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Laburpen Exekutiboa

2010ean Gizatea elkarteko bazkide izan diren laneratze-enpresei 
buruzko daturik garrantzitsuenak

Gizarte txostenean parte hartu duten Gizatea elkarteko 
laneratze-enpresak guztira.

44

Gizatea elkarteko bazkide diren laneratze-enpresen 
ehunekoa Estatu osoan.

22,0

Pertsonei buruzko datuak1

Langile kopurua –Laneratze prozesuan eta prozesutik at–. 1204

Laneratze prozesuan dauden langileak. 630

Lansaio osoko lanpostuak –Laneratze prozesuan eta prozesutik at–. 783

Lansaio osoko laneratze-lanpostuak. 464

Ibilbidea amaitzean, lan-merkatuan sartzen diren  
pertsonen ehunekoa.

51,3

Datu ekonomikoak

Diru-sarrerak, guztira (e). 25.315.024,0 

Fakturazioa, guztira (e). 17.603.824,0 

Ustiatze diru-sarreretatik diru-laguntza publikoen ehunekoa. 28,53

Langileen kostuak (e). 13.698.516,2 

Sortutako Balio Erantsi Gordina (e). 14.433.337,0 

Laneratze-enpresek herri administrazioei itzultzen dieten zenbatekoa

Herri administrazioei itzulitakoa, Gizarte Segurantzaren,  
gertakizun arrunten eta BEZaren bidez (e).

3.594.344,0

Herri administrazioei itzulitakoa, Gizarte Segurantzaren,  
gertakizun arrunten eta BEZaren bidez, laneratze-lanpostu 
bakoitzeko (e).

7.746,0

1  Lanpostuak eta -langileak bereizi ditugu: plaza edo lanpostu lanaldi osoko lanaldiei esango diegu; langileek, ordea, biak 
izan ditzakete, lanaldi osoa eta lanaldi partziala.
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Banaketa lurraldeka. Bizkaian daude laneratze-enpresa gehienak (29 enpresa, 
guztien %66). Araban 8 enpresa daude (%18) eta 7 Gipuzkoan (%16). 

Laneratzea. 2010ean, 1204 langile aritu ziren, guztira, 44 laneratze-enpresetan. 
Langile horietako 630 laneratze prozesuko pertsonak izan dira. Enpresa bakoitzean, 
batez beste, 27 langile aritu dira.

Lanaldi osoko 464 laneratze-lanpostu izan zituzten LEek. Kopuru hori 2009koa 
baino handiagoa da: 365 laneratze-lanpostutan, hau da, %27 hazi da. 

Pertsonen laneratze-mailari dagokionez, gizarteratzeko eta laneratzeko programa 
amaitu dutenen %51,3k lana aurkitu du. 

Askotariko jarduerak. 37 GE (%84,1) zerbitzuen sektorekoak dira; 2 (%4,5) indus-
triaren sektorekoak; 4 (%9,1) eraikuntzaren sektorekoak; eta 1 (%2,3) nekazaritza, 
abeltzaintza eta arrantzakoak. Langileek, besteak beste, era honetako jarduerak 
egiten dituzte: birziklatzea eta berrerabiltzea, merkataritza, ostalaritza eta elika-
gaiak, arte grafikoak, mezularitza, eta abar. 

Fakturazioa eta diru-laguntza publikoak. 2010ean, guztira 17.603.824,4 euro fak-
turatu zituzten aztergai diren 44 laneratze-enpresek (2009an baino %4,3 gehiago).

2010ean aztertutako laneratze-enpresek, batez beste, 400.086,9 euro fakturatu zi-
tuzten (laneratze-erakundeen estatuko batez bestekoaren parean, estatuko batez 
bestekoa 406.364 eurokoa izan baitzen). 

Diru-sarreren iturriari dagokionez, laneratze-enpresen diru-sarreren %28,53 (hots, 
7.222.659 euro) diru-laguntza publikoa izan da. Gainerakoan, zerbitzuen eta 
produktuen salmentatik dator laneratze-enpresen diru-sarreren %69,54. Ehuneko 
horrek erakusten du, beraz, enpresa txiki eta ertain diren aldetik, autonomoak 
direla, eta merkatuan parte hartzen dutela. 

Herri administrazioei dirua itzultzea. Gizarte Segurantzaren, PFEZaren, 
BEZaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta bestelako zergen bidez, 7.746 euro 
itzultzen dizkiete laneratze-enpresek herri administrazioei laneratze-lanpostu 
bakoitzeko. Globalki, 464 laneratze-lanpostuen itzulera 3.594.344 eurokoa izan 
da 2010ean. Beraz, kontuan hartzen badugu laneratze-lanpostu bakoitzeko herri 
administrazioek 13.383 euroko diru-laguntza ematen dietela laneratze-enpresei, 
langile baten benetako kostua 5.637 eurokoa da.

6
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Aurkezpena

Gizatea Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadiko Enpresen Elkarteko bazkide di-
ren enpresa guztien gizarte txostena duzue hau.

Hainbat helburu betetzeko eta hainbat arrazoirengatik egin dugu agiri hau: 

)  Gizarteari informazioa emateko, gaur egungo egoeran gizartearen eta eko-
nomiaren alorrean laneratze-enpresek egiten duten lanari buruz. Hortaz, 
herritarrei informazioa emateko eta herritarrak gai honekiko sentikor bihurtzeko 
baliagarri izan behar da agiri hau.

)  Komunikazio-tresna izatea herri administrazioentzat, enpresentzat, gizarte-
erakundeentzat, hedabideentzat, eta finantza-erakundeentzat.

)  Irudi bat edukitzea, Gizatea erakundeko bazkide diren 44 laneratze-enpre-
sen egungo egoera ekonomikoa eta sozialari buruzkoa. Horri esker, laneratze-
enpresen taldeak bere burua ebaluatu ahal izango du, eta indarguneak nahiz 
erronkak ezagutu.

Agiri honen bidez, beraz, ekonomiaren eta enpresaren alorrean nahiz gizartearen 
alorrean gizarteratze- eta laneratze-enpresek egiten duten lanaren berri eman 
nahi zaie gizarteari eta erakunde publiko zein pribatuei.

Gizatea elkarteko bazkide diren 44 laneratze-enpresei buruzko informazioa eta 
horien analisia bildu dugu txosten honetan. EAEn, guztira, 472 laneratze-enpresa 
daude erregistraturik gaur egun.. 

Azkenik, laneratze-enpresak arautzen dituen estatuko legeen arabera3, gizarte-
enpresek, beste agiri batzuen artean, enpresaren jardueraren balantze sozia-
la aurkeztu beharko dute urtero. Balantze horren barruan izango dira: txostena 
ekonomikoa eta soziala, lan-merkatu arruntean izandako laneratze-maila eta 

2 Eusko Jaurlaritzaren Laneratze Enpresen Erregistroko datuak, 2011/10/07ra.
3 Gizarteratze Enpresen Araubidea Ezartzen duen abenduaren 13ko 22/2007 Legeko 5. artikulua. BOE, 299. zk.
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plantillaren osaera, egindako laneratze-jarduerei buruzko informazioa, eta hu-
rrengo ekitaldirako aurreikuspenak. 44 laneratze-enpresen txosten bateratu hau 
egiteko, erakunde bakoitzeko balantze sozialak hartu ditugu oinarri. Agiri honetan, 
bidenabar, txostenaren emaitzarik azpimarragarrienak jaso ditugu.

Horien guztien bidez, Gizateako bazkide diren laneratze-enpresen lanaren berri 
izango dugu, bai eta Euskadin gizarte nahiz elkartasunezko ekonomia sustatzearen 
alde enpresa horiek egindako lanaren berri ere.



9

Metodologia

Gaiari buruz eztabaidatu ondoren, Espainiar estatuko laneratze-enpresen elkarte 
guztiek osatutako eta Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de 
Inserción (FAEDEI) federazioak koordinatutako lantaldeak hainbat adierazle adostu 
zituen. Txosten hau egiteko, beraz, lantalde horrek adostutako zenbakizko adierazle 
alderagarriak hartu ditugu oinarri. Hau da, metodologia kuantitatiboaz baliatu gara. 

Adierazleak hautatu ondoren, horiek orri batean jaso eta Gizatea elkarteko lane-
ratze-enpresetara bidali genituen. Enpresek, orduan, adierazleen orria bete zuten 
eta elkartera bueltan bidali, elkarteak datuok aztertu eta interpretatu zitzan. 

Esan gabe doa 2010eko estatuko gizarte txostena egiteko erabilitako orri berbera 
erabili dugula guk ere Gizateako bazkide diren Euskadiko laneratze-enpresen to-
kiko analisiari buruzko txostena hau egiteko. 

Datu-base horretan, laneratze-enpresa bakoitzari buruzko urteko datuak jaso dira, 
ondoko zazpi atal hauetan banaturik:
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)  Datu orokorrak.

)  Informazio soziala.

)  Laneratzea.

)  Ekonomiari buruzko informazioa.

)  Gizarteari itzulitakoa.

