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ADIERAZI DUTE 
 
1. Euskal Irrati Telebista Herri Erakundea (aurrerantzean EITB) sortzeko maiatzaren 
20ko 5/1982 Legearen lehen artikuluak erakunde horri egokitzen dizkio Eusko 
Jaurlaritzari dagozkion irrati-difusio eta telebistako zerbitzu publikoen funtzioak eta 
baita zerbitzu horiek emititzea ere; zeregin hori EITB osatzen duten sozietate 
publikoen bidez betetzen du. Egozpen horri erantzunez, EITB sortzeko 5/1982 
Legearen 45. artikuluak honako hau ezartzen du: “Euskal Irrati-Telebista Erakundearen… 
dirubideak Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen Orotariko Diruegitamuen pentzutan egingo 
dira”… eta “egiteratu ditzan ihardunetatikako diru-eskuraketa eta irabaziez baliatzera” 
ahalduntzen du. 

 
2. Amsterdam-en 1997an onartutako Europako Ekonomia-Elkartearen Itunaren IX. 
eranskinak honako hau ezartzen du: “Europako Ekonomia-Elkartea eratzeko Itunaren 
xedapenak Elkartekideek irrati-difusioko zerbitzu publikoa finantzatzeko duten eskumenean 
kalterik egin gabe ulertu beharko dira, beti ere, xedea zerbitzu publikoa ematea dela gogoan izaki, 
ondorengo baldintzak betetzen badira: batetik, irrati-difusioko erakundeei ematen zaien finantziazioa 
Elkartekide bakoitzak zerbitzu publiko hori esleitu, definitu eta antolatu duen moduan egiteko 
ematea eta, bestetik, finantzaketa horrek Elkarteko merkataritza eta lehia-baldintzetan interes 
orokorren aurka doan mailako eraginik ez izatea.” 

 
3. Kontseiluaren baitan bilduriko Estatu kideetako Gobernuetako ordezkariek irrati-
difusioko zerbitzu publikoari buruzko ebazpen bat hartu zuten 1999ko urtarrilaren 
25ean; besteak beste, honako puntu hau berretsi zen ebazpen horretan:  

 
“1. Amsterdam-eko protokoloak berretsi egiten du Elkartekide guztiek irrati-difusioko zerbitzu 
publikoa indartzeko duten aho batezko nahia. 
5. (...) irrati-difusioko zerbitzu publikoak tresna garrantzitsua dira informazioa eskaintzen 
duten ikus-entzunezko zerbitzu berrien eta teknologia berrien onurak herritarren eskura 
jartzeko. 
6. Irrati-difusioko zerbitzu publikoek herritarrei kalitatezko programak eta zerbitzuak 
eskaintzeko duten gaitasunari eutsi ez ezik indartu ere egin behar da; zerbitzu horien artean 
daude era digitalak dakartzan arlo horretako jardueren garapena eta dibertsifikazioa. 
7. Beharrezkoa da irrati-difusioko zerbitzu publikoek programazio dibertsifikatua eskaintzen 
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jarraitu ahal izatea (…) gizarte osoari kasu egin ahal izateko: ildo horretatik legitimoa da 
zerbitzu publikoek audientzia zabala izaten ahalegintzea”. 

 
4. Europako Batzordeak estatuek irrati-difusioko zerbitzu publikoei ematen dizkien 
laguntzen gaineko arauak ezartzeari buruz emandako komunikazioan (2001/C 320/04) 
dio Amsterdam-eko Protokoloaren eta Europako Erkidegoaren Itunaren 87. artikuluan 
eta 86. artikuluaren 2. atalean jasotakoen arabera, irrati-telebista publiko bat azken 
aginduan jasotzen den salbuespenaz baliatu ahal izan dadin, irrati-difusioko erakunde 
publikoari agindutako zerbitzu publikoaren funtzioa zehaztu behar zaiola tresna 
ofizialaren bidez, eta badio baita agintaritza eskudunak edo horretarako propio 
izendatutako erakunde batek kontrolatu beharko duela funtzio horren aplikazioa.  

 
5. Aurreikuspen horiekin bat etorriz, 2002ko azaroaren 5ean, lehenengo Kontratu-
Programa izenpetu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta “Radio 
Televisión Vasca/Euskal Irrati Telebista” (EITB) zuzenbide pribatuko herri-
erakundearen artean. Akordio horren arabera, EITBk, bere sozietateen bitartez, euskal 
irrati-difusioaren eremuan betetzen duen zerbitzu publikoko zeregina argi eta garbi 
jasotzeaz gain, honako hau egin zen: alde batetik, esleituriko zerbitzu publikoko egiteko 
horren berariazko edukiak zehaztu ziren, eta, bestetik, zeregin horrek eskaintzen dituen 
finantzaketa-ildoak ezarri ziren Europar Batasuneko Erakundeek aipatzen dituzten 
ildoei jarraituz. 

 
6. Kontratu-programa horren indarraldia (2006rako luzatua) igaro delarik eta eboluzioaren 
eta emaitzen azterketa bat begiztatu direlarik, –horretarako eratu zen Eusko 
Legebiltzarraren Lantaldeak EITBren Kontrolerako Legebiltzarreko Batzordeak eta 
Kontratu-Programak berak aurreikusten zuen Jarraipeneko Batzordeak ere parte hartu 
dute azterketa horretan (2005eko urriaren osoko akordioa)–, egoki da beste Kontratu-
Programa bat izenpetzea 2007-2010 aldirako, aurrekoaren indarraldian zehar agerian 
geratu ziren ekarpenak, zehaztasunak eta berritasunak jasotzeko. 

 
7. Horri dagokionez, Kontratu-Programa honen indarraldirako alderdirik 
garrantzitsuenetako bat da lurreko telebista digitalaren emanaldien behin betiko 
ezarpena eta emanaldi analogikoen desagerpena (2010eko apirilerako aurreikusia); bai 
eta, irrati- eta telebista-programen komunikazio eta transmisioko kanal berrien agerpena 
ere. Kanal berri horiek komunikazio-panorama eraldatzen ari dira eta, besteak beste, 
EITBk gomendaturik duen irrati-difusioko zerbitzu publikoa betetzeko bideak berriro 
zehaztera behartzen ari da. Izan ere, teknologia berrien digitalizazio eta ezarpenaren 
ondoriorik nabarmenenetako bat da telebista-eskaintza zabaltzea (neurri handi batean, 
eremu estatalekoa eta operadore sendotuen bidezkoa) eta eskaintza hori ere izaera 
publikoko beste zerbitzu batzuen eskaintzarekin bateragarri egitea (irrati-saioak 
transmititzea, interneteko kanalak eta “administrazio elektroniko” delakoari loturiko 
euskarri edo zerbitzu berriak”). Panorama hori erronka berria da EITBrentzat, 
gomendatzen zaion zerbitzu publikoaren zeregina asebetetzeko beharrean eta xede 
horretarako aurreikusten diren berariazko helburuen betetzean. 

 
8. Oinarri horiek aintzat hartuta eta EITBren funtzioak eta izaera kontuan izanda, 
beharrezkotzat jotzen da agiri hau izenpetzea. Agiri honek, irrati-difusioko zerbitzu 
publikoaren eskaintzak eta EITBren bere helburuek oinarrian izan behar dituzten 
printzipioetatik abiatuz, zerbitzu publikoaren eskaintzaren eta bere finantzaketa 
publikoaren arteko korrelazioa ezarriko du urte anitzetarako, horrela, EITBri bere 
helburuak betetzeko behar duen egonkortasuna eta eraginkortasuna emanez. 
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Horiek horrela, Gobernu Kontseiluaren 2007ko abenduaren 18ko aldeko erabakia eta 
EITBren Administrazio Kontseilua informatu ondoren, alde biek 2007-2010 aldirako 
EITBren Kontratu-Programa hau izenpetzea erabaki dute, ondorengo klausulen arabera: 
 
 

KLAUSULAK. 
 
1. XEDEA. 
 
Kontratu-Programa honek EITB sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 
egozpenenean du etorkia. Lege horrek EITB herri-erakundeari egozten dizkio irrati eta 
telebistako zerbitzu publikoetan Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkion funtzioak, eta 
helburutzat du bi aldeen arteko harremanak –esleipen horren ondorio diren harremanak, 
hain zuzen ere– 2007-2010 aldian zehaztea. 
 
 
2. HELBURUA. 
 
Kontratu-Programa honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta 
EITBren arteko harremanen esparru bateratzailea ezartzea kontratuaren indarraldirako. 
Gomendaturik daukan irrati-difusio eta telebistako zerbitzu publikoa azken horrek 
eskaintzearen ondorio dira harremanok. Horretarako, esleituriko zerbitzu publikoaren 
egitekoaren definizioa ezartzen da, zerbitzuak dakartzan edukiak zehaztuz, eta, hori ere 
modu bateratzailean, EITBri zerbitzu publiko hori ahalik eta kalitate-baldintza onenetan 
emititzea ahalbidetzen dion finantzaketa egonkorra zehazten da. 
 
Esleituriko zerbitzu publikoa Taldea osatzen duten sozietate publikoen bidez eskainiko du 
EITBk, horietako sozietate bakoitzaren xede sozialaren arabera. Horretarako, formalki 
egotzirik dauzkan irrati eta telebistako emisio-kanalak erabiliko ditu (aurrerago azaltzen dira 
kanal horiek), bai eta Internet eta euskarri berriak ere. Kontratu-programa honetan 
egituratzen den zerbitzu publikoaren egitekoa lortzeko teknologikoki egokiak diren beste 
bide batzuk ere erabil ditzake. Bide horiek, nolanahi ere den, lan hori egikaritzeko 
esleituriko baliabide ekonomikoetara egokiturik egon beharko dira. 
 
 
3. ZERBITZUAREN ESKAINTZAREN INGURUKO PRINTZIPIOAK ETA 
JARDUN-OINARRIAK. 
 
3.1. Kontratu-Programa honetan aipatzen diren gizarte-komunikazioko bitartekoen 
zerbitzu publikoko jarduera, une oro aplikaziokoak zaizkion xedapen orokorrei erreparatuz 
garatuko du EITBk eta, bereziki, EITB sortzeko 5/1982 Legearen 3. artikuluan 
aurreikusitako printzipioei begiratuz: 
 

a) Berri-emanketen gauzak direneantxe ikustea, egiatasuna eta alderdikeriarik eza. 
b) Berriemanketa eta iritziaren arteko zehazketa eta bereizketa, azken honek 
adierazten dutenak nor diren hertsiki eskatuz. Merkataritza-berriemanketak 
erabilkera zehatz eta berezi bera eskatuko du hertsiki. 
c) Berdintasun-sotarauarekiko, politika, erlijio, gizarte, kultura eta linguistika-
aniztasunarekiko begirunea. 
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d) Orotariko interesaren alde, Autonomia-Estatutoan eta Konstituzioan onartutako 
elkarbizitzaren herri-balioen aldezpen eta suztaketa. 
e) Konstituzioak eta Autonomi-Estatutoak onartzen dituen eskubideekiko 
begirunea. 
f) Pertsona ohorearekiko, izen onarekiko begirunea eta, bereziki, urkotasun eta 
berarizko irudirako eskubidearekikoa. 
g) Gazteriaren eta haurtzaroaren babesa. 
h) Kulturaren eta euskararen suztapena, euskara erabiltzearen xedetarako, 
oinarrizko egitarau sortarauak ezarriz, orotariko eskaintza mailan Elkarte 
Autonomiadunean euskaraz irrati-telebistazko emankizunen oreka beharra kontutan 
izanik. (sic) 

 
3.2. EITBk, era berean, zerbitzu publikoko bere funtzioa garatuko du, beraren lana honako 
helburu hauek lortzera bideratuz: 
 

- Ahalik eta ikus-entzule gehieni erantzutea, horretarako programazioaren ahalik 
eta jarraipenik handiena eta estaldura geografiko, sozial eta kultural handiena 
ziurtatuz, herritar guztiek programazio-genero desberdinak eta gertakari 
instituzional, sozial, kultural eta kiroletakoetakoak eskuratzeko aukera izan 
dezaten bide emanez, horretarako bai audientzia, bai adin bai gizarte-taldeen 
segmentu guztietara zuzenduko da eta baita gutxiengoak eta urritasunak 
dituztenen taldeetara ere. 

- Gune kultural eta komunikatibo propioa artikulatzen laguntzea, batetik, iritzi 
publiko autoerreferentziala eratze aldera eta, bestetik, Euskal Herriaren 
identitate kultural eta politiko anitzen ondorio den identitate kolektiboa 
antolatze aldera. Horretarako, lan egingo du bera izan dadin euskal ikus-
entzunezkoaren erreferentea hizkuntzaren eremuan, kulturarenean, iritzi 
publikorenean eta, orokorrean, espazio publikoan. 

- Kulturaren memoria kolektiboa, kultura eta arte-adierazpen desberdinak 
ezagutaraztea, berrikuntza eta sormena sustatuko ditu eta, bereziki, irrati-
telebistaren sistemaren mintzaira eta espresio-bide naturalen bidez ikus-
entzunezko eta musika propioak bultzatuko ditu, eta aparteko garrantzia 
emango dio kulturaren zabalkundea sustatzeari. 

- Euskal herritarrak batzeko erreminta izatea da eta komunitate anitz eta dibertso 
bat antolatzeko tresna. Hori egiten jardungo du askatasun publikoen 
defentsaren alde zalantzarik gabeko apustua eginez, balore zibiko eta 
demokratikoen alde eta aniztasuna praktikatuz, gutxiengoei arreta jarriz eta 
aukera politiko edo kulturalak baztertzea saihestuz, eragin hirukoitza bilatuz 
beti: gizartearen kohesioa; autogobernatzeko gaitasuna duen gizarte baten 
identitate politiko kolektiboa; eta dibertsitate soziolinguistiko eta kulturalaren 
onarpena. Horregatik, hain zuzen ere, bere tokia bilatuko du indarkeriaren aurka 
eta herriaren normalizazio eta bake bidean jarduteko. 

- Hurbiltasuna izango da bere aktibo nagusietakoa. Horretarako parte-hartzea, 
elkarrizketa soziala eta demokraziaren praktika sustatuko ditu, argi izanik 
horrela jokatuz, bai arlo teknologikoan, informazioaren arloan, kulturalean, bai 
ekonomikoan, sozialean eta politikoan aldaketa sakonak nozitzen ari den gure 
garai honetako gizarteko hausnarketan eta egokitze-lanetan laguntzen 
diharduela. 

- Lehentasuna ematea eta ikus-entzunezkoen alorreko informatiboetako 
erreferente nagusi gisa duen tokia sendotzea, eskainiko duen gaien 
objektibotasuna eta sakontasuna medio, horrela iritzi publiko heldu eta plurala 
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osatzen lagunduz. 

- Euskararen erabilera normalizatzen laguntzea, euskara gizarteratzen lagunduz, 
euskararen ezagutza eta gizarte-erabilera bultzatu eta gizartearen prestigioa lor 
dezan modu finko eta progresiboan jokatuz. Helburu honetan, Erakundearen 
euskarazko bitartekoen alde diskriminazio positiboa eta lehentasunezko 
ahalegina egingo dira. 

- Europar Batasuneko estatu kideetako biztanleen arteko informazio-trukea eta 
elkar-ezagutza bultzatzea, elkarbizitzako gune erkidea izanik. 

- Eduki guztietan eta presentzia korporatiboan genero-berdintasuneko trataera 
bultzatzea, horretarako emandako xedapenetan eta, bereziki, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean aurreikusitako neurrien egiazko 
aurrerapena ekarriko duena.  

- Programen ekoizpen propioa bultzatzea, euskal herritarrengandik hurbil dauden 
errealitate eta gaiei loturiko edukiak sustatzea, Euskadiko sare industrial, 
ekonomiko eta profesionalean ikus-entzunezkoaren euskal industria sendo eta 
estrategikoaren garapenari laguntzea. 

