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C.2.   Administrazio-kontseiluko edo -organoko batzordeak 

 
C.2.1. Zerrenda itzazu administrazio-kontseiluko edo -organoko batzordeak. 

 

Batzordearen izena Kide-kopurua 

IKUSKARITZAKO ETA ARAUDIA BETEARAZTEKO BATZORDEA 4 

IZENDAPENEN BATZORDEA 3 

ORDAINSARIEN BATZORDEA 3 

ARRISKU BATZORDEA 4 
 

C.2.2.  Zerrenda itzazu administrazio-kontseiluko edo -organoko batzorde guztiak, horietako kideak eta partaide dituen kontseilari 

exekutibo, dominikal, independente eta kanpokoen proportzioa. Kapital-sozietatearen egitura juridikoa ez duten entitateek ez 

dute beteko kontseilariaren kategoria dagokion taulan, eta, testuaren atalean, kontseilari bakoitzaren kategoria azalduko dute, 

aintzat hartuta, batetik, beraien araubide juridikoa eta, bestetik, horiek nola betetzen dituzten ikuskaritza-batzordea eta 

izendapenena nahiz ordainsariena eratzeko baldintzak. 

 

Ikuskaritzako eta Araudia Betearazteko Batzordea 

Izena Kargua Kategoria 

NAGORE LARRABEITI LIBANO LEHENDAKARIA INDEPENDENTEA 

RICARDO PÉREZ AGUADO KIDEA EZ-EXEKUTIBOA 

XABIER SAGARNA ARRIZABALAGA KIDEA INDEPENDENTEA 

JUAN JOSÉ ÁLVAREZ RUBIO KIDEA INDEPENDENTEA 

 

Kontseilari exekutiboen %-a 0,00 

Kontseilari dominikalen %-a 0,00 

Kontseilari independenteen %-a % 75 

Kanpoko beste kontseilari batzuen %-a 0,00 

Bilera-kopurua 13 

 

 

Azal itzazu batzorde honek esleituta dituen eginkizunak, barne hartuta, dagokionean, legeak ezarritakoez gainerakoak, eta 

deskribatu berorren prozedurak eta antolatzeko eta funtzionatzeko arauak. Eginkizun bakoitzerako, adierazi ekitaldiko 

jarduketarik garrantzitsuenak eta nola bideratu duen legean, estatutuetan edo bestelako sozietate-erabaki batzuetan esleituta 

dituen eginkizunetako bakoitza.  

 
Ikuskaritzako eta Araudia Betearazteko Batzordearen zeregin bereziak Kontseilu Errektorearen araudian (10. artikuluan) daude jasota; hauek dira: 
 

a) Bere eskumeneko gaietan aztertzen dituen auzien inguruko informazioa ematea Batzar Nagusiari.  
 

b) Kontu-auditoreak edo auditoretza-sozietateak izendatzeko proposamenak Kontseilu Errektoreari aurkeztea, entitateari ezartzekoa den araudiarekin 

bat, gero Kontseilu Errektoreak Batzar Nagusiari aurkez diezazkion, horrek, egoki iritziz gero, onar ditzan. 
 

c) Honako hauek gainbegiratzea: sozietatearen barne-kontrolaren eraginkortasuna, barne-auditoretza (funtzionalki Batzordearen mende dagoena) eta 
arriskuak gestionatzeko sistemak. Era berean, kontu-auditoreekin edo auditoretza-sozietateekin eztabaidatzea, auditoretza egitean barne-kontrolerako 
sisteman antzemandako ahulezia nabarmenez. 
 

d) Araututako informazio finantzarioa prestatu eta aurkezteko prozesua gainbegiratzea. 
 

e) Kontu-auditoreekin edo auditoretza-sozietateekin harremanetan egotea, horien independentzia arriskuan jar dezaketen gaien eta kontu-
auditoretzaren prozesuarekin zerikusia duten bestelakoen berri izateko eta batzordean aztertzeko. Era berean, kontu-auditoretzaren alorreko legerian 
eta arauetan aurreikusita dauden gainerako jakinarazpenak ere jasoko ditu. Dena den, kontu-auditoreek edo auditoretza-sozietateek urtean behin berretsi 
beharko diote (idatziz) beraiekin zuzeneko edo zeharkako lotura duen entitatearekiko (edo entitateekiko) independenteak direla. Ildo beretik, auditore 
edo sozietateok nahiz beraiei atxikitako pertsonek edo entitateek loturadun beste entitate horiei emandako zerbitzu osagarriei buruzko xehetasunak 
jakinarazi beharko dituzte, 2015eko uztailaren 20ko 22/2015 Legeak, Kontu Auditoretzarenak, eta 537/2014 EB Erregelamenduak xedatutakoarekin bat. 
 