)  Bezeroen informazioa.

)  Kudeaketa informazioa

Orri horren bidez, laneratze-enpresei buruzko informazio guztia jaso dugu. Ondoren, 
informazio hori kalkulu-orri batera irauli dugu, agregatuak zehazteko, alderaketak 
egiteko, eta dagozkion grafikoak osatu ahal izateko. 

Gizarte txostena egiteko prozesua, beraz, hiru fase hauetan bana dezakegu:

)  Galdera-sorta eta erabilera-eskuliburua prestatzea. 

)  Datuak biltzea, berrikustea, iraultzea, eta aztertzea.

)  Gehitutako datuekin txostena osatzea. 

) Txostena editatzea eta zuzenketak egitea.

Azkenik, egiturari dagokionez, informazioa biltzeko orriak zenbat sekzio eduki, 
hainbat kapitulutan banatuta dago gizarte txostena. 
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1. Deskripzioa

Memoria honetan, Gizatea elkarteko bazkide diren 44 laneratze-enpresak hartu 
dute parte, hau da, aurreko txostenean baino 3 gehiago:

Helbide soziala Erakunde sustatzailea
Jardunean hasi 
zireneko urtea

ALKAR BIZIZ, S.L. Lanberri Gazte Enplegua Elkartea 2004

AMAYADIGITAL, S.L.U. Euskadiko Gizarteratze-Institutua (IRSE) - Araba 2005

AMUITZ BERRIKUNTZAK, S.L.U. Erroak Elkartea - Sartu Donostia 2001

AMUITZ MARGOTU BERRIA, S.L.U. Erroak Elkartea - Sartu Donostia 2004

BEREZI 99 GARBIKETAK -  
LOREZAINTZA, S.L.

Giltza Fundazioa 2008

BERZIKLATU, S.L. Emaús Bilbao GEKS, Rezikleta GEKS eta Garbiker BFA 2007

BERZIOARSO, S.L. Oldberri S. Koop. 2010

BIDEBARRI ENPLEGU ZENTRUA, S.L. Oñatiko Udala eta Oñatiko Cáritas 1996

BILEKOMEN, S.L. Gaztaroa Elkartea - Sartu Bilbao eta Inlan Fundazioa 1998

EKIBER, S. COOP. Rezikleta KS Eta Koopera KS 2004

EKORREPARA, S. COOP. Cáritas eta Rezikleta KS 2007

ELKAR PROTEO, S.COOP. I.S.  Emaús Bilbao GEKS 1998

EMAÚS BIDASOA, S.L.U. Emaús Gizarte Fundazioa 1998

EMAÚS COMERCIO JUSTO, S.L. Emaús Gizarte Fundazioa 2004

EMAÚS EZKERRALDEA, S.L.U. Emaús Bilbao GEKS 2004

EMAÚS GETXO LOGÍSTICA, S.L. Emaús Bilbao GEKS 2008

ERAKUS-GOIZTIRI, S.L. Goiztiri Elkartea 2005

EUSKAL POSTAL RED, S.L. Gaztaroa Elkartea- Sartu Bilbao 2007

EUSKARRI, S. COOP.I.S. Aurrerantz S. Koop. 2002
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Helbide soziala Erakunde sustatzailea
Jardunean hasi 
zireneko urtea

GARBINGURU SERVICIOS  
MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.

Euskadiko Gizarteratze-Institutua (IRSE) - Araba 2003

GIZARLINE, TELECOMUNICACIÓN  
COMUNITARIA, S.L.

Sartu Araba Bergizarteratze-Elkartea 2004

GOILURRA, S.R.L.U. Goiztiri Elkartea 1995

IKATZBIZI, S.L. Beti Gizartean Fundazioa 2002

ITURRITEK, S.L. Peñascal Fundazioa 2005

IZARZA, S.L. Peñascal Fundazioa 2005

JANTZIPREST, S.L.U. Aldauri Fundazioa 2006

KAIALURKO, S.L. Emaús Bilbao GEKS 2005

KEIMA ANIMAZIOA, S.L. Gaztaroa Elkartea- Sartu Bilbao 2000

KIDE EMAUS, S.L. Emaús Bilbao GEKS 2007

KONFIA, SERVICIOS  
DE CONCILIACIÓN S.L.

Enplegua Sustatzeko Elkartea, Fondo Empleo eta 
Fondo Formación Euskadi, S.L.L.

2008

KUPELAN KENTUCKY, S.COOP. Aurkilan Elkartea 2006

LIBURKI, S.L.L. Koopera KS Gizarte Sarea 2002

LOGICART, S.COOP. Aurkilan Elkartea 2005

MEDRANO OSTALARITZA, S.L. Bagabiltza Fundazioa 2006

OR KONPON TABERNA, S.L. Peñascal Fundazioa 2007

PORMU, KOOP. ELK. TXIKIA Ijitoak Gizarteratzeko Bizkaiko Elkartea 2009

SERVICIOS DE HOSTELERÍA PEÑASCAL, S.L. Peñascal Fundazioa 2005

SERVICIOS GENERALES  
INTEGRADOS EFICIENT, S.L.

Integrando Fundazioa 2005

SOKAIRE SERVICIOS DE LIMPIEZA, S.L.U. Gaztaroa Elkartea- Sartu Bilbao 2004

SUSPERTU, S.L. Suspergintza Elkartea eta Harribide Fundazioa 2006

TINKO GARBIKETAK, S.L. Beti Gizartean Fundazioa 2003

TXUKUNBERRI OSOKO ZERBITZUAK, S.L. Zabaltzen Elkartea - Sartu Durango 2004

ZABALTEGI JUDIZMENDI, S.L.U. Euskadiko Gizarteratze-Institutua (IRSE) - Araba 2005

ZURTEK, S.L. Peñascal Fundazioa 2005

Laneratze-enpresak guztira  44
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Laneratze-enpresak EAE 2010

44 laneratze-enpresa horietatik, 41 Gizatea elkartearen bazkide ziren 2010ean; 
hau da, EAEko LEen %91.

%91 (41)

%9 (3)

Gizateako bazkideak

Gizateako bazkide ez direnak

%16 (7 LE) %66 (29 LE) Bizkaia

Araba

Gipuzkoa

LEn banaketa geografikoa EAEko lurralde historikoka

%66
Bilbo - 20
Durango - 1
Getxo - 2
Igorre - 1
Iurreta - 1
Ortuella - 1
Arrigorriaga - 1
Etxebarri - 1
Barakaldo - 1

%16
Donostia-San Sebastián - 3
Irun - 1
Oñati - 1
Lasarte-Oria - 1
Errenteria - 1

%18
Vitoria-Gasteiz - 6
Arkaute - 1
Laudio - 1

Bizkaia
Gipuzkoa

Araba

44 euskal LEak Espainiako Estatuan dauden 200 LEen %22 dira.

Banaketa geografikoa

Grafikoan ikus daitekeen moduan, 29 LE (bazkideen %66) Bizkaian daude. Araban 8 
LE daude (bazkideen %18) eta Gipuzkoan, aldiz, 7 (bazkideen %16). 

%18 (8 LE)
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Hiriburuei dagokienez, Bilbon laneratze-enpresen %45,5 daude (hots, 20 LE), Donostian 
%6,8 (3 LE), eta Gasteizen %13,6 (6 LE).

2010ean, LEen kopuruak gora egin du: Gipuzkoan, 2 gehiago, eta, Bizkaian, beste 1.

Izaera juridikoaren araberako banaketa

Laneratze-enpresa gehienak (41etik 37) sozietate mugatu dira. Horrez gain, 6 koo-
peratiba dira eta beste bat lan sozietate.

LEen banaketa, izaera juridikoaren arabera

Sozietate mugatua

Sozietate kooperatiboa

Lan-sozietatea

%84,1 (37 LE)

%13,6 (6 LE) %2,3 (1 LE)

Laneratze-enpresak Erakunde Sustatzaileen (ES) kopuruaren arabera

37

6

1

1 ES 2 ES 3 ES
0

40

35

30

25

20

15

10

5

Erakunde sustatzaileak

Aztertutako 44 LEetatik, 37 Erakunde Sustatzaile (ES) batek sustatu ditu, beste 
6, 2 erakundeko partzuergo batek, eta bestea 3 erakundek.
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Erakunde Sustatzaileen izaera juridikoa aztertuta, elkarteek (12) eta fundazioek 
(10) sustatzen dituzte LEak gehien bat; bien artean, %75 osatzen dute. Jarraian, 
kooperatibak (5) eta erakunde publikoak (2) daude.

Antzinatasuna eta erregistroa

Eusko Jaurlaritzak Laneratzeko Enpresen Erregistroa sortu zuen 2001. urtean. Ordutik 
daude aintzatetsirik laneratze-erakundeak EAEn. 2002. urtetik aurrera, beraz, hizpide di-
tugun enpresak sortzeko eta mantentzeko diru-laguntzen programa martxan jarri zen4.

