Actua
impulsem la
Responsabilitat Social Empresarial

La discapacitat, la malaltia
mental i el risc d’exclusió social,
són universals i transversals.
NO entén d’edats, de sexe ni
d’ètnies... en qualsevol moment
et pot tocar.
Les persones som responsabilitat
de tots, AVUI SÓN ELLS, DEMÀ
POTS SER TU.

DES DE LES ENTITATS SOCIALS DEL SOLSONÈS, OFERIM DIVERSES ACCIONS I
PROPOSTES PERQUÈ LES EMPRESES PUGUIN INICIAR-SE O PORTAR A TERME LA
SEVA RESPONSABILITAT SOCIAL EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS I LA IMPLICACIÓ
QUE VULGUIN TENIR.

qui som?
Actua'365 som Riuverd, Volem feina, Sol del Solsonès i Associació Amisol, 4 entitats socials
de Solsona que donem servei a tota la comarca del Solsonès i diferents punts de les rodalies.
La nostra raó de ser és l'atenció a les persones més desafavorides, facilitar que cada persona
tingui el seu projecte de vida, un lloc integrat en la societat, que se sentin part de la societat.
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RIUVERD Empresa d'Inserció SCCL dóna servei a
joves en situació d'exclusió social del Solsonès.
Ens desenvolupem en diferents àmbits productius:
cursos i formacions a mida, serveis integrals de
jardineria, elaborats vegetals (melmelades, salses i
altres productes agroalimentaris), treball d'un petit
hort, repartiment setmanal de cistelles de fruita i
verdura ecològica, regals d'empresa i lots de Nadal i
també una botiga de productes locals, artesans, de
proximitat, ecològics i/o amb valor social.
Som una cooperativa social, sense ànim de lucre,
arrelats al territori i que treballem pel territori.
Participem i treballem per la cooperació entre els
productors locals i els agents de l'economia social
així com amb les empreses, entitats i institucions
per la dinamització del territori, la difusió dels
valors ambientals i socials, la responsabilitat social,
l'alimentació saludable i responsable, la sobirania
alimentaria, etc.

L'associació “Sol del Solsonès” és una entitat sense
ànim de lucre ubicada al cor del Solsonès amb la
missió d'acompanyar, acollir i millorar la qualitat de
vida de les persones que pateixen malaltia mental i
la dels seus familiars.
Els inicis de l'entitat sorgeixen de la inquietud i de la
necessitat de voler-se associar i unir esforços per
millorar el benestar personal, emocional i social del
col·lectiu.
A dia d'avui l'entitat proporciona diferents serveis:
club social, atenció psicològica, grups
d'acompanyament familiar i d'autoajuda, respir i
sortides, atenció domiciliària i assessorament i
orientació (Espai Informa't).

Actua
La nostra entitat neix com a grup de treball l’any
1984 de la mà de Càritas Arxiprestal de SolsonaMorunys per donar resposta a la crisi i posterior
reconversió industrials d’aquells anys, sense massa
recursos i amb mitjans molt precaris. És amb el
temps que les nostres activitats agafen cos i
estructura ﬁns arribar l’any 2000 que es constitueix
la nostra entitat com a fundació privada sense
ﬁnalitats lucratives.

L'Associació Amisol és una entitat privada, sense
ànim de lucre, que va néixer l'any 1976 per la
iniciativa d'un grup de solsonins membres de
Càritas i de famílies afectades, que veieren la
necessitat de crear recursos per al col·lectiu de
persones amb discapacitat residents a la comarca,
que ﬁns aleshores s'havien de traslladar per poder
ser ateses. En el decurs dels anys, s'han anat
creant, ampliant i remodelant serveis.

Som, per tant, una entitat privada sense afany de
lucre, que lluita contra l’exclusió social de persones
en situació d’aquest risc.

Actualment els nostres serveis són:
- STO: servei de teràpia ocupacional
- CET: centre especial de treball (indústria
serradora, fabricació de palets , manipulats, bar –
cafeteria )
- Llar-residència
- Suport a la pròpia llar
- Cdiap: centre de desenvolupament infantil i
atenció precoç
- serveis d’oci

Tot això ho fem possible amb les diferents activitats
econòmiques productives i de prestació de serveis
que desenvolupem, principalment en l’àmbit medi
ambiental (reutilització i recuperació de residus,
recollida i transport; i gestió d’equipaments
públics), i també en l’àmbit de serveis a les
persones (transports, mudances, buidatges,
transport adaptat per a persones amb diﬁcultat de
mobilitat, neteges...)

