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1. SARRERA

Txosten honek Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gober-
nu 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 dirulaguntzen kontzeptuan; betebehar horiek Legearen 11. Kapituluko xe-
dapenen arabera zaizkio aplikagarriak.

2. ERAKUNDEARI BURUZKO INFORMAZIOA

2.1 JARDUERA EREMUA 

KL katealegaia gizarte ekonomiako erakunde bat da, irabazi asmorik ez duena eta 
Eusko Jaurlaritzak Gizarte lntereseko izendatu zuena, 180/2018 dekretuaren ara-
bera, 2018/12/20ko EHAAn argitaratu zelarik ISD-2018-20-24 espediente zenbaki-
arekin. Kapital sozialaren %74,4 kontratu mugagabea duten langile desgaituena 
da, eta gainerako %25,6a erakunde publikoena da (%9,5 Gipuzkoako Foru Aldun-
diarena), edo desgaitasunaren esparruko irabazi asmorik gabeko beste erakunde 
batzuena (llunion %9,5, eta Talleres Protegidos Gureak, SA gainerako %6,6a). 

lrabazi asmorik gabeko ekonomia sozialeko egitasmo bat da, 40 urte baino ge-
hiagoko esperientzia du, eta bere sorreratik gehien behar duten pertsonei en-
plegua ematen laguntzen du. Gizarte dimentsioa bikoitza batzen du bere baitan: 
alde batetik, enplegu zentro berezi bat da (Gipuzkoako pertsona desgaituei en-
plegua ematen die), eta, bestetik, lan sozietate bat da (non KL katealegaiako lan-
gileak beraiek diren proiektuko partaideak). lkuspegi sozial hori dimentsio enpre-
sarial operatibo batekin orekatzen da, zeinaren bitartez proiektuak etorkizunean 
irautea bermatzen den. 

KL katealegaiaren mIsIoa da desgaitasuna duten pertsonentzako eta gizarteko/
laneko baztertze egoeran egoteko arriskuan daudenentzako lanpostuak sortu eta 
mantentzea, lehentasunez Gipuzkoan. Horretarako, industria sektorean kalitate-
ko lana atzitzen du, kolektiboaren ezaugarrietara egokituta. Gainera, KL kateale-
gaiak desgaitasuna duten pertsonei lan arruntera iristen laguntzen die. 

Lanerako aukerak sortzeko, KL katealegaia industria zerbitzuetan espezializatu 
da, inguruneko enpresa sarea osatzen duten sektoreetara egokituta. Era horre-
tan, industriara bideratuko diren hainbat osagai teknologikoen multzoak indus-
trializatu, ekoiztu, muntatu eta kontrolatzen ditu. 

Modu osagarrian, KL katealegaiak garatzen duen misioa osatze aldera, pertsonen 
enplegagarritasunari laguntzeko jarduerak egiten dira. 
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• 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).

• Pertsonak enplegura bideratzeko Prestakuntza.

• KL katealegaiak garatutako tresnak (Urratsez Urrats, Kalitate lrisgarria, PPAk,        
  etab.).

• Landuz Gizarteratze Zerbitzua, gizartetik eta lanetik baztertuta geratzeko arri 
  skuan dauden pertsonentzat.

2.2 DATU JURIDIKOAK
 Katea Legaia, S.L.L.

 IFK: B-20533329
Eraketa data: 1995eko uztailaren 8a
(Diego Maria Granados Asensio notarioa)
Gipuzkoako Merkataritza Erregistroa (1995-10-23)
Sozietate Liburuko 51. Liburukia. 200 folioa atz. 

 2.147 idazpena  
 1 . inskripzioa 

 Eskrituratutako Kapital Soziala: 1.113.154, 17 euro

* Hernanin:
* Errenterian:
* lrunen:
* Zarautzen:
* Bergaran:
* Urretxun:
* Tolosan:
* Oñatin:
* Mutrikun:
* Lazkaon:
* Azkoitian:
* Aretxabaletan:

Epele Bailara industrialdea, 35 
Txirrita Maleko, 2A lndustrialdea 
lrungo lndustrialdea Gabiria kalea, 104 
Abendaño Kalea, 20-Bg  
San Juan auzoa, z/g 
Mugitegi lndustrialdea, C kalea, 20 
Apatta Erreka lndustrialdea, 1 
Goribar auzoa, 5  
Mijoa lndustrialdea, 14 
Lazkaoko lndustrialdea, 44-45-46 
Azkoitiko lndustrialdea, 39 
Bainu-Etxe lndustrialdea, 5-C 

Sozietatearen helbidea: Epele Bailara lndustrialdea, 35 HERNANI
Lantokiak:
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2.3 APLIKA TZEKO ARAUDIA 

KL katealegaia 1995ean eratu zen, eta Estatutuak 1995ko uztailaren 6ko datan ditu 
erregistratuta. Bere arau aplikagarriak dira Kapital Sozietateen gaineko 01/2010 
Legea, uztailaren 03koa, bere Estatutuak, baldin eta ez badaude legearekin kon-
traesanean, 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, 52 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. 

