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Indicadors de conjuntura econòmica
INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE
PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

CATALUNYA 2017-2018

CATALUNYA 2017-2018
Variació
mensual (%)

Variació
interanual (%)

Índex de preus de consum1

0,7

1,2

Índex de preus industrials2

0,1

2,3

-

3

Índex de producció industrial

4,5

142,6

137,4

140,0

T2/2017

T1/2018

T2/2018

Els preus de consum han augmentat el 0,7% en termes intermensuals el darrer
mes d'abril i l'1,2% en termes interanuals. Al mes de març, els preus industrials
van augmentar el 0,1% i la variació interanual es va situar en el 2,3%. La
producció industrial acumulada des del gener fins al març ha estat el 4,5% més
alta que la del mateix període de l'any anterior. L'índex de confiança
empresarrial harmonitzat del segon trimestre, tot i situar-se lleugerament per
sobre del trimestre anterior, ha estat lleugerament inferior al del segon trimestre
de l'any passat.

Font: Idescat.
1) Darrera dada: abril 2018.
2) Darrera dada: març 2018.
3) Variació interanual de la mitjana de l'índex dels tres primers mesos de l'any (20172018) corregit d'efectes de calendari.

Indicadors de mercat de treball
AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL1

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ
CATALUNYA Abril 2018

CATALUNYA 2017-2018
2.616.645

Var. Interanual (%)

Atur registrat1
Homes
Dones
Ctes. indefinits

1

Homes
Dones
Ctes. temporals1
Homes
Dones
Afiliació. Total Sistema2

398.946
173.659
225.287
37.920
21.038
16.882
218.694
114.072
104.622
3.346.380

-6,3
-9,0
-4,1
11,4
14,2
8,1
5,2
5,5
5,0
2,5

2.702.362
Abril 2017

550.033 552.359

Abril 2018

Règim general
Règim autònoms

Al mes d'abril l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 2,5% respecte al
mes d'abril de l'any anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al
règim general2 han tingut un increment del 3,3% i els treballadors afiliats al
règim especial d'autònoms3 han tingut un increment del 0,4%.

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

(1) Afiliats en alta el darrer día 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-.

2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

L'RSE: un compromís ètic amb la gestió de l'empresa
EMPRESES I/O ORGANITZACIONS RECOLLIDES A L'OBSERVATORI DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES (ORSEC)
Segons sector

Segons tipus
Consultoria i
asssessoria
15%

Salut
8%

Serveis d'atenció
a les persones
17%

Alimentació
4%

Educació
7%
Comercial
2%
Químic
2%

Altres sector ind.
12%
Hoteleria
5%
Tèxtil
2%

Construcció
Editorial
4%
2%

Altres
serveis
10%

Fundacions
10%

Corp. dret públic
5%

Admó. Pública
4%

Ent. Sense ànim
lucre
7%
Esa. Econ. Social
11%

Empresa
63%

Farmacèutic
2%
Transport
6%

Agricultura
2%

Unitats: percentatges.

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l'ORSEC

Font: elaboració pròpia a partir de I'ORSEC

Del total de casos recollits a l’ORSEC actualment les grans empreses són majoria (50%), seguides de les mitjanes (23%), les petites (19%) i les micro (8%),
seguint un perfil similar al de l’any 2017 (el 2007 la mostra representava una majoria d’organitzacions i empreses mitjanes (46%) junt amb les petites i les
micro, amb el 22% cadascuna. Les grans empreses eren minoritàries i representaven el 10% dels casos recollits). Per tipus d’organització, gran part es troben
sota l’epígraf empresa (63%), seguides per les empreses d’economia social (11%), les fundacions (10%) i les entitats sense ànim de lucre (7%), principalment.
Per sectors destaquen els serveis amb el 75% dels casos, el sector industrial (19%), la construcció (4%) i l’agricultura (2%).

L’RSE: UN COMPROMÍS ÈTIC AMB LA GESTIÓ DE L’EMPRESA
L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses de
Catalunya (ORSEC), iniciat l’any 2007, és un projecte que té
per objectius principals difondre, orientar i aportar
coneixement en l’àmbit de la responsabilitat social (RSE). En
aquest article pretenem remarcar les principals accions d’RSE
que es duen a terme actualment a Catalunya en aquest camp.

d’Economia Circular, basat en l’aprofitament òptim dels recursos
per tal de fer compatibles el creixement econòmic i el respecte pel
medi ambient. Segons la consultora DNV GL, l’any 2050 el 85%
de la producció d’energia provindrà d’energies renovables
(fotovoltaica, en primer lloc, seguida de l’energia eòlica. En aquest
aspecte, a llarg termini els consumidors d’electricitat també podran
ser productors a través de la mateixa xarxa (smart grids).

Enguany la base de dades de l’Observatori compta amb un total
de 166 experiències aprovades i ordenades segons sector,
dimensió i tipus d’organització. La majoria de memòries recollides
han estat redactades i classificades seguint les indicacions del
Global Reporting Initiative (GRI), la institució independent que va
crear el primer estàndard mundial de directrius per a l’elaboració
de memòries de sostenibilitat. Com a normes genèriques d’RSE
també destaquen l’ISO 26000, l’SA 8000, l’IQNetSR10 i l’SGE21
de Forética.

Cal tenir en compte que actualment la indústria produeix al voltant
del 34% dels gasos d’efecte hivernacle del món. Sensibilitzades en
aquest punt, el vector de la sostenibilitat es troba al pla formatiu de
moltes empreses o organitzacions per tal d’implicar totes les
persones treballadores que en formen part mitjançant cursos
d’ambientalització i prevenció de residus en la seva activitat
ordinària.

