
 

 

 
 
Jordi Vendrell i Ros, com a secretari del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
  
C E R T I F I C O : 
 
Que el Ple  del Consell Comarcal, de 21 de juliol de 2021, va prendre, entre d’altres, l’acord 
següent: 
  
2. Aprovar les Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció 
laboral de persones amb diversitat funcional i per a la responsabilitat social 
corporativa corresponent a l’any 2020 i llur convocatòria 
 
“RELACIÓ DE FETS  
 
El 14 de juliol de 2021, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 
Fernandez Perez, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’any 2004, el Consell Comarcal es va marcar com una de les línies prioritàries treballar i potenciar la 

integració laboral de les persones amb discapacitat, a més d’altres col·lectius amb dificultats especials 
d’integració. En aquest sentit, es va plantejar una intervenció conjunta entre les àrees de Promoció 
Econòmica i la de Polítiques Socials; paral·lelament, des del Pacte Territorial per l’Ocupació del Vallès 
Oriental també es va començar a treballar per a la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió 
social. 

 
2. D’aquesta primera trobada, va sortir una comissió de treball impulsada pel Consell Comarcal, de la 

qual sorgeix la Comissió per a la Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat, formada pels CET’s 
de la comarca, APADIS i APINDEP. 

 
Però no només es va comptar amb les entitats de discapacitats, també els agents del Pacte Territorial 
per l’Ocupació del Vallès Oriental eren informats periòdicament de les activitats dutes a terme i podien 
fer les seves aportacions en el marc de les reunions de tècnics d’aquest programa. 
 
L’any 2008 la comissió va passar a denominar-se Xarxa Lismivo, atès que el número d’entitats que la 
formaven, el constant intercanvi d’informació entre elles, el coneixement mutu de les mateixes i la 
realització conjunta mitjançant consens d’activitats, ens van dur a canviar la denominació de Comissió 
pel de Xarxa. En aquest moment, ja estaven incloses les entitats que atenen persones amb capacitat 
intel·lectual limitada (CIL), persones amb discapacitat derivada de TSM (trastorn en salut mental) i les 
entitats que atenen persones amb una discapacitat física. 

 

3. L’any 2010 es va constituir la Taula Territorial – Xarxa LISMIVO, on a part de les entitats 
especialitzades es van incorporar els sindicats, les oficines de Treball de la Generalitat, els serveis 
locals dels ajuntaments i les associacionsd’empresaris. 
 

4. El 21 de novembre de 2012, la Comissió de Govern del Consell Comarcal va aprovar el Protocol 
general de la creació de la Xarxa LISMIVO del VallèsOriental. 

 
5. L’any 2016, una de les actuacions proposades en el marc de la Xarxa LISMIVO va se la creació dels 

premis LISMIVO d’inserció laboral de persones amb discapacitat. Aquests premis tenen com a objectiu 
distingir a les empreses ordinàries amb centre de treball a la comarca del Vallès Oriental que 
garanteixin el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte de les persones amb discapacitat a través de 
l’accés a l’ocupació i es va dur a terme la primera edició del premis. 

 
6. S’elaboren unes noves bases per a convocar els premis LismiVO 2020, en les que s’incorpora criteris 



 

 

de valoració referents a la Responsabilitat Social Corporativa, que són les següents: 

 

Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció laboral de persones amb 
diversitat funcional de la comarca del Vallès Oriental i per a la responsabilitat social corporativa 
corresponent a l’any 2020 

 

Article 1 Objecte 
 

L’objecte d’aquest premi és distingir a les empreses amb centre de treball a la comarca del Vallès 
Oriental que garanteixin el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte de les persones amb diversitat 
funcional a través de l’accés a l’ocupació. Així mateix, s’inclouen criteris de responsabilitat social 
corporativa. 

 

Article 2 Empreses beneficiàries 
 

Poden ser beneficiaries d’aquest premi, exclusivament, les societats de capital o les cooperatives amb 
centre de treball a la comarca del Vallès Oriental i amb contractes de treball de persones amb diversitat 
funcional en l’esmentat centre de treball. 

 

No poden ser beneficiaries d’aquest premi les empreses que siguin Centres Especial de Treball (CET) ni 
Empreses d’Inserció. 

