
Sistema pilot per mesurar, analitzar i 
estandarditzar indicadors dels impactes 

ambientals, socials i de governança
d’empreses proveïdores de l’Ajuntament

Amb la col·laboració de 



El per què del projecte ....

• Aposta de l’ajuntament pel foment d’un model 
d’empresa amb impacte social i ambiental 
positius i model de governança democràtic

• Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària

• Capacitat tractora de la contractació pública. 
Decret de contractació.

• Noves oportunitats legals: LCSP, projecte de Llei 
de Serveis a les persones, Decret d’empresa 
social 



• Definició i testeig d’una bateria d’indicadors que serveixin
per mesurar l’impacte ambiental, social i de bon govern,
així com d’un sistema de recollida de dades.

• Intent d’estandardització dels indicadors en base a la
informació recollida de les empreses participants en el
projecte pilot. Anàlisi de la dispersió i determinació de
mètriques d’excel·lència.

• Detectar criteris a millorar de proveïdores i elaboració de
mesures complementàries (formació, subvencions…)

• Possible definició de marc d’incentius vinculats que inclou
CP i altres (convenis, subvencions, fiscals...) a incorporar
progressivament.

Objectius del projecte…. Bateria 
indicadors 

ASG

Recollida 
de dades

Anàlisis 

Mesures

Marc 
d’incentius

Estandarització



• Confirmació de la voluntat de participar en el projecte fins al 30/08/2019.

• Signatura del marc de confidencialitat

• Accés al Manual tècnic + Suport telefònic, com a formació en l’ús de l’eina
d’introducció de dades.

• Tancament del llistat d’indicadors i les fons de verificació

• Inici de la recollida de dades: 06/09/2019

• Fi de la recollida de dades: 30/11/2019

• Procés d’extracció i verificació de les dades agregades: 10/10/2019-
31/12/2019

• Anàlisi de les dades agregades: 01/01/2020– 31/01/2020

• Sessions de retorn i devolució de resultats: a les empreses 01/02/2020–
15/03/2020

Calendari del projecte



Indicadors seleccionats
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34 indicadors 
• 9 Bon Govern
• 15 Socials
• 10 Mediambientals

De procés, quantitatius i ambdós

G1- Mesures de transparència
G2- Transparència financera
G3- Política retributiva transparent
G4- Economia i política de lucre
G5- Ingressos fiscals
G6- Iniciatives externes de compromís amb l'entorn 
(adhesions)
G6- Iniciatives externes de compromís amb l'entorn (sistemes 
formals)
G7- Eina de gestió integral
G8- Mesures per a fomentar la participació de les persones 
treballadores
G9- Igualtat de gènere i diversitat en els òrgans de govern i 
càrrecs de responsabilitat 

Bon Govern

Social

S1- Pla d’Igualtat i/o el protocol contra l’assetjament laboral
S2- Pla de conciliació familiar
S3- Pla de comunicació no sexista o mesures implantades
S4- Escletxa salarial entre homes i dones
S5- Escletxa (ventall) salarial de l’organització
S6- Inserció laboral de persones treballadores amb dificultats 
d'inserció laboral o situació d’exclusió social
S7- Integració laboral de persones amb discapacitat (contractació)
S8- Millora de l'accessibilitat universal
S9- Absentisme laboral
S10- Índex de rotació
S11- Estabilitat i qualitat laboral
S12- Sistemes d’avaluació de la satisfacció de les persones usuàries
S13- Finances ètiques
S14- Formació i millora de competències
S15- Altres mesures per a millorar els convenis sectorials i les 
condicions laborals de les persones treballadores

A1- Política, sistema, pla o mesures de gestió ambiental 
A2- Mesures per al consum, l'estalvi i l'eficiència energètica
A3- Mesures per l’ús sostenible dels mitjans de transport
A4- Compra d’energia verda certificada
A5- Mesures per a l'estalvi en el consum d'aigua
A6- Ús de paper reciclat i/o certificat
A7- Procediments per a la prevenció de residus
A8- Ús de productes d'higiene i neteja amb certificació de 
producció sostenible 
A9- Ús de productes alimentaris de producció de proximitat 
o producció ecològica
A10- Procediments per a la prevenció del malbaratament 
alimentari

Medi Ambient



Procés d’anonimització de la informació
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Migració de la eina a 
Sistemes BASA

Aplicatiu i BBDD sense 
nom d’empreses

(excepte BASA)

Estudi Indicadors 
Sensibles 

Revisió externa FdV

3 indicadors ambientals sensibles
1A Política, sistema, pla o 
mesures de gestió ambiental
2A Mesura per a l’estalvi i l’eficiència
3A Mesures per l’ús sostenible 
dels mitjans de transport)

11 indicadors socials sensibles
1S Pla d’igualtat, 
2S Pla de conciliació familiar, 
3S Pla de comunicació no sexista, i 
4S Escletxa salarial entre homes i dones, 
5S Escletxa salarial en el conjunt de l’organització, 
9S Absentisme laboral, 
10S Índex de rotació i 
11S Estabilitat i qualitat laboral, 
12S Sistemes de satisfacció de les persones 
usuàries
14S Formació i millores de competències.
15S Altres mesures per millorar els convenis 
salarials

5 indicadors de governança sensibles
2G Mesures de transparència financera 
4G Economia i política de lucre 
7G Eina de gestió integral 
8G Mesures de participació interna de les
persones treballadores
9G Igualtat i coresponsabilitat en 
els òrgans de govern 



Confirmació de 
participació de les 

empreses

Registre de les 
empreses en la 

plataforma 
tecnològica. 

Accés al Manual de 
l’eina tecnològica i 

Manual d’indicadors 

Visualització dels 
indicadors i les fons 

de verificació 
requerides 

Resolució de 
consultes i dubtes 

sobre els indicadors i 
les fons de 
verificació

Enviament de la 
informació a través 
de la plataforma. 

Tipus: 1) Indicadors; 
2) Documents

Equip BASA + DS 
amb accés únic a la 

documentació

Procés 
d'anonimització de 

les empreses 
(assignació d’alias)

Confirmació de la 
verificació de la 
documentació a 

l'equip FPT 

Procés d’extracció de 
les dades agregades: 
Tipus: 1) Indicadors 

numèrics/dicotòmics
; 2) Verificació

Anàlisi de les dades 
agregades

Sessions de retorn 
individual (BASA + 
DS) grupal (FPT) i 

devolució de 
resultats 

Elaboració d'informe 
amb les conclusions, 

propostes i 
recomanacions del 

projecte pilot

Empreses
Barcelona Activa (BASA) – Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (DS) 
Fundació Pere Tarrés 
Tots

Fluxe de la informació del projecte….



Mostra i respostes obtingudes....
• Per la participació al projectes es van seleccionar 30 empreses seguint 

el següents criteris forma jurídica, tipologia de contracte i volum de 
contractació

• Internament hem classificat les empreses segons la mida considerant: 
Empresa micro: menys de 10 pt i amb facturació de 2 milions d'euros o menys.

Empresa petita: menys de 50 pt i amb facturació de 10 milions d'euros o menys.

Empresa mitjana: menys de 250 pt i facturació inferior o igual a 50 milions 
d'euros.

Empresa gran: la resta

• De les 30 empreses que havien confirmat la participació al projecte 
n’hi ha 7 que no responen cap de les preguntes, per tant la mostra 
total d’empreses amb les quals s’ha fet l’anàlisi és de 23 com a màxim.

• Respecte els percentatges de resposta el bloc d’indicadors que té una 
mitjana més alta de resposta és el de medi ambient amb un 69,3%, 
després el d’indicadors socials amb un 63,8% i el de governança amb 
un 53%.
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Mostra Final: 30 empreses

• Proveïdores de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa.

• Selecció d’una mostra en funció de la forma jurídica, volum de
contractació i tipus de contractes.