 
3.3. Bere jardueraren garapenean, EITBk kalitatearen erregimenaren aldeko apustua egingo 
du, programazioari dagokionez, eta independentziazko eta profesionaltasunezko 
erregimenaren aldekoa ekoizpenaren, programazioaren eta Taldeko sozietate publikoen 
kudeaketari dagokionez. Hori dela eta, irrati-difusio eta telebistako zerbitzu publikoaren 
zerbitzu publikoaren eskaintzan, EITBk oreka zainduko du errentagarritasun sozialaren 
helburuaren eta kudeaketa eragimenaren eta audientzia zabala bilatzearen artean. Bere 
jardueraren kudeaketan eraginkorra izango da, bai diru-baliabideak kudeatzerakoan –
aktiboen eta baliabideen erabilera optimizatuz, ekarpen publikoen eta komertzialen oreka 
bilatuz– bai pertsonak kudeatzerakoan; horretarako, sormenaren garapena, lidergoa eta 
talentua bultzatuz, Taldeko sozietateen aktibo nagusi diren pertsonen potentziala garatuz. 
 
3.4. EITBk telebista, irrati eta Interneteko bere transmisio-kanalen bidez eskainiko du 
gomendatu zaion zerbitzu publikoaren jarduera, kanal analogikoen (“itzalaldi analogiko” 
delakora arte) eta digitalen, generalista eta tematikoen multzo orekatu baten bitartez, eta 
barneko zein kanpoko eskariari erantzuteko asmoz. 
 
EITBek, erakundea sortzeko Legean eta aplikaziokoa zaion gainerako araudian 
ezarritakoaren barruan, beste transmisio-kanal batzuk erabili ahal izango ditu, azalduriko 
ikus-entzunezko zerbitzuak berriro emititzeko, batik bat kable eta telefoniako euskarrietan, 
edo eduki berezitu batzuk eskaintzeko. Baldin eta bide horien bidezko emanaldia azalduriko 
zerbitzu publikoaren edukietara egokitzen bada edo interneteko eskaintza kanal berri 
batzuen bidez handitzen bada, honako Kontratu-Programa hau berrikusi ahal izango da, bi 
aldeen arteko adostasunez, zerbitzu publikoa eskaintzeagatik ordainetan jaso behar dituen 
kopuruak zehazteko asmoz. 
 
3.5. EITBk garatuko dituen jarduerak baina ez direnak zuzenean bere programazioaren 
edukiez eta zabaltzeaz arduratzen, irrati eta telebista edo komunikazio orokorreko ikus-
entzunezko zerbitzu publikoaren eskaintza hobetzen lagundu beharko dute; edo ikus-
entzunezkoen ekoizpena eta sektorea bera sustatzen eta garatzen lagundu edo bidea eman 
EITBri ikus-entzunezkoen eta multimediaren ekoizpenaren balio-katearen elementu 
guztietan behar den presentzia edo parte- hartzea izan dezan, honako Kontratu-
Programaren arabera bere gain hartzen dituen konpromisoak hobeto bete ahal izateko. 
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4. ENTZUNEZKO IRRATI-DIFUSIO ETA TELEBISTAKO ZERBITZU 
PUBLIKOAREN EDUKIAK. 
 
EITB sortzeko 5/1982 Legean aurreikusitakoen arabera eta Estatu kideen irrati-difusioko 
sistema publikoari buruzko Amsterdam-eko Itunaren Protokoloan aurreikusitakoak eta 
irrati-difusioko zerbitzuetarako estatuen dirulaguntzen araudien aplikazioari buruz 
Europako Batzordearen Komunikazioak jasotako jarraibidea betetzeko, honela 
konkretatzen da EITBren esku uzten den zerbitzu publikoaren egitekoa: 
 
a) Programa eta kanal generalista eta tematikoen multzo orekatu baten ekoizpen eta 
emisioari ekitea (teknologikoa analogikoaren, irauten duen artean, eta digitalaren 
bitartez) edo genero guztietako programa dibertsifikatuak biltzea ahalbidetzen duten 
Internet bezalako beste kanal batzuen bidez, euskal herritar guztien demokrazia, gizarte, 
kultura eta hizkuntza arloko beharrei erantzuteko, horretarako, haien eskura kalitatezko 
informazioa, kultura, hezkuntza eta entretenimendua jarriko dela bermatuz. 

 
Programazioa generalista izango da, hitzaren adiera bietan (ikus-entzule guztientzakoa 
eta publiko heterogeneoarentzakoa eta genero anitzeko eskaintza duena), eskaintza 
dibertsoa izango du ikus-entzule eta habitat guztiak aintzat hartuko dituena, herritarren 
aurrean sinesgarritasuna izango du eta perspektiba eta nortasun propioak, sistema 
komunikatibo guztirako eredugarri izango den azpisistema gisa arituko da. 

 
b) EITBren Erkidegoko emisioak herritar guztiei heltzen zaizkiela ziurtatzea eta difusioa 
Nafarroako Foru Erkidegora eta Iparraldera zabaltzea, kultur nortasuna eta 
partekaturiko gainerako gizarte-osagaiak sendotzeko eta indartzeko bide moduan. 

 
c) Nazioarteko emisioak eskaintzea, horien bidez, oro har, lagundu egingo baita euskal 
kultura eta errealitatea kanpoan proiektatzen eta, bereziki, atzerrira joanak diren edo 
bertan bizi diren euskaldunei dagokien arreta jartzen, bai eta etorkia Euskal Herrian 
izanik edo hari loturik egonik, gure herritik kanpo bizi direnei ere. 
 
Emisio horiek irratiaren eta telebistaren transmisio-kanal desberdinen bidez egitera dira, 
eskualde geografiko bakoitzera iristea ahalbidetzen dutenak, lehentasunez aurreko 
paragrafoan aipatzen diren taldeen presentzia handiagoko aldeetara zuzenduz. 
 
Nazioarteko estrategia indartuko da, bere eskueran dituen baliabide eta kanal guztiak 
erabiliz, bereziki Internet sarearen eskaintzak, satelite bidezko emisioak eta kasuan 
kasuko lurralde-eremuetan formalki ezarririko operadoreekin kable bidez 
transmititzeko akordioak txertatuz. 
 

d) Espazio publikorako interesgarriak diren jarduerei erantzutea (instituzioen eta 
Legebiltzarraren jarduna, hezkuntza zibikoa, gizarteko problematikak, zerbitzu sozialen 
eta kulturalen eskaintza, gizarte-ongizatearen eta giza garapenaren arloekin lotura 
izatea). 

 
Zeregin horretan sartzea da albistegiak programazioaren bizkarrezur gisa sendotzea, 
herritarrei informazio osoa eskainiz, era objektibo, egiazko, inpartzial, berehalako eta 
hurbilean. 
 

e) Euskal gizartea osatzen duen hizkuntza- eta kultura-aniztasunaren arteko komunikazioa 
hobetu eta gehitzera zuzenduriko programazioa eskaintzea, gure herriko hizkuntzen 
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arteko elkarbizitza hobea eta sendoagoa bultzatuz. 
 
Atal honetan, hizkuntza desberdin horietan adierazten diren bizipen, adierazpen eta 
sorkuntza soziokulturalen aniztasunaren difusio-emanaldiak sartzen dira, irrati eta 
telebistako emisio konbentzionalen eta garatzen dituen gainerako komunikazio-
bitartekoen bidez, betiere euskal herritarrek erabiltzen dituzten hizkuntzen arteko 
berdintasun sozialaren aldeko gizarte-pedagogiaren garapenari lagunduz. 

 
f) Euskal Herriaren berezko hizkuntzari dagokionez, kontuan izanik digitalizazioaren eta 
teknologia berrien bidez eskaintzen diren transmisio-bide berrien bidezko irrati eta 
telebistako eskaintzaren zabaltze ikusgarria eta eskaintza hori euskal herritarren 
eskueran dagoela euskaraz besteko hizkuntza batzuetan, EITBri egotziriko zerbitzu 
publikoko funtzioaren funtsezko zatia da irrati-telebistako eskaintza orokor horretan 
euskarak presentzia handiagoa izango duela bermatzen laguntzea. 

 
Egiteko horren garapenean, programazio osoa, kalitatekoa eta interes orokorrekoa 
eskaini beharko da difusio-kanal horien bidez, euskara zuzen erabiliz. Erabilera horrek, 
betiere, euskararen hizkuntza-aberastasuna eta lurralde-aldaerak jaso beharko ditu, 
euskal herritarrek euskararen aniztasuna aintzat har dezaten eta aniztasun horretara 
ohituz joan daitezen. Eduki horiek nazioarteko emisioetara ere zabaldu beharko dira, 
euskararen ezagutaraztea eta proiekzioa bultzatuz. 
 
Garatzen diren edo parte hartzen duen edukietan, batik bat haurrei eta gazteei 
zuzentzen zaizkienetan, euskararen erabilera lehenetsi beharko da ekoizpenaren 
hizkuntza moduan, Kontratu-Programa honetan gai horri buruz aldezten diren 
normalizazio, sustapen eta parekatzeko helburuak lortzeko, eta euskarazko jatorrizko 
ekoizkinak sortzeko. 

 
g) Programazioan gizarteko, kulturako, natur inguruneko eta pertsonalitateen errealitateari 
buruzko ikus-entzunezko ekoizpenak eranstea, horiek guztiak euskal gizarteari lotuak, 
programen ekoizpen propioa erabiliz, edo bertan inplikatutako agente guztiekin batera 
jardutea, horren inguruan Euskadiko sare industrial, ekonomiko eta profesionalean 
ikus-entzunezkoaren euskal industria sendo eta estrategiko baten garapena sustatzeko. 

 
h) Oro har kultur jardueraren presentzia ontzat hartzea eta, gainera, euskal kultur 
sorkuntzari buruzko edukiak sustatzea, artisten lana zabalduz arlo guztietan, hala nola 
musika, literatura, pintura, eskultura, dantza, antzerkia, ikus-entzunezko sorkuntza edo 
pertsonen sormenari loturiko beste batzuk. 

 
i) Euskal zinemarentzat eta ikus-entzunezko beste ekoizpen eta adierazpen-bide 
batzuentzat laguntza ekarriko duten edukiak garatzea eta programatzea, bai eta 
Euskadiko modalitate artistiko eta plastikoen egile, sortzaile eta interpreteentzakoa ere. 
Horretarako, bere bitartekoak edo Euskadiko beste giza bitarteko edo bitarteko 
material batzuk erabiliko ditu, betiere Europar Batasuneko Erakundeek ezarririk 
dituzten muga eta baldintzen barruan. 

 
j) Herritar guztien eta bertan sortzen diren pertsona-taldeen eskubide eta betebeharren 
paper hezitzailea eta eredu-emailea eskaintzea. Bereziki, honako eremu hauek zainduko 
ditu: pertsonen irudi eta intimitatearekiko errespetua, emakumearen eta gutxietsitako 
taldeen eskubideak edo kirolaren tratamendu bateratzailea. 
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k) Haurrei eta gazteei zuzenduriko edukia eranstea, programazioan prestakuntzakoak eta 
balio demokratiko, bizikidetzako eta talde horrenganako hezkuntzakoen zabalkunde eta 
transmisiokoak indartuz. 

 
l) Eduki guzietan –eta, bereziki, haurrei eta gazteei zuzenduriko edukietan– hizkera ez-
sexista erabiltzea eta emakumeen parte-hartze aktiboa sustatzea, bi sexuen presentzia 
orekatua eta irudi plurala, edertasun-kanonak eta bizitzako eremu bakoitzean betetzen 
dituzten funtzioei buruzko estereotipo sexistak alde batera utziz. Ildo horretatik, 
emakumeek sustaturiko edo zuzenduriko jarduera politikoak, sozialak eta kulturalak 
zabaldu beharko dira, berdintasun-balditzetan edo emakumeen ahalduntzea sustatzen 
dutenak; era berean, lankidetzako mekanismoak hartu beharko dira, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako martxoaren 2ko 4/2005 Legearekin bat etorriz, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordeak, 
ezberdintasunak ezabatu eta emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko 
helburuarekin, sustatzen dituen erakunde arteko kanpainak bultzatzeko eta beren 
publizitate-espazioetan lehentasunezko tratua eskaintzeko.  

 
m) Euskal ikus-entzunezko sektorearen indartzeari laguntzea, euskal ekonomiarako sektore 
estrategikoa izan dadin, Ikus-entzunezko Sektorearen Liburu Zurian egindako 
diagnostikoari eta Jaurlaritzako sailek arlo horretan garatzen dituzten politikei 
erreparatuz eta Eiken Euskadiko Ikus-entzunezkoen Klusterraren garapenari lagunduz. 

 
n) Aurrerabide teknologikoan parte hartzea, informazioaren gizartearen garapena aktiboki 
sustatuz eta, irrati eta telebistako programen ekoizpen, banaketa eta difusioko teknika 
berriak erabiltzea, bai eta ikus-entzunezko komunikazioko zerbitzu atxikiak eta 
elkarreragileak ere, zerbitzu berriak eskaintzeko, digitalak eta lineakoak barne direla, 
programazio-eskaintza aberastu edo osatzeko modukoak, hain zuzen ere. Eta, horrekin 
batera, azpititulazioa, audiodeskripzioa eta zeinu bidezko hizkuntzaren interpretazio 
zerbitzuak ematen ahalegintzea, ahalmen-urritasunak edo beharrizan bereziak dituzten 
pertsonen sarbidea errazteko. 
 
Ildo horretatik, Hitzarmen edo Akordio egokiak burutu beharko dira Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin edo gainerako euskal administrazio 
publikoekin, Administrazio elektronikoaren ezarpen-prozesuaren eremuan herritarrei 
zerbitzua edo atzipeneko bideak eskaintzera zuzenduak. Horretarako, besteak beste, 
osorik parte hartzen duen edo kudeatzen duen kanal digitaleko edo hainbat kanal 
digitaletako transmisio-gaitasuna erabiliko du. 
 
Era berean, biztanlerian oro har informazioaren teknologia berrietarako atzipena 
ezagutarazi eta bizkortzera zuzenduriko edukiak erantsi beharko dira programazioan, 
bai eta, era berean, zientzia eta teknologiako gaien aldeko ezagutza herritar guztiei 
eskaintzea. 
 

o) Ekologiaren balioak eta ingurumenaren babesari buruzkoak ezagutaraztea, gordearaztea 
eta errespetaraztea, gizartean iraunkortasunarekin loturiko jokamoldeak sustatuz. 

 
p) Sortzen dituen ikus-entzunezko artxiboen kontserbazioa sistematizatzea eta bermatzea, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin lankidetzan jardunez, euskal ikus-
entzunezko ondarearen sorreran eta zainketan.  
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5. 2007-2010 ALDIAN ZERBITZUAREN ESKAINTZA EGITEKO EITB-K BERE 
GAIN HARTZEN DITUEN KONPROMISOAK. 
 
5.1. EITBk konpromisoa hartzen du bere programazio osoa aipaturiko transmisio-kanalen 
bidez prestatu eta zabaltzeko, aurreko klausulan ezarri diren zerbitzu publikoko edukiak 
txertatuz, orobat Kontratu-Programa honetako 3. klausulan aipatzen diren printzipio eta 
jardute-oinarrietara egokituz. 
 
5.2. EITBri egozten zaizkion zerbitzu publikoko egokiak betetzen diren edo ez, Kontratu-
Programa honen Eranskinean ezartzen diren adierazleekin erkatuz begiztatuko da. Alderdi 
hauei buruzkoak dira adierazle horiek: adierazle kuantitatiboak, adierazle kualitatiboak, 
kudeaketako adierazleak eta adierazle teknologikoak.  
 