rse

, ,
Que es la Responsabilitat Social Empresarial?
És la integració voluntària per part de les empreses de preocupacions socials i ambientals en les seves
operacions comercials, processos productius i relacions amb els grups d'interès: clients, proveïdors,
treballadors, accionistes.. Ser socialment responsable signiﬁca anar més enllà de l'acompliment estricte de la
legislació.
El punt de partida d'una política europea de responsabilitat social el podem situar al març de 2000, quan la
Unió Europea ﬁxa un nou objectiu estratègic: “convertir-se en una economia capaç de créixer econòmicament
de manera sostenible, amb més i millor ocupació i amb major consciència social”.
Implementar processos de millora en la gestió empresarial en tres àmbits: social, medi ambiental i econòmic.
Amb l'objectiu de minimitzar els impactes que l'activitat genera vers el medi i la societat present i futura. Per
tant, cada empresa decideix quin paper i quina contribució vol tenir en el territori en el qual actua, i això li
permet repensar quin model d'empresa vol aplicar.
L'RSE no és una cultura de la ﬁlantropia, no busca que les empreses es converteixin en entitats benèﬁques, ja
que les empreses estan fetes per ser rendibles. Això implica que les empreses adopten una posició activa i
responsable respecte a l'impacte de les seves operacions. Aquesta cultura és una forma de fer negocis que
garanteix una major sostenibilitat amb el temps a l'empresa i al creixement econòmic.
L'empresa pot orientar les seves pràctiques responsables cap a l'interior de l'empresa o fora de l'empresa.
Per tant, no es tracta de tenir una estratègia d’RSE sinó de tenir l’RSE inserida en l'estratègia.
L’RSE é suna nova cultura que impregna tots els nivells de l'organització.

,
Quins beneficis s'obtenen de la implantacio de la RSE?
,
ambientals
socials
e nomics
Millora la ﬂexibilitat interna de
l'organització, que suposa una
millor adaptació als canvis.
-Fomenta la participació dels
treballadors.
-Disminució de l'absentisme.
-Contribueix al desenvolupament
professional dels membres de
l'organització.
-Atracció i retenció de talent
-Foment d'unes relacions laborals
estables i de qualitat
-et diferencia i genera conﬁança
en els teus grups d'interès

-Facilita el posicionament i diferenciació
de la imatge de marca
respecte la competència.
-Permet la captació i ﬁdelització de
clients.
-Anticipa a futures necessitats,
regulacions i millora la relació de
l'empresa amb la societat.
-Millora la relació amb agents
fonamentals com els sindicats o
poders públics.
-Fomenta una cultura empresarial
pròpia amb la conseqüent
millora de la productivitat i eﬁciència
dels treballadors.
-Identiﬁcació de nous mercats i noves
idees de negoci.

-Contribució al desenvolupament
sostenible.
-Optimització de consum d'aigua.
-Reducció de les despeses de
consum energètic.
-Millora en la gestió i minimització
de residus
-Adaptació a possibles demandes
dels consumidors que
incorporen criteris ambientals en
les decisions de compra.
-Millora de la imatge pública de
l'organització
-Model de negoci més sostenible

Per saber-ne més:
http://inicia.gencat.cat/inicia/images/cat/RSE_CAT_tcm124-53925_tcm124-53925.pdf
https://siteresources.worldbank.org/CGCSRLP/Resources/Que_es_RSE.pdf
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beneficis fiscals
Fes que la teva col·laboració tingui una doble recompensa! A més d'ajudar les persones en
situació de pobresa i exclusió social i participar en la transformació de la nostra societat,
amb la teva aportació econòmica també gaudiràs de beneﬁcis ﬁscals que et permetran
deduir els teus donatius en la Declaració de la Renda o Impost de Societats.
Si et converteixes en soci o donant, t'enviarem un certiﬁcat de donació amb les quantitats
totals aportades durant l'any ﬁscal anterior per tal que el puguis incorporar en la teva
declaració de la renda.

I és que ser solidari compta el doble!

,
,
autonoms i persones fisiques
DEDUCCIÓ EN QUOTA ÍNTEGRA. LÍMIT 10% BASE LIQUIDABLE

PRIMERS
150€

Podràs desgravar-te el 75% de tots els donatius
fets a ONGs i fundacions ﬁns a un màxim de 150€.

A PARTIR
DE 150€

Podràs desgravar-te també el 30% de l'import
del teu donatiu que excedeixi els primers 150€.

LA TEVA
FIDELITAT
TÉ PREMI

Si, a més, és el 3r any que col·labores amb una
quantitat sempre igual o superior, en lloc d'un 30%
passaràs a desgravar-te un 35% sobre l'excés de
més de 150€.

de desgravació

de desgravació
afegida

de desgravació
afegida

*Consultar deduccions addicionals en determinades comunitats autònomes.
*Deducció addicional del 5% si l'activitat a la qual es dona està considerada prioritària per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

EL TESTAMENT SOLIDARI ESTÀ EXEMPT DE L' IMPOST SOBRE
SUCCESSIONS I DONACIONS.

