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OBSERVATORI DE L’ACTUALITAT LABORAL, 
FUNDACIÓ CECOT PERSONA I TREBALL 

  
Presentació 
  
La Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT) presenta l’informe trimestral de  
l’Observatori de l’Actualitat Laboral, aquest corresponent al segon trimestre 
del 2012. 
 
FCPiT va néixer el 2010 i en el seu marc d’actuació hi ha els àmbits de la 
inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. A banda de la 
intermediació laboral, actualment treballa en l’atenció a col·lectius en risc 
d’exclusió social, la recol·locació i els plans d’igualtat i conciliació, entre 
d’altres. 
 
 
Segon trimestre de 2012 
 
Tal i com és habitual, oferirem les dades del segon trimestre del 2012 quant 
als moviments d’ofertes i demandes de feina en la Borsa de Treball de la 
Fundació, comparant-les amb les dades d’aquest mateix trimestre d’anys 
anteriors. Com a àmbit temàtic, el present Observatori analitza 
l’acompliment de la LISMI per part de les empreses associades a la Cecot.  
 
 
Quadre d’ofertes i demandes comparades 1rs trimestres 2008-2012 
 

 ofertes demandes 
2n trimestre 2008 427 654 
2n trimestre 2009 155 1418 
2n trimestre 2010 169 1333 
2n trimestre 2011 124 512 
2n trimestre 2012 115 534 

 
 
Comentaris 
 
El nombre d’ofertes gestionades per la borsa de treball de l’entitat  continua 
en la banda baixa (115) respecte de les del mateix període de l’any anterior 
(124), tot i que supera de poc la dada del trimestre anterior (106). En 
aquest sentit, cal tenir present que la xifra d’aquest trimestre acostumava a 
ser de les més altes de tot l’any. 
 
Les ofertes més freqüents segueixen essent les de l’àmbit administratiu i les 
de l’àmbit comercial i compres.  
 
Quant al nombre de CV gestionats, l’observatori posa de manifest un cert 
estancament en la seva recepció (535), tot i que, en qualsevol cas, la xifra 
supera de llarg les ofertes generades, amb la qual cosa continua havent-hi 
un decalatge entre ofertes i demandes molt significatiu.  
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Aquest fet s’explica de la mà de diverses hipòtesis: la falta de motivació de 
persones per a inscriure’s a la recerca de feina, veient les poques 
possibilitats de trobar-ne; la reducció de destrucció d’ocupació, encara que 
això no impliqui un descens de les persones sense feina; o bé la 
digitalització de la nostra borsa (introducció via web del CV).  
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Àmbit temàtic: l’acompliment de la LISMI per part de 
les empreses associades a la Cecot 
 
Un dels col·lectius d’actuació prioritària de la Fundació Cecot Persona i 
Treball és el de les persones amb discapacitat.  
 
A l’estat espanyol, la normativa de referència en aquest àmbit és la Llei 
13/1982 de 7 d’abril coneguda com a  LISMI (Ley de integración social de 
los minusválidos). 
 
Aquesta normativa se centra en la situació social i laboral de  les persones 
amb discapacitat i obliga les empreses de més de 50 treballadors tant 
públiques com privades a contractar  un nombre de persones amb 
discapacitat no inferior al 2% del total de la plantilla.  
 
Disposa també les excepcionalitats o mesures alternatives per a aquelles 
empreses que no ho puguin complir per causes pròpies o alienes a la pròpia 
organització, que són: 
 
• Compra de béns i/o serveis a un CET (centre especial de treball). 

 
• Contractació d’un treballador autònom amb discapacitat. 

 
• Realització de donacions monetàries destinades a la inserció laboral 

de persones amb discapacitat. 
 

• Constitució d’un enclavament laboral (contracte entre empresa 
ordinària i CET). 
 

La Fundació Cecot Persona i Treball ha analitzat la informació adquirida a 
través d’una enquesta a 269 empreses de més de 50 treballadors 
associades a la Cecot (de les quals n’han respost 122) sobre el seu grau 
d’acompliment de la LISMI. De l’anàlisi, en destaquem: 
 
Percentatge de coneixement de la LISMI: 
 

 
 
Una gran majoria d’empreses tenen coneixement de la LISMI, el 90%. Cal 
esmentar que com més nº de treballadors té l’empresa, més coneixement hi 
ha de la LISMI.  
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Percentatge d’acompliment de la LISMI: 
 

 
 
Una important majoria d’empreses acompleix amb la LISMI, tot i que el no 
acompliment s’enfila fins gairebé el 20%. Cal esmentar que, per sectors 
d’activitat, són les empreses del sector químic les que més compleixen amb 
la normativa (96%), mentre que les del sector de comerç i serveis són les 
que menys 70,5%).  
 
Percentatge de presència de persones amb discapacitat a les empreses 
segons tipologia de discapacitació. 
 
Discapacitat física: 
 

 
 
Les persones amb discapacitat física són les que tenen més presència en les 
empreses: hi són presents en més del 60%. 
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Discapacitat intel·lectual: 
 

 
 
Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen una presència força més 
petita a les empreses, amb proporcions al voltant d’una persona per cada 
vuit empreses.  
 
Discapacitat sensorial: 
 

 
 
El percentatge de persones amb discapacitat sensorial a les empreses és el 
mateix que en el cas anterior: poc més del 12%. 
 
Malaltia mental: 
 

 
 
El percentatge de persones amb malaltia mental no arriba al 5%, la menor  
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presència entre les diferents tipologies de discapacitat.  
 
Conclusions: 
 
• En la majoria dels casos les empreses coneixen la LISMI. 

 
• També en la majoria dels casos, l’acompleixen.  

 
• Al voltant d’un 20% de les empreses estan fora del sistema (sense 

informació de la llei, no acompliment de la mateixa...). 
 

• Quant a la contractació de persones amb discapacitat hi ha moltes 
diferències en funció de la seva tipologia. 

 
 
Contacte 
Fundació Cecot Persona i Treball: serveisrh@cecot.org / 93 736 60 31 
 
 
Més informació a 

• Blog FCPiT: www.fpit.cat  
• Facebook FCPiT: www.facebook.com/cecotpersonaitreball  
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