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Dokumentu honetan, galderaz-galdera, REAS Euskadiko Auditoria Sozialaren galdetegia 
birpasatzen da. Bertan, galdera bakoitzaren esanahia eta eskatzen dena aurkituko duzue. Hori 
dela eta, galdetegia bihotzaerakutsi.org webgunean bete baino lehen, garrantzitsua da galdera 
guztiak hemen begiratzea, erakundeko kideen artean zereginak banatu ahal izateko eta hortaz, 
galdetegiaren betetzea errazteko. Hurrengo taulan galdetegi cuantitatiboaren egitura eta 
galdera kopurua aurkezten dira. 

 GALDERA KOP. 

DATU OROKORRAK  

Erakundeko kideak 
(forma juridikoaren arabera baldintzatua) 

7 

Komunikazioa 3 

EKONOMIA ETA IRABAZI POLITIKA  

Langileen batez bestekoa 1 

Informazio ekonomikoa 10 

Kontratazio publiko arduratsua 2 

Berrinbertsioa 5 

Irabazi politika 1 

EKITATEA ETA DEMOKRAZIA  

Partaidetza 6 

Gardentasuna 3 

Aniztasuna 1 

Erantzukizun karguak 2 

Soldata-berdintasuna 2 

Hizkuntza ez sexista  1 

INGURUGIRO IRAUNKORTASUNA  

Ingurugiro politika 3 

Energia eta ur kontsumoa (bulegoetan) 3 

Paper kontsumoa (bulegoetan) 1 

Prebentzioa eta hondakinen bilketa selektiboa 1 

Bestelako kontsumoak 1 

Mugikortasuna 1 

LANKIDETZA ETA INGURUAREKIKO KONPROMISOA  

Sare eta gizarte mugimenduetan partaidetza 2 

Merkatu soziala 12 

Finantza etikoak 3 

Prokomunerako kontribuzioa 2 

Irisgarritasuna 1 

Hizkuntza politika 1 

LANEAN KALITATEA  

Lan osasuna 2 

Lan prestazioen arauketa 2 

Prestakuntza 1 

Zaintzak eta konpentsazioak 3 

Lan egonkortasuna 3 

KOPURUA, GUZTIRA 86 

https://ensenyaelcor.org/
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GALDETEGI KUANTITATIBOA 

 

DATU OROKORRAK 

 

Erakundeko kideak 

q0101 Langileak ez diren 
bazkideen kopurua 
(edozein motatako 
bazkideak izan 
daitezke) 

Adierazi soldatapekoak EZ diren erakundeko bazkide 
kopurua (adibidez, kontsumo, zerbitzu, ustiapen 
bazkideak edo profesionalak lan, kontsumo, zerbitzu eta 
bigarren mailako kooperatiben kasuan, elkartekideak 
elkarteen kasuan, edo bazkide laguntzaileak, 
erakundearen jardueraren izaeraren arabera) 

q0102 Bazkide/patrono diren 
erakundeen kopurua 

Soilik bigarren eta hirugarren mailako erakundeentzat. 
Adierazi bazkide diren enpresa edo erakunde sozial 
kopurua. 

q0103 Bazkide/patrono diren 
erakundeen ordez 
parte hartzen duten 
pertsonak 

Soilik bigarren eta hirugarren mailako enpresentzat eta 
erakundeentzat. Adierazi eremu erabakitzailetan eta 
exekutiboetan aktiboki parte hartzen duten erakunde 
bazkideen ordezkari kopurua. Garrantzitsua da kopuru 
hau edukitzea erakundean aktiboki zenbat pertsonek 
parte hartzen duten jakiteko, eta horrela, kopuru horrek 
behar dituen adierazleak kalkulatu ahal izateko. 

q0104 Nagusi kopurua Soilik fundazioentzat. Adierazi fundazioaren patronatua 
osatzen duten pertsona kopurua. 

q0105 Bazkide diren langileen 
kopurua 

Erantzun soilik kooperatiba bat edo lan sozietate bat 
baldin bazarete. Adierazi era berean erakundeko bazkide 
diren langile kopurua (lan bazkideak kooperatiben kasuan 
eta bazkide laboralak sozietate laboralen kasuan). 

q0106 Bazkide ez diren 
pertsonen kopurua 

Adierazi bazkide ez diren soldatapeko pertsona kopurua. 
Fundazioetan, merkataritza sozietateetan, profesionalen 
elkargoetan eta administrazio publikoan ez da bazkide den 
langilerik egongo eta, beraz, soldatapeko pertsona guztiak 
atal honetan zenbatuko dira. 

q0107 Boluntario kopurua Duten jardueraren izaeraren ondorioz normalean 
boluntarioak dituzten erakunde guztientzat. Adierazi 
elkarteko egituran borondatez parte hartzen duten 
pertsona kopurua. 
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Komunikazioa 

q0301 Eguneratutako web 
orrialdea daukagu 

- 

q0302 Gizarte sareetan kontu 
aktiboak dauzkagu 
(facebook, twitter, …) 

- 

q0303 Azken urtean gure 
jarduera-txostena 
argitaratu dugu (bai 
fisikoki zein formatu 
elektronikoan) 

Bai paperean zein formatu elektronikoan 

  

 

EKONOMIA ETA IRABAZI POLITIKA 

 

Langileen batez bestekoa 

q1101 Lanpostu kopurua 
guztira, lansaio 
osoetan kalkulatuak 

"Operazio hau, urtean zehar entitatearekin lan-kontratu 
bat izandako pertsona guztiekin egiten da, eta azkenik 
batukaria egiten da. Bazkide kooperatibistak eta 
autonomoak ere kontutan hartzen dira, nahiz eta lan-
kontraturik ez egon. Lan programa aktiboetan edo 
prestakuntzan dauden pertsonak aldiz, ez dira 
barneratzen. Pertsona bakarreko entitateentzat, hau da, 
dedikazio esklusiboa duten autonomoak (lanordu 
kopurua alde batera utzita), lanaldi oso bat balitz bezala 
kontutan hartzen da. 

Informazio ekonomikoa 

q1102 Langile guztien urteko 
soldata gordinaren 
batukaria, sexuaren 
arabera banatuta 

Datu hau Kontabilitate Plan Orokorrean 640 kodigoarekin 
aurki daiteke Emaitza Kontuan. Informazio hau eskuratzea 
erraza izan beharko litzateke erakundeko 
kontabilitate/fiskalitatea eramaten duen sail edo 
pertsonarentzako. 

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

Lan baja edo baimenengatik enpresa/entitateak 
aurreztutako ordainsariak batu, sexuaren arabera 
banatuak. Ordainsari hauek Gizarte Segurantzak bere gain 
hartzen ditu. Informazio hau eskuratzea erraza izan 
beharko litzateke erakundeko kontabilitatea edota giza-
baliabideak eramaten duen sail edo pertsonarentzako, 
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lan-dokumentuen bitartez (TC1, TC2, soldaten zerrenda, 
etab.). 

q1201 Gastuen urteko 
zenbatekoa guztira -€-
tan- 

Adierazi eurotan azken ekitaldian erakundeak izan dituen 
gastuen zenbatekoa. Azken ekitaldi ekonomikoaren 
gastuen guztizkoa Emaitzen Kontuan aurki daiteke, 
Kontabilitate Plan Orokorraren 6. kodean, "Erosketak eta 
Gastuak" 6. taldeko partida guztien batuketa baita (beraz, 
barne hartzen ditu soldatak eta lansariak, alokairuak, 
ondasunen eta zerbitzuen erosketa, etab.). Informazio 
hau erakundeko kontabilitateaz eta/edo fiskalitateaz 
arduratzen den pertsonak edo sailak erraz eskuratzeko 
modukoa izan beharko litzateke, dagokion ekitaldiaren 
dokumentu kontableen edo fiskalen bidez. 

