moi
Alta

Empleabilidade
local

11.

Formación e
desenvolvemento
do talento

2.

Prevención da
corrupción e o
fraude

12.

3.

Xestión de riscos

4.

Cumprimento
normativo

Política retributiva
e recoñecemento
asociados ao
cumprimento de
obxectivos

13.

5.

 rácticas éticas
P
nos negocios

Contribución ao
desenvolvemento
local

6.

 xperiencia do
E
cliente: Calidade
do servizo e
satisfacción do
cliente

14.

Inclusión e
accesibilidade
de produtos e
servizos

15.

7.

 rivacidade da
P
información e
protección de
datos

Despregamento
responsable da
Rede

16.

 ficiencia no uso
E
de recursos

6

18

16

5

2

14
12
10

11

1

13

8
4

Media
9

15

7

Baixa
Baixa

Media

Alta

Importancia para a empresa
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10.

3

17

Alta

Funcionamento
e composición
do Consello
(equilibrado,
diverso, etc.)

8.

Ciberseguridade
para a protección
do cliente

17.

Políticas e
Sistemas de
Xestión

9.

Dixitalización,
transformación
dixital

18.

Apoio a
provedores locais

Moi Alta
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Diálogo cos Grupos
de Interese

A política de Responsabilidade Social do Grupo, aprobada polo Consello de Administración
o 24 de maio de 2016, establece os compromisos e liñas xerais que debe cumprir cada
axente. Así mesmo, o Plan Director RSE baséase nas expectativas identificadas en consultas aos grupos de interese que se coñeceron
a través de diferentes enquisas e estudos. Os
valores corporativos do Grupo Euskaltel de
proximidade e honestidade non só definen os
comportamentos dos profesionais da empresa,
senón que representan ao Grupo tamén na súa
relación con todos os seus grupos de interese.
Ademais, un dos factores diferenciais do Grupo
é a creación de valor a nivel local, construíndo
un ambiente de confianza con todos os axentes
de cada territorio nos que o Grupo opera.
Ademais, o Grupo desenvolveu un Plan de Comunicación que contempla a todos os grupos
de interese e basea as súas accións na misión e
os obxectivos do Grupo Euskaltel así como nos
valores corporativos mencionados. 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 a 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. Os grupos de
interese foron revisados en 2017 por cada unha
das principais áreas do Grupo co obxectivo de
identificar todos os axentes que se relacionan coa
Compañía de forma directa. Deste xeito preténdense actualizar e enfocar as accións desenvolvidas, así como proporcionar canles formais máis
relacionadas co público obxectivo.

Durante o exercicio 2017, actualizouse o funcionamento do mecanismo da Canle Ética, a través
da cal se pon a disposición dos profesionais do
Grupo, clientes, provedores e terceiros unha ferramenta para comunicar, con garantías de seguridade e 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.

O Código Ético do Grupo
Euskaltel comprométese a
basear a súa relación cos Grupos
de Interese en criterios éticos
e de transparencia, actuando
de maneira responsable e
próxima e adaptándose ás súas
preocupacións e necesidades.

Un dos principais programas do Grupo Euskaltel
para a comunicación cos clientes foi o Customer
Experience, unha ferramenta que serviu para coñecer mellor os clientes e poder desenvolver os
produtos e servizos que máis lles axuden no seu
día a día. Ademais, a escoita activa foi especialmente importante para coñecer as inquietudes
dos empregados que, a través da enquisa de
satisfacción, puideron transmitir as súas opinións
sobre a forma en que funciona a Compañía e os
retos futuros aos que se enfronta.
En canto aos accionistas, o 2017 foi especialmente relevante. A área corporativa de relación
con investidores intensificou neste exercicio os
roadshows e as interaccións cos analistas, e desenvolvéronse listas de distribución para mantelos
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informados do constante crecemento do Grupo.
Así, un dos fitos máis importantes do ano foi o Investor Day, celebrado en novembro, para compartir
publicamente os principais logros e a estratexia que
se vai seguir nos vindeiros anos. Como xa é habitual, o Grupo continuou construíndo unha rede de
confianza coa Sociedade a través das súas accións
de patrocinio, 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 as principais necesidades.

Así mesmo, mantense unha relación fluída e directa cos provedores do Grupo a través da área de
Compras, cuxo papel é fundamental para detectar
as inquietudes ao longo da cadea de subministración. Por último, a política de portas abertas por
parte do Equipo Directivo facilita o intercambio
de información e o envío de consultas. En 2017, 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 dixitalización e
a calidade do servizo prestado.

Principais grupos de interese e canles
de diálogo do Grupo Euskaltel

Grupos de interese

Ferramenta de
comunicación

Principais expectativas
identificadas

Organismos sociais, universidades e centros
educativos, centros de investigación, axentes
económicos, comunidade local, xeradores
de opinión, asociacións de consumidores e
medios de comunicación

Redes sociais
Relación con medios
Colaboración con universidades
e outras institucións

Empleabilidade local, compromiso
coas asociacións e institucións locais,
iniciativas sociais e fomento da
cultura.

Empresa, residencial, institucións e sector
público

Páxinas web de Euskaltel e R
Aplicacións móbiles
Reclamacións
Customer Experience

Atención próxima ao cliente, transparencia
nas tarifas, inclusión dixital, calidade de
servizo, investimento en I+D+i, saúde dixital
e privacidade dos datos entre outros.