Besteak beste, arrazoi horregatik eratu eta erregistratu ziren 1995 eta 2004. urteen 
artean laneratze-enpresa gehienak. 2004. urtetik aurrera, berriz, laneratze-enpre-
sen kopuruak modu iraunkorrean egin du gora, 23 LE eratu baitira. 

Erakunde sustatzaileen araberako banaketa

%41

%17

%7

%34

13

11
2

5
4

10
8

0

10

20

2004a  
baino lehen

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

LEak jardunean hasi zireneko urtea

4  305/2000 Dekretua, abenduaren 26koa, laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzeko, enpresotan sartzeko prozedura 
ezartzeko eta laneratzeko enpresen erregistroa sortzeko dena. 2002ko abenduaren 11ko Agindua, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, laneratzeko enpresak sortu eta mantentzeko laguntzak arautzen dituena.

Elkarteak

Fundazioak

Kooperatibak

Erakunde publikoak
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LEn erregistroa

Memoria honetan aztertutako laneratze-enpresa guztiak Euskal Autonomia Erkide-
goan erregistraturik daude. Bere eskumenen eremuan, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorrak sustapenerako zenbait neurri eta diru-laguntzen hainbat 
programa eskaintzen ditu. Horietan parte hartu ahal izateko, laneratze-enpresek 
erregistroan inskribatuta egon behar dute. 
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2. Informazio soziala

Gizarte-bazterketa pairatzen duten edota hura pairatzeko arriskuan diren emakume 
eta gizonezkoak laneratzeko dispositiboa dira laneratze-enpresak.

Horixe da haien zerizana. Laneratze-enpresek 2010ean egindako lanaren berri 
emateko asmoz, beraz, laneratze-enpresen egiteko nagusiaren emaitzarik azpima-
rragarrienak aztertuko ditugu atal honetan.

Laneratze-enpresetako langileak guztira
2010ean, guztira 1.204 langile aritu ziren batez beste laneratze-enpresetan. Langi-
leen kopuru horren barruan biak sartzen dira: laneratze prozesuan dauden langileak 
eta prozesutik kanpo dauden langileak. 

LEko pertsonak 
guztira 2010ean

Laneratze prozesuan 
dauden langileak

Laneratze prozesuan 
ez dauden langileak

LEko pertsonak 
guztira

Emakumeak 366 375 756

Gizonak 249 199 448

Guztira 630 574 1.204

Kontuan izanik guztira 44 laneratze-enpresa izan direla, enpresako 27 langile aritu 
dira batez beste –laneratze prozesukoak zein prozesutik kanpokoak-.

Langileen banaketa
Laneratze-programetako langile direnak eta ez direnak daude laneratze-enpresetan. 
Hortaz, langileen erdiak baino gehiago, hau da, langileen %52 (630), laneratze proze-
suan dauden langileak dira; prozesutik kanpo dauden langileak, berriz, %48 (574) dira. 

Laneratze-enpresetako langileen banaketa. 2010

Laneratze prozesuan dauden langileak

Laneratze prozesutik kanpo dauden 
langileak

%52%48
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Nabarmentzekoa da, halaber, laneratze-enpresetako langileetako asko emakumezkoak 
direla. Salbuespenak salbuespen –eraikuntzaren sektorea, esaterako– laneratze-lanpos-
tuetan nahiz laneratze-langileek betetzen ez dituzten lanpostuetako askotan emaku-
mezkoak aritzen dira.

1.204 langile horietatik %62,8 emakumezkoak dira, eta %37,2 gizonezkoak. 

) 1.204 pertsona –laneratze prozesukoak zein prozesutik 
kanpokoak- izan dira guztira lanean 44 LEetan 2010ean.

) 630 pertsona –laneratze prozesukoak- izan dira guztira LEetan lanean 2010ean. 

) 4.111 pertsona –laneratze prozesukoak zein prozesutik kanpokoak- 
izan dira guztira lanean Espainiako Estatuko 145 LEetan.

) 2.092 pertsona –laneratze prozesukoak- izan dira guztira 
Espainiako Estatuko 145 LEetan.

Langileen egitura eta lanpostu kopurua
Lansaio osoko 783 lanpostu egon ziren 44 LEetan; %59, laneratze prozesukoak eta, 
%41, prozesutik kanpokoak.

Taula honetan, laneratze-enpresek nahiz erakunde sustatzaileek kontratatutako 
langileak eta horien funtzioak jaso ditugu:

Laneratze-enpresa

Lanpostua Gizonak Emakumeak Guztira

Zuzendaritza/Gerentzia 16 10 26

Laguntza-teknikariak 10 19 29

Produkzioko edo merkataritzako teknikariak 40 44 84

Administrariak 2 13 15

Langileak 57 108 165

Laneratze-prozesuan dauden langileak 186 278 464

Guztira 311 472 783
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Erakunde sustatzailea

Lanpostua Gizonak Emakumeak Guztira

Zuzendaritza/Gerentzia 27 9 36

Laguntza-teknikariak 10 29 39

Produkzioko edo merkataritzako teknikariak 7 9 16

Administrariak 4 18 22

Beste langile batzuk 86 101 187

Guztira 134 166 300

LEak %16 hazi ziren, hau da, 109 lanpostu gehiago –laneratze prozesukoak zein 
prozesutik kanpokoak- sortu ziren 2009 urtearen aldean.

Lanpostuak. LEen egituraren bilakaera

LE 2010 2009

Laneratze prozesuko lanpostuak 464 365

Laneratze prozesutik kanpoko lanpostuak 319 309

Guztira 783 674

Era berean, nabarmentzekoa da laneratze prozesuko lanpostuen igoera (%21,3), 
prozesutik kanpo dauden lanpostuen igoera (%3,4) baino handiagoa izan dela.

LEetako lanpostuen banaketari dagokionez, %60,3 (472) emakumeak izan dira eta, 
%39,7 (311), gizonak.

Generoaren araberako lanpostuen banaketa LEetan (%) 
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Emakumeak Gizonak

60,3

39,7
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Azkenik, azpimarratzekoa da laneratze-enpresak edota erakunde sustatzaileak biek 
kontratatu ditzaketela laneratze prozesukoak ez diren langileak. Laneratze proze-
sutik kanpoko lanpostuetatik (619), %51,5 (319) LEek kontratatu dituzte.

Laneratze prozesuan dauden langile teknikoak

Lortutako informazioaren arabera, laguntzazko 39 lanpostu tekniko (%57,4) 
erakunde sustatzaileek kontratatu zituzten, eta 29 lanpostu (%42,6) laneratze-
enpresek eurek kontratatu dituzte zuzenean. Horrela, laguntzako teknikarien 
lanaldi osoko 68 lanpostu gehitu ziren.

Langutzazko teknikarien lanpostuen %, kontratatzailearen arabera

Erakunde sustatzaileak

Laneratze-enpresak

57,442,6

Produkzioko teknikariak LEko ekoizpen esparruan aritzen dira koordinatzen 
eta zereginak betearazten, gerentziaren zaintzapean, eta laneratze prozesuko 
langileak eta prozesutik kanpoko langileak koordinatzen dituzte. Prestakuntza 
beharrak zehazten dituzte, eta prestakuntza ibilbidea diseinatzen laguntzen 
dute. Era berean, lanpostuko prestakuntzaz arduratzen dira, eta ibilbide horren 
jarraipena egiteaz arduratzen dira.

Produkzioko teknikarien lanpostuen %, kontratatzailearen arabera

Laneratze-enpresak

Erakunde sustatzaileak

8416

Produkzioko teknikarien lanpostuen kasuan, 16 (%16,0) erakunde sustatzaileak 
kontratatu zituen, eta 84 (%84,0), berriz, laneratze-enpresek kontratatu zituz-
ten, guztira 100 lanpostu gehituta.
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Laneratze-lana

Gizarte-bazterketa jasaten duten edo baztertuak izateko arriskuan diren langa-
beak gizarteratzearen eta laneratzearen alde lan egiten dute laneratze-enpresek. 
Gizarte-talde horiek era askotakoak izan daitezke. Talde horietako batean edo bat 
baino gehiagotan egon daitezke pertsona horiek. Honako koadro honetan, bidena-
bar, hizpide ditugun gizarte-taldeen definizioak jaso ditugu.

Laneratze-enpresen kalifikazioa arautzen duen 182/2008 Dekretuan ezarri-
takoaren arabera, gizarteratzeko eta laneratzeko prozesu bat hasteko asmoz la-
neratzeko enpresa batean sartu ahal izango dira gizarte-bazterkeriako egoeran 
dauden, lanik ez duten, Enplegu Zerbitzu Publikoetan erregistratuak dauden 
eta laneratzeko hitzarmen bat sinatu duten pertsonak.