5.3. Zerbitzuaren edukien gaineko konpromisoa. 
 
5.3.1. Programazioaren edukiarekin zuzenean lotutako konpromisoak. 
 
a) Orokorrak. 
 
- Bidea ematea herritar guztiek programazio-genero desberdinak eta gertakari 
instituzional, sozial, kultural eta kiroletakoetakoak eskuratzeko aukera izan dezaten, 
horretarako bai audientzia, bai adin bai gizarte-taldeen segmentu guztietara 
zuzenduko da eta baita gutxiengoak eta urritasunak dituztenen taldeetara ere.  

- Programazioaren bidez euskara normalizatzen eta sustatzen laguntzea. 
- Herritarrei informazio osoa eskaintzea, era objektibo, egiazko, inpartzial, 
berehalako eta hurbilean. 

- Euskal kultura sustatzea eta nazioartekoan proiektatzen laguntzea, Kultuaren 
Euskal Planaren esparruaren barruan. 

- Euskal kultura sustatzea eta nazioartekoan proiektatzen laguntzea. 
- Hezkuntza, arlo intelektual eta artistikoa eta ezagutza zibikoa, instituzionala, 
ekonomikoa, soziala, zientifikoa eta teknikoa zabaltzen eta ikus-entzunezkoen bidez 
garatzen laguntzea. 

- Kalitatezko entretenimendua eskaintzea. 
- Ziurtatzea programazioaren jarraipena, hedadura geografikoa, soziala eta kulturala, 
honako hauek lortzeko: batetik, ahalik eta herritar gehienengana heltzeko, bestetik, 
Euskal Herriko lurraldeen arteko komunikazioa eta kultura- eta informazio-trukea 
sustatzeko eta hirugarrenik, programazioa Euskal Herritik kanpora diren euskal 
gizataldeei ere helarazteko. Guzti hori, euskal komunikazioaren gunea eta iruditegia 
sustatzeko. 

- Programazioak dituen audientzia-emaitzak hobetzea, bereziki, albistegietan eta 
euskarako komunikabideetan. 

- Beste katea eta emisora batzuekin alderatuta, ikus-entzuleek EITB Taldeko irrati eta 
telebistekiko eta Interneteko kanalekiko duten pertzepzioa hobetzea, 
profesionaltasunari, kalitateari eta lidergoari dagokienez. 

- EITBk bere audientziarekin konpromiso bat hartzea ikus-entzuleen errekerimendu 
eta premiei jaramon egingo zaiela ziurtatzeko. 

- Izaera integraleko informazio-eskaintza bat garatzea Internet euskarrian. 
 
b) Telebista  
 
Telebista bidezko emisioen inguruan, eta EITBri eta erakundeko sozietate bakoitzari 
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dagokion kudeaketako gaitasunari kalterik egin gabe, transmisioko kanalak, betiere, 
programazioko edukiei dagokienez, honako puntu hauetara egokitu beharko dira: 
 
1) ETB-1 

 
Erreferentziako TB generalista normalizatua, euskara hutsezkoa. Oraingo 
programazioko ildo nagusiak mantenduz, hau egingo da:  
- Informazio-programazioa indartu, albistegien ordutegiei eta iraupenari 
erreparatuz, arreta berezia eskainiz bertako eta inguruko informazioari, lurralde-
informazioari eta informazio-tarteak handituz.  

- Filmen bikoizketa-programazioko orduak gehitu, audientzia gazteari 
lehentasunez erantzuteko. 

- Audientziaren parte-hartzea indartu. 
- Audientzia euskaldunaren aldetik euskara lantzeko eta hobetzeko programazioa 
garatu. 

 
2) ETB-2 
 
TB generalista, nagusiki gaztelaniazkoa. Oraingo programazioko lerro orokorrak 
mantenduz, hau egingo da:  
- Euskara zenbait saiotan txertatu, adibidez, albistegietan, euskara parte-hartzaile 
batzuen (ez programa-gidarien) erabilera-hizkuntza moduan errespetatuz. 

- Euskarazko eta gaztelaniazko munduen arteko komunikazioa sustatu. 
Euskarazko askotariko sorkuntza soziokulturala gaztelaniaz zabaldu. 
Eleaniztasunaren aldeko pedagogia soziala. 

- Inguruko informazioari arreta berezia eskaini; hurbilekoa zaindu. Lurralde-
deskonexioak. 

- Elebidun pasiboei arreta berezia eskaini. 
 
3) ETB-3 
 
Lehentasunez 30 urtetik beherako biztanleria gazteari zuzenduriko programazioa, 
euskara hutsez. 

 
4) ETB-4 
 
- Euskararen eta gaztelaniaren presentzia orekatua edukiko duen programazioa, 
ehuneko berdinetan. 

- Programazioa, arreta berezia jarriz zenbait gaitan: izaera bereziko albiste-saioak 
(tematikoak, instituzionala…), formatu berriak, elkarreragina, kultur 
programazioa, dokumentalak, erreportajeak, film azpititulatuak, etab. 

 
c) Irratia 

-  Euskarazko irrati generalista bat (Euskadi Irratia) AM, FM eta TDTn. 
-  Gaztelaniazko irrati generalista bat (Radio Euskadi) AM, FM eta TDTn. 
-  Gaztelaniazko irrati generalista bat Arabako Lurralde Historikorako (Radio 
Vitoria) AM eta FMn.  

-   Euskarazko irrati formula gazte bat (Gaztea) FM eta TDTn. 
-   Euskara eta gaztelaniazko musikako irrati formula tematiko bat (Eitb-Musika), 
FM eta TDTn. 
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d) Internet: Kanal generalista eta tematikoen multzo orekatu bat Interneten. Gutxienez, 
honako hauek sartuko dira multzo horretan: 

-  24 orduko informazio-kanal bat Interneten, euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta 
frantsesez.  

-  Kanal generalista bat, euskaraz eta gaztelaniaz, irrati eta telebistako 
programazioan oinarritua. 

-  Haurrentzako kanala bat, euskara hutsezkoa. 
-  Gazteentzako kanal bat, nagusiki euskarazkoa eta hiru hizkuntzakoa, gaztelania 
eta ingelesa txertatuz. 

-  Irrati eta telebistako emisioen eskaintza bat, kanal horren bidez. 
 
5.3.2. Euskal ikus-entzunezkoen ekoizpena sustatzearekin eta sektorearen garapenarekin 
zerikusia duten konpromisoak. 
 
- Ikus-entzunezkoen sorpena sustatzea. 
- Euskal ikus-entzunezkoen industria garatzen laguntzea eta bertan parte hartzea. 
- Bai euskarri tradizionaletan bai euskarri digital berrietan bai lineakoan egiten diren 
komunikazio-eduki eta zerbitzuen ikus-entzunezkoen sektore sendoa eta lehiakorra 
sendotzea, industria, teknologia eta aurrerapen soziala elkartzea eraginkortasunez 
lortuko duena. 

 
EITBk konpromiso hori betetzerakoan zaindu egingo du,  
 
- bai Europako araudiaren, bai ezargarri zaion bestelako araudiaren arabera, ekoizle 
independenteen ikus-entzunezko lanen gain dituen inbertsio eta programazio-
obligazioak errespetatzea. Era honetako konpromisoak, halere, aztertu egin ahal 
izango dira etorkizunean bai Europako erakundeek, Estatuak edo Euskal 
Erakundeek araudiok aldatu edo egokitu egiten badituzte, betiere, 5.7. klausulan 
jasotako prozedurari jarraiki. 

- Era berean, EiTBk, aurreko konpromiso horiek betetze aldera, oreka bilatu du, 
prozesu horietan bilduriko aldi guztietan eta bakoitzean emakume eta gizonen 
parte-hartzeari dagokionez. Era horretan, emakumeen presentzia eta parte-hartzea 
sustatuko da ikus-entzunezko prozesu osoan.  

 
5.3.3. Euskadi Informazioaren Gizartean delakoan sartzearekin lotutako konpromisoak. 
 
- Multimedia euskarrietan komunikazio-eduki eta zerbitzuak garatzen laguntzea eta 
parte hartzea, bereziki, irrati eta telebista digitaletan, interneten eta telefonia-
euskarrietan. 

- Komunikaziorako multimedia-euskarrien bidez euskal administrazio publikoak 
herritarrengana hurbiltzeko prozesuan laguntzea eta parte hartzea. 

- Euskarri horietan guztietan euskararen presentzia ziurtatzea. 
- Informazio eta komunikazioko teknologien bidez bere komunikabideen eskaintza 
bultzatzea. 

- Ikus-entzunezkoen eta multimediaren artxiboa egitea, Euskadiko herritarren 
zerbitzura egon behar duen euskal kultura-ondarearen zati garrantzitsua delako. 

 
EITBren konpromiso horiek garatzeko egin beharreko jarduerak Euskadi Informazioaren 
Gizartean Planaren baitan garatuko dira. 
 
Administrazioak herritarrengana hurbiltzeko asmoari dagokionez, Administrazio eta 
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Gobernu Elektronikoaren Plan Estrategikoa garatzeko aurreikusitako ekintzen baitan 
bideratuko da eta Planaren eremuan Administrazioak berak bideratuko dituen ekintzen 
menpe egongo da. 
 
5.4. Euskararen normalizazioaren eta euskararen erabileraren gaineko 
konpromisoak. 
 
EITB faktore garrantzitsua denez euskararen normalizazioan eta erabileran, bere 
komunikazio eta euskarri guztien lehentasunezko helburutzat hartuko dira, hots, 
normalizazioa eta erabilera bultzatzea. Hori dela eta, bereziki zainduko da aipatutako 
funtzio horrekin lotuta dauden 5.1 atalean jasotako ekintzak betetzea (eranskinean daude 
zehatz jasota). 
 
5.5. Balio zibikoen eta bakearen kulturaren sustapenaren gaineko konpromisoak. 
 
Balio zibikoen, errespetuaren eta bakearen kulturaren eta pertsona guztientzako giza 
eskubide guztien defentsaren sustapena, eta horrekin batera doazen indarkeriaren 
erabileraren ukoa eta indarkeriaren biktimen aintzatespen soziala, EITBren helburu 
estrategikoen artean daude, zalantzarik gabe. Konpromiso hori behar bezala betetzeko, 
EITBk berariazko helburu, ekintza eta adierazle batzuk ezarriko ditu, Giza Eskubideen 
Zuzendaritzarekin izenpeturiko hitzarmenean ezarritarikoarekin bat etorriz.  
 
5.6. Zerbitzuaren kudeaketari lotutako EITBren konpromisoak. 
 
Honako esparru egonkor honek EITBri esleitzen dizkion baliabide publikoak modu 
efiziente eta eraginkorrean erabiliko direla bermatzeko, EITBk Taldea kudeatzeko eredu 
bat ezartzeko konpromisoa hartzen du bere gain, eta, ondorioz, honako konpromiso hauek 
hartzen ditu: 
 
- Taldeko enpresa guztiak enpresa-antolamenduko irizpideekin kudeatzea, ahalik eta 
kudeaketako eraginkortasun eta zurruntasun handienaz, baliabideen optimizazioa 
lortzeko. 

- Plan estrategiko berri bat prestatzea, Taldearen kudeaketako funtsezko tresna 
izango baita epe ertainean. Kontratu-Programa honetan bilduriko konpromiso eta 
helburuak jasoko dira plan horretan, eta Eusko Jaurlaritzak hitzarturiko 
finantzaketara egokituko dira, horrelako konpromiso eta helburuak betetzearen 
ordain gisa, bai eta lor litezkeen beste diru-sarrera batzuen aurreikuspenera ere. 

- Taldearen eta sozietateetako bakoitzaren Urteko Negozio-Planak onartzea, haietako 
bakoitzaren urteko helburuak kudeatzeko eta haien betetze-maila urtero 
ebaluatzeko tresna moduan. 

- Publizitate-sarrerak lortzeko eta Taldeari dagozkion sarrera-iturriak 
dibertsifikatzeko urteko helburuak negozio-planetan txertatzea.  

- Antolakundearen efizientzia eta eraginkortasunaren eta errendimendu 
operatiboaren adierazleak ezartzea eta haiek hobetzeko helburuena 2007-2010 
aldirako. 

- Kalitateko sistema eta kudeaketako berrikuntzako prozesuak garatzea. 
- Lidergoa eta talde-kudeaketa indartzea. 
- Kontabilitateko analitikoko oraingo sistema garatzea etengabeko hobekuntzako 
prozesu batean. Horren arabera, sarrerak eta gastuak kostu-zentroka egotziko dira 
Taldeko sozietateetako bakoitzean. 

- Instalazioetan eta ekipamenduan egindako inbertsioetan errentagarritasun 
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handiagoa lortzea; horretarako, haien erabileraren planifikazioa eta hirugarren 
batzuk erabiltzeko ustiaketa hobetu beharko dira. 

- Sozietate guztien pertsonaleko gastuen ehuneko kontrolatzea, Taldearen guztizko 
aurrekontuaren aldean, bakoitzaren plantillaren hazkundea kontrolpean mantenduz. 

- Taldeko profesionalen prestakuntzari buruzko urteko kudeaketa-plana garatzea, 
haien garapen profesionala bultzatzeko, negozio-planeko helburuak lortzeko eta 
ekoizpen-prozesuak digitalizatzeko egiten diren inbertsioen ahalik eta itzulerarik 
handiena eskuratzeko. 

- Euskararen erabilera EITBko laneko hizkuntza gisa etengabe hobetzeko berariazko 
plan bat bultzatzea. 

- Informazio eta komunikazioko teknologien erabilera garatzea EITB Taldearen 
laneko kudeaketa eta antolaketako prozesuan. 

- Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Sailari hark eskatuko dion 
informazio ekonomiko-finantzarioa ematea hilero. 

- Taldearen oreka finantzarioa mantentzea, hala badagokio, behar diren doitze-
neurriak hartuta. 

 
5.7. Konpromisoen betetze-maila. 
 
EITBk Kontratu-Programa honen bidez bere gain hartzen dituen zerbitzu publikoko 
helburu eta egitekoak betetzeari buruzko segimendua eta kontrola 8. atalean aipatzen diren 
kontrol eta segimenduko organoen bidez begiztatuko da. Horretarako, klausula horretan 
aurreikusten den Jarraipeneko Batzordeak Eranskinean jaso diren ekintza-talde bakoitzaren 
helburuak egoki betetzeko mailak zein diren zehaztuko ditu. 
 
5.8. Konpromiso berriak. 
 
EITBk honako Kontratu-Programa honetan propio jasota ez dagoen eta programazio-
obligazio edo gastu edo inbertsio-obligazioetan eragina izan dezakeen beste konpromisoren 
bat hartzeko, honako Kontratu-Programa hau aldatzeko prozedurari jarraitu beharko zaio 
10. klausulan jasotako moduan eta, aldaketa-prozedura horrek zehaztuko du, hala 
badagokio, konpromiso berriak finantzatzeko egin behar den konpentsazio ekonomikoa. 
 
 
6. EUSKO JAURLARITZAREN KONPROMISOAK 
 
6.1. Ustiapeneko gastuak konpentsatzeko ekarpenak. 
 
Diru-sarrera propioen (publizitatea saltzetik eta kudeaketa-sarreretatik egindakoak) eta 
EITBri gomendatzen zaion zerbitzu publikoko lanak eragiten dituen ekitaldi bakoitzeko 
guztirako gastuen arteko aldea orekatzeko, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen du 
Aurrekontuen Legean EITBrentzat eta haren kudeaketako sozietateentzat honako gastu-
ekarpenak kontsignatzeko konpromisoa (uneko eurotan): 
 

2007 2008 2009 2010 
117.553.620 129.400.206 143.602.371 151.389.356 

 
6.2. Inbertsio errealetarako ekarpenak.  
 
Egun erabiltzen ari den ibilgetuaren inbertsio arruntak edo birjarpenekoak finantzatzeko, 
Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen du Aurrekontuen Legearen proiektuetan EITBrako eta 
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haren kudeaketako sozietateetarako inbertsioetarako ondorengo ekarpenak (uneko eurotan) 
kontsignatzeko konpromisoa:  
 

2007 2008 2009 2010 
10.110.445 13.530.445 11.331.965 11.552.066 

 
EITBk inbertsio-proiektuen urtez urteko zehaztapena aurkeztuko dio Jarraipeneko 
Batzordeari. 
 
