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Gizarteratzeko eta Laneratzeko 
Enpresak Euskadin

Total de empresas de inserción asociadas a Gizatea que han participado en la memoria 
social.

44 EI

Datos referidos a las personas*

Total personas trabajadoras –inserción y no inserción-.1.046

Personas trabajadoras de inserción.641

Total puestos equivalentes a jornada completa –inserción y no inserción-.637

Puestos de inserción equivalentes a jornada completa.401

% de personas que acceden al mercado laboral una vez finalizado su itinerario. 41,84

Datos económicos

Ingresos totales (€).27.515.182,00 

Facturación total (€).17.412.618,45

% Ayudas públicas sobre ingresos de explotación.32,54

Costes en personal (€).16.142.452,92

Valor Añadido Bruto Generado (€).17.936.360,13

Retorno económico de las empresas de inserción a las administraciones públicas

Estimación total del retorno a las administraciones públicas en concepto de seguridad 
social, contingencias comunes, IVA, Impuesto sobre Sociedades y otros tributos (€).

2.833.728,77

Estimación del retorno a las administraciones públicas en concepto de seguridad social, 
contingencias comunes, IVA, Impuesto sobre Sociedades y otros tributos por plaza de 
inserción (€).

7.073,36 

Datos más significativos de las Empresas de Inserción asociadas 
a Gizatea durante el año 2012

Donostia-San Sebastián 1
Errenteria  1
Irun  1
Lasarte-Oria 1
Oñati  1
Tolosa 1

Amorebieta  1
Arrigorriaga 1
Barakaldo 1
Bilbao 20
Etxebarri 1
Getxo 2
Iurreta 1
Leioa 1
Ortuella  1

Vitoria-Gasteiz 9

Distribución geográfica

*  Diferenciamos entre puesto y persona en inserción: un puesto o plaza de inserción implica una jornada completa de trabajo anual 
mientras una persona en inserción puede ocupar un puesto a jornada completa o  tener una dedicación parcial. 

14%

20%

Gizarte-txostenean parte hartu duten Gizateako laneratze eta gizarteratze enpresak, 
guztira.

44 GLE

Pertsonei buruzko datuak*

Langile kopurua –Laneratze eta gizarteratze prozesuan eta prozesutik at–. 1.046 

Gizarteratze langileak. 641

Lansaio osoko lanpostuak –Laneratze prozesuan eta prozesutik at–. 637

Lansaio osoko laneratze lanpostuak. 401

Ibilbidea amaitzean, lan-merkatuan sartzen diren pertsonen ehunekoa. 41,84

Datu ekonomikoak

Sarrerak, guztira (€). 27.515.182,00 

Fakturazioa, guztira (€). 17.412.618,45

Ustiapen diru-sarreretatik, diru-laguntza publikoen ehunekoa. 32,54

Langileen kostuak (€). 16.142.452,92

Sortutako Balio Erantsi Gordina (€). 17.936.360,13

Laneratze enpresek herri administrazioei itzultzen dieten zenbatekoa

Herri administrazioei itzulitakoa, Gizarte Segurantzaren, gertakizun arrunten, BEZaren, 
Sozietateen gaineko Zergaren eta bestelakoen bitartez (€).

2.833.728,77

Herri administrazioei itzulitakoa, Gizarte Segurantzaren, gertakizun arrunten, BEZaren, 
Sozietateen gaineko Zergaren eta bestelakoen bitartez, lanpostu bakoitzeko  (€).

7.073,36 

2012an Gizateako bazkide izan diren laneratze eta 
gizarteratze enpresei buruzko daturik garrantzitsuenak

Donostia-San Sebastián 1
Errenteria  1
Irun  1
Lasarte-Oria 1
Oñati  1
Tolosa 1

Amorebieta  1
Arrigorriaga 1
Barakaldo 1
Bilbao 20
Etxebarri 1
Getxo 2
Iurreta 1
Leioa 1
Ortuella  1

Vitoria-Gasteiz 9

Banaketa geografikoa

*  Bereizketa egiten dugu laneratze lanpostuaren eta lanerantze pertsonaren artean: laneratze postua edo plaza delakoak 
urte osoko lansaio osoa esan nahi du, eta laneratze pertsona delakoak, berriz, lansaio osoko lanpostua eduki edo lansaio 
partzialeko lanpostua izan dezake.
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80%  Sociedad limitada (35)
18%  Sociedad cooperativa (8)
2%    Sociedad laboral (1)

Forma jurídica

57%  Provincial (25)
20%  Local (9)
14%  Autonómico (6)
9%    Estatal (4)

Ámbito geográfico

Información social

Evolución Plantilla 2010-2012

Plantilla inserciónPlantilla no inserción

Total 1.204

405

641 

574

630

632

671

Total 1.303

Total 1.046

201020112012

43% Hombres 57% Mujeres

Personas por género

341

365

464
474

401

300

350

400

450

500

20082009201020112012

Evolución puestos de inserción 2008-2012

%80  Sozietate mugatua (35)
%18  Kooperatiba sozietatea (8)
%2    Lan sozietatea (1)

Forma juridikoa

%57  Probintziala (25)
%20  Tokikoa (9)
%14  Autonomikoa (6)
%9    Estatu mailakoa (4)

Esparru geografikoa

Informazio Soziala

2010-2012ko langileen bilakaera

Laneratze prozesuan 
dauden langileak

Laneratze prozesutik at 
dauden langileak

Guztira 1.204

405

641

574

630

632

671

Guztira 1.303

Guztira 1.046

2010 2011 2012

Gizonak %43 Emakumeak %57

Pertsonak generoaren arabera

341

365

464
474

401

300

350

400

450

500

2008 2009 2010 2011 2012

2008-2012ko laneratze lanpostuen bilakaera

Información económica

63%  Ventas (17.412.618,45 €)

33%  Ayudas públicas (8.952.262,32 €)

3%    Otros ingresos explot. (907.669,72 €)
1%    Ayudas privadas (242.631,51 €)

Fuentes de ingresos

Evolución facturación 2008-2012 (€)

15.187.202,00

20082009201020112012

16.844.254,00
17.603.824,0017.412.618,45

73%  Ayudas públicas a EI
24%  Otras ayudas públicas
3%    Ayudas privadas

Tipos de ayudas

Evolución ayudas públicas 2009-2012 (€)

2009201020112012

6.478.144,00
7.222.659,00

8.952.262,32

9.051.394,59

18% Sector público

82% Sector privado

Cartera de clientes

Informazio ekonomikoa

2008-2012ko salmenten bilakaera (€)

15.187.202,00

2008 2009 2010 2011 2012

16.844.254,00
17.603.824,00

18.653.787,00
17.412.618,45

2009-2012ko laguntza publikoen bilakaera (€)

2009 2010 2011 2012

6.478.144,00
7.222.659,00

8.952.262,32

9.051.394,59

%18 Sektore publikoa

%82 Sektore pribatua

Bezero- Zorroa

18.653.787,00

%84  Zerbitzuak (37)

%9    Eraikuntza (4)

%5    Industria (2)

Jarduera sektoreak

%2 Nekazaritza, abeltzantza  
eta arrantza (1)

%63  Salmentak (17.412.618,45 €)

%33   Laguntza publikoak (8.952.262,32 €)

%3  Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk 
(907.669,72 €) 

%1    Laguntza pribatuak (242.631,51 €)

Diru-sarrerak

84%  Servicios (37)

9%    Construcción (4)

5%    Industria (2)

Sectores de Actividad

2%Agricultura, ganadería 
y pesca (1)

%73  Laguntza publikoak GLEei
%24  Bestelako laguntza publikoak

%3    Laguntza pribatuak

Diru-laguntza motak
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Aurkezpena

2010. urtetik hona ohikoa izan den bezala, Gizatea - Gizarteratzeko eta Lane-
ratzeko Euskal Enpresen Elkarteko kideak diren enpresen Gizarte Txostena aurkez-
ten dugu, 2012. urtean bere jarduerak izan dituen datu bateratu eta erantsiekin1. 
Zehazki, 44 enpresaren informazioa eta datuak bildu eta aztertu ditugu hemen, 
gizarteratzeko eta laneratzeko esparruan dauden 45 enpresa elkartuetatik2 (dena 
dela, gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan 47 enpresa daude erregistratuta).