Gizarte-talde horien barruan dira: 

a.  Oinarrizko errentaren titularrak, eta errenta horren onuradun diren biziki-
detza-unitateko kideak.

b.  Honako arrazoi hauengatik errenta jaso ezin duten pertsonak: eskatzen den 
egoitza izateko edo erroldatua egoteko denbora ez betetzeagatik, edo erren-
ta jasotzeko legez ezarritako gehieneko epea agortu izanagatik.

c.  Hemezortzi urtetik gorako eta hogeita hamarretik beherako gazteak, Adin-
gabeak Babesteko Erakundeetan izan direnak.

d.  Droga-menpekotasun edo bestelako menpekotasun-arazoak dituzten eta men-
pekotasun hori gainditzeko edo gizarteratzeko prozesuan dauden pertsonak.

e.  Espetxean dauden pertsonak.

f.  Preso adingabeak, adingabeen zigor-erantzukizuna arautzen duten urta-
rrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren aplikazio-eremuan daudenak, eta 
beren egoeragatik enplegu bat izan dezaketenak.

g.  Lanaren aurreko orientazio- edo prestakuntza-programak egin dituzten edo Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan ibili diren pertsonak, 
gizarteratzeko eta laneratzeko hitzarmen baten bitartez zehaztuta.

Talde horietan dauden pertsonen bazterketa-egoera Gizarte Zerbitzu Publiko 
eskudunek ziurtatu beharko dute5.

5  Azaroaren 11ko 182/2008 Dekretuko 5. artikulua. Dekretu horren bidez, laneratze-enpresen kalifikazioa arautu da, bai eta 
horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa ere. 2008/11/24ko EHAA.



22

Gizarte-errealitatea zehaztasun osoz deskribatzen ez duten multzoak eta alderake-
ta subjektiboak egin daitezela saihesteko, atal honetan ez dugu ehunekoen arabe-
rako konparaziorik egingo, ez eta gizarte-taldeen arteko bereizketarik ere.

Hala ere, laneratze-langile gehienak ondoko gizarte-talde hauetakoak direla esan 
dezakegu: Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) jasotzen duten pertsonak; lana-
ren aurreko orientazio- edo prestakuntza-programak egin dituzten pertsonak; eta 
beste gizarte-baliabide batzuetan parte hartu dutenak.

2010ean laneratze-enpresetan aritu ziren langileetatik 385 diru-sarrerak Ber-
matzeko Errenten onuradun ziren.

•  Laneratzea eta Oinarrizko Errenta: Laneratze prozesuko langileen jatorriari 
dagokionez, 385 pertsonak Oinarrizko Errenta jasotzen zuten aurretik, hau da, 
2010ean LEetan lan egin duten laneratze prozesuan zeuden langileen %61.

2010ean Oinarrizko Errenta jasotzen 
zuten laneratze-langileak

2010

385

•  Bilakaerak %70eko hazkundea adierazten du aurreko urteari dagokionez.

2009 2010

226 385

Laneratze prozesuan dauden langileak

2010ean, laneratze prozesuan dauden 630 pertsonak egin dute lan 44 LEetan; ho-
rietatik %60,5 emakumeak izan dira eta, %39,5, gizonak. Laneratze prozesuan ez 
dauden langileak 574 izan dira.

LEko pertsonak  
guztira 2010ean

Laneratze  
prozesuan  

dauden langileak

Laneratze  
prozesuan ez 

dauden langileak

LEko pertsonak 
guztira

Emakumeak 381 375 756

Gizonak 249 199 448

Guztira 630 574 1.204
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2010eko abenduaren 31ko datuek erakusten dute 478 pertsonak egin zutela lan 
laneratze prozesuan hilabete horretan, eta horietatik %60,5 emakumeak ziren 
eta, %39,5 gizonak.

LEko pertsonak 
GUZTIRA 2010eko
abenduaren 31n

Laneratze 
prozesuan dauden 

langileak

Laneratze 
prozesuan ez 

dauden langileak

Pertsonak GUZTIRA 
2010eko

abenduan

Emakumeak 289 227 516

Gizonak 189 160 349

Guztira 478 387 865

2009-2010 bilakaera. Laneratze prozesuan dauden pertsonak guztira

Laneratze-lanpostuak guztira

2010ean, laneratze-enpresek lanaldi osoko 464 laneratze-lanpostu izan dituzte. 
Lanpostuen %40,1 gizonek bete dituzte eta, %59,9, emakumeek.

Laneratze-lanpostuen banaketa generoaren arabera, 2010

Laneratze prozesuan  
dauden emakumeak

Laneratze prozesuan  
dauden gizonak

%59,9%40,1

%3,1eko hazkundea 
2009aren aldean
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Nabarmentzekoa da laneratze-lanpostuen kopurua, izan ere, 2009tik 2010era %27 
igo da.

Laneratze-lanpostuen bilakaera

2008 2009 2010

341 365 464

Laneratze lanpostuen bilakaera 2008-2010
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341 365

464

2008 2009 2010

) 2010ean, 44 LEetako 630 langileek jardunaldi osoko 
464 gizarteratze-lanpostu bete dituzte.

) 2010ean, Espainiako Estatuko 145 LEetako 2.092 langileek 
jardunaldi osoko 1.284 gizarteratze-lanpostu bete dituzte. 

Laneratze-langileak kontratatzeko modalitateak

LEetan laneratze prozesuan dauden langileak kontratatzeko modalitateari da-
gokionez, 2010ean egindako kontratuen %72,3 44/2007 Legean aurreikusitako 
kontratu espezifikoak izan dira. 

%27ko hazkundea 
2009aren aldean
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Kontratu motengatiko desagregazio osoa honakoa da:

Kontratu motak

44/2007 Legean 
aurreikusitako 
kontratua

Iraupen mugatuko aldi baterako kontratuak

% Lanaldi osoa (450 kodea) 20,5

% Lanaldi partziala (550 kodea) 21,9

Enplegua sustatzeko aldi baterako kontratuak

% Lanaldi osoa (452 kodea) 18,2

% Lanaldi partziala (552 kodea) 11,7

Bestelako  
kontratuak

% Esklusio kontratu hobariduna 2,1

% Obra edo zerbitzuko kontratua 9,7

% Behin-behineko kontratua, ekoizpenaren egoera dela-eta 4,1

% Prestakuntza/Praktika kontratua 0,0

% Bestelako kontratuak 11,8

Guztira 100,0

Laneratze-langileen lanaldi-mota

Kontratuen %55 lanaldi osokoak izan dira eta %45 lanaldi partzialekoak.

Generoka banatuta, nabarmentzekoa da lanaldi partzialeko ehuneko handia 
(%70,3) emakumeen artean.

Laneratze prozesuan dauden pertsonei 2010ean egindako kontratuak

Lanaldi osoa (%) Lanaldi partziala (%)

Emakumeak 52,5 70,3

Gizonak 47,5 29,7

Guztira 100 100

2009-210 bilakaerak antzeko datuak erakusten ditu lanaldi osoen eta partzialen 
garrantziari dagokionez.
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Laneratze prozesuan dauden pertsonen kontratuen bilakaera

 2009 (%) 2010 (%)

Lanaldi osoa 55,8 55,0

Lanaldi partziala 44,2 45,0

Guztira 100,0 100,0

LEetan aritutako denbora

Indarreko legeen arabera, laneratze-langileak 6 hilabete eta 3 urte bitartean egon 
daitezke laneratze-enpresan. Beraz, laneratze prozesuak prozesu pertsonalizatuak 
direnetik, langileak denbora-tarte desberdinez arituko dira enpresan.

Laneratze-langileak laneratze-
enpresan aritutako denbora

2009 
(%)

2010 
(%)

6 hilabete baino gutxiago 17,7 17,7

6 eta 12 hilabete artean 24,8 22,2

Urte 1etik 2 urtera 28,5 35,6

2 urtetik 3 urtera 29,0 24,5

Guztira 100,0 100,0

Goiko taula horretan, laneratze prozesuan dauden pertsonen egoerari buruzko 2010eko 
informazioa jaso da: laneratze prozesuan dauden langileen %17,7k sei hilabete baino 
gutxiago zeramatzan laneratze-enpresan; %24,5ek, aldiz, bi urte baino gehiago.

Laneratzea

1. Laneratze prozesuan dauden pertsonei 
buruzko hainbat datu

2009 2010

Kop % Kop %

Laneratze-prozesua amaitu zutenak 288 47,1 160 25,4

Amaitu aurretik, laneratze prozesua bertan  
behera utzi zutenak

37 6,1 57 9,0

Laneratze prozesuarekin jarraitu zutenak 286 46,8 413 65,6

Guztira 611 100,0 630 100,0
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2010ean 630 lagun izan ziren laneratze prozesuan. Horietatik 160k (%25,4k) prozesua 
amaitu zuten; 57k (%9k) bertan behera utzi zuten; eta 413k (%65,6k) prozesuarekin 
jarraitu zuten. 

Prozesua amaitu zuten 160 lagunetatik 68 (%42,5) enpresa arruntetan aurkitu 
dute lana; 14 (%8,8) laneratze-enpresan geratu dira, laneratze prozesukoa ez den 
plaza bat betetzen.

Azkenik, laneratze prozesua amaitu duten pertsonetatik 78k (%48,7) ez dute lanik 
aurkitu.

