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DISTINTIUS PACTEM NORD 

 
CORESPONSABILITAT TERRITORIAL EN 

MATÈRIA D'OCUPACIÓ 

 

Mod. 1.1. 

Formulari per a empreses: “Distintiu Pactem Nord bones 
pràctiques en inserció laboral” 
 
La finalitat d'aquesta categoria és reconèixer la labor de les empreses del territori en 
relació a la inserció laboral de persones que presenten especials dificultats d'accés a 
l'ocupació. 
 
Nom de l'Empresa  

CIF  

Quantitat de treballadors/es  

Adreça  

Municipi  

Telèfon  

Persona de contacte  

Mail de contacte  

Pàgina web  

Activitat CNAE  

Pertany a alguna associació 
empresarial (indicar) 

 

Descripció de l'empresa i l'activitat que realitza 
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Principals polítiques RSE. Descripció de les principals polítiques de RSE (transparència, bon 
govern, socials, ambientals, etc.) i si les pràctiques en integració laboral estan emmarcades 
dins de l'estratègia empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció de la principal motivació per a col·laborar amb entitats relacionades amb la 
intermediació laboral amb col·lectius amb més dificultats d'inserció. 

 

 

 

 

 

 

Bones pràctiques en Integració Laboral 
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Diversitat de col·lectius integrats 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadors contractació 

Persones amb 
discapacitat o en risc 
d'exclusió contractades 
respecte al total de la 
plantilla 

Quantitat total:  

Percentatge respecte a la plantilla: 

Perfil de persones 
contractades 
(discapacitat, gènere, 
edat…) 

Perfil:  

Tipologia de treball per 
categoria laboral 
(formació bàsica, 
intermèdia, superior) 

Tipologia:  

Durada mitjana dels 
contractes (temporal, 
substitució, indefinit, …) 

Durada:  

Posseeix un pla 
d'igualtat d'oportunitats 

 

Té realitzat en la seua 
empresa anàlisi de llocs 
de treballs per 
competències 
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Evita biaixos i 
discriminacions en les 
seues noves ofertes 
d'ocupació. 

 

 

 

 

Col·laboració en la formació de persones 

 

Convenis de pràctiques 
i/o formació 

Quantitat: 

Especificar curs/conveni: 

Alumnes/as acollits en 
pràctiques 

Quantitat: 

Alumnes posteriorment 
contractats 

Quantitat:  

Percentatge respecte al total acollit en pràctiques: 

 

Vinculació amb Pactem Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusió de participació 
amb Pactem Nord 

Quantitat d’accions:  

Tipus (butlletí, newsletter, participació jornades, …):  
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Altres elements que vulga destacar en la seua candidatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les dades arreplegades en aquest formulari s'utilitzaran per a valorar la candidatura 
presentada a aquesta edició dels Distintius Pactem Nord a la coresponsabilitat territorial en 
matèria d'ocupació així com per a iniciatives de difusió de bones pràctiques en l'àmbit de la 
RSE. 
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