Lan honen bidez, argazki bat izan dezakegu, gizarteratzeko eta laneratzeko 
sektoreko enpresen egungo egoera argi islatzen duena, bereziki, sozietatearen 
helburuarekin, eta enpresa- eta ekonomia-jarduerarekin zerikusia duten datu 
guztiak barne hartuta. Era horretan, sektoreak dituen indarguneak eta ahuldadeak 
zehazten dituen diagnostikoa izan dezakegu eskura, eta, horrez gain, epe laburreko 
eta ertaineko erronkak definitu ditzakegu, denon artean gauzatzeko asmoz.

Hala ere, argazki hori ez dago Gizatea elkartearen barnealdera zuzenduta. Gizarte 
Txosten honen bidez, gizarteari aditzera eman nahi diogu gizarteratzeko eta 
laneratzeko enpresek egiten duten lanaren eta gizarteratzeko eta kohesioa lortzeko 
duten konpromisoaren berri.

1  Txosten hau prestatzeko, metodologia kuantitatiboa erabili dugu, eta zenbakizko adierazle erakargarri 
hautatu batzuk hartu ditugu abiaburutzat. 2012. urtetik hona, Gizatea elkarteak prestatu duen 
tresna informatiko bat erabiltzen da horretarako. FAEDEI – Gizarteratzeko eta Laneratzeko Enpresa 
Elkarteen Federaziokoak diren enpresen lurraldeko elkarte guztiek erabiltzen dute. 

2  Gizatea elkartearen kide den gizarteratzeko eta laneratzeko enpresa bati buruzko informazioa ez dugu 
jaso, sortu berria delako eta, beraz, ez dagoelako 2012ko ekitaldiko daturik.



6

Horrez gain, enpleguko politika aktiboetan bildutako gailuen artean, datu zehatzak 
eman nahi dizkiegu ardura duten instantzia publikoei, enpresek egindako lanak 
izan duen eraginari buruz, bai eta sustatze- eta mantentze-lanetarako jasotako 
laguntzen itzulkin sozial eta ekonomikoari lotutako alderdiei buruz ere.

Ezin zen bestela izan, beraz: argitalpen hau “aurkezpen-gutun” modura zaigu 
baliagarria, instituzio publiko, gizarte- eta ekonomia-eragile, finantza-erakunde, 
unibertsitateko instantzia, gizarte-erakunde eta bestelakoen aurrean aritzeko. 
Batez ere, gugandik hurbilen dauden aktoreen aurrean, eta Ekonomia Sozialaren 
arloan –bereziki, Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren esparruan– gure gune 
bera betetzen duten horien aurrean jarduteko.

Izan ere, gizarteratzeko eta laneratzeko enpresek dituzten helburu nagusiak eta, 
beraz, Gizatea elkartearen ildo estrategikoa hauxe da: sektorearen eta bere lanak 
izandako emaitzen ikuspena sustatzea, eta, era berean, gizartearekin oro har eta 
eragile batzuekin bereziki jarduteko solasaldia sendotzea.

Bestetik, gizarteratzeko eta laneratzeko enpresen sorrera eta jardueraren araudiak 
–hala Estatukoak, nola autonomia erkidegokoak– urtero enpresaren jarduerari 
buruzko Balantze Soziala aurkezteko betekizuna finkatzen du, besteak beste. 
Balantze horrek barne hartu behar ditu ekonomia- eta gizarte-txostena, langile-
zerrendaren osaera, kontratatutako pertsonei laguntza emateko zereginei buruzko 
informazioa, eta laneratzeko ohiko maila. Hortaz, Gizarte Txosten honek 44 
enpresen balantze sozial erantsiak ditu oinarrian.

Argitalpenaren edukiei dagokienez, zabal daitekeen estalki bat du, eta, bertan, 
grafiko eta magnituderik garrantzitsuenak agertzen dira. Aurkezpen horren 
ondoren, gizarteratzeko eta laneratzeko enpresen lanaren alderdi sozialarekin 
zerikusia duen kapitulua aurkituko dugu. Jarraian, alderdi ekonomikoari buruzko 
datuak daude, eta, gero, enpresa-jardueraren itzulkin ekonomikoa aztertzen duen 
atal berezi bat. Azkenik, emandako informazioa aztertu ondoren ateratako ondorio 
nagusiak agertzen dira, eta gizarteratzeko eta laneratzeko enpresen etorkizuneko 
lanaren erronkarik garrantzitsuenak ere bai. Lan honen bidez, ekarpena egin nahi 
dugu sektore honen eginkizun soziala eta ekonomikoa gehiago eta hobeto ezagutu 
dadin, eta, horrez gain, alderdi garrantzitsu batzuk aipatu nahi ditugu, sektorea 
indartzeari eta hobetzeari begira.

Eskerrak eman nahi dizkiegu gizarteratzeko eta laneratzeko enpresei, guztiek 
Gizatea elkartearekin izan duten konpromisoagatik, bertan erantsita agertzen 
diren datuak eman dizkigutelako. Bestetik, gizarte- eta ekonomia-arloan gero eta 
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zailtasun gehiago dauden garai hauetan, zorionak eman nahi dizkiegu enpresa 
horietan eta beren erakunde sustatzaileetan sartuta dauden lagun guztiei. Izan 
ere, engaiamendu sendoa erakutsi dute, gizartean baztertuta dauden edo egoera 
horretan geratzeko arriskuan dauden pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko 
eginkizunean. Ildo horretan, formula etikoagoak eta solidarioagoak proposatu 
dituzte enpresa- eta ekonomia-esparruan, eta, horrenbestez, ekarpen handia egin 
dute gure gizartea osorik eraldatzeko. 

Horrez gain, bereziki azpimarratu nahi dugu Amaia Navedak egin duen lana, hemen 
aurkezten ditugun datuak bildu, tratatu eta aztertzeko egin duen zeregin konplexua 
dela-eta. Era berean, argitalpenaren maketazioa eta azken itxura moldatzeko 
Marrak egin duen lan arretatsua nabarmendu behar dugu. Azkenik, eskerrak eman 
behar dizkiogu Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketarako Sailari, 
Gizatea elkartearekin duen hitzarmenaren bidez, besteak beste, aukera ematen 
baitigu argitalpen hau egiteko eta argitaratzeko.





Gizarteratze eta laneratze enpresak 
dira emakumezkoak eta gizonezkoak 
gizartean murgiltzea ahalbidetzen 
duen ateetako bat. Horretarako, gizarte 
eta laneratze prozesua beharrezkoa da, 
eta pertsona bera izango da prozesu 
horren protagonista.

1.046 langile; horietatik, 641 
gizarteratze eta laneratze prozesuan 
daude.

598 emakume; horietatik, 362 
laneratze arloko emakume langileak 
dira.

Lansaio osoko 637 lanpostu; 
horietatik, 401 gizarteratze postuak 
dira.

Informazio Soziala
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Gizarte-bazterketa jasaten duten edota hura jasateko arriskuan dauden emaku-
mezkoak eta gizonezkoak laneratzeko dispositiboa dira laneratze enpresak. Horixe 
da haien egitekoa. Laneratze enpresek 2012an egindako lanaren berri emateko 
asmoz, beraz, gizarteratze eta laneratze enpresen egiteko nagusiaren emaitzarik 
azpimarragarrienak aztertuko ditugu atal honetan. 