 

Article 3 Criteris de concessió 
 

1. Els criteris per a la concessió del premi són els següents: 

 

a) Pel que fa a les empreses obligades a complir la quota de reserva de llocs de treball per a persones 
amb diversitat funcional, persones amb discapacitat, prevista al Text refós  de la Llei general de 
drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, el nombre de contractes laborals amb persones amb diversitat 
funcional en el centre de treball ubicat al Vallès Oriental d’acord amb el detall següent: 

 

1. Un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 0 punts. 

2. Més d’un 2% fins el 3% sobre la plantilla total del centre de treball: 2 punts. 

3. Més del 3% sobre la plantilla total del centre de treball: 4 punts. 

 

Aquests punts no són acumulatius. 

 

b) Pel que fa a les empreses que no resten obligades a complir la quota de reserva de llocs de treball 
per a persones amb diversitat funcional, persones amb discapacitat, prevista  al Text refós de la 
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, el nombre de contractes laborals amb persones amb 
discapacitat en el centre de treball ubicat al Vallès Oriental, d’acord amb el detall següent: 

 
 

1. Entre un 1% i un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 2 punts. 
2. Més d’un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 4 punts. 

 

c) Empreses titulars d’un o més contractes de treball amb dones amb un reconeixement del grau de 
discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33% al centre de treball del Vallès 
Oriental: 

 



 

 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 

d) Empreses titulars d’un o més contractes de treball amb persones amb diversitat funcional en les 
franges d’edat al centre de treball del Vallès Oriental, següents: 

 

1. Fins a 30 anys: 2 punts. 
2. Entre 31 i 44 anys: 1 punt. 
3. 45 anys o més: 2 punts. 

 

Aquests punts són acumulatius. 

 

e) Empreses titulars de contractes de treball indefinits amb persones amb diversitat funcional al centre 
de treball del Vallès Oriental: 

 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 

f) Empreses titulars de contractes de treball a jornada complerta amb persones amb diversitat 
funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 

g) Empreses titulars de contractes de treball de 4 anys o més d’antiguitat amb persones amb diversitat 
funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 

h) Empreses titulars de contractes de treball amb persones amb diversitat funcional amb especials 
dificultats al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

      “Als efectes d’aquest premi, s’entén per persones amb diversitat funcional amb especials 
dificultats, aquelles amb una discapacitat mental, física o sensorial amb un reconeixement del 
grau de discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33%, pel que fa a la 
discapacitat mental, i igual o superior al 65% pel que fa a les discapacitats físiques o sensorials.” 

 

1. Un o més contractes amb persones amb el 65% o més de discapacitat física o sensorial: 1 
punt 

2. Un o més contractes amb persones amb el 33% o més de discapacitat mental: 2 punts 

 

i) Empreses que adquireixen productes o serveis a centres especials d’ocupació o que col·laboren 
amb entitats per a la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional: 

 

1. Empreses que adquireixen productes o serveis a centres especials d’ocupació d’entitats que 
no formen part de la Xarxa LismiVO o que col·laboren amb entitats que tinguin per objecte la 
inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional que no formin part de la Xarxa Lismivo: 
1 punt 

 

2. Empreses que adquireixen productes o serveis a centres especials d’ocupació d’entitats de la 
Xarxa LismiVO o que col·laboren amb entitats que formen part de la Xarxa LismiVO: 2 punts 

 



 

 

Aquests punts són acumulatius 
 

j) Empreses que hagin acollit una o més persones amb diversitat funcional en règim de pràctiques al 
centre de treball del Vallès Oriental: 

 

1. Una o més persones en règim de pràctiques: 1 punt. 
2. Una o més persones que haguessin estat en règim de pràctiques a l’empresa amb qui 

posteriorment l’empresa hagi formalitzat un contracte de treball diferent al contracte formatiu: 
2 punts. 

 

k) Altres mesures que hagi adoptat l’empresa per a fomentar la inserció laboral de les persones amb 
diversitat funcional. 

 

1. Formació als treballadors de l’empresa en temes d’inserció laboral i/o de riscos laborals: 1 
punt. 

2. Xerrades de sensibilització sobre la inserció laboral i/o de responsabilitat social corporativa: 1 
punt. 

3. Participació de les persones amb diversitat funcional a les formacions: 1 punt. 

 

Aquests punts són acumulatius. 