Participació de les empreses

Associació 26%

Fundació privada 17%

Societat de responsabilitat limitada 17%

Congregacions i institucions religioses 9%

Societat Anònima 9%

Societats Cooperatives 9%

Organisme Públic 4%

Societat de Responsabilitat Civil Limitada 4%

Unió Temporal d'Empreses 4%

Distribució segons forma jurídica (%)
Distribució segons grandària (%)

GRAN 48%

MITJANA 16%

PETITA 12%

MICRO 24%

• Empresa micro: menys de 10 persones 
treballadores (pt) i amb  facturació de 2 milions 
d'euros o menys.

• Empresa petita: menys de 50 pt i amb facturació 
de 10 milions d'euros o menys.

• Empresa mitjana: menys de 250 pt i facturació 
inferior o igual a 50 milions d'euros.

• Empresa gran: la resta



G1- Mesures de transparència
G2- Transparència financera
G3- Política retributiva transparent
G4- Economia i política de lucre
G5- Ingressos fiscals
G6- Iniciatives externes de compromís amb l'entorn (adhesions)
G6- Iniciatives externes de compromís amb l'entorn (sistemes 
formals)
G7- Eina de gestió integral
G8- Mesures per a fomentar la participació de les persones 
treballadores
G9- Igualtat de gènere i diversitat en els òrgans de govern i càrrecs 
de responsabilitat 

Bon Govern
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GOVERNANÇA % N

G1- Mesures de transparència 73,33%

G2- Transparència financera 73,33%

G6-  Iniciatives externes de compromís amb l'entorn (adhesions) 73,33%

G3- Política retributiva transparent 66,67%

G8-  Mesures per a fomentar la participació de les persones treballadores 66,67%

G9-  Igualtat de gènere i diversitat en els òrgans de govern i càrrecs de responsabilitat 66,67%

G6-  Iniciatives externes de compromís amb l'entorn (sistemes formals) 56,67%

G7-  Eina de gestió integral 56,67%

G5- Ingressos fiscals 30,00%

G4-  Economia i política de lucre 26,67%
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Principals resultats indicadors governança

Respecte el grau de resposta:

!! L’indicador amb un grau de resposta més baix de tota la bateria d’indicadors és el G4 Economia i 
política de lucre que està directament vinculat amb l’aplicació de la reserva de la disposició 48ena.

Mitjana de resposta en el bloc de governança: 53%



Conclusions bàsiques de l’explotació/anàlisi de dades:

• Transparència: Empreses amb missió, visió i valors definits i públics. La majoria
d’organitzacions divulguen informació financera un cop l’any.

• Beneficis: Poca cultura a l’hora de parlar sobre el repartiment dels beneficis de
l’organització i sobre les retribucions de les persones treballadores. Vinculat amb
aplicació de la reserva!

• Procediments i gestió: La majoria tenen quadre de comandament o eina similar. La
majoria incorporen sistemes de gestió de la qualitat, sobretot ISO 9001.

• Participació: Empren sistemes de participació de les persones treballadores molt
diversos. Vinculat amb aplicació de la reserva! Repte: S’ha de valorar en quina
mesura, les aportacions de les persones treballadores s’incorporen en les decisions
finals. Quin és el valor que les persones treballadores li donen a la possibilitat de
poder participar?

• Persones: 25% de presència de dones en els consells de direcció i encara menys
presència d’altres col·lectius (14% de presència de persones en situació de
vulnerabilitat, i un 13% de persones amb discapacitat).

Principals resultats indicadors governança



Bon Govern
Indicador Per sobre General Per sota

G1- Mesures de transparència Comunicar “General”
i Codi Ètic i/o de Conducta

Disposar de Missió, Visió, i/o 
Valors i Memòria 

Comunicar menys de
General

20% 57% 43%

G2- Transparència financera Divulgar la informació més sovint Divulgar la informació 
anualment

No divulgar la informació

9% 77% 14%

G3- Política retributiva transparent Altres remuneracions són públiques Els sous són públics 
No s'informa internament

40% 55% 45%

G4- Economia i política de lucre També entre treballadors o altres Reserves de l'organització
No respondre

12% 100% 70%

G5- Ingressos fiscals < 20% d'ingressos provinents 
d'ajuts

Entre el 20 i el 40 % 
d'ingressos provinents d'ajuts

Rebre més d'un 40% 
d'ingressos en subvencions

38% 31% 31%

G6- Iniciatives externes de compromís amb l'entorn 
(adhesions)

Disposar, a més, d’un sistema
formal de Q, MA, SiS, RSC

Pertànyer a xarxes i grups de 
segon nivell

No estar subscrit a cap 
iniciativa

45% 59% 13,6%

G7- Eina de gestió integral NA
Disposar d'una eina de gestió 

integral
No disposar-ne

- 77% 33%

G8- Mesures per a fomentar la participació de les 
persones treballadores

Altres mesures, a més de reunions i 
grups de treball

Reunions i Grups de treball Només realitzar reunions 
de treball i anàlisi

50% 80-70% 0%

G9- Igualtat de gènere i diversitat en els òrgans de 
govern i càrrecs de responsabilitat 

Tenir un 50% de dones en OG/CR, i 
tenir persones d'altres col·lectius

Tenir entre 25% i 75% de 
dones en OG/CR

Tenir menys d'un 25% de 
dones

Persones altres col·lectius14-13 % 75% 15%



G1- Mesures de transparència- més del 60% de les organitzacions comuniquen 
públicament missió, visió, valors memòries de resultats i activitats, ingressos i despeses 
i els òrgans de govern.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Missió
Visió

 Valors
Codi Ètic

Codi Conducta
 Organs Govern

 Ingressos i despeses
Auditories Externes

 Memòria Anual Activitats i Resultats
Memòria Sostenibilitat

 Certificacions de Bones Pràctiques
Política de qualitat

Certificacions de sostenibilitat…
Política d’Igualtat

Altres Transparència
Cap de les anteriors

No reponen
L'organització comunica públicament:

N= 22 (73,33%)

Obligacions normatives segons tipus 
d’organització. 

Llei 11/2018 d'informació no financera.

Llei 19/2014 de Transparència / ORDRE 
JUS/152/2018 de transparència. 

Reial Decret Llei 6/2019 de mesures 
urgents per a garantia de la igualtat de 
tracte i d'oportunitats entre dones i homes 
en l'ocupació i l'ocupació. 
Registre mercantil

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Comunicar 
General

i Codi Ètic i/o de 
Conducta

Disposar de 
Missió, Visió, i/o 
Valors i Memòria  

Comunicar 
menys de 
l'establert

20% 77% 43%
14



G2- Transparència financera- la freqüència amb la qual les organitzacions divulguen 
informació financera entre les persones treballadores (excloent la informació de 
salaris) és majoritàriament d’un cop l’any (77%).

L’article 64 de L’Estatut dels 
Treballadors, determina el dret del 
comitè d’empresa a tenir informació 
financera periòdica.
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Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Divulgar la 
informació més       

sovint

Divulgar la 
informació 
anualment

No divulgar la 
informació

9% 77% 14%

N= 22 (73,33%)
77%

9%

14%

% empreses que divulguen informació financera

>= 1 cop l'any >= 1 cop al trimestre  Mai



G3- Política retributiva transparent- internament la majoria d’empreses fan públiques 
les retribucions a nivell de sous, però la transparència es redueix quan altres 
remuneracions.
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Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Altres 
remuneracions 
són públiques 

Els sous són 
públics 

No s'informa 
internament

40% 55% 45%

55%

45%

A nivell intern els sous

són  públics no són públics

40%

60%

A nivell intern les altres remuneracions

són públiques no són públiques

N= 20 (66,67%)

• La meitat de les empreses 
que no fan públics els salaris 
tenen més de 500 pt.