Plantilaren egitura eta lanpostu kopurua

Lansaio osoko 637 lanpostu egon ziren 44 LEetan; %63, laneratze prozesukoak, 
eta, %37, berriz, prozesutik kanpokoak. Taula honetan, gizarteratze eta laneratze 
enpresek nahiz erakunde sustatzaileek kontratatutako langileak eta horien 
funtzioak jaso ditugu:

Laneratze Enpresa Gizonak Emakumeak Guztira

Laneratze langileak 188 212 401

Zuzendaritza / Gerentzia 11 7 18

Laguntza teknikaria 17 20 37

Ekoizpen teknikaria 52 55 107

Beste funtzio batzuk 33 41 74

Guztira 302 335 637

Erakunde Sustatzailea Gizonak Emakumeak Guztira

Zuzendaritza / Gerentzia 17 8 25

Laguntza teknikaria 12 30 42

Ekoizpen teknikaria 7 1 8

Beste funtzio batzuk 3 10 13

Guztira 39 49 88

Bilakaerak 2010eko lanpostu guztien aldean %18,65eko murrizketa erakusten du, 
eta hori, hain zuzen ere, laneratze prozesutik kanpoko 83 lanpostu murriztearen 
ondorio da. Laneratze lanpostuei dagokienez, %13,60ko jaitsiera jasan dute, izan 
ere, orain dela 2 urte baino 63 lanpostu gutxiago.
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GLEetako lanpostuen bilakaera

2009 2010 2011 2012

Laneratze prozesuko lanpostuak 365 464 474 401

Laneratze prozesutik kanpoko lanpostuak 309 319 277 236

Guztira 674 783 751 637

Gizarteratze eta laneratze lana

Gizarte-bazterketa jasaten duten edo baztertuak izateko arriskuan diren langabeak 
gizarteratzearen eta laneratzearen alde lan egiten dute gizarteratze eta laneratze 
enpresek3.1

Gizarte-errealitatea zehaztasun osoz deskribatzen ez duten multzoak eta alderaketa 
subjektiboak egin daitezela saihesteko, atal honetan ez dugu ehunekoen araberako 
konparaziorik egingo, ez eta gizarte-taldeen arteko bereizketarik ere. Hala ere, 
gizarteratze eta laneratze langile gehienak ondoko gizarte-talde hauetakoak direla 
esan dezakegu: Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) jasotzen duten pertsonak; 
lanaren aurreko orientazio- edo prestakuntza-programak egin dituzten pertsonak; 
eta beste gizarte-baliabide batzuetan parte hartu dutenak.

3  Askotariko gizarte kolektiboak dira, eta, horietan, pertsonak gizarteratze eta laneratze enpresen 
sailkapena arautu eta horietara sartu eta erregistratzeko prozesua ezartzen duen azaroaren 11ko 
182/2008 Dekretuaren 5. artikuluan zehaztutako batean edo beste batzuetan taldekatu daitezke. 
Gizarte kolektibo horietan, hurrengoak daude:

a.  Oinarrizko errentaren titularrak eta horietaz baliatzen diren bizikidetza-unitatearen kideak. 

b.  Errentaz baliatu ezin daitezken pertsonak, eskatutako gutxieneko egoitza edo erroldatze epea ez 
betetzeagatik, bizikidetza unitate bat ez eraikitzeagatik edota laguntzak jasotzeko legez ezarritako 
gehienezko epea agortzeagatik.

c.  Hamazortzi urte baino gehiagoko eta hogeita hamar urte baino gutxiagoko gazteak, Adinez 
Txikikoen Erakundeetatik etorritakoak. 

d.  Drogamenpekotasun arazoak edota mendetasuna sortzen duten arazoak dituzten pertsonak eta 
errehabilitazio edo gizarteratze prozesuan daudenak.

e. Espetxeetako presoak. 

f.  Adinez txikikoen erantzukizun penala arautzen duen 5/2000 Lege Organikoaren ezarpen-eremuaren 
barruan sartutako adinez txikikoak, euren egoerak enplegu bat lortzera ahalbidetzen badie.

g.  Lanean hasi aurretiko prestakuntza edo orientazio programetatik datozen pertsonak edota 
gizarteratze edo laneratze hitzarmen baten bitartez zehaztutako Euskal Autonomia Erkidegoko 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetatik datozenak.

Kolektibo hauetako pertsonen bazterketa egoera eskumena duten Gizarte Zerbitzu Publikoek ziurtatu 
beharko dute.
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Laneratzea eta DBE: laneratze arloko langileen jatorriari 
dagokionez, 390k Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen zuten 
aurretiaz, hau da, 2012. urtean GLE-etan lan egin duten laneratze 
prozesuko pertsonen %61, aurreko urtean baino 6 portzentaje-
punto gehiago.

DBE jaso zuten laneratze 
prozesuko langileak

2009 2010 2011 2012

226 385 369 390

Laneratze prozesuan dauden langileak

2012an, laneratze prozesuan dauden 641 pertsonak egin dute lan 44 GLEetan; 
horietatik, %56,5 emakumeak izan dira, eta, %43,5, berriz, gizonak. Laneratze 
prozesuan ez dauden langileak 405 izan dira. 

2012 Langileak  Euskadi Araba Bizkaia Gipuzkoa

Emakumeak
Laneratze prozesukoak 362 53 250 59

Laneratze prozesutik kanpokoak 236 43 143 50

Gizonak
Laneratze prozesukoak 279 39 212 28

Laneratze prozesutik kanpokoak 169 49 105 15

Guztira 1.046 185 710 152

2012ko abenduaren 31n, hilabete horretan laneratze prozesuan dau-
den 442 pertsona daude lanean, aurreko urtean baino %10 gutxiago.

Abe 31 langileak guztira Gizonak Emakumeak Guztira

Laneratze prozesukoak 192 250 442

Laneratze prozesutik kanpokoak 103 136 239

Guztira 295 386 681
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Laneratze prozesuan dauden langileak kontratatzeko modalitateak

GLEetan laneratze prozesuan dauden langileak kontratatzeko modalitateei 
dagokionez, aipatzekoa da 2012an egindako kontratuen %83 44/2007 Legean 
aurreikusitako kontratu espezifikoak izan direla. Esan beharra dago ere, 2012an 
zehar burutu diren 641 kontratuetatik, bat ere ez ez dela prestakuntza eta ikasketa 
kontratu berria izan.

Gizarteratze prozesuan dauden pertsonen kontratuak, murriztu egin dira 2011ko 
705 kontratuetatik, aurtengo 641 kontratuetara, hau da, %9a.

%83 Laneratze kontratuak. 44/2007 legea (535)

%17 Bestelako kontratuak (106)

%0 Prestakuntza eta ikasketa kontratuak (0)

Kontratuak

Laneratze prozesuan dauden langileen lanaldi-mota

Kontratuen %55 lansaio osokoak izan dira eta %45 lansaio partzialekoak. Generoka 
banatuta, aurreko urteetan bezala, nabarmentzekoa da lansaio partzialeko ehuneko 
handia (%68,62) emakumeen artean.

2012ko lanaldi-motak (%)

Lansaio 
osoa

Lansaio 
partziala

Emakumeak 46,18 68,62

Gizonak 53,82 31,38

Guztira 100 100

Lansaio osoei eta partzialei dagokienez, 
2009-2012ko bilakaerak oso datu antzekoak 
erakusten dizkigu, nahiz eta, azken urteko 
datuek, lansaio partzialetarantz joera 
erakusten duten, eta hortaz, lanaren 
banaketa, lansaio partzialen kontratuen 
ehunekoa %3,7 areagotu baita.  
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Laneratze prozesuan dauden pertsonen kontratuen bilakaera (%)

2009 2010 2011 2012

Lanasaio osoa 55,80 55,00 58,60 54,90

Lansaio partziala 44,20 45,00 41,40 45,10

Guztira 100 100 100 100

GLEetan aritutako denbora
Indarreko legeen arabera, laneratze prozesuan dauden langileak 6 hilabete eta 3 
urte bitartean egon daitezke gizarteratze eta laneratze enpresan. Beraz, laneratze 
prozesuak prozesu pertsonalizatuak direnez, langileak denbora-tarte desberdinez 
arituko dira enpresan. 

