
 

Izena

ECONOMISTAS SIN
FRONTERAS

IFZ G82316522-bis

Helbidea C/Ronda s/n

Posta-kodea 48005

Herria Bilbao

Forma juridikoa Fundazioa

Sektorea Hedapena eta sentsibilizazioa (hitzaldiak,
tailerrak), Taldeei erraztasunak ematea edo

Datu orokorrak

Erakundeko kideak

q0102 Bazkide/patrono diren erakundeen kopurua 0

q0103 Bazkide/patrono diren erakundeen ordez parte
hartzen duten pertsonak

Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

0
0
0
0

q0104 Nagusi kopurua Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

4
12

0
16

q0106 Bazkide ez diren pertsonen kopurua Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

4
0
0
4

q0107 Boluntario kopurua Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

5
8
0

13

q0110 Plantillan ez dauden langileen kopurua Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

0
0
0
0

ind251 Bazkide diren erakundeen kopurua

0 Iaz 0

ind3 Erakundeko pertsonen ehunekoaren adierazlea sexuaren
arabera banatua

39% 60%
Emakumeak

Gizonak

Besteak
43 % 56 % 1 %Iaz

45 % 54 %Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa
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Komunikazioa

ind216 Eguneratutako web orrialdea daukagu

Iaz N/D

ind217 Gizarte sareetan kontu aktiboak dauzkagu (facebook, twitter, )

Iaz N/D

ind218 Azken urtean gure jarduera-txostena argitaratu dugu (bai
fisikoki zein formatu elektronikoan)

Iaz N/D

Lantokiak

q0201 Erakundearen lantoki kopurua 2
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Ekonomia eta irabazi politika

Langileen batez bestekoa

q1101 Lanpostu kopurua guztira, lansaio osoetan
kalkulatuak

Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

3.15
0
0

3.15

ind4 Batezbesteko Plantilla Baliokidea (PME)

3.15 Iaz 2.71

Informazio ekonomikoa

q1201 Gastuen urteko zenbatekoa guztira -€-tan- 169,509.5 €

q1203 Diru-sarreren urteko zenbatekoa guztira -€-tan- 169,509.5 €

q1214 Aktiboa, guztira 174,195 €

q1215 Urteko emaitza ekonomikoa -€-tan- 0 €

ind223 Errentagarritasun ekonomikoa

0 Iaz N/D

ind9 Urteko emaitza ekonomikoa

0 € Iaz N/D

Irabazi politika

q1404 Ekitaldi-itxieran lortutako soberakin ekonomikoen
kopurua

0 €

Erosketa Publiko Arduratsua

q1501 Administrazio Publikoari, ondasun edo zerbitzuen
salmentagatik eratorritako fakturazioagatiko diru-
sarreren zenbatekoa

0 €

q1502 Gizarte klausulak erabilitako kontratu edota
kontratu erreserbatu bitartez, administrazio
publikoei saldutako ondasun edo zerbitzuekin

0 €

ind219 Administrazio Publikoari, ondasun edo zerbitzuen
salmentagatik eratorritako fakturazioagatiko diru-sarreren %

0 %
no disponible

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa
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ind220 Gizarte klausulak erabilitako kontratu edota kontratu
erreserbatu bitartez, administrazio publikoei saldutako
ondasun edo zerbitzuekin lortutako diru-sarreren %

0 %
no disponible

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

Berrinbertsioa

q1601 Erakundeari emandako diru-laguntza publikoen
zenbatekoa guztira -€-tan-

159,207.99 €

q1602 Gizarte Segurantzari kotizatu zaiona 23,858.6 €

q1603 BEZaren urteko ordainketa 0 €

q1604 Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
urteroko ordainketa (PFEZ)

9,503.64 €

q1605 Sozietateen gaineko zergarengatik ordaindu
beharreko kuota

0 €

ind224 Herri Administrazioetara itzulitakoaren %

21 %
no disponible

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

Soldatak eta ordainsariak

q1102 Langile guztien urteko soldata gordinaren
batukaria, sexuaren arabera banatuta

Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

77,634.29
0
0

77,634.29

q1107 Baja edo baimenengatik enpresa/entitateak
ordaindu ez dituen ordainsarien batukaria

Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

15,308
0
0

15,308

ind114 Ekitaldiko batezbesteko soldata minimoa,
sexuaren arabera banatua

Emakumeak
Gizonak

Iaz Iazko batez bestekoa

29,505.49

N/D

24,450.91

18,947.84
22,861.0224,452.89
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Gastuen xehetasuna

q1202 Ondasunen eta zerbitzuen erosketen zenbatekoa
guztira -€-tan-

50,393.48 €

q1206 Langileen kostuaren zenbatekoa 102,375.84 €

ind116 Soldata masaren adierazlea

60.4 %
no disponible

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

ind5 Erosketen bolumenaren adierazlea gastuen gainean

29.7 %
45.2 %

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

Diru-sarreren xehetasuna

q1204 Ondasunen eta zerbitzuen salmenten urteko
zenbatekoa guztira -€-tan-

10,301 €

q1205 Erakundeari emandako diru-laguntzen
zenbatekoa guztira -€-tan-

159,207.99 €

q1213 Bezero edo diru-laguntza emaile garrantzitsuenak
sortutako diru-sarreren zenbatekoa

41,531.94 €

ind221 Ustiapeneko bestelako diru-sarreren %

0 %
no disponible

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

ind8

0 € Iaz 0 €

ind6 Negozio-kopuruaren adierazlea

6.1 %
0.6 %

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

ind7 Diru-laguntzen menpekotasunaren ehunekoaren adierazlea

93.9 %
99.4 %

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa
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ind222 Diruz laguntzen duen babesle nagusiak edo bezero nagusiak
emandako diru-sarreren %

24.5 %
no disponible

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa
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Ekitatea eta demokrazia

Partaidetza

q2101 Kudeaketa planaren eta urteko aurrekontuaren
idazketan parte hartu duten pertsonen kopurua

Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

1
0
0
1

q2102 Kudeaketa planaren eta urteko aurrekontuaren
idazketan parte hartu duten pertsonen kopurua

Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

1
0
0
1

q2108 Entitatean dauden komisio eta lantalde kopurua 8

q2109 Entitateko komisio eta lantaldeetan parte hartzen
duten pertsona kopurua

Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

5
1
0
6

q2110 Kudeaketa-plana eta urteko aurrekontuaren
onarpenean parte hartu duten langileen kopurua
(sexuaren arabera bereizita)

Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

1
0
0
1

ind12 Kudeaketa planaren eta urteko aurrekontuaren onarpenean
parte hartu duten pertsonen ehunekoaren adierazlea,
generoaren arabera banatuta

100%
Emakumeak

Gizonak

Besteak
31 % 68 % 1 %Iaz

ind228 Entitatean dauden komisio eta lantalde kopurua

8 Iaz N/D

ind10 Kudeaketa planaren eta urteko aurrekontuaren idazketan parte
hartu duten pertsonen ehunekoaren adierazlea, sexuaren
arabera banatuta

100%
Emakumeak

Gizonak

Besteak
100 %0 % 0 %Iaz

ind11 Kudeaketa planaren eta urteko aurrekontuaren idazketan parte
hartu duten pertsonen ehunekoaren adierazlea

3 %
7.7 %

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

ind13 Kudeaketa planaren eta urteko aurrekontuaren onarpenean
parte hartu duten pertsonen ehunekoaren adierazlea

3 %
48.7 %

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

ind259 Kudeaketa-planaren eta urteko aurrekontuaren
onarpenean parte hartu duten langileen guztizko
kopuruaren adierazlea

1 Iaz 3

Balantze Soziala 2021



ind229 Entitateko komisio eta lantaldeetan parte hartzen duten
pertsonen %

88%
Emakumeak

Gizonak

Besteak
N/DIaz

ind273 Kudeaketa plana eta urteko aurrekontua onartzerakoan parte
hartu duten langileen %

25 %
75 %

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

Erantzukizun karguak

q3201 Erakundeko lan-egituran erantzukizuneko
karguak betetzen dituzten pertsonen kopurua

Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

1
0
0
1

q3202 Erakundean kargu sozietarioak/politikoak
betetzen dituzten pertsonen kopurua

Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

1
0
0
1

ind21 Erantzukizuneko karguen ehunekoen adierazlea erakundeko
langileen guztizkoaren gainean

25 %
75 %

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

ind24 Kargu sozietarioen/politikoen ehunekoaren adierazlea
erakundeko langileen guztizkoaren gainean

25 %
475 %

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

ind20 Erantzukizuneko karguen ehunekoen adierazlea erakundeko
kideen guztizkoaren gainean, sexuaren arabera banatuta

100%
Emakumeak

Gizonak

Besteak
100 %0 % 0 %Iaz

ind23 Kargu sozietarioen/politikoen ehunekoaren adierazlea
erakundeko kideen guztizkoaren gainean sexuaren arabera
banatuta

100%
Emakumeak

Gizonak

Besteak
31 % 68 % 1 %Iaz

Soldata-berdintasuna

q3301 Ordainsaririk altuena (prezio gordinean
lanorduko) -€-tan-

Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

14.92
0
0

14.92
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q3302 Ordainsaririk baxuena (prezio gordinean
lanorduko) -€-tan-

Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

12.85
0
0

12.85

ind27 Soldata bandaren adierazlea

1.16 Iaz 1.13

ind272 Gizonen eta beste nortasun batzuen arteko soldata-arrakala

0 %
100 %

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

ind26 Soldata bandaren adierazlea sexuaren arabera
banatua

Emakumeak
Gizonak

Iaz Iazko batez bestekoa

1.16

N/D

1.13
1 1.59 1.67

ind97 Gizonen eta emakumeen arteko soldata-arraila

0 %
-29 %

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

Gardentasuna

ind14 Web-orrian argitaratu ditugu azken ekitaldiko Kontu-
ikuskapen Sozialaren datuak/emaitzak

- Kanpo zein barne-zabalpena egin dugu

- Entitateko pertsonen artean zabaldu dugu

- Ez dugu zabaldu

- Ez dugu zabaldu AS egiten dugun lehen urtea delako

100 % Iaz 100%

ind230 Kudeaketan kalitate ziurtagiriren bat daukagu
- Bai

- Ziurtagiria eskuratzeko prozesuan gaude

- Ez

0 % Iaz N/D

ind152 Eskuragarri dagoen informazio publikoari buruzko hautapen-
adierazle anizkoitza

-

- Balantze ekonomikoa/aurrekontua

- Komunikazio-plana

- Urteko lan-plana/memoria

- Barne-arauak eta -prozedurak

- Kode etikoa / estatutuak

- Bileren aktak (batzarra, batzordeak, etab.)

- Bestelako informazio edo agiriak

- Aurrekoetatik bat ere ez

66.67 % Iaz 28.57%

Balantze Soziala 2021



Hizkuntza ez sexista, berdintasun plana eta sexu jazarpenaren aurkako protokoloa

ind98 Erakundeak erabiltzen al du hizkuntza ez sexista eta
inklusiborik?

- Normalean ez

- Hizkuntza inklusiboa idatzizko dokumentuetan erabiltzen
da

-  Hizkuntza  inklusiboa  erabiltzen  da  bai  idatzizko
dokumentuetan  bai  hitz  egiteko  garaian

100 % Iaz 100%

ind261bi

s

Erakundeak ba al du indarrean dagoen berdintasun-planik eta
dagokion jarraipena eta ebaluazioa egiteko baliabiderik?

- Bai

- Ez

- Gure erakundearen tamainak alderdi hori formalizatzea
edo protokolizatzea zailtzen du, baina gure eguneroko
jardunbideek modu informalean txertatzen dute.

N/D Iaz N/D

ind227 Ikuspuntu feminista entitatean barneratzeko eta mantentzeko
asteroko ordu dedikazioa duen langile edo boluntario bat
daukagu

Iaz N/D

ind262bi

s

Erakundeak ba al du sexu-jazarpena, sexuagatiko, genero-
identitateagatiko edo sexu-lehentasunagatiko jazarpena
prebenitzeko eta horri aurre egiteko protokolorik?

- Bai

- Ez

- Gure erakundearen tamainak alderdi hori formalizatzea
edo protokolizatzea zailtzen du, baina gure eguneroko
jardunbideek modu informalean txertatzen dute.

