
Nº ind Indicador Resultat Quantitatiu Resultat Qualitatiu

Resultat 

ponderació 

absoluta

ind7

Indicador de % de dependència de 

subvencions
10

Felicitats! El vostre projecte és altament autònom i 

la vostra dependència de subvencions és mínima.
3,00%

ind90

En els exercicis en què la vostra 

activitat ha tingut beneficis, com es 

reparteixen? 

10

L’ESS defensa la reinversió dels possibles beneficis i 

la redistribució de la riquesa. Seguiu així, destinant 

els vostres beneficis a la millora, a l’ampliació del 

projecte o al suport d’altres iniciatives solidàries 

entre d’altres.
1,00%

ind3

Indicador de % de persones de 

l'organització disgregat per sexe

10

Enhorabona! Destaqueu positivament per tenir un 

alt percentatge de dones a la vostra organització.  

Continueu treballant per assolir l’equitat de 

gènere. 
2,00%

ind12

Indicador de % de persones que han 

participat en l'aprovació del pla de 

Gestió i del Pressupost Anual disgregat 

per sexe
6

Encara que la relació entre homes i dones quant a 

participació a la vostra organització és acceptable, 

us encoratgem a seguir treballant per facilitar la 

participació de més dones.
1,80%

ind13

Indicador de % de persones que han 

participat en l'aprovació del pla de 

Gestió i del Pressupost Anual
10

Molt bé, la vostra organització compta amb un bon 

percentatge de participació en relació a la vostra 

base social. Seguiu així!
2,00%

ind58

Són públics per a les persones 

treballadores els salaris i altres 

remuneracions? 10

Felicitats! Des de l’ESS apostem per la 

transparència!
3,00%

ind93

Indicador de % de persones 

treballadores extracomunitàries 

(estrangeres) sobre el total de 

membres de l'organització
10

Felicitats! Com a ESS hem de ser vanguarda en el 

camí cap a la interculturalitat, i aconseguir que les 

nostres organitzacions siguin l'expressió d'una 

societat inclusiva i diversa. 
1,00%

ind96

Indicador de % de persones 

treballadores racialitzades sobre el 

total de membres de l'organització

0

Com a ESS tenim el repte de caminar cap a la 

interculturalitat a les nostres organitzacions per 

aconseguir ser l'expressió d'una societat inclusiva i 

diversa. 
0,00%

ind20

Indicador de % de càrrecs de 

responsabilitat sobre total membres 

de l'organització disgregat per sexe

6

Molt bé! Teniu un bon percentatge de dones amb 

càrrecs de responasbilitat a la vostra organització. 

2,40%

ind21

Indicador de % de càrrecs de 

responsabilitat  sobre total de 

persones treballadores
0

Atenció! Hauríeu d'ampliar la presència de càrrecs 

de responsabilitat de l’ entitat en relació a la vostra 

base social per caminar cap a una major 

representativitat. 0,00%
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ind23

Indicador de % de càrrecs societaris / 

polítics sobre total membres de 

l'organització disgregat per sexe

0

Aneu amb cura! Els càrrecs societaris/polítics estan 

altament masculinitzats a la vostra organització. 

Hauríeu d’implantar mesures per a augmentar la 

presència de dones.
0,00%

ind24

Indicador de % de càrrecs societaris / 

polítics sobre total de persones 

treballadores
0

Haurieu de treballar per ampliar el nombre de 

càrrecs societaris en la vostra entitat per tal que la 

governança sigui més plural.
0,00%

ind27

Índex de Banda Salarial

10

Felicitats! Hi ha prou igualtat entre els sous que 

reben les persones treballadores de la vostra 

entitat i això distribueix la riquesa que genereu 

amb la vostra activitat entre els vostres membres. 
4,00%

ind98

L'entitat utilitza un llenguatge no 

sexista i inclusiu?
6

Molt bé! Heu aconseguit que la comunicació 

escrita de la vostra entitat sigui inclusiva. Ara us 

toca treballar perquè total la comunicació ho sigui. 
1,20%

ind59

Disposeu d'una política, pla d'acció o 

sistema de gestió ambiental?
10

Perfecte! El compliment de la política marca el 

camí i la cultura de l'organització.
2,00%

ind102

Incorporeu, oferiu o faciliteu alguna 

alternativa/ajuda en allò relacionat 

amb el transport?

10

Reduir les emissions a zero promovent la mobilitat 

sostenible i activa és una fita important per lluitar 

contra el canvi climàtic i la contaminació 

atmosfèrica i així millorar la qualitat de l'aire.
3,00%

ind60

Disposeu de pràctiques i procediments 

per l'estalvi i l'eficiència energètica?

10

La transformació del model energètic és bàsica per 

poder transformar el sistema. Marqueu aquest 

objectiu com a prioritari any rere any.

3,00%

ind61

Disposeu de pràctiques i procediments 

per l'estalvi i l'eficiència en el consum 

d'aigua?

10

L'aigua és vida, seguiu amb aquest objectiu.