Aritutako denbora 2009 2010 2011 2012

6 hilabete baino gutxiago (%) 17,70 17,70 16,10 12,64

6 eta 12 hilabete artean (%) 24,80 22,20 21,60 25,90

Urte 1etik 2 urtera (%) 28,50 35,60 34,90 33,39

2 urtetik 3 urtera (%) 29,00 24,50 27,40 28,08

Guztira (%) 100 100 100 100

Laneratzea

1. Laneratze prozesuan dauden 
pertsonei buruzko hainbat datu

2009 2010 2011 2012

Zk. % Zk. % Zk. % Zk. %

Laneratze prozesuarekin  
jarraitu zutenak

286 46,80 413 65,60 434 64,70 442 68,95

Amaitu aurretik, laneratze prozesua 
bertan behera utzi zutenak

37 6,10 57 9 32 4,80 18 2,81

Gizarteratze eta laneratze  
kontratua amaitu zutenak

n/d n/d n/d n/d 53 7,90 40 6,24

Gizarteratze eta laneratze  
prozesua amaitu zutenak

288 47,10 160 25,40 152 22,60 141 22,00

Guztira 611 100 630 100 671 100 641 100
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2012an 641 lagun izan ziren laneratze prozesuan. Horietatik 181ek (%28) prozesua 
edota kontratua amaitu zuten; 18k (%3) bertan behera utzi zuten, eta 442k (%69) 
prozesuarekin jarraitu zuten. 

Prozesua amaitu zuten 141 lagunetatik 48k (%34,04) enpresa arruntetan aurkitu 
dute lana; eta 11 (%7,80) gizarteratze eta laneratze enpresan geratu dira, laneratze 
prozesukoa ez den plaza bat betetzen. Azkenik, gizarteratze prozesua amaitu duten 
pertsonetatik 82k (%58,16) ez dute lanik aurkitu. 

%58  Langabezian 
%32  Merkatuan, besteren kontura
%8    Laneratze enpresan geratu dira

%2    Merkatuan, bere kontura

Laneratzea

2. Laneratzea 
2009 2010 2011 2012

Zk. % Zk. % Zk. % Zk. %

Merkatuan, besteren 
kontura

187 65,00 68 42,50 59 38,80 45 31,91

Merkatuan, bere kontura n/d n/d n/d n/d 8 5,30 3 2,13

Laneratze enpresan 30 10,00 14 8,80 13 8,50 11 7,80

Langabezian 71 25 78 48,70 72 47,40 82 58,16

Guztira 288 100 160 100 152 100 141 100

Laneratzearen bilakaerari dagokionez, jaitsiera nabarmena izan da 2010az geroztik: 
%75etik (2009an) %41,84ra (2012an). Arrazoietako bat krisi ekonomikoa izan 
daiteke, laneratzeko aukerak zailtzen baititu, batez ere, ohiko merkatuan. 





GLEen %84,1ek zerbitzuen 
sektorean egiten du lan.

17.412.618,45 € ondasun 
eta zerbitzuen salmenta-kontzeptuan, 
zeinetatik %82 bezero pribatuei 
dagozkie. 

Diru-sarrerak guztira 

27.515.182,00 €.

Informazio Ekonomikoa
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Jarduera ekonomikoak
GLEen %84,1ek zerbitzuen hirugarren sektorean lan egiten du; %9,1ek eraikuntzan, 
%4,5ek industrian eta enpresa bakar batek (%2,3) nekazaritzan. Hurrengo grafikoan 
GLEek burutzen dituzten jarduera ekonomiko ezberdinak aurki ditzakegu: 

 
Jarduera edonomikoak (%)

Garraio jasangarria

Baso- eta nekazaritza-lanak

Industria-zerbitzu osagarriak

Etxe-aldaketa garraioa

Mezularitza, garraioa eta paketeria

Mekanika

Mantentzea eta zerbitzu osagarriak

Elikagaien banaketa

Elikagaiak eta produktu ekologikoak, 
premium produktuak

Aisialdi jarduerak

Elikagaien banaketa

Papertegia, inprimategia 
eta arte grafikoak

Hondakinen bilketa, tratamendua
eta deuseztapena

Arropa, jostailu, altzari eta 2. eskuko 
gailuen bilketa eta merkaturatzea

Garbiketa

Eraikuntza eta berrikuntzak

Etxez-etxeko laguntza, menpekotasun-
dun pertsonei laguntza zerbitzuak

Osalaritza

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

(1)2

(1)2

(1)2

(1)2

(1)2

(1)2

(1)2

(1)2

(1)2

(1)2

(2)4

(3)6

(5)10

(5)10

(5)10

(5)10

(5)10

(8)17

Diru-sarreren iturriak
Euskal GLEak %63,28 finantzatzen dira, zerbitzuen salmentengatik eta 
prestazioagatik lortzen dituzten diru-sarreren bitartez. Zailtasu n ekonomikoak, 
lau diru-sarrera iturrien bilakaeran hauteman daitezke, zeinek guztira %6,42ko 
murrizketa jasan duten azkeneko urtean.
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Diru-sarreren iturriak (€) 2009 2010 2011 2012

Laguntza publikoak 6.478.144 7.222.659 9.051.395 8.952.262 

Laguntza pribatuak 153.529 262.093 238.725 242.632 

Bestelako diru-sarrerak 118.562 226.448 1.460.117 907.670 

Salmentak 16.844.254 17.603.824 18.653.787 17.412.618 

Guztira 23.594.489 25.315.024 29.404.024 27.515.182

2012 urtean, GLEen fakturazioaren batez bestekoa 395.741 eurokoa izan da, 2011n 
baino %6,6 gutxiago (423.949,7 €); 19 enpresa batez bestekoaren gainetik daude, 
eta gainerako 25ak, berriz, azpitik. Bestalde, 637 lanpostutarako fakturazioaren 
batez bestekoa 27.335,35 eurokoa izan da, lanpostu bakoitzeko, 2011n baino %10 
handiagoa.

Laguntza publiko eta pribatuak
Laguntza publikoei dagokienez, diru-sarreren %32,54 dira, hau da, 8.952.262 €. 
Laguntza pribatuak 242.632 eurokoak izan dira, hau da, %0,88. GLEek jasotzen 
dituzten laguntza publikoak mota ezberdinetan banakatzen dira:

Diru-laguntzak (€) 2011 2012

GLEi laguntzak (laneratze enplegua) 4.713.015,44 4.917.208,76

GLEi laguntzak (produkzio teknikariak) 639.107,43 585.205,85

GLEi laguntzak (laguntza teknikariak) 336.459,50 347.830,06

GLEi laguntzak (inbertsioak) 716.286,75 843.868,39

GLEi laguntzak (laguntza teknikoak) 23.362,00 22.500,00

GLEi laguntzak (beste kontzeptu batzuk) 101.656,33 22.430,82 

GLEi emandako laguntzak, guztira 6.529.887,45 6.739.043,88 

Bestelako diru-laguntza publikoak 2.521.507,14 2.213.218,44 

Diru-laguntza pribatuak 238.724,75 242.631,51 

Diru-laguntzak, guztira 9.290.119,34 9.194.893,83 

Laguntzak moten arabera banatzen badira, horien %75 GLEen berariazko laguntza 
publikoei dagokie, eta %25, aldiz, bestelako laguntza publikoei. Azkeneko urte 
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honetan, diru-sarrerak guztira portzentaje-puntu bat jausi diren arren, nabaritu 
beharra dago murriztapen hau bestelako diru laguntzen murriztapena dela eta 
eman dela, GLEen berariazko laguntza publikoak ia %25ean areagotu baitira. Hala 
ere, kontuan hartu behar da GLEen berariazko laguntzak EAEn hainbat urtetarako 
deialdia direla4.1

Bezero-zorroaren eraketa
GLEek produktuak eskaintzen dituzte merkatuan, gainerako enpresek dituz-
ten arau berberekin lehiatuz. Beraien bezero-zorroaren %82 bezero pribatuek 
osatzen dute (enpresak, erakunde pribatuak eta partikularrak), eta %18, berriz, 
herri-administrazioek eta sektore publikoak. 