G4- Economia i política de lucre- els beneficis van per a reserves de l’organització, tot i 
que el % de repartiment és, en general, poc conegut o poc transparent.
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Estat d’implementació de l’indicador
Per sobre General Per sota

També entre 
treballadors o 

altres

Reserves de   
l'organització

No respondre

12% 100% 70%

L’indicador “Economia i política de lucre”, 
està directament vinculat amb l’aplicació 
de la reserva establerta a la disposició  
addicional 48 de la LCP 9/2017. Es tracta 
de l’acompliment d’un dels requisits 
subjectius: “Que los beneficios se 
reinviertan con el fin de alcanzar el 
objetivo de la organización; o en caso de 
que se distribuyan o redistribuyan 
beneficios, la distribución o redistribución 
deberá realizarse con arreglo a criterios de 
participación”

N= 7-9 (23,3% a 30%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 entre socis/
propietaris

 entre  no
socis/

propietaris

 a reserves  a inversions

Repartiment dels beneficis de l'organització

>50 a <=100 %

>0 a <=50 %

0 %

• 20 organitzacions diuen que aquesta pregunta no aplica
• El 100% de les empreses que han respòs a aquest indicador, reinverteixen  els beneficis en reserves de 

l’organització



G5- Ingressos fiscals- el 76% d’organitzacions que responent reben subvencions, 
ajuts, etc. Només en dos casos aquest percentatge és inferior a 1.
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Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

< 20% d'ingresos 
provinents d'ajuts

Entre el 20 i el 40 
% d'igressos 

provinents d'ajuts

Rebre més d'un 
40%  d'ingresos 
en subvencions

38% 31% 31%

SI
76%

NO
24%

Empreses que han rebut, o 
no, subvencions

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

% provinent del
sector públic

% provinent del
sector privat

Ingressos fiscals segons procedència

>40

> 20 a <= 40

> 0 a <= 20 %

0 %

N= 12-13

• Les empreses que no reben cap subvenció o són 
molt petites (<10 pt) o grans, i representen un 24% 
de les que han donat resposta a aquest indicador.

N= 21 /(70%)

0%

38%

31%

31%

Empreses segons el % de 
subvenció respecte la 

facturació total

0 %

> 0 a <= 20 %

> 20 a <= 40

>40

N= 12-13



G6- Iniciatives externes de compromís amb l'entorn- més del 50% de les organitzacions 
estan adherides a xarxes i entitats de segon nivell. I més del 80% de les organitzacions 
disposen de sistemes formals de qualitat, principalment ISO 9001.
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N= 22 (73,3%)

• Les empreses adherides a iniciatives internacionals  (Pacte 
Mundial, GRI) són grans.

• No hi ha cap empresa que sigui Bcorp o del Balanç del Bé Comú.

N=17 (56,6%)

• Les empreses amb sistema de gestió 
ambiental tendeixen a oferir serveis a les 
persones o atenció domiciliària (57%) . I les 
que incorporen RSC, principalment fan 
Memòries GRI i ODS.

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Disposar, a més, 
d’un sistema

formal de Q, MA, 
SiS, RSC

Pertànyer a 
xarxes i grups de 

segon nivell

No estar subscrit
a cap iniciativa

45% 59% 13,6%



45%

22%

33%

Eines de gestió integral

Quadre de comandament

Sense quadre de comandament

Eina amb funció semblant

G7- Eina de gestió integral- el 78% d’organitzacions disposen de quadre de 
comandament o d’una eina semblant.
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Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

NA
Disposar d'una 
eina de gestió 

integral
No disposar-ne

- 67% 33%

N=17 (56,6%)

EINA SEMBLANT

VIVO
Sistemes ERP
Plans de Funcionament Anual (PFA)
Software corporatiu
Eina de gestió pròpia amb indicadors 
RSC i estratègia

• Les empreses que no tenen quadre de 
comandament ni cap eina similar són 
empreses micro (<10 pt).



G8- Mesures per a fomentar la participació de les persones treballadores- les 
organitzacions empren un gran ventall de mesures per fomentar la participació 
interna.
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Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Altres mesures, a 
més de reunions i 
grups de treball

Reunions i Grups 
de treball

Només realitzar 
reunions de 

treball i anàlisi

50% 80-70% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Iniciatives individuals de millora

Participació en decisions estratègiques

Estudis de clima/engagement

Altres consultes periòdiques o adhoc

Grups de treball

Reunions de treball i anàlisi

 Comunitats de pràctiques

Metodologies concretes de participació

Cap mesura

Empreses

Mesures per fomentar la participació de les persones treballadores

• De mitjana les empreses incorporen 
tres mesures diferents.

• Les mesures més comuns són les 
reunions de treball i anàlisi (80%), i els 
grups de treball (70%).

L’indicador “Mesures per a 
fomentar la participació”, està 
directament vinculat amb 
l’aplicació de la reserva 
establerta a la disposició  
addicional 48 de la LCP 9/2017. 
Es tracta de l’acompliment d’un 
dels requisits subjectius: “Que las 
estructuras de dirección o 
propiedad de la organización 
que ejecute el contrato se basen 
en la propiedad de los 
empleados, o en principios de 
participación, o exijan la 
participación activa de los 
empleados, los usuarios o las 
partes interesadas”

N= 20 (66,7%)



G9- Igualtat de gènere i diversitat en els òrgans de govern i càrrecs de responsabilitat-
la inclusió de persones amb vulnerabilitat o amb discapacitat en els òrgans de govern 
està poc present. 
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Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Tenir un 50% de 
dones en OG/CR, i 

tenir persones 
d'altres col·lectius

Tenir entre 25% i 
75%  de dones en 
OG/CR

Tenir menys d'un 
25% de dones

persones altres 

col·lectius: 14-13 %
75% 15%

• Entre les empreses que han respòs, el 
57% tenen una representació 
femenina superior al 50%  en càrrecs 
de responsabilitat 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 DONES Persones amb
vulnerabilitat

 Persones amb
discapacitat

N
o

m
b

re
 d

'e
m

p
re

se
s

Diversitat en els òrgans de govern

0 %

>0% a <= 25 %

>25% a <= 50%

>50% a <=75%

>75%

N= 20 (66,7%) N=16 (53.33%) 

• Altres col·lectius tenen una presència encara molt baixa. Només en 2 de 
les empreses enquestades, les persones amb vulnerabilitat participen en 
un 14% als òrgans de govern, i les persones amb discapacitat, en un 13%.



Social

S1- Pla d’Igualtat i/o el protocol contra l’assetjament laboral
S2- Pla de conciliació familiar
S3- Pla de comunicació no sexista o mesures implantades
S4- Escletxa salarial entre homes i dones
S5- Escletxa (ventall) salarial de l’organització
S6- Inserció laboral de persones treballadores amb dificultats d'inserció laboral o situació 
d’exclusió social
S7- Integració laboral de persones amb discapacitat 
S8- Millora de l'accessibilitat universal
S9- Absentisme laboral
S10- Índex de rotació
S11- Estabilitat i qualitat laboral
S12- Sistemes d’avaluació de la satisfacció de les persones usuàries
S13- Finances ètiques
S14- Formació i millora de competències
S15- Altres mesures per a millorar els convenis sectorials i les condicions laborals de les 
persones treballadores
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Principals resultats indicadors socials
Respecte el grau de resposta

SOCIAL % N

S1- Pla d’Igualtat i/o el protocol contra l’assetjament laboral 76,67%

S2- Pla de conciliació familiar 70,00%

S3- Pla de comunicació no sexista o mesures implantades 70,00%

S14- Formació i millora de competències 70,00%

S8- Millora de l'accessibilitat universal 66,67%

S12- Sistemes d’avaluació de la satisfacció de les persones usuàries 66,67%

S4- Escletxa salarial entre homes i dones 63,33%

S6- Inserció laboral de persones treballadores amb dificultats d'inserció laboral o 60,00%

S9- Absentisme laboral 60,00%

S13- Finances ètiques 60,00%

S15- Altres mesures per a millorar els convenis sectorials i les condicions laborals de les persones treballadores60,00%

S7- Integració laboral de persones amb discapacitat (sexe) 50,00%

S7- Integració laboral de persones amb discapacitat (contractació) 50,00%

S10- Índex de rotació 50,00%

S11- Estabilitat i qualitat laboral 43,33%

S5- Escletxa (ventall) salarial de l’organització 40,00%

Mitjana de resposta en el bloc d’indicadors socials: 63,8 %



Conclusions bàsiques de l’explotació/anàlisi de dades:

Principals resultats indicadors socials

• Perspectiva de gènere: s'ha estès la pràctica de disposar d'un pla d'igualtat i/o protocol contra

l'assetjament sexual. S’ha de treballar, però, en la creació de plans de comunicació no sexista i

plans de comunicació familiar, personal i laboral.

