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RESPONSABILITAT SOCIAL A SETEMCAT 

Els nostres valors 

La diversificació i especialització en diversos camps relacionats amb la Seguretat i Salut 

Laboral, la Protecció de Dades, la formació i conscienciació, entre d'altres, conforma l'eix 

dels nostres esforços amb l'objectiu de treballar de forma transversal per optimitzar la 

gestió de les empreses i de les persones treballadores. 

Des del nostre origen en 2012, la decisió d'integrar la responsabilitat social en el si de la 

nostra organització, així com el compromís davant la societat, el medi ambient, i en 

especial, els nostres professionals, ha estat permanent convertint un propòsit en una 

empresa consolidada amb projecció de creixement constant. 

El vessant humana, tant interna amb els nostres treballadors i accionistes, com externa amb 

els nostres clients, proveïdors i col·laboradors, ha demostrat un creixement basat en la 

millora contínua, confiança, innovació, responsabilitat i respecte cap a les persones, 

convertint el nostre lema ASSESSOREM A LES EMPRESES PENSANT EN LES 

PERSONES en una realitat. 

Durant aquests anys, SETEMCAT ha estat atenta a el conjunt de normatives que ens afecten 

com a empresa i en especial els constants canvis produïts en la regulació de protecció de 

dades i la privacitat de les dades personals 

SETEMCAT disposa de segell de "Experts en Protecció de Dades" de l'Associació 

Professional de Consultors en Protecció de Dades. Aquesta certificació respon a un sistema 

de gestió que garanteix la qualitat i professionalitat dels nostres serveis. 

D'altra banda, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha reconegut a XMGP Auditors 

- SETEMCAT la condició d'entitat adherida al "Pacte Digital per a la Protecció de les 

Persones". Aquesta adhesió significa un pas més del compromís de la nostra organització 

amb la difusió, informació i sensibilització de la protecció de les dades personals afavorint 

la innovació i al mateix temps garantint els drets de les persones, en relació amb les seves  

 

dades personals i la seva privacitat, contribuint a garantir la convivència ciutadana en 

l'àmbit digital. 

Actualment, SETEMCAT està en procés de certificació ISO 27001 (Certificació dels 

Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació) i certificació ENS (Esquema Nacional 
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de Seguretat). La implantació de l'Estructura d'Alt Nivell de manera transversal en el nostre 

sistema de gestió avala l'aplicació d'una sèrie de mesures que garanteixen la seguretat 

dels sistemes informàtics, les comunicacions, i els serveis electrònics, la implantació de 

bones pràctiques i la seguretat del compliment dels requisits establerts per normes 

internacionals. 

Aquestes certificacions són el resultat d'anys d'esforç i demostra el compromís de 

SETEMCAT per aconseguir un sistema de gestió que garanteixi mesures de control, 

assegurant la correcta protecció dels sistemes de la informació davant incidències internes 

i amenaces externes a la nostra empresa. 

Aquests són els valors que formen part de la filosofia de SETEMCAT i amb ells, ens hem 

posicionat com a empresa referent en el mercat nacional, la qual cosa ens enorgulleix. 

 

El nostre compromís amb els professionals de SETEMCAT 

La millora contínua, la creació de valor, la innovació, el respecte per les persones i un fort 

sentit de la responsabilitat, defineixen la nostra política d'empresa i corporació dins el 

mercat empresarial global. 

La Responsabilitat Social de SETEMCAT té un objectiu clar: conciliar el creixement 

econòmic i la competitivitat amb el desenvolupament social i mediambiental. 

El nostre compromís amb els professionals de SETEMCAT i amb l'entorn ha estat, i seguirà 

sent, una prioritat vehiculada amb la nostra visió de negoci. Des de l'àmbit sectorial, 

SETEMCAT actua també en matèria de responsabilitat empresarial, conscient que ser 

motors d'una societat cada vegada més canviant i exigent, requereix de la voluntat de ser 

també part activa de les noves necessitats i de les noves exigències de negoci. 

 

Protocol d'assetjament laboral, sexual i per raó de sexe en SETEMCAT 

A SETEMCAT comptem amb la implantació del protocol d'assetjament laboral i sexual 

assumint el principi d'igualtat d'oportunitats entre Dones i Homes sense discriminació 

directa o indirecta per raó de gènere o sexe. 

Tots els nostres empleats sense condició de gènere tenen la conciliació familiar per 

defecte, aportant un valor afegit al nostre compromís amb la cura dels seus fills, familiars o 

en el seu propi benefici. En aquest sentit, a SETEMCAT proporcionem les mateixes 
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oportunitats de desenvolupament professional, així com la igualtat retributiva i 

d'oportunitats entre els nostres empleats. 
 

Compromís amb el desenvolupament professional i capacitació dels nostres 
empleats. 

A SETEMCAT RRHH basem la selecció dels nostres professionals per gestió de 

competències valorant el talent amb la finalitat d'oferir més qualitat als nostres serveis. 

És per això que estimulem els processos de gestió dels recursos humans que assegurin 

les capacitats que requereix la nostra corporació en el seu personal professional, sense 

perdre de vista les peculiaritats pròpies de cadascuna de les divisions i dels seus negocis. 

També es preocupa de la capacitació de directius i responsables de negoci, per liderar el 

procés de transformació, mitjançant la implantació dels processos claus de recursos 

humans. 

És imprescindible que les empreses, per tal d'assolir els seus objectius en matèria de 

responsabilitat social, preparin a les persones que lideren equips, que lideren projectes, 

que lideren àmbits o que lideren iniciatives. 

A SETEMCAT apostem per la formació contínua dels nostres empleats i directius, realitzant 

formacions especialitzades en la seva matèria professional, amb la finalitat d'oferir el millor 

servei als nostres clients, així com augmentar la motivació i el desenvolupament personal 

dels nostres empleats. 

 

Compromís amb la societat 

La nostra missió és la de seguir millorant per oferir béns i serveis als sectors de la Prevenció 

de Riscos i Protecció de Dades a través d'una gestió acurada, amb un know How propi, i 

en la recerca de la participació activa i el treball en equip , entenent la creació de prosperitat 

i la generació de benestar per a totes les persones vinculades a el grup de treball. 

A SETEMCAT apostem per la promoció i desenvolupament i per això tenim convenis de 

col·laboració amb diversos instituts, així com Universitats de prestigi amb la finalitat que els 

seus estudiants acabin la seva formació professional oferint-los la oportunitat de realitzar 

les seves pràctiques amb nosaltres i que puguin incorporar-se al món laboral amb plena 

confiança i professionalitat. 
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Des de SETEMCAT, volem promoure en tot moment, polítiques socials començant amb el 

nostre entorn més proper. Col·laborem amb institucions benèfiques i associacions sense 

ànim de lucre oferint els nostres serveis desinteressadament, així com aportacions 

econòmiques per  fomentar de la cultura associativa, el benestar de la comunitat, donant 

suport i valor als seus integrants. 

 

Compromís amb el medi ambient 

El medi ambient ens preocupa i per això, cada dia ens esforcem per disminuir la 

documentació en suport paper generada pel nostre negoci promovent polítiques 

respectuoses amb els recursos naturals tan amenaçats en l'actualitat. 

En aquest sentit, des SETEMCAT apostem per la transformació digital implantant un procés 

de canvi constant, intentant equilibrar el balanç entre estratègia, innovació i solucions 

tecnològiques 

Així mateix, posem a disposició dels nostres clients eines tecnològiques que permetin 

encaminar aquesta transformació i adaptar les necessitats presents i futures de les 

organitzacions. 


