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Resum 

Amb la voluntat de fer un estudi exhaustiu de la situació actual d’una organització i dotar de la 

transparència necessària a l’hora de publicar els esforços que realitza una companyia 

referents al acompliment econòmic, mediambiental i social, la manera més clara en la que es 

pot realitzar aquesta publicació, és mitjançant la MEMÓRIA DE SOSTENIBILITAT. 

Amb aquest objectiu, la transparència dels resultats envers els grups d’interès i creient 

fermament en que les polítiques de la companyia són les adequades, el projecte va 

encaminat a la edició i publicació de la memòria de sostenibilitat de l’organització. 

L’anàlisi de les polítiques ambientals, les polítiques econòmiques i les polítiques socials que 

segueix l’organització i la relació amb els grups d’interès “stakeholders” són la línia de treball 

en la que es desenvolupa tot el projecte. 

Tal i com es podrà veure més endavant, la “sostenibilitat” ha evolucionat, passant per 

diferents etapes fins arribar al que és avui dia. Després d’un breu repàs històric, veurem que 

la sostenibilitat va molt més enllà d’una moda, serà un concepte que regirà el camí que han 

de seguir les organitzacions. 

Veient l’evolució que ha seguit aquest concepte en els darrers anys, podem afirmar que la 

SOSTENIBILITAT s’acabarà convertint en una necessitat per tota organització. Aquest 

concepte, inclou tot el que fa que una organització sigui viable tant si desenvolupa la seva 

activitat a nivell local, nacional i sobretot si ho fa a nivell internacional. 
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1. Glossari 

10 principis del Pacte Mundial: s’anomenen així els 10 principis fonamentals, relacionats 

amb els drets humans, el medi ambient, els estàndards laborals i el sistema anticorrupció, 

establerts en el Pacte Mundial del 1999. 

ADR: Accord Europeen Relatif Au Transport International Des Marchandises Dangereuses 

Par Route 

Aspectes Materials: aquells aspectes que reflecteixen els impactes econòmics, ambientals i 

els socials significatius de l’organització. També es consideren aspectes materials, els que 

influiran notablement a les avaluacions i decisions dels grups d’interès. 

Auditoria Ambiental: Instrument de Gestió que compren una avaluació sistemàtica, 

documentada, periòdica y objectiva de l’eficàcia de l’organització, del sistema de gestió i dels 

procediments destinats a protegir el medi ambient. La finalitat de l’auditoria és facilitar el 

control operatiu de les pràctiques que poden tenir un impacte sobre el medi ambient i avaluar 

el compliment de la política mediambiental de l’organització, en especial dels objectius i fites 

ambientals. 

Biodegradable: Capaç de ser assimilat (descompost i metabolitzat) per l’ecosistema. 

Biodiversitat: Variabilitat d’organismes vius a qualsevol ecosistema. 

Cadena de subministrament: Sèrie d’activitats o parts a través de les quals l’organització es 

proveeix de productes o serveis. 

Capacitació: Tot tipus de formació i instrucció professional, activitat formativa externa que 

l’organització sufraga total o parcialment; o formació sobre temes específics com la salut i la 

seguretat. 

Comunitat local: Persones o grups de persones que viuen o treballen en àrees que es 

vegin afectades (positiva o negativament) des del punt de vista econòmic, social o ambiental 

per les operacions de l’organització. La comunitat local pot estar formada per persones que 

viuen en àrees adjacents a les operacions o be en assentaments aïllats lluny de les 

operacions que puguin veure’s afectats per aquestes operacions. 

CO2 (Diòxid de Carboni): Compost químic generat a partir de la combustió del carboni. La 

seva emissió a l’atmosfera té com a conseqüència l’efecte hivernacle. 
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COV: Els Compostos Orgànics Volàtils tenen com a base el carboni i s’evaporen a 

temperatura i pressió ambientals generant vapors, que poden ser precursors de l’ozó a 

l’atmosfera. A més a més del carboni, també es poden trobar a la seva composició hidrogen, 

fluor, oxigen, clor, brom, nitrogen o sofre. 

Desenvolupament Sostenible: Forma de progres que satisfà les necessitats del present 

sense posar en perill les possibilitats de les generacions futures. 

Despeses per la protecció del medi ambient: Totes les despeses en protecció ambiental 

realitzats per l’organització per prevenir, mitigar, controlar, i documentar aspectes, impactes i 

riscs ambientals. Entre ells es troben les despeses d’eliminació, tractament, sanejament i 

neteja. 

DMA: els Disclosures of Management Approach és la informació sobre el plantejament de 

gestió i l’explica com l’organització gestiona els efectes econòmics, ambientals i socials 

relacionats amb cada Aspecte Material. 

Efecte hivernacle: Escalfament de l’atmosfera produït per l’alteració del balanç tèrmic en 

inhibir-se la radiació sortint com a conseqüència de l’augment de la concentració de gasos. 

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): Reglament europeu que permet la 

participació voluntària de les organitzacions per l’avaluació i millora del seu comportament 

ambiental. 

