Dades de registre
Nom

NIF

47101524P

La Clara Comunicació

Adreça

Albigesos, 9 Pral 2a

Codi postal

08024

Localitat

Barcelona

Forma juridica

Cooperativa de treball associat

Sector

Serveis de comunicació (comunity
management, gestió de premsa, plans de

Dades generals
Membres de l'organització (una persona es pot comptabilitzar només en un dels
camps, mai per duplicat)
0 dones
0 homes
0 TOTAL

q0101

Nombre de persones sòcies no treballadores

q0102

Nombre d'organitzacions sòcies/patrones

0

q0103

Persones que participen representant les
organitzacions sòcies/patrones

0 dones
0 homes
0 TOTAL

q0105

Nombre de persones treballadores sòcies

3 dones
0 homes
3 TOTAL

q0106

Nombre de persones treballadores no sòcies

0 dones
0 homes
0 TOTAL

q0107

Nombre de persones voluntàries

0 dones
0 homes
0 TOTAL
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ind118

Nombre total de persones treballadores de
l'organització

3
ind3

Any anterior

N/D

Indicador de % de persones de l'organització disgregat per
sexe

100%
Any anterior

dones
N/D

homes

Economia i política de lucre

Plantilla mitjana
q1101

Nº total de llocs de treball expressats en jornades
completes durant el darrer exercici

3 dones
0 homes
3 TOTAL

ind4

Plantilla Mitjana Equivalent (PME)

3

3

Any anterior

Informació econòmica
q1102

q1107

q1201

Sumatori del salari brut anual de les persones
treballadores disgregat per sexe

Sumatori de les retribucions no pagades per
l'empresa/entitat per motiu de baixa o permís

Import total anual de despeses -en €-

84.000 dones
0 homes
84.000 TOTAL
4.213 dones
0 homes
4.213 TOTAL

ind114

Salari mig de l'exercici disgregat per sexe

dones
homes
Any anterior

29.404,33

Mitjana any anterior

9.856

129.041 €

N/D
q1202

Import total anual de les adquisicions de béns i
serveis -en €-

34.550 €

q1206

Import total anual de despeses de personal -en €-

92.976 €

q1203

Import total anual d'ingressos -en €-

N/D
N/D

ind5

Indicador de volum de compres sobre despeses

26,8 %

114.760 €

90,8 %
Import total anual de vendes de béns i serveis -en
€-

114.760 €

q1205

Import total anual de les subvencions concedides
a l'organització/projecte -en €-

0€

q1207

Mitjana anual de recursos econòmics dipositats en
entitats de finançament -en €-

q1204

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat
campanya anterior

ind116

Indicador de massa salarial

31.690 €

72,1 %
0%
Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat
campanya anterior
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ind6

Indicador de xifra de negoci

ind7

Indicador de % de dependència de subvencions

100 %

0%

100 %

0%

Any anterior

Any anterior

no disponible

ind8

no disponible

Resultat mitjà agregat

Resultat mitjà agregat

campanya anterior

campanya anterior

Resultat econòmic anual

-14.281

€

Any anterior

29.568

€

Política de lucre
ind90

En els exercicis en què la vostra activitat ha tingut beneficis,
com es reparteixen?
- Xarxes i/o associacions o altres iniciatives per la
construcció de béns comuns
- Reserves, compensació de pèrdues i/o inversions pròpies
(equip, formació, material, projectes nous, etc)
- Repartir entre socis/es propietaris/es, associats/es o
socis/es col·laboradors/es
- Repartir entre treballadors/es no propietaris/es
- Inversions financeres en entitats financeres ètiques
(Coop57, Fiare, Oikocredit i/o Triodos)
- Inversions financeres en entitats fora de l'ESS

Si/No
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Any anterior

Equitat i democràcia

Participació
q2101

Nombre de persones que varen participar en
l'elaboració del Pla de Gestió i pressupost anual

3 dones
0 homes
3 TOTAL

q2102

Nombre de persones que varen participar en
l'aprovació del Pla de Gestió i pressupost anual

3 dones
0 homes
3 TOTAL

ind11

ind10

Indicador de % de persones que han participat en l'elaboració
del pla de Gestió i del Pressupost Anual disgregat per sexe

