
Gizarteratzeko eta Laneratzeko 
Enpresak Euskadin

Laguntzailea:

20
11

ko
 g

iza
rt

e-
tx

os
te

na



Gizarte-txostenean parte hartu duten Gizatea elkarteko laneratze eta gizarteratze enpresak, guztira. 44 GLE

Estatuko guztietatik, Gizatea elkarteko bazkide diren laneratze eta gizarteratze enpresen kopurua.* %26,3

Pertsonei buruzko datuak**

Langile kopurua –Laneratze eta gizarteratze prozesuan eta prozesutik at–. 1.303 pertsona

Gizarteratze langileak. 671 pertsona

Lansaio osoko lanpostuak –Laneratze prozesuan eta prozesutik at–. 751 lanpostu

Lansaio osoko laneratze lanpostuak. 474 lanpostu

Ibilbidea amaitzean, lan-merkatuan sartzen diren pertsonen ehunekoa. 52,6

Datu ekonomikoak

Sarrerak, guztira (E). 29.404.023,62

Fakturazioa, guztira (E). 18.653.787,07

Ustiapen diru-sarreretatik, diru-laguntza publikoen ehunekoa. 31,59

Langileen kostuak (E). 17.417.811,43

Sortutako Balio Erantsi Gordina (E). 18.390.496,68 

Laneratze enpresek herri administrazioei itzultzen dieten zenbatekoa

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

3.346.555,35

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

7.054,29

*  Erreferentzia moduan FAEDEIko 2011ko Gizarte Txostenean parte hartu duten 167 gizarteratze eta laneratze enpresa hartu dira.
**  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.

2011n Gizatea elkarteko bazkide izan diren laneratze  
eta gizarteratze enpresei buruzko daturik garrantzitsuenak

Bilbao - 20
Durango- 1
Getxo- 2
Igorre- 1
Iurreta- 1
Ortuella- 1
Arrigorriaga- 1
Etxebarri- 1
Barakaldo - 1

Donostia-San Sebastián - 3
Irun - 1

Oñati - 1
Lasarte-Oria - 1

Errenteria - 1

Vitoria-Gasteiz - 6
Arkaute -1
Laudio - 1

%18

%16
%66

Banaketa geografikoa



Forma juridikoa (%)

82 Sozietate mugatua

16 Kooperatiba sozietatea

2 Lan-sozietatea

Lanpostuen banaketa, generoaren arabera

Emakumezkoak 
%56,8

Gizonezkoak 
%43,2

•  Laneratze prozesuan • Laneratze prozesutik at  
dauden langileak          dauden langileak

Pertsonen 2010-2011ko bilakaera, guztira. 
Laneratze eta gizarteratze enpresak

2010 2011

Guztira
1.204

Guztira
1.303

574 632

630 671

Esparru geografikoa (%)

39 Probintziala

25 Autonomikoa

23 Tokikoa

11 Estatu mailakoa

2 Nazioartekoa

2009-2011ko laneratze proseuzan dauden pertsonen bilakaera

2009 2010 2011

0

0

0
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0

0

0

0

600

0700

611 630

671

%6,5eko igoera, 2010. 
urtearen aldean
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 Diru-sarrerak (%)

Laguntza publikoak

Laguntza pribatuak

Ustiapeneko beste 
diru-sarrera batzuk

Salmentak

1

5

31

63

Diru-sarrerak Zenbatekoa (e) %

Laguntza publikoak 9.051.394,59 30,70

Laguntza pribatuak 238.724,75 0,81

Ustiapeneko beste 
diru-sarrera batzuk

1.460.117,21 4,97

Salmentak 18.653.787,07 63,44

Guztira 29.404.023,62 100,00

15.187.202
16.844.254 17.603.824 18.653.787

%6ko igoera, 2010. 
urtearen aldean

2008 2009 2010 2011

2008-2011ko fakturazioaren bilakaera (e)

2009-2011ko laguntza publikoen bilakaera (e)

2009 2010 2011

% 25eko igoera, 2010. 
urtearen aldean

6.478.144
7.222.659

9.051 .395

Diru-laguntza motak (%)

27

3 Diru-laguntza 
pribatuak

70 Laguntza
publikoak LGEei 

Beste laguntza publikoak 

Bezero-zorroa 2011

Sektore publikoa 
%20

Bezero pribatuak 
%80

Jarduera sektoreak (%)

Zerbitzuak

Industria

Eraikuntza

Nekazaritza, 
abeltzaintza eta 
arrantza

84,1

9,1

4,5

2,3
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Gizatea Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadiko Enpresen Elkarteko bazkide 
diren enpresa guztien gizarte memoria duzue hau.1

Hainbat helburu betetzeko eta hainbat arrazoirengatik egin dugu agiri hau: 

•  Gaur egun gizarteratze eta laneratze enpresek (hemendik aurrera, GLE) egi-
ten duten lan sozial eta ekonomikoaren gaineko informazio handiagoa 
eskaintzea gizarteari. Hortaz, herritarrei informazioa emateko eta he-
rritarrak gai honekiko sentikor bihurtzeko baliagarri izan behar da agiri hau.  

•  Komunikazio-tresna izatea herri administrazioentzat, enpresentzat, gizar-
te-erakundeentzat, hedabideentzat eta finantza-erakundeentzat.

