KL KATEALEGAIA SLL
“Gardentasun txostena”
(17-06-30)

1.- SARRERA
Txosten honek Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta
gobernu onari buruzko 19/2013 Legean, abenduaren 9koan, xedatutakoari
erantzuten dio, zeinak KL katealegaiak gardentasunaren inguruan dituen
betebeharrak adierazten dituen, kontuan hartuta urtero 100.000 euro baino
gehiago jasotzen dituela diru laguntzen kontzeptuan; betebehar horiek Legearen
II. Kapituluko xedapenen arabera zaizkio aplikagarriak.

2.- ERAKUNDEARI BURUZKO INFORMAZIOA

2.1.- JARDUERA EREMUA

KL katealegaia irabazi asmorik gabeko ekonomia sozialeko erakunde bat da.
Kapital sozialaren %70 kontratu mugagabea duten langile desgaituena da, eta
gainerako %30a erakunde publikoena da (%12 Gipuzkoako Foru Aldundiarena),
edo desgaitasunaren esparruko irabazi asmorik gabeko beste erakunde batzuena
((Ilunion %12, eta Talleres Protegidos Gureak, SA gainerako %8a).
Irabazi asmorik gabeko ekonomia sozialeko egitasmo bat da, 30 urte baino
gehiagoko esperientzia du, eta bere sorreratik gehien behar duten pertsonei
enplegua ematen laguntzen du. Bere baitan dimentsio sozial bikoitza batzen du:
alde batetik, enplegu zentro berezi bat da (Gipuzkoako pertsona desgaituei
enplegua ematen die), eta, bestetik, lan sozietate bat da (non KL katealegaiako
langileak beraiek diren proiektuko partaideak). Ikuspegi sozial hori dimentsio
enpresarial operatibo batekin orekatzen da, zeinaren bitartez proiektuak
etorkizunean irautea bermatzen baita.
KL katealegaiaren misioa da desgaitasuna dute pertsonentzako eta
gizarteko/laneko esklusio egoeran egoteko arriskuan daudenentzako lanpostuak
sortu eta mantentzea. Horretarako, industri sektorean kalitateko lana atzitzen du,
kolektiboaren ezaugarrietara egokituta. Gainera, KL katealegaiak desgaitasuna
duten pertsonei lan arruntera iristen laguntzen die.
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Lanerako aukerak sortzeko, KL katealegaia industri zerbitzuetan espezializatu da,
inguruneko enpresa sarea osatzen duten sektoreetara egokituta. Horrenbestez,
multzo multiteknologikoen (elektrikoak, elektronikoak eta mekanikoak)
industrializazioa, ekoizpena, muntaketa eta kontrola egiten du, industriara
zuzenduta.
Modu osagarrian, KL katealegaiak garatzen duen misioa osatze aldera, pertsonen
enplegagarritasunari laguntzeko jarduerak egien dira.
· Desgaitasun larria duten pertsonentzako Laguntza Unitateen zerbitzua.
· Enplegu arruntera iristen laguntzeko zerbitzua (lagundutako enplegurako
ECA programa).
· Lan Orientazioko zerbitzua desgaitasuna duten pertsonentzat (Lanbideren
erakunde laguntzailea).
· Entzuteko desgaitasuna duten pertsonentzako zerbitzu integrala (Sips).
· Pertsonen prestakuntza.
· KL katealegaiak garatutako tresnak (Urratsez Urrats, kalitate irisgarria,
PPAk, etab.).

2.2.- DATU JURIDIKOAK
- Katea Legaia, SLL
- IFK: B-20533329
- Eraketa data: 1995eko uztailaren 8a
(Diego Maria Granados Asensio notarioa)
- Gipuzkoako Merkataritza Erregistroa (1995-10-23)
Sozietate Liburuko 51 Liburukia.
200.or.atz.
Idazpena 2.147
1. inskripzioa
- Eskrituratutako Kapital Soziala: 953.330,24 euro
-

Sozietatearen helbidea:

Epele Bailara Industrialdea, 35
HERNANI
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-

Lantokiak:
* Hernanin:
* Errenterian:
* Irunen:
* Zarautzen:
* Bergaran:
* Urretxun:
* Ibarran:
* Oñatin:
* Mutrikun:
* Lazkaon:
* Azkoitian:
* Aretxabaletan:

Epele Bailara Industrialdea, 35
Txirrita Maleo Industrialdea, 2A
Irungo Industrialdea
Gabiria kalea, 104
Araba kalea, 43
San Juan auzoa, z.g.
Mugitegi Industrialdea C kalea, 20
Apatta Erreka Industrialdea, 1
Goribar Auzoa, 5
Mijoa Industrialdea, 14
Lazkaoko Industrialdea, 44-45-46
Azkoitiko Industrialdea, 88-89-90-91-92-93
Bainu-Etxe Industrialdea 5-C