f) Urtean behin, kontu-ikuskaritzaren txostena argitaratu aurretik, kontu-ikuskatzaileen edo ikuskaritza-sozietateen independentziari buruzko irizpena 

jasoko duen txostena argitaratzea. Txosten horretan, aurreko atalean aipatu diren zerbitzu osagarrien prestazioari buruzko iritzia jaso beharko da. 
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g) Jokabide-kodeak eta gobernu korporatiboko arauak betetzen direla gainbegiratzea. 

 

h) Aldez aurretik Kontseilu Errektoreari informazioa ematea, araudia betearaztearen esparruan dituen eskumeneko gai guztiei buruz, betiere araudietan, 

Estatutu Sozialetan eta Kontseilu Errektorearen Erregelamenduan aurreikusita badaude. 

 

i) Entitateari eragiten dioten Araudia Betearazteko politikak zehazten eta ebaluatzen laguntzea eta horretaz aholku ematea Kontseilu Errektoreari, 

politika horiek kudeatzeko ezarritako kontrol-prozedurari jarraikiz. 

 

j) Araudia Betearazteko funtzioa gainbegiratzea, hargatik eragotzi gabe eginkizun hori Kontseilu Errektoreak zuzenean betetzea. 

 

k) Araudia Betearazteko funtzioari dagozkion eta Kontseilu Errektorearen esku-hartzerik behar ez duten agiri operatiboak onestea (prozedurak eta 

bestelako eskuliburu operatiboak), bai eta alor horretako politiketako aldaketa ez-nabarmenak ere. Kontseilu Errektoreak onartu beharreko alor 

horretako politikei eta bestelako barne-arau batzuei dagokienez, Kontseilu Errektoreari aurkeztu aurretik aztertu behar ditu Batzordeak, betearazte- eta 

arautze-kulturarekin bat datozela bermatzearren. 

 

l) Araudia Betearazteko urteko programen funtzionamendua aldian behin ebaluatzea, eta haiek hobetzeko proposamenak egitea. 

 

m) Kontseilu Errektoreak agintzen edo baimentzen dion beste zeinahi eginkizun, Barne Ikuskaritzako eta/edo Araudia Betearazteko funtzioei 

dagozkienak. 

 

Kontseilu Errektorearen Erregelamenduaren arabera, Ikuskaritzako eta Araudia Betearazteko Batzordeak behar adina bilera egingo ditu, lehendakariak 

deitzen badu, bere kabuz edo edozein kidek eskatuta. Kideek pertsonalki joan behar dute bileretara, ez baitago beste inork ordezkatzeko aukerarik. 

Batzordea baliozki eratutzat joko da, kideen erdiak baino gehiago agertzen direnean. Batzordeko kideek boto bana izango dute, emandako botoen 

gehiengo soilez hartuko dira erabakiak eta berdinketak lehendakariaren botoak ebatziko ditu. 

 

Batzordea osatzen duten kontseilarien kategoriari dagokionez, Nagore Larrabeiti (batzordeburua), Xabier Sagarna eta Juan José Álvarez kontseilari 

independenteak dira (kide guztien % 75) eta Ricardo Pérez kontseilari ez-exekutiboa da (kide guztien % 25). Ez dago ez kontseilari dominikalik ez 

exekutiborik batzordean. 