100%

dones
N/D

Any anterior

homes

Indicador de % de persones que han participat en l'elaboració
del pla de Gestió i del Pressupost Anual

100 %
ind12

100 %
Any anterior

Indicador de % de persones que han participat en l'aprovació
del pla de Gestió i del Pressupost Anual disgregat per sexe

no disponible

100%

Resultat mitjà agregat
campanya anterior

N/D

Any anterior

ind13

dones
homes

Indicador de % de persones que han participat en l'aprovació
del pla de Gestió i del Pressupost Anual

100 %
100 %
Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat
campanya anterior

Càrrecs de responsabilitat
q3201

Nombre de persones que ocupen càrrecs de
responsabilitat en l'estructura laboral de
l'organització disgregat per sexe

3 dones
0 homes
3 TOTAL

q3202

Nombre de persones que ocupen càrrecs
societaris/polítics en l'organització disgregat per
sexe

3 dones
0 homes
3 TOTAL
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ind20

Indicador de % de càrrecs de responsabilitat sobre total
membres de l'organització disgregat per sexe

100%
Any anterior

dones
N/D

homes

ind21

Indicador de % de càrrecs de responsabilitat sobre total de
persones treballadores

ind23

Indicador de % de càrrecs societaris / polítics sobre total
membres de l'organització disgregat per sexe

100 %

100%

dones

0%
Any anterior

homes

N/D

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat
campanya anterior

ind24

Indicador de % de càrrecs societaris / polítics sobre total de
persones treballadores

100 %
0%
Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat
campanya anterior

Igualtat de sous
q3301

q3302

ind27

Retribució més alta (en preu brut per hora
treballada) -en €-

Retribució més baixa (en preu brut per hora
treballada) -en €-

105 dones
35 homes
70 TOTAL
15 dones
35 homes
25 TOTAL

ind26

Índex de Banda Salarial disgregat per sexe

dones
homes
Any anterior

7

5,6

5,6

Índex de Banda Salarial

1

7
ind97

Mitjana any anterior

Any anterior

Bretxa salarial entre homes i dones

0%
0%
Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat
campanya anterior
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5,6

N/D

Transparència
ind58

Són públics per a les persones treballadores els salaris i altres
remuneracions?

Any anterior

ind14

Heu publicat a la vostra web les dades de balanç social del
darrer exercici?
- L'hem publicat/difós tant cap a fora com cap a les
persones de l'organització.
- L'hem difós entre les persones de l'organització.
- No l'hem publicat.
- No l'hem publicat perquè és el primer any que fem el
Balanç Social.

100

%

Any anterior

N/D
Diversitat

q3102

Nombre de persones treballadores que són
extracomunitàries

0 dones
0 homes
0 TOTAL

q3103

Nombre de persones treballadores que són
racialitzades

0 dones
0 homes
0 TOTAL

ind93

ind92

Indicador de % persones treballadores de l'organització
extracomunitàries (estrangeres) sobre el total de membres
disgregat per sexe
N/D

dones
N/D

Any anterior

homes

Indicador de % de persones treballadores extracomunitàries
(estrangeres) sobre el total de treballadores de l'organització

0%
0%
Any anterior

ind95

Indicador de % persones treballadores de l'organització
racialitzades sobre el total de membres disgregat per sexe

no disponible
Resultat mitjà agregat

N/D

campanya anterior

dones
Any anterior
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N/D

homes

ind96

Indicador de % de persones treballadores racialitzades sobre
el total de treballadores de l'organització

0%
0%
Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat
campanya anterior

Llenguatge no sexista
ind98

L'entitat utilitza un llenguatge no sexista i inclusiu?
- Normalment no
- S'utilitza el llenguatge inclusiu als documents escrits
- S'utilitza el llenguatge inclusiu tant en els documents
escrits com en el llenguatge verbal.

100

%
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Any anterior

100%

Sostenibilitat ambiental

Consum d'energia i aigua (en oficines)
ind60

Disposeu de pràctiques i procediments per l'estalvi i
l'eficiència energètica?

Any anterior

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?
- Sí
- En contractem una part, no tota.

ind61

Disposeu de pràctiques i procediments per l'estalvi i
l'eficiència en el consum d'aigua?