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

Adierazi eurotan erakundeko hornitzaile desberdinei 
erositako ondasunen eta zerbitzuen zenbatekoa. 
Ondasunen eta zerbitzuen erosketa gisa ulertzen da 
salgaien erosketa moduan (bulegoko materiala, 
hornikuntza industriala, ekipo informatikoak, etab.) eta 
zerbitzuen kontratazio moduan (hornidurak, komunikazio 
zerbitzuak, zerbitzu informatikoak, etab.) egindako 
erosketa multzoa. Kontabilitate Plan Orokorraren 60 eta 
62 kontuekin lotutako partida orokorrak dira batez ere. 
Informazio hau erakundeko kontabilitateaz eta/edo 
fiskalitateaz arduratzen den pertsonak edo sailak erraz 
eskuratzeko modukoa izan beharko litzateke, dagokion 
ekitaldiaren dokumentu kontableen edo fiskalen bidez. 
Aurreko atalean adierazitako kopurua baino kopuru 
txikiagoa izan behar du, guztizko gastuena. 

q1206 Langileen kostuaren 
zenbatekoa 

Urteko pertsonal gastua, 64 kontabilitate kontuko 
emaitza litzateke. 

q1203 Diru-sarreren urteko 
zenbatekoa guztira -€-
tan- 

Adierazi eurotan erakundeak azken ekitaldi ekonomikoan 
guztira izan dituen diru-sarreren zenbatekoa. 
Erakundearen diru-sarrerak azken ekitaldi ekonomikoan. 
Erakundearen diru-sarrerak ondasunen edo zerbitzuen 
salmentetatik, diru-laguntzetatik, dohaintzetatik, 
bazkideen kuotatatik, etab. etor daitezke. Horien guztien 
batuketa da lauki honetan adierazi behar dena. Azken 
ekitaldi ekonomikoaren diru-sarreren guztizkoa Emaitzen 
Kontuan aurki daiteke, Kontabilitate Plan Orokorraren 7. 
kodean, "Salmentak eta Diru-sarrerak" 7. taldeko partida 
guztien batuketa baita (beraz, barne hartzen ditu soldatak 
eta lansariak, alokairuak, ondasunen eta zerbitzuen 
erosketa, etab.). Informazio hau erakundeko 
kontabilitateaz eta/edo fiskalitateaz arduratzen den 
pertsonak edo sailak erraz eskuratzeko modukoa izan 
beharko litzateke, dagokion ekitaldiaren dokumentu 
kontableen edo fiskalen bidez. 



Auditoría Social. Guía de preguntas 

 
6 

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

Adierazi eurotan erakundeko bezero eta erabiltzaile 
desberdinei saldutako ondasunen eta zerbitzuen 
zenbatekoa. Hemen sartzen dira erakundearen jarduera 
ekonomikoaren xede nagusi diren ondasun eta zerbitzuen 
salmentatik datozen diru-sarrera guztiak, eta 
Kontabilitate Plan Orokorraren 70. kontuari lotutako 
partidak dira batez ere. Salmentak egongo dira 
erakundeak jarduera ekonomikoa duen eta produktu edo 
zerbitzu bat eskaintzen duen heinean. Haien diru-sarrerak 
dohaintzatan, diru-laguntzatan eta/edo bazkideen 
kuotatan oinarritzen dituzten erakundeen kasuan, 
salmentak oso txikiak edo zeroren parekoak izango dira. 
Informazio hau erakundeko kontabilitateaz eta/edo 
fiskalitateaz arduratzen den pertsonak edo sailak erraz 
eskuratzeko modukoa izan beharko litzateke, dagokion 
ekitaldiaren dokumentu kontableen edo fiskalen bidez. 
Aurreko atalean adierazitako kopurua baino kopuru 
txikiagoa izan behar du, guztizko urteko diru-sarrerena. 

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

Adierazi eurotan azken ekitaldi ekonomikoan erakunde 
publiko edo pribatu desberdinek erakundeari emandako 
diru-laguntzen zenbatekoa. Ebaluatzen ari den 
ekitaldiaren aldian emandako eta inputatutako diru-
laguntza guztiak zenbatuko dira, ekitaldi horretan kobratu 
diren ala ez alde batera utzita. Diru-laguntzen guztizkoa 
Emaitzen Kontuan aurki daiteke, "Diru-laguntzak, 
dohaintzak eta legatuak" 74. kodean. Informazio hau 
erakundeko kontabilitateaz eta/edo fiskalitateaz 
arduratzen den pertsonak edo sailak erraz eskuratzeko 
modukoa izan beharko litzateke, dagokion ekitaldiaren 
dokumentu kontableen edo fiskalen bidez. Urteko diru-
sarreren atalean adierazitako kopurua baino kopuru 
txikiagoa izan behar du. 

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

Bezero edo diru-sarrera emaile garrantzitsuenak jarduera 
produktiboagatik sortutako diru-sarreren kopurua. Herri 
administrazioa ere bezero gisa dago sartuta erakunde 
bakar baten moduan (ez departamentuka), beti ere 
faktura bat badago tarteko. 

q1214 Aktiboa, guztira Erakundearen egoera balantzeko aktiboaren zenbateko 
osoa, eurotan 

Kontratazio publiko arduratsua 

q1501 Administrazio 
Publikoari, ondasun 
edo zerbitzuen 
salmentagatik 
eratorritako 

Faktura bidez salmenta edo zerbitzuen prestazioagatik 
administrazio publikoaren aldetik jasotako irabaziak. Diru-
laguntza moduan jasotako irabaziak ez dira kontutan 
hartuko. 
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fakturazioagatiko diru-
sarreren zenbatekoa 

q1502 Gizarte klausulak 
erabilitako kontratu 
edota kontratu 
erreserbatu bitartez, 
administrazio 
publikoei saldutako 
ondasun edo 
zerbitzuekin lortutako 
diru-sarrerak 

Merkatu erreserbatuen edo gizarte klausulen 
aplikazioaren ondorioz lortutako kontratuen aldetik 
urtean lortutako diru-sarrerak 

Berrinbertsioa 

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

Adierazi eurotan azken ekitaldi ekonomikoan erakunde 
publiko desberdinek erakundeari emandako diru-
laguntzen zenbatekoa. Ebaluatzen ari den ekitaldiaren 
aldian emandako eta inputatutako diru-laguntza guztiak 
zenbatuko dira, ekitaldi horretan kobratu diren ala ez alde 
batera utzita. Diru-laguntzen guztizkoa Emaitzen Kontuan 
aurki daiteke, "Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak" 
74. kodean. Informazio hau erakundeko kontabilitateaz 
eta/edo fiskalitateaz arduratzen den pertsonak edo sailak 
erraz eskuratzeko modukoa izan beharko litzateke, 
dagokion ekitaldiaren dokumentu kontableen edo 
fiskalen bidez. Urteko diru-sarreren atalean adierazitako 
kopurua baino kopuru txikiagoa izan behar du. 

q1602 Gizarte Segurantzari 
kotizatu zaiona 

Gizarte Segurantzari enpresaren aldetik eta langilearen 
aldetik kotizatzen diren kuotak izango lirateke, hau da, 
urteko 12 TC2-en batura. 

q1603 BEZaren urteko 
ordainketa 

Ogasunean sartu, itzuli edo konpentsatu beharreko diru 
kopurua eurotan BEZari dagokionez. Zeinu positiboa 
zenbatekoa ogasun publikoan sartzeko bada (adb: 
2.500€), zeinu negatiboa zenbatekoa 
itzultzeko/konpentsatzeko bada (adb: -2.500€). 

q1604 Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko 
Zergaren urteroko 
ordainketa (PFEZ) 

Datu hau PFEZaren urteroko aitorpen laburpenean aurki 
dezakegu (Bizkaian adibidez, Ogasuneko 190 ereduan) 

q1605 Sozietateen gaineko 
zergarengatik 
ordaindu beharreko 
kuota 

Sozietateen gaineko zerga-salbuespena izanez gero, 
kutxatilean 0 adierazi. 

Irabazi politika 
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q1401 Azken ekitaldiko 
mozkinak zelan 
banatu dira?? 
(etekinik ez bada 
egon, "ED/EE" 
erantzun) 

Erreferentzia egiten dio erakundearen barruan etekinak 
banatzeko moduari. Kasu hau posible da ekitaldiaren 
itxieraren emaitza positiboa denean. Erakunde batzuek, 
beren estatutuen eta/edo forma juridikoaren arabera, 
etekinak banatzeko muga edo aipamen bereziak dauden 
kontuan hartu beharko dute. 