6.3. Bestelako ekarpenak. 
 
Aurreko puntuan aurreikusitakoari kalterik egin gabe, EITBk lankidetza-akordioak egin 
ahal izango ditu Eusko Jaurlaritzako Sailekin bere helburuak betetzeko horrela jokatu behar 
duenean. 
 
Ildo horretatik, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen du EITBren eta Eusko Jaurlaritzako 
Sailen arteko hitzarmenak egiten lagun ditzakeen formulak bultzatzen jarraitzeko 
konpromisoa. Hitzarmen horien xedea honako Programa-Kontratu honen helburuak 
betetzen lankidetzan jardutea izango da, bai eta instituzioek bultzatutako kanpainak eta 
komunikazio- edo babesletza-ekintzak gauzatzea ere. 
 
EITBk bere gain hartzen duen zerbitzu publikoaren funtzioa zehaztu eta EITBri Eusko 
Jaurlaritzak betetzeko jarri dizkion konpromisoak eta helburuak jasotzen dituen honako 
Kontratu-Programa hau sinatu ondoren, Eusko Jaurlaritzak honako agiri honetako 8. 
klausulan ezarritakoarekin bat etorriz, EITB eta haren kudeaketako sozietateak bere 
zerbitzuak kontrolatzen dituen moduan kontrolatuko ditu; izan ere, EITBren jardun 
nagusia Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarentzat gauzatzen baitu. 
 
Filialak eta EITBk parte harturiko sozietateak sortzeko eta haiek mantentzeko proiektuak 
finantzatzeari egoki iritziz gero, Eusko Jaurlaritzak inbertsio horiek finantzatzeko zuzkidura 
egokiak egin ahal izango ditu Aurrekontuen Legean. 
 
Eusko Jaurlaritzak EITBren zorpetze-eragiketak baimendu ahal izango ditu, betiere, 
eragiketa horiek ikus-entzunezkoen euskal sektorea garatzeko diren proiektuetan parte 
hartzeagatik egin beharreko jarduerak finantzatzeko direnean edo eragiketok irrati eta 
telebistako programazioarekin zerikusi zuzena ez duen jardueraren bat duten filialentzat 
direnean; baina, horretarako, proiektuek egindako inbertsioa berreskuratzeko tasak karga 
finantzarioaren ordainketarekiko bateragarria izan beharko du. Atal honetan jasotakoaren 
ondorioetarako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan jaso egingo da 
dagokion zorpetze-baimena. 
 
 
7. INDARRALDIA. 
 
Honako finantzaketa-esparru egonkor honen indarraldia 2007ko urtarrilaren 1etik 2010eko 
abenduaren 31ra artekoa izango da. Halere, data hori igaro ondoren eta hurrengo Kontratu-
Programa indarrean jarri bitartean, esparrua 2010. urterako zehaztutako baldintzetan luzatu 
dela ulertuko da baina, betiere, luzapenaren gainean Jarraipeneko Batzordeak har ditzakeen 
erabakiei kalterik egin gabe. Luzapena indarrean iraun ahal izango du horretarako behar 
besteko kreditu egokia dagoen bitartean. 
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8. KONTROLA ETA SEGIMENDUA. 
 
8.1. Zerbitzu publikoaren funtzioaren kontrola. 
 
EITB sortzeko Legearen 20. artikuluak Jarraipeneko Batzordeari esleitzen dion zerbitzu 
publikoaren funtzioaren kontrola errazteko eta Europako Batzordeak estatuek irrati-
difusioko zerbitzu publikoei ematen dizkien laguntzen gaineko arauak ezartzeari buruz 
emandako Komunikazioak ezartzen duen kontrola egiteko beharra betetzeko, EITBk 
urtero helaraziko dio EITBren Kontrolerako Legebiltzarreko Batzordeari, berari esleitutako 
zerbitzu publikoaren funtzioaren betetzearen gaineko txostena, bertan jasoko duelarik bere 
jardueraren, programazioaren, zerbitzuen eta emisioen gaineko informazioa.  
 
Era berean, EITBk aipatutako Legebiltzarreko Batzorde horrek zerbitzu publikoaren 
funtzioa egoki betetzen ari den balioesteko eskatu ahal izango dion informazioa aurkeztuko 
dio. 
 
8.2. Betetze-kontrola, telebista-operadoreen obligazioei buruzkoa, film labur eta 
film luze zinematografiko eta telebistarako pelikulen finantzaketa aurreraturako 
emisio eta inbertsiokoa.  
 
EITBk Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen 
Zuzendaritzari igorri beharko dizkio obligazio horien betetzeari buruzko txostenak, 
obligazio horiek egiaztatzeko prozedura erregulatzen duen dekretuan azaltzen diren 
baldintza eta epeetan (azaroaren 27ko 215/2007 Dekretua, telebista-operadoreen emisio-
betebeharrak eta film luze eta film labur zinematografikoak eta telebistarako filmak aurrez 
finantzatzeko inbertsio-betebeharrak ezartzen dituena). 
 
8.3. Kontratu-Programaren kontrola eta jarraipena. 
 
Kontratu-Programa honen Jarraipeneko Batzordea sortuko da, eta ondorengo erakunde 
hauen ordezkoek osatuko dute: Jaurlaritzaren Lehendakariordetza, Ogasun eta Herri 
Administrazio Saila, Kultura Saila eta EITB.  
 
Honako Kontratu-Programa honetan jasotako helburuen gainean EITBk bere gain hartzen 
dituen konpromisoen maila zehazteko Jarraipeneko Batzordeak Eranskin horretan jaso 
diren ekintza-talde bakoitzaren helburuak egoki betetzeko mailak zein diren zehaztuko du, 
eta eranskinean jaso diren ekintza horiei lotutako adierazleak konkretatu, egokitu eta 
eguneratuko ditu. 
 
Batzordeari dagokio, berak onartutako prozedurari jarraiki, honako finantzaketa-esparru 
egonkor honetan erabakitako konpromisoen betetzearen gaineko ebaluazioa egitea. 
 
Batzordeak, hala badagokio, izan daitezkeen desbideraketak zuzentzeko dagozkion neurriak 
proposatuko ditu. 
 
Halaber, Batzordeak Kontratu-Programaren doikuntzak erabaki ahal izango ditu, betiere, 
doikuntzok aldaketa esanguratsurik eragiten ez badute edo oinarrietan eragiten ez badute 
eta, ondorioz, Programa-Kontratua aldatzerik eskatzen ez badute, 10. klausulan jaso den 
arabera.  
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Jarraipeneko Batzordeari dagozkio, orobat, Kontratu-Programa honetan eta bere 
eranskinean esleitzen zaizkion bestelako funtzioak betetzea.  
 
 
9. AURREKONTU-IZAPIDEA. 
 
Honako finantzaketa-esparru egonkor honetan ustiapen eta kapital-aurrekontuei dagozkien 
kopuruak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean onartuko dira, legez ezarrita dauden prozedurei 
jarraiki. 
 
 
10. KONTRATU-PROGRAMAREN ALDAKETAK. 
 
Honako Kontratu-Programa hau aldatu egin ahal izango da indarrean dirauen bitartean 
hura sinatuko dutenek ados jarri ondoren, Jarraipeneko Batzordeak hala proposatzen badu. 
Aldaketa addenda gisa txertatuko da kontratuaren agirian.  
 
 
11. IZAERA. 
 
Honako esparru egonkor honek administrazio-izaera du, eta, ondorioz, Administrazioari 
dagokio bera gauzatzerakoan sor daitezkeen zalantzak interpretatzea eta ebaztea. 
 
Eta alde guztiek beren adostasuna agertzeko honako agiri hau sinatu eta eranskinaren hiru 
kopiatan sinadura jartzen dute. 
 
 
 

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua 
Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain 

 
 
 

Kultura sailburua 
Miren Karmele Azkarate Villar 

 
 
 

Euskal Irrati Telebista Herri Erakundearen zuzendari nagusia 
Andoni Ortuzar Arruabarrena
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ERANSKINA 
 
 
EUSKAL IRRATI TELEBISTA ERAKUNDE PUBLIKOAREN (EITB) 2007-2010 

ALDIRAKO PROGRAMA-KONTRATUA 
 

Konpromisoak zehazten  
 
I. EITB-REN KONPROMISOAK, ZERBITZU PUBLIKOA DEN ALDETIK. 
 

A) Programazioaren edukiarekin zuzenean lotutako konpromisoak 
 
1. Bidea ematea herritar guztiek programazio-genero desberdinetara sarbidea izan 

dezaten. 
 

Definizioa: EITB-k bidea emango du herritar guztiek programazio-genero 
desberdinetarako eta gertakari instituzional, sozial, kultural eta kiroletakoetarako 
sarbidea izan dezaten, horretarako bai audientzia, bai adin bai gizarte-taldeen segmentu 
guztietara zuzenduko da eta baita gutxiengoak eta urritasunak dituztenen taldeetara ere. 
 
Ekintzak: 

 
- Orotariko programazioa eskaintzea, era guztietako edukiak izango dituena eta era 
guztietako ikus-entzuleei zuzendua, bai euskaraz bai gaztelaniaz, bai irratian bai 
telebistan. 

- Instituzio, gizarte, kultura edo kirol arloko gertakaririk nagusien berri ematea eta 
zabaltzea erraztea, euskal gizartearentzako aparteko garrantzia dutenen berri ematea 
bermatuz. 

- Gizarte-taldeen ekimenen eta parte-hartzearen berri ematen laguntzea albistegi eta 
dibulgazio-programazioen bidez. 

- Gorrentzako azpitituluak dituen programazioaren ordu-kopurua handitzea. 
- Parte hartzea bultzatzen duten programak sustatzea, bai irratian bai telebistan, 
entzuleei eta ikus-entzuleei zuzenean esku hartzeko bidea emanez. 

- Urtero irrati eta telebista bidezko maratoi bat antolatzea, kausa solidario bat tarteko 
delarik gizartea sentiberatzea xede izango duena. 

- Era progresiboan handitzea programazioaren baitan albiste, dibulgazio eta kultura 
programek duten portzentajea. 

- Euskal gizartean dauden erlijio-sinesmen desberdinei buruzko adierazpenak 
programazioan islatzea. 

- Etorkinen kolektiboak euskal gizartean duen presentzia gero eta handiagoa 
programazioan islatzen saiatzea. 

 
Adierazleak eta helburuak: 

 2007 2008 2009 2010 
 
 

   

1870 1900 2482 2811 

4250 4611 6522 6689 

2900 2900 2950 2950 

1125 1125 1345 1345 

Telebista-genero bakoitzetik eskaintzen diren 
programazioko orduak. 

- Albistegiak 
- Kulturakoa 
- Entretenimendua  
- Kirolak 
- Fikzioa 

4300 4300 4492 4520 
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- Haurrentzakoa 2225 2850 3287 3371 

Euskaraz eskainitako telebistako programazioko 
orduak, guztira (ETB1) 

8760 
 

8760 
 

8760 
 

8760 
 

Gaztelaniaz eskainitako telebistako programazioko 
orduak, guztira (ETB2) 

8760 
 

8760 
 

8760 
 

8760 

Euskaraz eskainitako telebistako programazioko 
orduak, guztira (ETB3) 

--- 
 

548 
 

2190 
 

2190 
 

Euskaraz eskainitako telebistako programazioko 
orduak, guztira (ETB4) 

--- 
 
--- 

788 1051 

Gaztelaniaz eskainitako telebistako programazioko 
orduak, guztira (ETB4) 

--- 
 
--- 

788 1051 

Euskaraz eskainitako telebistako programazioko 
orduak, guztira (ETB4)  

--- 
 
--- 

66 87 

Gaztelaniaz eskainitako irrati-programazioaren orduak, 
guztira 

 
17958 

 
17958 

 
17958 

 
17958 

− Radio Euskadi 9198 9198 9198 9198 

− Radio Vitoria 8760 8760 8760 8760 

Euskaraz eskainitako irrati-programazioko orduak,  
guztira. 

17520 17520 17520 17520 

− Euskadi Irratia 8760 8760 8760 8760 

− Gaztea  8760 8760 8760 8760 

EiTB-Musikaren programazioko orduak, guztira 8760 8760 8760 8760 

Irrati-genero bakoitzetik eskaintzen diren 
programazioko orduak. 

    

−  Eguneroko albistegi orokorrak 6570 6570 6590 6610 

−  Toki-albistegiak 3504 3504 3504 3504 

−  Dibulgaziokoak eta kulturalak 5694 5694 5700 5720 

−  Entretenimendua 10512 10512 10500 10500 

−  Kiroletakoak 4818 4818 4804 4778 

Euskal gizartearentzako aparteko garrantzia duten 
gizarte, kultura, politika eta instituzioen arloko gaien 
jarraipena egiten telebistan emandako orduak  

1540 1558 2254 2501 

Informazio, iritzi eta eztabaidako programetan eta 
gaietan herritarren parte hartzea sustatzera 
zuzendutako telebistako programazioko orduak 

2900 2918 3789 3934 

Entzuleen parte-hartzea izan duten irratiko 
programazioko orduen kopurua 

5949 6488 7440 8492 

Garrantzi handiko ekitaldi publikoei buruzko irratiko 
zuzeneko emanaldiak 

416 420 424 430 

Gorrentzako azpititulatutako programazioko orduak 520 550 600 620 

Interneteko euskarazko kanalen kopurua 3 4 5 6 

Interneteko gaztelaniazko kanalen kopurua 2 3 4 5 

Interneteko beste hizkuntzetako kanalen kopurua 2 2 3 3 

 
 

2. Programazioaren bidez euskararen erabilera normalizatzen eta sustatzen 
laguntzea.  

 
Definizioa: EITBk honako hauek egin behar ditu: batetik, bere programazioaren bidez 
euskaren ezagutza eta erabilera sustatu behar ditu euskal herritarrek irrati, telebista eta 
bestelako komunikabideen programazioak euskaraz jasotzeko duten eskubidea 
bermatzeko, bestetik, bere hizkuntza-kalitatea hobetu behar du eta, hirugarrenik, 
euskara ohiko hizkuntza ez duten herritarren ulermena handitu. 
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Ekintzak:  
 
- Osatzea, gutxienez, telebista kanal bi eta irratiko beste bat euskara hutsezkoak. 
- Euskararen presentzia ziurtatzea, esleitutako ehunekoetan, telebistako beste bi 
kanaletan. 

- Euskara hutsezko eskolaurre-, haur-, gazte- eta kultura-programazioa garatzea. 
- Gazteentzako lehentasunezko arretako Gaztea irrati-kanala indartzea eta 
dinamizatzea. 

- Lehentasuna ematea haur eta gazteentzako euskarazko programazioen eduki berriei 
- Ohiko programazioan euskalkien erabilera bultzatzea. 
- Betizu haur-kluba indartzea eta euskara hutsezko interneteko haur-kanal bat 
garatzea. 

- Euskarazko ikus-entzunezkoen ekoizpena sustatzea. 
- Euskarazko bikoizketa plan korporatibo bat lantzea 2008ko lehenengo 
seihilabetean, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak gidatuko duen Euskarazko 
bikoizketa-plan estrategikoarekin koordinatua. Plan horren emaitzak ikusita, 
formatuen araberako bikoizketa-orduekin loturiko adierazleen helburuak 
berrikusiko dira. 