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

Calidade de vida no traballo, benestar
e saúde, igualdade de oportunidades,
compromiso cos empregados, formación
e desenvolvemento.

Provedores
e aliados

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

Enquisa de satisfacción

Compra local e transparencia e
igualdade de oportunidades.

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

 ficina de relación
O
con investidores
Xunta xeral de accionistas

Resultados en ratings,
xestión de riscos e resultados
financeiros.

Canle Ética

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

Sociedade

Clientes

Administracións
Públicas

Accionistas e
investidores

TODOS

Periodicidade
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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. 57)

Grupo

Euskaltel, S.A

Grupo

Grupo Euskaltel en 2017 (páx. 6)
Capital Cliente (páx. 34 y 35)

Grupo

Contraportada

Grupo

Grupo Euskaltel en 2017 (páx. 6)

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

Euskaltel, S.A
Capital Organizativo e Cultural (páx. 13)
Grupo Euskaltel en 2017 (páx. 6)
Capital Cliente (páx. 31)
Grupo Euskaltel en 2017 (páx. 6 e 7)
Capital Humano (páx. 21 e 22)

Grupo
Grupo
Grupo

Capital Humano (páx. 21 e 22)
Ver Anexo 102-8 (páx. 74)

Grupo

Grupo

Grupo

102-9

Cadea de
subministración

Capital Relacional (páx. 47)
Os provedores de Grupo Euskaltel en 2017 están situados
na CE, salvo 22 que se atopan en Australia (1), China (2),
Colombia (1), Israel (1), Suiza (3), Taiwán (2), EEUU (12).
Ver Anexo (páx. 75)

102-10

Cambios
significativos na
organización e
a súa cadea de
subministración

Carta do Presidente e do Conselleiro Delegado (páx. 2)
Grupo Euskaltel en 2017 (páx. 6)
Capital Organizativo e Cultural (páx. 14)
Capital Relacional (páx. 47)

102-11

Principio ou enfoque
de precaución

102-12

Iniciativas externas

102-13

Participación en
asociacións

Capital Organizativo e Cultural (páx. 16)
Apartado E. do Informe Anual de Goberno Corporativo
2017 do Grupo Euskaltel.
Carta do Presidente e do Conselleiro Delegado (páx. 5)
Capital Natural (páx. 42)
Capital Relacional (páx. 48 e 49)

Grupo

Grupo

17

Capital Relacional (páx. 48 e 49)
Outra información (páx. 57)

Grupo

17

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

Grupo

Capital Organizativo e Cultural (páx. 16)

Grupo

Estratexia
102-14
102-15
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Declaración do
máximo órgano de
goberno
Impactos, riscos e
oportunidades

MEMORIA DE EMPRESA RESPONSABLE 2017

Standards

Descrición

Observacións/referencia directa (páxina)

Alcance

ODS

Pacto
mundial

Ética e integridade
Valores, principios,
estándares e normas
de comportamento

Capital Organizativo e Cultural (páx. 17)
Capital Humano (páx. 22)

Grupo

16

Principio
6

Mecanismos para
a consulta e a
resolución de
dúbidas sobre ética

Ata o 2017, nas Intranets de R e Euskaltel estaban publicados
os correspondentes Códigos Éticos e de Conduta que recollían
tanto a ética de cada organización como as condutas rexeitables dos empregados. Os empregados de Telecable, pola súa
banda, aceptaron formalmente unha política antisuborno e anticorrupción proveniente do seu antigo socio Zegona. En decembro de 2017 foi aprobado polo Consello de Administración
o Código Ético, a Política Anticorrupción e a Canle Ética, que recolle tanto a ética da organización como as condutas rexeitables
dos empregados, para a súa aplicación ás empresas do Grupo
Euskaltel, que foron trasladados formalmente mediante unha comunicación oficial do Presidente a todos os profesionais do Grupo. Proximamente, co obxecto de consultar dúbidas, así como
para a interposición de denuncias relativas a incumprimentos
da normativa referida, a Canle Ética estará a disposición non só
dos profesionais do Grupo Euskaltel, senón de calquera terceiro
a través da páxina web de cada unha das empresas do Grupo.
Ata o momento que a Canle estea operativa, poderanse realizar
denuncias e/ou comunicacións por correo postal segundo o establecido na Canle Ética do Grupo Euskaltel.

Grupo

16

Principio
6

102-18

Estrutura de
goberno

Capital Organizativo e Cultural (páx. 14)

Grupo

102-19

Toma de decisións

Grupo Euskaltel en 2017 (páx. 11)
Outra información (páx. 57)

Grupo

Grupo Euskaltel en 2017 (páx. 11)
Capital Organizativo e Cultural (páx. 18)

Grupo

Outra información (páx. 60)

Grupo

16

Capital Organizativo e Cultural (páx. 13 e 17)
Capital Humano (páx. 24)

Grupo

5 16

Capital Organizativo e Cultural (páx. 13 e 14)
Apartado C.1.3 do Informe Anual de Goberno Corporativo 2017
do Grupo Euskaltel.