Aukera posibleak hauek dira (erantzun anizkoitza): 

✓ Ondasun komunak osatzeko sareak eta/edo 
elkarteak edo beste ekimen batzuk 

✓ Erreserbak, galeren konpentsazioa eta/edo 
inbertsio propioak (ekipoa, prestakuntza, 
materialak, proiektu berriak, etb.) 

✓ Banatu jabeak diren bazkideen, elkartekideen edo 
bazkide laguntzaileen artean 

✓ Banatu jabeak ez diren langileen artean 
✓ Inbertsio finantzarioak ESSko finantza-

erakundeetan (Coop, Fiare, Oikocredit eta/edo 
Triodos) 

✓ Inbertsio finantzarioak ESSkoak ez diren finantza-
erakundeetan 

 

 

EKITATEA ETA DEMOKRAZIA 

 

Partaidetza 

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

Adierazi, zenbaki osotan eta generoaren arabera 
banatuta, aurreko ekitaldiko urteko aurrekontuaren eta 
kudeaketa planaren idazketan parte hartu duten pertsona 
kopurua guztira. Informazio hori lortzeko, bileren aktetara 
jo daiteke eta baita urteko aurrekontuak eta kudeaketa 
planak egin diren bitartean behin-behineko dokumentuak 
helbide elektroniko bidez bidali diren kontaktuen 
zerrendara ere. 

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

Adierazi, zenbaki osotan eta generoaren arabera 
banatuta, aurreko ekitaldiko urteko aurrekontuaren eta 
kudeaketa planaren onarpenean parte hartu duten 
pertsona kopurua guztira. Informazio hori lortzeko, urteko 
aurrekontuak eta kudeaketa planak onartu den bileraren 
edo bileren aktetara jo daiteke. 

q2106 Berdintasun Plan bat 
daukagu 

Berdintasun Plana dokumentu idatzian dagoen adierazi 
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q2107 Ikuspuntu feminista 
entitatean 
barneratzeko eta 
mantentzeko asteroko 
ordu dedikazioa duen 
langile edo boluntario 
bat daukagu 

Erakundean, ikuspegi feministaren behatzaile lana 
espresuki burutzen duen pertsonaren bat dagoen 

q2108 Entitatean dauden 
komisio eta lantalde 
kopurua 

Erakundearen helburuak lortzeko sortu diren lantalde 
ezberdinak zehaztu. Kontutan hartu soilik 3 hilabete baino 
gehiago martxan daramaten lantaldeak. 

q2109 Entitateko komisio eta 
lantaldeetan parte 
hartzen duten 
pertsona kopurua 

Aurreko galderan zehaztutako lantaldeetan parte hartzen 
duten pertsona kopurua. Pertsonen bikoiztea eragotzi. 
Pertsona bakarra zenbatu nahiz eta lantalde ezberdinetan 
egon. 

Gardentasuna 

q2202 Soldatak eta gainerako 
ordainsariak publikoak 
al dira langileentzat? 

Adierazi, erakunde barruan, soldatak eta beste ordainsari 
batzuk publikoak diren ala ez. Publikoak diren jakiteko, 
noizean behin edo aldizka komunikazio-sistema bat egon 
behar da erakundeko kide guztiekin, non edozein kidek 
informazio hori eskura dezakeen (intranet, web orriko 
bezeroentzako atala, barruko helbide elektronikoa, etab.). 
Galdera honi baiezkoa erantzunez gero, baiezkoaren 
baliotasuna egiaztatu ahal izango da aurreko zerrendako 
tresnetako batekin. 

q2203 Publikatu al dituzu 
zure web orrian azken 
ekitaldiko balantze 
sozialaren datuak? 

Entitateak balantze edo auditoriaren emaitzak argitaratu 
dituen galdetzen da, bereziki erakundearen webgunean 
eskegi diren.  

Aukera posibleak hauek dira (erantzun bakarra): 

✓ Kanpo zein barne-zabalpena egin dugu 
✓ Entitateko pertsonen artean zabaldu dugu 
✓ Ez dugu zabaldu 
✓ Ez dugu zabaldu AS egiten dugun lehen urtea 

delako 

q2205 Kudeaketan kalitate 
ziurtagiriren bat 
daukagu 

Kudeaketan kalitatea neurtzeko aitortuak diren 
ziurtagiriak kontutan hartu: ISO, FQM, EUSKALIT,... 

Aukera posibleak hauek dira (erantzun bakarra): 

✓ Bai 
✓ Ziurtagiria eskuratzeko prozesuan gaude 
✓ Ez 

Aniztasuna 
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q3110 Entitatean, Gizarte 
Segurantzak 
onartutako aniztasun 
funtzionala duten 
pertsonak daude 

Kontutan hartu soilik aniztasun funtzional aitortua duten 
langileak 

Erantzukizun karguak 

q3201 Erakundeko lan-
egituran 
erantzukizuneko 
karguak betetzen 
dituzten pertsonen 
kopurua 

Adierazi, zenbaki osotan eta generoaren arabera 
banatuta, erakundeko lan egituran erantzukizuneko 
karguak betetzen dituzten pertsona kopurua, 
erantzukizuneko kargu bezala ulertzen direlarik erdi-
mailako zuzendaritza eta aginte karguak, kargu 
politikoa/sozietarioa gorabehera. Datu hau lortzeko, 
barne organigrama zehazten duten dokumentuetara jo 
daiteke, bereziki, onartu den azken barne lan-egitura 
jasotzen duten bileretako aktetara. 

q3202 Erakundean kargu 
sozietarioak/politikoak 
betetzen dituzten 
pertsonen kopurua 

Adierazi, zenbaki osotan eta generoaren arabera 
banatuta, erakundean kargu sozietarioak/politikoak 
betetzen dituzten pertsona kopurua. Zuen forma 
juridikoaren arabera, zuzendaritza batzordeko (elkarteak 
eta federazioak), kontseilu nagusiko (kooperatibak), 
patronatuko (fundazioak) edo zuzendaritza kontseiluko 
(enpresa sozialak) kide kopurua adierazi beharko duzue. 
Informazio hau lortzeko, erakundeko gobernu 
organoetako karguak aldatzea edo berritzea erabaki den 
bilera edo asanblada orokorren aktak kontsulta 
ditzakezue, eta baita erakundearen estatutuak ere. 

Soldata berdintasuna 

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

Adierazi erakundean ordainsaririk altuena zein den; 
horretarako, kontuan hartu beharko da lan egindako 
orduaren prezio gordina; izan ere, hileko edo urteko 
soldata gordin moduan adieraziz gero ordainsari 
diferentziak lan ordutegietan dauden diferentzien baitan 
egon litezke. Soldatarik altuena neurtzeko orduan, soldata 
gordinaz gain, kontuan hartu behar dira, halaber, 
erakundearen barruan kargu jakin bat betetzeagatik 
bileratara eta beste jarduera batzuetara joateko 
ordainsariak. Erakundea ordezkatzeagatik beste erakunde 
batzuek ordaindutako ordainsariak izango lirateke. 
Ordainsari hauek lan egindako orduko prezio gordinaren 
kalkulura gehitzeko, gomendatzen dugu erakundea 
ordezkatzeagatik jasotakoa batzea urteko soldata 
gordinari eta batuketa hau zatitzea lan kontratuan edo 
hitzarmenean (aplikagarria den kasuaren arabera) 
adierazitako urteko orduen artean. Gomendatzen dugu 
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bai nominak bai soldaten eta ordainsarien 64. kontua 
kontsultatzea, Kontabilitate Plan Orokorraren arabera. 

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

Adierazi erakundean ordainsaririk baxuena zein den; 
horretarako, kontuan hartu beharko da lan egindako 
orduaren prezio gordina; izan ere, hileko edo urteko 
soldata gordin moduan adieraziz gero ordainsari 
diferentziak lan ordutegietan dauden diferentzien ondorio 
izan litezke. Kalkulua egiteko, gomendatzen dugu urteko 
soldata gordina zatitzea lan kontratuan edo hitzarmenean 
(aplikagarria den kasuaren arabera) adierazitako urteko 
orduen artean. Adierazle hauetatik kanpo daude 
bekadunek edo praktikaldian dauden pertsonek jasotako 
ordainsariak. Gomendatzen dugu bai nominak bai 
soldaten eta ordainsarien 64. kontua kontsultatzea, 
Kontabilitate Plan Orokorraren. 