Emissions atmosfèriques significatives: Emissions a l’atmosfera regulades pels convenis 

internacionals o les legislacions i normatives nacionals, entre elles les que figuren en les 

autoritzacions ambientals per les operacions de l’organització. 

Fonts d’energia no renovables: Fonts d’energia que no es poden tornar a abastir, 

reproduir, fer créixer o generar a curt termini per mitjà dels cicles ecològics. 

Són fonts d’energia no renovables: els combustibles destil·lats a partir del petroli o del cru 

(tals com la gasolina, el gasoil, el querosè aeronàutic, el combustible de calefacció): el gas 

natural (entre altres, el gas natural comprimit (CNG) i el gas liquat (LNG)); els combustibles 

producte del processament del gas natural i del refinat del petroli (el butà, el propà, els gasos 

liquats del petroli (LPG)); el carbó i l’energia nuclear. 

G4: versió 4 de la guia per la elaboració de memòries de sostenibilitat del GRI. 

Global Compact: el Pacte Mundial neix el 31 de gener de 1999 durant el Foro Econòmic 

Mundial de Davos, com una iniciativa internacional amb l’objectiu de crear una aliança entre 
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les Nacions Unides i el sector privat per tal de posar seny al desenvolupament i que no 

condicionin únicament els beneficis. 

GRI: el Global Reporting Initiative és una institució independent que va crear el primer 

estàndard mundial per la elaboració de memòries de sostenibilitat de les companyies que 

volen avaluar el seu acompliment econòmic, social i ambiental. 

Impacte: Efectes econòmics, ambientals o socials significatius que puguin ser positius o 

negatius, reals o potencials, directes o indirectes, a curt o llarg termini, voluntaris o 

involuntaris. 

Indicador: Informació qualitativa o quantitativa sobre els resultats o efectes associats a una 

organització, la qual es comparable i permet apreciar un canvi amb el pas del temps. 

OCDE: és l’organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, es va crear el 

1948 i és una organització internacional formada pels països desenvolupats que accepten 

els principis de democràcia participativa i de lliure mercat. 

ONU: és l’organització de les Nacions Unides, fou creada el 1945 amb la finalitat de mantenir 

la pau, promoure la cooperació econòmica, cultural, social i humanitària, garantir la seguretat 

dels estats basant-se en els principis d'igualtat i autodeterminació i vetllar pel respecte 

dels drets humans.  

PAU: Pla d’autoprotecció o pla de prevenció i emergència 

Període objecte de la memòria: Període d’abast de la informació que es reflecteix en la 

memòria. 

PCDD: Policlorodibenzodioxines 

PCDF: Policlorodibenzofurans 

PST: Partícules sòlides totals de diàmetre inferior a 10 μm. 

Reciclatge: Reintroducció como a matèria prima d’elements o productes que s’han refusat a 

l’activitat industrial. 

Residu: Qualsevol substància o objecte pertanyent a alguna de les categories que figuren a 

l’annex de la Llei de Residus, del qual el seu posseïdor es desprengui o tingui la intenció de 

desprendre-sen. En tot cas, tindran aquesta consideració els que figurin en el Catàleg 

Europeo de Residus (CER). 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFsos_desenvolupats
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pau
http://ca.wikipedia.org/wiki/Autodeterminaci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Drets_humans
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RSC o RSE: Responsabilitat Social Corporativa o Responsabilitat social Empresarial. 

Bàsicament fan referència al mateix, només que la RSC va una mica més enllà integrant les 

Corporacions (de tot tipus, no només empresarials). 

Shareholders (accionistes): Els accionistes són persones o entitats (incloent una 

corporació), que són propietaris legals d'una acció de les accions d'una empresa pública o 

privada. Els accionistes són els propietaris d'una societat de responsabilitat limitada. 

Compren accions que representen la propietat de part d'una empresa. 

Stakeholders: són els grups d’interès. Aquests grups d’interès, són entitats o individus als 

que poden afectar de manera significativa les activitats, els productes o els serveis de 

l’organització. Dins els grups d’interès hi podem trobar tant els que mantenen una relació 

econòmica amb l’organització (accionistes, proveïdors, clients, treballadors, ...) i els que tenen 

altres tipus de relació (comunitat local i societat civil).  

UNESCO: de l’anglès United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura), fou creada el 

1946 per promoure la col·laboració internacional en educació, ciència, informació i cultura. 

WCED: és el World Commission on Environment and Development (Comissió mundial sobre 

Medi Ambient i Desenvolupament). 

Valorització: Tot procediment que permeti l’aprofitament dels recursos continguts en els 

residus, sense posar en perill la salut humana ni utilitzar mètodes que puguin causar 

perjudicis al medi ambient. 

Vessament: Efluent residual evacuat fora de les instal·lacions dels establiments industrials. 
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2. Prefaci 

2.1. Motivació 

Aquest projecte ha estat fruit de la creixent consciència adquirida per les organitzacions per 

donar resposta a la gran responsabilitat que tenen envers tothom amb qui interactuen, els 

“stakeholders” o “grups d’interès”, entenent que el compliment d’aquestes responsabilitats 

serà condició de treball en el futur. 