Grupo

16

Capital Organizativo e Cultural (páx. 14 e 15)

Grupo

5 16

Apartado D.6 do Informe Anual de Goberno Corporativo 2017
do Grupo Euskaltel.

Grupo

16

102-16

102-17

Goberno

102-20

102-21

102-22

102-23

102-24

102-25

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
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Standards

Descrición

Observacións/referencia directa (páxina)

Alcance

102-26

Participación do
máximo órgano
de goberno no
establecemento da
misión, os valores e
a estratexia

Carta do Presidente e do Conselleiro Delegado (páx. 5)
Grupo Euskaltel en 2017 (páx. 9 e 10)
Más información en el Apartado E del Informe Anual de
Gobierno Corporativo 2017 del Grupo Euskaltel.

Grupo

102-27

Coñecemento
colectivo do máximo
órgano de goberno

O Consello de Administración é informado anualmente dos temas relacionados coa xestión económica, social e ambiental.
A Política de RSE, aprobada en 2016, implementouse en 2017 e
continúa en desenvolvemento.

Grupo

Capital Organizativo e Cultural (páx. 15)

Grupo

Apartado E. do Informe Anual de Goberno Corporativo 2017 do
Grupo Euskaltel.

Grupo

Apartado E. do Informe Anual de Goberno Corporativo 2017 do
Grupo Euskaltel.

Grupo

Capital Organizativo e Cultural (páx. 18 e 19)

Grupo

O Consello de Administración é o órgano responsable da revisión e aprobación da presente Memoria de Empresa Responsable 2017, tras a súa verificación por un terceiro.

Grupo

O Conselleiro Delegado é a persoa encargada de trasladar ao
Consello toda a información sobre a evolución da Compañía.

Grupo

ODS

Goberno

102-28

102-29

102-30

102-31

102-32

102-33

102-34

102-35
102-36

102-37
102-38

102-39
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Avaliación do
desempeño do
máximo órgano de
goberno
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
Implicación dos
grupos de interese
na retribución
Cociente anual de
retribución
Porcentaxe de
incremento do
cociente anual de
retribución

Con carácter xeral ao longo do 2017 leváronse ao Consello temas relacionados coa Formulación das contas anuais e proposta de aplicación de resultados, Información pública periódica,
Orzamentos e definición de obxectivos, Apoderamentos. Retribución do Consello de Administración e da alta dirección, aprobación de diferentes informes anuais, convocatoria da Xunta
Xeral de Accionistas, formulación das propostas de acordo e
dos correspondentes informes de administradores, novas políticas corporativas, proceso de integración de R, adquisición de
Telecable, así como o desenvolvemento do Plan de RSE 20162018, entre outros.
Apartado A.1. Informe Anual sobre Remuneracións 2017 de
Euskaltel, S.A.

4

16

Grupo

Grupo

Apartado A.2. Informe Anual sobre Remuneracións 2017 de
Euskaltel, S.A.

Grupo

Capital Organizativo e Cultural (páx. 13)

Grupo

A relación entre remuneracións é do 49%.

Grupo

O incremento salarial no soldo medio foi dun 2,0% a nivel Grupo.

Grupo

16

Pacto
mundial
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Pacto
mundial

8

Principio
1e3

1 8
16

Principio
6

Participación dos grupos de interese
102-40
102-41
102-42

102-43

102-44

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

Outra información (páx. 60)

Grupo

Capital Humano (páx. 23)

Grupo

Outra información (páx. 60)

Grupo

Outra información (páx. 59 e 60)
Ver Anexo (páx. 74)

Grupo

Outra información (páx. 58)

Grupo

Capital Organizativo e Cultural (páx. 13)
Para facilitar a consecución dos seus obxectivos empresariais, o Grupo Euskaltel participa nas seguintes empresas:
Hamaika Telebista Hedatzeko Taldea e Safelayer Secure
Comunications.

Grupo

Outra información (páx. 58)

Grupo

Outra información (páx. 58)

Grupo

Outra información (páx. 57)

Grupo

Outra información (páx. 57)

Grupo

Exercicio 2017

Grupo

Exercicio 2016

Euskaltel
eR

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 de
contidos do informe
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

Anual

Grupo

Contraportada (páx. 76)

Grupo

Informe de verificación (páx. 61)

Grupo

Táboas GRI Standards (páx. 62-75)

Grupo

Informe de verificación (páx. 61)

Grupo

GRI 103 Enfoque de xestión
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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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.
201-1