KL katealegaiako Administrazio Kontseilua kide hauek osatzen dute: 

ALDERDI SOZIALA: 

D. Antonio Magro Montaño como Presidencia.

Maite Rodriguez Lekue (Lehendakaritza)

Edurne Castro Etxaburu.

Diego Bravo Barquilla.

Dª Natalia Petracca Vidal

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA:

Maite Peña López (Diputada del Departamento de Política Social),

Miguel Ángel Crespo Rico (Dirección de Ordenación del territorio) 

ILUNION:

Unai Vinós Cahue (Director Outsourcing llunion Zona Norte),

Jose Luis Martinez Donoso (Director General de Fundacion ONCE),

GUREAK:

D. lñaki Alkorta Andonegi (Presidente Grupo Gureak)
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KL KATEALEGAIAKO ORGANIGRAMA

Zuzendaritza

Giza bali-
abideak. 

Pertsonen 
kudeaketa

Administrazioa
Finantzak
Sistemak

Merkataritza
Marketina

Komunikazioa

 Unitate teknikoa
Metodoak eta

Denborak
Ingeniaritza
Prozesuak
Kalitatea

PrebentzioaUNE 1 Eragiketa

Hernani Aretxabaleta Azkoitia Lazkao Oñati Irun

UNE 2 Eragiketa

Zarautz Errenteria Mutriku Bergara Tolosa Urretxu

LAP Unitatea 
Azpiegitura

3. INFORMAZIO EKONOMIKOA 

Kapitulu honen edukiari dagokionez, adierazi behar da KL katealegaiak 19/2013 
Legearen 8.2. artikuluak ezartzen dituen gutxieneko edukien gaineko inforrnazio 
osagarria argitaratzen duela. Kasu honetan, KL katealegaiak beretzat erreserbat-
zen du informazio osagarri hori ematea, 19/2013 Legearen 14. artikuluan ezarritako 
zentzuzko mugetaraino, zeinean esaten den inforrnazioa eskuratzeko eskubidea 
mugatu ahal izango dela, informazio hori eskuratzeak interes ekonomiko eta 
komertzialei eragiten badie. Edonola ere, inforrnazio ekonomikoaren eta aurre-
kontukoen gaineko inforrnazio osagarria eskatzeko, info@grupokl.com helbide 
elektronikoa prestatu da, eta interesa duten pertsonek horra jo ahal izango dute. 

3.1 2020 ETA 2019 EKITALDIKO URTEKO KONTUAK 

La presentación del resultado del ejercicio 2019 y 2020 ha sido obtenido de las 
cuentas anuales auditadas y más concretamente de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias.



6

KLko Gardentasun Txostena

KL katealegaia
2020ko eta 2019ko abenduaren 31n amaitutako aldiei dagozkien 

galdu-irabazien kontuak
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KLk merezimendu handiko ariketa egin du, enplegu-mailari eutsi baitzaio 
ikastetxeetan eta laguntza-programetan. KLko zentroetan 900 langile inguru 
egon dira, eta horietatik % 36 zailtasun bereziak dituzten pertsonak dira. Enple-
gagarritasun-programen barruan, 32 pertsona sartu dira Enplegu lagundurako 
programan, eta 62 jarraipen aktibo daude. Orientazio-zerbitzuak 460 pertsonari 
eman zien arreta, eta Landuz proiektuaren bidez baztertuta geratzeko arriskuan 
zeuden 11 pertsona igaro dira.

Ekonomiari dagokionez, eragin ekonomikoa zuzendu egin da, eta, horren on-
dorioz, Covid sortu zen ekitaldiaren amaieran, zergen ondoren, -440.119 €-ko emai-
tzarekin. Horri esker, itxaropenez aurre egin dakieke KLren Plan Estrategikoaren 
ildoen arabera aurre egiten zaien industria-proiektuei eta etorkizuneko erronkei. 
Eremu horren barruan sartzen dira arlo teknikoa indartzea, industria-koordi-
nazioa, etengabeko hobekuntza ezartzea eta hedatzea eta industria-digitalizazio-
ko prozesuak.
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