Durant l’any 2017 s’ha mantingut la col·laboració amb el Consell
de Relacions Laborals i el portal RScat (http://rscat.gencat.cat)
amb el qual comparteix la base dades amb l’objectiu d’optimitzar
els recursos vinculats amb l’RSE.
Polítiques de responsabilitat social
De l’anàlisi del recull de casos que comprèn l’ORSEC s’observa
que la majoria d’organitzacions vehiculen la seva política d’RSE
en tres eixos principals: l’àmbit econòmic i laboral, el medi
ambient i el camp social, vinculats principalment al creixement
sostenible i la creació de millors llocs de treball.
L’àmbit econòmic i laboral
En gran part dels casos recollits a l’ORSEC destaquen les mesures
vinculades a la conciliació de la vida personal amb la professional:
reduccions de jornada, la possibilitat de realitzar un horari flexible
o intensiu amb l’opció de teletreball, instal·lacions de menjador i
ajuts econòmics diversos. També cal posar en relleu els cursos de
formació, tant interna com externa, que abasten diversos camps
o grups d’interès de l’empresa. També es duen a terme enquestes
de valoració del clima laboral i personal (valoració dels riscs
psicosocials de les persones treballadores) així com el
desenvolupament de plans d’igualtat (segons l’índex I-Will 2018,
desenvolupat per IESE-Cellnex, el nombre de dones als consells
d’administració espanyols l’any 2018 és del 20%, proporció que
encapçala Noruega, amb el 41%).
Pel que fa als clients, cada vegada es demana més la possibilitat
de conèixer la traçabilitat del valor afegit del producte,
requeriment que també afecta els proveïdors de l’empresa o
organització. En aquest camp s’han definit, en la majoria de
casos, mapes dels grups d’interès que permeten visualitzar-ne les
relacions. En aquest aspecte destaquen certificats com el Round
Table Sustainable Palm Oil (RSPO) que garanteix l’ús d’oli de
palma sostenible o l’ISO 20400 de compra responsable. Així
mateix, es busca la priorització d’empreses proveïdores (matèries
primeres, serveis i actius) arrelades en l’àmbit local.
D’altra banda, atesa la importància del seguiment de la cadena
de valor del producte, la majoria de casos recollits a l’ORSEC ha
incorporat en els seus models de contracte de subministrament
apartats relatius als aspectes mediambientals i socials.
L’àmbit mediambiental
La política mediambiental dels casos recollits a l’ORSEC té com a
eix central la reducció dels residus i la gestió òptima de l’energia,
seguint les directives de la Unió Europea de l’anomenat Paquet

Segons un estudi de l’EuroACE, només el 16% dels edificis
espanyols són eficients des d’un punt de vista energètic. La
Directiva d’Eficiència Energètica d’Edificis (2010/31/EC) marcava
com a fita l’any 2020 per a la implantació total d’edificis de
consum energètic gairebé nul, els anomenats nZEb (Nearly Zero
Energy Buildings). En aquest aspecte, i en qüestions d’eficiència
energètica, en la majoria de casos recollits a l’ORSEC s’han
adequat les àrees de treball per a un aprofitament òptim de la llum
natural i instal·lat il·luminació amb detectors de presència així com
temporitzadors per al consum d’aigua i mampares per al control de
l’impacte acústic. En general, es busca el disseny d’ecoedificis amb
una visió global de l’impacte mediambiental, amb un ús òptim de
tots els recursos energètics i que inclou el transport mitjançant un
programa de vehicles compartits.
En l’àrea de la producció es mesura la generació de residus per tal
de minimitzar-los (control dels gasos de combustió en les calderes
o l’abocament de les aigües residuals al clavegueram). La gestió
dels residus comprèn la seva recollida i tractament mitjançant
empreses especialitzades. Pel que fa a la normativa destaquen
certificacions com la norma ISO 1400, la GA-2000/0199 d’AENOR
o la certificació Blue Angel, amb relació a la publicació de
documentació amb paper ecològic certificat.
L’àmbit de la comunitat
L’eix social de l’RSE té com a prioritat la inversió en projectes
productius, socioculturals, de capacitació o solidaris amb la
implicació directa de la població beneficiada. En aquest darrer
àmbit destaquen projectes en diversos camps i sectors, així com el
diàleg i la cooperació amb ONG i administracions públiques amb
la finalitat d’assolir objectius comuns (comerç més just, etc). Amb
relació al mercat de treball, destaquen la realització de convenis
amb diferents entitats de Catalunya per assumir el compromís de
la inserció laboral dels col·lectius desfavorits, la creació de borses
de treball on es troba ubicada l’empresa, polítiques d’inserció social
mitjançant la contractació de persones amb diversitat funcional o
la reinserció.
Per acabar, podem dir que la visió estratègica de l’RSE incideix
transversalment a tota l’empresa i de la qual cal posar en relleu tres
vectors: l’àmbit laboral, l’àmbit mediambiental i, finalment, l’àmbit
de la comunitat. L'objectiu principal de l'Observatori és conèixer i
transmetre a la societat el grau d'avanç i de compromís de les
empreses catalanes en la implantació de l'RSE. Destaca la
voluntarietat de les polítiques establertes en tots els casos
analitzats, aplicades amb la intenció d’assolir una major
transparència i respecte per a tots els col·lectius amb què l’empresa
o organització es relaciona.
Adreça web ORSEC: http://ctesc.gencat.cat/observatori/index.html
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