Hizkuntza ez sexista 

q3401 Hizkuntzaren erabilera 
ez sexista bat egiten al 
duzue zuen kanpoko 
dokumentu eta 
jakinarazpen 
guztietan? 

Hizkuntzaren erabilera ez sexista da gizonak eta 
emakumeak berdintasun terminotan kontuan hartuko 
dituen hizkuntzaren berdintasunezko erabilerarako 
estrategiak kontzienteki hartzea. Sexu bakar bati 
esplizituki edo inplizituki erreferentzia egiten dioten 
terminoen erabilera, ahal den neurrian, saihestera dago 
bideratuta -emakumearen aldeko neurri positiboak 
direnean salbu-. Adibidez, gaztelaniaz, gure dokumentuak 
"trabajadores" bezelako generikoekin idatzi beharrean, 
"personas trabajadoras" eta/edo "plantilla" eta/edo 
"personal" eta/edo "trabajadores y trabajadoras" 
erabiltzen ditugu. Informazio gehiago nahi izanez gero, 
eskuliburu hauek kontsulta ditzakezu: "Cuida tu Lenguaje, 
el dice todo", "Manual de Estilo para una Comunicación 
incluyente", "Guía de lenguaje no sexista de la UNED". 

Aukera posibleak hauek dira (erantzun bakarra): 

✓ Normalean ez 
✓ Hizkuntza inklusiboa idatzizko dokumentuetan 

erabiltzen da 
✓ Hizkuntza inklusiboa erabiltzen da bai idatzizko 

dokumentuetan bai hitz egiteko garaian 
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INGURUGIRO IRAUNKORTASUNA 

 

Ingurugiro-politika 

q4101 Ba al duzue 
ingurumenaren 
arloko politikarik, 
ekintza-planik edo 
kudeaketa-
sistemarik? 

Adierazi bai edo ez ingurumen arloko politika, ekintza plan 
edo kudeaketa sistema formalizatu bat edukitzearen baitan. 
Ingurumen arloko politiken, ekintza planen edo kudeaketa 
sistemen helburua da erakundearen ingurumen inpaktua 
murrizteko neurriak ezartzea. Plan hauek 
estandaritzatutako eta ikuskatutako kudeaketa tresnen 
bidez (ISO 14000, EMAS) edo erakundearen ingurumen 
kudeaketa eta hbekuntza sistema baten bidez egon daitezke 
formalizatuta. Bietako edozein kasutan, ingurumen arloko 
politikak, ekintza planak edo kudeaketa sistemak argitalpen 
bat izan beharko luke planteatutako helburuekin eta 
ekintzekin. 

q4102 Eramaten al duzue 
CO2 emisioen barrne 
kontrolik? 

Erakundeak bere ohiko jarduerak eragindako eta gastu 
energetikoko iturri desberdinetatik (elektrizitatea, gas 
naturala, propanoa, gasolioa eta/edo egindako 
kilometrajea) etor daitezkeen berotegi-efektuko gasen 
erregistro bat eramaten duen jakiteko da. 

q4103 CO2 isuripenak kg-
tan (jadanik 
kalkulatuta 
dutenentzat) 

CO2 isuripenak kalkulatzen dituen neurriren bat izatekotan, 
kalkulatutako datua hemen adierazi. 

Energia eta ur kontsumoa 

q4201 Ba al duzue energia 
aurrezteko eta 
eraginkorra izateko 
praktikarik eta 
prozedurarik? 

Adierazi bai edo ez, erakundeak energia aurrezteko eta 
eraginkorra izateko ekintzak aurrera eramaten dituen 
arabera. Idealki, neurri horiek ingurumen arloko ekintza 
planean egon beharko lirateke jasota, baina ekintzak ekintza 
plan bat izateko beharrik gabe gara daitezke. Ondo legoke 
inplementatutako neurrien euskarri formal bat izatea 
erregistro-orri moduan, non egindako inbertsioak eta 
sortutako aurrezkiak zehaztuko liratekeen. 

q4206 Ba al duzue ur 
kontsumoa 
aurrezteko eta 
eraginkorra izateko 
praktikarik eta 
prozedurarik? 

Adierazi bai edo ez, erakundeak ura aurrezteko eta uraren 
erabilera eraginkorra izateko ekintzak aurrera eramaten 
dituen arabera. Idealki, neurri horiek ingurumen arloko 
ekintza planean egon beharko lirateke jasota, baina ekintzak 
ekintza plan bat izateko beharrik gabe gara daitezke. 

q4208 %100ean 
berriztagarriak diren 

Jatorri-bermeak elektrizitate kopuru bat iturri 
berriztagarriek edo efizientzia altuko kogenerazio iturriek 
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iturrietatik energia 
sortzen duten 
hornitzaileekin 
kontratatzen al 
duzue zerbitzu 
elektrikoa? 

Estatuko edozein puntutan ekoitzitakoa izan dela 
egiaztatzen duen trena bat dira. Elektrizitatearen Gd0 eta 
Etiketatuaren sistema Energiaren Batzorde Nazionalak 
(CNMC) inplementatu zuen 2007ko abenduan, jasotako 
energiaren jatorriari eta eragindako ingurumen inpaktuari 
buruz kontsumitzaileari zehatz mehatz informatzeko. 
Urtero enpresa hornitzaileak aztertzen dira. Esteka honetan 
kontsulta daiteke:  

https://gdo.cnmc.es/ 
cne/resumengdo.do?informe=garantia 

Aukera posibleak hauek dira (erantzun bakarra): 

✓ Bai 
✓ Zati bat kontratatzen dugu, ez dena 
✓ Ez 

Paper kontsumoa 

q4301 Baso-ustiapen 
jasangarria ziurtatzen 
duen eta/edo 
birziklatuta dagoen 
papera erabiltzen al 
duzue normalean eta 
gehienbat? 

Adierazi bai edo ez, erakundeak bere bulegoetan normalean 
birziklatua dagoen edo baso ustiapen jasangarriko 
ziurtagiria duen papera erabiltzen duen arabera. Datu hau 
lortzeko, erakundea paperez hornitzen duen enpresaren 
fakturak kontsulta daitezke eta baita bostehun orriko 
paketeen bilgarrietakoak ere. paper zuriaren kasuan (ez 
birziklatua), onartzen den baso ziurtagiri bakarra FSC (Forest 
Stewardship Concil; www.es.fsc.org) da, ez da onartzen 
PEFC (Baso Jasangarritasunaren aldeko Espainiako Elkartea) 
zirutagiria. 

Prebentzioa eta hondakinen bilketa selektiboa 

q4401 Ba al duzue 
hondakinak 
prebenitzeko 
praktikarik eta 
prozedurarik? 

Adierazi bai edo ez erakundeak hondakinen sorrera 
prebenitzeko ekintzak aurrera eramaten dituen arabera. 
Idealki, neurri horiek ingurumen arloko ekintza planean 
egon beharko lirateke jasota, baina ekintzak ekintza plan bat 
izateko beharrik gabe gara daitezke. 

Bestelako kontsumoak 

q4503 Produktu bar 
erosterako orduan, 
kontsumo 
arduratsuko 
irizpideak kontutan 
hartzen dira? 

Adierazi bai edo ez, entitateak, ziurtagiri hauetako bat duten 
nekazaritzako elikagaiak batez ere erabiltzen baditu: 
gertuko salmenta 
(http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/vend
a-proximitat), bestelako egiaztagiriak onartuko direla 
kontutan hartuz, hala nola, sektore-egiaztapenak, nekazal 
sindikatuenak edota berme-sistema parte-hartzaileak. 
Informazio hau lortzeko, produktuen etiketa begira 
dezakegu edo ekoizleari galde diezaiokegu. Batez ere esaten 
dugunean, mota honetako produktuen %90tik gorako 
kontsumoa izateaz ari gara. 

https://gdo.cnmc.es/
https://gdo.cnmc.es/cne/resumengdo.do?informe=garantias_etiquetado_electricidad
www.es.fsc.org
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/venda-proximitat
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/venda-proximitat


Auditoría Social. Guía de preguntas 

 
14 

Mugikortasuna 

q4601 Ba al duzue, 
eskaintzen al duzue 
edo eskura jartzen al 
duzue alternatibaren 
/ laguntzaren bat 
garraioari 
dagokionez? 