2.3.- APLIKATZEKO ARAUDIA

KL katealegaia 1995ean eratu zen, eta Estatutuak 2005eko azaroaren 4ko datan
ditu erregistratuta. Bere arau aplikagarriak dira Kapital Sozietateen gaineko
01/2010 Legea, uztailaren 03koa, bere Estatutuak, baldin eta ez badaude
legearekin kontraesanean, bere organo gobernuetan balioz onartutako akordioak,
baldin eta ez badaude legearekin edo estatutuekin kontraesanean, eta Eusko
Jaurlaritzak onartzen dituen erregelamenduzko xedapenak, zeinek soilik izaera
ordezko eta osagarria izango duten. KL katealegaia Enplegu Zentro Berezitzat
kalifikatuta dago, 153 erregistro zenbakiarekin. Beste araudi batzuen artean,
bereziki eragiten dio 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak, azaroaren 29koak,
desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege
Orokorraren,Testu Bategina onartzen duenak.
2.4.- GOBERNU ORGANOAK

Sozietatearen Administrazioa Administrazio Organoaren ardura da, eta bere
kideak izendatuta izango ditu Estatutuen arabera Sozietatea ordezkatzen duen
Batzar Nagusiaren erabakiz.
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KL katealegaiako Administrazio Kontseilua kide hauek osatzen dute:
ALDERDI SOZIALA:
·
·
·
·
·

Maite Rodriguez Lekue andrea (Lehendakaritza).
M. Dolores Jimenez Martinez andrea
Jesus Galdaera Zubieta jauna.
Edurne Castro Etxaburu andrea.
Diego Bravo Barquilla jauna.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA:
· Maite Peña Lopez andrea (Gizarte Politikarako Departamentua)
· Ricardo Crespo Rubio jauna (Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako
Departamentua)
·
ILUNION:
· Ilunion Servicios Industriales Levante, SL
Kidea: Unai Vinos Cahue jauna (Outsourcing Ilunion Zona Norteko
zuzendaria).
· Grupo Ilunion, SL
Kidea: Jose Luis Martinez Donoso jauna (ONCE Fundazioko zuzendari
nagusia)

GUREAK:
· Talleres Protegidos Gureak, SA
Kidea: Iñigo Oyarzabal Mujika jauna (Gureak Taldeko zuzendari nagusia).

3.- INFORMAZIO EKONOMIKOA

Kapitulu honen edukiari dagokionez, adierazi behar da KL katealegaiak 19/2013
Legearen 8.2. artikuluak ezartzen dituen gutxieneko edukien gaineko informazio
osagarria argitaratzen duela. Kasu honetan, KL katealegaiak beretzat
erreserbatzen du informazio osagarri hori ematea, 19/2013 Legearen 14.
artikuluan ezarritako zentzuzko mugetaraino, zeinean esaten den informazioa
eskuratzeko eskubidea mugatu ahal izango dela, informazio hori eskuratzeak
interes ekonomiko eta komertzialei eragiten badie. Edonola ere, informazio
ekonomikoaren eta aurrekontukoen gaineko informazio osagarria eskatzeko,
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info@grupokl.com helbide elektronikoa prestatu da, eta interesa duten pertsonek
horra jo ahal izango dute.
3.1.- 2016KO EKITALDIKO URTEKO KONTUAK
2016ko ekitaldiko emaitza aurkezteko informazioa auditatutako urteko kontuetatik
lortu da, zehazki galeren eta irabazien kontutik.
KATEA LEGAIA S.L.L.
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Euros)
31.12.16
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas

1.724,73

Prestaciones de servicios

14.501.966,56

Aprovisionamientos
Compras de mercaderias

-573.210,42

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-787.812,51

Trabajos realizados por otras empresas

-9.855,72

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

1.997,76
8.193.992,26

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados

-13.604.639,17

Cargas Sociales

-5.292.493,93

Otros Gastos de explotación
Servicios exteriores

-1.479.497,73

Tributos

-83.077,70

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

-12.914,73

Amortización del Inmovilizado

-762.437,31

Imputación de subv. de inmovilizado no financiero y otras

210.657,47

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras

5.457,08

Resultado Excepcional

-2.145,97

RESULTADO DE EXPLOTACION

307.710,67

Ingresos Financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
De terceros
Gastos Financieros
Por deudas con terceros

RESULTADO FINANCIERO

9.578,63
-4.169,28

5.409,35

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

313.120,02

Impuesto sobre Sociedades

9.124,55

RESULTADO DEL EJERCICIO: BENEFICIO / (PÉRDIDAS)

5 / 10

322.244,57

KL KATEALEGAIA SLL
“Gardentasun txostena”
(17-06-30)

KLren kasuan, jarduera industrialean, arrazoi desberdinak tarteko, zenbait
trakzio proiektuk izan duten beherako portaera nabarmendu da, urteko
hasierako aurreikuspenetik harago eginda nabarmendu ere; ondorioz,
Kudeaketa Planean aurreikusitakoaren azpitik ibili da urteko portaera.
Urtearen bilakaera, beraz, hala moduzkoa izan da KLrentzat, are gehiago
kontuan hartzen badugu aurreko ekitaldietan bizi izandakoa.
Agertoki
honetan, gainera, ziurgabetasun dosi gehiago dakarren beste aldagai bat
dago, hots: laguntzak oinarrizko soldatetara mugatu dira eta ordainketen
erritmoa mantsotu egin da.