- No

Any anterior

N/D

Consum de paper (en oficines)
ind63

Utilitzeu paper reciclat i/o amb certificació d'explotació
forestal sostenible de manera regular i majoritària?

Any anterior

Prevenció i recollida selectiva de residus
ind65

Disposeu de pràctiques formals de prevenció de residus?

Any anterior

Política ambiental
ind59

Disposeu d'una política, pla d'acció o sistema de gestió
ambiental?

Any anterior
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Any anterior

N/D

ind106

Es porta un control intern de les emissions de CO2?

Any anterior

Altres consums (productes amb garantia d'origen sostenible)
ind69

A l'hora d'adquirir un producte, es contemplen criteris de
consum responsable?

Any anterior

ind67

A l'hora d'organitzar esdeveniments, teniu en compte criteris
ambientals en la seva organització?

Any anterior

Mobilitat
ind102

Incorporeu, oferiu o faciliteu alguna alternativa/ajuda en allò
relacionat amb el transport?

Any anterior
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Compromís social i cooperació

Participació en xarxes i moviments socials
q50B

Nombra les xarxes i iniciatives de transformació social estables en les que participa l'entitat de manera efectiva
(indicar el nom complet de la xarxa, no l'acrònim)
XES (Comissió de comunicació i ECOFEM)
FSMET (Comissió Economies Feministes)

Aportacions econòmiques solidàries
q5204

Mitjana anual de recursos econòmics dipositats en
entitats de finançament ètic -en €-

0€

ind40

Indicador de % de recursos econòmics en finances ètiques
sobre total d''estalvis en entitats financeres

0%
ind71

Sou socis/es o opereu amb entitats de finances ètiques?

59 %
Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

Any anterior

campanya anterior

Mercat social i intercooperació
q5302

Import total anual de les adquisicions de béns i
serveis a proveïdors del mercat social de la XES

3.294 €

q5306

Import total de les adquisicions de béns i serveis
realitzades a entitats no lucratives (que NO
pertanyen al Mercat social ni a la XES)

31.256 €

ind42

Indicador de % compres a proveïdors de mercat social de la
XES

9,5 %
5,9 %
Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat
campanya anterior
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ind103

L'entitat coopera amb altres que proporcionen els mateixos
productes o serveis:

ind72

- Compartint local

Indicador % total de les compres de béns i serveis realitzades a
entitats no lucratives (que NO pertanyen al Mercat social ni a
la XES)

90,5 %

- Compartint coneixement
- Compartint gestió

0%

- Compartint projectes

Any anterior

- No coopera

no disponible
Resultat mitjà agregat
campanya anterior

50

%

Any anterior

50%
Aportació al procomú

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?

Any anterior

ind75

Indiqueu quin és el vostre compromís amb el programari lliure
- No s'utilitza programari lliure
- S'utilitzen programes ofimàtics de programari lliure de
manera regular i majoritària
- A part dels programes ofimàtics, s'utilitzen programes
professionals de programari lliure (disseny gràfic, gestió
comptable...) de manera regular i majoritària
- La majoria dels sistemes operatius dels ordinadors de
l'organització son de programari lliure

100
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%

Any anterior

100%

Qualitat del treball

Salut laboral
ind77

Preneu mesures actives preventives i/o per la promoció de la
salut en el vostre centre de treball?

Any anterior

Regulació de prestacions de treball
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?

Any anterior

Formació i desenvolupament personal
ind104

Quina d'aquestes mesures s'apliquen per fomentar la formació
de les persones treballadores:
- No es contempla la formació de les persones treballadores
- S'adapten els horaris per facilitar la formació
- S'inclouen hores de formació a l'horari laboral o s'ajuda a
cobrir el cost de la formació
- S'inclouen hores de formació a l'horari laboral i s'ajuda a
cobrir el cost de la formació

33,33

%

Any anterior

33,33%
Cures i compensacions

ind80

Contempleu mesures que millorin els permisos establerts per
la llei en temes de conciliació de la vida familiar i laboral?

Any anterior
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ind105

Genereu espais d’atenció emocional i cura a les persones
treballadores en relació a la seva situació a l’entorn laboral?

Any anterior
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