Barnean daude dokumentatuta dauden mota guztietako 
neurriak, hala nola auto partekatua, garraio kolektiboa, 
langileentzako bizikletak, bizikletentzako aparkalekuak, 
garraio-txartelen finantziazio osoa edo partziala, lanera 
oinez joaten diren langileei zuzendutako ordainsainketa 
diruz edo gauzaz, autoa partekatzeko laguntza ekonomikoa, 
sentsibilizazio-kanpainak... 

 

LANKIDETZA ETA INGURUAREKIKO KONPROMISOA 

 

Sare eta gizarte mugimenduetan partaidetza 

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

Urtean zehar modu aktibo batean parte hartu izan den 
entitateak, sareak, federazio edo eraldaketa sozialerako 
ekimenak izendatu. Partaidetza aktiboa diogunean, urtero 
30 ordutik gora dedikatzeaz edota kuota bat ordaintzeaz ari 
gara. Partaidetza hori, aktetan edota entitatearen urteko 
plangintzan agertu behar da. 

q5101 Erakundeak zenbatean 
behin finantzatzen du 
lan-ordutegiaren 
barruan gizartea 
eraldatzeko beste 
ekimen batzuei 
eskainitako denbora? 

Erakundeko pertsona baten edo batzuen bitartez egin 
daiteke 

Aukera posibleak hauek dira (erantzun bakarra): 

✓ Hilabetean behin gutxienez 
✓ Hiru hilabetean behin gutxienez 
✓ Urtean behin gutxienez 
✓ Inoiz ez 

Merkatu Soziala  

q5302 Merkatu sozialeko 
hornitzaileei egindako 
ondasunen eta 
zerbitzuen erosketen 
urteko zenbatekoa 
guztira -€-tan- 

REASeko merkatu soziala osatzen duten erakundeak 
www.merkatusoziala.net edota www.olatukoop.net 
webguneetan aurki daitezke. 

q5305 Erakundeak lan egiten 
du produktu eta 
zerbitzu berak ematen 
dituzten beste 
erakunde batzuekin  

Lankidetzan aritzen den erakundeak ez dira zertan 
ekonomia sozialekoak eta solidariokoak izan behar eta/edo 
lurralde berean egon behar. Adierazle honekin ezagutu nahi 
da sektore bereko erakundeen artean dagoen lankidetza 
maila, haien arteko konpetentzia murriztuz. Lankidetza 
hauek dokumentatuta egon behar dira laneko bileratako 

http://www.merkatusoziala.net/
http://www.olatukoop.net/
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aktatan, baterako proiektuetan, alokairu edo erosketa 
kontratutan, etab. 

Aukera posibleak hauek dira (erantzun anizkoitza): 

✓ Lokala partekatzen 
✓ Ezaupideak partekatzen 
✓ Kudeaketa partekatzen 
✓ Proiektuak partekatzen 
✓ Ez da elkarlanean aritzen 

q5306 Irabazi asmorik ez 
duten (merkatu 
sozialekoak EZ diren eta 
REASekoak ez diren) 
erakundeei egindako 
ondasun edo zerbitzuen 
erosketen guztizko 
zenbatekoa 

Irabazi asmorik gabeko erakundeei egiten dio erreferentzia: 
ekitaldiko soberakinak banatzen ez dituzten erakundeak, 
beren forma juridikoak (elkartea, fundazioa, gizarteratzeko 
enpresa, ekimen sozialeko kooperatiba...) uzten ez dielako 
edo beren estatutuetan horrela adierazten delako 
esplizituki. Mota guztietako ondasunen eta zerbitzuen 
erosketak dira. Ez dira atal honetan sartzen enpresa-talde 
bereko enpresei eta/edo administrazio publikoari egindako 
erosketak. 

q5308 Erakundeak bideratu al 
du aurten beste 
erakunderen bat 
REAS/MESeko kide 
bihurtzea? 

Erakunde bat REAS edo Merkatu Sozialeko kide izateko 
harremanak/elkarrizketak izan diren adierazi 

q5309 Bezeroen artean 
MES/REAS 
ezagutaraztea babesten 
duzue? 

Aukera posibleak hauek dira (erantzun anizkoitza): 

✓ 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 

q5311 Irabazi asmorik eza 
duten entitate bezero 
kopurua 

Irabazi asmorik gabeko erakundeak hartzen ditu kontuan - 
urteko mozkinak banatzen ez dituzten entitateak dira, bai 
euren forma juridikoak ahalbidetzen ez duelako (elkarteak, 
fundazioak, gizarteratze enpresak, gizarte-ekimeneko 
kooperatibak), bai euren estatutuek horrelako adierazten 
dutelako - eta bertan daude sartuta lokalaren alokairu, 
garbiketa, informatika zerbitzu, bidezko merkataritzako 
produktuak, bulego-materiala eta abarren "salerosketa". 
Taldeko enpresei egindako erosketen zenbatekoa ez dugu 
atal/datu honetan barneratuko. 

q5312 Taldeko entitateak 
diren bezero kopurua 

Taldea existituko da entitate batek, zuzenean edo zeharka, 
beste baten edo batzuen kontrola daukanean edo eduki 
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dezakeenean. Adb: gizarteratze enpresak eta hauen entitate 
sustatzailea. 

q5313 Irabazi asmorik eza 
duten entitate 
hornitzaile/hartzekodun 
kopurua 

Irabazi asmorik gabeko erakundeak hartzen ditu kontuan - 
urteko mozkinak banatzen ez dituzten entitateak dira, bai 
euren forma juridikoak ahalbidetzen ez duelako (elkarteak, 
fundazioak, gizarteratze enpresak, gizarte-ekimeneko 
kooperatibak), bai euren estatutuek horrelako adierazten 
dutelako - eta bertan daude sartuta lokalaren alokairu, 
garbiketa, informatika zerbitzu, bidezko merkataritzako 
produktuak, bulego-materiala eta abarren "salerosketa". 
Taldeko enpresei egindako erosketen zenbatekoa ez dugu 
atal/datu honetan barneratuko. 

q5314 Taldeko entitateak 
diren 
hornitzaile/hartzekodun 
kopurua 

Taldea existituko da entitate batek, zuzenean edo zeharka, 
beste baten edo batzuen kontrola daukanean edo eduki 
dezakeenean. Adb: gizarteratze enpresak eta hauen entitate 
sustatzailea. 

q5315 TALDEKO entitateei 
ondasun eta zerbitzuen 
erosketan egindako 
gastuaren zenbatekoa 

Taldea existituko da entitate batek, zuzenean edo zeharka, 
beste baten edo batzuen kontrola daukanean edo eduki 
dezakeenean. Adb: gizarteratze enpresak eta hauen entitate 
sustatzailea. 

q5316 Irabazi asmorik gabeko 
erakundeei egindako 
salmenten zenbatekoa 

Irabazi asmorik gabeko erakundeak hartzen ditu kontuan - 
urteko mozkinak banatzen ez dituzten entitateak dira, bai 
euren forma juridikoak ahalbidetzen ez duelako (elkarteak, 
fundazioak, gizarteratze enpresak, gizarte-ekimeneko 
kooperatibak), bai euren estatutuek horrelako adierazten 
dutelako - eta bertan daude sartuta lokalaren alokairu, 
garbiketa, informatika zerbitzu, bidezko merkataritzako 
produktuak, bulego-materiala eta abarren "salerosketa". 
Taldeko enpresei zein administrazio publikoei egindako 
salmenten zenbatekoa ez dugu atal/datu honetan 
barneratuko. 

q5317 TALDEKO entitateei 
ondasun eta zerbitzuen 
salmentatik lorturiko 
sarreren zenbatekoa 

Taldea existituko da entitate batek, zuzenean edo zeharka, 
beste baten edo batzuen kontrola daukanean edo eduki 
dezakeenean. Adb: gizarteratze enpresak eta hauen entitate 
sustatzailea. 

Finantza etikoak 

q5202 Finantza etikoko 
erakundeen bazkideak 
al zarete edo horiekin 
eragiketarik egiten al 
duzue? 