Avaliación do
enfoque de xestión

201-2

Implicacións
financeiras e
outros riscos e
oportunidades do
cambio climático

201-3

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

201-4

Asistencia
financeira
recibida de
administracións
públicas

Capital Relacional (páx. 46)
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 do mesmo
non se derivan riscos para a actividade da empresa que non esteamos a xestionar. Como principal medida do seu impacto no cambio climático, o Grupo
Euskaltel calcula a súa pegada de carbono anualmente e elabora os Informes
de emisións de GEI seguindo un método establecido xunto con 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 infome de
CDP, dispoñible en https://www.cdp.net/es/climate.
O Grupo Euskaltel aboa para todos os seus empregados na súa cotización
mensual á Seguridade Social un importe en función do seu salario para o Sistema Público de Prestacións. Ademais, ten habilitado un sistema de achega
privado con carácter voluntario, con vantaxes fiscais, para aqueles empregados que queiran facer unha achega individual. Ademais, todos os empregados
do Grupo Euskaltel dispoñen dunha serie de beneficios sociais, que ou ben
teñen que ver cos produtos ou servizos que se prestan, ou ben están relacionados co benestar e saúde.
No ano 2017, o volume de subvencións cobradas foi de 64 mil euros.
En 2016, foron 248 mil euros e, en 2015, 367 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 e 1.
Cociente de salario
de entrada base por
A relación entre o salario inicial e o salario mínimo local do Grupo en 2017 é de
Principio
202-1
xénero comparado
Grupo 1 5 8
1,36 en mulleres e de 1,58 en homes.
1e6
co salario mínimo
local
O Comité de Dirección está integrado polo Conselleiro Delegado e os Directores de Centros de Decisión. Deles dependen as Direccións de Función, a maioría procedentes da comunidade local. Pola súa banda, o Equipo Directivo do
Porcentaxe de
Grupo está formado polo Presidente, o Conselleiro Delegado, os Directores de
directivos que
Principio
8
202-2
Centros de Decisión e os Directores de Función. O Grupo Euskaltel considera
Grupo
proceden da
6
que a súa política de “portas abertas” despregada a través do seu Equipo Direccomunidade local
tivo, como responsables últimos das persoas da organización, é a mellor forma
de canalizar as suxestións que estas puidesen ter en relación co desempeño e
marcha do Grupo en Euskadi, Galicia e Asturias.

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.
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203-1

Investimento en
infraestruturas e
servizos de apoio

Capital Cliente (páx. 34, 35 e 36)

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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Alcance
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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. 47)
12
204-1
Grupo
provedores locais
Ver Anexo (páx. 75)

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
en relación con riscos
Durante o ano 2017, non se realizaron avaliacións de riscos relacionaPrincipio
16
205-1
Grupo
relacionados con
dos coa corrupción.
10
corrupción
O órgano responsable de supervisar o cumprimento do Código é o
Comité de Defensa Corporativa, que é responsable en última instancia
do efectivo exercicio da vixilancia e seguimento da contorna normativa
que afecta a toda a nosa actividade.

205-2

205-3

Comunicación
e formación
sobre políticas e
procedementos
anticorrupción

Incidentes confirmados
de corrupción e accións
desenvolvidas

Por outra banda, no mes de xuño o Consello de Administración designou un Compliance Officer do Grupo Euskaltel a quen asignou o
labor de reducir calquera risco de incumprimento normativo, ademais
de supervisar, controlar e vixiar o adecuado cumprimento de todas as
normas que lle sexan de aplicación.
Así mesmo, en decembro de 2017 o Consello aprobou unha Política
Anticorrupción que forma parte do Sistema de Goberno Corporativo
do Grupo Euskaltel, como ferramenta para promover o cumprimento
da legalidade en materia anticorrupción por parte de todo o Grupo,
desenvolvendo o valor da honestidade incluído no Código Ético do
Grupo fronte a calquera forma de suborno ou corrupción.
Durante o ano 2017 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. 43)
Grupo
peso ou volume

301-2

Materiais reciclados
consumidos

• Compra de equipos de cliente valorizados fronte a total de equipos
comprados: 1,95% en 2017.
• Uso de papel reciclado sobre o total do papel usado en todas as
utilidades: 2,8% en 2017. Ver Anexo 301-2 (páx. 74)
• Os equipos de cliente reacondicionados fronte ao total de equipos
postos no mercado foron do 55%. (Ver 301-3)

301-3

Produtos reutilizados e
materiais de envasado

Capital Natural (páx. 41)
Ver Anexo 301-3 (páx. 74)

Grupo

8 12

Principio
7e8

Grupo

8 12

Principio
7, 8 e 9

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.
302-1

Consumo de enerxía
dentro da organización

Capital Natural (páx. 43)

Grupo

7 8
12 13

Principio
7e8

302-2

Consumo de enerxía
fóra da organización

Capital Natural (páx. 43)

Grupo

7 8
12 13

Principio
7e8

302-3

Intensidade enerxética

Capital Natural (páx. 43)

Grupo

7 8
12 13

Principio
8
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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. 43)
O Grupo Euskaltel definiu o Plan de Eficiencia Enerxética para
2019, no que se recollen as medidas establecidas para o aforro no consumo, tanto eléctrico como de combustible, onde se
destacan as seguintes accións:
• Auditoría de Eficiencia Enerxética, co obxecto de identificar
actuacións dentro dos procesos de consumo enerxético que
poidan contribuír ao aforro e a eficiencia da enerxía consumida.
• Campañas de sensibilización das persoas con relación ao aforro enerxético.
7 8 12 Principio
Redución do consumo
• Racionalización do uso de luminarias nos edificios centrais,
302-4
Grupo
de enerxía
con mecanismos de apagado automático de luminarias (nos
7, 8 e 9
13
CPD) e continuando cos existentes (zonas de corredores e de
oficinas).
• Instalación de equipamento máis eficiente enerxeticamente nos CPD (servidores) e consolidación dos servidores
existentes.
• 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.
Reducións nos
7 8 12 Principio
requirimentos
Téñense en conta os requisitos de consumo dos equipos de
302-5
Grupo
enerxéticos dos
cliente durante a homologación dos mesmos (Grupo).
7, 8 e 9
13
produtos e 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. 43)
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.,
Consumo de auga por
Aqualia e Viaqua, dependendo da localización dos centros de
Principio
6 12
303-1
Grupo
fontes
traballo. No caso de Telecable, a auga procede da Empresa Mu7e8
nicipal 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.
Fontes de
auga afectadas
Durante o 2017 non se rexistraron fontes de auga afectadas
Principio
6 12
303-2
Grupo
significativamente por
pola captación.
7e8
extracción de auga
Auga reciclada e
Principio
6 8 12
303-3
Non se usa nin se consome auga reutilizada, nin reciclada.
Grupo
reutilizada
8e9