1  Memoria hau gauzatzeko, metodologia kuantitatiboaz baliatu da, zenbakizko eta alderagarriak diren 
adierazleen hautaketa oinarri hartuta; adierazleok eztabaidatu eta adostu dira, Gizarteratze eta Laneratze 
Enpresen Enpresa Elkarteen Federazioan (FAEDEI) Espainiako Estatuko gizarteratze eta laneratze lurralde 
elkarte guztiek osatutako talde batean. Ondoren, adostutako adierazleak FAEDEIko kide diren enpresa guztiek 
erabilitako aplikagarri batean bildu ziren. Horrela, bada, datu horiek Gizatearen beraren gizarte txostena 
egiteko ere balio izan dute. 

Aurkezpena
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•  Irudi bat edukitzea, Gizatea erakundeko bazkide diren 44 laneratze eta 
gizarteratze enpresen egungo egoera ekonomikoari eta sozialari buruz. Horri 
esker, laneratze eta gizarteratze enpresen taldeak bere burua ebaluatu ahal 
izango du, eta indarguneak nahiz erronkak ezagutu. 

Hau guztiagatik, agiri honen bidez, ekonomiaren eta enpresaren alorrean nahiz 
gizartearen alorrean GLE-ek egiten duten lanaren berri eman nahi zaie gizarteari 
eta erakunde publiko zein pribatuei. 

2011n, Gizatea elkarteko bazkide diren 44 laneratze eta gizarteratze enpresei 
buruzko informazioa eta horien analisia bildu dugu memoria honetan. EAEn, guz-
tira, 53 GLE daude erregistraturik gaur egun.2

Azkenik, laneratze enpresak arautzen di-
tuzten Estatuko legeen arabera,3 gizar-
te-enpresek, beste agiri batzuen artean, 
enpresaren jardueraren balantze soziala 
aurkeztu beharko dute urtero. Balantze 
horren barruan izango dira: memoria 
ekonomikoa eta soziala, lan-merkatu 
arruntean izandako laneratze maila eta 
plantillaren osaera, egindako laneratze 
jarduerei buruzko informazioa, eta hu-
rrengo ekitaldirako aurreikuspenak. 44 
laneratze enpresen txosten bateratu hau 
egiteko, erakunde bakoitzaren balantze 
sozialak hartu ditugu oinarri, eta txos-
tenaren emaitzarik azpimarragarrienak 
jaso ditugu. 

Honen bidez, Gizateako bazkide diren 
laneratze eta gizarteratze enpresen la-
naren berri izango dugu, bai eta Euska-
din ekonomia sozial eta solidarioa sus-
tatzearen alde enpresa horiek egindako 
lanaren berri ere.

2  Eusko Jaurlaritzaren Gizarteratze eta Laneratze Enpresen Erregistroaren datuen arabera, 2012/11/12an.  
3  Gizarteratze eta laneratze enpresen erregimena arautzeko abenduaren 13ko 22/2007 Legearen 5. artikulua. 

(EAO, 299. zk.)
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Informazio Soziala

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

Lansaio osoko 751 lanpostu; horietatik, 474 gizarteratze 
postuak dira, 2010ean baino 10 gehiago.

1.303 langile; horietatik, 671 gizarteratze eta laneratze 
prozesuan daude.

740 emakume; horietatik, 386 laneratze arloko emakume 
langileak dira.
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Gizarte-bazterketa jasaten duten edota hura jasateko arriskuan dauden emaku-
mezkoak eta gizonezkoak laneratzeko dispositiboa dira laneratze enpresak. Ho-
rixe da haien egitekoa. Laneratze enpresek 2011n egindako lanaren berri emateko 
asmoz, beraz, gizarteratze eta laneratze enpresen egiteko nagusiaren emaitzarik 
azpimarragarrienak aztertuko ditugu atal honetan. 

Plantillaren egitura eta lanpostu kopurua

Lansaio osoko 751 lanpostu egon ziren 44 LEetan; %63,1 laneratze prozesukoak, 
eta, %36,9 berriz, prozesutik kanpokoak. Taula honetan, gizarteratze eta la-
neratze enpresek nahiz erakunde sustatzaileek kontratatutako langileak eta 
horien funtzioak jaso ditugu:

La
ne

ra
tz

e 
en

pr
es

ak

Lanpostua Gizonak Emakumeak Guztira

La
ne

ra
tz

e 
la

ng
ile

ak Zuzendaritza / Gerentzia 0 0 0

Laguntza teknikaria 0 0 0

Produkzioa / Merkataritza 84 46 130

Administrazioa 1 4 5

Beste funtzio batzuk 122 217 339

La
ne

ra
tz

e 
pr

oz
es

ut
ik

 
ka

np
ok

o 
la

ng
ile

ak Zuzendaritza / Gerentzia 15 7 22

Laguntza teknikaria 19 23 42

Produkzioa / Merkataritza 66 61 127

Administrazioa 3 9 12

Beste funtzio batzuk 22 52 74

Guztira 332 419 751

Er
ak

un
de

 s
us

ta
tz

ai
le

a

Lanpostua Gizonak Emakumeak Guztira

La
ne

ra
tz

e 
pr

oz
es

ut
ik

 
ka

np
ok

o 
la

ng
ile

ak Zuzendaritza / Gerentzia 19 6 24

Laguntza teknikaria 12 28 40

Produkzioa / Merkataritza 13 13 26

Administrazioa 2 10 12

Beste funtzio batzuk 3 9 12

Guztira 48 66 114
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Bilakaerak 2010eko lanpostu guztien aldean %4,1eko murrizketa erakusten du, eta 
hori, hain zuzen ere, laneratze prozesutik kanpoko 42 lanpostu murriztearen ondo-
rio da. Laneratze lanpostuei dagokienez, %2,2 modu positiboan eboluzionatu dute, 
izan ere, 10 lanpostu gehiago daude joan den urtearen aldean. 