2. Prozesua amaitu zutenen laneratzea
2009 2010

Kop % Kop %

Ohiko lan-merkatuan sartu dira 187 65 68 42,5

Laneratze-enpresan geratu dira 30 10 14 8,8

Langabezian daude 71 25 78 48,7

Guztira 288 100 160 100,0

Beraz, laneratze prozesua amaitu dutenen %51,3k (hots, 82 lagunek) lana aurkitu 
dute 2010ean.

2010eko laneratzea, prozesua bukatu ostean

%8,8

%42,5 %48,87
Langabezian daude

Ohiko lan-merkatuan sartu dira

Laneratze-enpresan geratu dira

Laneratzearen bilakaerari dagokionez, jaitsiera nabarmena izan da azken urtean: 
%75etik (2009an) %51,3ra (2010ean). Arrazoietako bat krisi ekonomikoa izan dai-
teke, laneratzeko aukerak zailtzen baititu, batez ere, ohiko merkatuan.
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Bestetik, laneratutako pertsonek egiten duten lan mota aztertzen badugu, gizon 
eta emakumeek jarduera hauek egiten dituztela antzeman daiteke:

)  Emakumezkoak, batik bat, ondoko sektore hauetan laneratu dira: ostalaritza 
(%32,4), garbiketa eta etxe-zerbitzua (%32,4), geriatriako laguntzaileak (%14,7), 
saltzailea (%8,8), teleoperatzaileak (%5,9), ile-apaintzaileak (%2,9) eta autoen-
plegua (%2,9).

)  Gizonezkoak, beren aldetik, era honetako sektoreetan laneratu dira ge-
hienbat: ostalaritza (%28,1), eraikuntza (%25), garbiketa (%15,6), autoen-
plegua (%6,3), lorezaintza (%6,3), garraioak (%6,3), Hiriko Hondakin Solidoen 
kudeaketa (%3,1), lan babestua (%3,1), administrariak (%3,1) eta zerbitzuak 
(%3,1).

)  Nolabaiteko lotura dago laneratze-enpresetan prestakuntza eta lan proze-
suetan parte hartzearen eta pertsona horiek, gerora, ohiko merkatuan lane-
ratzearen artean

) Beraz, laneratze-prozesua amaitu dutenen %51,3k 
lana aurkitu dute 2010ean. 

) Estatuan, laneratze-prozesua amaitu dutenen 
%53,7k lana aurkitu dute.
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3. Informazio ekonomikoa

Jarduera-sektoreen araberako banaketa

Sektorea Zk. %

Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza 1 2,3

Eraikuntza 4 9,1

Industria 2 4,5

Zerbitzuak 37 84,1

Guztira 44 100,0

Askotariko jarduerak

LEek hainbat jarduera egiten dituzte: 8 enpresak (%15,4) ostalaritza eta catering 
jarduerak egiten dituzte; 7 enpresak (%13,5) handizkako eta txikizkako merkaturatze 
jarduerak egiten dituzte; 6 enpresak (%11,5) lorezaintzako zerbitzuak eskaintzen 
dituzte; eta 5 enpresak (%9,6) hondakinak jasotzeko, tratatzeko, balioztatzeko eta 
ezabatzeko jarduerak egiten dituzte, besteak beste.
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Gizarte zerbitzuetako jarduerak
Eraikuntza, birgaitzea eta berrikuntza
Enpresetan laguntzeko jarduerak
Arte grafikoak
Posta zerbitzuak

balioztatzeko eta ezabatzeko jarduerak
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Diru-sarreren iturriak

Euskadiko LEek gastuen %70 finantzatzen dute salmentei eta zerbitzuei esker lor-
tutako diru-sarrerekin. 44 laneratze-enpresek 17.603.824 euroko diru-sarrera izan 
dute, guztira, salmentei eta zerbitzuei esker.

Diru-sarreren iturriak (e) 2010 %

Diru-laguntza publikoak 7.222.659 28,53

Diru-laguntza pribatuak 262.093 1,04

Bestelako diru-sarrerak 226.448 0,89

Salmentak 17.603.824 69,54

Guztira 25.315.024 100,00

Diru-sarrerak

%1,04

%28,53 %69,54

%0,89

Salmentak

Diru-laguntza publikoak

Diru-laguntza pribatuak

Bestelako diru-sarrerak

Kontuan izan behar dugu aurtengo Gizarte Txostenean 3 LE gehiago daudela, bai-
na, hala ere, diru-sarrera guztiek izan dute bilakaera positiboa.

Diru-sarreretan %7,9ko bilakaera onuragarria egon da 2009. urtearen aldean.

Diru-sarreren iturriak (e) 2009 2010

Diru-laguntza publikoak 6.478.144 7.222.659

Diru-laguntza pribatuak 153.529 262.093

Bestelako diru-sarrerak 118.562 226.448

Salmentak 16.844.254 17.603.824

Guztira 23.594.489 25.315.024



32

Urteko fakturazioaren bolumena

Guztira, 17.603.824 euro fakturatu dituzte aztergai ditugun 44 laneratze-enpresek 
2010ean, hau da, 2008an baino %15,9 gehiago.

Fakturazioaren bilakaera

2008 2009 2010

15.187.202 16.844.254 17.603.824

LEen fakturazioaren bilakaera 2008-2010

15.187.202

16.844.254

17.603.824

2008 2009 2010

Gizateako laneratze enpresek, batez beste, 400.086,9 euro fakturatu dituzte. Faktu-
razioaren batez besteko horren gainetik 20 enpresa daude; eta beste 24 haren azpitik.

Diru-laguntza publikoak eta pribatuak

Diru-sarreren %28,5 (hots, 7.222.659) diru-laguntza publikoetatik dator. Diru-sarreren 
%1 (262.092,76 euro) diru-laguntza pribatuetatik dator.

Laneratze -enpresek diru-laguntza publiko hauek jasotzen dituzte:

) Laneratze-enplegurako diru-laguntza publikoak, laneratze-enpresentzat.

)  Laguntzako teknikarietarako diru-laguntza publikoak, laneratze-enpresentzat.

)  Inbertsioetarako diru-laguntza publikoak, laneratze-enpresentzat.

%15,9 hazkundea 
2008aren aldean
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)  Laguntza teknikorako laguntza-publikoak, laneratze-enpresentzat.

)  Laneratze-enpresentzako diru-laguntza publikoak, beste kontzeptu batzuen-
gatikoak.

)  Beste diru-laguntza publiko batzuk.

2010eko ekitaldiari egotzitako gastuak

Laguntzak LEei (Laneratze-enplegua) 3.730.802,91

Laguntzak LEei (Laguntza teknikariak) 507.848,34

Laguntzak LEei (Inbertsioak) 656.063,01

Laguntzak LEei (Languntza teknikoa) 125.461,60

Laguntzak LEei (Bestelakoak) 1.189.391,84

LEei emandako laguntzak guztira 6.209.567,70

Beste diru-laguntza publiko batzuk 1.013.091,41

Diru-laguntza pribatuak 262.092,76

Diru-laguntzak guztira 7.484.751,87

Gauzatutako azterketaren arabera, diru-laguntza publikoen %60,1 baino gehiago 
laneratze-lanpostuak sortzeko eta daudenak mantentzeko erabiltzen dira.

Bestetik, motaren arabera banatzen baditugu diru-laguntzak, horien %86 la-
neratze-enpresentzako diru-laguntza espezifiko publikoak dira; eta gainerako 
%14a, beste era bateko laguntza-publikoak.

Diru-laguntza publikoen bilakaera 2009-2010

6.478.144

7.222.659

2009 2010

%10eko hazkundea
 2009aren aldean
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Bezero-zorroaren osaera

Laneratze-enpresak lehian aritzen dira merkatuan, eta gainerako enpresen bal-
dintza berberetan eskaintzen dituzte beren zerbitzu nahiz produktuak. Lanera tze-
enpresen bezeroen %86 enpresa eta erakunde pribatuak nahiz partikularrak dira; 
gainerako %14a herri administrazioek eta sektore publikoak osatzen dute.

Bezero-zorroa 2010

Bezero pribatuak

Herri administrazioak  
eta sektore publikoa

%86%14

LEak sektore publikoan kontratatzea

Haien lurraldean gizarte-klausularik ote zegoen galdetuta, laneratze-enpresen 
%55ek BAIETZ erantzun zuten; %44k, aldiz, EZETZ esan zuten.

)  Merkatu-erreserba

Indarreko legeen arabera, herri administrazioak merkatuaren zati bat erre-
serba diezaieke gizarteratze- eta laneratze-enpresei, kontratu txikien eta 
prozedura negoziatuen bidez. Aztertutako informazioaren arabera, 2010ean 
7 laneratze-enpresak onartu dute LEentzat erreserbatutako kontratua. Era 
berean, 2 LEk onartu dute publizitaterik gabeko negoziatutako prozedura, 
LEentzat erreserbatutako kontratua izan gabe.

Administrazioei dagokienez, oro har, udalek eta diputazio batek kontratatu 
dituzte LEen zerbitzuak.