 

Hauek dira Ikuskaritza Batzordeak 2021ean zehar izan dituen esku-hartzerik garrantzitsuenak: 
 

▪ Entitatean ezarrita dagoen finantza-informazioaren barne-kontrolerako sistema (FIBKSa) gainbegiratu eta ebaluatu du, bai eta argitaratutako finantza-
informazioa prestatu eta aurkezteko prozesua ere, Barne Ikuskaritzako Departamentuaren deskarguen bidez. Egiaztapen hauek dira nabarmenenak: 

 

- Entitateak egindako urteko kontu indibidual eta bateratuak eta dagozkion kudeaketa-txostenak berrikustea. 
- Espainiako Bankuari bidalitako finantzetako egoera-orri publiko bateratuak berrikustea. 
- Entitateak sei hilean behin argitaratzen duen merkaturako gardentasun-informazioa berrikustea. 
- Espainiako Bankuari bidalitako baliabide propioen aitorpena sei hilean behin berrikustea. 
- Finantza-informazioaren barne-kontrolerako sistema (FIBKSa) gainbegiratzea, Barne Ikuskaritzako Departamentuak ezarritako berrikuspen-
prozedurari jarraikiz. 
-  Finantza-informazioa prestatzeko funtsezko prozesuak berrikustea, besteak beste, kreditu-arriskua narriatzeagatiko galeren kalkulua berrikustea. 
 

▪ Informazio ez-finantzarioaren egoera-orriaren lanketa gainbegiratu du. 
 

▪ Entitatean ezarrita dagoen finantza-informazioaren barne-kontrolerako sistema (FIBKSa) gainbegiratu eta ebaluatu du, bai eta lotutako politikak, 
metodoak eta prozedurak ere, Barne Ikuskaritzako Departamentuaren deskarguen bidez. Egiaztapen hauek dira nabarmenenak: 

 

- Kapitalaren eta likideziaren autoebaluazio-prozesua berrikustea. 
- Entitateak argitaratutako Zuhurtziazko Garrantziko Informazioa berrikustea. 
- Recovery Plana egin eta aurkezteko prozesua berrikustea. 
-  Espainiako Bankuaren 4/2017 Zirkularraren 9. eranskinak eskatzen duen berrikuspen-prozedura. 
-  Merkataritza-sareak in situ ikuskatzeko prozedura gainbegiratzea. 
-  Kapital-zuritzeari aurrea hartzearen eta Terrorismoaren finantzaketaren (KZA eta TF) arloak berrikustea. 
- IKT arriskuen eta informazioaren segurtasunari buruzko gobernantza, sistemak eta prozesuak gainbegiratzea. 

 

▪ Barne-ikuskaritzako funtzioa gainbegiratu eta ebaluatu du, haren independentzia eta eraginkortasuna zainduz eta Barne Ikuskaritzako Departamentuak 

egindako jardueren gaineko informazioa jasoz aldian behin. Barne Ikuskaritzako urteko planari onespena eman eta jarraipena egin dio. 
 

▪ Erabaki du PricewaterhouseCoopers Auditores SL kontu-auditorearen jarduna ebaluatu ostean kanpo-auditoretzako kontratua luza dezala proposatzea 

Kontseilu Errektoreari, Batzar Nagusiaren esanetara jartzeko. 
 

▪ Kanpo-auditoretzaren emaitzari jarraipena egin dio, kanpo-auditorearekin bilerak egin ditu eta garrantzi berezikotzat jotako alderdiak aztertu eta 

berrikusi ditu. 
 

▪ Kanpo-auditoreen independentzia berresten duen iritzia eman du, kontu-auditoretzaren txostenak argitaratu aurretik. 
 

▪ Entitateak edo taldeko entitateek kanpo-auditorearekin kontratatzea proposatzen zuen auditoriaz gaineko zerbitzuak ebaluatu ditu eta, zegokionean, 
onetsi. 

 
▪ 2024ko, 2025eko eta 2026ko ekitaldietarako kontu-auditorea izendatzeko prozesua gainbegiratu du, eta kontu-auditorea izendatzeko gomendioa egin 

dezala proposatu dio Kontseilu Errektoreari, Batzar Nagusiaren esanetara jartzeko. Gomendio horretan bi aukera hartu dira aitzat, eta haietako bat 
hobetsi du batzordeak. 
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Esan ezazu Ikuskaritza Batzordeko zer kontseilari izendatu diren beraien kontabilitateko, auditoretzako edo bietako ezagutzak 

eta esperientzia aintzat hartuta, eta adierazi batzorde horretako lehendakaria zer datatan izendatu den.  
 