GLE-etako lanpostuen bilakaera

2009 2010 2011

Laneratze prozesuko lanpostuak 365 464 474

Laneratze prozesutik kanpoko lanpostuak 309 319 277

Guztira 674 783 751

Gizarteratze eta laneratze lana

Gizarte-bazterketa jasaten duten edo baztertuak izateko arriskuan diren langabeak gizar-
teratzearen eta laneratzearen alde lan egiten dute gizarteratze eta laneratze enpresek.4

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, 
gizarteratze eta laneratze langile gehienak ondoko gizarte-talde hauetakoak direla 

4  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 Dekretua-
ren 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 be-

tetzeagatik, bizikidetza unitate bat ez eraikitzeagatik edota laguntzak jasotzeko legez ezarritako gehie-
nezko 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 erre-
habilitazio 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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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.

•  Laneratzea eta DBE: laneratze arloko langileen jatorriari 
dagokionez, 369k Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen 
zuten aurretiaz, hau da, 2011. urtean GLE-etan lan egin duten 
laneratze prozesuko pertsonen %55.

2011n DBE jaso zuten laneratze 
prozesuko langileak

369 

2009 2010 2011

226 385 369

Laneratze prozesuan dauden langileak

2011n, laneratze prozesuan dauden 671 pertsonak egin dute lan 44 GLE-etan; ho-
rietatik, %57,5 emakumeak izan dira, eta, %42,5, berriz, gizonak. Laneratze proze-
suan ez dauden langileak 632 izan dira. 

GLE-etako pertsonak 
guztira 2011n

Araba Bizkaia Gipuzkoa Euskadi Total

Laneratze prozesuko emakumeak 66 245 75 386

740Laneratze prozesutik kanpoko 
emakumeak

50 208 96 354

Laneratze prozesuko gizonak 35 219 31 285

563Laneratze prozesutik kanpoko 
gizonak

72 192 14 278

Guztira 223 864 216 1.303 1.303
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•  2011ko abenduaren 31n, hilabete horretan laneratze prozesuan 
dauden 495 pertsona daude lanean, aurreko urtean baino 17 
pertsona gehiago. Laneratze prozesuan dauden pertsonetatik, 
%60,5 emakumeak ziren eta %39,5 gizonak.

Laneratze prozesuan dauden langileak kontratatzeko moduak

GLE-etan laneratze prozesuan dauden langileak kontratatzeko moduari dagokio-
nez, aipatzekoa da 2011n egindako kontratuen %74 44/2007 Legean aurreikusitako 
kontratu espezifikoak izan direla. Kontratuaren araberako banaketa hurrengoa da: 

Laneratze kontratuak, 44/2008 Legea Kop. %

Mugagabeak 67 9,5

Epe mugatuko aldi baterakoak 229 32,5

Enplegua sustatzeko aldi baterakoak 296 42,0

Kontratu normalizatuak Kop %

Mugagabeak 16 2,3

Iraupen mugatukoak (lana, produkzioaren egoera, bitartekotasuna) 65 9,2

Aldi baterakoak (praktikak, minusbaliatuak) 0 0,0

Bestelakoak (kooperatibistak, autonomoak, beste kontratu batzuk 
minusbaliatuentzat, bestelako akordioak...)

32 4,5

Guztira 705 100

2011ko abenduaren 
31n GLE-etan zeuden 
pertsonak, GUZTIRA

Laneratze 
prozesuan dauden 

pertsonak

Laneratze 
prozesuan 
ez dauden 
pertsonak

Total

Emakumeak 283 187 470

Gizonak 212 154 366

Guztira 495 341 836
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Laneratze prozesuan dauden langileen lanaldi-mota

Kontratuen %58,6 lansaio osokoak izan dira eta %41,4 lansaio partzialekoak. 

Generoka banatuta, 
nabarmentzekoa da 
lansaio partzialeko 
ehuneko handia (%66,43) 
emakumeen artean. 

Lansaio osoei eta partzialei 
dagokienez, 2009-2011ko 
bilakaerak oso datu antzekoak 
erakusten dizkigu, eta, 
azken urtean, lansaio osoko 
kontratuen ehunekoa %3,6 
areagotu da. 

GLE-etan aritutako denbora

Indarreko legediaren 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. 

Goiko taula horretan, 
gizarteratzeko eta 
laneratzeko pertsonen 
egoerari buruzko 2011ko 
informazioa jaso da. 
Laneratze prozesuan 
dauden langileen %16,1ek 
sei hilabete baino gutxiago 
zeramatzan gizarteratze eta 
laneratze enpresan; %27,4k, 
aldiz, bi urte baino gehiago.