)  Gizarte-klausulak

Herri kontratazioko prozeduretan gizarte politikaren zenbait aspektu sartzean 
dautza gizarte-klausulak.  Kasu horretan, 3 LEk gizarte-klausulak hartzen zi-
tuen lizitazioren bat irabazi dute 2010ean. Gizarte-klausulak hartzen zituen 
prozedurari dagokionez, kaudimen tekniko bidez lizitatzaileen onarpen fa-
sean izan da kasu batean, eta betearazpen baldintzen fasean, beste bietan.
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Bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonen kontratazio modalitatea 
hartu da aintzat hiru kasuetako kontratazio orrietan.

)  Eragin politikoa kontratazio publikoan

Honako hauei aurkeztutako gizarte klausulak gehitzeko proposamenak

Langile teknikoekin bilera

Zinegotzigoekin bilera

Alkatetzarekin bilera

%23,5

%29,4 %47,1

2010ean, 10 LEk (%27,8) proposamen zehatzak egin dituzte udaletan edo 
bestelako herri administrazioetan gizarte klausulak sartzeko. Horretarako, 
bilerak egin dituzte alkatetzekin (%23,5), zinegotzigoekin (%29,4) eta lan-
gile teknikoekin (%47,1).

Proposamenen eta bileren emaitzak oso heterogeneoak izan dira: enplegurako 
zentro berezientzat eta laneratze-enpresentzat erreserbatutako lizitazio 
deialdiak lortzea, eta Oinarrizko Errenta jasotzen duten pertsonentzako 
Prestakuntza eta Enplegu programak antolatzea, besteak beste. Kasu 
batzuetan, ez da kontratazioarekin lotutako emaitza zehatzik izan.

Azterketa ekonomikoa

44 laneratze-enpresetako 24k emaitza positiboak izan dituzte 2010eko ekitaldia 
amaitzean; gainerako 20ek, aldiz, emaitza negatiboekin amaitu dute urtea.

Txosten honetan aztergai ditugun 44 laneratze-enpresek 14.433.337 euroko Balio 
Erantsi Gordina sortu dute 2010ean, 2009an baino %1,9 gehiago.
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Galera eta irabazien kontua

2009 2010

Ustiapeneko diru-sarrerak 23.594.486 25.171.996,0

Lehengaien eta salgaien kontsumoa -5.195.361 -4.483.688,1

Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk -4.249.157 -6.176.008,8

Balio erantsi gordina 14.149.971 14.512.299,1

Aparteko emaitzak -21.195 -78.962,0

Sortutako Balio Erantsi Gordina (BEG) 14.171.166 14.433.337,1

2010eko Balio Erantsi Gordina aztertuz gero, langileen gastuak –egiturazkoak na-
hiz laneratze prozesukoak–, eta finantza gastuak ordaindu direla ikusiko dugu.

)  Balio Erantsi Gordina magnitude bat da. Makroekonomian, magnitude 
horrek adierazten du herrialde bateko enpresa guztien balio erantsia –
hots, produkzioa ken tarteko kontsumoak– zein den eta, hortik, Barne 
Produktu Gordina (BPG) neur daiteke. Laburbilduz, laneratze-enpresek 
herrialdeko ekonomia produktiboari egiten dioten ekarpena adierazten 
du Balio Erantsi Gordinak.

)  Txosten honetan aztergai ditugun 44 laneratze-enpresek 14.433.337 euroko 
Balio Erantsi Gordina sortu dute.
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4.  Laneratze-enpresek herri 
administrazioei itzultzen dietena

Gizateako enpresen ekarpenei buruzko daturik adierazgarrienak

2010eko langileak guztira (Laneratze prozesuan eta prozesutik at) 1.204 lanpostu

2010ean laneratze-enpresetan aritu diren laneratze-langile  
guztien kopurua

630 lanpostu

Lansaio osoko lanpostuak (Laneratze prozesuan eta prozesutik at) 783 lanpostu

Laneratze-lanpostuak, lanaldi osokoetan neurturik 464 lanpostu

Fakturazioa (e) 17.603.824,0

Ustiatze diru-sarreretatik diru-laguntza publikoen ehunekoa 28,5

Langileen gastuak (e) 13.698.516,2

Herri administrazioei egindako diru-sarrerak

Fiskalitatea

Herri administrazioei egindako diru-sarrerak Urteko zenbatekoa (e)

BEZ edo egoera bereziak (IGIC) 648.069

Sozietateen gaineko Zerga 58.251

Bestelako zergak 46.481

PFEZ 638.915

Guztira 1.391.716

Gizarteari itzulitakoaren kalkulua

Itzulitakoa kalkulatzeko, laneratze prozesuan dagoen langile baten urteko solda-
ta gordina 16.004 eurotan finkatu da6.4Laneratze-enpresak askotariko esparruetan 

6  Laneratze-langile baten soldataren batez besteko kostua ezin da erreferentzia osotzat hartu, sektoreko hitzarmen kolekti-
boen arabera ezartzen baitira soldatak. Laneratze-lanpostu bakoitzak gizarteari itzulitakoa jakiteko egin da kalkulu hori.
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(eraikuntza, garbiketa, birziklapena...) aritu izan direnez eta ordainsariak ere askota-
rikoak izan direnez, beharrezko alderaketak egin ahal izateko batez bestekoa finkatu da.

Ondoren, zenbateko hori (16.004) oinarri harturik, ondoko kontzeptu hauek aplikatu dira: 

)  Enpresako gizarte-segurantza.

)  Langilearen gizarte-segurantza.

)  PFEZ.

)  BEZ edo egoera bereziak (IGIC).

)  Sozietateen gaineko Zerga.

)  Bestelako zergak.

LEen ekarpena 
kontratatutako 

laneratze-langileen aldetik

Laneratze- 
langile/urteko  
zenbatekoa

Laneratze-langileen 
kopurua (laneratze-

lanpostuak)

Estatuari  
egindako  

diru-sarrerak (e)

Enpresako gizarte-segurantza 5.157

464

2.392.848

Langilearen gizarte-segurantza 939 435.882

PFEZ 689 319.510

BEZ 828 384.041

Sozietateen gaineko Zerga 74 35.519

Bestelako zergak 59 27.544

Guztira 7.746 3.594.344

Horrenbestez, laneratze-lanpostu bakoitzeko itzulera 7.746 eurokoa da. Osotara, 
464 laneratze-lanpostuen itzulera 2010ean 3.594.344 eurokoa izan da.

) Gizarte Segurantzaren, PFEZaren, BEZaren, 
Sozietateen gaineko Zergaren eta bestelako zergen bidez, 

7.746 euro itzultzen dizkiete  
laneratze-enpresek herri administrazioei

 laneratze-lanpostu bakoitzeko.
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Diru-laguntzen eta itzulitako zenbatekoaren arteko aldea:  
laneratze-lanpostu baten benetako kostua

LEek jasotzen dituzten laguntza publikoen eta herri administrazioei itzultzen dio-
tenaren arteko konparaketa egiteko, honako kalkulu hau egin da kontuan hartuta: 

)  LEei emandako laguntza publikoak guztira, laneratze -lanpostuen (GL) kopurua-
ren arabera.

)  Gizarteari itzulitakoa laneratze -lanpostuko (GL).

Diru-laguntzen eta itzulitako zenbatekoaren arteko  
aldea. Laneratze -lanpostu baten benetako kostua (e)

Laneratze-enpresarentzako diru-laguntza 13.383

Itzulitako kopurua 7.746

Benetako kostua 5.637

Gure kalkuluen arabera, laneratze-langile baten benetako kostua 5.637 euro 
dira.

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen pertsona baten 
kostua eta hura laneratze-enpresa bateko kostuarekin alderatzea

Kalkulu hori egiteko, ondoko bi gai hauek hartu ditugu kontuan:

1.  Pertsona batek (batez beste) gutxieneko errentaren bidez jasotzen duen kopurua.

2.  Beste laguntza sozialetatik pertsona horrek 3.000 euro jasotzen dituela kalku-
latu dugu.

Gizarte-laguntzen kostua kalkulatzeko, ondoko gai hauek izan ditugu kontuan:

)  Bartzelonako Sindica de Greuges erakundeak La Caixa-rekin eta Pompeu Fa-
bra Unibertsitatearekin elkarlanean egindako azterlanean adierazitakoa7:

7  Sarasa, S. eta Sales, A. (2009): Itinerarios y factores de exclusión social. Bartzelonako Udala, Bartzelonako Sindico de Greu-
ges, La Caixa Gizarte Ekintza eta Pompeu Fabra Unibertsitatea.
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•  Banakako gizarte-arretako zerbitzuan hartutako pertsona bakoitzaren ur-
teko batez besteko aurrekontua = 243 euro.

•  Arreta psikologikoa = 854 euro.

•  Gizarte- eta hezkuntza-ekintza = 287 euro.

)  Lanerako prestakuntza programa bat egiten ari den pertsona baten kostua: 
2.000 euro urteko.