GRI 304 Biodiversidade

Tema non material para o Grupo Euskaltel.
Instalacións operativas
propias, arrendadas,
xestionadas que sexan
adxacentes, conteñan
304-1
ou estean situadas
O Grupo Euskaltel non é propietario de chan en hábitats ricos
en áreas protexidas e
en biodiversidade e durante o 2017 non se rexistraron impactos
áreas non protexidas
sobre a biodiversidade nin en áreas protexidas, de patrimonio
de gran valor para a
universal ou reservas da biosfera. Debido a iso, non se afectou
biodiversidade
a áreas onde existen hábitats de especies en perigo de extinImpactos significativos
ción.
das actividades,
304-2
produtos e servizos
sobre a biodiversidade
Hábitats protexidos ou
304-3
restaurados
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Grupo

6 14 15

Principio
8

Grupo

6 14 15

Principio
8

Grupo

6 14 15

Principio
8
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Grupo

6 14
15

Principio
8

GRI 304 Biodiversidade

Tema non material para o Grupo Euskaltel.
Especies da Lista
Vermella da IUCN e
O Grupo Euskaltel non é propietario de chan en hábitats riincluídas nas listaxes
cos en biodiversidade e durante o 2017 non se rexistraron
de conservación
impactos sobre a biodiversidade nin en áreas protexidas, de
304-4
nacionais cuxos
patrimonio universal ou reservas da biosfera. Debido a iso,
hábitats se atopan en
non se afectou a áreas onde existen hábitats de especies 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. 43)
As fontes de emisión consideradas no alcance 1 son: o consu3 12
Emisións directas de
mo de combustible polos grupos electróxenos e polos coches
Principio
13 14
305-1
Grupo
GEI (alcance 1)
de frota en misións de traballo, máis os motivados por escapes
7, 8 e 9
15
de gases fluorados.
Ver Anexo 305-1 (páx. 74)
Capital Natural (páx. 43)
3 12
Emisións indirectas de
A fonte de emisión considerada no alcance 2 é o consumo
Principio
13 14
305-2
Grupo
GEI (alcance 2)
eléctrico.
7, 8 e 9
15
Ver Anexo 305-2 (páx. 74)
Capital Natural (páx. 43)
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. 74)
Capital Natural (páx. 43)
As emisións (Alcance 1 e 2) son dividas entre a suma dos produtos comercializados.
Ver Anexo 305-4 (páx. 74)

Grupo

3 12
13 14
15

Principio
8

Grupo

12 13
14 15

Principio
8e9

Capital Natural (páx. 41, 42 e 43)

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. 74)

Grupo

3 12
13 14
15

Principio
8e9

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
Vertedura total de
Empresa Municipal de Augas da Coruña S.A., Aqualia e Viaqua,
3 6
Principio
306-1
augas segundo
dependendo da localización dos centros de traballo. Telecable
Grupo
7e8
12 14
calidade e destino
realiza as verteduras de augas sanitarias 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.
306-2

Residuos por tipoloxía e
método de tratamento

Capital Natural (páx. 43)

Grupo

3 6
12

Principio
7e8

306-3

Verteduras
significativas

Durante o 2017 non se rexistraron derramamentos accidentais.

Grupo

3 6
12 14
15

Principio
8
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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
Transporte de residuos
Principio
3 12
306-4
en Euskadi, Galicia e Asturias principalmente, nalgúns casos punGrupo
perigosos
8
tuais a xestores autorizados doutras comunidades autónomas. Non
se realizaron movementos transfronteirizos de residuos perigosos.
Masas de auga afectadas
Durante o 2017 non se produciron verteduras que afecten a fontes
Principio
6 14 15
306-5
por verteduras e
Grupo
de auga nin a ecosistemas.
8
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 2017 non se rexistraron multas significativas nesta materia.
Principio
16
307-1
lexislación e normativa
Grupo
Las reclamaciones de carácter ambiental se indican en el 103-2.
7e8
ambiental

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, e é realizada
polo departamento de Calidade, Ambiente, Benestar e Saúde dado
que entre as cuestións que se valoran a avaliación periódica se inNovos provedores que
clúen os resultados das auditorías internas ao sistema de xestión e
Principio
12
308-1
foron avaliados segundo
a disposición dun sistema de xestión ambiental, especialmente para
Grupo
9
criterios ambientais
os provedores cunha maior relación na valoración dos aspectos ambientais do Grupo. Actualmente estase a traballar en 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 detecnegativos na cadea
Principio
12
308-2
tou ningún provedor que teña impactos ambientais negativos sigGrupo
de valor e accións
9
nificativos.
desenvolvidas