• Hi ha dificultats per a calcular l’escletxa salarial per raó de gènere, l’índex de rotació,

l’absentisme laboral i el ventall salarial de l’organització. Les empreses encara no han incorporat

les fórmules de càlcul com una forma de valorar indicadors laborals.

• Inserció laboral de persones treballadores amb dificultats d'inserció laboral o situació d’exclusió

social: tot i que no hi ha obligació legal d’incorporar a aquests col·lectius en la plantilla laboral cal

avançar cap aquesta visió d’empresa més inclusiva.

• Accessibilitat universal: no s’ha incorporat el pla d’accessibilitat com un full de ruta que permeti

incorporar mesures que facilitin els usos de les instal·lacions físiques per a les persones amb

discapacitat.

• Sistemes d’avaluació de la satisfacció de les persones usuàries: la majoria de les empreses (90%)

incorporen l’avaluació com a sistema per valorar el seu treball. S’ha de valorar en quina mesura

s’incorporen els resultats de les avaluacions en la millora continua de les seves pràctiques.

• Millora de convenis sectorials: un 53% de les empreses no contesten o no fan millores als

convenis sectorials.



Indicador Per sobre General Per sota

S1- Pla d’Igualtat i/o protocol contra l’assetjament laboral
Contemplar ambdós aspectes

Disposar de Pla d'igualtat o 
protocol contra l'assetjament 

No tenir-ne

48% 75% 20%

S2- Pla de conciliació familiar, personal i laboral Tenir un pla que millori la 
normativa vigent

Estar treballant per establir 
mesures de conciliació 

familiar.
No estar-hi treballant

20% 38% 29%

S3- Pla de comunicació no sexista o mesures implantades Tenir un pla Tenir mesures implantades No tenir res

19% 33% 10%

S4- Escletxa salarial entre homes i dones NA Per sota del 5% No calcular-la

NA 69% 31%

S5- Escletxa (ventall) salarial de l’organització
0% Fins un 10%

estar per sobre del 10% (o
no calcular-ho)

33% 50% 17%

S6- Inserció laboral de persones treballadores amb 
dificultats d'inserció laboral o situació d’exclusió social

Més del 10% Fins un 10%
No tenir-ne o no 

respondre

22% 50% 28%

S7- Integració laboral de persones amb discapacitat (dades 
desagregades per sexe)

Més del 10%
Entre 0 i el 10% d’aquest 

col·lectiu contractat
No tenir-ne (o no 

respondre)

18% 56% 31%

S8- Millora de l'accessibilitat universal
Tenir un Pla d’accessibilitat

Tenir eines o mesures
adaptades

Cap iniciativa al respecte

6% 12% 89%

Social



Indicador Per sobre General Per sota

S9- Absentisme laboral 0 % Entre el 0% i el 4,3%
Per sobre del 4,3%, (no 

calculat o respost)

5,5% 33,3% 61,11%

S10- Índex de rotació Inferior al 5 % Entre el 5% i el 15%
Per sobre del 15%, no 

calculat o respòs

33,3% 40% 26,7%

S11- Estabilitat i qualitat laboral Contractació:
Indefinida > 75%

* C. temporal i parcial de les 
dones = o < 50%

Contractació:
50-75% indefinida

Contractació:
Indefinida < 50%

* C. temporal i parcial de 
les dones >50%

20% C.I.
18% C.T.P.D

53%
27% C.I.

82% C.T.P.D

S12- Sistemes d’avaluació de la satisfacció de les persones 
usuàries

Tenir més de tres sistemes 
d’avaluació 

Tenir entre dos i tres
sistemes d’avaluació

No tenir-ne o tenir menys 
de dos sistemes 

d’avaluació

45% 35% 10%

S13- Finances ètiques Operen amb més d’una entitat de 
finances ètiques

Operen amb una entitat de 
finances ètiques

No operen en cap entitat 
de finances ètiques

5,5% 50% 44,5%

S14- Formació i millora de competències NA Pla o mesures de formació
No respondre

No tenir Pla/Mes.

NA 67% 33%

S15- Altres mesures per a millorar els convenis sectorials i 
les condicions laborals de les persones treballadores

Promoure millora de 
remuneració > al 20%

Promoure millora de 
remuneració entre + del 0% i 

el 20%

No promoure mesures de 
millora

25% 75% 22%

Social



60%
13%

7%

20%

% d'empreses amb pla d'igualtat i/o contra l'assetjament

Amb Pla igualtat i/o assetjament

En elaboració

Mesures no estructurades

No en disposa

S1- Pla d’Igualtat i/o el protocol contra l’assetjament laboral– el 74% d’organitzacions 
disposen d’un pla d’igualtat i/o d’un protocol contra l’assetjament. 

Desglossat

Pla d’igualtat 17 12,50%

Pla contra 
l’assetjament

6 8,33%

Ambdós 11 45,83%

• De les empreses que no en 
disposen, quatre estan 
elaborant un Pla d’igualtat i 
dues tenen mesures no 
estructurades. 

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Contemplar 
ambdós aspectes

Disposar de Pla 
d'igualtat o 

protocol contra 
l'assetjament 

No tenir-ne

48% 75% 20% 28

N= 23 (76,7%) 



S2- Pla de conciliació familiar, personal i laboral– el 71,5% d’organitzacions NO disposen 
d’un pla de conciliació familiar, laboral i personal. Les que en disposen (sis), són grans i 
milloren les condicions de la llei actual en conciliació de la vida familiar i laboral. 

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Tenir un pla que 
millori la 

normativa vigent

Estar treballant 
per establir 
mesures de 
conciliació  
familiar.

No estar-hi 
treballant

20% 38% 29%
29

N= 21 (70%)

29%

38%

33%

Empreses amb Pla de conciliació familiar, o no

Sí En elaboració No en disposen



19%

33%

38%

10%

Empreses amb pla de comunicació no sexista, o no

Sí Mesures implantades Empren llenguatge no sexista En elaboració

S3- Pla de comunicació no sexista o mesures implantades– la meitat d’empreses 
disposen de pla de comunicació no sexista o mesures implantades. 

Pla de comunicació no sexista o 
mesures implantades

SI 11 52 %

NO 10 47 %

• Hi ha força empreses  que 
malgrat no tenir pla ni 
mesures, empren un 
llenguatge no sexista.

• Les empreses que no tenen pla 
són diverses en tipologia i 
grandària tot i que moltes són 
petites o micro.
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Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Tenir un pla
tenir mesures 
implantades

No tenir res

19% 33% 10%

N= 21 (70%)



En el Tercer Sector Social català 
no hi ha escletxa salarial per raó 

de gènere
Anuari Ocupació Tercer Sector Social de Catalunya 2016

S4- Escletxa salarial entre homes i dones– l’escletxa salarial entre homes i dones està 
majoritàriament per sota del 5%. 

Escletxa salarial 
desglossada per categoria 

professional

SI 5 26 %

NO 14 74 %

De les 5 que ho 
tenen desglossat 
només dues ho 
especifiquen.

Escletxa salarial 
home/dona

MÀX 15,6 %

MIN 0

El Real decret 6/2019 obliga a portar un registre 
dels valors mitjans dels sous, detallant els 
complements salarials i extrasalarials, desagregats 
per sexe i distribuïts per categoria professional. Les 
empreses de més de 50 persones treballadores han 
de justificar qualsevol desequilibri superior al 25%. 