Laneratze prozesuan dauden pertsonei 2011n 
egindako kontratuak

Lansaio osoa % Lansaio partziala %

Emakumeak 50,25 66,43

Gizonak 49,75 33,57

Guztira 100 100

Laneratze prozesuan dauden pertsonen 
kontratuen bilakaera

2009 2010 2011

Lansaio osoa 55,8 55,0 58,6

Lansaio partziala 44,2 45,0 41,4

Guztira 100 100 100

GLE-etan aritutako denbora (%)

2009 2010 2011

6 hilabete baino gutxiago 17,7 17,7 16,1

6 eta 12 hilabete artean 24,8 22,2 21,6

Urte 1etik 2 urtera 28,5 35,6 34,9

2 urtetik 3 urtera 29,0 24,5 27,4

Guztira 100 100 100
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Laneratzea

1.  Laneratze prozesuan dauden pertsonei 
buruzko hainbat datu

2009 2010 2011

Kop. % Kop. % Kop. %

Laneratze prozesuarekin jarraitu zutenak 286 46,8 413 65,6 434 64,7

Amaitu aurretik, laneratze prozesua bertan 
behera utzi zutenak

37 6,1 57 9,0 32 4,8

Gizarteratze eta laneratze kontratua amaitu 
zutenak5 z/g z/g z/g z/g 53 7,9

Gizarteratze eta laneratze prozesua amaitu 
zutenak

288 47,1 160 25,4 152 22,6

Guztirak 611 100 630 100 671 100

2011n 671 lagun izan ziren laneratze prozesuan. Horietatik 152k (%22,6) prozesua 
amaitu zuten; 53k (%7,9) kontratua amaitu zuten; 32k (%4,8) bertan behera utzi 
zuten, eta 434k (%64,7) prozesuarekin jarraitu zuten. 

Prozesua amaitu zuten 152 lagunetatik 67k (%44,1) enpresa arruntetan aurkitu dute 
lana; 13 (%8,5) gizarteratze eta laneratze enpresan geratu dira, laneratze prozesukoa 
ez den plaza bat betetzen. Azkenik, gizarteratze prozesua amaitu duten pertsonetatik 
72k (%47,4) ez dute lanik aurkitu. 

5

2.  Laneratze prozesua amaitu zutenen 
laneratzea

2009 2010 2011

Kop. % Kop. % Kop. %

Merkatuan, besteren kontura 187 65,0 68 42,5 59 38,8

Merkatuan, bere kontura6 z/g z/g z/g z/g 8 5,3

Laneratze enpresan geratu dira 30 10,0 14 8,8 13 8,5

Langabezian 71 25,0 78 48,7 72 47,4

Guztirak 288 100 160 100 152 100

Beraz, laneratze prozesua amaitu dutenen %52,6k (hots, 80 lagunek) lana aurkitu 
dute 2011n. 

5-6  Datu hau gizarte txosten honen ondorioz eskatu da. Ez dago aurreko urteetako informazio bereizirik.
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Laneratzearen bilakaerari dagokionez, jaitsiera nabarmena izan da 2010az geroztik: 
%75etik (2009an) %52,6ra (2011n). Arrazoietako bat krisi ekonomikoa izan daiteke, 
laneratzeko aukerak zailtzen baititu, batez ere, ohiko merkatuan. 

Bestetik, laneratutako pertsonek egiten duten lan mota aztertzen badugu, gizonek 
eta emakumeek jarduera hauek egiten dituztela antzeman daiteke: 

• �Emakumeen kasuan, nabaritzekoa da hurrengo sektoreetan izandako lane-
ratzea: garbiketa eta etxeko zerbitzua (%44), ostalaritza (%25), merkataritza 
(%12) eta pertsonen zaintza (%9).

• �Bestetik, gizonezkoen laneratzea handia izan da hurrengo sektoreetan: in-
dustria (%28), eraikuntza (%16), Hiri Hondakin Solidoen (HHS) berreskura-
pena (%16), merkataritza (%12), garbiketa (%8) eta elektrizitatea (%8). Era 
berean, autoenpleguko proiektuak garatu dituzten pertsonen %12 dago. 

Nolabaiteko lotura dago laneratze enpresetan prestakuntza eta lan prozesuetan parte 
hartzearen eta pertsona horiek, gerora, ohiko merkatuan laneratzearen artean. 
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Informazio ekonomikoa

GLE-en %84,1ek zerbitzuen sektorean egiten dute   lan.

18.653.787 € ondasun eta zerbitzuen salmenta-
kontzeptuan, 2010ean baino %6 gehiago.

9.051.395 €  jaso dituzte GLE-ek laguntza publikoetan.
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Jardueren dibertsifikazioa
GLE-en %84,1ak zerbitzuen hirugarren sektorean lan egiten du; %9,1ak erai-
kuntzan, %4,5ak industrian eta enpresa bakar batek (%2,3) nekazaritzan. GLE-ek 
hainbat jarduera egiten dituzte; esaterako, 8 enpresek ostalaritza eta cateringeko 
jarduerak egiten dituzte (%14); 6 enpresek handizkako eta txikizkako merkataritza 
jarduerak garatzen dituzte (%11); 5 enpresek lorezaintza zerbitzuak hornitzen di-
tuzte (%9); eta 5 enpresek hondakinak bildu, tratatu, balorizatu eta deuseztatzeko 
jarduerak egiten dituzte (%9); besteak beste.