Esperientziadun kontseilarien izenak  
RICARDO PÉREZ AGUADO 

Lehendakaria izendatzeko data  
2019-01-04 

 
Izendapenen Batzordea  

Izena Kargua Kategoria 

ITZIAR ELGARRESTA IBARRONDO LEHENDAKARIA INDEPENDENTEA 

IÑIGO LÓPEZ-CANO FERNANDEZ DE BETOÑO KIDEA EZ-EXEKUTIBOA 

XABIER SAGARNA ARRIZABALAGA KIDEA INDEPENDENTEA 

 

Kontseilari exekutiboen %-a 0,00 

Kontseilari dominikalen %-a 0,00 

Kontseilari independenteen %-a % 67 

Kanpoko beste kontseilari batzuen %-a 0,00 

Bilera-kopurua 8 
 

 

Azal itzazu batzorde honek esleituta dituen eginkizunak, barne hartuta, dagokionean, legeak ezarritakoez gainerakoak, eta 

deskribatu berorren prozedurak eta antolatzeko eta funtzionatzeko arauak. Eginkizun bakoitzerako, adierazi ekitaldiko 

jarduketarik garrantzitsuenak eta nola bideratu duen legean, estatutuetan edo bestelako sozietate-erabaki batzuetan esleituta 

dituen eginkizunetako bakoitza. 

 
2016ko apirilaren 29ko Kontseilu Errektoreak erabaki zuen Izendapenen Batzordea eta Ordainsarien Batzordea formalki bereiztea eta Kontseilu 
Errektorearen Erregelamenduko 11. artikulua aldatzea. 
 

Izendapenen Batzordearen zeregin bereziak Kontseilu Errektorearen araudian (11. b artikuluan) daude jasota, 2022ko irailean eguneratu ostean; hauek 
dira: 
 

▪ Kontseilu Errektoreko postu hutsak hornitzeko hautagaiak bilatu eta gomendatzea, Kontseilu Errektoreak edo Batzar Nagusiak onets ditzan. 
 

▪ Kontseilu Errektorearen ezagutzen, gaitasunaren, aniztasunaren eta esperientziaren oreka ebaluatzea eta izendapen zehatz baterako behar diren 

eginkizunak eta gaitasunak deskribatzea, bai eta lanpostua betetzeko aurreikusitako arduraldia balioztatzea ere. 
 

▪ Aldian behin (urtean behin, gutxienez), Kontseilu Errektorearen egitura, tamaina, eraketa eta jarduketa aztertzea eta egin beharreko aldaketak 

gomendatzea. 
 

▪ Aldian behin (urtean behin, gutxienez), Kontseilu Errektorearen eta bertako kideen egokitasuna aztertzea eta ondorioak Kontseilu Errektoreari 

jakinaraztea. 
 

▪ Aldian behin, Kontseilu Errektoreak goi-zuzendaritzako kideak hautatu eta izendatzeko jorratzen duen politika berrikustea eta gomendioak ematea. 
 

▪ Kontseilariak eta funtsezko langileak hautatzeko eta horien egokitasuna ebaluatzeko prozeduraren eskuliburuan esleitzen zaizkion eginkizunak. 
 

▪ Kontseilu Errektorean ordezkaritzarik txikiena duen sexuarentzako ordezkaritza-helburua finkatzea eta helburu horretara iristeko orientabideak 

lantzea. 

 
▪ Indarrean dagoen legeriak eta Estatutu Sozialek finkaturiko gainerako eginkizunak betetzea, baita Kontseilu Errektorearen erabakiz esleiturikoak 

ere. 

 

Erregelamenduaren arabera, Izendapenen Batzordeak behar adina bilera egingo ditu, lehendakariak deitzen badu, bere kabuz edo edozein kidek 

eskatuta. Kide bakoitzak boto bat izango du, erabakiak gehiengo soilez hartuko dira eta berdinketak lehendakariaren botoak ebatziko ditu. 

 

2022an osaera berari eutsi dio Izendapenen Batzordeak. 

 

2022-12-31n batzordea osatzen duten kontseilarien kategoriari dagokionez, Itziar Elgarresta (batzordeburua) eta Xabier Sagarna kontseilari 

independenteak dira (kide guztien % 67) eta Iñigo López-Cano kontseilari ez-exekutiboa (kide guztien % 33).Ez dago ez kontseilari dominikalik ez 

exekutiborik batzordean. Kontseilu Errektoreko lehendakaria dagoeneko ez da Izendapenen Batzordeko kidea. 
 