Datu horiek oinarri harturik, ondoko hau ordaindu behar da gutxieneko errenta 
edo errenta horren antzerakoa jasotzen duen pertsona bakoitzarengatik:

Euskadi (e)

Sarrerak Bermatzeko Errenta 8.400

Gizarte-laguntzak 3.000

Guztira 11.400

Orain, laneratze -enpresa batean ari den pertsona bakoitzagatik eta Diru-sarre-
rak Bermatzeko Errenta jasotzen ari den pertsona bakoitzagatik Administrazioak 
zenbat ordaindu behar duen badakigula, datu horiek aldera ditzakegu:

Euskadi (e)

Laneratze-enpresako kostua 5.637

DBE eta gizarte-laguntzen kostua 11.400

Aldea 5.763

Azkenik, laneratze -lanpostu bakoitzeko 5.763 euro aurrezten direla kalkulatu dugu. 
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5.  Laneratze-enpresen kudeaketari 
buruzko oharrak

LEak sektoreko hitzarmen kolektiboan daude

Bai

Ez

%88%12

Pertsonak kudeatzea

LEak kalitate sistemaren bat ezarri du

%23

%25 %52
Bai

Ez

Ezartzeko bidean dago

Aztertutako datuen arabera, %88 (38 LE) jarduten duten sektoreko hitzarmen ko-
lektiboan daude. Bestalde, 5 enpresek berezko hitzarmena dute.

Kalitatearen kudeaketa

LEen %52k kalitate-sistemaren bat dauka ezarrita; %23 sistema ezartzeko bidean 
daude; eta %25ek, berriz, ez daukate. LEetan ezarritako sistemak honakoak dira: 
Premie ziurtagiria, ISO 14001, ISO 9000, ISO 9001, Xertatu: Adi, lehiakortasun 
ibilbideak; eta kalitatezko Q.
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Kalitatezko ziurtagiriei dagokienez, %31,4k ziurtagiriren bat daukate, besteak beste: 
Premie ziurtagiria, ISO 9001, ISO 14000, Ingurumena kudeatzeko sistema ISO14001en 
arabera, ECOSCAN, ECOEMBE 2010, SAFETY, Prebentzio sistema, Kalitate turistikoaren 
Q, eta Ekoizpen prozesuen kalitatea.

%62,9k ez daukate ziurtagiririk, eta %5,7 (2 LE) ziurtagiria lortzeko bidean daude. 

Aukera-berdintasuna

LEen %67,5k gizonen eta emakumeen aukera-berdintasunerako neurriak dituzte; 
%32,5ek, berriz, ez.

Diskriminazio positiboko neurriei dagokienez, %48,7k neurri zehatzak ezarri dituz-
te; %51,3k, aldiz, ez daukate neurririk.

LEak kalitatezko ziurtagiriren bat dauka

%5,7

%31,4
%62,9 Ez

Bai

Eskuratzeko  
bidean dago

LEak gizonen eta emakumeen aukera-berdintasunerako neurriak ditu (%)
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Ezarritako neurriak honako hauek dira, besteak beste:

)  Emakumeen enplegua sustatzea; bereziki presentzia txikia duten sektore eko-
nomikoetan.

)  Lanpostuak erreserbatzea.

)  Baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonak kontratatzea sustatzea.

)  Enpresan berdintasun planak egitea.

Aukera-berdintasuna8

•  Langileen intimitatea eta dibertsitatea errespetatuko ditugu. Era berean, tra-
tua errespetuzkoa izango da, bai pertsonarekiko berarekiko, bai egiten duten 
lanarekiko, eta esku artean ditugun datuen konfidentzialtasuna bermatu be-
harko dugu.

•  Kontratutako langileak ez ditugu baztertuko, eta langile gisa dituzten es-
kubideak aitortuko dizkiegu.

Genero berdintasuna

•  Familia eta prestakuntza-lana bateratu ahal izateko neurriak ezartzea 
ahalbidetuko dugu.

•  Lantaldeetan emakumeen eta gizonen kopurua orekatzen saiatuko gara.

•  Lanpostuak zehaztu egingo ditugu, eta ez dugu adieraziko sexu zehatz ba-
tentzat egokia edo desegokia denik.

8 Gizatea, “Guía con orientaciones éticas prácticas para las empresas de inserción socias de Gizatea”.
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Familia-bizitza uztartzea
LEen %85ek langileen familia-bizitza eta lan-bizitza uztartzeko neurriak dituzte. 

Ezarritako neurriak honako hauek dira, besteak beste:

)  Familia-bizitza uztartzeko Plana eta LEan eta Erakunde Sustatzailean Berdin-
tasun Plana abian jartzea.

)  Berdintasun Plana Erakunde Sustatzailean.

)  Seme-alabak eskolara laguntzeko ordutegi malgutasuna.

)  Malgutasuna baimen-egunetan eta eskolako opor-aldietan.

) Familia intereseko baliabideei buruzko informazioa.

)  Ordu extrak berreskuratzeko ordu-bankuak sustatzea.

)  Amatasun eta edoskitze baimen ordainduak hobetzea.

)  Sendotu programa garatzea9.5

)  Genero-ikuspegia ezartzea laneratze ko bakarkako ibilbideetan eta erakundea 
kudeatzeko prozesuetan.

9  CAE FSE 2007 – 2013 Programa Eragilearen barruan dagoen proiektua da Sendotu; adierazitako epean gauzatzen ari da. 
Sendotu programak enplegagarritasuna, gizarteratzea, eta gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatu 
nahi ditu. Lan merkatutik baztertuta eta baztertzeko arriskuan dauden pertsonentzat laneratzeko aukerak ere 
eskaini nahi ditu. www.urremendi.org

LEek familia-bizitza eta lan-bizitza uztartzeko neurriak ditu (%)
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)  Adin txikikoak zaintzeko zerbitzua.

)  Sentsibilizazioa eta prestakuntza gaiaren inguruan.

Ingurumenarekiko konpromisoa

Aztertutako enpresen %59,5ek kontsumo arduratsurako neurriak ezarri dituzte, 
besteak beste:

)  Erosketa politika:

Kontsumoak arautzeko asmoz horiek gainbegiratzea, gizarte enpresetan sal-
gaien erosketa politikak ezartzea eta hornitzaileen homologazioa.

Era berean, gizarte-, etika- eta ingurumen-irizpideak kontuan izanda kontra-
tatzea eta erostea da lehentasuna. Horretarako, material birziklatuak eta in-
gurumena errespetatzen duten garbiketa produktuak erosiko dira, eta beste 
laneratze-enpresen produktuak erosi eta zerbitzuak kontratatuko dira.

Azkenik, energia-kontsumo arduratsua bultzatzen da; horretarako, hornitzai-
leekin negoziatu eta enpresako langileen kontsumo-ohiturak aldatzeko lan 
egingo da.

)  Barne-antolakuntza

Papera berrerabiltzea, paper birziklatua erabiltzea, orriak bi aldeetan inprima-
tzea eta zentroetan ontziak birziklatzea sustatzen da. Hondakin arriskutsuen 
eta ez-arriskutsuen baimendutako kudeatzaileekin lan egiten da. Tamaina 
handiko hondakinen, ehunen eta aparatu elektriko eta elektronikoen (Apa-
ratu Elektriko eta Elektronikoen Erregistroa) hondakinen (berrerabilgarriak, 
birziklagarriak eta balioztagarriak) kudeaketa ere kontrolatzen da.

Sareko lana eta beste enpresa batzuekin jardunbide egokiak trukatzea sus-
tatzen da, baita egindako jardueren ingurumen eragina neurtzeko datuak 
erregistratzea ere. Azkenik, sentsibilizazioak eta murriztu, birziklatu eta be-
rrerabili printzipioek garrantzia handia dute gai honetan. 

Aztertutako LEen %62,2k energia aurrezteko neurriak ditu, eta %92,9k 
birziklatzeko neurriak hartzen ditu. 
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Ingurumen iraunkortasuna. Ingurumena errespetatzen duten ekintza, pro-
duktu eta produkzio metodoen alde egiten dugu. Ingurumen-iraunkorta-
suna islatu egiten da, bai barne-funtzionamenduan, baita enpresatik kanpo 
ere (ingurumenaren iraunkortasuna sustatzen duen proiektuak babestuta 
eta horiekin konpromisoa hartuta)10.6

Enpresako politiken kudeaketa

2009an, Gizatea elkartearen eta elkarte horretako kide diren laneratze 
-enpresen Etika Kodea argitaratu zen. Etika Kodea hiru ataletan banaturik 
dago –ardura-maila bakoitzeko atal bat–: Gizatea elkartea, erakunde sus-
tatzaileak, eta laneratze-enpresak.

Etika Kodeak ez du arautzen nola jokatu behar dugun egoera bakoitzean. 
Balioak, estilo-elementuak eta arauak biltzen dituen kodea da, eta 
Gizateako eta gainerako laneratze enpresen eragileen eta egituren 
jarrera bideratzea du helburu.