 

l) Empreses que tinguin contractada l’electricitat amb proveïdors que garanteixin un baix impacte 
ambiental en la producció, d’acord amb el quadre següent: 

 
 

 

Etiqueta 
assignada 
per les 
emissions de 
CO2 

Etiqueta assignada per la producció de residus radioactius d’alta activitat 

A B C D E F G 

A 2,75 punts 2,50 punts 2,25 punts 2 punts 1,75 punts 1,50 punts 1,25 punts 

B 2,50 punts 2,25 punts 2 punts 1,75 punts 1,50 punts 1,25 punts 1 punt 

C 2,25 punts 2 punts 1,75 punts 1,50 punts 1,25 punts 1 punt 0,75 punts 

D 2 punts 1,75 punts 1,50 punts 1,25 punts 1 punt 0,75 punts 0,50 punts 

E 1,75 punts 1,50 punts 1,25 punts 1 punts 0,75 punts 0,50 punts 0,25 punts 

F 0,50 punts 0,25 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 

G 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 

 

m) Empreses que disposin de vehicles de baixes emissions, d’acord amb el quadre següent: 

 

Percentatge de la 
flota de l’empresa 

Etiqueta 

ZERO ECO 

Més del 50% 2,50 punts 2 punts 

Entre el 25% i 50%, 
ambdós inclosos 

2 punts 1,50 punts 

Entre el 10% i e 
24,99%, ambdós 
inclosos 

 

1,50 punts 
 

1 punt 

>0 i <10% 1 punt 0,50 punts 

0% 0 punts 0 punts 

 

Aquests punts no són acumulatius. Les empreses tan sols poden optar a la puntuació d’una de 
les opcions de puntuació del quadre transcrit amb anterioritat, essent la valorada aquella que tingui 
major puntuació. 

 

 



 

 

n) Empreses que disposin d’un sistema de gestió ambiental certificat EMAS o ISO 14001: 0,75 punts 
 

o) Empreses que tingui alguna font de generació d'energia pròpia: 0,75 punts 
 

 

2. Tots els criteris a valorar es tindran en compte amb relació a l’any 2020. 
 
 
Article 4 El premi 
 
1. Les empreses que obtinguin una puntuació igual o superior a 15 punts de la suma del conjunt dels 

criteris dels apartats a), b), c), d), e),  f), g), h), i), j) i k) esmentats en l’article 3.1 precedent obtindran el 
distintiu LISMIVO.  
 

2. Així mateix, l’empresa que obtingui la major puntuació de la suma del conjunt dels criteris esmentats en 
l’article 3.1 precedent obtindrà el guardó “La dona d’aigua” i gaudirà d’un publireportatge a la premsa 
comarcal. 
 

3. Els premis no tenen dotació econòmica.  
 

 
 
 
 

Article 5 Presentació de sol·licituds 
 

Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 10 dies naturals, des de l’endemà de la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la convocatòria del Premi, en el registre electrònic 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant el tràmit de la instància genèrica que trobareu en 
l’enllaç següent: 

 

https://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html 

 

Per a poder valorar la sol·licitud, en la instància presentada s’hi haurà d’adjuntar el formulari emplenat 
que us podeu descarregar del web https://www.vallesoriental.cat/ambits-i-actuacions/lismivo/,   
següent: 

 

 

(nom i cognoms)..........................................................., com a (càrrec/condició per raó                     del 
qual actua)........................................................................de 
l’entitat...................................................................................................................... 

        (nom de l’empresa)....................................................................................en endavant l’EMPRESA, 
amb NIF núm. ................................................, domicili social 
a...............................................................................   (incloure   l’adreça),   número 

.........................,del municipi de...................................................................................... 
Telèfon........................................... adreça electrònica.................................................. 

 

 

Amb relació a les dades corresponents a l’any 2020 de l’EMPRESA, DECLARO de forma responsable 
que: 

 

a) L’EMPRESA té centre de treball a la comarca del Vallès Oriental, ubicada a 

.........................................................................................................................................(in 



 

 

cloure l’adreça), número..................., del municipi de 

....................................................................................... 

 

b) L’EMPRESA està obligada a complir la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb 
discapacitat prevista al Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la 
seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre: 

 

 Sí. 

 No. 

 

c) En el centre de treball ubicat al Vallès Oriental de l’EMPRESA, el nombre de contractes laborals 
amb persones amb discapacitat és el següent: 

 

 Entre un 1% i un 2% sobre la plantilla total del centre de treball. 

 Més d’un 2% fins el 3% sobre la plantilla total del centre de treball. 

 Més del 3% sobre la plantilla total del centre de treball. 

 

 

d) L’EMPRESA és titular de contractes de treball amb dones amb un reconeixement del grau de 
discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33% al centre de treball del Vallès 
Oriental: 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 
 

e) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball amb persones amb diversitat funcional en 
les franges d’edat al centre de treball del Vallès Oriental, següents: 

 

 Fins a 30 anys. 