Balio Erantsi Gordina 
Aztertutakoaren arabera, 24 GLEk emaitza positiboarekin amaitu dute 2012, eta 
gainerako 20k, berriz, emaitza negatiboarekin. 

Txosten honetan aztertutako laneratzeko eta gizarteratzeko 44 enpresek 
17.936.360,13 euroko Balio Erantsi Gordina (BEG)5 zan dute, 2011n baino %2,5 
gutxiago. 2 

4  Gizateak landutako “Gizarteratze eta laneratze enpresen gaineko krisiaren inpaktua” txostenean 
http://gizatea.net/doc_up/Impacto_de_la_crisis_sobre_las_EI_Informe_Enero_2013.pdf 2010 eta 
2012ko GLEen berariazko laguntzen deialdiak aztertzen dira eta hurrengoa azpimarratzen da: “ EAEn 
hainbat urtetarako deialdia dago, beraz, zaila da urte bakoitzera egozten den gastua zein deialdi-
ra dagokion jakitea. Dena den, 2012ko deialdiaren totala, non hurrengo urteetarako gastua 
konprometitua dagoen, milioi bat euro baino gehiagotan murrizten da, 2010erako zegoen aurrekontu 
diru-hornidurarekin alderatuz, nahiz eta laguntza-lerro guztiak mantendu (101. Orr)

5  Balio Erantsi Gordina maila makroekonomikoan erabiltzen den magnitudea da, eta herri bateko 
enpresa guztien balio erantsiaren -ekoizpenaren balioa ken bitarteko kontsumoak- batuketa neurtzen 
du; modu horretan eskuratzen da Barne Produktu Gordina (BPG). Laburbilduz, kasu honetan, BEG 
Gizarteratze eta Laneratze Enpresek herri baten ekonomia produktiboari egiten dioten ekarpena da.
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Emaitzen kontua (€) 2009 2010 2011 2012 

Ustiapeneko sarrerak 23.594.486 25.171.996 29.285.778,70 27.522.199,92

Lehengaien eta salgaien 
kontsumoa

-5.195.361 -4.483.688,10 -4.349.404,10 -4.404.656,71

Kudeaketa arrunteko beste 
gastu batzuk

-4.249.157 -6.176.008,80 -6.578.557,60 -5.243.311,35

Balio Erantsi Gordina 14.149.971 14.512.299 18.357.817,00 17.874.231,86

Ezohiko emaitzak -21.195 -78.962,00 32.679,70 62.128,27

Sortutako Balio Erantsi 
Gordina 14.171.166 14.433.337 18.390.496,70 17.936.360,13

2012ko BEG aztertuz gero, langileen gastuak estali dira -bai egiturazkoak bai 
laneratzekoak-, baita dagozkien finantza-gastuak ere, hortaz, 1.567.691,58 euroko 
kutxa-fluxua edukitzea ahalbidetu du.





Gizarteratze eta laneratze enpresek 
komunitateari egiten dioten oinarrizko 
ekarpena bazterketa egoeran dauden 
pertsonen gizarteratzea eta laneratzea 
da. Horretarako, laguntza publiko 
bereziak jasotzen dituzte. 

Inbertsio publiko honek, gizarteari 
itzulkin bat sorrarazten dio, bai 
ekonomikoki zein justizia eta kohesio 
sozialari dagokionez.

Atal honetan, inbertsio horren itzulkin 
ekonomikoa aztertuko da, bai eta 
gizarteratze eta laneratze plaza baten 
balio errealaren zenbatespena ere.

Itzulkin Ekonomikoa
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Herri-administrazioei egindako diru-sarrerak
Gizarteratze enpresek administrazio publikoetan 888.507,63 euroko diru-sarrera 
egin dute zerga ezberdin gisa, 2011n baino %48 gutxiago, 2012an jasan duten 
langileen eta jarduera produktiboaren murrizketaren ondorioz.

Zergak (€) 2011 2012

BEZ 775.519,04  219.665,62

Sozietateen g/zerga 49.839,71  71.299,32

Bestelako zergak 20.008,63  48.150,93

PFEZ 874.766,52  549.391,76

Guztira 1.720.133,90  888.507,63

Itzulkin Ekonomikoaren kalkulua

Itzulkina kalkulatzeko, urtean, 15.148,52 €6 gordin kobratzen dituen gizarteratze 
eta laneratze prozesuko langile baten soldata hartu da oinarri. Zenbateko horri 
hurrengo kontzeptuak aplikatu zaizkio: Enpresako Gizarte Segurantza, Langilearen 
Gizarte Segurantza, PFEZ, BEZ, Sozietateen gaineko Zerga eta Beste zerga batzuk. 1

GLEen ekarpena, gizarteratze 
prozesuan dauden pertsonak 
kontratatzeagatik

Zenbatekoa, 
LP/urteko (€)

LP kopurua 
(laneratze 
postuak)

Estatuari, guztira, 
egindako 

diru-sarrerak( €)

Enpresako Gizarte Segurantza 4.726,73

401

1.893.622,79

Langilearen Gizarte Segurantza 987,47 395.600,60 

PFEZ 826,98 331.306,69 

BEZ 344,72 138.101,53 

Sozietateen gaineko zerga 111,89 44.825,16

Beste zerga batzuk 75,56 30.272,00

Guztira  7.073,36 2.833.728,77

6  Laneratze pertsona (LP) batek duen soldataren batez bestekoak du balio erreferentzia 
absolututzat jotzeko, izan ere, soldata ezberdinak sektore bakoitzaren hitzarmen kolektiboei 
jarraiki ezartzen dira. Kalkulu hau asmo bakarrarekin egin da, hots, LPk egiten duen itzulkin 
soziala neurtzea. 
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Hori horrela, laneratze postuagatiko itzulkina 7.073,36 €-koa da. Maila globalean, 
laneratzeko 401 lanpostuen itzulkina 2.833.728,77 €-koa izan da 2012an.

Gizarteratze eta laneratze plazaren benetako kostua 
GLEek jasotzen dituzten laguntza publikoen 
eta herri-administrazioen itzulkinaren artean 
konparaketa egiteko, hurrengo kalkulua egin 
da, honako alderdi hauek kontuan hartuz: 
GLEei ematen zaien laguntza publikoa –guztira- 
laneratze lanpostu (LL) guztizkoen eta laneratze 
lanpostuagatiko itzulkin sozialaren gain.

Gizarteratze eta laneratze plazaren 
benetako kostua (€)

GLEei emandako 
diru-laguntza

 16.821,54

Itzulkina 7.073,36 

Benetako kostua 9.748,18

Egindako estimazioen arabera, laneratze prozesuan dagoen pertsona baten kostua 
9.748,18 eurokoa litzateke.

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen pertsona baten 
kostuaren eta gizarteratze eta laneratze enpresa baten kostuaren 
alderaketa

Kalkulu hau egiteko, hurrengo bi ezaugarriak hartu dira aintzat: 

1. Pertsonak gutxieneko errenta gisa (batez beste) jasotzen duena:

2.  3.384 euroko zenbatekoa kalkulatu da, pertsonak jasotzen dituen beste 
laguntza sozial batzuei esker. 