10 Gizatea, “Guía con orientaciones éticas prácticas para las empresas de inserción social de Gizatea”.
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Enpresetan gizarte-erantzukizun handiagoa sustatzen duten neurriei dagokienez, 
aztertutako LEek honako hauek aipatu dituzte:

)  Hirugarren Sektoreko enpresa hornitzaileak bilatzeko politikak garatzea. 

)  Tokiko ekimenak babestea, adib.: emakumezkoen futbol-talde bat babestea. 

)  Minusbaliotasuna duten pertsonak kontratatzea. 

)  RSE aginte-koadroa.

)  Uztartzeari buruzko beharren diagnostikoa egitea, lehen Uztartze Plana egiteko. 

)  EFR enpresaren ziurtapena eskuratzeko prozesua.

)  Enpresako gizarte-erantzukizunaren programa, Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz.

Bestelako planak ere nabarmentzekoak dira, adibidez, laneratze-enpresetan nor-
malizazio linguistikoari eta euskararen erabilerari buruzkoak.
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Ondorioak

Gizarteratzeko eta laneratzeko tresna dira laneratze-enpresak

LEk erakusten jarraitzen dute –aztergai dugun urte horretan, bereziki– gizarte-
bazterketa pairatzeko arriskuan diren pertsonak laneratzeko tresna baliagarria 
direla. Hala ere, azpimarratu beharra dago, LEetan 1204 langile (laneratze 
prozesuan eta prozesutik at) aritu direla guztira. Gainera, krisi eta langabezia 
egoeran, 630 pertsona egon dira laneratze prozesuan: %39,5 gizonezkoak eta 
%60,5 emakumezkoak. Laneratze prozesua bukatu duten pertsonen %51,3 (82) 
ohiko lan merkatura sartu da.

Laneratze-lanpostuek %27 egin dute gora 2010ean, 2008ko datuen aldean.

Era berean, laneratze -enpresek gero eta toki handiagoa dute gizarte- eta elkarta-
sun-ekonomian. Bestalde, Espainiar estatuan dauden 20011 laneratze-enpresetatik 
47 (%23,5) EAEn daude; eta azken horietako 44 (%22) Gizateako bazkide dira. 
Horren erakusle da Gizarte Ekonomiaren 5/2011 Legea onartzea; lege horrek marko 
juridiko komuna ezartzen du Gizarte Ekonomian eta laneratze-enpresak biltzen 
ditu horren barruan.

LEek irabazi sozial eta ekonomikoak sortzen dituzte

Laneratze prozesua amaitu dutenen %51,3k lana aurkitu du 2010ean: %42,5ek ohiko 
merkatuan, eta %8,8k LEetan. 

Gizarte Segurantzaren, PFEZaren, BEZaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta bestelako 
zergen bidez, 7.746 euro itzultzen dizkiete laneratze-enpresek herri administrazioei 
laneratze-lanpostu bakoitzeko. Beraz, kontuan hartzen badugu laneratze-lanpostu 
bakoitzeko herri administrazioek 13.383 euroko diru-laguntza ematen dietela la-
neratze-enpresei, langile baten benetako kostua 5.637 eurokoa da.

11 FAEDEIren 2010eko Gizarte Txostenaren Txosteneko datuak.
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Bestetik, gizarte-bazterketa pairatzen duen pertsona bakoitzak 11.400 euro ingu-
ruko kostua du gizarte-laguntzetan eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentan.

Nahiz eta beren lana egiteko diru-laguntza publikoak jaso, laneratze-enpresek 
fluxu ekonomikoa sortzen dute eta, haiei esker, herri erakundeek dirua aurrezten  
dute laneratze-langile bakoitzeko (gizarte kostu txikiagoa baitute zerbitzutan na-
hiz errenta pasiboetan). Onura horiek guztiek laneratze-enpresak sozialki eta eko-
nomikoki errentagarriak direla frogatzen dute. 

Laneratze-enpresak baliabide iraunkorra dira

Beren funtzionamendu arauen arabera funtzionatzen dute laneratze-enpresek 
merkatuan. Laneratze-enpresek, gainerako enpresek ez bezala, pertsonak gizarte-
ratzen eta laneratzen dituzte. Horixe da laneratze-enpresen bereizgarria. Krisial-
dian egonda ere, lan- eta produkzio-ingurunera egokitzeko gai direla erakutsi dute 
laneratze-enpresek 2010ean. 

Produktuak saltzetik eta zerbitzuak eskaintzetik izan dute laneratze-enpresek 
2010eko diru-sarreren %69,54. Haien diru-sarreren %28,53, ordea, diru-laguntza 
publikoetatik dator. Beraz, gizarte-gastu izateaz gain, diru-laguntza publikoak 
gizarte-inbertsio ere badira. 

LEen guztizko fakturazioa %4,3 igo da 2009. urtearen aldean. Bezero-zorroaren 
%86 bezero pribatuak dira, eta %14 sektore publikokoak.

Izaera profesionala eta gizarte konpromisoa

LEek prestakuntza teknikoa eta konpromiso soziala duten langile kualifikatuak di-
tuzte, eta horri esker bete egiten da LEen helburu bikoitza: merkataritza jarduerak 
egitea eta laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonentzako laneratze-lana sortzea.

Horrela, 68 laguntza-teknikariren eta 100 ekoizpen-teknikariren laguntza-teknikoa 
izan dute 44 LEek 2010ean. 

Gizarte ekintza

Bestalde, laneratze-enpresen sustatzaile gehienek gizarte ekintza dute sorburu, hau da, 
erakunde sustatzaileen %93 hirugarren sektoreko irabazi asmorik gabeko gizarte esku-
hartzeko erakundeak dira –elkarteak, fundazioak, eta gizarte-ekintzako kooperatibak.
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Bultzatzen jarraitu behar dugun tresna dira

ELaneratze-langileetatik, 385 pertsonak jaso zuten aurretik Diru-sarrerak Bermatzeko 
Errenta, hau da laneratze-langileen %60,5ek.

Azkenik, laneratze-enpresen kokalekuari dagokionez, alde handia dago oraindik es-
kualde baten eta bestearen artean. Horrela, hiru lurralde historikoetatik laneratze-
enpresa gutxien dituena Gipuzkoa da (7 enpresa, hau da, laneratze-enpresen %16). 
Bizkaian daude laneratze-enpresa gehien (%66, hots, 29 laneratze-enpresa). Ara-
ban, aldiz, 8 daude (laneratze-enpresen %18). Beraz, Araba eta Gipuzkoan sustatu 
beharko lirateke, nagusiki, laneratze-enpresak

Lan egiten jarraitzeko erronkak

Laneratze-enpresek hainbat indargune dituzte, besteak beste, –krisialdi 
ekonomikoaren garaian, batez ere– pertsonak gizarteratzeko eta 
laneratzeko tresna dira. Euskadik, bere aldetik, orain baino gehiago 
sustatu behar ditu enpresa horiek.

Horrez gain, honako erronka hauek ere baditugu epe ertainean lantzeko:

)  Laneratze-enpresen eta laneratze-lanpostuen kopurua handitzea, 
bai eta horien banaketa geografikoa orekatzea ere.

)  Laneratze-enpresek jasotzen dituzten diru-laguntza publikoak 
eguneratzea, azken urteotan ez batira igo. Bereziki, laguntza-te-
knikarietarako laguntzak eguneratu behar lirateke, neurri horrek 
hobetuko bailuke laguntza-langileen eta laneratze-langileen arte-
ko ratioa.

)  Laneratze-enpresentzako merkatu publikoak babestea eta, sektore 
publikoko kontratuei buruz estatuan nahiz erkidegoan indarrean 
diren legeekin bat etorriz, gizarte-klausulak ezartzea kontratazio 
publikoaren prozesuetan.

)  Laneratze-enpresei egokitutako finantzazio-ildoak lortzeko erraz-
tasunak ematea, bai eta enpresak sortzeko eta garatzeko ere –ho-
riek denboran iraunkor izan daitezen–.
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)  Ekoitziak eta zerbitzuak orain baino ugariagoak izan daitezela sus-
tatu, batetik, iraunkortasun ekonomikoa handitzeko eta, bestetik, 
merkatu arruntean laneratzeko aukerak handitzeko.

)  Gizarte-merkatuak sustatzeko asmoz, enpresen arteko lankidetza 
eta laneratze-enpresen arteko merkataritza-trukeak sustatzea.

)  Laneratze-enpresak ikusgai bihurtzea gizartearen eta, bereziki, era-
gile sozioekonomikoen begietara.

2008-2010 bitartean, azkenik, krisialdi ekonomikoan izan dira enpresak. 
Hala ere, baiezta eta nabarmen dezakegu laneratze-enpresek egiteko 
ekonomiko eta soziala bete dutela eta, egun ere, hura betetzen ari direla. 
Iraunkortasun ekonomikoaren erronka beren gain hartuz, laneratze-
enpresek enplegua sortu dute eta, horrez gain, haien egiteko soziala 
bete, hau da: gizarte-bazterketa jasaten duten eta, hortaz, egunez egun 
laguntzaren beharra duten pertsonak laneratzea.