 Entre 31 i 44 anys. 

 45 anys o més. 

 

(Es pot marcar més d’una casella, si és el cas) 
 

f) L’EMPRESA és titular de contractes de treball indefinits amb persones amb diversitat funcional al 
centre de treball del Vallès Oriental. 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 

 

g) L’EMPRESA és titular de contractes de treball a jornada complerta amb persones amb diversitat 
funcional al centre de treball del Vallès Oriental. 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 



 

 

 

h) L’EMPRESA és titular de contractes de treball de 4 anys o més d’antiguitat amb persones amb 
diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental. 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 

 

i) L’EMPRESA és titular de contractes de treball amb persones amb diversitat funcional amb 
especials dificultats al centre de treball del Vallès Oriental. 

 

 No és titular de cap contracte. 

 Sí es titular d’un o més contractes amb persones amb el 65% o més de discapacitat 
física o sensorial. 

 Sí es titular d’un o més contractes amb persones amb el 33% o més de discapacitat 
mental. 

 

j) L’EMPRESA adquireix productes o serveis a centres especials d’ocupació o col·labora amb 
entitats per a la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional: 

 

 No. 

 Sí, l’EMPRESA adquireix productes o serveis a centres especials d’ocupació d’entitats que 
no formen part de la Xarxa LismiVO o col·labora amb entitats que tenen per objecte la 
inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional que no formen part de la Xarxa 
Lismivo. 

 Sí, l’EMPRESA adquireix productes o serveis a centres especials d’ocupació d’entitats de 
la Xarxa LismiVO o col·labora amb entitats que formen part de la Xarxa LismiVO 

 

(Es pot marcar més d’una casella, si és el cas) 
 

k) L’EMPRESA  ha  acollit  una  o  més  persones amb diversitat funcional en règim de 
pràctiques al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

 No. 

 Sí, una o més persones en règim de pràctiques. 

 Sí, una o més persones que haguessin estat en règim de pràctiques a l’EMPRESA amb 
qui posteriorment l’EMPRESA hagi formalitzat un contracte de treball diferent al contracte 
formatiu. 

 

l) L’EMPRESA adopta altres mesures per a fomentar la inserció laboral de les persones amb 
diversitat funcional, següents: 

 

 Sí, formació als treballadors de l’empresa en temes d’inserció laboral i/o de riscos 
laborals. 

 Sí, xerrades de sensibilització sobre la inserció laboral i/o de responsabilitat social 
corporativa. 

 Sí, participació de les persones amb diversitat funcional a les formacions. 

 No ofereix cap de les mesures anteriors. 

 

m) L’EMPRESA té contractada l’electricitat amb proveïdors segons el detall següent: 

 



 

 

Etiqueta 
assignada per 
les emissions 
de CO2 

Etiqueta assignada per la producció de residus radioactius d’alta activitat 

A B C D E F G 

A        

B        

C        

D        

E        

F        

G        

 

(Marqueu amb una X una sola opció) 

 

n) L’EMPRESA disposa de vehicles de baixes emissions: 
 

 No en disposa. 

 Si, l’EMPRESA disposa d’una  flota de  vehicles, dels quals  tenen etiqueta 
ZERO i  tenen etiqueta ECO. 

 

o) L’EMPRESA disposa d’un sistema de gestió ambiental certificat EMAS o ISO 14001: 

 

 Sí. 

 No. 

 

p) L’EMPRESA té alguna font de generació d'energia pròpia 

 

 Sí. 

 No. 

 

 
Article 6 Procediment de valoració i atorgament 
 
1. La valoració de les sol·licituds les du a terme un jurat del qual en formen part les persones següents: 

 

a. President/a: El/la President/a del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
b. Vocal: El/la conseller/a de l'Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental. 
c. Vocal: Un/a representant de l’entitat Intress 
d. Vocal: Un/a representant de l’entitat COCARMI  
e. Vocal: Un/a representant de l’entitat Viver de Bell-lloc 
f.     Vocal: Un/a representant de l’entitat PIMEC 
g. Vocal: Jordi Dueso Almirall de Canal Terrassa. Motivat de les arts de comunicació. 

Apassionat del teatre. Provocador social. Defensor dels Drets humans i Activista moral. 
h. Secretari/a: Un/a tècnic/a de l'Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental. 