N/D Iaz N/D

Aniztasuna

ind225 Entitatean, Gizarte Segurantzak onartutako aniztasun
funtzionala duten pertsonak daude

Iaz N/D
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Ingurugiro-iraunkortasuna

Energia eta ur kontsumoa (bulegoetan)

ind60 Ba al duzue energia aurrezteko eta eraginkorra izateko
praktikarik eta prozedurarik?

Iaz

ind61 Ba al duzue ur kontsumoa aurrezteko eta eraginkorra izateko
praktikarik eta prozedurarik?

Iaz

ind62 Jatorri-bermea duen energia elektrikoaren %100 iturri
berriztagarrietatik sortzen duten enpresa hornitzaileekin
kontratatzen al duzue zerbitzu elektriko guztia?

- Bai

- Zati bat kontratatzen dugu, ez dena

- Ez

N/D Iaz N/D

Paper kontsumoa (bulegoetan)

ind63 Baso-ustiapen jasangarria ziurtatzen duen eta/edo birziklatuta
dagoen papera erabiltzen al duzue normalean eta gehienbat?

Iaz

Prebentzioa eta hondakinen bilketa selektiboa

ind65 Ba al duzue hondakinak kudeatzeko praktika formalik?

Iaz

Ingurugiro-politika

q4103 CO2 isuripenak kg-tan (jadanik kalkulatuta
dutenentzat)

N/D
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ind106bi

s

CO2 isuripenen barne kontrol bat eramaten da?
- Bai

- Ez

- Gure erakundearen tamainak alderdi hori formalizatzea
edo protokolizatzea zailtzen du, baina gure eguneroko
jardunbideek modu informalean txertatzen dute.

N/D Iaz N/D

ind59bis Ba al duzue ingurumenaren arloko politikarik, ekintza-planik
edo kudeaketa-sistemarik?

- Bai

- Ez

-  Gure  erakundearen  tamainak  alderdi  hori
formalizatzea edo protokolizatzea zailtzen du, baina
gure  eguneroko  jardunbideek  modu  informalean
txertatzen  dute.

N/D Iaz N/D

ind231 CO2 isuripenak (kg)

0 kg/urte Iaz N/D

Bestelako kontsumoak

ind69 Produktu bat eskuratzeko garaian, aurreikusten al da
kontsumo arduratsuko irizpiderik?

Iaz

Mugikortasuna

ind102 Erakundeak ba al du, eskaintzen al du edo eskura jartzen al du
arternatibaren bat/laguntzaren bat garraioari dagokionez?

Iaz
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Lankidetza eta inguruarekiko konpromisoa

Sare eta gizarte-mugimenduetan parte-hartzea

q50B Entitateak aktiboki parte hartzen duen entitate, sare, federazio edo eraldaketa sozialeko ekimen egonkorrak izendatu

Red Finantzaz Haratago
CVE Colegio vasco de Economistas, Comunidad de Economía sostenible
REAS Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi
UKS Unibertsitate Kritiko Sarea

ind187 Erakundeak zenbatean behin finantzatzen du lan-ordutegiaren
barruan gizartea eraldatzeko beste ekimen batzuei eskainitako
denbora

- Hilabetean behin gutxienez

- Hiru hilabetean behin gutxienez

- Urtean behin gutxienez

- Inoiz ez

100 % Iaz N/D

Merkatu soziala

q5302 Merkatu Sozialeko eta/edo REASeko erakundeei
egindako ondasun eta zerbitzuen erosketen
zenbatekoa

7,643.24 €

q5306 Gizarte-ekonomiako erakundeei egindako
ondasun eta zerbitzuen erosketen zenbatekoa
(Merkatu Sozialekoak eta REASekoak ez direnak)

4,577.97 €

q5316 Irabazi asmorik gabeko erakundeei egindako
salmenten zenbatekoa

0 €

ind42 Merkatu sozialeko hornitzaileei egindako erosketen
ehunekoaren adierazlea

15.2 %
7.2 %

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa
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ind72 Ekonomia Sozialeko (REAS eta MES-etik at) erakundeei
egindako ondasun edo zerbitzuen erosketa guztien %

9.1 %
9.9 %

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

ind191 Erakundeak bideratu du aurten beste erakunderen bat
REAS/MESeko kide bihurtzea?

