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Paritat

Com són les organitzacions que fan Balanç Social?

Percentatge de dones
A la base social 

  46 %

Amb càrrecs societaris
  50 %

Treballadores
  63 %

Amb càrrecs directius
  61 %

Participant a aprovació de plans de treball:
  64 %

54 % 
Cooperatives

 Federacions
2 % 1 % Federacions6 %

Mercantils/Treball autònom 

10 % 
Fundacions

27 % 
Associacions

42 % Treball

1 %  
Segon grau

Democràcia

A les cooperatives de treball 
Treballadores en la presa de decisions

  92 %

Transparència interna de salaris
  76 %

Valoració de les treballadores
Possibilitats de participar en la marxa de l’organització

  7,80/10

Coherència de l’org. en democràcia interna
  7,78/10

Formes de resolució de conflictes i qualitat de lideratge
  7,43/10

233
ENTITATS QUE FAN  
EL BALANÇ SOCIAL

302 M€ 
INGRESSOS

141.287
BASE SOCIAL

7.591 
TREBALLADORES

*Mitjana de les avaluacions laborals de 1.835 treballadores

1.127
PUNTS DEL PAM A PAM

PERFIL MITJÀ

1.293.773 € 
INGRESSOS

33
TREBALLADORES

20% 

Treball

Compromís social

Equitat

Compromís ambiental

Valoració de les treballadores
Grau de compliment en el pagament de nòmines

 9,01/10

Grau d’autonomia per organitzar la feina

 8,47/10

Flexibilitat d’horaris i de lloc de treball

 8,53/10

Clima laboral

 8,20/10

Possibilitat de concentració a l’entorn directe

 7,34/10

Condicions físiques de l’entorn laboral

 7,25/10

Adeqüació de la feina a la jornada laboral

 6,65/10

Valoració del sou

 6,62/10

Mesures aplicades  
a les organitzacions
Mesures formatives per a les treballadores

  99 %

Millores respecte el conveni d’aplicació
  74 %

Espais de cura i atenció emocional
  85 %

Millores en permisos per a la conciliació
  57 %

Interculturalitat
Entitats que afavoreixen la presència de persones racialitzades

  40 %

Entitats amb presència de persones racialitzades
  30 %

Percentatge de treballadores racialitzades
  8 %

 1,82
Ràtio entre sou més alt i més baix

Mesures aplicades a les organitzacions
Criteris de consum responsable a l'hora d'adquirir un producte

  94 %
Criteris ambientals a l'hora d'organitzar esdeveniments

  95 %
Utilització regular de paper reciclat i/o amb certificació 
d'explotació forestal sostenible

  83 %
Pràctiques i procediments per l'estalvi i l'eficiència energètica

  75 %
Pràctiques formals de gestió de residus, generals i especials

  75 %
Pràctiques formals de prevenció de residus

  78 %
Política, pla d'acció o sistema de gestió ambiental

  45 %
Control intern de les emissions de CO2

  30 %

Procomuns
Utilització d’algun tipus de programari lliure

  48 %

Finances Ètiques (FE)
Préstecs rebut de les FE

  23 %
Saldos bancaris a les FE

  19 %

Intercooperació
Compres al mercat social

  11 %

Sectors principals on es fan les compres:

FINANCES I ASSEGURANCES

CONSULTORIA RECERCA I PROJECTES

INTERVENCIÓ SOCIAL ENERGIA

mercatsocial.xes.cat

NECESSITA 
MILLORAR!

NECESSITA 
MILLORAR!

NECESSITA 
MILLORAR!

NECESSITA 
MILLORAR!

NECESSITA 
MILLORAR!

Inclusió social 
Percentatge de treballadores en risc d’exclusió social

  10 %

Amb el suport de:

4 % Consumidors i usuaris
3 % Serveis3 % 

Mixtes