- Beste hizkuntza batzuetan egindako ekoizpenen bikoizketen kalitatea ziurtatzea. 
- Euskarako bikoizketaren ordu-kopurua modu nabarmenean igotzea, harik eta 
beharrezko gutxieneko bolumena iritsi arte. Bolumen horrek bikoizketako 
antzezleak zein euskarazko itzultzaile eta egokitzaileak arian-arian baina etengabe 
lan horretan txertatzea ziurtatu beharko du. 

- Gazte eta helduentzako fikzioko serieen, film luzeen eta animazioko serieen 
euskarazko bikoizketako orduak igotzea. 

- Euskara ohiko hizkuntza ez dutenek euskararen ulermen-maila handiagoa eta hobea 
izaten lagunduko duten programen kopurua handitzea. 

- EITB Taldearen bitartekoetan euskararen kalitatea hobetzeko plan bat ezartzea eta 
garatzea. 

 
Adierazleak eta helburuak: 

 2007 2008 2009 2010 
Telebistan diren euskarazko programazioko orduak 8760 9332 11738 12001 

Irratian diren euskarazko programazioko orduak  21900 21900 21900 21900 

 Euskarazko programazioko orduak irratian --- 4 6 6 

Haurrentzako euskarazko programazioko orduak 
EAEko Irratian 

--- 
219 876 876 

Gazte-edukiko saioen kop. euskaraz ETB3n --- 8 9 10 

Haurrentzako euskarazko programazioko orduak 
EAEko Irratian 

--- 
192 767 767 

Euskarazko programazioko orduak haurrentzat beste 
telebista-kateetan (ETB1)   

2225 2225 2102 2102 

Gazte-edukiko saioen kop. euskaraz beste kate 
batzuetan 

8 8 10 10 

Euskarazko programazioko orduak haurrentzat beste 
telebista-kateetan (ETB1, ETB4) 

2860 2860 3175 3280 

Irratian diren kulturako euskarazko programazioko 
orduak 

3285 3285 3285 3285 

Interneteko euskara hutsezko kanalen kopurua 3 4 5 6 

Haurrentzako euskarazko eduki berriak 2 4 4 4 

Gazteentzako euskarazko eduki berriak 2 4 4 4 

Gazteentzako euskarazko programazioko orduak 8980 8980 8980 8980 
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Irratian 

− Gaztea 8760 8760 8760 8760 

− Beste emisora batzuk 220 220 220 220 

Euskarara bikoiztutako programen emisioko orduak 2515 2549 2651 2701 

Euskarara bikoiztutako orduak animazio-filmetan, 
fikziozkoetan, film luzeetan eta dokumentaletan. 

630 650 * * 

Euskarazko ekoizpen propioaren orduak, telebistan  4870 5179 6515 6660 

Euskarazko ekoizpen propioaren beste ordu batzuk, 
telebistan  

1290 1519 2459 2507 

Betizu Klubeko kide-kopurua 78000 80000 80000 80000 

Euskara ohiko hizkuntza ez dutenek euskararen 
ulermena handiagoa eta hobea izaten lagunduko duten 
telebistako programen kopurua  

61 62 65 65 

Euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeari 
eskainitako irratiko ekitaldiei buruzko informazio, 
programazio eta ekoizpen bereziko orduen kopurua 
 

120 125 140 160 

• Jarraipen Batzordean zehaztu beharreko ordu-kopurua, lehen aipaturiko Euskararako Bikoizketa 
Planen ondorioen arabera 

 
 
3. Herritarrei informazio osoa eskaintzea, era objektibo, egiazko, inpartzial, 

berehalako eta hurbilean. 
 

Definizioa: Informazio plurala, objektiboa eta inpartziala emango duen zerbitzu 
publikoa eskaintzea. Zerbitzuaren baloreen artean berehalakotasuna eta kalitatea 
egongo dira eta Euskadiri buruzko informazioari dagokionez mundu mailako 
erreferentea izatea. 
 
Ekintzak: 
 
- Informazio-eskaintza zabal bat garatzea egunero, euskaraz eta gaztelaniaz, 
telebistan zein irratian, EAEn sortzen den informazioari arreta berezia eskainiz. 

- Euskarazko eguneroko informazio-eskaintza gaztelaniazkoarekin parekatzea. 
- Telebistako eguneroko informazio-programak ezartzea goizeko eta gauerdiko 
ordutegian.  

- Asteroko informazio-programa orokor bat ezartzea. 
- Euskadin aparteko garrantzia duten gertakarien berri berehala ematea, 
komunikabide guztien bidez. 

- Gai bereziei buruz astero egiten diren informazio-programen eta euskal 
herritarrentzako interes handiena duten gaiei buruzko programa berezien 
eskaintza ugaritzea. 

- Interneteko informazio-kanal bat garatzea, euskaraz eta gaztelaniaz. 
- Egunero egiten diren aktualitateko elkarrizketa-programak errealizatzea, bai 
irratian bai telebistan. 

- Lurralde eta toki mailako albistegien edukien eskaintza garatzea, bai irratian bai 
telebistan. 

- Albistegietan erakunde publiko eta alderdi politikoentzat dagoen denbora 
betetzearen gaineko hileroko jarraipena egitea. 

- Nazioarteko kanaletan EITB Taldearen informazio-edukiak agertzea bultzatzea, 
bai irratian bai telebistan interneten bidez, eta albiste-kanal bat garatzea 
interneten, ingelesez eta frantsesez. 
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Adierazleak eta helburuak: 

 2007 2008 2009 2010 
Telebistako eguneroko albistegien programazioko 
orduak, gaztelaniaz  

680 680 1035 1153 

Gaztelaniazko TBko EAEri buruzko informazioko 
programen kop.  

8 8 10 12 

Telebistako eguneroko albistegien programazioko 
orduak, euskaraz  

690 710 1155 1273 

Euskarazko TBko EAEri buruzko informazioko 
programen kop. 

6 6 10 12 

Irratiko eguneroko albistegien programazioko orduak, 
gaztelaniaz:  

6570 6588 6590 6610 

− Radio Euskadi 3504 3513 3520 3540 

− Radio Vitoria. 3066 3075 3070 3070 

Irratiko eguneroko albistegien programazioko orduak, 
euskaraz.  

3504 3513 3520 3550 

− Euskadi Irratia 2628 2635 2630 2660 

− Gaztea   876 878 890 890 

Goizeko eguneroko informazio-programazioko 
orduak gaztelaniazko telebistan, ETB2n.  

365 450 500 500 

Telebistako eguneroko albistegien programazioko 
orduak, gaztelaniaz.  

12 12 18 24 

Telebistako eguneroko albistegien programazioko 
orduak, euskaraz.  

12 16 24 24 

Asteroko informazio-programazio orokorreko orduak 
gaztelaniaz TBn.  

220 220 260 380 

Asteroko informazio-programazio orokorreko orduak 
euskaraz TBn.  

215 220 280 360 

Astean behineko albistegi berezien programazioko 
orduak: 

    

− TBn   435 480 560 560 

− Irratian 600 600 610 620 

Aktualitateko elkarrizketen programen ordu-kopurua:     

− TBn  380 380 420 640 

− Irratian 1800 1800 1820 1850 

Lurralde eta toki mailako albistegien programazioko 
orduak, ETB1en eta ETB2n.  
 

100 100 110 120 

Irratian euskaraz emandako erreportajeen kopurua 52 60 65 70 

Irratian gaztelaniaz emandako erreportajeen kopurua 180 190 195 200 

Informazio-programazioko orduak ETB-Sat-en 1250 1300 1350 1400 

Informazio-programazioko orduak Canal Vasco-n 1300 1350 1400 1450 

Euskadiri buruzko eguneko albiste-kopurua eitb24-n 40 42 44 45 

 
 
4. Euskal kultura sustatzea eta nazioartean proiektatzen laguntzea. 
 

Definizioa: Euskal kultura sustatzea, Euskadin bertan eta bertatik kanpo, Euskal 
Herriaren nortasun propioa osatzen duten balore, sinismen, ohitura eta tradizio 
propioen multzoa den aldetik.  
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Ekintzak:  
 
- Euskadin garatutako kultur gertakarien berri ematea irratiaren, telebistaren eta 
informazio eta komunikazioko beste teknologia batzuen bidez, honako hauek 
eginez: 

• euskal sortzaileen musika, literatura, arte plastikoak, antzerkia, zinemagintza, 
etab.etako berritasunak. 

• Honako hauek ezagutaraztea: margolariak, abeslariak, idazleak eta artistak eta 
baita euskal kulturaren beste protagonista batzuk ere. 

• Euskadiko kultura arloko gertakari nagusien berri ematea. 
- Euskadiko kultur agenda zabaltzea irratiaren, telebistaren eta informazio eta 
komunikazioko beste teknologia batzuen bidez, berariazko programetan. 

- Arreta jartzea kulturaren, ikerketaren, pentsamenduaren eta zientziaren alorrean ari 
diren euskal sortzaileengan, irratian, telebistan eta informazio eta komunikazioko 
beste teknologia batzuetan. 

- Euskadin izango diren kultur gertakariak sustatzea xede duten akordioak sinatzea. 
- Euskal kultur arloetako elkarte adierazgarriekin akordioak ezartzea. 
- Programazioaren bidez euskal kultura eta gizartea kanpora proiektatzen laguntzea. 
- Kultura arloko programazioaren egokitasuna eta kalitatea zaintzea, bereziki kultura 
eta hizkuntza-edukiei dagokienez, eta Kultura Sailarekin batera Jarraipeneko 
Batzordeak ezarritako prozedurari jarraiki kalitatea ebaluatzea. 

- Programazioaren bidez, literatura, pintura, musika, dantza, antzerkia, zinea, 
gastronomia, moda, eta antzeko arloetako euskal sortzaileak eta euskal kulturazko 
edukiak kanpoan zabaltzea. 

- Euskal konpainiek egiten dituzten antzezpenak eta dantza-saioak programazioaren 
bidez zabaltzea. 

- Euskal kultura-industrien ekoizkin eta sorkuntzak EITBren bidez zabaltzen 
laguntzea (Kulturaren Euskal Plana, KEP). 

- EITBn kultur jardueren sustapena bultzatzea, honako hauei dagokienez: literatura, 
musika eta zinemari buruzko berariazko programak, kostu txikiko publizitatearekin 
eta gure sortzaile eta artisten agerpenarekin (KEP). 

- Kultur programazioaren edukitzaile bat sortzea euskarri bakoitzean; marka jakin 
baten pean (EitbKultura) nortasunez hornituko du Taldeak kultur eremuan duen 
eskaintzaren multzoa. 

 
Konpromiso horiek eta, bereziki, euskal kulturaren sustapenari eskainitako 
programazioaren berariazko orduak, Kulturaren Euskal Planaren edukien arabera 
berrikusiak izan ahal izango dira. 
 
Era berean, behin Etxepare Euskal Institutua abian jarriz gero, Jarraipeneko 
Batzordean aztertu eta erabakiko dira euskara eta euskal kultura nazioartean zabaltzera 
bideratutako Institutu horren jarduera hedatzeko bideak. 

 
Adierazleak eta helburuak: 

 2007 2008 2009 2010 
Kulturako programazioko orduak ETB1en  2860 2860 2860 2860 

Kulturako programazioko orduak ETB2n 1390 1390 1390 1390 

Kulturako programazioko orduak ETB3n   --- 192 766 766 

Kulturako programazioko orduak ETB4n  --- --- 657 876 

Kulturako programazioko orduak irratian  5694 5694 5700 5720 

− Euskadi Irratian 1314 1314 1320 1320 
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− Radio Euskadin  1314 1314 1314 1320 

− Radio Vitorian 438 438 438 440 

− Gaztean 1314 1314 1314 1320 

− EITB-Musikan 1314 1314 1314 1320 

Telebistako kulturako programa-kop. audientzia 
handieneko ordutegietan 

90 100 160 260 

Irratiko kulturako programa-kop. audientzia 
handieneko ordutegietan 

683 685 690 700 

Interneten eta komunikazio euskarri berrietan 
egunerako argitaratutako kultur berrien eta kultur 
agendakoen kop. 

25 30 35 40 

Telebistako kultur edukiko programa berrien kop. 8 10 12 16 

Irratiko kultur edukiko programa berrien kop. 3 4 4 6 

Euskadiko kultura-gertakari nagusiak sustatzeko 
hartutako akordio-kopurua. 

37 38 38 40 

Euskal kultura nazioartean satelite bidez zabaltzen 
emandako orduak:  

700 800 900 1000 

Euskal kultura nazioartean internet bidez zabaltzen 
emandako orduak:  

350 400 450 500 

 
 

5. Euskal kirola sustatzea eta nazioartean proiektatzen laguntzea. 
 
Definizioa: Euskal kirola sustatzea, euskal herritarrek gorputz- eta kirol-ekintzetan 
dituzten parte-hartze mailak gehitzeko eta mantentzeko, bai eta Kirol Ereduaren eta 
Kirolaren Euskal Sistemaren balioa euskal gizartearen ahalmenaren eta kulturaren 
transmisio-bide moduan sustatzeko ere. 
 
Ekintzak:  
 
- Euskadin garatutako kirol-gertakarien berri ematea irratiaren, telebistaren eta 
informazio eta komunikazioko beste teknologia batzuen bidez. 

- Kirola sustatzea, Euskadin interes handiena duten kirol-gertakariak transmitituz eta 
euskal kirola osatzen duen multzo osoarengan arreta jarriz. 

- Emakumeen kirolaren presentzia gehitzea kirol-informazioan eta emankizunetan. 
- Ezinduen kirolaren presentzia gehitzea kirol-informazioan eta emankizunetan. 
- Nazioarte mailan aparteko garrantzia duten kirol-gertakari edo -ekintzetan parte 
hartzen duten bertako kirolarien, euskal selekzioen, kirolarien eta taldeen sustapena 
egitea. 

- Goi-mailako kirola sustatzea. 
 

Adierazleak eta helburuak: 
 2007 2008 2009 2010 

Kiroletako programazioko orduak ETB1en  1090 1090 1090 1090 

Kiroletako programazioko orduak ETB2n  35 35 35 35 

Kiroletako programazioko orduak ETB3n  --- 110 220 220 

Kiroletako programazioko orduak irratian  4818 4818 4804 4778 

− Euskadi Irratian 1314 1314 1314 1314 

− Radio Euskadin  1314 1314 1314 1314 

− Radio Vitorian 1314 1314 1314 1314 

− Gaztean 876 876 862 836 

Emakumeen kirol-edukiko saioen kop. TBn 3 3 4 4 
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Emakumeen kiroletako programazioko orduak irratian  104 130 150 160 

Interneten zuzeneko segimendua duten kirol-
lehiaketen kop. 

1 2 3 4 

 
 
6. Euskal gizartean ezagutza zabaltzen laguntzea. 
 

Definizioa: Hezkuntza, arlo intelektual eta artistikoa eta ezagutza zibikoa, 
instituzionala, ekonomikoa, soziala, zientifikoa eta teknikoa zabaltzen eta ikus-
entzunezkoen bidez garatzen laguntzea. 
 
Ekintzak: 
- Eguneroko albistegietan zientzia eta ekonomia arloekin lotutako informazioa 
sartzea, euskal gizartean ezagutza zibiko, instituzional, ekonomiko, sozial, zientifiko 
eta teknikoak zabaltzen joateko. 

- Euskal instituzioek garatutako ekimen eta jarduerekiko arreta informatiboa 
ziurtatzea. 

 
Adierazleak eta helburuak: 

 2007 2008 2009 2010 
Dibulgazio-edukien programazioko orduak ETB1en 1415 1415 1420 1425 

Dibulgazio-edukien programazioko orduak ETB2n 770 775 780 785 

Dibulgazio-edukien programazioko orduak ETB3n --- 98 390 395 

Dibulgazio-edukien programazioko orduak ETB4n --- --- 335 447 

Dokumentalen programazioko orduak ETB1en 795 795 800 805 

Dokumentalen programazioko orduak ETB2n  520 520 525 530 

Dokumentalen programazioko orduak ETB3n  --- 59 238 240 

Dokumentalen programazioko orduak ETB4n  --- --- 204 272 

Prestakuntza eta hezkuntza-edukien programazioko 
orduak ETB1en.   