Iaz N/D

ind192 Bezeroen artean MES/REAS ezagutaraztea babesten duzue?
- Kartela edota logoak darabiltzagu webgunerako

-  Babesa  ematen  dugu  sare  sozialetan,  posta
elektronikoan sinatzean edota zabalkunde-liburuxkak
eskuragarri jartzen

- Era aktiboan parte hartzen dugu MES ezagutarazten
(ekonomia  sozialeko  espazioetan,  informazio-
txokoetan,  hitzaldietan,  materialak  sortzean  eta
abarretan)
- Ez dugu inolako laguntzarik ematen

Bai/Ez Iaz N/D

ind254 MES, REAS eta Ekonomia Sozialeko erakundeei egindako
erosketa guztien%

24.3 %
17.1 %

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

ind103 Erakundeak lan egiten al du produktu eta zerbitzu berak
ematen dituzten beste erakunde batzuekin?

- Lokala partekatzen

- Ezaupideak partekatzen

- Kudeaketa partekatzen

- Proiektuak partekatzen

- Ez da elkarlanean aritzen

75 % Iaz 50%

ind239 Irabazi asmorik gabeko erakundeei ondasun eta zerbitzuetan
egindako salmenten fakturazio-sarreren %

0 %
no disponible

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

Hizkuntza-politika

ind241 Kanpo-dokumentu eta mezu guztietan euskara zein gaztelera
erabiltzen dugu

Iaz N/D
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Prokomunerako kontribuzioa

ind74 Zuen jardueraren ondorioz, jendearen eskura jartzen duzuen
ondasun, zerbitzu edo materialen (errezetak, lan-teknikak
edota lan-materialak, haziak, etab) bat sortzen duzue edota
Creative Commons bezalako lizentzia askeen menpeko
sormenezko ondasun edo ezaguerak sortzen dituze?

Iaz

ind75 Adierazi zein den zuen konpromisoa Software Librearekin:

- Ez da software librerik erabiltzen

-  Software  libreko  programa  ofimatikoak  erabiltzen  dira
normalean  eta  gehienbat

- Programa ofimatikoez gain, sorftware libreko programa
profesionalak  erabiltzen  dira  (diseinu  grafikoa,
kudeaketa  kontablea)  normalean  eta  gehienbat

-  Erakundeko ordenagailuen sistema operatibo gehienak
software librekoak dira

0 % Iaz 0%

ind190 Aniztasun funtzionala aintzat hartzen da edota pertsona
guztien inklusioa bideratzen da?

- Espazioa eskura dago

-  P r e s t a k u n t z a - s a i o  e d o t a  t a i l e r r e t a n ,
eskuragarritasunaren berri ematen dugu eta beharrezko
egokitzapenak bideratzen saiatzen gara

- Langileek aniztasun funtzionaleko pertsonekin lan egiteko
prestakuntza edota baliabideak dituzte

-  Eskuragarritasuna  aintzat  hartzen  da  webgunea  edota
sortutako  ikus-entzunezko  materiala  egitean

- Aurreko bat ere ez

Bai/Ez Iaz N/D

Balantze Soziala 2021



Finantza etikoak

ind71 Erakundea finantza etiko eta solidarioko erakundeen bazkidea
edo bezeroa da

Iaz

ind186 Normalean erabiltzen den banku mota
- Fiare eta hurrengo hauetako baten bat: Triodos Bank,
Oikocredit,  Kutxa  kooperatiboak  (Laboral  Kutxa,
Ingenieros,  Bantierra,  Arquia)

-  Triodos Bank,  Oikocredit,  Kutxa kooperatiboak (Laboral
Kutxa,  Ingenieros,  Bantierra,  Arquia)

-  Aurreko  erantzunetako  baten  bat  eta  beste  banku-
erakunde  batzuk

- Beste banku-erakunde batzuk

- Ez du banku-kontuekin lan egiten

33.33 % Iaz N/D

ind233 Finantza etikoko zer beste tresna erabiltzen duzue?
- Aseguru etikoak

- Mikro-kredituak

- Crowdfundinga

- Denbora bankuak

- Bat ere ez

Bai/Ez Iaz N/D
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Lana

Lan osasuna

ind242 Lan arriskuen prebentzio plana daukagu
- Bai, eta genero ikuspegia barneratuta dauka

- Bai, baina ez dauka genero ikuspegirik

- Ez

50 % Iaz N/D

Lan prestazioen arauketa

ind78bis Erakundeak aplikazio-hitzarmenean dauden lan-baldintzak
hobetzeko neurriak aurreikusten dituen barne araudi edo
protokolo bat du?