2. Un cop feta la valoració de les sol·licituds per part del Jurat, es requerirà a les empreses proposades 
per a l’atorgament dels premis que acreditin les circumstàncies que determini el Jurat en un termini 
màxim de 10 dies hàbils. En el cas que transcorregut aquest termini no s’aporti la documentació es 
considerarà que l’empresa ha desistit de la seva sol·licitud i es requerirà la documentació a la següent 
empresa per ordre de puntuació. 

 

3. El jurat comprova la documentació aportada per les empreses sol·licitants i si aquesta correspon a 
les circumstàncies valorades proposa a la Presidència del Consell  Comarcal del Vallès Oriental 



 

 

l’atorgament dels premis. 

 

4. La Presidència del Consell Comarcal atorga els premis LismiVO a empreses per a la inserció laboral 
de persones amb diversitat funcional i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 
2020 . 

 

 

Article 7 Incompatibilitats 

 

1. Les entitats, empreses, fundacions, cooperatives o qualsevol altre membre de la xarxa LISMIVO 
no poden optar als premis regulats en aquestes Bases. 

 

2. Les empreses que hagin estat premiades en qualsevol de les tres edicions anteriors no poden 
presentar-se a l’actual convocatòria. 

 

Article 8 Definicions 

 

Per persones amb diversitat funcional s’ha d’entendre la definició de persones amb discapacitat 
prevista al Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió 
social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

 

Article 9 Resolució de dubtes i llacunes 

 

El president del Consell Comarcal resol els dubtes i les llacunes d’aquestes Bases. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Aprovar les bases i convocar els premis LismiVO2020 

2. Publicar les bases dels premis LismiVO2020.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple per 
adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual correspon al Ple exercir les altres atribucions 
que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no 
atribueix a altres òrgans comarcals. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Aprovar les Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció laboral de 

persones amb diversitat funcional i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a 
l’any 2020 i llur convocatòria, d’acord amb el redactat següent:  

 
“Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció laboral de persones amb 
diversitat funcional i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 2020    
 

 
Article 1 Objecte 



 

 

 

L’objecte d’aquest premi és distingir a les empreses amb centre de treball a la comarca del Vallès 
Oriental que garanteixin el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte de les persones amb diversitat 
funcional a través de l’accés a l’ocupació. Així mateix, s’inclouen criteris de responsabilitat social 
corporativa. 

 

Article 2 Empreses beneficiàries 
 

Poden ser beneficiaries d’aquest premi, exclusivament, les societats de capital o les cooperatives amb 
centre de treball a la comarca del Vallès Oriental i amb contractes de treball de persones amb diversitat 
funcional en l’esmentat centre de treball. 

 

No poden ser beneficiaries d’aquest premi les empreses que siguin Centres Especial de Treball (CET) ni 
Empreses d’Inserció. 

 

Article 3 Criteris de concessió 

 

1. Els criteris per a la concessió del premi són els següents: 
 

a) Pel que fa a les empreses obligades a complir la quota de reserva de llocs de treball per a persones 
amb diversitat funcional, persones amb discapacitat, prevista al Text refós  de la Llei general de 
drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, el nombre de contractes laborals amb persones amb diversitat 
funcional en el centre de treball ubicat al Vallès Oriental d’acord amb el detall següent: 

 

1. Un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 0 punts. 

2. Més d’un 2% fins el 3% sobre la plantilla total del centre de treball: 2 punts. 

3. Més del 3% sobre la plantilla total del centre de treball: 4 punts. 

 

Aquests punts no són acumulatius. 

 

b) Pel que fa a les empreses que no resten obligades a complir la quota de reserva de llocs de treball 
per a persones amb diversitat funcional, persones amb discapacitat, prevista  al Text refós de la 
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, el nombre de contractes laborals amb persones amb 
discapacitat en el centre de treball ubicat al Vallès Oriental, d’acord amb el detall següent: 

 
 

 

1. Entre un 1% i un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 2 punts. 
2. Més d’un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 4 punts. 

 

c) Empreses titulars d’un o més contractes de treball amb dones amb un reconeixement del grau de 
discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33% al centre de treball del Vallès 
Oriental: 

 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 

d) Empreses titulars d’un o més contractes de treball amb persones amb diversitat funcional en les 
franges d’edat al centre de treball del Vallès Oriental, següents: 

 



 

 

1. Fins a 30 anys: 2 punts. 
2. Entre 31 i 44 anys: 1 punt. 
3. 45 anys o més: 2 punts. 

 

Aquests punts són acumulatius. 