650 650 655 660 

Prestakuntza eta hezkuntza-edukien programazioko 
orduak ETB2n.   

100 100 105 110 

Prestakuntza eta hezkuntza-edukien programazioko 
orduak ETB3n.  

--- 35 138 140 

Prestakuntza eta hezkuntza-edukien programazioko 
orduak ETB4n.  

--- --- 118 158 

 
 

7. Ahalik eta ikus-entzulerik gehienentzat entretenimendu interesgarria eta 
erakargarria eskaintzea. 

 
Definizioa: EITBk bere bitarteko guztien bidez irratiek eta telebistek funtsean duten 
entretenimendu eginkizuna betetzen duen programazioa eskaini behar du, kalitate-
estandar altuak eskainiz gainera. 
 
Ekintzak: 
 
- Entretenimendu programazioa taxutzea bai irratian bai telebistan. 
- Kontratu-Programaren Jarraipeneko Batzordeak ezarritako entretenimendu-
programazioaren komunikazioaren gaineko kalitate-adierazleen jarraipena egingo 
du, telebista-kateen berariazko azterlanen bitartez, EITBk proposatuta. 

- Kontratu-Programaren Jarraipeneko Batzordeak ezarritako irratiko 
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programazioaren gaineko kalitate-adierazleen jarraipena egingo du, irrati-emisoren 
berariazko azterlanen bitartez, EITBk proposatuta. 

 
Adierazleak eta helburuak: 

 2007 2008 2009 2010 
Zinemako programazioko orduak ETB1en  115 115 115 120 

Zinemako programazioko orduak ETB2n  2380 2380 2380 2390 

Zinemako programazioko orduak ETB3n  --- 23 40 40 

Zinemako programazioko orduak ETB4n --- --- 20 32 

Europar zinemako programazioko orduak ETB1en 30 30 35 40 

Europar zinemako programazioko orduak ETB2n 250 250 300 350 

Ekoizpen propioko fikzioko serieen programazioko 
orduak ETB1en eta ETB3n 

365 392 409 412 

Ekoizpen propioko fikzioko serieen programazioko 
orduak ETB2n eta ETB4n 

235 260 313 322 

Ekoizpen arrotzeko fikzioko serieen programazioko 
orduak ETB1en eta ETB3n 

25 35 37 37 

Ekoizpen arrotzeko fikzioko serieen programazioko 
orduak ETB2en eta ETB4n 

1190 1100 1178 1167 

Entretenimenduko programen programazioko orduak 
telebistan:  

    

− Umorea eta askotarikoak 629 629 640 640 

− lehiaketak 734 734 746 746 

− magazineak 1169 1169 1189 1189 

− Entretenimenduko besteak 368 368 375 375 

 
 

8. Programazioa zabaltzea eta programazioaren hedadura. 
 

Definizioa: Ziurtatzea programazio osoaren jarraipena, hedadura geografikoa, soziala 
eta kultura honako hauek lortzeko: batetik, ahalik eta herritar gehienengana heltzeko, 
bestetik, Euskal Herriko lurraldeen arteko komunikazioa eta kultura eta informazio 
trukea sustatzeko eta hirugarrenik, programazioa Euskal Herritik kanpo diren euskal 
gizataldeei ere helarazteko. Guzti hori, euskal komunikazioaren gunea eta iruditegia 
sustatzeko. 

 
Ekintzak: 
 
- Euskal Herriko lurralde guztiak bere baitan hartuko dituen komunikazio-gunea 
sendotzen ahalegintzea.  

- Autonomia Erkidegoaren mugakide diren lurraldeetako instituzio eta erakundeekin 
lankidetza-hitzarmenak egitea sustatzea, EITBren programazioak bakoitzaren 
lurralde-eremuan hedatzeko bideak errazteko. 

- Nafarroan gertaturiko gizarte, kultura eta politika arloko gertakariei erreparatzea eta 
haien berri egoki ematea. 

- Ipar Euskal Herrian gertaturiko gizarte, kultura eta politika arloko gertakariei 
erreparatzea eta haien berri egoki ematea 

- Euskal herritik kanpoko euskal komunitateetan gertaturiko gizarte, kultura eta 
politika arloko gertakariei erreparatzea eta haien berri egoki ematea 

- Ameriketarako programazio berezia zabaltzea. 
- Europarako programazio berezia zabaltzea. 
- Euskal Herritik kanpo bizi diren euskaldunentzako telebistako eguneroko albistegi-
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programa bat egitea. 
- Euskarazko eta gaztelaniazko irratiko eguneroko programazioa kanpoan zabaltzea. 
- Euskarazko eta gaztelaniazko irratiko eta telebistako eguneroko programazioa 
interneten azaltzea. 

- Mundu zabaleko euskal gizataldeei buruzko tartea sendotzea EITBren webgunean. 
- Ekintzak koordinatzea Etxepare Euskal Institutuarekin.   
 
Adierazleak eta helburuak: 

 2007 2008 2009 2010 
EAEkoarekin mugakide diren lurralde-eremuetako 
etxe-kopurua (ETBren programazioa iristen dutenen 
etxeak)  

350.000 350.000 350.000 350.000 

Satelite bidezko telebistako emisio-orduak:  
 

   

− Europarako 8760 8760 8760 8760 

− Ameriketarako 8760 8760 8760 8760 

Satelite bidezko irratiko emisio-orduak:     

− Europarako 17520 17544 17520 17520 

− Ameriketarako. 17520 17544 17520 17520 

Nafarroan gertatzen diren gizarte-, kultura- eta 
politika-gertakariekin zerikusia duten albisteak jaso 
dituzten programak 

6 6 8 8 

Ipar Euskal Herrian gertatzen diren gizarte-, kultura- 
eta politika-gertakariekin zerikusia duten albisteak jaso 
dituzten programak 

4 4 4 4 

Atzerriko euskal gizatalde horien inguruan jazotzen 
gizarte-, kultura- eta politika-gertakariekin zerikusia 
duten albisteak jaso dituzten programak  
 

1 2 2 2 

ETB-Sat-en programazio jaso dezaketen etxeak  90 Miloi 90 Miloi 90 Miloi 90 Miloi 
Canal Vasco-ren programazioa jaso dezaketen 
Ameriketako etxeak. 

4 Miloi 4 Miloi 4 Miloi 4 Miloi 

Satelite bidez euskaraz emititzen diren orduak:     

− Europarako 4000 4000 4100 4100 

− Ameriketarako. 200 210 220 220 

Interneten emititzen diren irrati-orduak 43800 43920 43800 43800 

Interneten emititzen diren telebista-orduak 8760 8760 8760 8760 

Interneten diren euskarazko programazioko orduak     

− TBkoak 4000 4000 4100 4100 

− Irratikoak 17520 17520 17520 17520 

 
 
9. Daukan programazioaren audientziarik zabalena lortzea.  
 
Definizioa: EITBren helburua euskaldunen interesa eta leialtasuna piztuko duen 
programazioa eskaintzea da, bai irratian bai telebistan, euskaraz zein gaztelaniaz: helburu 
hori lortzeko beharra areagotuz datorkigu; izan ere, euskal herritarrentzat erreferente 
moduan euskal gizartearen gustu, kezka eta beharrek era honetako programazioa 
eskatzen dutela erreparatu baitiogu. Albistegi-programak eta euskarazko 
programazioetakoak izango dira audientziaren inguruko lehentasunezko helburuak.  
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Ekintzak: 
 
- EITB Taldeak euskal gizartean duen eraginari buruzko indizeak hobetzea, eskaintza 
osoaren inguruan (telebista, irratia eta internet). 

- Telebistako informazio-lidergoa bilatzea. 
- Irratiko informazio-lidergoa bilatzea. 
- Eitb24.com-en audientzia-indizeak hobetzea. 
- Euskarazko telebistaren audientzia-indizeak hobetzea, bereziki haur eta gazteen 
artean.  

- Euskarazko irratiaren audientzia-indizeak mantentzea. 
- Interneteko euskarazko audientzia hobetzea. 
- Jarraipeneko Batzordeari denboraldi bakoitzeko audientziari buruzko emaitzak 
eskaintzea, emisora, kate eta kanalen arabera banatuta. 

- Taldeko unitate bakoitzeko negozio-planari urteko audientziaren helburuak 
eranstea, eta aipamen berezia egitea euskarazko albistegien eta programazioaren 
helburuei. 

 
Adierazleak eta helburuak:  

 2007 2008 2009 2010 

ETB-1en audientzia, guztira egunean (Sofres)  480.000 490.000 500.000 500.000 

ETB-1en audientzia haur eta gazteengan 90.000 95.000 100.000 100.000 

ETB-2ren audientzia     980.000 950.000 950.000 900.000 

ETB-2ren albistegien audientzia      
      - Eguerdiko albistegia 240.000 240.000 250.000 250.000 
      - Gaueko albistegia 300.000 300.000 300.000 300.000 
      - Asteburuko albistegia 260.000 260.000 270.000 280.000 

ETB-3ren audientzia                         --- 10.000 20.000 40.000 

ETB-4ren audientzia                --- --- 30.000 60.000 

Irrati-entzuleak:     395.000 410.000 415.000 420.000 

− Euskadi Irratiaren entzuleak 70.000 73.000 75.000 76.000 

− Radio Euskadiren entzuleak 225.000 229.000 230.000 231.000 

− Radio Vitoriaren entzuleak 25.000 27.000 27.000 28.000 

− Gaztearen entzuleak 50.000 53.000 55.000 56.000 

− Eitb Musikaren entzuleak 25.000 28.000 28.000 29.000 

Interneteko erabiltzaile bakarren kopurua 300.000 350.000 425.000 500.000 

 
 
10. EITBk gizartean duen irudia hobetzea. 
 

Definizioa: Beste katea eta emisora batzuekin alderatuta, ikus-entzuleek EITB taldeko 
irrati eta telebistekiko duten pertzepzioa hobetzea, profesionaltasunari, kalitateari eta 
lidergoari dagokienez. 

 
Ekintzak: 
 
- Telebistako kateetarako, irrati-emisoretarako eta interneteko kanaletarako estilo eta 
lan egiteko modu propioak sustatzea, gainontzeko kate eta emisorekin alderatuta. 

- Estilo propio hori zehaztu behar duten elementuak identifikatzea. Honako hauek, 
besteak beste: modernotasuna, objektibotasuna informazioaren tratamenduan, 
publizitatearen presentzia, berrikuntza, hurbiltasuna eta gertutasuna, 
askotarikotasuna, aniztasuna, bitartekoen eskaintzaren osagarritasuna. 

- Taldearen eskaintzearen jarrera-tokiari buruzko aldizkako azterlanak egitea, estilo 
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propio horren arabera, beste komunikazio-talde batzuen inguruan. 
- Jarrera-tokiari buruz egiten diren azterlanak Jarraipeneko Batzordeari helaraztea. 
 
Adierazleak eta helburuak: 

 2007 2008 2009 2010 
Taldeko telebista-kanalei eta irrati-emisoren kalitateari 
eta irudiari buruzko azterlan-kopurua. 

10 12 13 14 

 
 
11. EITBren ikus-entzuleekiko konpromisoa. 
 
Definizioa: EITB Taldeak konpromiso publikoa hartuko du herritarrek dituzten 
iradokizun, ideia edo erreklamazioei erantzungo diela ziurtatuko duena. 
 
Ekintzak: 

 
- Ikusle eta entzuleek egin ditzaketen iradokizun, proposamen eta erreklamazioei 
behar besteko arreta jarriko zaiela eta ahalik eta modurik egokienean erantzungo 
zaiela bermatzea. 

- Bezeroei kasu egiteko moduari buruzko prestakuntza-programa garatzea EITB 
taldeko zerbitzuetarako.  

- Ikus-entzuleei arreta eskaintzeko plataforma integrala eratzea, telefono eta helbide 
bakarrak izango dituena eta zerbitzu berezia programazioarekin lotutako 
erreklamazioei kasu egiteko. 

- Behar diren bitartekoak sustatzea ikus-entzuleek Taldearen katea eta emisoren 
programetan parte har dezaten 

- EITBko kideek beren zerbitzuei edo programa-motei buruz ikus-entzuleek egiten 
duten balorazioaren ezagutza hobetzeko programa bereziak garatzea.  

- Neurrira egindako zerbitzuak gehitzea, hala nola: ikuskizunak, zinema-kritika, 
eguraldia, zorion-gutunak, etab. 

- Ikus-entzuleekiko konpromisoak urte baterako balioko duen Konpromiso-Gutun 
baten bidez egituratzea. Gutunean telebistaren ikusleek eta entzuleek 
azpimarratutakoak hobetzeko ekintzak jasoko dira.  

 
Adierazleak eta helburuak: 

 2007 2008 2009 2010 
Ikus-entzuleei kasu egiteko plataforma integrala 
irekitzea. 

--- --- BAI BAI 

Jasotako eskaerei eta errekerimenduei erantzuteko 
maila. 

90 90 90 95 

Telefono edo internet bidez ikus-entzuleei zuzenean 
kasu egiteko programa kopurua 

20 22 24 25 

 
 
12. Izaera integraleko informazio eta entretenimenduko eskaintza bat garatzea 

internet euskarrian 
 
Definizioa: EITBk interneteko informazio eta entretenimenduko eskaintza integral bat 
egituratu behar du. Eskaintza horretan aintzatespen berezia emango zaio euskarari, 
informazio-edukiei, gazte-munduari, herritarren parte-hartzeari eta internet euskarriak 
eduki-eskaintza unibertsalizatzeko eskaintzen duen aukerari. 
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Ekintzak: 
 
- Interneteko euskara eta gaztelaniazko informazio-eskaintza sendotzea, honako hau 
ahalbidetzeko: 

• EITB Taldearen informazio-eskaintza osatzeko, Euskadin gertatzen denari 
buruzko informazioaren gainean duen erreferente-jarrera indartuz. 

• Taldearen informazio-eskaintza jarraipen eta koherentziaz hornitzea, 
Eitbren informazio-zerbitzuen lerro editorialean integratuz.  

• Munduari, internet euskarriaren bidez, euskal aktualitateari buruzko 
zuzeneko lekukotza eskaintzea. 

• “Breaking news” (azken orduko) albisteen erreferente bihurtzea, Euskadin 
jazotzen diren gertakariei buruz. 

• Ikusle euskaldunei euskarazko  eta internet euskarriko informazio-
erreferentea eskaintzea, euskal aktualitateari buruz. 

• Euskal herritarren informazio-erreferentea izatea atzerrian. 
- Interneten ingelesezko eta frantsesezko eskaintza garatzea, munduari eta 
nazioarteko komunikabideei euskal aktualitateari buruzko zuzeneko lekukotza 
eskaini ahal izateko. 

- Interneten euskarazko eta gaztelaniazko entretenimenduko eskaintza garatzea, 
irratiko eta telebistako programazioan oinarritua. 

- Haurrentzako berariazko eskaintza garatzea interneten, euskaraz. 
- Gazteentzako berariazko eskaintza garatzea internetez, batez ere euskaraz eta hiru 
hizkuntzatan, gaztelania eta ingelesa txertatuz. 

- Zerbitzu-eskaintza (eguraldia, botikak, ikuskizunak, agenda, larrialdiak, trafikoa, 
etab.) garatzea, euskaraz eta gaztelaniaz. 

- Parte hartzeko plataformak garatzea, erabiltzaileentzako iristerrazak izango direnak 
eta Eitb Taldearen inguruan komunitateak garatzea sustatzen dutenak. 