Estatuko finantza etikoko erakundeak hemen aurki daitezke: 

http://www.economiasolidaria.org/finanzas_eticas 

Adierazi bai edo ez erakundea hauetako finantza etikoko 
erakunde baten kide den edo horietako batekin eragiketak 
egiten dituen arabera. Finantziazio etikoko erakundeak dira 
hauetako edozein: COOP57, FIARE, OIKOCREDIT eta 
TRIODOS BANK. Finantziazio etikoko erakunde batekin 

http://www.economiasolidaria.org/finanzas_eticas
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eragiketak eginez gero, orriaren hasieran aurkituko duzuen 
testu-eremuan adieraz ezazue. 

q5205 Zer banku motarekin 
aritu ohi da erakundea? 

Aukera posibleak hauek dira (erantzun bakarra): 

✓ 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 

q5206 Finantza etikoko zer 
beste tresna erabiltzen 
duzue? 

Aukera posibleak hauek dira (erantzun anizkoitza): 

✓ Aseguru etikoak 
✓ Mikro-kredituak 
✓ Crowdfundinga 
✓ Denbora-bankuak 
✓ Bat ere ez 

Prokomunerako kontribuzioa 

q5501 Zure jardueraren 
ondorioz, sortzen al 
duzu komunari 
zuzendutako erabilera 
libreko ondasun, 
zerbitzu edo material 
motaren bat eta / edo 
sortzen al duzu Creative 
Commons bezelako 
lizentzia libreen menpe 
dagoen ondasun 
kreatiborik edo 
ezagutzarik? 

Sortutako ondasunen, zerbitzuen edo materialen erabilera 
libreari buruz galdetzean, ez du esan nahi horiek nahitaez 
lizentzia libreen menpe erregistratuta egon behar direnik, 
baizik eta hirugarren pertsonen eskura jartzen direla edo 
hirugarren pertsonek libreki erabil ditzaketela esan nahi du. 
Gehiago jakiteko:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Licencias_Creative_Commons 
 

q5502 Adieraz ezazu zein den 
software librearekin 
duzun konpromisoa 

Hurrengo esteka honetan, software askeko tresna 
erabilgarrienak aurki ditzakezue: 

https://tec.lleialtat.cat/formacio/eines-lliures-per-la-
privacitat-i-la-llibertat 

Aukera posibleak hauek dira (erantzun bakarra): 

✓ Ez da software librerik erabiltzen 
✓ Software libreko programa ofimatikoak erabiltzen 

dira normalean eta gehienbat 
✓ Programa ofimatikoez gain, software libreko 

programa profesionalak erabiltzen dira (diseinu 
grafikoa, kudeaketa kontablea…) normalean eta 
gehienbat 

https://es.wikipedia.org/wiki/Licencias_Creative_Commons
https://tec.lleialtat.cat/formacio/eines-lliures-per-la-privacitat-i-la-llibertat
https://tec.lleialtat.cat/formacio/eines-lliures-per-la-privacitat-i-la-llibertat
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✓ Erakundeko ordenagailuen sistema operatibo 
gehienak software librekoak dira. 

 

Irisgarritasuna 

q5104 Aniztasun funtzionala 
aintzat hartzen da 
edota pertsona guztien 
inklusioa bideratzen 
da? 

"Jarraian, adibide bezala, aniztasun funtzionala aintzat 
hartzen duten erakundeen praktika jakin batzuk azalduko 
dizkizuegu, pertsona guztien artean inklusioa sustatuz: 

ESPAZIOA ESKURA jartzeko praktikak: esate baterako, 
sarrera nagusia lurzoruaren maila berean dago, gurpil-
aulkian hango leku guztietan sartu (eta han egon) daiteke, 
komuna egokituta dago, altzarien neurriak eta kokapena 
egokiak dira edozeinek erabili ahal izan ditzan, ateetako 
tinbreek soinua eta argia egiten dute, ohartarazteko 
seinaleak egokituta daude, eta abar. 

PRESTAKUNTZA JARDUERAK, EKITALDIAK EDO TAILERRAK 
egiteko praktikak: esate baterako, EZH* interpretatzaileak 
daude, ikusmen urriko pertsonentzako formatu digital 
eskuragarriko testuak, braillen idatzitako testuak, erraz 
heltzeko kontrastedun materialak, eta abar. 

LANGILEEN prestakuntza edota baliabideei esker, haiek 
aniztasun funtzionalarekiko arreta zainduz artatu ditzakete 
bezeroak edota erakunde hornitzaileak, eta horiekin lan 
egin: bada EZH* dakien norbait, behar izanez gero erraz 
komunikatu ahal izateko materiala dago eskura, eta abar. 

WEBGUNEA edota sortzen den IKUS-ENTZUNEZKO 
MATERIALA: besteak beste, web-eskuragarritasun arloan 
adituak diren aholkulariek egokitu dute webgunea, ahalik 
eta jende gehienak nabiga dezan bertan: itsuak, ikusmen 
urrikoak, irakurtzeko eta idazteko zailtasuna dutenak, ikus-
entzunezko materialak EZH* interpretatzaileak dauzka, edo 
izenpeko bertsioa... 

(*EZH- Espainiako Zeinu Hizkuntza) 

 
Aukera posibleak hauek dira (erantzun anizkoitza): 

✓ Espazioa eskura dago 
✓ Prestakuntza-saio edota tailerretan, 

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 

Hizkuntza politika 
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q5402 Kanpo-dokumentu eta 
mezu guztietan euskara 
zein gaztelera 
erabiltzen dugu 

- 

 

 

LANAREN KALITATEA 

 

Lan osasuna 

q6202 Hartzen al duzue 
lantokietan osasuna 
sustatzeko neurri 
aktiborik? 

Adierazi bai edo ez erakundeak lantokietan osasuna 
sustatzeko praktikak abian jartzen dituen arabera. 
Neurriak bi motatatkoak izan daitezke: -Prebentiboak, lan 
arrisku egoeren kontrolaren bidez osasun arazoak 
ekiditeko pertsonak gaituz, edo bestela, izan daitezkeen 
ondorioak saihestuz lantokiko arriskuei buruzko 
informazioaren bidez. -Osasuna sustatzekoak, dietaren eta 
jarduera fisikoaren edo tabakoaren, alkoholaren eta 
bestelako drogen inguruan bizitzeko era osasungarriagoak 
hartu ahal izateko langileak gaituz. 

q6206 Lan arriskuen 
prebentzio plana 
daukagu 

Aukera posibleak hauek dira (erantzun bakarra): 

✓ Bai, eta genero ikuspegia barneratuta dauka 

✓ Bai, baina ez dauka genero ikuspegirik 

✓ Ez 

Lan prestazioen arauketa 

q6601 Erakundeak bat al du 
aplikazio-hitzarmenean 
dauden lan baldintzak 
hobetzeko neurriak 
aurreikusten dituen 
barne araudi edo 
protokolorik? 

Adierazi bai edo ez erakundeak bere lan harremanei 
dagokienez jarraitu beharreko prozedurak eta protokoloak 
idatziz jasotzen dituen barne araudi bat duen arabera. 
Harreman horiek hitzarmen bidez araututa egon daitezke 
edo erakundearen harreman espezifikoak izan daitezke, 
baina baiezkoa erantzuteko, aipatutako hitzarmenarekiko 
hobekuntzak egon behar dira araututako eskubideetako 
batean (laneko bajak, baimenak, eszedentziak, oporrak, 
aparteko orduak, etab). 

q6603 Lan egindako ordu 
estrak konpentsatzeko 
moduren bat existitzen 
da? 

Aukera posibleak hauek dira (erantzun anizkoitza): 

✓ Nagusiki diruz ordaintzen dira 
✓ Nagusiki denboraz konpentsatzen dira (opor 

egunak, lansaioaren ordu kopuruen murrizketa, 
etab.) 
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✓ Nagusiki etorkizuneko lan karga murriztuz 
konpentsatzen dira 

✓ Beste mekanismo batzuen bitartez konpentsatzen 
dira 

✓ Ez dira ordu estrak konpentsatzen. 
 

Prestakuntza 

q6701 Hauetako zein neurri 
aplikatzen da langileen 
prestakuntza 
sustatzeko?  

Erreferentzia egiten die entitatearen sailetan eta/edo 
konpetentziatan langleen gaitasun profesionala hobetzeko 
enpresak dituen politika espezifikoei. Hau da, kanpo 
geratzen dira langileen eremu pertsonalei dagozkien 
prestakuntzak. 