 

e) Empreses titulars de contractes de treball indefinits amb persones amb diversitat funcional al centre 
de treball del Vallès Oriental: 

 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 

f) Empreses titulars de contractes de treball a jornada complerta amb persones amb diversitat 
funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 

g) Empreses titulars de contractes de treball de 4 anys o més d’antiguitat amb persones amb diversitat 
funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 

h) Empreses titulars de contractes de treball amb persones amb diversitat funcional amb especials 
dificultats al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

      “Als efectes d’aquest premi, s’entén per persones amb diversitat funcional amb especials 
dificultats, aquelles amb una discapacitat mental, física o sensorial amb un reconeixement del 
grau de discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33%, pel que fa a la 
discapacitat mental, i igual o superior al 65% pel que fa a les discapacitats físiques o sensorials.” 

 

1. Un o més contractes amb persones amb el 65% o més de discapacitat física o sensorial: 1 
punt 

2. Un o més contractes amb persones amb el 33% o més de discapacitat mental: 2 punts 

 

i) Empreses que adquireixen productes o serveis a centres especials d’ocupació o que col·laboren 
amb entitats per a la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional: 

 

1. Empreses que adquireixen productes o serveis a centres especials d’ocupació d’entitats que 
no formen part de la Xarxa LismiVO o que col·laboren amb entitats que tinguin per objecte la 
inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional que no formin part de la Xarxa Lismivo: 
1 punt 

 

2. Empreses que adquireixen productes o serveis a centres especials d’ocupació d’entitats de la 
Xarxa LismiVO o que col·laboren amb entitats que formen part de la Xarxa LismiVO: 2 punts 

 

Aquests punts són acumulatius 

 

j) Empreses que hagin acollit una o més persones amb diversitat funcional en règim de pràctiques al 
centre de treball del Vallès Oriental: 

 

1. Una o més persones en règim de pràctiques: 1 punt. 



 

 

2. Una o més persones que haguessin estat en règim de pràctiques a l’empresa amb qui 
posteriorment l’empresa hagi formalitzat un contracte de treball diferent al contracte formatiu: 
2 punts. 

 

k) Altres mesures que hagi adoptat l’empresa per a fomentar la inserció laboral de les persones amb 
diversitat funcional. 

 

1. Formació als treballadors de l’empresa en temes d’inserció laboral i/o de riscos laborals: 1 
punt. 

2. Xerrades de sensibilització sobre la inserció laboral i/o de responsabilitat social corporativa: 1 
punt. 

3. Participació de les persones amb diversitat funcional a les formacions: 1 punt. 

 

Aquests punts són acumulatius. 

 

l) Empreses que tinguin contractada l’electricitat amb proveïdors que garanteixin un baix impacte 
ambiental en la producció, d’acord amb el quadre següent: 

 
 

 

 

Etiqueta 
assignada 
per les 
emissions de 
CO2 

Etiqueta assignada per la producció de residus radioactius d’alta activitat 

A B C D E F G 

A 2,75 punts 2,50 punts 2,25 punts 2 punts 1,75 punts 1,50 punts 1,25 punts 

B 2,50 punts 2,25 punts 2 punts 1,75 punts 1,50 punts 1,25 punts 1 punt 

C 2,25 punts 2 punts 1,75 punts 1,50 punts 1,25 punts 1 punt 0,75 punts 

D 2 punts 1,75 punts 1,50 punts 1,25 punts 1 punt 0,75 punts 0,50 punts 

E 1,75 punts 1,50 punts 1,25 punts 1 punts 0,75 punts 0,50 punts 0,25 punts 

F 0,50 punts 0,25 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 

G 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 

 

m) Empreses que disposin de vehicles de baixes emissions, d’acord amb el quadre següent: 

 

Percentatge de la 
flota de l’empresa 

Etiqueta 

ZERO ECO 

Més del 50% 2,50 punts 2 punts 

Entre el 25% i 50%, 
ambdós inclosos 

2 punts 1,50 punts 

Entre el 10% i e 
24,99%, ambdós 
inclosos 

 

1,50 punts 
 

1 punt 

>0 i <10% 1 punt 0,50 punts 

0% 0 punts 0 punts 

 

Aquests punts no són acumulatius. Les empreses tan sols poden optar a la puntuació d’una de 
les opcions de puntuació del quadre transcrit amb anterioritat, essent la valorada aquella que tingui 
major puntuació. 