 

Hauek dira Izendapenen Batzordeak 2022an izan dituen esku-hartzerik garrantzitsuenak: 
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▪ Kontseilu Errektoreko eta Zuzendaritza Nagusiko kideen eta funtsezko eginkizunen titularren egokitasuna etengabe aztertzea eta Kontseilu 
Errektorearen ezagutzen, gaitasunaren, aniztasunaren eta esperientziaren oreka ebaluatzea. 
 

▪ Goi-zuzendaritzako kideak hautatu, izendatu eta ordezteko Kontseilu Errektorearen politika berrikustea. 
 

▪ Izendapen-proposamenak egitea, dagozkien egokitasun-azterketak eginda, dagokionean. 
 

▪ Kontseilu Errektorearen Hautapen, Izendapen, Berritze eta Aniztasun Politika eguneratzea. 
 

▪ Kontseilari berriak izendatzeko hauteskunde-prozesua koordinatzea. 
 

▪ Kontseilu Errektorerako hautagaien egokitasuna ebaluatu eta aztertzea, eta Kontseilu Errektorerako gomendioen txostena egitea. 
 

▪ Berriz hautatzeko aurkezten diren kontseilarien jarduera ebaluatzea. 
 

▪ Izendapenak eta antolakuntza-egitura berriak onartzea. 
 

▪ Kontseilu Errektorerako prestakuntza-ekintzak proposatzea. 
 

 
 

Ordainsarien Batzordea 

Izena Kargua Kategoria 

MARÍA ESTHER KORTA ERRAZKIN LEHENDAKARIA INDEPENDENTEA 

BEATRIZ MAULEON SAINZ DE VICUÑA KIDEA INDEPENDENTEA 

AINHOA GALLASTEGI MARTINEZ KIDEA EZ-EXEKUTIBOA 

 

Kontseilari exekutiboen %-a 0,00 

Kontseilari dominikalen %-a 0,00 

Kontseilari independenteen %-a % 67 

Kanpoko beste kontseilari batzuen %-a 0,00 

Bilera-kopurua 7 
 

 

Azal itzazu batzorde honek esleituta dituen eginkizunak, eta deskribatu berorren antolamendurako eta funtzionamendurako 

prozedurak eta arauak. Eginkizun bakoitzerako, adierazi ekitaldiko jarduketarik garrantzitsuenak eta nola bideratu duen 

legean, estatutuetan edo bestelako sozietate-erabaki batzuetan esleituta dituen eginkizunetako bakoitza.  

 
2016ko apirilaren 29ko Kontseilu Errektoreak erabaki zuen Izendapenen Batzordea eta Ordainsarien Batzordea formalki bereiztea eta Kontseilu 
Errektorearen Erregelamenduko 11. artikulua aldatzea. 
 
Ordainsarien Batzordearen zeregin bereziak Kontseilu Errektorearen araudian (11.c artikuluan) daude jasota, 2022ko irailean eguneratu ostean; hauek 
dira: 
 
▪ Kontseilu Errektoreak eta Batzar Nagusiak ordainsariei buruz hartu beharreko erabakiak prestatzea, bereziki Kontseilu Errektoreko eta 

Zuzendaritza Kontseiluko kideen eta identifikaturiko beste langile batzuen ordainsariei dagokienez. 
 
▪ Kontseilu Errektoreari laguntza eta aholkua eskaintzea entitatearen ordainsari-politika zehazteko, eta generoari dagokionez politika hori inpartziala 

izan dadin eta askotariko generotako langileen tratu-berdintasuna babes dezan. 
 
▪ Kontseilu Errektoreari laguntzea ordainsari-politika, -jardunbideak eta -prozesuak kontrolatzen, eta ordainsari-politika betetzen dela bermatzen. 
 
▪ Indarrean den ordainsari-politika egunean dagoela egiaztatzea eta beharrezko aldaketak proposatzea. 
 
▪ Ordainsarien arloko kanpoko aholkularien izendapena berrikustea, Kontseilu Errektoreak aholkularitza edo laguntza jasotzeko halakorik 

kontratatzea erabakitzen badu. 
 

▪ Ordainsari-politikei eta -jardunbideei buruz bazkideei ematen zaien informazioa egokia dela bermatzea, bereziki ordainketa finkoaren eta 
aldakorraren arteko ratioa handitzeko proposamenari dagokionez. 