Escletxa salarial H/D 
de Catalunya, 2016 (*)
retribucions Sou/hora

23,4 % 16 %

(*) Informe de bretxa salarial 
de CCOO, febrer 2019 

Estat d’implementació de l’indicador
Per sobre General Per sota

NA Per sota del 5% No calcular-la

NA 69% 31%
31

N= 13 (43,3%)
N= 19 (63,3%)

0 5 10 15 20

<0 %

0%

> 0% a <=5%

> 5% a <=10%

>10%

NO responen

Nombre d'empreses

Escletxa salarial



0 5 10 15 20

0%

> 0% a <=5%

> 5% a <=10%

> 10% a <=20%

>20%

NO responen

Nombre d'empreses

Escletxa salarial de l'organització

S5- Escletxa (ventall) salarial de l’organització–
majoritàriament les organitzacions tenen una escletxa salarial interna per sota del 
10%. 

Escletxa salarial 

MÀX 100%

MIN 0 %

MAJORITARI <=5%

• Els valors donats semblen indicar que:
i) el càlcul és poc comú (hi ha moltes 

empreses que no responen) .
ii) Pot ser que el càlcul en alguns casos no 

sigui correcte.
El Real decret 6/2019 obliga a portar un registre dels valors mitjans dels 
sous, detallant els complements salarials i extrasalarials, desagregats per 
sexe i distribuïts per categoria professional. Les empreses de més de 50 
persones treballadores han de justificar qualsevol desequilibri superior al 
25%. 

Estat d’implementació de l’indicador
Per sobre General Per sota

0% Fins un 10%
estar per sobre 
del 10% (o no 
calcular-ho)

33% 50% 17% 32

N= 12 (40%)



S6- Inserció laboral de persones treballadores amb dificultats d'inserció laboral o 
situació d’exclusió social– el 43% d’organitzacions tenen persones d’aquest col·lectiu 
contractades, les quals majoritàriament fan serveis d’inclusió social.

% d’inserció respecte el total de la 
plantilla

Nombre de 
persones

% d’inserció

MÀX 463 80 %

MIN 0 0

• La majoria d’empreses que contracten persones d’aquests 

col·lectius fan serveis d’inclusió social.

0 2 4 6 8 10

0%

> 0% a <=10%

> 10% a <=25%

> 25% a <=50%

>50%

Nombre d'empreses

% de persones amb dificultats d'inserció o situació 
d'exclusió contractades respecte la plantilla

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Més del 10% Fins un 10%
No tenir-ne o no 

respondre

22% 50% 28% 33

N= 18 (60%)

72%

28%

Empreses amb persones d'aquests 
col·lectius contractades, o no

Amb persones contractades

Sense persones contractades



S7- Integració laboral de persones amb discapacitat– el percentatge de 
contractació de persones amb discapacitat, tant homes com dones, està 
majoritàriament entre el 0 i el 10 % 

N= 14 a 17 (46,7%-56,7%)

% DE CONTRACTACIÓ

Indefinida- H Indefinida- D Temporal- H Temporal- D Formativa- H Formativa- D

MÀX 29,26 74,62 18,18 81,81 0 0

• Hi ha empreses 
amb un elevat % 
de persones amb 
discapacitat 
contractades
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Tipus de contracte i gènere

% de contractació de persones amb discapacitat segons 
gènere

0%

> 0% a <=10%

> 10% a <=25%

> 25% a <=50%

>50%

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Més del 10%
Entre 0 i el 10% 

d’aquest col·lectiu 
contractat

No tenir-ne (o no 
respondre)

18% 56% 31%



S8- Millora de l'accessibilitat universal– sembla que només una empresa disposa d’un 
pla d’accessibilitat i molt poques d’eines o mesures adaptades

0 5 10 15 20

Informació accessible sobre els serveis,

Per a productes audiovisuals,

Per a productes de distribució digital,

Sistemes tecnològics accessibles

Altres

No en disposa

Nombre d'empreses

Sistemes de millora de l'accessibilitat

N= 20 (66,7%)

35

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Tenir un Pla 
d’accessibilitat

Tenir eines o 
mesures

adaptades

Cap iniciativa al 
respecte

6% 12% 89%

N= 18 (60%)

6%

83%

11%

Empreses amb pla d'accessibilitat, o no

SI NO En procés



0 2 4 6 8 10 12 14

0%

>0% a <=4,3%

> 4,3% a <=10%

>10%

No calculat

No responen

Nombre d'empreses

Absentisme laboral

S9- Absentisme laboral– en general l’absentisme laboral està per sota del 5%, tot i que 
hi més del 40% d’empreses no el calculen o no responen. 

Absentisme laboral

MÀX 13,56 %

MIN 0 % 

MAJORITARI <= 5%

El 2017, el Tercer Sector Social té una taxa d’absentisme 
laboral del 4,3%,

Anuari Ocupació Tercer Sector Social de Catalunya 2018

Absentisme laboral de Catalunya 3T 2018- 4,5%
Informe trimestral de absentismo laboral, Ramstad 2019

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

0 %
Entre el 0% i el 

4,3%

Per sobre del 
4,3%, (no calculat 

o respòs)

5,5% 33,3% 61,11%

• Les dades donades semblen indicar que:
i) La dada és sensible, ja que hi ha moltes 

empreses que no responen o no el 
calculen .

ii) En molt pocs casos es calcula 
l’absentisme laboral desglossada per 
categories.
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N= 18 (60%)



S10- Índex de rotació– a la majoria d’empreses l’índex de rotació és superior al 10%. 

N= 15 (50%)

Índex de rotació

MÀX 58 %

MIN 0 % 

MAJORITARI > 10%

(*) Rotació laboral a Catalunya, 2018

Índex de rotació segons 
ocupació, 2018 (*)

Professionals 
de la salut

4,87

Cura de les 
persones

3,92 

Estat d’implementació de l’indicador
Per sobre General Per sota

Inferior al 5 %
Entre el 5% i el 

15%

Per sobre del 
15%, no calculat o 

respòs

33,3% 40% 26,7%

• Les dades donades semblen indicar que:
i) El càlcul de l’IR podria ser complex, ja 

que moltes empreses no responen i 
algunes sembla que no el calculen 
correctament.

ii) En molt pocs casos es calcula la rotació 
per edats

0 5 10 15 20

0%

>0% a <=5%

> 5% a <=15%

>15%

No responen

Nombre d'empreses

Índex de rotació

37



N= 13 (43,3%)

Homes Dones
sense 

especificar

Contracte en 
pràctiques

26 19 3

Contractació 
externa

101 150 0
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Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Contractació:
Indefinida > 75%

* C. temporal i 
parcial de les 

dones = o < 50%

Contractació:
50-75% indefinida

Contractació:
Indefinida < 50%
* C. temporal i 
parcial  de les 
dones >50%

20% C.I.
18% C.T.P.D

53%
27% C.I.

82% C.T.P.D

14%

55%

2%

5%

22%

2%

Distribució de la contractació segons temporalitat i 
gènere

contractes indefinits Home contractes indefinits Dona

contractes indefinits sense especificar contractes temporals Homes

contractes temporals Dona contractes temporals sense especificar

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Home Dona sense
especificar

Homes Dona sense
especificar

contractes indefinits contractes temporals

Distribució de la contractació segons jornada i gènere

J. Parcial

J.Complerta

* C. temporal i parcial de les dones
N=11 empreses que responen, i que 
indiquen que tenen contractes temporals 
a jornada parcial. S’ha tingut en compte la 
distribució de la seva contractació temporal 
parcial entre homes i dones

S11- Estabilitat i qualitat laboral– malgrat ser un sector altament feminitzat, 
aquest col·lectiu té una contractació a jornada parcial i temporal superior a la 
dels homes



S12- Sistemes d’avaluació de la satisfacció de les persones usuàries– el 90% de les 
organitzacions tenen sistemes d’avaluació del grau de satisfacció de les persones 
usuàries. Les més comunes: enquestes, sistemes de queixes i les aportacions del 
persona en contacte amb els usuaris. En general s’avalua l’atenció rebuda i la qualitat 
del servei.