Agertoki horren barruan, 2016ko ekitaldia urte apala izan da KL
katealegaiarentzat, 1. ratioak 100eko balioa gainditu baitu, eta 101,03n
amaitu. Batez besteko enplegu maila 835 lanpostukoa izan da, eta zifra horri
gehitu behar zaio babestuta dagoen enplegu programaren barruan beste 21
pertsona sartu izana lan merkatuan. 453 pertsonak eduki dute orientazio
zerbitzua. Amaierako soberakinak, zergak aplikatu ondoren, 322.244,57 €-ko
koskatxo positiboa izan du.
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3.2.- AUDITORIA TXOSTENA
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3.3.- ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN DIRU LAGUNTZAK ETA LAGUNTZAK
(2016)

Diru
laguntza

Erakunde
publikoa

Xedea

Iraupena

Zenbate
koa

Prozedura

Soldata

Lanbide

2016-01-01etik
2016-12-31ra

3.148.205

JPLU

Lanbide

2016-01-01etik
2016-12-31ra

258.541

Enpresetan
laneratzea

La Caixa

2016-01-01etik
2016-12-31ra

60.000

1998-10-15
Aginduan
ezarritakoaren
arabera, zeinean
EZBetako diru
laguntzak emateko
oinarri arautzaileak
ezartzen diren
Laguntza publikoen
deialdia, 2014-1230eko 248 EHAAn
argitaratua, 201412-29ko
Ebazpenaren
arabera
Hitzarmena

Orientazioa

Lanbide

2016-01-01etik
2016-12-31ra

22.491

2015eko EHAAn
argitaratutako
deialdia

Lagundutako
enplegua

Lanbide

2016-01-01etik
2016-12-31ra

77.284

2015eko EHAAn
argitaratutako
deialdia

2014-2020
Programa
Operatiboa

Europako
Gizarte
Funtsa Eusko
Jaurlaritza
Gipuzkoako
Foru
Aldundia

Desgaitasuna
duten pertsonak
Enplegu Zentro
Berezietako
lantaldean
sartzeko
soldatetarako diru
laguntza
Enplegu Zentro
Berezietan
Jarduera
Profesionalari
Laguntzeko
Unitateentzako
diru laguntza
Enplegagarritasun
a hobetzeko eta
laneratzea
sustatzeko
laguntzak
Enplegurako
orientazio ekintzak
eta zerbitzuak
garatzeko diru
laguntzak
Desgaitasuna
duten pertsonak
lan merkatu
arruntean sartzea
Pertsonen
enplegagarritasun
a
(Aukerability)

2016-01-01etik
2016-12-31ra

19.771

Pertsonen
enplegagarritasun
a
(Gazteability)
Lehia zaintzeko
ikerketa proiektuak

2016-01-01etik
2016-12-31ra

15.000

2015-01-20ko
agindua 2014-2020
aldian EAEk EGFren
POan parte hartzea
arautzen duena
Hitzarmena

2016-01-01etik
2016-12-31ra

8.298

2014-2020
Programa
Operatiboa
Lehiaren
zaintza

Gipuzkoako
Foru
Aldundia

2007-2013
Programa
Operatiboa

Europako
Gizarte
Funtsa Eusko
Jaurlaritza

EHLABEk
aurkeztutako
proiektua EAEn
programa
operatiboan parte
hartzeko (BZI)

2016-01-01etik
2016-12-31ra

74.775

LanHitz

Eusko
Jaurlaritza

Euskararen
erabilera
babesteko
programa

2016-01-01etik
2016-12-31ra

12.593
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Prestakuntza

Tripartita
Fundazioa

Erakundean
enplegatutako
pertsonen
prestakuntza
planen garapena

2016-01-01etik
2016-12-31ra

30.808

395/2007 Errege
Dekretuaren 34
artikuluan
xedatutakoaren
arabera

3.4.- ORDAINSARIAK

KL katealegaiako Administrazio Kontseiluko kideek ez dute inolako ordainsaririk
jasotzen, ez soldata moduan, ez dieta edo enpresaz kanpoko beste kontzeptu
batzuen moduan bere zereginak betetzeagatik, eta, gainera, horiek ez zaizkie ez
mailegurik ez krediturik eman, eta ez da obligaziorik hartu pentsio edo bizitza
aseguruei dagokienez.

KL katealegaiako langileen zerrenda osatzen duten lagunen ordainsaria 2016ko
martxoaren 04ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako Hitzarmen
Kolektiboan ezarrita dago.
Hernani, 2017ko ekainaren 30a
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