Jarduera ekonomikoak

Metalurgia

Makinak eta ekipoak konpondu eta 
instalatzea

Alokairu jarduerak

Basogintza, baso ustiapena

Lurreko eta hoditeria bidezko garraioa

Motordun ibilgailuen eta motozikleten 
salmenta eta konponketa

Kautxuzko eta plastikozko produktuak 
fabrikatzea

Produktu metalikoak fabrikatzea, makinak 
izan ezik

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza

Egur industria

Ehungintza

Olgeta eta entretenimendua

Posta jarduerak

Beste zerbitzu pertsonal batzuk

Arte grafikoak

Enpresei zuzendutako jarduera osagarriak

Hezkuntza eta enplegua

Eraikuntza, birgaitzea eta lehengoratzea

Gizarte zerbitzuetako jarduerak

Hondakinen bilketa, tratamendua, 
balorizazioa eta deuseztapenak

Eraikinetako eta lorezaintza zerbitzua

Txikizkako eta handizkako merkataritza

Janari eta edari zerbitzuak

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

%2 (1)

%2 (1)

%2 (1)

%2 (1)

%2 (1)

%2 (1)

%2 (1)

%2 (1)

%2 (1)

%2 (1)

%4 (2)

%4 (2)

%4 (2)

%4 (2)

%4 (2)

%4 (2)

%5 (3)

%5 (3)

%5 (3)

%9 (5)

%9 (5)

%11 (6)

%14 (8)
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Diru-sarreren iturriak

Euskal GLEak %63,4 finantzatzen dira, zerbitzuen salmentengatik eta prestazioa-
gatik lortzen dituzten diru-sarreren bitartez. 44 GLE-ek lortutako diru-sarrerak 
zerbitzuen salmentengatik eta prestazioagatik 18.653.787,07 euro dira. Bilakae-
ra positiboa egon da diru-sarreren iturri guztien aldean. Diru-sarrerek, guztira, 
%16,2ko aldeko bilakaera izan dute, 2010ekoaren aldean.

Diru-sarreren iturriak 2009 (e) 2010 (e) 2011(e)

Laguntza publikoak 6.478.144 7.222.659 9.051.395

Laguntza pribatuak 153.529 262.093 238.725

Beste diru-sarrera batzuk 118.562 226.448 1.460.117

Salmentak 16.844.254 17.603.824 18.653.787

Guztiak 23.594.489 25.315.024 29.404.024

Aztertutako 44 laneratze eta gizarteratze enpresak 2011n izandako fakturazioa, 
guztira, 18.653.787 eurokoa izan da, eta, beraz, %6 igo da 2010. urtearen aldean.

GLE-en fakturazioaren batez bestekoa 
423.949,7 eurokoa izan da; 21 enpresa 
batez bestekoaren gainetik daude, 
eta gainerako 23ak, berriz, azpitik. 
Era berean, 751 lanpostutarako 
fakturazioaren batez bestekoa 24.838,6 
eurokoa izan da, lanpostu bakoitzeko.

Fakturazioaren bilakaera (€)

2009 2010 2011

16.844.254 17.603.824 18.653.787

Laguntza publikoak eta pribatuak

Laguntza publikoei dagokienez, diru-sarreren %28,4 dira, hau da, 9.051.394,5 €. 
Laguntza pribatuak 238.724,75 eurokoak izan dira, hau da, %0,8. GLE-ek jasotzen 
dituzten laguntza publikoak mota ezberdinetan banakatzen6 dira:7

7  GLE-ei zuzendutako laguntza publikoak: laneratzerako, laguntza teknikarientzat, ekoizpen teknika-
rientzat , inbertsioetarako, laguntza teknikorako eta bestelakoetarako. GLE-ei zuzenduriko laguntza 
espezifikoez gainera, bestelako laguntza publikoak ere jaso daitezke.
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2011ri egotzitako laguntza ekonomikoak (e)

GLE-ei zuzendutako laguntzak (laneratzeko enplegua) 4.713.015,44

GLE-ei zuzendutako laguntzak (produkzio teknikariak) 639.107,43

GLE-ei zuzendutako laguntzak (laguntza teknikariak) 336.459,50

GLE-ei zuzendutako laguntzak (inbertsioak) 716.286,75

GLE-ei zuzendutako laguntzak (laguntza teknikoak) 23.362,00

GLE-ei zuzendutako laguntzak (beste kontzeptu batzuk) 101.656,33 

GLE-ei emandako laguntzak, guztira 6.529.887,45

Bestelako diru-laguntza publikoak 2.521.507,14 

Diru-laguntza pribatuak 238.724,75 

Diru-laguntzak, guztira 9.290.119,34 

Egindako azterketaren arabera, GLE-ei ematen zaizkien laguntza publikoen %52,1 la-
neratzeko enplegua sortzeko eta mantentzeko erabiltzen da, joan den urtean baino 
%8 gutxiago. Laguntza moten arabera banatzen badira, horien %72,1 GLE-en bera-
riazko laguntza publikoei dagokie, eta %27,9, aldiz, bestelako laguntza publikoei. 

Bezero-zorroaren osaera
GLE-ek produktuak eskaintzen dituzte merkatuan, gainerako enpresek dituzten arau 
berberekin lehiatuz. Beraien bezero-zorroaren %80 bezero pribatuek osatzen dute 
(enpresak, erakunde pribatuak eta partikularrak), eta %20, berriz, herri-administra-
zioek eta sektore publikoak. 

Azterketa ekonomikoa
Aztertutakoaren arabera, 24 GLEk emaitza positiboarekin amaitu dute 2011, eta 
gainerako 20k, berriz, emaitza negatiboarekin. 

Txosten honetan aztertutako laneratzeko eta gizarteratzeko 44 enpresek 
18.357.817,0 euroko Balio Erantsi Gordina (BEG)8 izan dute, 2010ean baino %26,5 
gehiago.

8  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.