Laguntza sozialen kostuen kasuan, hurrengo hauek kontuan hartuta egin dugu 
estimazioa: 

  Lehen mailako arretarako zerbitzu sozialen pertsona baten kostua balioestea. 
Kostu hori Bartzelonako Sindica de Greuges delakoak egin du, La Caixaren 
eta Pompeu Fabra Unibertsitatearen7 arteko lankidetzaren bitartez egindako 
azterlanean:2

7  Sarasa, S. eta Sales, A. (2009): Itinerarios y factores de exclusión social. Bartzelonako Udala, 
Bartzelonako Sindico de Greuges, La Caixa Ekintza Lana eta Pompeu Fabra Unibertsitatea. 
Unitate kostuei buruz egindako estimazioa lehen urratsa izan da, zerbitzuen kostuen balioespen 
egokian aurrera egiteko, eta, azterketa egiteko hurbilketa denez, datu horiek kontu handiz hartu 
behar dira. Laguntza sozialen kostuei 2009tik dagokien inflazioa gehitu zaie.
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Lehen mailako arretako gizarte zerbitzuak
Pertsona 

bakoitzeko kostua

Urteko batez besteko kostua, artatutako pertsona bakoitzeko, 
banakako eta familiako arreta sozialean

243 

Arreta psikologikoa 854

Gizarte eta  hezkuntza arreta 287

Guztira 1.384

  Lanerako Prestakuntzako programa batean, pertsona baten kostua 2.000 
eurokoa da urteko.

Premisa horiei jarraiki, gutxieneko errenta edo antzekoa jasotzen duen pertsona 
baten kostua hurrengoa litzateke:

Euskadi

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta 8.400,00

Laguntza sozialak 3.735,94

Guztira 12.135,94

Datu horiekin, GLE batean pertsona bat izateak administrazioarentzat benetan 
duen kostuaren eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta kobratzearen artean duen 
kostuaren artean alderaketa egin daiteke, batez ere, administrazioak gutxiago 
ordaindu dezan: Hona hemen datuak:

Euskadi

Kostua Gizarteratze eta Laneratze Enpresa batean 9.748,18

DBE eta laguntza sozialen kostua 12.135,94

Aldea 2.387,76

Horrela, bada, 2.387,76 euroko aurrezpena aurreikusten da, laneratze postu 
bakoitzeko. 



Zenbait erronka 
gizarteratze eta
laneratze enpresen 
sektorearentzat
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Gaur egungo egoeran eta ingurune sozial eta ekonomikoan dauden zailtasunak 
gorabehera, oro har esan dezakegu laneratzeko euskal enpresek lehengoan 
jarraitzen dutela, aktibo izaten eta beren zeregin sozial nagusia betetzen, hau da, 
gizartean baztertuta dauden edo horrela geratzeko arriskuan dauden pertsonen 
enplegagarritasuna eta laneratzeko prozesuak hobetzen. Hala ere, baieztapen 
horretatik harantz joz, komenigarria da Txosten honetan aurkeztutako datuen argitan 
eta, era berean, laneratzeko enpresen egoera eta beste agente sozial eta instituzional 
batzuekin dituzten harremanak ikusita atera ditzakegun ondorio batzuk nabarmentzea.

  Lehenik eta behin, nabaria da, urteen poderioz eta aipatutako zailtasunak egon arren, 
antzekoa dela Euskal Autonomia Erkidegoan dauden laneratzeko enpresen kopurua. 
Egia esan, urtero desagertzen da enpresaren bat, baina ekimen berriak azaltzen dira 
horien lekuan. Hortaz, laneratzeko enpresek sektore gisa egiten diete aurre krisi 
ekonomiko eta sozialaren erasoei.

   Erresistentzia hori, hein handi batean, erakunde sustatzaileek beren enpresekin 
duten konpromisoaren emaitza da. Irabazi asmorik gabeko eta esku-hartze sozialeko 
erakundeak dira horiek, eta gaur egun haiek ere egoera aski konplexuan daude: 
lagundu beharreko pertsonak eta beharrizanak ugaldu dira, eta aurrekontu publikoak 
gutxitu dira, orientabidea, prestakuntza eta enpleguaren sustapena, politika sozialak 
eta gizarteratzeko politikak bezalako gaietan. Hala ere, enpresa batzuek zailtasun 
ekonomiko larriak badituzte ere, erakunde horiek ahalegin izugarria egin dute 
enpresa horiek jardunean izateko, eta, era horretan, ehunka lagun gizarteratzeko eta 
laneratzeko prozesuei eusteko.

    Horrela, argi ikus dezakegunez, 2012. urtean, funtsean, laneratzeko enpleguari eusten 
zaio, baina jaitsiera arin bat izan da 2010etik hona. Laneratzeko enpresentzat, lanpostu 
horiei eustea da garrantzitsuena, lanpostuei eusteaz batera, pertsona horien neurrira 
egindako laguntza-prozesuei ere eusten baitzaie. 

   Enpresek eta erakunde sustatzaileek gero eta ahalegin handiagoa egin behar dute 
laguntza emateko: laneratzeko dauden pertsonen ratioa eta laguntza emateko 
dauden langile teknikoen kopurua gero eta desorekatuago dago, langile horiek gero 
eta pertsona gehiagori eman behar baitiote laguntza.

  Aitzitik, “laneratzekoak ez diren” lanpostu gehiago galdu dira, eta, beraz, langile-
zerrenden guztizko kopuruak era nabarmenean egin du behera. Zailtasun ekonomikoak, 
merkatu falta eta beste eragile batzuk direla-eta, enpresek, oro har, 2011. urtera arte 
finkatutzat jotzen zen lana edo hazten ari zela jotzen zen lana galdu dute.

  Enpresan laneratzeko prozesua ondo egin ondoren, lanean hasten diren pertsonen 
ehunekoak ere behera egin du. 2009. urtean, kopuru hori %75 zen, eta, 2012an, 
berriz, %42tik gertu dago. Hortaz, zailtasun gehiago dago gaur egun enpresan 
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laneratzeko prozesua egiten denetik enplegu “arrunta” lortzen den arteko trantsizioa 
osorik betetzeko. Bestetik, hori ulertzeko modukoa da, une hauetan, langabezia-tasa 
goraka baitoa egunean-egunean, eta prestakuntza handia duten biztanleak eta/
edo laneratzeko enpresetan lana duten pertsonek baino baldintza hobeak dituzten 
biztanleak ere hasiak baitira horren eragina sumatzen.

  Fakturazioaren bilakaerari dagokionez, laneratzeko enpresa guztien kopuru erantsiak 
behera egin du lehenengo aldiz 2009. urtetik (urte horretan bildu baitziren datuak 
aurreneko aldiz sektoreko Gizarte Txostena prestatzeko). Hala, 2012an %6 baino 
gehiago jaitsi da, 2011n fakturatutako kopuruari dagokionez. Hortaz, gero eta 
zailtasun gehiago dago merkatuan sartzeko eta, sarritan, bezeroak galtzen dira, 
aurreko ekitaldiekin erkatuta. 

  Nolanahi ere, ondasunen eta zerbitzuen fakturazioa da oraindik laneratzeko 
enpresek duten sarrera-iturri nagusia, laguntza publikoen eta pribatuen aurrez 
aurre. Hala, 2013an, fakturazioa sarrera guztien %63 izan da, eta kopuru hori 
aurreko ekitaldietakoa baino zertxobait baxuagoa da. Hortaz, enpresek laguntza 
garrantzitsuak dituzte oraindik garatu ahal izateko, baina garapena ezinezkoa izango 
litzateke ondasun eta zerbitzuen salmenta-maila oso altua ez balitz. 

  Horrez gain, bezero-zorroaren ehuneko pribatuak denbora-ildoari eusten dio, 
eta 2012an pixka bat egin du gora (%82), sektore publikoaren aurrez aurre (%18 
baino ez baita). Hala, bada, enpresa horiek merkatu pribatuan aritzen dira, eta 
administrazio publikoaren kontratazioa aski mugatua da oraindik (klausula sozialekin 
edo klausularik gabe).