- Izaera globaleko berariazko edukiak garatzea, euskal gizartearen ezagutzak eta 
balioak nazioarte mailan islatzeko. 

- Interneteko kanalen eskaintza osatzea, ahalik eta audientziarik handienera iristeko, 
arreta berezia eskainiz kulturarekin, kirolarekin eta gizartearekin zerikusia duten 
edukiei. 

- Garapen horiek asmo-nahi bateratzailearekin egitea, eduki eta kanal horiek 
ekoizteko aliantza-estrategia garatuz.  

 
Adierazleak eta helburuak: 
 
a) Informazio-kanalaren edukien inguruan: Internet euskarrian, honako eduki hauek 
eskainiko ditu, euskaraz eta gaztelaniaz: 

 
Albisteak Testua (beti) 

Argazkia (nagusietan) 
Audioa (nagusietan) 
Bideoa (atalen arabera) 

Atalak Politika 
Kultura 
Ekonomia 
Kirolak 
Mundua 
Gizartea 
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Balio erantsiko zerbitzuak Infografiak 
Eguneko gaiei buruzko dokumentazioa 
Berariazko gaiei buruzko dosierrak 
Eguraldia 

 
Ingelesez, Euskadiko aktualitateari buruzko eduki batzuk erantsiko dira, nazioarteko 
interesa dutenak, hain zuzen. 
b) Informazio-kanalaren audientziaren inguruan: Helburua, irratian eta telebistan bezala, 
kanalak euskal herritarren interesa eta arreta bereganatzea da, euskaraz eta gaztelaniaz, 
eta gero eta interes eta arreta handiagoa bereganatzea, haien gustu eta informazio-
beharrei arreta gero eta hobea eskaintzearen ondorioz, eta Euskaditik kanpo, euskal 
aktualitatearen erreferente bihur dadila, gero eta gehiago. Horretarako, honako 
adierazle hauek ezartzen dira: 
- euskarazko audientzia hobetzea. 
- gaztelaniazko audientzia hobetzea. 
- gaztelaniazko nazioarteko audientzia hobetzea. 
- ingelesezko nazioarteko audientzia hobetzea. 

 
c) Interneteko eskaintzaren multzoaren inguruan: 
- euskarazko audientzia hobetzea 
- gaztelaniazko audientzia hobetzea 
- erabiltzaileek parte hartzeko plataformen kopurua 
- edukiak eta kanalak ekoizteko aliantzen kopurua.  

 
 

B) Euskal ikus-entzunezkoen ekoizpena sustatzearekin eta sektorearen 
garapenarekin zerikusia duten Konpromisoak. 

 
1. Euskadin ikus-entzunezko sorkuntza sustatzea. 
 

Definizioa: Formatu eta programa berriak abian jartzen eta Euskadiko ikus-
entzunezkoen sektorean lanean ari diren enpresak eta profesionalak sendotzen lagundu 
behar du EITBk. 

 
EITBk euskal ikus-entzunezko ekoizpena sustatzeko garatzen dituen planak Ikus-
entzunezko Klusterrarekin partekatu beharko ditu, eta industria eta kulturaren arloko 
Eusko Jaurlaritzako sail eskumendunekin koordinazioan adostu. 

 
EITBk konpromiso hori betetzerakoan zaindu egingo du ezargarri zaion araudiaren 
arabera, ekoizle independenteen ikus-entzunezko lanen gain dituen inbertsio eta 
programazio-obligazioak errespetatzea. Era honetako konpromisoak, halere, aztertu 
egin ahal izango dira etorkizunean bai Europako erakundeek, Estatuak edo Euskal 
Erakundeek araudiok aldatu edo egokitu egiten badituzte, betiere, honako Programa-
Kontratu honetan EITBren konpromiso berriak hartzeko zehaztuta dagoen 
prozedurari jarraiki egingo delarik.  

  
Ekintzak: 
 
- Bai irratian bai telebistan programa propioen ekoizpena sustatzea. 
- Urtez urte formatu eta proiektu berrien ikerkuntzan inbertsio-portzentaje 
handiagoa erabiltzea. 
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- “Proiektuen Erregistro Orokorra” ezartzea. Erregistro horrek euskal ekoizpen-
etxeek aurkeztutako ekoizpen-proiektu guztiak aztertu eta balioetsiko direla 
sendotzea. 

- Ondoren zehaztuko direnetan, guztiak ere kalitatea eta igartzea hobetzearekin 
zerikusia dutenak eta ondorioz, baita audientzia eta ekoizpen propioa hobetzearekin 
ere lotuta daudenetan, gero eta gastu-portzentaje handiagoa erabiltzea. 
� Aurreekoizpena: gidoiak egokitzea eta berraztertzea, “zero” zenbakiak, 

kanpoko espezialistekin kontrastatzea, e.a. 
� Programa pilotuak. 
� Giza taldeak ugaritzea eta hobetzea; antzezleak, aurkezleak, errealizadoreak, 

gidoigileak, … 
� Ekoizpen propioaren liburutegia. 

- Nazioarteko proiekzioa duten koprodukzio-proiektuetan parte hartzera 
zuzendutako inbertsioak handitzea. 

- Ikus-entzunezkoen sektoreko Ikastetxeekin lankidetzan aritzeko bideak indartzea. 
- Aparteko arreta eskaintzea euskal zinemagintzari (errodajeak, estreinaldiak…) bere 
albistegietan, entretenimenduko programetan eta Eitb.com-en. 

- Euskaraz filmatutako fikzioko film luze bat, gutxienez, urtero ekoiztea eta 
estreinatzea. 

- Kultura Sailak euskarazko zinea eta film laburrak zabaltzeko burutzen dituen 
ekintzetan estrategia koordinatua izaten ahalegintzea. 

- Egoitza Euskadin duten ekoizpen-enpresen ekoizpen independenteen finantzaketan 
inbertitzea: film luze eta labur zinematografikoak, TV movie direlakoak, 
miniserieak, animazioko serieak eta sorkuntzako dokumental-serieak. 

- Azaroaren 27ko 215/2007 Dekretuak (Telebista-operadoeen emisio-betebeharrak 
eta film luze eta film labur zinematografikoak eta telebistarako filmak aurrez 
finantzatzeko inbertsio-betebeharrak ezartzen dituena) 1.4 artikuluan xedatutakoa 
betetzen dela ziurtatzea, bereziki sorburu-hizkuntza euskara duten ekoizpenei 
dagokienez. 

- Euskal sortzaile eta ekoizleen ikus-entzunezko edukiak sustatzea. 
- Gidoigile berrien prestakuntza bultzatzea.  
- Zine-programazioan europar filmak emititzea sustatzea. 
- Ekoizleen elkarteekin akordioak sustatzea, kontratu-programa honen indarraldian 
euskal ikus-entzunezko ekoizpen independentearen sustapena egiteko. Akordio 
horietan, EITBk genero bakoitzeko ekoizpenetan parte hartzeko irizpide orokorrak 
zehaztu beharko dira.  

 
Adierazleak eta helburuak: 

 2007 2008 2009 2010 
Ekoizpen propioaren orduak, ETBn 9530 9825 10676 10950 

Programa-proiektu berrien kopurua ETBn 12 14 16 20 

Formatu eta programa berriak berritzeko eta ikertzeko 
aurrekontua ETBn  

1.200.00
0 

1.200.000 1.300.000 1.350.000 

Telebistarako ekoitzitako saio pilotuen kop. 16 18 20 25 

Euskal errealizadoreen emandako film laburren kop.  20 20 26 32 

Euskal ekoizpen-enpresen emandako film laburren 
kop.  

20 20 26 32 

Euskal errealizadoreen emandako film luzeen kop.  40 48 60 70 

Euskal ekoizpen-enpresen emandako film luzeen kop.  40 48 60 70 

Euskal errealizadoreen emandako miniserieen kop.  1 1 2 2 

Euskal ekoizpen-enpresen emandako miniserieen kop. 1 1 2 2 
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Euskal errealizadoreen emandako animazioko serieen 
kop.  

2 2 4 4 

Euskal ekoizpen-enpresen emandako animazioko 
serieen kop.  

2 2 4 4 

Euskal errealizadoreen emandako sorkuntzako 
dokumentalen kop.  

6 8 12 12 

Euskal ekoizpen-enpresen emandako sorkuntzako 
dokumentalen kop.  

6 8 12 12 

Emandako euskal pelikulen kop. 40 48 60 70 

Emandako espainiar, Euskadikoak ez diren, pelikulen 
kop.  

4 4 6 6 

Emandako europar (ez Euskadikoak ez Espainiakoak) 
pelikulen kop.  

136 150 160 170 

Emandako amerikar pelikulen kop.  910 900 900 900 

 
 
2. Euskal ikus-entzunezkoen industria garatzen laguntzea eta bertan parte 

hartzea. 
 

Definizioa: EITBk parte hartu behar du euskal ikus-entzunezkoen industria 
bultzatzen. Horrela lortuko delako gero eta lehiakorragoa izango den sektore bat izatea, 
gai izango dena, alde batetik, EITBk berari eduki eta zerbitzu handiago eta hobeagoak 
eskaintzeko, bestetik, bere lehia-baldintzei esker beste merkatu batzuetan sartzeko eta, 
hirugarrenik, Euskadin bertan aberastasuna eta enplegua sortzeko. Arlo honetan 
gauzatuko dituen jarduerak koordinatu egin beharko ditu industria eta kulturaren arloko 
Eusko Jaurlaritzako sail eskumendunetatik egiten direnekin.  
 
Ekintzak: 
 
- Euskal ikus-entzunezkoen industriarekiko harreman guztiak esparru-akordioen 
bidez ezartzea. Akordio horiek honako hauek jasoko dituzte: 
� EITBren urte anitzeko premien katalogoa eta horri dagokion inbertsio-
konpromisoa, era horretan sektoreko enpresek errazago planifikatu ahal izan 
ditzaten beren ekintzak eta inbertsioak. 

� Sektoreko profesionalen prestakuntza-behar zehatzak; beharroi modu eraginkor 
eta efizienteagoan erantzun ahal izateko. 

� Euskal ikus-entzunezko ekoizkinak beste merkatu batzuetan komertzializatzen 
lagunduko duten neurriak. 

- Beste merkatu batzuetara heltzeko besteko dimentsioa izango duten euskal 
enpresak konfiguratzen laguntzea, horretarako enpresa horietako bakoitzarekin 
inbertsio-proiektuak eta/edo lankidetza-hitzarmenak egingo dira eta horietan 
honako hauek ezarriko dira: 
� Mota horretako enpresen homologazio-baldintzak. 
� Inbertsioari eta beste merkatu batzuetara irekitzeari buruz enpresak hartuko 
dituen konpromisoak. 

� EITBri ematen dizkioten edukien eta zerbitzuen kalitateko baldintzak. 
� EITB Taldearen hornitzaile estrategikoa denez, bere harremanak duen urte 
anitzeko edukiaren zer-nolakoa. 

- Enpresa-arloko aliantza eta partaidetzen bitartez, sektorearen garapenean 
inplikatzea, komunikazioko eduki eta zerbitzuen ikus-entzunezko ekoizpenaren 
balioko katearen aldi bakoitzean, euskarri tradizionaletan zein euskarri berrietan, 
merkatu berrietara eta nazioarteko merkatuetara iristeko asmo-nahia eta gaitasuna 
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duten enpresak egituratzeko asmoz. Proiektu horiek Jarraipeneko Batzordeak 
propio emandako baimena beharko dute, eta legez hala araututa dagoenetan, Eusko 
Jaurlaritzarena; izan ere, egiaztatu egin beharko da diru aldetik bideragarriak izateaz 
gain, badituztela sinergiak euskal ikus-entzunezkoaren sektorearekin eta irrati eta 
telebistaren zerbitzu publikoaren prestazioarekin bat datozela. 

- Eiken Euskadiko Ikus-entzunezko Klusterraren garapenean eta Ikus-entzunezko 
Sektorearen Liburu Zurian aurreikusitako ekintzen garapenean inplikatzea. 

- Taldearen premiek horrela uzten duten aldietan EITB Taldearentzako enpresak, 
instalazioak eta ekipamendua alokatzeko jardun-esparru bat garatzea. 

- Sektorea industrializatzen laguntzea egun EITBk berak egiten dituen jarduera 
batzuk sektoreak egiten hasita, betiere: 
� Sektoreak jarduera hori kudeaketa eraginkor eta efizienteari buruz EITBk dituen 
irizpideen arabera egin badezake. 

� Zerbitzuaren kalitateko baldintzak ziurtatzen badira. 
- Ikus-entzunezkoen ikastetxeekin akordioak egitea sektoreko profesionalen 
gaikuntzaren etengabeko hobekuntza ziurtatzeko. 

- EITBrentzako lanean ibilitako profesionalak lan hori utzitakoan sektorean sartu 
ahal izan dezaten laguntzea. 

- Casting-ak egitea aldiro aurkezle, komunikatzaile eta aktore berriak aurkitzeko. 
- Kultura Sailarekin izenpetuko den hitzarmen baten bidez eta harekin lankidetzan 
euskarara bikoiztutako film luze zinematografikoak zinema-aretoetan estreinatzea 
sustatzea eta bultzatzea. 

- Kultura Sailarekin izenpetuko den akordio baten bidez, zinema-aretoetan 
gaztelaniara bikoiztuta estreinatuak izan direlarik, ondoren euskarri digitaletan 
(DVD eta beste batzuk) alokatuz eta salduz merkaturatuko diren film luze 
zinematografikoak hautatzen eta euskarara bikoizten laguntzea eta, behar izanez 
gero, kudeatzea. 

 
 

C) Euskadi Informazioaren Gizartean delakoaren presentziarekin lotutako 
konpromisoak. 

 
1. Informazioaren gizarterako edukiak diseinatzen eta egiten laguntzea eta parte 
hartzea. 

 
Definizioa: EITBk lagundu eta parte hartu behar du multimedia euskarri berrietan 
komunikazio-eduki eta zerbitzuak garatzen, bereziki, irrati eta telebista digitaletan, 
interneten eta telefonia-euskarri berrietan. Guzti horren xedea euskal herritarrek 
euskarri horietan, euskaraz eta gaztelaniaz, albistegi, kultura, hezkuntza, entretenimendu 
eta bestelako gaietako edukien eskaintza zabala izatea da eta baita teknologia berriek 
ahalbidetzen dituzten komunikazio-zerbitzu aurreratuenak izan ditzaten ere. 
 
Ekintzak: 
 
- Negozio-unitate berria garatzea, euskarri berrietan komunikazio-edukiak eta 
zerbitzuak garatzen arituko dena. 

- Eduki horiek garatzen, ikertzen eta berritzen aritzen diren enpresekin akordioak 
sustatzea.  

- Bere programazioaren bidez, informazio eta komunikazioko teknologien eta  
informazioaren gizartearen gaineko garapenen berri ematea eta horren gaineko 
informazioa erraztea herritarrei. 
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- Irrati, telebista eta Interneteko euskarrien eduki digitalen atzipena eta kudeaketa 
optimizatzea. 

 
 
2. Komunikaziorako multimedia-euskarrien bidez Euskal Administrazio Publikoak 
herritarrengana hurbiltzeko prozesuan laguntzea eta parte hartzea. 

 
Definizioa: EITBren jarduera hau Eusko Jaurlaritzak berak zuzenean Jaurlaritzaren 
eremu horretako planen ildotik garatu behar dituen programa eta proiektuen mende 
egongo da. 
 
Ekintzak:  
 
- Euskarri berrietan Euskal Administrazioetarako komunikazioko edukiak eta 
zerbitzuak garatzea. 

- EITBren bitartekoekin informazio eta komunikazioko teknologiekin lotuta Euskal 
Administrazioek garatutako ekimenen berri ematea. 