19

Emaitzen kontua 2009 (e) 2010 (e) 2011 (e)

Ustiapeneko sarrerak 23.594.486,0 25.171.996,0 29.285.778,7

Lehengaien eta salgaien 
kontsumoa

-5.195.361,0 -4.483.688,1 -4.349.404,1

Kudeaketa arrunteko beste 
gastu batzuk

-4.249.157,0 -6.176.008,8 -6.578.557,6

Balio Erantsi Gordina 14.149.971,0 14.512.299,1 18.357.817,0

Ezohiko emaitzak -21.195,0 -78.962,0 32.679,7

Sortutako Balio Erantsi 
Gordina

14.171.166,0 14.433.337,1 18.390.496,7

2011ko BEG aztertuz gero (18.390.496,7 €), langileen gastuak estali dira -bai 
egiturazkoak bai laneratzekoak-, baita dagozkien finantza-gastuak ere.  
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Itzulkin Ekonomikoa

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

Atal honetan, laguntza horien parte baten itzulkina aztertuko 
da, bai eta gizarteratze eta laneratze plaza baten balio 
errealaren zenbatespena ere.
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Gizateako enpresek egindako ekarpen esanguratsuenen datuak

Gizarte-txostenean parte hartu duten Gizateako gizarteratze eta 
laneratze enpresa guztien kopurua

44 GLE

2011ko plantilla (laneratzeko prozesukoak eta laneratzeko  
prozesukoak ez direnak)

1.303 enplegu

2011n gizarteratze eta laneratze enpresetan aritutako laneratze 
prozesuko pertsonak, guztira

671 enplegu

Lansaio osoko lanpostuak (laneratze prozesuan eta prozesutik at) 751

Lansaio osoko laneratze lanpostuak. 474 lanpostu

Fakturazioa (e) 18.653.787,07

Diru-laguntza publikoen ehunekoa, ustiapeneko diru-sarreretatik 31,59

Langileen gastuake) 17.417.811,43

Herri-administrazioei egindako diru-sarrerak

Fiskalitatea

Herri-administrazioei egindako diru-sarrerak Zenbatekoa, urteko

BEZ (e) 775.519,04

Sozietateen gaineko Zerga (e) 49.839,71

Beste zerga batzuk (e) 20.008,63

PFEZ (e) 874.766,52

Guztira, diru-sarrerak 1.720.133,90 

Itzulkin Sozialaren kalkulua
 Itzulkina kalkulatzeko, urtean, 14.376,47 €9 gordin kobratzen dituen gizarteratze 
eta laneratze prozesuko langile baten soldata hartu da oinarri. GLE-ek hainbat 
sektoretan esku hartzen dute (eraikuntza, garbiketa eta birziklapena, askotariko 
soldata mailekin), eta, ondorioz, konparazioak behar bezala egitea ahalbidetzen 
duen batez bestekoa finkatu da. 

9  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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Zenbateko horri (14.376,47 €, urtean) hurrengo kontzeptuak aplikatu zaizkio: 
Enpresako Gizarte Segurantza, Langilearen Gizarte Segurantza, PFEZ, BEZ, Sozieta-
teen gaineko Zerga eta Beste zerga batzuk. 

GLE-en ekarpena, gizarteratze 
eta laneratze prozesuan dauden 

pertsonak kontratatzeagatik

Zenbatekoa, 
LP/urteko

LP kopurua 
(laneratze 
postuak)

Estatuari, 
guztira, egindako 

diru-sarrerak

Enpresako Gizarte Segurantza (e) 4.366,81

474

2.071.613,08

Langilearen Gizarte Segurantza (e) 886,61 420.606,20

PFEZ (e) 676,12 320.751,33

BEZ (e) 1.031,82 489.497,38

Sozietateen gaineko Zerga (e) 66,31 31.458,17

Beste zerga batzuk (e) 26,62 12.629,18

Guztira 7.054,29  3.346.555,35 

Hori horrela, laneratze postuagatiko itzulkina 7.054,29 €-koa da. Maila globalean, 
laneratzeko 474 lanpostuen itzulkina 3.346.555,35 €-koa izan da 2011n.

Laguntzen/itzulkinen alderaketa: Gizarteratze eta laneratze 
lanpostuaren benetako kostua 
GLE-ek jasotzen dituzten laguntza publikoen eta herri-administrazioen itzul-
kinaren artean konparaketa egiteko, hurrengo kalkulua egin da, honako alderdi 
hauek kontuan hartuz: GLE-ei ematen zaien laguntza publikoa –guztira- laneratze 
lanpostu (LL) guztizkoen eta laneratze lanpostuagatiko itzulkin sozialaren gain 

Laguntza-itzulkin arteko aldea.
 Laneratze-plazaren benetako kostua

GLE-ei emandako 
diru-laguntza (e)

13.764,52

Itzulkina (e) 7.054,29

Benetako kostua 6.710,23

Egindako estimazioen 
arabera, laneratze 
prozesuan dagoen pertsona 
baten kostua 6.710,23 
eurokoa litzateke.
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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: 

• �Pertsonak gutxieneko errenta gisa (batez beste) jasotzen duena.

• �3.000 euroko zenbatekoa kalkulatu da, pertsonak jasotzen dituen beste la-
guntza 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 Unibertsitatearen arteko lankidetzaren bitartez egindako 
azterlanean.10

Lehen mailako arretako gizarte zerbitzuak
Pertsona 

bakoitzeko kostua

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

243

Arreta psikologikoa (e) 854

Gizarte eta  hezkuntza arreta 287

Guztira 1.384

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

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

Euskadi 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (e) 8.400,00

Laguntza sozialak (e) 3.000,00

Guztira 11.400,00 

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

 Euskadi 

Kostua Gizarteratze eta Laneratze Enpresa batean (e) 6.710,23

DBE eta laguntza sozialen kostua (e) 11.400,00 

Aldea 4.689,77

Horrela, bada, 4.689,77 euroko aurrezpena aurreikusten da, laneratze postu 
bakoitzeko. 
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Zenbait erronka gizarteratze 
eta laneratze enpresen 
sektorearentzat
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Aurten ere, aipatzekoa da sektorearen inguruko enpresak enplegua sortu eta man-
tentzearen alde egiten ari diren apustua, egungo krisi ekonomikoa gorabehera. 
Horretarako, Gizateako enpresek krisiak erdeinatutako eta jotako kolektiboak 
enplegatzeko lan egiten dute. 