3,00%

ind62

Contracteu tot el servei elèctric amb 

empreses proveïdores que generen el 

100% de la seva energia elèctrica a 

fonts renovables certificades amb 

garantia d'origen?

0

Consulteu a les empreses proveïdores del vostre 

servei  elèctric i compareu. Les més 

transformadores et donen eines i serveis per 

disminuirel teu consum elèctric. Tots hi sortirem 

guanyant.

0,00%

ind63

Utilitzeu paper reciclat i/o amb 

certificació d'explotació forestal 

sostenible de manera regular i 

majoritària? 10

L'ús de paper reciclat va ser un dels primers canvis 

que es van començar a fer en els entorns de feina 

"administratius". La primera pedra és a lloc.
2,00%

ind65

Disposeu de pràctiques formals de 

prevenció de residus?

10

Us felicitem! La reducció i reutilització de residus 

són la base de la reducció del consum de materials, 

la prevenció de residus i l'economia circular.

3,00%

ind67

A l'hora d'organitzar esdeveniments, 

teniu en compte criteris ambientals en 

la seva organització?

10

Molt bé! Els petits canvis són poderosos i tota la 

influència i exemple que podem donar en els 

esdeveniments que organitzem amplia l'abast de la 

nostra capacitat d'acció.

2,00%



ind69

A l'hora d'adquirir un producte, es 

contemplen criteris de consum 

responsable?
10

Incloure els criteris ambientals en les decisions de 

compra és una gran fita. Felicitats per garantir un 

impacte positiu en la vostra cadena de proveïment. 
3,00%

ind71

Sou socis/es o opereu amb entitats de 

finances ètiques?

10

Enhorabona per promoure el finançament ètic i 

solidari. Les finances ètiques són les que fan 

compatible la rendibilitat econòmica i financera 

amb la consecució d’objectius socials i ambientals.
2,00%

ind40

Indicador de % de recursos econòmics 

en finances ètiques sobre total 

d''estalvis en entitats financeres
0

Què hi ha millor que poder gestionar els diners 

seguint els valors de la vostra pròpia 

organització?Us recomanem  que incrementeu les 

finances ètiques.
0,00%

ind42

Indicador de % compres a proveïdors 

de mercat social de la XES

6

Cal un esforç per incrementar les compres a 

proveïdores del mercat social. L’intercooperació 

entre nosaltres és fonamental!
2,40%

ind103

L'entitat coopera amb altres que 

proporcionen els mateixos productes o 

serveis: 
10

Felicitats!En oposició a la tendència a competir i 

buscar l’interès propis, des de l’ESS intercooperem.

4,00%

ind74

Arran de la vostra activitat, ¿genereu 

algun tipus de bé, servei o material que 

poseu a lliure disposició del comú i/o 

genereu béns creatius o coneixement 

sota llicències lliures com Creative 

Commons?
10

Molt bé! Els valors de l’ESS han d’aplicar-se també 

a la creació de coneixement i a l’àmbit digital: 

utilitzant llicències lliures aconseguim que allò que 

creem i compartim esdevingui una aportació al 

procomú i no un recurs intern que fomenta la 

privatització del coneixement.
3,00%

ind75

Indiqueu quin és el vostre compromís 

amb el programari lliure

0

Les tecnologies i plataformes digitals són un sector 

més de l’economia on hem d’aplicar els valors de 

l’ESS. L’ús acrític d’eines privatives com les de 

GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple i 

Microsoft) contribueix a una perillosa acumulació 

de poder i capital en aquestes empreses.

0,00%

ind77

Preneu mesures actives preventives i/o 

per la promoció de la salut en el vostre 

centre de treball? 
10

L’Enhorabona! Tenir cura de les persones és un 

tret distintiu de les organitzaciones de l’ESS.

3,00%

ind78

L'organització disposa d'un reglament 

o protocol intern que contempli 

mesures de millora de les condicions 

laborals establertes en el conveni 

d'aplicació?
10

Bona feina!Disposar d'un protocol de millora de les 

condicions laborals permet assegurar unes 

condicions dignes.   

3,00%

ind104

Quina d'aquestes mesures s'apliquen 

per fomentar la formació de les 

persones treballadores:

7

La formació de les persones és un element 

essencial en el seu desenvolupament personal i 

professional. Incloure hores de formació o cobrir el 

cost de la formació és una passa important.  

Animeu-vos a oferir totes dues a les vostres 

persones treballadores. 
2,10%

ind80

Contempleu mesures que millorin els 

permisos establerts per la llei en temes 

de conciliació de la vida familiar i 

laboral?
10

Molt bé! Amb aquesta mersura feu visible i 

gestioneu l’esfera reproductiva, que és essencial a 

l’ESS. 

3,00%



ind105

Genereu espais d’atenció emocional i 

cura a les persones treballadores en 

relació a la seva situació a l’entorn 

laboral?

10

Ben fet! Els mecanismes d’atenció emocional i cura 

generen espais de confiança on poder treballar les 

emocions. 

3,00%

6,8TOTAL