 
▪ Indarrean jarritako mekanismoak eta sistemak ebaluatzea, ordainsari-sistemak era guztietako arriskuak, likidezia- eta kapital-mailak kontuan 

hartzen dituela bermatzeko; ordainsari-politika orokorrak arriskuen gestio egoki eta eraginkorra sustatu eta horrekin koherentea dela ziurtatzeko, 
eta, era berean, entitatearen negozio-estrategiarekin, helburuekin, kultura eta balio korporatiboekin, arrisku-kulturarekin eta epe luzeko interesekin 
bat datorrela egiaztatzeko. 
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▪ Emaitza-helburuen lorpena eta arriskuaren ex-post doikuntza-beharrak ebaluatzea, ordainsariak murrizteko eta jada ordaindutakoak 
berreskuratzeko klausulak aplikatzea barne. 

 
▪ Askotariko egoera posibleak berrikustea, barneko eta kanpoko gertakarien aurrean ordainsari-politikek eta -jardunbideek nola erreakzionatzen 

duten aztertzeko; arriskua ematea eta ex-ante doikuntza zehazteko erabilitako irizpideen atzera begirako probak egitea, benetako arrisku-
emaitzetan oinarrituta. 

 

Erregelamenduaren arabera, Ordainsarien Batzordeak behar adina bilera egingo ditu, lehendakariak deitzen badu, bere kabuz edo edozein kidek 

eskatuta. Kide bakoitzak boto bat izango du, erabakiak gehiengo soilez hartuko dira eta berdinketak lehendakariaren botoak ebatziko ditu. 
 

2022an osaera berari eutsi dio Ordainsarien Batzordeak. 

 

2022-12-31n batzordea osatzen duten kontseilarien kategoriari dagokionez, Esther Korta (batzordeburua) eta Beatriz Mauleón Sainz de Vicuña 

kontseilari independenteak dira (kide guztien % 67), eta Ainhoa Gallastegui kontseilari ez-exekutiboa da (kide guztien % 33). Ez dago ez kontseilari 

dominikalik ez exekutiborik batzordean. Kontseilu Errektoreko lehendakaria dagoeneko ez da Ordainsarien Batzordeko kidea. 
 

 Hauek dira Ordainsarien Batzordeak 2022an izan dituen esku-hartzerik garrantzitsuenak: 

▪ Kontseilu Errektoreari ordainsari-proposamen ezberdinen berri ematea.  
 

▪ Identifikaturiko kolektiboari 2021eko ekitaldiko ordainketa aldakor indibiduala (OAIa) aplikatzeko proposatzea. 
 

▪ Identifikaturiko kolektiboarentzat 2022ko OAIaren helburuak zehazteko proposatzea. 
 

▪ 2022ko ekitaldirako ordainketa aldakor indibidualaren araudia proposatzea. 
 

▪ Identifikaturiko kolektiboaren osaera zehaztea eta VIII. eranskina aurkeztea. 
 

▪ Ordainsari-politikaren urteko txostena egitea, Kontseilu Errektoreak onesteko. 
 

 
 

Arrisku Batzordea 

Izena Kargua Kategoria 

ELENA ZARRAGA BILBAO LEHENDAKARIA INDEPENDENTEA 

NAGORE LARRABEITI LIBANO KIDEA INDEPENDENTEA 

EDORTA GIL SAGARDUY KIDEA EZ-EXEKUTIBOA 

MARÍA LAURA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ KIDEA INDEPENDENTEA 

 

Kontseilari exekutiboen %-a 0,00 

Kontseilari dominikalen %-a 0,00 

Kontseilari independenteen %-a % 75 

Kanpoko beste kontseilari batzuen %-a 0,00 

Bilera-kopurua 9 
 
 

Azal itzazu batzorde honek esleituta dituen eginkizunak, eta deskribatu berorren antolamendurako eta funtzionamendurako 

prozedurak eta arauak. Eginkizun bakoitzerako, adierazi ekitaldiko jarduketarik garrantzitsuenak eta nola bideratu duen 

legean, estatutuetan edo bestelako sozietate-erabaki batzuetan esleituta dituen eginkizunetako bakoitza. 