  Bestetik, Lanbideren laguntzak eta, lehen, Eusko Jaurlaritzako Enplegu Sailaren 
laguntzak hainbat urtetarako direlako Txostenean jasota dauden datuetan sumatzen 
ez bada ere, laguntza horien kopurua nabarmen jaitsi da. Hain zuzen, 2010etik 
2013ra bitartean (indarrean dagoen azken laguntza-agindua urte horretakoa baita), 
2.257.215 € egin dute behera (2010ean 10.281.280 €, eta 2013an 8.024.065 €), 
eta diruz laguntzen ziren lerro batzuk desagertu dira, adibidez, aktibo finkoetako 
inbertsioei zegokiena.

  Bestalde, Txosten honetan aurkeztutako datuetatik harantz joz, Laneratzeko Enpresen 
Programa Lanbideren Enplegu Zerbitzu Publikoan nola txertatzen den aztertuta, 
zailtasun ugari egon da, hala administrazio aldetik (laneratzeko enpresetan enplegu-
eskaintzak eta -eskaerak kudeatzea), nola eduki aldetik (lanbide arloko orientabidea, 
laneratzeko enpresetan lana duten pertsonen jarraipena egitea, zailtasunak egotea 
Lanbideren bulego jakin batzuen eta enpresen arteko harremanean, etab.).

Ondorio horiek eta beste batzuk aintzat hartuta –seguruena, Txosten honetan jasotako 
datuak zehatz ikertuta ondorio gehiago aterako baikenuke–, laneratzeko enpresek, 
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beren helburu nagusia betetzen jarraitzeko –lan arrunta eskuratzeko zailtasun bereziak 
dituzten langabeei laneratzeko aukerak ematea–, epe motzean eta oraingo egoeran 
eta testuinguruan dituzten erronka batzuk aipatu behar ditugu.

  Laneratzeko enpresak oso baliabide egokia dira gaur egun gizartean baztertuta 
dauden edo egoera horretan geratzeko arriskuan dauden pertsonentzat, langabezia 
goraka doan une hauetan, zailtasun gehiago baitute lana aurkitzeko. 

•  Hori dela-eta, orain dagoen laneratzeko enpresa- eta plaza-kopuruari eusteaz 
gain, ezinbestekoa da ahalegin berezia egitea kopuru hori handitzeko.

•  Ildo horretan, egokia iruditzen zaigu Lanbide eta Eusko Jaurlaritza tartean sar 
daitezen, gehienbat laneratzeko enpresen banaketa geografikoa hiru lurralde 
historikoetan orekatzeko, hiru foru aldundiak, udalak eta enpresa berrien sorrera 
sustatzen duten erakunde sozialak aintzat hartuta.

  Laneratzeko enpresek dituzten edo eduki ditzaketen zailtasun ekonomikoen aurrean, 
garrantzizkoa da neurriak abiaraztea, sektoreak partekatzen dituen tresnak bilatzeko, 
eta Gizateak, enpresa-elkartea den aldetik, zeregin garrantzitsua bete dezake hori 
dinamizatzeko.

•  Laneratzeko enpresen ikuspena erraztu behar da, hala gizartean oro har, nola 
agente sozial, politiko eta ekonomikoen artean bereziki.

•  Elkarren arteko lankidetza bultzatu behar da, enpresen arteko merkataritzako 
trukeak sustatuz, lizitazio publikoak eskuratzeko akordioak eginez edo merkatu 
berriak zabalduz, etab.

•  Sektore gisa, lankidetzako akordioak sinatu behar dira krediturako sarbidea 
errazten duten finantza-erakundeekin (bankuekin, kreditu publikoko ildoekin, 
elkarren bermerako sozietateekin, etab.), batez ere, hurbil dauden erakundeekin, 
adibidez, Fiare Banku Etikoarekin edo Ekonomia Sozialaren sektoreko beste 
erakunde batzuekin.

•   Lan egin behar da jarduerako sektoreak areago dibertsifikatzeko, horrela 
enpresen iraunkortasun ekonomikoa handiagoa izan dadin, eta, era berean, 
laneratzeko izan daitezkeen aukerak zabalagoak izan daitezen.

•  Sektore gisa areago parte hartu behar da Ekonomia Solidarioko beste sektore 
batzuekin batera (kooperatibekin, bidezko merkataritzarekin, banku etikoarekin, 
agroekologiarekin…), Euskadin Merkatu Soziala eta bere jarduerak garatzen 
(produktuen eta zerbitzuen katalogoak, merkaturatzeko tresnak, azokak, etab.), 
era horretan, merkatuak dituen aukerak zabaltzeko eta, gainera, kontsumo 
arduratsua eta solidarioa sustatzeko.
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  Funtsezkoa da laneratzeko enpresek enpleguko politika aktiboen eta gizarteratzeko 
politiken zerbitzuko tresna gisa betetzen duten zeregina azpimarratzea. Hala, bada, 
instituzio publikoek konpromiso egonkorrak erakutsi behar dituzte haiek indartzeko 
eta garatzeko.

•  Ezinbestekoa da Laneratzeko Enpresen Programa Lanbideren Enplegu Zerbitzu 
Publikoan era egokian txertatzea. Horretarako, premiazkoa da prozedura argiak 
eta ereduak ezartzea Lanbideko teknikarien, orientabideko zerbitzuen, lurraldeko 
bulegoen eta enpresen arteko harremanetan. Era berean, horretarako, ezinbestez 
aldatu behar da Euskal Autonomia Erkidegoko laneratzeko enpresen erregimena 
arautzen duen oraingo dekretua.

•  Eusko Jaurlaritzak eta Lanbidek laneratzeko enpresei bideratzen dieten 
aurrekontuetan 2010. urtetik 2013ko laguntza-agindua izan arte izan diren 
murrizketen aurrean, gure ustez, oso garrantzitsua da programa horretarako 
kontu-saila berreskuratzea eta handitzea. Nekez lortuko dugu laneratzeko 
plaza- eta enpresa-kopurua handitzea, hori sustatzeko dauden baliabideek 
behera egiten badute.

•   Bestetik, laguntza-agindu horri dagokionez, ezinbestez gaurkotu behar da. Oso 
garrantzitsua da aktibo finkoetako inbertsioei zuzendutako laguntzen atala 
berreskuratzea, eta, horrez gain, laneratzeko pertsona-kopuruaren ratioak 
aldatu behar dira, laguntza emango duten teknikariei zuzendutako laguntzak 
kalkulatzeko. 

•  Laguntza publikoak edukitzea bezain garrantzitsua da merkatuan aukera berriak 
izatea. Ildo horretan, instituzio publikoek merkatuak erreserbatu behar dituzte 
laneratzeko enpresentzat, eta, gainera, klausula sozialak finkatu behar dituzte 
kontratazio publikoko prozesuetan. Eusko Jaurlaritzak 2008an hartu zuen 
akordioa ezartzen hasi behar da, akordio horrek hori egiteko aukera finkatzen 
baitu. Horrez gain, hiru foru aldundiek eta udalek parte hartu behar dute, sozialki 
arduratsua den erosketa publikoko neurri horiek garatzen.

  Azkenik, garrantzi handikoa da laneratzeko enpresen eta enpresa arrunten arteko 
harremana indartzea.

•  Laneratzeko enpresen eta enpresa arrunten arteko lan-bitartekaritzarako gailuak 
indartu behar dira, laneratzeko enpresetan aldi batez aritu ondoren ibilaldi hori 
bukatzen duten pertsonak lanean txerta daitezen sustatzeko.

•  Era berean, laneratzeko enpresentzat aukera ona da guneak garatzea beste 
enpresa batzuekin lankidetzan aritzeko, alde batetik, lan-bitartekaritzari begira, 
eta, bestetik, lizitazio publikoetan parte hartzeko lankidetza-hitzarmenak egin 
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ahal izateko, merkatu berrietarako sarbidea izateko, eta laneratzeko enpresen 
zerbitzuak kontratatzeko eta/edo azpikontratatzeko, enpresa-erantzukizun 
sozialeko politiken esparruan.