Horrenbestez, egindako ahalegina erakutsi ondoren, gizarteratze eta laneratze 
enpresen sustapen handiagoa egin beharra dago, batez ere, krisi ekonomikoko ga-
raiotan, pertsonen gizarteratze eta laneratzerako tresna gisa balia baitaitezke. 

Era berean, sektoreak hurrengo erronkak ere baditu, bai epe laburrera bai epe 
luzera:   

Gizarteratze eta laneratze enpresen kopurua. Ahalik eta gizarteratze eta laneratze 
enpresa kopuru handiena sustatzea, baita euren banaketa geografikoa orekatzea 
ere, hiru lurralde historikoetan. 

Gizarteratze eta laneratze enpresetako lanpostu kopurua. Laneratzeko plaza 
kopurua areagotzea, prestakuntza eta lan espazioak sortzeko bazterketa egoeran 
dauden pertsonentzat. 

Laguntza publikoak. GLE-ek jasotzen dituzten laguntza publikoak eguneratzean 
lan egitea, bereziki, laguntzarako teknikariei dagokienez; gisa horretan, laguntza-
rako langileen eta gizarteratze nahiz laneratze langileen artean ratioa positiboa 
izango da.

Koordinazioa. Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuarekin koordinazio eta kooperazio 
bideak hobetzen saiatzea, langabezian dauden pertsonen gizarteratze eta lane-
ratze aktiboa lortzeko. 

Kontratazio publikoa. Gizarteratze eta laneratze enpresetarako merkatu publikoak 
babestea sustatzea, baita klausula sozialak ezartzea ere kontratazio publikoko 
prozesuetan, sektore publikoko kontratuen Estatu mailako legeriari eta erkidegoko 
mailako legeriari dagokienez. 

Gizarteratze eta laneratze pertsonen kontratazioa. Gizarte bazterketa egoeran 
dauden pertsonentzako lanpostuak enpresetan erreserbatzea sustatzea, GLE-ek 
egiten duten lanari jarraitutasuna emateko. 

Finantziazioa. Gizarteratze eta laneratze enpresei egokitutako finantziazio il-
doak areagotzea, bai eta horiek sortzeko eta garatzeko ere, euren iraunkortasuna 
ahalbidetzeko.  
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Produktuen eta zerbitzuen dibertsifikazioa. Ekoizpena eta zerbitzuak ahalik eta 
gehien dibertsifikatzearen alde lan egitea, iraunkortasun ekonomikoa areagotzeko 
eta ohiko merkatuan laneratzeko aukerak handitzeko. 

Kooperazioartekotasuna eta merkatu soziala. Enpresen arteko kooperazioa eta 
gizarteratze eta laneratze enpresa berberen arteko merkataritza-trukaketak sus-
tatzea, merkatu sozialen garapena sustatuz.  

Ikusgarritasuna. Gizarteratze eta laneratze enpresen ikusgarritasuna sustatzea, bai 
gizartean bertan bai gainerako eragile sozioekonomikoen artean. 

Gizarteratzearekin arduratsuak diren enpresak. Enpresa arruntekin lan egitea, 
hauek, gizarte erantzukizun politiken alorrean, gizarteratze enpresen zerbitzuak 
kontratu edota azpikontratatu eta gizarteratze prozesua bukatu duten pertsonen 
laneratzea erraztu dezaten.

Ekonomia Soziala eta Solidarioa. Ekonomia Sozial eta zehazki ekonomia soli-
darioaren enpresa-sareekin harremanak bultzatu, gizarteari beren jardueraren er-
dian pertsonak jartzen dituzten eta barneratze praktikak garatzen dituzten eredu 
ekonomikoak aurkezteko eta merkatuen, enpleguaren eta enpresa kopuruaren 
hazkunderako onak diren lankidetza ekimenak ezartzeko.

Azkenik, kooperazio eta koordinazio ereduak dira langabeziaren eta gizarte baz-
terketaren kontra borroka egiteko orduan iraunkortasun eta eragin handiena izan-
go dutenak, eta, horrenbestez, kolaborazio ereduak landu eta eraikitzen jarraitu 
beharra dago, enpresa mota hauek bezalako proiektu sozialak eta ekonomikoak 
sustatzeko.  
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Gizarteratzeko eta Laneratzeko 
Enpresen zerrenda



Izen soziala Jarduera sektorea Telefonoa Lurraldea

ALKAR BIZIZ, S.L. Laguntza egoitza-establezimenduei. Beste zerbitzu pertsonal 
batzuk.

944 155 723 Bizkaia

AMAYA DIGITAL, S.L.U Edizioa, arte grafikoak eta euskarri grabatuen 
erreprodukzioa.

945 271 687 Araba

BERAIKI 99, S.L. Eraikuntza. 945 108 130 Araba

BEREZI 99 GARBIKETAK-
LOREZAINTZA, S.L. Zerbitzuak eraikinei eta lorezaintza jarduerak. 945 108 130 Araba

BERZIKLATU, S.L. Hondakinen bilketa, tratamendua eta deuseztapena; 
balorizazioa. Gizarte-zerbitzuak.