 

 

n) Empreses que disposin d’un sistema de gestió ambiental certificat EMAS o ISO 14001: 0,75 punts 
 

o) Empreses que tingui alguna font de generació d'energia pròpia: 0,75 punts 
 



 

 

 

2. Tots els criteris a valorar es tindran en compte amb relació a l’any 2020. 
 
 
Article 4 El premi 
 
1. Les empreses que obtinguin una puntuació igual o superior a 15 punts de la suma del conjunt dels 

criteris dels apartats a), b), c), d), e),  f), g), h), i), j) i k) esmentats en l’article 3.1 precedent obtindran el 
distintiu LISMIVO.  
 

2. Així mateix, l’empresa que obtingui la major puntuació de la suma del conjunt dels criteris esmentats en 
l’article 3.1 precedent obtindrà el guardó “La dona d’aigua” i gaudirà d’un publireportatge a la premsa 
comarcal. 
 

3. Els premis no tenen dotació econòmica.  
 

 
 
 
 

Article 5 Presentació de sol·licituds 
 

Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 10 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la convocatòria del Premi, en el registre electrònic del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant el tràmit de la instància genèrica que trobareu en 
l’enllaç següent: 

 

https://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html 

 

Per a poder valorar la sol·licitud, en la instància presentada s’hi haurà d’adjuntar el formulari emplenat 
que us podeu descarregar del web https://www.vallesoriental.cat/ambits-i-actuacions/lismivo/,   
següent: 

 

(nom i cognoms)..........................................................., com a (càrrec/condició per raó                     del 
qual actua)........................................................................de 
l’entitat...................................................................................................................... 
        (nom de l’empresa)....................................................................................en endavant 
l’EMPRESA, amb NIF núm. ................................................, domicili social 
a...............................................................................   (incloure   l’adreça),   número 
.........................,del municipi de...................................................................................... 
Telèfon........................................... adreça electrònica.................................................. 

 

 

Amb relació a les dades corresponents a l’any 2020 de l’EMPRESA, DECLARO de forma responsable 
que: 

 

a) L’EMPRESA té centre de treball a la comarca del Vallès Oriental, ubicada a 

.........................................................................................................................................(incloure

 l’adreça), número..................., del municipi de 

....................................................................................... 

 

b) L’EMPRESA està obligada a complir la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb 
discapacitat prevista al Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la 
seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre: 



 

 

 

 Sí. 

 No. 

 

c) En el centre de treball ubicat al Vallès Oriental de l’EMPRESA, el nombre de contractes laborals 
amb persones amb discapacitat és el següent: 

 

 Entre un 1% i un 2% sobre la plantilla total del centre de treball. 

 Més d’un 2% fins el 3% sobre la plantilla total del centre de treball. 

 Més del 3% sobre la plantilla total del centre de treball. 

 

 

d) L’EMPRESA és titular de contractes de treball amb dones amb un reconeixement del grau de 
discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33% al centre de treball del Vallès 
Oriental: 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 
 

e) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball amb persones amb diversitat funcional en 
les franges d’edat al centre de treball del Vallès Oriental, següents: 

 

 Fins a 30 anys. 

 Entre 31 i 44 anys. 

 45 anys o més. 

 

(Es pot marcar més d’una casella, si és el cas) 
 

f) L’EMPRESA és titular de contractes de treball indefinits amb persones amb diversitat funcional al 
centre de treball del Vallès Oriental. 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 

 

g) L’EMPRESA és titular de contractes de treball a jornada complerta amb persones amb diversitat 
funcional al centre de treball del Vallès Oriental. 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 

 

h) L’EMPRESA és titular de contractes de treball de 4 anys o més d’antiguitat amb persones amb 
diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental. 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 



 

 

i) L’EMPRESA és titular de contractes de treball amb persones amb diversitat funcional amb 
especials dificultats al centre de treball del Vallès Oriental. 

 

 No és titular de cap contracte. 

 Sí es titular d’un o més contractes amb persones amb el 65% o més de discapacitat 
física o sensorial. 

 Sí es titular d’un o més contractes amb persones amb el 33% o més de discapacitat 
mental. 

 

j) L’EMPRESA adquireix productes o serveis a centres especials d’ocupació o col·labora amb 
entitats per a la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional: 

 

 No. 

 Sí, l’EMPRESA adquireix productes o serveis a centres especials d’ocupació d’entitats que 
no formen part de la Xarxa LismiVO o col·labora amb entitats que tenen per objecte la 
inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional que no formen part de la Xarxa 
Lismivo. 