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. 75)
Grupo
6
rotación
Beneficios ofrecidos a
empregados a xornada
Capital Humano (páx. 27)
completa que non se
En 2017 puxéronse en marcha novas iniciativas, como a posibilidade
Principio
8
401-2
Grupo
ofrecen a empregados
de que todas as persoas que traballan no Grupo e os seus familiares
6
temporais ou a xornada
directos accedan a servizos médicos en condicións vantaxosas.
parcial
Nos últimos anos os datos das persoas que se acolleron aos permisos por maternidade e paternidade son:

401-3

Permisos parentais

2015

2016

2017

Homes

13

11

13

Mulleres

14

8

9

Grupo

5 8

Principio
6

As 22 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, prePeríodo mínimo de preaviso
viamente á súa oficialización no organigrama da Compañía que se
Principio
8
402-1
en relación con cambios
Grupo
colga na Intranet, ás persoas afectadas e despois á área afectada,
3
operacionais
sen que exista un período mínimo de preaviso.

GRI 403 Saúde e seguridade ocupacional

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.
Representación de
Existen dous Comités de Seguridade e Saúde que cobren actualtraballadores en comités
mente o 75% do persoal, debido á incorporación de Telecable. En
3 8
403-1
Grupo
de saúde e seguridade
breve realizarase a constitución do Comité de Telecable e o persoal
conxuntos
representado pasará de nova a ser o 100%.
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Standards

Descrición

Observacións/referencia directa (páxina)

Alcance

ODS

Pacto
mundial

GRI 403 Saúde e seguridade ocupacional

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.
Tipos de accidentes e
cocientes de accidentes
laborais, enfermidades
Capital Humano (páx. 28)
3 8
403-2
Grupo
profesionais, días perdidos,
Ver Anexo 403-2 (páx. 75)
e absentismo, e número de
falecementos relacionados
Traballadores cun risco
Nas empresas do Grupo non se identifican actividades profesionais
ou incidencia elevada de
3 8
403-3
ou postos de traballo que teñan unha incidencia ou un risco elevaGrupo
enfermidades relacionadas
dos de enfermidade sobre os traballadores.
co traballo desempeñado
Temas de saúde e seguridade
laboral tratados en acordos
3 8
403-4
Capital Humano (páx. 27 e 28)
Grupo
formais coa representación
legal dos 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. 25)
O número de hores de formación por cargo e xénero expresado
na seguinte táboa:
4 5
Horas medias de formación
Principio
404-1
Grupo
Directivos
Xerentes
Outras profesións
anuais por empregado
6
8
Homes
2.874,5
2.429,5
9.324,5
Mulleres
777,5
1.033,5
9.156,5

404-2

Programas para mellorar as
habilidades dos empregados
e de asistencia na transición

404-3

Porcentaxe de empregados
que reciben avaliacións
de desempeño e
desenvolvemento profesional

No Grupo Euskaltel foméntase a formación de carácter práctico en
competencias, tanto técnicas como de habilidades. Ademais, o Grupo
dispón dun programa de recolocación que ofrece axuda psicolóxica e
facilita a transición a través do apoio para atopar novas oportunidades
e identificar alternativas profesionais.
A porcentaxe de persoas con avaliación do desempeño é o 75%,
expresado na seguinte táboa:
2015

2016

2017

Euskaltel

98,83%

99,50%

100%

R

96,52%

95,00%

100%

Grupo

4 8

Grupo

4 5

Principio
6

Telecable non realiza avaliacións de desempeño.

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.
405-1

Diversidade dos órganos de
goberno e o persoal

Ver Anexo 405-1 (páx. 75)

Grupo

5 8
10

Principio
6

405-2

Cociente de retribución de
mulleres en relación cos
homes

En liña coa nosa política sobre a xestión de persoas, os salarios son
individuais, é dicir, retribúese a cada persoa en función da súa responsabilidade, desempeño e achega de valor á compañía, non establecéndose diferenzas por razón de sexo, idade, entre outros.

Grupo

5 8
10

Principio
6

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
Principio
406-1
e accións correctivas
En 2017 non se produciron incidentes de discriminación.
Grupo
6
16
implantadas

GRI 407 Liberdade de asociación e negociación colectiva

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.
Operacións ou provedores
nos que a liberdade de
Principio
8 16
407-1
Capital Humano (páx. 23)
Grupo
asociación e negociación
3
colectiva pode estar en risco

GRI 408 Traballo infantil

Tema non material para o Grupo Euskaltel.
Operacións e provedores
A legalidade vixente garante esta prohibición. O artigo 6 do Estaidentificados que levan un
408-1
tuto dos Traballadores prohibe a admisión ao traballo aos menorisco potencial de incidentes
res de idade.
de explotación infantil

Grupo

8 16

Principio
5
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Standards

Descrición

Observacións/referencia directa (páxina)

Alcance

ODS

Pacto
mundial

A legalidade vixente garante esta prohibición. 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.

Grupo

8 16

Principio
4

GRI 409 Traballo forzoso

Tema non material para o Grupo Euskaltel.