 

Arrisku Batzordearen zeregin bereziak Kontseilu Errektorearen araudian (11.bis artikuluan) daude jasota; hauek dira: 
 

- Kontseilu Errektoreari aholku ematea, entitatearen egungo eta etorkizuneko arriskuarekiko joera orokorrari eta arlo horretarako estrategiari buruz, 

eta laguntzea estrategia hori aplikatzen eta entitateari eragiten dioten edo eragin diezaioketen arriskuak gestionatu, gainbegiratu eta murrizteko 

politika zehatzak zaintzen. 
 

- Egiaztatzea bezeroei eskainitako aktiboen eta pasiboen prezio-politikak aintzat hartzen dituela entitatearen enpresa-eredua eta arrisku-estrategia. 

Bestela, hori ordezkatzeko plan bat aurkeztea Kontseilu Errektoreari. 
 

- Kontseilu Errektoreari aholku ematea, entitatearen arrisku garrantzitsu guztiak gestionatu eta gainbegiratzeko. 
 

- Kontseilu Errektoreari estres-testaren eta kapital-plangintzaren inguruko aholkuak ematea, arriskuei dagokienez. 
 

- Arriskuak gestionatzeko eta barne-antolamenduaren eraginkortasuna bermatzeko baliabide egokiak esleitzen direla bermatzea. 
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- Kontseilu Errektorearen eta erakundearen artean arriskuen inguruko informazio-kanal eraginkorrak daudela ziurtatzea, eta Batzordeak berak eta 

Kontseilu Errektoreak arriskuei buruz jaso beharreko informazioaren izaera, kopurua, formatua eta maiztasuna zehaztea, Kontseilu Errektorearekin 

batera. 

 
- Aktiboen balioztapena, kredituen kanpo-kalifikazioen erabilera eta arriskuei buruzko barne-ereduak gainbegiratzea. 

 
- Arrazoizko ordainketa-politikak eta -jardunbideak ezartzen laguntzea. Aztertzea ea ordainketa-sisteman aurreikusitako pizgarrien politikak aintzat 

hartzen dituen arriskua, kapitala, likidezia eta irabazien probabilitatea eta aukera. 

 
Erregelamenduaren arabera, Arrisku Batzordeak behar adina bilera egingo ditu, lehendakariak deitzen badu edo beste edozein kidek eskatzen badu. Kide 

bakoitzak boto bat izango du, erabakiak gehiengo soilez hartuko dira eta berdinketak lehendakariaren botoak ebatziko ditu. 

 
Batzordea osatzen duten kontseilarien kategoriari dagokionez, Elena Zárraga (batzordeburua), Nagore Larrabeiti eta María Laura Rodríguez kontseilari 

independenteak dira (kide guztien % 75) eta Edorta Gil kontseilari ez-exekutiboa da (kide guztien % 25). Ez dago kontseilari exekutiborik batzordean. 
 
 

2022ko jarduerari dagokionez, Arrisku Batzordeak honako hauek egin ditu bere eginkizunen barruan: 
 

▪ Arrisku guztien segimenduaz eta kontrolaz arduratu, Aktiboen eta Pasiboen Batzordearen (APBaren) hiruhilekoko deskarguen bidez. 
 
▪ Arriskuen gaineko eskuliburu eta politiketako aldaketak aztertu eta balidatu.  
 
▪ Arrisku-mota bakoitzerako mugen eta eskumenen eguneratzea aztertu eta balidatu —Seguros Lagun Aro barne hartuta—. 
 
▪ 2021eko Kapitalaren Autoebaluazio Txostena (KATa) aztertu eta balidatu. 
 
▪ Recovery Plana aztertu eta balidatu.  
 
▪ Arriskuarekiko Grinaren Esparrua (RAFa), grinaren urteko deklarazioa (RASa) —jarraipena eginez— eta stress testingaren metodologia eta agertokia 

aztertu eta balidatu. 

 
▪ Formalizatutako eragiketen prezioek eragiketaren kostua gainditzen dutela kontrolatzeko eragiketa aztertu eta balidatu, IX. eranskinari jarraikiz. 
 
▪ Ordainsari-politikaren proposamena aztertu eta baliozkotu. 
 
▪ Plan Estrategikoa aztertu eta balidatu, arriskuei dagokienez. 

 
▪ IRB ereduak ezartzeko plan sekuentziala (Roll-out plana) aztertu eta baliozkotu. 

 

 

 