- Bai

- Ez

- Gure erakundearen tamainak alderdi hori formalizatzea
edo protokolizatzea zailtzen du, baina gure eguneroko
jardunbideek modu informalean txertatzen dute.

N/D Iaz N/D

ind206 Ordu estren konpentsazioa
- Nagusiki diruz ordaintzen dira

-  Nagusiki  denboraz  konpentsatzen  dira  (opor  egunak,
lansaioaren  ordu  kopuruen  murrizketa,  etab.)

- Nagusiki etorkizuneko lan karga murriztuz konpentsatzen
dira

- Beste mekanismo batzuen bitartez konpentsatzen dira

- Ez dira ordu estrak konpentsatzen

100 % Iaz N/D

Zaintzak eta konpentsazioak

ind80bis Familia eta lana bateragarri egiteko legeak finkatzen dituen
baimenak hobetzen dituzten neurriak aurreikusten dira?

- Bai

- Ez

-  Gure  erakundearen  tamainak  alderdi  hori
formalizatzea edo protokolizatzea zailtzen du, baina
gure  eguneroko  jardunbideek  modu  informalean
txertatzen  dute.

N/D Iaz N/D
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ind105 Sortzen al dira langileak emozionalki artatzeko eta zaintzeko
eremuak horiek lan-ingurunearekin duten egoera dela eta?

Iaz

ind211 Lana, lanetik kanpoko beste beharrizanekin uztartu

Iaz N/D

Lan egonkortasuna

q6402 Kontratu mugagabea daukaten pertsona kopurua Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

3
0
0
3

q6405 Jardunaldi osoa daukaten kontrataturiko pertsona
kopurua

Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

3
0
0
3

q6406 Jardunaldi partziala daukaten kontrataturiko
pertsona kopurua

Emakumeak
Gizonak
Besteak
GUZTIZKOA

1
0
0
1

ind49 Kontratu mugagabea daukaten pertsonen %

75 %
no disponible

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

ind247 Lanaldi osora kontrataturiko pertsonen %, sexuaren arabera
banatuta

100%
Emakumeak

Gizonak

Besteak
N/DIaz

ind249 Kontratu mugagabea daukaten pertsonen %, sexuaren arabera
banatuta

100%
Emakumeak

Gizonak

Besteak
N/DIaz

ind243 Lanaldi osora kontrataturiko pertsonen %

75 %
no disponible

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa

ind244 Lanaldi partzialera kontrataturiko pertsonen %

25 %
no disponible

Iaz

no disponible
Aurreko kanpainako

gaineratutako batez

bestekoa
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ind248 Lanaldi partzialera kontrataturiko pertsonen %, sexuaren
arabera banatuta

100%
Emakumeak

Gizonak

Besteak
N/DIaz
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Langileen galdetegia - Euskal Herria

Langileen galdetegia - Euskal Herria

q8104 Nire enpresak/erakundeak, lanpostu bat
betetzerakoan, aukera berdinak ematen dizkie
gizon zein emakumeei

9.5

q8902 Nire enpresak/erakundeak, bere politikak
erabakitzeko autonomia dauka, nahiz eta diru-
laguntza publikoak jaso

8.25

q8904 Nire enpresan/erakundean, pertsonen ongizateak
lehentasuna dauka emaitza ekonomikoen gain

9.25

q8923 Nire enpresan/erakundean pertsona ororen
partaidetza errazten da

9.75

q8205 Nire kexak, ekarpenak edota iradokizunak modu
eraginkorrean erantzuten dira