•   Ildo horretan, laneratzeko enpresen eta Ekonomia Sozialeko gainerako enpresen 
(kooperatiben, lan-sozietateen, etab.) arteko harremanak sustatu eta estutu 
behar dira. Sektoreari dagozkion balioak partekatzen direnez, gure ustez, 
lankidetza-akordioak egin beharko lirateke enpresa horiekin.

Sasoi latzetan bizi gara, laneratzeko enpresak garatu ahal izateko. Hori gorabehera, 
sorrerako helburu sozialarekin zuten konpromisoari eta beren jarduerari eusten 
diete, batez ere, enplegua ematen dieten pertsonekiko konpromiso sendoari. Izan ere, 
pertsona horiei neurrira egindako ibilbidea eskaintzen diete, beren enplegagarritasuna 
eta lanean eta gizartean aritzeko dituzten gaitasunak hobetzeko. 

Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoa aitzindaria izan da hori sustatzen, hala 
gizartean esku hartzeko dauden irabazi asmorik gabeko erakundeak, nola Eusko 
Jaurlaritza bera. 2012ko Gizarte Txosten honetako datuak aztertu ondoren labur 
aurkeztu ditugun erronkei aurre egitea lagungarria izango zaigu, laneratzeko plazen 
eta enpresen kopurua areago ugaltzeko, eta, era berean, laneratzeko enpresek egiten 
duten lana sendotzeko eta hobetzeko. 

Era horretan, euskal gizarteak eutsi egingo dio bere lehentasunezko konpromisoari, 
hau da, kohesio sozialarekin eta gaur egun zailtasun sozial eta ekonomiko gehien 
dituzten pertsonei laguntza ematearekin duen konpromisoari. Konpromiso horri esker, 
pertsona eta enpresa horiek eta, orobat, gizarte osoak hobera egingo dute, ekonomia 
etikoago, arduratsuago, bidezkoago eta solidarioago baten bidez.



Gizarteratzeko eta 
Laneratzeko Enpresen 
zerrenda



Izen soziala Jarduera sektorea ☎ Lurraldea

ALKAR BIZIZ, S.L.
Etxez-etxeko laguntza, menpekotasundun pertsonei 
laguntza zerbitzuak

944 155 723 Bizkaia

AMAYADIGITAL, S.L.U. Papertegia, inprimategia eta arte grafikoak 945 265 480 Araba

BERAIKI99, S.L. Eraikuntza eta berrikuntzak 945 108 130 Araba

BEREZI 99 GARBIKETAK-LOREZAINTZA, S.L.
Mantentzea eta zerbitzu osagarriak komunitate, 
enpresa eta lokal komertzialei

945 108 130 Araba

BERJANTZI, S.COOP. Hondakinen bilketa, tratamendua eta deuseztapena 944 523 374 Araba

BERZIKLATU, S.L. Hondakinen bilketa, tratamendua eta deuseztapena 946 640 082 Bizkaia

BERZIOARSO, S.L.
Arropa, jostailu, altzari eta 2. eskuko gailuen bilketa 
eta merkaturatzea

943 344 333 Gipuzkoa

BIDEBARRI ENPLEGU ZENTRUA, S.L. Elikagaien banaketa 943 716 479 Gipuzkoa

EKORREPARA, S. COOP.
Arropa, jostailu, altzari eta 2. eskuko gailuen bilketa 
eta merkaturatzea

692 730 252 Bizkaia

ELKAR PROTEO, S.COOP. I.S. Garbiketa 944 168 896 Bizkaia

EMAÚS BIDASOA, S.L.U.
Arropa, jostailu, altzari eta 2. eskuko gailuen bilketa 
eta merkaturatzea

902 455 855 Gipuzkoa

EMAÚS COMERCIO JUSTO, S.L.U.
Elikagaiak eta produktu ekologikoak, premium 
produktuak

943 367 534 Gipuzkoa

EMAÚS DENDAK, S.L.U.
Arropa, jostailu, altzari eta 2. eskuko gailuen bilketa 
eta merkaturatzea

944 168 896 Bizkaia

EMAÚS MOVILIDAD SOSTENIBLE, S.L. Garraio jasangarria 944 168 896 Bizkaia

EMAÚS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, 
S.L.U.

Hondakinen bilketa, tratamendua eta deuseztapena.  
Etxe-aldaketa garraioa. Arropa, jostailu, altzari eta 2. 
eskuko gailuen bilketa eta merkaturatzea

944 168 896 Bizkaia

ERAKUS-GOIZTIRI, S.L. Eraikuntza eta berrikuntzak 944 780 541 Bizkaia

EUSKAL POSTALRED, S.L. Mezularitza, garraioa eta paketeria 944 128 843 Bizkaia

EUSKARRI, KOOP. E. de Iniciativa Social
Etxez-etxeko laguntza, menpekotasundun pertsonei 
laguntza zerbitzuak

944 792 386 Bizkaia

GARBINGURU SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.LU.

Baso- eta nekazaritza-lanak 945 120 109 Araba

GOILURRA, S.L.
Elikagaien banaketa. Etxez-etxeko laguntza, 
menpekotasundun pertsonei laguntza zerbitzuak

944 780 541 Bizkaia

IKATZBIZI, S.L.
Etxez-etxeko laguntza, menpekotasundun pertsonei 
laguntza zerbitzuak

945 244 226 Araba



Izen soziala Jarduera sektorea ☎ Lurraldea

ITURRITEK, S.L. Eraikuntza eta berrikuntzak 944 700 704 Bizkaia

IZARZA, S.L. Ostalaritza 944 538 273 Bizkaia

JANTZIPREST, S.L.U. Garbitze- eta tindatze-lanak 685 753 740 Bizkaia

KEIMA ANIMAZIOA, S.L.U Aisialdi jarduerak 944 792 255 Bizkaia

KIDE EMAUS, S.L. Hondakinen bilketa, tratamendua eta deuseztapena 945 250 345 Araba

KONFIA, SERVICIOS DE CONCILIACIÓN, S.L.
Etxez-etxeko laguntza, menpekotasundun pertsonei 
laguntza zerbitzuak

943 368 561 Gipuzkoa

KUPELAN KENTUCKY, S.COOP. Ostalaritza 946 071 962 Bizkaia

LAIATZEN, S.L. Eraikuntza eta berrikuntzak 944 700 704 Gipuzkoa

LAIENE JATETXEA, S.L. Ostalaritza 944 237 089 Bizkaia

LAPIKO CATERING, S.L. Ostalaritza 688 679 545 Bizkaia

LIBURKI, S.L.L. Papertegia, inprimategia eta arte grafikoak 944 462 279 Bizkaia

LOGICART, S.COOP. Papertegia, kopia-denda eta bulego-materiala 944 760 969 Bizkaia

OR KONPON TABERNA, S.L. Ostalaritza 944 237 089 Bizkaia

PORMU KOOP. ELK. TXIKIA Mekanika 664 267 778 Bizkaia

REKAGARBI, S.L.U.E.I. Garbiketa 944 802 436 Bizkaia

REZIKLETA, S. COOP.I.S. Hondakinen bilketa, tratamendua eta deuseztapena 944 523 374 Bizkaia

SERVICIOS DE HOSTELERÍA PEÑASCAL, S.L. Ostalaritza 944 700 704 Bizkaia

SERVICIOS GENERALES INTEGRADOS 
EFICIENT, S.L.

Garbiketa 944 914 375 Bizkaia

SOKAIRE SERVICIOS DE LIMPIEZA, S.L.U Garbiketa 944 167 904 Bizkaia

SUSPERTU, S.L. Ostalaritza 944 008 060 Bizkaia

TINKO GARBIKETAK, S.L Garbiketa 945 235 574 Araba

URBEGI INSERCIÓN, S.L. Industria-zerbitzu osagarriak 946 801 934 Bizkaia

ZABALTEGI JUDIZMENDI, S.L.U. Ostalaritza 945 251 840 Araba

ZURTEK, S.L. Eraikuntza eta berrikuntzak 944 700 704 Bizkaia






