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Var. Interanual (%)

Atur registrat1 372.623 -2,0

Homes 159.065 -2,4

Dones 213.558 -1,7

Ctes. indefinits1 46.822 3,3

Homes 23.927 4,7

Dones 22.895 1,8

Ctes. temporals1 261.106 11,6

Homes 132.725 8,9

Dones 128.381 14,6

Afiliació. Total Sistema2 3.437.158 1,3

L'RSE: cap a un desenvolupament més sostenible

Segons sector Segons tipus

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l'ORSEC. Font: elaboració pròpia a partir de l'ORSEC.

Unitats: Marxa del Negoci. Saldo de respostes (positives/negatives).

Els preus de consum han disminuït el 0,2% aquest mes de setembre. Això ha

situat la seva evolució interanual en el 0,3%. Els preus industrials, en canvi, tot i

pujar el 0,3% aquest mes, s'han reduït a l'1,1% en termes interanuals. La

producció industrial acumulada fins al mes d'agost ha estat el 0,7% més baixa

que la de l'any anterior. Finalment, l'indicador de clima empresarial, tot i ser

positiu, mostra una situació pitjor que la del mes passat i que la d'ara fa un any.

EMPRESES I/O ORGANITZACIONS RECOLLIDES A L'OBSERVATORI DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES (ORSEC)

1) Darrera dada: setembre 2019.

-

2) Variació interanual de la mitjana de l'índex dels vuit primers mesos de l'any  (2018-

2019) corregit d'efectes de calendari.

1) Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies.

2) Font: Seguretat Social. Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

Al mes de setembre
1

l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 1,3%

respecte al mes de setembre de l'any anterior. En el mateix període els

treballadors afiliats al règim general2 han tingut un increment de l'1,8% i els

treballadors afiliats al règim especial d'autònoms3 han tingut un decrement del

0,4%. 
(1) Afiliats en alta el darrer dia de mes. (2) Exclosos del règim general el Sistema Especial Agrari i el

Sistema Especial de Treballadors de la Llar. (3) Inclòs el Sistema Especial per a Treballadors per

Compte Propi Agraris -SETA-.

Del conjunt de casos recollits a l’ORSEC les grans empreses representen la major part (51%), seguides de les mitjanes (24%), les petites (20%) i les micro (5%),

seguint un perfil similar al de l’any 2018. Per tipus d’organització, la majoria es troben sota l’epígraf empresa (64%), seguides per les empreses d’economia

social i les fundacions (11%), les entitats sense ànim de lucre i les corporacions de dret públic (5%), principalment. Per sectors destaquen els serveis amb el 75%

dels casos, el sector industrial (19%), la construcció (4%) i l’agricultura (2%). 

Unitats: percentatges.

INDICADOR DE CLIMA EMPRESARIAL

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

-0,2

Variació 

interanual (%)

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE

PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Índex de preus de consum1 0,3

Índex de producció industrial

Variació 

mensual (%)

0,3

-0,72

Índex de preus industrials1 -1,1
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Règim general
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L’Observatori de la responsabilitat social de les empreses de 

Catalunya (ORSEC), iniciat fa dotze anys, es va crear amb la 

voluntat de difondre, orientar i aportar coneixement en el camp 

de la responsabilitat social (RSE). En el present full d’indicadors 

pretenem mostrar els principals blocs en què s’organitza l’ORSEC 

i posar en relleu les accions d’RSE més destacables que es duen 

a terme a Catalunya en aquest àmbit. 

 

L’ORSEC consta d’un primer apartat, anomenat “Observatori”, en 

el qual es troben les dades principals del projecte i el seu marc 

teòric, un espai on els diversos agents econòmics han pogut 

concretar la visió que actualment tenen sobre l’RSE. Un segon 

apartat, “Experiències”, on es recullen casos pràctics -un total de 

123- que provenen de diferents tipus d'organitzacions -empreses 

mercantils, economia social, etc.- amb un perfil divers pel que fa 

a la seva dimensió i sectors, amb la voluntat d’aportar exemples 

en els quals qualsevol organització s’hi pugui veure reflectida.  

 

El bloc “Actualitat” recull els principals esdeveniments i informació 

diària vinculada a l’RSE. Finalment, l'apartat “Eines” ofereix una 

recopilació de documents que giren al voltant de l’RSE, així com 

una selecció de les principals iniciatives locals i internacionals. 

 

De l’anàlisi de les corresponents memòries d’RSE es fa palès que 

la majoria d’organitzacions vehiculen la seva política de 

responsabilitat social en tres eixos principals: l’àmbit econòmic i 

laboral, el medi ambient i el camp social, vinculats al creixement 

sostenible i la creació de millors llocs de treball. Per altra banda, 

es constata que gran part d’aquestes memòries han estat 

elaborades mitjançant les indicacions del Global Reporting 

Initiative (GRI), un referent d’abast mundial. Com a normes en 

l’àmbit de l’RSE també es mantenen com a referents l’ISO 26000, 

l’SA 8000, l’SGE21 de Forética, l’ISO 14001 o la GA-2000/0199 

d’AENOR, aquestes darreres vinculades a la gestió dels residus i 

els certificats UTZ (agricultura sostenible), Fairtrade (comerç just) 

i FSC (sostenibilitat forestal), entre d’altres. 