 
 
3. Euskarri guztietan euskararen presentzia ziurtatzea. 
 

Definizioa: EITBk ziurtatu egin behar du, bai bere informazio eta komunikazioko 
teknologia berrietako  komunikazio-edukiak eta zerbitzuak garatzeko lanetan bai bere 
komunikazio bitartekoen eskaintzaren bidez, informazioaren gizartearen euskarri 
berrietan euskara erabat sartzeko bultzada.  
 
Ekintzak: 

 
- Euskarri berrietarako euskarazko komunikazioko edukiak eta zerbitzuak garatzea. 
- EITB Taldearen komunikabideen zabalkuntza-euskarri berri guztietan euskarazko 
programazio osoak eskaintzea ziurtatzea. 

- Sektoreko enpresa liderrekin lankidetza-hitzarmenak sustatzea hiru helburu 
lortzeko: 
- Interneten eskuragarri egon daitezen nazioarteko ekoizkinak eta kontsumo 
handikoak euskaraz. 

- Ekoizpen propioaren edukiak euskaraz plazaratzea prestigio handia duten 
interneteko nazioarteko zabalkunde-bitartekoetan. 

- Euskara jasota egotea zerbitzu horiek zein hizkuntzatan eskaintzen diren 
jasotzen duen hizkuntza-katalogoan. 

- Komunikatzeko euskarri teknologiko berrietan ikus-entzunezkoen edukiak garatzen 
dituzten proiektuetan euskara sartzen parte hartzea eta laguntzea. 

 
 
4. Informazio eta komunikazioko teknologien bidez bere komunikabideen 

eskaintza bultzatzea. 
 

Definizioa: Komunikabideak digitalizatzeko prozesuak biderkatu egingo ditu euskarri 
berrien bidez herritarrei zuzendutako irrati, telebista eta Interneteko eskaintzak. EITBk 
ahalik eta herritar gehienengana heldu behar du bere programazio, komunikazioko 
eduki eta zerbitzuen eskaintzarekin, informazio eta komunikazioko teknologiek 
eskaintzen dituzten euskarri guztiak erabiliz.  
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Ekintzak eta helburuak: 
 
- Telefoniako euskarri mugikorretarako edukiak indartzea. 
- Taldearen telebistako eta irratiko programazio-kanalen egungo eskaintza handitzea. 
- Terrena Irrati Digitala (DAB) delakoan emititzeko irrati-eskaintza berri bat 
garatzearen egokitasuna aztertzea. 

- Lurreko Telebista Digitala (TDT) delakoaren bidez zabaltzeko telebista-eskaintza 
garatzea. 

- Mugikortasuneko telebistaren bidez zabaltzeko telebista-eskaintza berri bat 
garatzea. 

- EITBren presentzia (irratia eta telebista) sendotzea satelite bidezko emisio-
sistemetan. 

 
 
5. Ikus-entzunezkoen eta multimediaren artxiboa  
 

Definizioa: Euskal irratiaren eta telebistaren emisioak aparteko arreta eskatzen du 
egungo euskal kulturaren ondare gisa duen balioarengatik. Balio hori emateak berak 
dakar atzetik EITBren artxibo hori sendotu beharra. 
 
Ekintzak: 
 
- EITBren Artxiboa digitalizatzeko behar diren inbertsioak egitea. 
- EITBren Artxiboa katalogatzea. 
- Artxibo hori herritarren esku jartzea ahalbidetuko duten lankidetza-akordioak 
sinatzea kultura-entitateekin. 

 
 
 
II. ZERBITZUAREN KUDEAKETAREKIN LOTUTAKO EITB-REN 
KONPROMISOAK 
 
Helburuak ahalik eta modurik efizienteenean eta baliabide publikoak ahalik eta ondoen 
aprobetxatzeko EITB Taldeak honako kudeaketa-konpromisoak hartzen ditu bere gain:  
 
1. Taldeko kudeaketako sozietate bakoitzerako Negozio-Plana onartzea eta 

kudeatzea. 
 
Eremu honetan EITBk honako konpromiso hauek hartzen ditu bere gain: 
 
- 2007-2010 aldirako honako Negozio-Plan hauek prestatzea: 

• EITB Taldearen Negozio-Plana 

• ETBren Negozio-Plana      

• EUSKO IRRATIAREN Negozio-Plana 

• Radio Vitoriaren Negozio-Plana 

• Eitb.net-en Negozio-Plana 
 
- Negozio-Planek eta beren ebaluazioak Taldearen kudeaketaren barruko kontuak 
izango dira, EITBk horien laburpena eta ebaluazioa Jarraipeneko Batzordeari 
aurkezteko konpromisoa hartzen du bere gain. 
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2. Kudeaketaren kalitateko eta etengabeko hobekuntzako sistema garatzea. 
 
EITBk orain arte lortu dituen kudeaketako bikaintasuneko estandarrak (ISO 
ziurtagiriak, Zilarrezko Q eta Kalitateko Iberoamerikar Saria) garatzeko konpromisoa 
hartzen du, bai eta, EFQM ereduaren arabera, bere kudeaketako bikaintasuneko 
sistema bi urtean behin kanpoko ebaluaziotik pasaraztekoa ere.  
 
Bestalde, euskara Taldearen kudeaketako prozesuetan erabiltzearen etengabeko 
hobekuntza bultzatuko du, eta kanpoko ebaluazio batetik pasaraziko du. 

 
 
3. Kontabilitateko analitikoko sistema sendotzea. 
 
EITB Taldeak bere gain hartzen du kontabilitate analitikoaren sistema mantendu eta 
sendotzeko konpromisoa, transmisio-kanal bakoitzerako, telebistako zein irrati eta 
Interneteko kanaletarako. Sistema horrek EITBk jasotzen dituen baliabide publikoak 
gardenago erabiltzea ahalbidetuko du, eta diru-sarrera eta gastuak Taldeak egiten dituen 
jarduera jakin bati lotu ahal izango zaizkio. 
 
Taldearen beste kudeaketako sozietateren bat sortuz gero, hasiera-hasieratik 
kontabilitate analitikoaren sistema eduki beharko du, argi eta garbi desberdindu ahal 
izan daitezen bere jardueren artean baliabide publikoen bidez finantzatutakoak. 

 
 
4. Instalazioetan eta ekipamenduan egindako inbertsioetan errentagarritasun 

handiagoa lortzea. 
 
Eremu honetako EITBren konpromisoak honako hauek dira: 
 
- Ondorengo baliabideen planifikazio-ratioak hobetzea: 

 2007 2008 2009 2010 
Bilboko okupazioa, ehunekotan 
(aurreikusitako baliabideak/eskatutakoak) 

90 90 92 92 

Miramongo okupazioa, ehunekotan 
(aurreikusitako baliabideak/eskatutakoak) 

95 95 96 96 

 
- EITBk planifikatua duenean denboraldi batzuetan instalazio edo ekipamenduak ez 
erabiltzea ikus-entzunezkoen sektoreko beste ekoizpen-etxe batzuei erabiltzen 
utziko zaizkie. 

 
Sektoreko ekoizpen-etxeak erabili ahal izateko kontratua egin beharko dute aldez 
aurretik. Kontratu horretan erabileraren prezioaz gain ekipamendua egoki erabili eta 
zainduko dela bermatuko dela jasoko da. 

 
5. Antolakundearen efizientzia, eraginkortasun eta errendimendu operatiboko 

adierazleak ezartzea. 
 
Unitate bakoitzak 2007-2010 aldirako hobekuntza-helburuekin batera antolakundearen 
efizientzia, eraginkortasun eta errendimendu operatiboko adierazleak jasoko ditu bere 
Negozio-Planean.  
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6. Soldata-kostuek Taldearen guztirako gastuarekiko duten portzentajea 

kontrolatzea, plantillaren hazkundea kontrolpean iraunaraziz. 
 
Portzentaje hori soldata-masaren (lan-araubidearen pean diharduen pertsonalaren 
soldata-masa honela ulertu behar da: soldatazko eta soldataz kanpoko multzoa, betiere 
salbuetsiz Gizarte Segurantzako prestazioak eta kalte-ordainak, enplegatzailearen 
konturako Gizarte Segurantzaren sistemarako kotizazioak, lekualdatze edo irazpenei 
dagozkien kalte-ordainak, eta langileak egindako gastuengatiko kalte-ordainak) eta EITB 
Taldearen urteko guztirako gastuen arteko aldea da. Taldeak lotura hori mantendu eta 
kontrolatzeko konpromisoa hartzen du, eta, horretarako, negozio-planek portzentaje 
horren urteko helburuak ezarriko dituzte Taldeko sozietateetako bakoitzean eta 
multzoan. 
 
Kontratu-Programaren indarraldian zehar, kontrolaturik edukiko da EITBren eta bere 
kudeaketako sozietateen plantillako pertsonal finkoaren hazkundea. Horretarako, 2007ri 
dagokion plantilla hartuko da erreferentziatzat, eta plantilla horren gehikuntzako faktore 
gisa honako hauek ezarriko dira: Taldearen digitalizazioko prozesurako beharrezko 
egokitzapenak, jarduera berriak gauzatzea, Kontratu-Programa honetan bere gain 
hartutako konpromisoei lotuen dauden prozesuak indartzea eta ETB3 eta ETB4 abian 
jartzea. Nolanahi ere den, aldez aurretik Jarraipeneko Batzordearen onarpena eskatuko 
da gehikuntzaren bat izatekotan, eta gehikuntza hori justifikatzen duten arrazoiak azaldu 
beharko dira. 

 
 
7. Prestakuntzako Plana. 
 
Taldearen prestakuntzako urteko plan berriek, 2008tik aurrera, aipamen berezia egingo 
diote eduki digitalen eta komunikazioko teknologia eta trebetasun berrien erabilpenaren 
kudeaketarekin lotutako eskumenei, egindako inbertsioetatik ahalik eta balio erantsirik 
handiena lortzeko eta Eitbk euskal gizarteari eskaintzen dion zerbitzuaren kalitatea 
hobetzeko. 

 
 
8. Hileroko informazio ekonomikoa. 
 
Urteko ekitaldiko funtzionamenduaren gaineko xedapen eta arauen artean informazio 
ekonomiko-finantzarioaren hileroko jarraipena egiteko aplikagarri direnen arabera eta, 
hala badagokio, Ogasun eta Herri Administrazioetako Sailak zehaztutakoen arabera, 
EITBk Sailak eskatutako era horretako informazioa eman beharko du. 

 
 
9. Oreka finantzarioa. 
 

EITBk bermatu egingo du Taldearen oreka finantzarioa. Horretarako, urteko gastua 
Taldearen urteko diru-sarreren mailara egokituko du, eta hala behar denean doitu. 
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EUSKO JAURLARITZAREN KONPROMISOAK 
 
1. Ustiapeneko gastuak konpentsatzeko ekarpenak. 
 
Diru-sarrera propioen (publizitatea saltzetik eta kudeaketa-sarreretatik egindakoak) eta 
ekitaldi bakoitzeko guztirako gastuen arteko aldea orekatzeko Eusko Jaurlaritzak bere gain 
hartzen du Aurrekontuen Legean EITB eta haren kudeaketako sozietateentzat honako 
gastu-ekarpenak kontsignatzeko konpromisoa (euro arruntetan): 
 

2007 2008 2009 2010 
117.553.620 129.400.206 143.602.371 151.389.356 

 
Kreditu horiek honako irizpide hauen arabera egikarituko dira: 
 
- Diru-sarrera propioen eta gastuen eboluzioa ezarritako aurreikuspenetara doituko 
da. Halere, merkatuko zailtasunak edo beste zio batzuek tarteko direlarik, diru-
sarrera propioetarako ezarritako helburuak lortzerik ez badago, ustiapeneko gastuak 
horren arabera doitu beharko dira. Ildo beretik, diru-sarreren eboluzioak hobera 
egiten badu, gehitu den dirua programazioko parrilletan gehiago gastatzeko erabili 
ahal izango da.   

- Pertsonaleko gastuei dagokienez, 2010ean, EITB Taldearen soldata-masak ez du 
gainditu ahal izango 2007. urteko aurrekontukoa, Eusko Jaurlaritzak, Negoziazioko 
Mahai Orokorrean negoziaketa egin ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokor eta Instituzional osorako zehazten dituen urteko 
gehikuntzekin eguneratua, eta salbuespen bakarra Jarraipeneko Batzordeak 
onartzen duen plantilla-gehikuntza izango da. 

- Ezin izango dira transferitu ekarpenei dagozkien kopuruak gastu-partidetan 
inbertsioak egiteko. 

 
 
2. Inbertsio errealetarako ekarpenak. 
 
Egun erabiltzen ari den ibilgetuaren inbertsio arruntak zein birjarpenekoak finantzatzeko, 
Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen du Aurrekontuen Legearen proiektuetan EITBrako eta 
haren kudeaketako sozietateetarako inbertsioetarako ondorengo ekarpenak (euro 
arruntetan) kontsignatzeko konpromisoa: 
 

2007 2008 2009 2010 
10.110.445 13.530.445 11.331.965 11.552.066 

 
 
3. Bestelako ekarpenak. 
 
Aurreko puntuan aurreikusitakoari kalterik egin gabe, EITBk lankidetza-akordioak egin 
ahal izango ditu Eusko Jaurlaritzako Sailekin, bere helburuak betetzeko horrela jokatu 
behar duenean. 
 
Ildo horretatik, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen du EITBren eta Eusko Jaurlaritzako 
Sailen arteko hitzarmenak egiten lagun ditzakeen formulak bultzatzeko konpromisoa. 
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Hitzarmen horien xedea honako Programa-Kontratu honen helburuak betetzen lankidetzan 
aritzea izango da eta baita instituzioek bultzatutako kanpainak eta komunikazio- edo 
babesletza-ekintzak gauzatzea. EITBk bere gain hartzen duen zerbitzu publikoaren funtzioa 
zehaztu eta EITBri Eusko Jaurlaritzak betetzeko jarri dizkion konpromisoak eta helburuak 
jasotzen dituen honako Kontratu-Programa hau sinatu ondoren, Eusko Jaurlaritzak honako 
agiri honetako 8. Klausulan ezarritakoarekin bat etorriz, EITB eta haren kudeaketako 
sozietateak beren zerbitzuak kontrolatzen dituen moduan kontrolatuko ditu; izan ere, 
EITBren jardun nagusia Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorrarentzat gauzatzen baitu. 
 
Eusko Jaurlaritzak, filialak eta EITBk parte harturiko sozietateak sortu eta mantentzeko 
proiektuak finantzatzea egoki iritziz gero, bidezko zuzkidurak egin ahal izango ditu 
Aurrekontuen Legean horrelako inbertsioak finantzatzeko. 
 
Era berean, Eusko Jaurlaritzak EITBren zorpetze-eragiketak baimendu ahal izango ditu; 
betiere, eragiketa horiek ikus-entzunezkoen euskal sektorea garatzeko diren enpresa-
proiektuetan parte hartzeagatik egin beharreko jarduerak finantzatzeko direnean edo 
eragiketok irrati eta telebistako programazioarekin zerikusi zuzena ez duen jardueraren bat 
duten filialentzako direnean; baina, horretarako, proiektuek egindako inbertsioa 
berreskuratzeko tasak karga finantzarioaren ordainketarekiko bateragarria izan beharko du. 
Atal honetan jasotakoaren ondorioetarako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu 
Orokorretan jaso egingo da dagokion zorpetze-baimena. 
 
Azkenik, oreka finantzarioko eta Taldearen gastuen zifra sarreren multzora urtero 
egokitzeko konpromisoak ez du eragotziko, bide horretatik beretik, ustiapeneko sarrera 
handiagoek edo gastu txikiagoek sortutako superabita ekitaldi bereko edo hurrengo 
ekitaldiko programazioa hobetzera aplikatu ahal izatea. 
 
 
 
 
 