Aukera posibleak hauek dira (erantzun bakarra): 

✓ Ez da langileen prestakuntzarik aurreikusten 
✓ Ordutegiak egokitzen dira prestakuntza errazteko 
✓ Prestakuntza-orduak sartzen dira lan-ordutegian 

edo prestakuntzaren kostua estaltzen laguntzen 
da 

✓ Prestakuntza-orduak sartzen dira lan-ordutegian 
eta prestakuntzaren kostua estaltzen laguntzen da 

Zaintzak eta konpentsazioak 

q6801 Aurreikusten al duzue 
familia eta lana 
bateragarri egiteko 
gaietan legeak 
ezarritako baimenak 
hobetzeko neurririk? 

Lana eta familia bateragarri egiteko Legea langileek lana 
eta familia bateragarri egiteko dituzten eskubideak dira. 
Eskubide horiek jasotzen dituzten araudiak dira azaroaren 
5eko 39/1999 Legea (1999ko azaroaren 6ko 266. Estatuko 
Aldizkari Ofiziala), Lan-merkatua erreformatzeko 
premiazko neurriei buruzko otsailaren 10eko 3/2012 
Errege Lege Dekretua, eta baita gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Legea. 

q6802 Sortzen al dituzue 
langileak emozionalki 
artatzeko eta zaintzeko 
eremuak horiek lan-
ingurunearekin duten 
egoera dela eta? 

Adierazi bai edo ez erakundeko langileek lantokian beren 
bizipen eta egoera pertsonala partekatzeko eremu formal 
eta erregular bat duten arabera. Eremu horiek forma 
desberdinak izan ditzakete: emozioak adierazteko txandak 
bileren hasieran edo bukaeran, erakundearen zaintza 
emozionalaz arduratzen den batzorde bat edo pertsona 
batzuk, etab. Emozioak zaintzeko eta adierazteko 
mekanismo hauek baldin badaude, bileren, 
organigramaren edo barne araudian adierazi beharko dira. 

q6807 Neurriak existitzen dira 
pertsona orok, lana, 
bere beharrizan 
pertsonalekin eta 
lanetik kanpoko 
beharrizanekin uztartu 
ahal izateko? 

Galdera hau, langileek nork bere burua zaintzeko enpresak 
daukan erantzukidetasun neurrien baitan kokatzen da. 
Langileek, lana beharrizan/ikusmin pertsonalekin 
uztartzeko aukera daukaten galdetzen da (norbere 
prestakuntza, aisia, aktibismoa, etab.). 
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Lan-egonkortasuna  

q6405 Jardunaldi osoa 
daukaten 
kontrataturiko 
pertsona kopurua 

Lansaioa %100ean egiten duten pertsona kopurua adierazi 

q6406 Jardunaldi partziala 
daukaten 
kontrataturiko 
pertsona kopurua 

%100 baino gutxiagoko lansaioa egiten duten pertsona 
kopurua adierazi 

q6402 Kontratu mugagabea 
daukaten pertsona 
kopurua 

Kontratu mugagabea duten pertsona kopurua adierazi 
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LANGILEENTZAKO GALDETEGIA 

 

36 item 

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

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

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

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

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

q8304 Nire enpresan/erakundean erabaki garrantzitsuetan partaidetza errazten da 

q8923 Nire enpresan/erakundean pertsona ororen partaidetza errazten da 

q8404 Nire enpresa/erakundea zuzentzen duten pertsonekin erlazionatzea erraza da 

q8205 Nire kexak, ekarpenak edota iradokizunak modu eraginkorrean erantzuten dira 

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

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

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

q8907 Nire enpresa/erakundean soldata ezberdintasunak zentzuzkoak dira 

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

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

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

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

q8911 Nire enpresan/erakundean energia aurrezteko ekintzak sustatzen dira 

q8912 Nire enpresan/erakundean birziklapena sustatzeko neurri egokiak daude 

q8913 Nire enpresak/erakundeak produktu ekologikoak, tokikoak, bidezko 
merkataritzakoak, etikoak,… kontsumitzen ditu 
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q8914 Nire enpresak/erakundeak, egunero, gurea bezalako beste erakunde sozial 
batzuekin lan egiten du 

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

q8916 Nire enpresa/erakundea software librearekin konprometitua dago 

q8917 Nire enpresak/erakundeak finantza etikoei buruzko informazioa eskaintzen digu 

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

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

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

q8924 Nire enpresako/erakundeko soldatak aproposak dira 

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

q8601 Nire enpresak/erakundeak lan-ordutegia malgutzea ahalbidetzen du 

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

q8401 Nire enpresan/erakundean lan-giro ona dago 

q8920 Nire enpresa/entitatea laneko jazarpenik gabeko lan esparrua da (ez da 
baztertzen, ez da apaltzen, bakoitzaren gaitasunen araberako zereginak banatzen 
dira, ...) 

q8921 Nire enpresa/entitatea sexu-jazarpenik gabeko lan esparrua da (ez da aspektu 
fisikoaren inguruko komentariorik egiten, ez dago sexu-izaerako keinurik, txistu, 
lore ezta konplimendurik ere) 

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

q8802 Enpresa/erakunde honen parte izateak poztasuna ematen dit 
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LANGILE EZ DIRENENTZAKO GALDETEGIA 
(bazkide eta boluntarioak) 

 

27 item 

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

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

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

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

q8304 Nire enpresan/erakundean erabaki garrantzitsuetan partaidetza errazten da 

q8923 Nire enpresan/erakundean pertsona ororen partaidetza errazten da 

q8404 Nire enpresa/erakundea zuzentzen duten pertsonekin erlazionatzea erraza da 

q8205 Nire kexak, ekarpenak edota iradokizunak modu eraginkorrean erantzuten dira 

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

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

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

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

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

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

q8911 Nire enpresan/erakundean energia aurrezteko ekintzak sustatzen dira 

q8912 Nire enpresan/erakundean birziklapena sustatzeko neurri egokiak daude 

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

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

q8915 Nire enpresak/erakundeak lehiatzeaz baino gehiago lankidetzaz hitz egiten du 
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q8916 Nire enpresa/erakundea software librearekin konprometitua dago 

q8917 Nire enpresak/erakundeak finantza etikoei buruzko informazioa eskaintzen digu 

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

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

q8920 Nire enpresa/entitatea laneko jazarpenik gabeko lan esparrua da (ez da 
baztertzen, ez da apaltzen, bakoitzaren gaitasunen araberako zereginak banatzen 
dira, ...) 

q8921 Nire enpresa/entitatea sexu-jazarpenik gabeko lan esparrua da (ez da aspektu 
fisikoaren inguruko komentariorik egiten, ez dago sexu-izaerako keinurik, txistu, 
lore ezta konplimendurik ere) 

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

q8802 Enpresa/erakunde honen parte izateak poztasuna ematen dit 
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LORTUTAKO ADIERAZLEAK ETA EUREN 

FORMULAK 

 

DATU OROKORRAK 
 

Erakundeko kideak 

ind1 Erakundeko pertsona kopurua guztira, sexuaren 
arabera banatuta 

q0101 + q0103 + q0104 + 
q0105 + q0106 + q0107 

ind2 Erakundeko kideen kopurua guztira q0101 + q0103 + q0104 + 
q0105 + q0106 + q0107 

ind3 Erakundeko pertsonen ehunekoaren adierazlea 
sexuaren arabera banatua 

ind1/ind2 

ind118 Erakundeko langile kopurua guztira q0105+q0106 

Komunikazioa 

ind216 Eguneratutako web orrialdea daukagu SI=1, NO=0 

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

SI=1, NO=0 

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

SI=1, NO=0 

  

 