 

L’any 2018 s’ha seguit col·laborant amb el Consell de Relacions 

Laborals i el portal RScat (http://rscat.gencat.cat) amb el qual 

comparteix la base dades per tal d’optimitzar els recursos 

relacionats amb l’RSE. Fruit d’aquesta col·laboració s’ha elaborat 

el “Mapa d'experiències destacades en responsabilitat social de 

Catalunya”, una nova eina interactiva que permet la localització 

geogràfica i la territorialització –tenint en compte la seva seu 

social- de les experiències recollides a la base de dades de 

l’ORSEC, amb la possibilitat de fer consultes per  nom, sector i 

dimensió. Vegeu el “Mapa d’experiències” a l’adreça: 

https://treball.gencat.cat/ca/rscat/mapa-experiencies/index.html 

 

Polítiques d’RSE en l’àmbit econòmic i laboral  

En l’àmbit laboral destaquen les mesures vinculades a la 

conciliació de la vida personal amb la professional mitjançant la 

compactació o reducció de la jornada de treball, la possibilitat de 

realitzar un horari flexible o l’opció de teletreball, ajuts econòmics 

diversos (per naixement, beques d’estudi, etc.) i instal·lacions de 

menjador per a una gestió més eficient del transport i les persones. 

També cal posar en relleu els cursos de formació, que abasten 

diversos camps o grups d’interès de l’empresa.  

 

Pel que fa als clients, cada vegada es pren més consciència de la 

necessitat d’un consum responsable, informat i conscient de béns 

i serveis, tot tenint en compte els criteris de sostenibilitat en l’àmbit 

mediambiental, social, etc. i es demana conèixer la traçabilitat del 

valor afegit del producte, així com la possibilitat de consumir 

productes ecològics, és a dir, aquells en l’elaboració dels quals no 

s’han emprat productes químics. En relació amb la producció 

agrària ecològica, per exemple, als productes hi ha d’aparèixer 

l’etiqueta ecològica de la Unió Europea “Eurofulla”. 

 

L’àmbit mediambiental 

La política mediambiental dels casos recollits a l’ORSEC segueix el 

model de gestió de residus configurat en el marc de l’Economia 

Circular, seguint les directives de la Unió Europea, basat en 

l’aprofitament òptim dels recursos per tal de fer compatibles 

creixement econòmic i respecte pel medi ambient. En l’àmbit 

català destaca el Pla de l’energia i el canvi climàtic de Catalunya 

2012-2020 (PECAC), el qual s’emmarca  dins els objectius 

europeus “20-20-20”: reduir un 20% les emissions de gasos amb 

efecte hivernacle, estalviar un 20% el consum d’energia i assolir el 

20% del consum total d’energies amb fonts renovables 

(actualment, segons el darrer Informe sobre l’estat del medi 

ambient a Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat, 

aproximadament el 78,8% de l’energia primària produïda a 

Catalunya procedeix de plantes d’energia nuclear). 

 

En l’àmbit de la producció es controlen els residus generats per tal 

de minimitzar-los, reciclar-los o valoritzar-los. Per altra banda, en 

gran part de les memòries recollides a l’ORSEC es fa constar que 

se cerquen proveïdors de proximitat per tal de consumir productes 

i serveis elaborats en l’entorn territorial més proper, atès que ajuda 

a reduir els costos energètics de transport i contribueix a mantenir 

el teixit econòmic i social (es recolzen petites explotacions familiars, 

s’evita l’abandonament de zones forestals, s’afavoreix la 

conservació d’espècies agroalimentàries autòctones en perill de 

desaparició, etc.). 

 

L’àmbit social 

Dins les organitzacions i empreses es fomenten les iniciatives de 

voluntariat en els camps social, mediambiental i cultural, 

principalment, realitzades per l’empresa mateixa o mitjançant la 

cooperació amb ONG i administracions públiques, amb la finalitat 

d’assolir els objectius proposats. Per altra banda, i en relació amb 

el mercat de treball i l’àmbit local, també destaca la signatura de 

convenis amb diferents entitats de Catalunya per tal de 

desenvolupar polítiques d’inserció social mitjançant la contractació 

de persones en situació de vulnerabilitat allà on es troba ubicada 

l’empresa. 

 

Els ODS i l’Agenda 2030, un marc per a les empreses i 

organitzacions 

L’any 2015 les Nacions Unides van adoptar l’Agenda 2030, 

articulada en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Malgrat que l’esmentada agenda marca directrius i plans específics 

dirigits a l’àmbit públic, també es refereix a les organitzacions i 

empreses per tal que emprenguin accions en el sector privat. En 

aquest aspecte l’Agenda 2030 es pot vincular a la responsabilitat 

social, tot oferint a les empreses un marc en el qual poder alinear, 

a través dels disset objectius abans esmentats, les seves actuacions 

en els àmbits econòmic, social i mediambiental. 

 

Segons el V Informe sobre l’impacte social de les empreses, 

elaborat per la Fundació Seres i Deloitte, el 90% de les empreses 

analitzades afirma recollir els ODS en les seves estratègies d’RSE, 

com així es fa constar a les memòries més recents compreses a 

l’Observatori de la Responsabilitat Social del CTESC. 

 

 

Per més informació podeu consultar l’Observatori de la RSE.  

https://treball.gencat.cat/ca/rscat/mapa-experiencies/index.html
http://ctesc.gencat.cat/observatori/observatori/rse
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