90%

5%
5%

Empreses amb o sense sistemes d'avaluació de la 
satisfacció de les persones usuàries

Sistemes d'avaluació

No en tenen

En procés

Entrevista individual semiestructurada

Grups de treball

Panell de persones usuàries

Enquestes periòdiques

Sistema de queixes i suggeriments

Aportacions del personal en contacte directe amb els…

Indicadors objectius de la gestió de l’activitat

Certificacions

Contratación a entitats externes

0 2 4 6 8 10 12 14 16Nombre d'empreses

Formes d'avaluació

0 5 10 15 20

Qualitat del servei

Terminis de lliurament

Temps d’espera

Relació qualitat preu

Atenció rebuda

Capacitat de resposta davant …

Atenció en les reclamacions

Altres

No responen

Nombre d’empreses

Paràmetres avaluats

Estat d’implementació de l’indicador
Per sobre General Per sota

Tenir més de tres
sistemes 

d’avaluació 

Tenir entre dos i 
tres sistemes 
d’avaluació

No tenir-ne o 
tenir menys de 
dos sistemes 
d’avaluació

45% 35% 10%
39

N= 20 (66,7%)



56%

44%

Operen amb entitats de finances ètiques

Si No

S13- Finances ètiques– més de la meitat de les organitzacions operen amb 
finances ètiques, de les quals Coop57 i Triodos són les més emprades. 

0 1 2 3 4 5 6

COOP57

FIARE

OIKOCREDIT

TRIODOS BANK

Altres

Nombre d'empreses

Finances ètiques
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Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Operen amb més 
d’una entitat de 
finances ètiques

Operen amb una 
entitat de finances 

ètiques

No operen en cap 
entitat de 

finances ètiques

5,5% 50% 44,5%

N= 18 (60%)



S14- Formació i millora de competències– totes les empreses fan formació interna 
per a la millora de les competències.

• L’única empresa que diu no tenir ni pla 
ni mesures de formació fa formació a les 
seves persones treballadores.
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Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

NA
Pla o mesures de 

formació
No respondre

No tenir Pla/Mes.

NA 67% 33%

N= 21 (70%)

95%

5%

Empreses amb pla de formació o mesures de millora, o no

Si No



S15- Altres mesures per a millorar els convenis sectorials i les condicions laborals de les 
persones treballadores

• Les empreses que no ho 
promouen o són micro o són 
molt grans.

0 2 4 6

0%

>0% a <=5%

> 5% a <=10%

>10%

Nombre d'empreses

% d'augment de la remuneració

% millora remuneració

MAX 73,15

MIN 0

• Les empreses amb millor 
remuneració són les de 
consultoria/recerca.
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Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Promoure millora 
de remuneració > 

al 20%

Promoure millora 
de remuneració 

entre + del 0% i el 
20%

No promoure 
mesures de 

millora

25% 75% 22%

N= 18 (60%)

78%

22%

Empreses que promouen la millora de la 
remuneració respecte el conveni de referència

Si No



Medi Ambient

A1- Política, sistema, pla o mesures de gestió ambiental 
A2- Mesures per al consum, l'estalvi i l'eficiència energètica
A3- Mesures per l’ús sostenible dels mitjans de transport
A4- Compra d’energia verda certificada
A5- Mesures per a l'estalvi en el consum d'aigua
A6- Ús de paper reciclat i/o certificat
A7- Procediments per a la prevenció de residus
A8- Ús de productes d'higiene i neteja amb certificació de 
producció sostenible 
A9- Ús de productes alimentaris de producció de proximitat o 
producció ecològica
A10- Procediments per a la prevenció del malbaratament 
alimentari
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Principals resultats indicadors medi ambientals

Respecte el grau de resposta:

!!Molt alt percentatge de resposta.

MEDIAMBIENTAL % N

A1- Política, sistema, pla o mesures de gestió ambiental 73,33%

A5-  Mesures per a l'estalvi en el consum d'aigua 73,33%

A7-  Procediments per a la prevenció de residus 73,33%

A2- Mesures per al consum, l'estalvi i l'eficiència energètica 70,00%

A9-  Ús de productes alimentaris de producció de proximitat o producció ecològica 70,00%

A10-  Procediments per a la prevenció del malbaratament alimentari 70,00%

A3- Mesures per l’ús sostenible dels mitjans de transport 66,67%

A6-  Ús de paper reciclat i/o certificat 66,67%

A8-  Ús de productes d'higiene i neteja amb certificació de producció sostenible 66,67%

A4- Compra d’energia verda certificada 63,33%

Mitjana de resposta en el bloc mediambiental: 69,3%
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Principals resultats indicadors medi ambientals

Conclusions bàsiques de l’explotació/anàlisi de dades:

• L’adopció de polítiques o sistemes de gestió ambiental està molt més incorporada al sector i 
l’alt percentatge de resposta 69,3% demostra que hi ha molta més cultura de rendició de 
comptes en els aspectes ambientals que socials i de governança.

• S’implanten mesures específiques pel foment de la sostenibilitat en transport, prevenció de 
gestió de residus i ús de productes de neteja sostenible i paper reciclat, però existeix un gran 
repte sobre com quantificar o mesurar l’impacte de l’aplicació d’aquestes mesures.

• L’establiment de mesures per l’estalvi energètic o d’aigua està encara es fa de manera poc 
sistemàtica , així com la implantació de mesures contra el malbaratament alimentari i el consum 
de productes de proximitat i/o ecològic.

• No s’apliquen estratègies d’economia circular
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Medi Ambient
Indicador Per sobre General Per sota

A1- Política, sistema, pla o mesures de gestió ambiental Disposar a més, de SGA i/o pla 
d’acció

Disposar de Política 
ambiental 0 SGA

Tenir pla d'acció, 
mesures aïllades o no 

tenir res
27% 40% 19%

A2- Mesures per al consum, l'estalvi i l'eficiència energètica Calcular la variació interanual, 
Reduir el consum 

Disposar de mesures
No tenir mesures o 

augmentar el consum
14% 38% 76%

A3- Mesures per l’ús sostenible dels mitjans de transport Calcular el nivell d'adhesió a la 
mesura i l'estalvi generat

Disposar de mesures No tenir-ne 

15% 40% 55%

A4- Compra d’energia verda certificada Comprar-ne No comprar-ne NA

37% 63% NA

A5- Mesures per a l'estalvi en el consum d'aigua Disposar de mesures o estar 
elaborant-les

No disposar-ne NA

45% 55% NA

A6- Ús de paper reciclat i/o certificat Tenir, a més, altres 
certificacions

Emprar paper reciclat No emprar-ne

15% 80% 20%

A7- Procediments per a la prevenció de residus Controlar els residus generats Disposar de mesures
No tenir-ne o estar-les 

elaborant
27.3% 73% 27%

A8- Ús de productes d'higiene i neteja amb certificació de 
producció sostenible 

Emprar només productes 
certificats (100%)

Aplicar una neteja 
sostenible (producte o 
contractació de servei)

Promoure bones 
pràctiques ambientals

22% 37% 34%

A9- Ús de productes alimentaris de producció de proximitat o 
producció ecològica

Consumir-ne
No consumir productes de 

proximitat i/o ecològics)
NA

28% 72% NA

A10- Procediments Tenir procediments o estar-los 
elaborant

No contemplar el
malbaratament alimentari

NA

26% 71% NA



A1- Política, sistema, pla o mesures de gestió ambiental – la 
majoria d’organitzacions (>60%) consideren la gestió ambiental. El SGA 

majoritari és la ISO 14001.

0 1 2 3 4 5 6

EMAS

ISO 14001

ISO 50001

ISO 14064

Altre

Tipus de SGA implantat

N= 5

N= 22 (73,33%)

En elaboració

Pla d’acció
Política 

ambiental
SGA

4 1 6
n= 7

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Disposar a més, de 
SGA i/o pla d’acció

Disposar de 
Política ambiental 

0 SGA

Tenir pla d'acció, 
mesures aïllades 

o no tenir res

27% 40% 19%

• Les empreses que tenen Pla d’acció i SGA també tenen Política ambiental, 
així com algunes de les que ho estan elaborant.
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31%

17%

14%

19%

19%

Empreses amb sistemes de gestió ambiental, o no 

Política Ambiental Pla d'acció SGA En elaboració No en disposen



14%

24%

38%

24%

Empreses que incorporen, o no, formes de gestió energètica

Sí, part de SIG Pla d’acció específic 

En elaboració No en disposen

A2- Mesures per al consum, l'estalvi i l'eficiència energètica- la majoria d’organitzacions 
consideren la gestió energètica.

