Balance / Auditoría Social 2020

Catro Ventos Editora, Soc. Coop.
Galega

NIF:

F27828961

Enderezo:

Rúa Ferrería, 27 - Baixo

Código postal: 36202
Localidade:

Vigo

Forma xurídica: Cooperativa de traballo asociado
Sector:

Edición

Irabazi de beneficios

Economía

No caso de ter excedentes económicos, como se distribúen?

Ingresos

Gastos

49.786 €

55.119 €

Outros

Outros

4%

30 %

81 %

Política de compras
% de compras a entidades non lucrativas
(nin do mercado social nin de REAS)

Compras

70 %

Media ano anterior

Vendas de bens
e servizos

Ano anterior

Ano anterior

15 %

Media ano anterior

Subvencións

Mercado social
% de compras a provedores de
mercado social/REAS

% repartido ás empresas ou persoas socias

0

% dedicado a compensación de perdas

0

% dedicado a reservas

100

Educación / formación interna

0

Causas sociais e solidarias

0

Investimentos en entidades financeiras da ES

0

Reservas (obrigatorias, voluntarias etc.)

0

Outras

100

Transparencia
Os salarios e o resto de remuneracións, son públicos para
as persoas traballadoras?
Publicastes na vosa web os datos do balance/auditoría social do último
exercicio?

9%

4%

Publicamos / difundimos tanto para fóra, e as persoas da entidade.

información pública dispoñible:

Código ético / estatutos
Ano anterior

0%

Media ano anterior

12 %

Ano anterior

1%

Media ano anterior

14 %

Cumprimento: 14%

Membros da organización

Paridade
Composicion
xeral

4 traballadoras socias
1 socias (no traballadoras)

Aprobacion plan e
orzamento
60 %

66 %

4 persoas de org. socias

Ano anterior

4 organizacións socias

Media ano anterior

60 %

60 %

Ano anterior

56 %

Media ano anterior

Cargos
directivos

Cargos
societarios
60 %

60 %
Ano anterior

TOTAL: 9 persoas

52 %

0%

0%

Ano anterior

58 %

Media ano anterior

52 %

Media ano anterior

*as cifras destacadas corresponden á % de mulleres

Organización¹

Democracia
1 Participaron na
aprobación dos
plans de traballo e
orzamentos

Estructura
laboral¹

Cargos
directivos²

Cargos
societarios²

55 %

55 %

125 %

125 %

Ano
anterior

100 %

100 %

20 %

0%

Media ano
anterior

37 %

37 %

42 %

76 %

2 % de cargos sobre
o total de membros
da organización

Formación

Calidade laboral

Medidas para fomentar la formación de las
trabajadoras:

Medidas preventivas e/ou para a promoción da saúde no
centro de traballo

Inclúense horas de formación no horario laboral e
axúdase a cubrir o custo da formación

Regulamento ou protocolo interno que mellora as condicións
laborais establecidas no convenio

Inclúense horas de formación no horario laboral ou
axúdase a cubrir o custo da formación

Melloras no permisos establecidos pola lei en temas de
conciliación da vida familiar e laboral

Adáptanse os horarios para facilitar a formación
Non se contempla a formación das persoas traballadoras

Espazos de atención emocional e coidado ás traballadoras en
na contorna laboral

Cumprimento: 100%

Cumprimento: 50%

Igualdade salarial
En salari bruto por hora (€)

Ratio entre salario máis alto e máis baixo
entre mulleres

Índice de banda salarial

1.11 1.11

entre homes

+ alto

+ baixo

6

5,93

brecha salarial
(entre homes e mulleres)

23 %

1.11

Perspectiva feminista

Intercooperación

A entidade utiliza linguaxe non sexista e inclusiva?

A entidade coopera con outras

Utilízase a linguaxe inclusiva tanto nos documentos escritos como na linguaxe verbal

Compartindo local
Compartindo coñecemento

Cumprimento: 100%

Compartindo xestión

Dispón a entidade dun plan de igualdade vixente e dos
recursos precisos para realizar os correspondentes
seguimento e avaliación?

Compartindo proxectos
Non coopera

Dispón a entidade dun protocolo para a prevención e
resposta ao acoso sexual, por razón de sexo, identidade
de xénero ou preferencia sexual?

Cumprimento: 75%

Contribución ao procomún

Redes y movementos
Redes e iniciativas de transformación social nas que
participa a entidade:

Non se utiliza software libre

REAS Rede de Redes (Galicia), Espazocoop Unión de
Cooperativas Galegas

Utilízanse programas ofimáticos de software libre
Ademais de programas ofimáticos, utilízanse programas
profesionais de software libre
A maioría dos sistemas operativos dos ordenadores son
de software libre

Finanzas éticas
É a entidade socia ou clienta de
entidades de finanzas éticas e
solidárias?

Cumprimento: 33%
Xenerades algún tipo de ben, servizo ou material que poñades
a libre disposición e/ou xenerades bens creativos ou
coñecemento baixo licencias Creative Commons?

Medio ambiente
Dispoñedes dunha política, plan
de acción ou sistema de xestión
ambiental?

N/D

Lévase un control interno das
emisións de CO2?

N/D

Facilitas algunha alternativa/
axuda no relacionado co
transporte?

Cumprimento: 0%

N/D

Prácticas e procedementos
para o aforro e a eficiencia
enerxética?
Prácticas e procedementos
para o aforro e a eficiencia no
consumo de auga?
Servizo eléctrico con empresas
provedoras 100% renovables?

N/D

N/D

N/D

Utilizades papel reciclado e/ou
con certificación de explotación
forestal sostible?
Incorporar criterios de consumo
responsable na compra dun
produto?

N/D

N/D