9

q8105 Nire ustez, aukera berdintasuna dago nire
enpresan/erakundean gizonezkoen eta
emakumezkoen artean, erakundeko erantzukizun-

8.25

q8907 Nire enpresa/erakundean soldata
ezberdintasunak zentzuzkoak dira

9.5

q8908 Nire enpresak/erakundeak, bere komunikazioetan
hizkuntza ez-sexista erabiltzen du

10

q8910 Nire enpresan/erakundean garraio-jasangarria
sustatzen da (busa, trena, partekatutako kotxea,
bizikleta,)

7.75

q8912 Nire enpresan/erakundean birziklapena
sustatzeko neurri egokiak daude

7.5

q8914 Nire enpresak/erakundeak, egunero, gurea
bezalako beste erakunde sozial batzuekin lan
egiten du

9.5

q8901 Nire enpresak/erakundeak bere esperientzia eta
emaitzak gizarteari jakinarazten dizkio

9.75

q8903 Nire enpresak/erakundeak, mozkinak gizartea
hobetzeko/eraldatzeko erabiltzen ditu (entitatean
bertan berrinbertituz, beste proiektu sozialetan

9.75

q8304 Nire enpresan/erakundean erabaki
garrantzitsuetan partaidetza errazten da

9.25

q8404 Nire enpresa/erakundea zuzentzen duten
pertsonekin erlazionatzea erraza da

9.25

q8906 Enpresak/erakundeak, bere buruari buruzko
informazio garrantzitsu eta erabilgarria
eskaintzen du

8.75

q8905 Nire enpresa/entitatean ordezkaritza lanak
emakume eta gizonezkoen artean banatzen dira

7.25

q8106 Nire enpresa/entitatean lan berbera edo
antzekoagatik, gizon eta emakumeek soldata
berdina jasotzen dute

9.5

q8909 Nire enpresan/erakundean pertsona orori tratu
berdina ematen zaio (gaitasun, sexu, arraza, etnia,
erlijio, sexu-orientazio bereizketarik gabe)

10

q8911 Nire enpresan/erakundean energia aurrezteko
ekintzak sustatzen dira

6.75

q8913 Nire enpresak/erakundeak produktu ekologikoak,
tokikoak, bidezko merkataritzakoak, etikoak,
kontsumitzen ditu

8

q8915 Nire enpresak/erakundeak lehiatzeaz baino
gehiago lankidetzaz hitz egiten du

9.75
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q8916 Nire enpresa/erakundea software librearekin
konprometitua dago

4.5

q8918 Nire enpresak/erakundeak ekonomia solidarioari
buruzko informazioa eskaintzen digu (REASen
mezuak, kartelak, bideoak, prestakuntzak,...)

9.75

q8103 Nire enpresan/erakundean osasun eta segurtasun
lan-baldintza egokiak daude

9

q8201 Nire enpresako/erakundeko lan jardunaldia
egokia da (lanorduak, ordutegia, oporrak,)

9.75

q8602 Nire enpresak/erakundeak bizi-pertsonal eta lan-
biziaren kontziliaziorako erraztasunak jartzen ditu

9.25

q8920 Nire enpresa/entitatea laneko jazarpenik gabeko
lan esparrua da (ez da baztertzen, ez da apaltzen,
ez da informaziorik ezkutatzen, bakoitzaren

9.75

q8922 Nire enpresa/entitatean zaintza-lanak emakume
eta gizonezkoen artean banatzen dira (adb:
espazioen garbiketa, produktuen birjartzea,

9.5

q8917 Nire enpresak/erakundeak finantza etikoei
buruzko informazioa eskaintzen digu

9.75

q8919 Nire enpresak/erakundeak, bere
komunikazioetan, euskara eta gaztelera
erabiltzen ditu

9

q8924 Nire enpresako/erakundeko soldatak aproposak
dira

8.5

q8601 Nire enpresak/erakundeak lan-ordutegia
malgutzea ahalbidetzen du

10

q8401 Nire enpresan/erakundean lan-giro ona dago 9.25

q8921 Nire enpresa/entitatea sexu-jazarpenik gabeko
lan esparrua da (ez da aspektu fisikoaren inguruko
komentariorik egiten, ez dago sexu-izaerako