N= 21 (70%)

Les dades sobre la variació interanual en els 
consums energètics semblen indicar que:
• el càlcul és poc comú (hi ha moltes 

empreses que no responen).
• algunes empreses tenen dificultat a 

l’hora de fer-lo

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Calcular la variació 
interanual, 

Reduir el consum 

Disposar de 
mesures

No tenir mesures 
o augmentar el 

consum

14% 38% 76%
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A3- Mesures per l’ús sostenible dels mitjans de transport–
la meitat de les organitzacions no tenen en compte la gestió del transport de les 
persones treballadores perquè aquest sigui més sostenible.

N= 20 (66,77%)

• Només tres empreses que introdueixen mesures de sostenibilitat 
en el transport de les persones treballadores calculen el nivell 
d’adhesió o resposta. Dues diuen que el 100% de la plantilla s’ha 
adherit a les mesures implantades. 

• Només una de les empreses que introdueixen mesures de 
sostenibilitat calculen l’estalvi de combustible resultant. 

Calculen el % d’adhesió a les
mesures

SI 3 15,8 %

NO 16 84,2 %

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Calcular el nivell 
d'adhesió a la 

mesura i l'estalvi 
generat

Disposar de 
mesures

No tenir-ne 

15% 40% 55%
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40%

5%

55%

Mesures de sostenibilitat en els mitjans de 
transport del personal treballador

Sí procés d’elaboració No fem accions d'aquestes



A4- Compra d’energia verda certificada–
tot i que algunes empreses hi estan treballant, la contractació d’energia verda 
encara no és una pràctica prou implantada en el sector (37%).

0 5 10 15 20 25

<10 %

10%  a <50%

50% a 100%

No responen

Nomre d'empreses

% compra d'energia verda certificada respecte el 
total consumit

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Comprar-ne No comprar-ne NA

37% 63% NA 50

37%

63%

Empreses que contracten energia verda, o no

SI NO

N= 19 (63,33%)



A5- Mesures per a l'estalvi en el consum d'aigua– menys d’una quarta part de les 
empreses disposen de mesures d’estalvi d’aigua. 

N= 22 (73,3%)

Les dades sobre la variació interanual en els consums d’aigua 
semblen indicar que:
• el càlcul és poc comú (hi ha moltes empreses que no 

responen) .
• Hi ha un estalvi generalitzat que arriba fins al 77%.
• Les empreses petites o que no gestionen instal·lacions 

pròpies no veuen necessari aplicar aquestes mesures.

% variació interanual

MAX -77 %

MIN -0,1 %

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Disposar de 
mesures o estar 

elaborant-les
No disposar-ne NA

45% 55% NA
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4%

18%

23%

55%

Mesures d'estalvi d'aigua

Sí, part de SIG Pla d’acció específic 

En elaboració NO en disposen



A6- Ús de paper reciclat i/o certificat– gairebé totes les empreses (80%) empren 
paper reciclat i/o certificat.

N= 20 (66,67%)
0 2 4 6 8 10 12

Reciclat

Amb certificació FSC

Àngel Blau

Amb certificació ISO 14024

Etiqueta (EU ecolabel)

Cigne Nòrdic

Altre

Nombre d'empreses

Tipologies de certificacions

Estat d’implementació de l’indicador 

Per sobre General Per sota

Tenir, a més, 
altres 

certificacions

Emprar paper 
reciclat 

No emprar-ne

15% 80% 20%
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80%

20%

Empreses que usen paper recilcat i/o 
certificat, o no

SI NO



A7- Procediments per a la prevenció de residus– més de la meitat de les 
organitzacions gestionen els seus residus però només una quarta part controla 
els volums generats.

N= 22 (73,33%)

Fan control dels residus 
generats

SI 6 27,3 %

NO 16 72,7 %

• No s’incorporen estratègies 
d’economia circular

37%

6%
13%

25%

19%

0%

Tipologia de procediments

Sí, part de SIG Pla d’acció específic 

Recollida residus generals Recollida residus específics

Accions de prevenció Economia circular

N= 16

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Controlar  els 
residus generats

Disposar de 
mesures

No tenir-ne o 
estar-les 

elaborant

27.3% 73% 27% 53

73%

9%

18%

Disposen de pràctiques de gestió de 
residus, o no

En disposen En elaboració No en disposen



0 5 10 15

Gairebé tots

Gairebé la meitat

Gairebé cap

Cap

No ho sabem

Nombre d'empreses

Volum de productes certificats utilitzats

29%

29%
8%

34%

Neteja sostenible

Sí No Contracte de serveis certificat Bones pràctiques

A8- Ús de productes d'higiene i neteja amb certificació de producció sostenible i 
sense tòxics- més d’un terç de les organitzacions cuiden la sostenibilitat en els 
procediments de neteja, ja sigui en els productes o en la contractació del servei.

N= 20 (66,67%)

N= 18 (60%)

0 1 2 3 4 5 6

Àngel Blau

Etiqueta ecològica europea

Cigne Nòrdic

Altre

Nombre d'empreses

Tipologia de certificacions

N= 10 (33%)

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Emprar només 
productes 

certificats (100%)

Aplicar una neteja 
sostenible 

(producte o 
contractació de 

servei)

Promoure bones 
pràctiques 
ambientals

22% 37% 34%
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Les dades semblen indicar que:
• Es desconeixen les quantitats d’aliments ecològics o de proximitat 

consumits. 
• Quan no es consumeixen aquests productes és perquè l’activitat no ho 

requereix  o perquè tenen el servei extern.

29%

71%

Empreses que consumeixen productes alimentaris de 
proximitat/ecològics

SI NO

0 1 2 3 4 5 6

Venda de proximitat

Agricultura ecològica (CCPAE)

Fair Trade

Pesca sostenible

Altre

Nombre d'empreses

Tipologia de certificacions

A9- Ús de productes alimentaris de producció de proximitat o producció ecològica-
menys d’un terç de les organitzacions empren productes alimentaris de proximitat 
o ecològics.

N= 21 (70%)

N= 6 (20%)

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Consumir-ne

No consumir 
productes de 
proximitat i/o

ecològics)

NA

28% 72% NA
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19%

En procés
7%

71%

Empreses que fan prevenció de malbaratament 
alimentari

SI En procés NO

A10- Procediments per a la prevenció del malbaratament alimentari- un 19% de les 
organitzacions fan prevenció del malbaratament alimentari.

N= 21 (70%)

Estat d’implementació de l’indicador

Per sobre General Per sota

Tenir procediments o
estar-los elaborant

No contemplar el
malbaratament 

alimentari
NA

26% 71% NA

Les respostes donades semblen indicar que:
• Quan no es treballa aquest aspecte és perquè 

l’activitat no ho requereix  o perquè tenen el 
servei de menjador / càtering contractat a una 
altra empresa.
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Conclusions generals

• Dificultat d’establir conclusions d’abast general per la mida de la mostra N=23. Tot i 
que s’apunten tendències generals.

• Existeix molta més trajectòria i cultura organitzativa en la rendició de comptes de 
les polítiques ambientals implantades i existeix finestra d’oportunitat per incorporar 
aquests aspectes a la contractació pública més enllà de productes concrets.

• Molts dels aspectes vinculats amb els indicadors socials s’estan treballant a la
contractació pública per millorar acompliment a través de les clàusules socials, però
cal treballar en seguiment i mesura de l’impacte.

• Els aspectes recollits als indicadors de governança són els que, a dia d’avui estan 
menys vinculats amb la contractació pública. Oportunitat amb participació persones 
treballadores i persones usuàries per serveis a les persones.

• Per l’aplicació de la reserva recollida a disposició 48 ena: Repte! Com valorar la 
reinversió de beneficis en l’activitat de les empreses, cal explorar conjuntament amb 
empreses de l’àmbit manera de fer-ho.