946 640 082 Bizkaia

BERZIOARSO, S.L. Hondakinen bilketa, tratamendua eta deuseztapena; 
balorizazioa.

943 344 333 Gipuzkoa

BIDEBARRI ENPLEGU 
ZENTRUA, S.L. Txikizkako merkataritza. Beste jarduera pertsonal batzuk. 943 716 479 Gipuzkoa

BILEKOMEN, S.L. Posta jarduerak. 944 154 199 Bizkaia

EKIBER, SCIS. Hondakinen bilketa, tratamendua eta deuseztapena; 
balorizazioa. Enpleguarekin zerikusia duten jarduerak.

944 523 374 Bizkaia

EKORREPARA S. COOP. Txikizkako merkataritza. Makina eta ekipoen  
konponketa eta instalazioa.

946 640 082 Bizkaia

ELKAR PROTEO, SCIS. Zerbitzuak eraikinei eta lorezaintza jarduerak. Hezkuntza. 944 168 896 Bizkaia

EMAÚS BIDASOA, S.L.U. Hondakinen bilketa, tratamendua, deuseztapena eta 
balorizazioa.

943 367 534 Gipuzkoa

EMAÚS COMERCIO JUSTO, 
S.L.U. Txikizkako merkataritza. 943 367 534 Gipuzkoa

EMAÚS DENDAK S.L.U. Txikizkako merkataritza. 944 168 896 Bizkaia

EMAÚS MOVILIDAD 
SOSTENIBLE S.L.U. Txikizkako merkataritza. 944 168 896 Bizkaia

EMAÚS SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES S.L.U. Lurreko garraioa eta hoditeria bidezko garraioa. 944 168 896 Bizkaia

ERAKUS- GOIZTIRI, S.L. Zuraren eta kortxoaren industria; altzariak,  
saskigintza eta espartugintza izan ezik.

944 780 541 Bizkaia

EUSKAL POSTALRED, S.L. Posta jarduerak. 944 128 843 Bizkaia

EUSKARRI, SCIS. Gizarte zerbitzuetako jarduerak, ostatu eman gabe. 944 792 386 Bizkaia

GARBINGURU SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. Basogintza, baso ustiapena. 945 120 109 Araba

GIZARLINE, 
TELECOMUNICACIÓN 
COMUNITARIA, S.L.

Enpresei zuzendutako bulegoko jarduera administratiboak 
eta bestelako jarduera osagarriak.

945 890 983 Araba



GOILURRA, S.R.L.U.

Kautxuzko eta plastikozko produktuak fabrikatzea. 
Nekazaritza, abeltzaintza, ehiza eta horiekin erlazionatutako 
zerbitzuak. Etxeko jarduerak, etxeko langileen enplegu-
emaile gisa.

944 780 541 Bizkaia

IKATZBIZI, S.L. Laguntza egoitza-establezimenduei. 945 235 574 Araba

ITURRITEK, S.L. Eraikuntza espezializatuko jarduerak. 944 700 704 Bizkaia

IZARZA, S.L. Ostalaritza. 944 700 704 Bizkaia

JANTZIPREST, S.L.U. Ehungintza. Jantzigintza. 685 753 740 Bizkaia

KEIMA ANIMAZIOA, S.L.U. Kirol, olgeta eta entretenimendu jarduerak. 944 792 255 Bizkaia

KIDE EMAÚS, S.L. Hezkuntza. Hondakinen bilketa, tratamendua, deuseztapena 
eta balorizazioa. Txikizkako merkataritza. 

945 250 345 Araba

KONFIA SERVICIOS DE 
CONCILIACIÓN, S.L. Adiskidetzea helburu duten zerbitzuen jarduerak. 943 368 561 Gipuzkoa

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

LAIATZEN, S.L. Burdin, altzairu eta ferroaleazioak. 944 375 029 Gipuzkoa

LAIENE JATETXEA, S.L. Ostalaritza. Kirol, olgeta eta entretenimendu jarduerak. 944 237 089 Bizkaia

LIBURKI, S.L.L. Arte grafikoak. 944 462 279 Bizkaia

LOGICA RT S.COOP. Txikizkako merkataritza. 944 760 969 Bizkaia

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

PORMU, KOOP. ELK. TXIKIA Motor ibilgailuen eta motozikleten salmenta eta 
konponketa. Alokairu jarduerak.

664 267 778 Bizkaia

SERVICIOS GENERALES 
INTEGRADOS EFICIENT, S.L. Zerbitzuak eraikinei eta lorezaintza jarduerak. 944 914 375 Bizkaia

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

SOKAIRE SERVICIOS DE 
LIMPIEZA, S.L.U.

Enpresei zuzendutako bulegoko jarduera administratiboak 
eta bestelako jarduera osagarriak.

944 167 904 Bizkaia

SUSPERTU, S.L. Ostalaritza. 944 008 060 Bizkaia

TINKO GARBIKETAK, S.L. Zerbitzuak eraikinei eta lorezaintza jarduerak. 945 235 574 Araba

TXUKUNBERRI OSOKO 
ZERBITZUAK, S.L. Zerbitzuak eraikinei eta lorezaintza jarduerak. 946 200 449 Bizkaia

ZABALTEGI JUDIZMENDI, S.L.U. Ostalaritza. 945 271 887 Araba

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