409-1

Operacións ou provedores
con risco significativo por
incidentes de traballo forzoso

GRI 410 Prácticas de seguridade

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.
O persoal de seguridade do Grupo Euskaltel non realiza funcións
Persoal de seguridade formado
de cara ao público, están debidamente identificados e recibiron a
Principio
16
410-1
en políticas ou procedementos
formación requirida en materia de normas e procedementos interGrupo
1e2
de Dereitos Humanos
nos de Euskaltel, sistemas e equipos utilizados, así como en primeiros auxilios e protección de datos.

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 no 2017.

Grupo

11 16

Principio
1

GRI 412 Avaliación de Dereitos Humanos

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 que foron obxecto
Todos os centros do Grupo Euskaltel pasan inspeccións periódide revisións ou avaliacións de
Principio
11 16
412-1
cas para garantir que están en condicións óptimas de seguridade
Grupo
impacto en materia de Dereitos
1
e saúde para traballar.
Humanos
En 2017 o persoal acudiu a xornadas sobre a integración dos valoFormación a empregados en
res corporativos no seu día a día, formando a 339 profesionais en
Principio
412-2
políticas e procedementos de
Grupo
temáticas como o respecto, a proximidade e a honestidade, entre
1e2
Dereitos Humanos
outros.
Acordos significativos de
Non hai acordos de investimento significativos que inclúan cláuinvestimento e contratos que
sulas de Dereitos Humanos ou que fosen obxecto de análise en
Principio
412-3
inclúen cláusulas de Dereitos
Grupo
materia de Dereitos Humanos, a excepción do cumprimento legal
1e2
Humanos ou foron obxecto de
en materia de seguridade.
avaliacións na materia

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
comunidade local, avaliacións
Principio
11
413-1
Capital Relacional (páx. 48-51)
Grupo
de impacto e programas de
1
desenvolvemento
Operacións con impactos
negativos significativos
O Grupo Euskaltel non ten centros de operacións que teñan ou
Principio
1 2 11
413-2
Grupo
actuais e potenciais sobre as
poidan ter efectos negativos sobre comunidades locais.
1
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 corporativos
Principio
5 8 16
414-1
avaliados segundo criterios
non se considerou necesario realizar unha análise focalizada nas
Grupo
2
sociais
prácticas laborais.
Impactos sociais negativos
Non se considerou necesario realizar unha análise focalizada na
Principio
5 8 16
414-2
na cadea de valor e accións
Grupo
súa repercusión social.
2
desenvolvidas

GRI 415 Política pública

Tema non material para o Grupo Euskaltel.
415-1
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Contribucións políticas

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

Grupo

Principio
10
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Standards Descrición

Observacións/referencia directa (páxina)

Alcance

ODS

Pacto
mundial

GRI 416 Saúde e seguridade dos clientes

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.
O Grupo Euskaltel é usuario e responsable da posta no mercado de equipos
fabricados por terceiros, asegurándose de que tanto os equipos que adquire
como os que comercializa cumpren a lexislación vixente respecto de campos
electromagnéticos. Con relación ás emisións radioeléctricas, o Grupo Euskaltel
presta especial atención ao cumprimento da lexislación vixente no seu despreAvaliación dos
gamento de rede LTE (4G), cuxas emisións se miden e informan aos organismos
impactos sobre saúde
12
416-1
competentes. A través do teléfono de atención ao cliente os usuarios pódense
Grupo
e seguridade dos
informar da política que o Grupo segue neste aspecto. Así mesmo, aínda que
produtos e servizos
Euskaltel non é fabricante, todos os modelos de terminais móbiles que se comercializan son sometidos a un proceso de homologación e esíxese aos provedores
o cumprimento dos requisitos da directiva europea 1999/5/CE (R&TTE) que implica, entre outros, o cumprimento da taxa específica de absorción e dos tests EMC
de compatibilidade electromagnética.
Incidentes de
incumprimento
relacionados cos
16
416-2
Non existiron multas nin sancións nesta materia.
Grupo
impactos sobre a
saúde e a seguridade
dos produtos e servizos

GRI 417 Mercadotecnia e etiquetaxe

Tema incluído 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 nacionais e interRequisitos de
nacionais. A empresa cumpre cos requisitos legais sobre a etiquetaxe dos envainformación e
ses dos equipos que facilita aos seus clientes, segundo o establecido pola Lei
12
417-1
Grupo
etiquetaxe dos
11/1997 de envases e residuos de envases. O etiquetado indica que a empresa
produtos e servizos
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
Expediente sancionador de 2016 de 35.000 € en relación coa falta de notificaincumprimento
ción da modificación de tarifas con antelación requirida pola lexislación.
16
417-3
relacionados con
Grupo
Actualmente en suspenso.
comunicacións de
Durante 2017 non se produciu ningún novo caso de incumprimento.
mercadotecnia

GRI 418 Privacidade dos clientes

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.
Denuncias substanciais
relacionadas con
16
418-1
brechas na privacidade Non existiron reclamacións debidamente fundamentadas desta tipoloxía en 2017.
Grupo
dos clientes e perdas
de datos de clientes