,
persones juridiques

DEDUCCIÓ EN QUOTA ÍNTEGRA PER L'IMPORT DE LA DONACIÓ ECONÒMICA, EN ESPÈCIE O PER PRESTACIÓ DE SERVEI.
* LÍMIT 10% BASE LIQUIDABLE

Com a empresa podreu deduir-vos de l'Impost de
Societats el 35% de l'aportació que hagueu fet a la nostra
entitat.
En el cas que la vostra contribució com a empresa hagi
estat constant en els tres darrers anys ﬁscals (amb un
impost superior a 150€), podreu deduir-vos de l'Impost de
Societats el 40% de l'aportació que hagueu fet a la nostra
entitat.

L'RSE és el rol que pots jugar tu com empresa a favor del desenvolupament sostenible, és a dir, a favor de
l'equilibri entre el creixement econòmic, el benestar social i l'aproﬁtament dels recursos naturals i el medi
ambient. Aquest equilibri és vital per a l'operació dels negocis.
Les empreses teniu l’oportunitat de passar a formar part activa de la solució dels reptes que tenim com a
societat, i de tenir un entorn més estable i pròsper.
Com empreses tenim la responsabilitat de conèixer l'entorn en el qual operem i hem de tenir un clar
coneixement de tot el que ens envolta, no només en termes geogràﬁcs, sinó en termes del conjunt de
regles, lleis que regeixen la seva operació, i totes les activitats relacionades directament i indirectament
amb l'empresa.
Per fer-ho, totes les empreses podem orientar les nostres pràctiques responsables cap a l'interior de
l'empresa o cap a fora de l'empresa. I en cada cas ja sigui intern o extern, hi ha diferents públics interessats
cap a on pot focalitzar la seva acció.
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m pots l. laborar amb nosaltres?
Fer un donatiu
Fer-te soci / soci col·laborador
Ser voluntari
Patrocinar un esdeveniment

Associació Amisol
Partida Santa llúcia, sn
25280 Solsona
973482304
www.amisol.cat
amisol@amisol.cat

Comprant els nostres productes o contractant els nostres serveis:
-Proporcionar ocupació a les persones del Servei de Teràpia Ocupacional (STO).
Tasques que siguin molt senzilles de fer i que no requereixin maquinaria : muntatge
de manipulats, repartir propaganda, destruir papers...
-Elaborar detalls per empresa, lots de nadal i productes elaborats per les
persones del Servei de Teràpia Ocupacional ( STO).
-Reutilització de materials que moltes vegades van a les escombraries i que se'ls
pot donar un altre ús.
-Manipulats: Oferir o subcontractar llocs de treball adequats als treballadors del
Centre Especial de Treball (CET). Les empreses ens poden donar feines d'embalatge,
de serveis, de manipulats.
-Serradora: compra de pèl·let, palets, mobles de fusta.
-Bar casal: Consumir al Bar casal i contractar serveis de càtering als diferents punts
de restauració de l'associació (bar del casal, bar del pavelló, barres de revetlles...)
per a fer pausa-cafè o càterings.

Fundació Volem Feina
Av. Sant Jordi , 23
25280 Solsona
973 481162
http://www.volemfeina.org
volemfeina@volemfeina.org

Contractant els nostres serveis:
- Assessorament, gestió i transport de residus de la teva activitat econòmica
- Buidatges de locals, pisos, naus...
- Transports i mudances
- Servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
- Compra social d'articles recuperats als nostres establiments (roba, calçat i
complements, mobiliari, electrodomèstics...)
- Serveis d'orientació i intermediació laboral
- Utilitza la nostra Borsa de Treball

Riuverd Empresa d'Inserció SCCL
Cal Robert. Part. Sant Pere Màrtir, El Vinyet.
25280 Solsona
620588159 / 655516420
www.riuverd.cat
riuverdsolsona@gmail.com

Contractant persones que hagin acabat el seu itinerari
formatiu
Comprant els nostres productes:
·A “La botigueta de Riuverd - cal Perejan”, a Solsona
· Melmelades, salses i altres productes agroalimentaris Riuverd
· Paneres i lots de Nadal amb productes del territori i/o amb valor social
· Regals a mida
· Cistella setmanal de fruita i verdura ecològica i altres productes de qualitat
· Servei de fruita per a les empreses

Utilitzant els nostres serveis:
· Serveis integrals de jardineria
· Cursos i formacions a mida

Associació Sol del Solsonès
C/ Vall Fred, 22 baixos
25280 Solsona
973483683
www.soldelsolsones.org
coordinaciosoldelsolsones@gmail.com

En tractar-se d'una organització sense ànim de lucre, tenim com a objectiu principal
donar suport sense propòsits comercials; per tant qualsevol col·laboració amb la
nostra associació ha de ser abonada a través de donatius.
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Amb la col·laboració de:
Agència de Desenvolupament local de Solsona i Cardona
Empresaris del Solsonès
UBIC Solsona
Empresaris de Cardona
UBIC Cardona
Ajuntament Solsona
Ajuntament Cardona
Consell Comarcal del Solsonès
Gestoria Mas
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