Properes passes 
• Enviament informe detallat dels 34 indicadors per la totalitat de la mostra a les 23 

empreses participants.

• Enviament d’informe individualitzat de resultats (segons format adjunt) a les 23 
empreses participants del projecte pilot.

• Sessions de retorn individualitzades a les empreses participants que ho demanin 
amb informació més exhaustiva: març 2020

• Internament:

• Valorar si té sentit replicar el projecte pilot amb altra mostra de proveïdores

• Valorar conjuntament amb Drets Socials i la Direcció de Contractació com 
apliquem conclusions projecte en plecs de licitacions ordinaris i en possible 
aplicació de la reserva prevista a la disposició addicional 48.

• Valorar desplegament de mesures complementàries a la contractació pública 
per incidir en la millora d’acompliment dels indicadors amb resultats més baixos.

• Amb àmbit: obrir espai de treball/ contrast.



EMPRESA 6 Grau de resposta als indicadors Indicadors destacats

Bon Govern Social Mediambiental

53% 60% 70%

Mida Activitat

Petita Serveis Socials/Inclusió
social

Millors

A millorar

Bon Govern Social

Mediambiental

LLEGENDA
Indicador amb resultat:

Informe de retorn individual

Sistema pilot per mesurar, analitzar i 
estandarditzar indicadors dels impactes 

ambientals, socials i de governança 
d’empreses proveïdores de l’Ajuntament

G1 A7

G5 S3



DETALL DE L’ESTAT PROPI D’IMPLEMENTACIÓ DELS INDICADORS DE RESPECTE LA MOSTRA

BON GOVERN

Informe de retorn individual

Per sobre General Per sota

G4 Economia i política de lucre
també entre treballadors o 

altres
reserves de l'organització No respondre

G7 Eina de gestió integral NA
Disposar d'una eina de gestió 

integral
No disposar-ne

G9
Igualtat de gènere i diversitat en els òrgans de govern 

i càrrecs de responsabilitat

Tenir persones d'altres 

col·lectius
tenir un 25% de dones mínim Tenir menys d'un 25% de dones

G5 Ingressos fiscals
< 20% d'ingresos provinents 

d'ajuts

entre el 20 i el 40 % d'igressos 

provinents d'ajuts

Rebre més d'un 40%  d'ingresos 

en subvencions

G6 Iniciatives externes de compromís amb l'entorn
Estar subscrit a una altra 

iniciativa externa

Pertànyer a xarxes i  grups de 

segon nivell
No estar subscrit a cap

G1 Mesures de transparència Comunicar altra informació
Disposar de Missió, Visió, i/o 

Valors i  Memòria  
Comunicar menys de l'establert

G8
Mesures per a fomentar la participació de les 

persones treballadores

Altres mesures, a més de 

reunions i grups de treball
Reunions i Grups de treball

Només realizar reunions de 

treball i  anàlisi

G3 Política retributiva transparent interna
altres remuneracions són 

públiques 
Els sous són públics No s'informa internament

Sistemes formals
Disposar d'altres sistemes 

formals

Disposar d'uns sistema de 

qualitat
No disposar-ne

G2 Transparència financera
Divulgar la informació més 

sovint

Divulgar la informació 

anualment
No divulgar la informació

# NOM INDICADOR
Resultat 

propi

Estat d’implementació de l’indicador

BON GOVERN

Per sobre

Mitjana

Per sota

No RR



DETALL DE L’ESTAT PROPI D’IMPLEMENTACIÓ DELS INDICADORS DE RESPECTE LA MOSTRA

SOCIAL

Informe de retorn individual

Per sobre General Per sota

S1
Pla d’Igualtat i/o el protocol d’assetjament laboral

Contemplar ambdós aspectes
Disposar de Pla d'igualtat o 

protocol contra l 'assatjament 
No tenir-ne

S2
Pla de conciliació familiar

Tenir un pla que millori la 

normativa vigent

Estar treballant per establir 

mesures de conciliació  

familiar.

No estar-hi treballant

S3
Pla de comunicació no sexista o mesures 

implantades
Tenir un pla tenir mesures implantades No tenir res

S4 Escletxa salarial entre homes i dones 0% Entre 0% i 15% No calcular-la

S5
Escletxa salarial de l’organització

Fins un 5% Fins un 20%
No calcular-la o estar per sobre 

del 20%

S6
Inserció laboral de persones treballadores amb 

dificultats d'inserció laboral o situació d’exclusió 

social

Més del 10% més de 0 i  fins el 10% No tenir-ne o no respondre

S7 Integració laboral de persones amb discapacitat Més del 10% més de 0 i  fins el 10% No tenir-ne o no respondre

S8
Millora de l'accessibilitat universal

Tenir un Pla d’accessibilitat
Tenir eines o mesures 

adaptades
Cap iniciativa al respecte

S9
Absentisme laboral

Inferior al 1,5 % Entre el 1,5% i el  5%
Per sobre del 5%, no calculat o 

respòs

S10
Rotació laboral 

Inferior al 5 % Entre el 5% i el  15%
Per sobre del 15%, no calculat 

o respòs

S11 Estabilitat i qualitat laboral

S12
Sistemes d’avaluació de la satisfacció de les 

persones usuàries

Tenir més de tres sistemes 

d’avaluació i  avaluar més de 

tres paràmetres

Tenir entre dos i  tres sistemes 

d’avaluació i  avaluar dos 

paràmetres

No tenir-ne o tenir menys de 

dos sistemes d’avaluació

S13 Finances ètiques

S14 Formació i millora de competències

S15

Altres mesures per a millorar els convenis sectorials 

i  les condicions laborals de les persones 

treballadores

# NOM INDICADOR
Resultat 

propi

Estat d’implementació de l’indicador

RESULTAT SOCIAL



DETALL DE L’ESTAT PROPI D’IMPLEMENTACIÓ DELS INDICADORS DE RESPECTE LA MOSTRA

Mediambiental

Informe de retorn individual

Per sobre General Per sota

A4 Compra d’energia verda certificada Comprar-ne No comprar-ne NA

A5 Mesures per a l 'estalvi en el consum d'aigua Disposar de mesures No disposar-ne NA

A2
Mesures per al consum, l 'estalvi i  l 'eficiència 

energètica

Reducció del consum 

interanual 
Disposar de mesures

No tenir mesures o augmentar 

el consum interanual

A3 Mesures per l’ús sostenible dels mitjans de transport
Calcular el nivell d'adhesió a la 

mesura i l 'estalvi generat
Disposar de mesures No tenir-ne 

A1 Política, sistema, pla o mesures de gestió ambiental
Disposar a més, d'un SGA i/o 

d'un pla d'acció
Disposar de Política ambiental

Tenir pla d'acció, mesures 

aïl lades o no tenir res

A10
Prevenció del malbaratament alimentari Tenir procediments de 

prevenció del malbaratament

No contemplarel 

malbaratament alimentari
NA

A7 Procediments per a la prevenció de residus
Controlar i/o reduir els residus 

generats
Disposar de mesures No tenir-ne

A6
Ús de paper reciclat i/o certificat Tenir, a més, altres 

certificacions
Emprar paper reciclat No emprar-ne

A9
Ús de productes alimentaris de producció de 

proximitat o producció ecològica
Consumir-ne No consumir productes de proximitat i/o ecològics)NA

A8
Ús de productes d'higiene i neteja amb certificació de 

producció sostenible i  sense tòxics
Emprar només productes 

certificats (100%)

 Aplicar una neteja sostenible 

(producte o contractació de 

servei)

Promoure bones pràctiques 

ambientals

# NOM INDICADOR
Resultat 

propi

Estat d’implementació de l’indicador

RESULTAT AMBIENTAL



RECOMANACIONS

Model d’informe de retorn individual

Bon Govern

Social

Mediambiental

G5

G7
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S3

A5

A3



Moltes gràcies!

Direcció d’Innovació Socioeconòmica – Barcelona Activa 

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LTGBI – Ajuntament 
de Barcelona 

contractacioresponsable@barcelonactiva.cat

mailto:contractacioresponsable@barcelonactiva.cat