GRI 419 Cumprimento socioeconómico

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.
Durante o 2017 non se recibiron novos expedientes sancionadores nesta materia. A situación do expediente sancionador correspondente a 2016 é a seguinte:
Incumprimento das leis • Expediente sancionador por fixación de tarifas en servizos de tarificación adicio16
419-1
e regulacións na área
nal, por 240.000 €, foi resolto anteriormente con pago da sanción.
Grupo
social e económica
En 2017 foi presentado recurso de casación que non foi admitido.
En canto ás reclamacións recibidas a través de organismos de consumo ver Anexo (páx. 74).
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Anexo Indicadores GRI
102-8 Información sobre empregados
Categoría
Directivos
Xerentes
Outros
profesionais
TOTAL

Homes
52
71

2015
Mulleres
9
32

Total
61
103

Homes
48
66

2016
Mulleres
9
34

Total
57
100

Homes
34
34

2017
Mulleres
8
16

Total
42
50

185

194

379

182

188

370

342

271

613

308

235

543

296

231

527

410

295

705

301-2 Materiais reciclados consumidos
Porcentaxe

2015
2,8%

2016
3,3%

301-3 Produtos reutilizados e materiais de envasado

2017
2,8%

Porcentaxe

2015
40,3%

2016
35,5%

2017
43,0%

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)

2015
169,36
0,21
2,19
652,13
0,00
0,00
13.190,62
6,13
259,32

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

2016
147,46
0,19
1,94
766,24
0,00
0,00
9.479,44
4,49
325,77

2017
161,00
0,17
1,60
1.022,09
0,00
0,00
10.940,47
4,34
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.
(**) Para 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.

305-7 Outras emisións atmosféricas significativas

305-5 Investimento ambiental
2015
Xestión de residuos
(Xestores e Medios)

2016

2017

27.118

23.222

16.933

Consultorías e auditorías

28.780

14.728

9.881

TOTAL

55.898

37.950

26.814

Tonas
Outras
emisións
ao aire

2015
0,0008
0,6968
0,0591

SO2
NOX
Partículas Sólidas

2016
0,0008
0,6066
0,0515

2017
0,0007
0,5719
0,0485

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
IGC + KontsumoBIDE + TC**
SESIAD
Empresarial
IGC + KontsumoBIDE + TC**
SESIAD
TOTAL

2015

2016

2017*

891

874

1.220

842

826

1.111

49

48

109

77

76

122

69

66

101

8

10

21

968

950

1.342

* Os datos de Telecable inclúen reclamacións desde o 1 de xaneiro de 2017.
** TC: Inclúe reclamacións recibidas a través da Axencia de Sanidade e Consumo, Oficina Municipal do Consumidor, a Unión de Consumidores de España,
a OCU e a Xunta Arbitral de Consumo.
SESIAD: Secretaria de Estado para a Sociedade da Información e Axenda Dixital
IGC: Instituto Galego de Consumo
KontsumoBIDE: Instituto Vasco de Consumo

74

MEMORIA DE EMPRESA RESPONSABLE 2017

En 2017 traballaron no Grupo Euskaltel 3
persoas con diversidade funcional
401-1 Novas contratacións de empregados
e cociente de rotación
Menores de 30

Entre 31 e 50

Provedores do Grupo Euskaltel

Maiores de 50

2015

1

0

3

0

0

1

2016

3

0

0

0

2

0

2017

16

8

6

8

1

0

O índice de rotación externa de 2017 por xénero e idade
Menores de 30

Entre 31 e 50

Maiores de 50

2015

0

0

5

8

5

0

2016

1

0

7

3

7

0

2017

3

3

16

8

13

2

Homes

Provedores

Provedores
locais

% Provedores
locais

% Volume de
Compra

Euskaltel /
País Vasco

606

361

59,6%

59,1%

R / Galicia

579

324

56,0%

30,3%

Telecable /
Asturias

162

52

32,1%

38,6%

Grupo
Euskaltel
/ Outras
xeografías

550

NA

NA

51,4%

Empresa /
Xeografía

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

Homes

Mulleres

Homes

Mulleres

Homes

Mulleres

Homes

Mulleres

2015

0,72

3,48

0,35

1,32

---

---

0,55

2,86

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

Índices de gravidade e frecuencia
2015

2016

2017

Euskaltel

R

Euskaltel

R

Euskaltel

R

Telecable

Índice de gravidade

0,19

0,24

0

0

0

0,14

0

Índice de frecuencia

2,07

0,73

0

0

0

3,01

0

405-1 C
 omposición dos órganos de goberno e detalle do cadro de persoal por categoría profesional
e sexo, idade, pertenza a minorías e outros indicadores de diversidade
2015

>50
30>50
≤30

Homes

21

10

2016

25

25

10

2017

23

46

12

20

Mulleres

6

0

2

10

0

2

17

0

1

Homes

158

61

27

152

56

25

277

22

14

Mulleres

182

32

7

173

34

7

244

16

7

Homes

6

0

0

5

0

0

19

0

0

Mulleres

6

0

0

5

0

0

10

0

0

Persoal de convenio

Xerentes

Directores/as
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GRUPO EUSKALTEL

Parque Científico e Tecnolóxico de Biscaia, 809
48160 Derio. Biscaia
+34 94 401 10 00
memoriarc@euskaltel.com
www.euskaltel.com