9.75

q8802 Enpresa/erakunde honen parte izateak poztasuna
ematen dit

9.75
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Ez langileen galdetegia (bazkideak, boluntarioak,...) - Euskal Herria

Ez langileen galdetegia (bazkideak, boluntarioak,...) - Euskal Herria

q8901 Nire enpresak/erakundeak bere esperientzia eta
emaitzak gizarteari jakinarazten dizkio

9.57

q8903 Nire enpresak/erakundeak, mozkinak gizartea
hobetzeko/eraldatzeko erabiltzen ditu (entitatean
bertan berrinbertituz, beste proiektu sozialetan

9.33

q8304 Nire enpresan/erakundean erabaki
garrantzitsuetan partaidetza errazten da

9.14

q8404 Nire enpresa/erakundea zuzentzen duten
pertsonekin erlazionatzea erraza da

9.43

q8906 Enpresak/erakundeak, bere buruari buruzko
informazio garrantzitsu eta erabilgarria
eskaintzen du

9.71

q8905 Nire enpresa/entitatean ordezkaritza lanak
emakume eta gizonezkoen artean banatzen dira

10

q8909 Nire enpresan/erakundean pertsona orori tratu
berdina ematen zaio (gaitasun, sexu, arraza, etnia,
erlijio, sexu-orientazio bereizketarik gabe)

9.86

q8911 Nire enpresan/erakundean energia aurrezteko
ekintzak sustatzen dira

9

q8913 Nire enpresak/erakundeak produktu ekologikoak,
tokikoak, bidezko merkataritzakoak, etikoak,
kontsumitzen ditu

9.4

q8915 Nire enpresak/erakundeak lehiatzeaz baino
gehiago lankidetzaz hitz egiten du

10

q8917 Nire enpresak/erakundeak finantza etikoei
buruzko informazioa eskaintzen digu

9.71

q8902 Nire enpresak/erakundeak, bere politikak
erabakitzeko autonomia dauka, nahiz eta diru-
laguntza publikoak jaso

9.25

q8904 Nire enpresan/erakundean, pertsonen ongizateak
lehentasuna dauka emaitza ekonomikoen gain

9.67

q8923 Nire enpresan/erakundean pertsona ororen
partaidetza errazten da

9.57

q8205 Nire kexak, ekarpenak edota iradokizunak modu
eraginkorrean erantzuten dira

9.71

q8105 Nire ustez, aukera berdintasuna dago nire
enpresan/erakundean gizonezkoen eta
emakumezkoen artean, erakundeko erantzukizun-

9.83

q8908 Nire enpresak/erakundeak, bere komunikazioetan
hizkuntza ez-sexista erabiltzen du

9.71

q8910 Nire enpresan/erakundean garraio-jasangarria
sustatzen da (busa, trena, partekatutako kotxea,
bizikleta,)

8.5

q8912 Nire enpresan/erakundean birziklapena
sustatzeko neurri egokiak daude

9

q8914 Nire enpresak/erakundeak, egunero, gurea
bezalako beste erakunde sozial batzuekin lan
egiten du

9.57

q8916 Nire enpresa/erakundea software librearekin
konprometitua dago

7.5

q8918 Nire enpresak/erakundeak ekonomia solidarioari
buruzko informazioa eskaintzen digu (REASen
mezuak, kartelak, bideoak, prestakuntzak,...)

10
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q8919 Nire enpresak/erakundeak, bere
komunikazioetan, euskara eta gaztelera
erabiltzen ditu

10

q8921 Nire enpresa/entitatea sexu-jazarpenik gabeko
lan esparrua da (ez da aspektu fisikoaren inguruko
komentariorik egiten, ez dago sexu-izaerako

10

q8802 Enpresa/erakunde honen parte izateak poztasuna
ematen dit

10

q8920 Nire enpresa/entitatea laneko jazarpenik gabeko
lan esparrua da (ez da baztertzen, ez da apaltzen,
ez da informaziorik ezkutatzen, bakoitzaren

10

q8922 Nire enpresa/entitatean zaintza-lanak emakume
eta gizonezkoen artean banatzen dira (adb:
espazioen garbiketa, produktuen birjartzea,

10
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