EKONOMIA ETA IRABAZI POLITIKA 
 

Langileen batez bestekoa 

ind4 Batezbesteko Plantilla Baliokidea (PME) q1101 

Informazio ekonomikoa 

ind5 Erosketen bolumenaren adierazlea gastuen 
gainean 

q1202/q1201 

ind6 Negozio-kopuruaren adierazlea q1204/q1203 

ind7 Diru-laguntzen menpekotasunaren ehunekoaren 
adierazlea 

q1205/q1203 

ind221 Ustiapeneko bestelako diru-sarreren % (q1203-q1204-q1205) / q1203 
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ind222 Diruz laguntzen duen babesle nagusiak edo 
bezero nagusiak emandako diru-sarreren % 

q1213 / q1203 

ind223 Errentagarritasun ekonomikoa (q1203-q1201) / q1214 

ind114 Ekitaldiko batezbesteko soldata minimoa, 
sexuaren arabera banatua 

ind168/q1101 

ind168 Jasotako soldata gordinak guztira q1101+q1107 

ind8 Urteko emaitza ekonomikoa q1203 - q1201 

ind116 Soldata masaren adierazlea q1206 / q1201 

Kontratazio publiko arduratsua 

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

q1501/q1203 

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

q1502/q1203 

Berrinbertsioa 

ind224 Herri Administrazioetara itzulitakoaren % (q1602+q1603+q1604+ 
q1605) / (q1601+q1501) 

Irabazi politika 

ind90 Nola banatu dira azken ekitaldiko mozkinak? q1401 

 

 

EKITATEA ETA DEMOKRAZIA 
 

Partaidetza 

ind84 Kudeaketa planaren eta urteko aurrekontuaren 
idazketan guztira parte hartu duten pertsonen 
kopuruaren adierazlea 

total_q2101 

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

q2101 / ind84 

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

ind84 / ind2 
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ind85 Kudeaketa planaren eta urteko aurrekontuaren 
onarpenean guztira parte hartu duten pertsona 
kopuruaren adierazlea 

total_q2102 

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

q2102 / ind85 

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

ind85 / ind2 

ind226 Berdintasun Plan bat daukagu q21006 

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

q2107 

ind228 Entitatean dauden komisio eta lantalde kopurua q2108 

ind229 Entitateko komisio eta lantaldeetan parte 
hartzen duten pertsonen % 

q2109/ind1 

Gardentasuna 

ind58 Soldatak eta gainerako ordainsariak, publikoak 
al dira langileentzat? 

SI=1, NO=0 

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

q2203 

ind230 Kudeaketan kalitate ziurtagiriren bat daukagu q2205 

Aniztasuna 

ind225 Entitatean, Gizarte Segurantzak onartutako 
aniztasun funtzionala duten pertsonak daude 

SI=1, NO=0 

Erantzukizun karguak 

ind88 Erakundeko lan-egituran erantzukizuneko 
karguak betetzen dituzten pertsona kopuruaren 
adierazlea 

total_q3201 

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

q3201/ind88 

ind21 Erantzukizuneko karguen ehunekoen adierazlea 
erakundeko kideen guztizkoaren gainean 

 ind88/ind118 

ind89 Erakundean kargu sozietarioak/politikoak 
betetzen dituzten pertsona kopuruaren 
adierazlea 

total_q3202 

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

q3202 / ind89 



Auditoría Social. Guía de preguntas 

 
29 

ind24 Kargu sozietarioen/politikoen ehunekoaren 
adierazlea erakundeko kideen guztizkoaren 
gainean 

ind89/ind118 

Soldata berdintasuna 

ind26 Soldata tartearen adierazlea sexuaren arabera 
banatua 

q3301/q3302 

ind27 Soldata tartearen adierazlea max_3301/min_3302 

Ind 97 Gizonen eta emakumeen arteko soldata-arraila (men_ind114 -
women_ind114) / 
men_ind114*100 

Hizkuntza ez sexista 

Ind 98 Erakundeak erabiltzen al du hizkuntza ez sexista 
eta inklusiborik? 

q3401 

 

 

INGURUGIRO IRAUNKORTASUNA 
 

Ingurugiro politika 

ind59 Ba al duzue ingurumenaren arloko politikarik, 
ekintza-planik edo kudeaketa-sistemarik? 

SI=1, NO=0 

ind106 CO2 isuripenen barne kontrol bat eramaten da SI=1, NO=0 

ind231 CO2 isuripenak (kg) q4103 

Energia eta ur kontsumoa 

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

SI=1, NO=0 

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

SI=1, NO=0 

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

q4208 

Paper kontsumoa 

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

SI=1, NO=0 

Prebentzioa eta hondakinen bilketa selektiboa 
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ind65 Ba al duzue hondakinak kudeatzeko praktika 
formalik? 

SI=1, NO=0 

Bestelako kontsumoak 

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

SI=1, NO=0 

Mugikortasuna 

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

SI=1, NO=0 

 

LANKIDETZA ETA INGURUAREKIKO KONPROMISOA 
 

Sare eta gizarte mugimenduetan partaidetza 

ind38 Aipatu itzazu erakundeak aktiboki parte hartzen 
duen gizartea eraldatzeko erakunde, sare edo 
ekimen egonkorrak (adierazi sarearen izen 
osoa, ez akronimoa) 

50B 

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

q5101 

Merkatu soziala 

ind42 Merkatu sozialeko hornitzaileei egindako 
erosketen ehunekoaren adierazlea 

q5302 /q1202 

ind72 Irabazi asmorik ez duten (merkatu sozialekoak 
ez diren eta REAS sarekoak ez diren) erakundeei 
egindako ondasun edo zerbitzuen erosketen 
guztizko ehunekoaren adierazlea 

q5306/q1202 

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

q5305 

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

SI=1, NO=0 

ind192 Bezeroen artean MES/REAS ezagutaraztea 
babesten duzue? 

q5309 

ind234 Irabazi asmorik eza duten entitate bezero 
kopurua 

q5311 

ind235 Taldeko entitateak diren bezero kopurua q5312 

ind236 Irabazi asmorik eza duten entitate hornitzaile 
kopurua 

q5313 
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ind237 Taldeko entitateak diren hornitzaile kopurua q5314 

ind238 Taldeko entitateei ondasun eta zerbitzuen 
erosketan egindako gastuaren % 

q5315/q1202 

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

q5316/q1204 

ind240 Taldeko entitateei ondasun eta zerbitzuen 
salmentatik lorturiko fakturazio-sarreren % 

q5317/q1204 

Finantza etikoak 

ind71 Erakundea finantza etiko eta solidarioko 
erakundeen bazkidea edo bezeroa da 

SI=1, NO=0 

ind186 Normalean erabiltzen den banku mota q5205 

ind233 Finantza etikoko zer beste tresna erabiltzen 
duzue? 

q5206 

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?  

SI=1, NO=0 

ind75 Adierazi zein den zuen konpromisoa Software 
Librearekin: 

q5502 

Irisgarritasuna 

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

q5104 

Hizkuntza politika 

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

SI=1, NO=0 

 

 

LANEAN KALITATEA 
 

Lan osasuna 

ind77 Hartzen al duzue osasuna prebenitzeko eta/edo 
sustatzeko neurri aktiborik zuen lantokian? 

SI=1, NO=0 

ind242 Lan arriskuen prebentzio plana daukagu q6206 
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Lan prestazioen arauketa 

ind78 Erakundeak aplikazio-hitzarmenean dauden lan-
baldintzak hobetzeko neurriak aurreikusten 
dituen barne araudi edo protokolo bat du. 

SI=1, NO=0 

ind206 Ordu estren konpentsazioa q6603 

Prestakuntza 

ind104 Hauetako zein neurri aplikatzen dira langileen 
prestakuntza sustatzeko? 

q6701 

Zaintzak eta konpentsazioak 

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

SI=1, NO=0 

ind80 Familia eta lana bateragarri egiteko legeak 
finkatzen dituen baimenak hobetzen dituzten 
neurriak aurreikusten dira 

SI=1, NO=0 

ind211 Lana, lanetik kanpoko beste beharrizanekin 
uztartu 

SI=1, NO=0 

Lan-egonkortasuna 

ind243 Lanaldi osora kontrataturiko pertsonen % total_q6405/ind118 

ind247 Lanaldi osora kontrataturiko pertsonen %, 
sexuaren arabera banatuta 

q6405/total_q6405 

ind244 Lanaldi partzialera kontrataturiko pertsonen % 1-ind243 

ind248 Lanaldi partzialera kontrataturiko pertsonen %, 
sexuaren arabera banatuta 

q6406/total_q6406 

ind49 Kontratu mugagabea daukaten pertsonen % total_q6402 / ind118 

ind249 Kontratu mugagabea daukaten pertsonen %, 
sexuaren arabera banatuta 

q6402/total_q6402 

 


