
























Ingresos  Gastos

Economía

Subvencións

Compras
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Vendas de bens

e servizos

Outros Outros

Investimentos en entidades financeiras da ES

Irabazi de beneficios

No caso de ter excedentes económicos, como se distribúen?

% repartido ás empresas ou persoas socias

% dedicado a compensación de perdas

% dedicado a reservas

Educación / formación interna

Causas sociais e solidarias

Reservas (obrigatorias, voluntarias etc.)

Outras

Os salarios e o resto de remuneracións, son públicos para 

as persoas traballadoras?

Transparencia

Publicastes na vosa web os datos do balance/auditoría social do último

exercicio?

información pública dispoñible:



Medidas para fomentar la formación de las

trabajadoras:

Formación

Inclúense horas de formación no horario laboral e 

axúdase a cubrir o custo da formación

Inclúense horas de formación no horario laboral ou

axúdase a cubrir o custo da formación

Adáptanse os horarios para facilitar a formación

Non se contempla a formación das persoas traballadoras

Calidade laboral

Medidas preventivas e/ou para a promoción da saúde no 

centro de traballo

Regulamento ou protocolo interno que mellora as condicións 

laborais establecidas no convenio

Melloras no permisos establecidos pola lei en temas de 

conciliación da vida familiar e laboral

Espazos de atención emocional e coidado ás traballadoras en 

na contorna laboral



Perspectiva feminista

A entidade utiliza linguaxe non sexista e inclusiva?

Dispón a entidade dun plan de igualdade vixente e dos

recursos precisos para realizar os correspondentes

seguimento e avaliación?

Dispón a entidade dun protocolo para a prevención e

resposta ao acoso sexual, por razón de sexo, identidade

de xénero ou preferencia sexual?

Contribución ao procomún

Non se utiliza software libre

Utilízanse programas ofimáticos de software libre

Ademais de programas ofimáticos, utilízanse programas

profesionais de software libre

A maioría dos sistemas operativos dos ordenadores son

de software libre

Xenerades algún tipo de ben, servizo ou material que poñades

a libre disposición e/ou xenerades bens creativos ou

coñecemento baixo licencias Creative Commons?

Medio ambiente

Dispoñedes dunha política, plan
de acción ou sistema de xestión
ambiental?

Prácticas e procedementos
para o aforro e a eficiencia
enerxética?

Utilizades papel reciclado e/ou
con certificación de explotación
forestal sostible?

Lévase un control interno das
emisións de CO2?

Prácticas e procedementos
para o aforro e a eficiencia no
consumo de auga?

Incorporar criterios de consumo
responsable na compra dun
produto?

Facilitas algunha alternativa/
axuda no relacionado co
transporte?

Servizo eléctrico con empresas
provedoras 100% renovables?


