Documents on es poden trobar les dades
demanades al Balanç Social
Documents on es poden trobar les dades
Dades generals
Membres de l’organització: Nombre de
Memòria anual. Llibre de socis. Relació
sòcies, nombre de treballadores, nombre de Nominal de Treballadors (antic TC2).
voluntàries
Economia i política de lucre
Informació econòmica: despeses, compres, Balanç de situació per cada tancament de
salaris, ingressos, subvencions. Repartiment trimestre. Compte de pèrdues i guanys a
d’excedents
tancament d’exercici. Llibre Major de
comptabilitat o equivalent.
Equitat i democràcia
Participació

Acta Assemblea General Ordinària o dels
òrgans rectors de l’organització on s’aproven
comptes i pla de treball.

Transparència interna de remuneracions

Enllaç o mostra d’on s’han fet públics els
salaris.

Transparència externa

Enllaç del web on s’ha fet difusió dels
resultats del balanç social.

Càrrecs directius

Documents que plasmen l'organigrama intern,
especialment actes de les reunions en les que
es reculli l'última estructura interna aprovada.

Càrrecs societaris / polítics

Actes de reunions o assemblees generals en
les que s'han acordat els canvis o renovacions
de càrrecs en els òrgans de govern de la
organització. Estatuts de l’organització.

Persones extracomunitàries

Relació de persones treballadores amb
identificació de procedència.

Diferència salarial

Relació Nominal de Treballadors (antic TC2).
Full resum de nòmines.

Llenguatge no sexista i inclusiu

Pàgina web. Memòria anual. Butlletins.

Sostenibilitat ambiental
Pla d’acció o sistema de gestió ambiental.
inclou totes aquelles preguntes que fan
referència a pràctiques i procediments dins
de l’organització (energia, aigua, residus,
consum responsable, esdeveniments i
transport)

Document de Pla d’Acció o manual del
sistema de gestió i certificats vigents
corresponents. En cas de no tenir-ne, s’haurà
de presentar una relació de totes les
pràctiques que es duen a terme en relació als
aspectes en qüestió (energia, aigua, residus,
consum responsable, esdeveniments i
transport).

Control intern emissions CO2

Full de registre de les emissions de gasos
d'efecte hivernacle causat per la seva activitat
regular.

Energia elèctrica contractada a proveïdores
que generen el 100% de la seva energia
elèctrica a fonts renovables certificades
amb garantia d'origen

Factures de l’empresa proveïdora.

Paper reciclat i/o amb certificació forestal
sostenible

Factures de l'empresa proveïdora, fitxa
tècnica de producte i/o altra documentació
on consti e segell o certificació del paper.

Compromís social i cooperació
Implicació amb les finances ètiques

Document d’adhesió, amb número de soci
(pot ser una captura de pantalla de l’apartat
de dades de l’organització de “banca en
línia”). Extracte comptable de saldo mensual.

Compres a mercat social o entitats no
lucratives

Extracte de comptes de proveïdors (41) amb
saldos anuals.

Intercooperació

Actes de reunions de treball.
Projectes conjunts.
Contractes de lloguer o compra, etc.

Utilització de programari lliure

Captura de pantalla amb mostra de
programari instal·lat per cada un dels
terminals.

Qualitat del treball
Reglament de règim intern que millori les
condicions establertes pel conveni

Reglament de règim intern.

Mesures promoció salut

Circulars internes o materials que s’hagin
generat. Reglament de règim intern.

Formació

Reglament de règim intern. Certificats
acreditatius de les formacions.

Conciliació
Espais d’atenció emocional i cura

Reglament de règim intern.
Actes de reunions, organigrama o reglament
intern en funció de la forma que prengui.