 Sí, l’EMPRESA adquireix productes o serveis a centres especials d’ocupació d’entitats de 
la Xarxa LismiVO o col·labora amb entitats que formen part de la Xarxa LismiVO 

 

(Es pot marcar més d’una casella, si és el cas) 
 

k) L’EMPRESA  ha  acollit  una  o  més  persones amb diversitat funcional en règim de pràctiques 
al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

 No. 

 Sí, una o més persones en règim de pràctiques. 

 Sí, una o més persones que haguessin estat en règim de pràctiques a l’EMPRESA amb 
qui posteriorment l’EMPRESA hagi formalitzat un contracte de treball diferent al contracte 
formatiu. 

 

l) L’EMPRESA adopta altres mesures per a fomentar la inserció laboral de les persones amb 
diversitat funcional, següents: 

 

 Sí, formació als treballadors de l’empresa en temes d’inserció laboral i/o de riscos 
laborals. 

 Sí, xerrades de sensibilització sobre la inserció laboral i/o de responsabilitat social 
corporativa. 

 Sí, participació de les persones amb diversitat funcional a les formacions. 

 No ofereix cap de les mesures anteriors. 

 

m) L’EMPRESA té contractada l’electricitat amb proveïdors segons el detall següent: 

 

Etiqueta 
assignada per 
les emissions 
de CO2 

Etiqueta assignada per la producció de residus radioactius d’alta activitat 

A B C D E F G 

A        

B        

C        

D        

E        

F        

G        



 
 
 
 

 
 

 

(Marqueu amb una X una sola opció) 

 

n) L’EMPRESA disposa de vehicles de baixes emissions: 
 

 No en disposa. 

 Si, l’EMPRESA disposa d’una  flota de  vehicles, dels quals  tenen 
etiqueta ZERO i  tenen etiqueta ECO. 

 

o) L’EMPRESA disposa d’un sistema de gestió ambiental certificat EMAS o ISO 14001: 

 

 Sí. 

 No. 

 

p) L’EMPRESA té alguna font de generació d'energia pròpia 

 

 Sí. 

 No. 

 

 
Article 6 Procediment de valoració i atorgament 
 
1. La valoració de les sol·licituds les du a terme un jurat del qual en formen part les persones següents: 

 

a. President/a: El/la President/a del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
b. Vocal: El/la conseller/a de l'Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental. 
c. Vocal: Un/a representant de l’entitat Intress 
d. Vocal: Un/a representant de l’entitat COCARMI  
e. Vocal: Un/a representant de l’entitat Viver de Bell-lloc 
f.     Vocal: Un/a representant de l’entitat PIMEC 
g. Vocal: Jordi Dueso Almirall de Canal Terrassa. Motivat de les arts de comunicació. 

Apassionat del teatre. Provocador social. Defensor dels Drets humans i Activista moral. 
h. Secretari/a: Un/a tècnic/a de l'Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental. 

2. Un cop feta la valoració de les sol·licituds per part del Jurat, es requerirà a les empreses proposades 
per a l’atorgament dels premis que acreditin les circumstàncies que determini el Jurat en un termini 
màxim de 10 dies hàbils. En el cas que transcorregut aquest termini no s’aporti la documentació es 
considerarà que l’empresa ha desistit de la seva sol·licitud i es requerirà la documentació a la 
següent empresa per ordre de puntuació. 

 

3. El jurat comprova la documentació aportada per les empreses sol·licitants i si aquesta correspon a 



 
 
 
 

 
 

les circumstàncies valorades proposa a la Presidència del Consell  Comarcal del Vallès Oriental 
l’atorgament dels premis. 

 

4. La Presidència del Consell Comarcal atorga els premis LismiVO a empreses per a la inserció laboral 
de persones amb diversitat funcional i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 
2020 . 

 

 

Article 7 Incompatibilitats 

 

1. Les entitats, empreses, fundacions, cooperatives o qualsevol altre membre de la xarxa LISMIVO 
no poden optar als premis regulats en aquestes Bases. 

 

2. Les empreses que hagin estat premiades en qualsevol de les tres edicions anteriors no poden 
presentar-se a l’actual convocatòria. 

 

Article 8 Definicions 

 

Per persones amb diversitat funcional s’ha d’entendre la definició de persones amb discapacitat 
prevista al Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió 
social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

 

Article 9 Resolució de dubtes i llacunes 

 

El president del Consell Comarcal resol els dubtes i les llacunes d’aquestes Bases. 

 

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 

 
 
I, per què així consti i assoleixi els efectes corresponents, lliuro i signo aquest certificat, 
amb el vistiplau del president. 
  
Document signat electrònicament. 
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