Les organitzacions estan entenent la necessitat de ser sostenibles i la nostra, ha volgut anar 

una mica més enllà, i no quedar-nos només en dir que som sostenibles, sinó demostrant-ho i 

presentant-ho amb total transparència mitjançant l’edició i publicació de la memòria de 

sostenibilitat, “de conformitat” amb la guia G4 del GRI. 

Tot i que és evident, cal aclarir que la sostenibilitat no implica només l’aspecte ambiental, 

sinó que inclou uns altres dos aspectes: l’aspecte econòmic, que ha estat històricament la 

principal preocupació de tota organització i el que ha marcat la política a seguir, i l’aspecte 

social, generalment bastant oblidat a l’hora de maximitzar els beneficis i sobretot en funció 

del tipus d’organització i del país on es desenvolupa l’activitat.  

Sota el concepte de sostenibilitat, tots els “aspectes” són igualment importants i és 

imprescindible tenir-los controlats per tal d’obtenir els resultats desitjats.  
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2.2. Historia 

Tot seguit farem un breu repàs històric de com s’ha arribat a dia d’avui a parlar de 

sostenibilitat i definirem quines són les fases que s’ha hagut de passar fins a concretar els 

acords als que es va arribar quan es va crear el Pacte Mundial i que han definit les regles de 

joc de les empreses, corporacions, organitzacions, ... envers la sostenibilitat. 

2.2.1. Cronologia 

En els darrers 40 anys, les institucions i les empreses privades han estat debatent les regles 

de joc que han de regir el desenvolupament sostenible del nostre planeta.  

En alguns casos, impulsant iniciatives principalment orientades als aspectes econòmics, en 

altres, amb iniciatives centrades exclusivament als aspectes mediambientals i recentment 

amb iniciatives enfocades als aspectes socials. A la Taula 2.2.1 es recullen les iniciatives 

més rellevants d’aquest període. 

 

ANY INICIATIVA FITES MÉS RELLEVANTS ORGANITZA 

1972 
Primera Conferencia 

Mundial sobre el Medi 

Ambient  

Es debat per primera vegada la problemàtica del medi ambient i 
de l'afectació de l'ésser humà. 

Es crea el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient 

(PNUMA) 

ONU 

1976 

Creació de les Directrius 

de la OCDE per empreses 

multinacionals  

Es vol garantir que les activitats de les Empreses Multinacionals es 
desenvolupin d'acord a les polítiques nacionals dels països de la 

OCDE. 
OCDE 

1987 
Informe Brundland 

(El nostre futur comú)  

Neix el terme "desenvolupament sostenible", lligant el concepte 
ambiental amb l'econòmic i el social. 

WCED 

1987 Protocol de Montreal  
Es centre en definir les substancies que esgoten la capa d’ozó, per 

tal d'aturar la producció i el consum. 

PNUMA 
(Secretariat 

d’Ozó) 

1992 

Cimera de la Terra. 
Conferencia de les Nacions 

Unides sobre el Medi 
Ambient i el 

Desenvolupament  

S'estableixen acords referents a: canvi climàtic, diversitat biològica, 
boscos, medi ambient i desenvolupament. 

ONU 

1997 Protocol de Kyoto  
S'estableixen limitacions i es tanquen compromisos per la reducció 

de les emissions a l'atmosfera. 
ONU 

1999 Pacte Mundial de la ONU  

Des de la ONU es demana a les empreses que integrin, recolzin i 
duguin a terme els valors fonamentals sobre medi ambient, 
regulació laboral, drets humans i la lluita contra la corrupció 

establint els “10 Principis” 

ONU 

2000 
Declaració del Mil•lenni de 

la ONU  

El desenvolupament sostenible, el respecta per la natura i la 
responsabilitat comú, claus per les relacions internacionals del s. 

XXI. 
ONU 

2001 Creació del llibre verd  
És la base per fomentar la RSC tant a nivell europeu com a nivell 

internacional. 

CCE (Comissió 
dels Comunitats 

Europees) 

2002 
Cimera Mundial sobre el 

desenvolupament 

sostenible 

Estratègies per l'aplicació i el compliment dels principis de 
Desenvolupament Sostenible. 

ONU 
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2006 Informe Stern  
Estableix que cal una inversió del 1% del PIB mundial per tal de 

pal·liar els efectes del canvi climàtic. 

Universitats 

d'Hamburg, 

Vrije i Carnegie 

Mellon 

2007 4 art informe del IPCC  
Confirma el procés d'esclafament global i ho atribueix a causes 

antropogèniques  
PNUMA 

2009 Reunió del G20  Reforma del sistema financer global per fer front a la crisi. G-20 

2009 
Cimera sobre el canvi 

climàtic  
Acords vinculants sobre el canvi climàtic. ONU 

2010 
Cimera sobre el canvi 

climàtic  
Es constitueix el fons climàtic global. ONU 

2011 
Conferencia sobre el canvi 

climàtic   
Es prorroga el protocol de Kyoto fins al 2015. ONU 

2012 
Cimera de la Terra.  

Rio + 20.   

Vintè aniversari de la 1ª cimera de la Terra.  
Economia verda pel desenvolupament sostenible i l’eliminació de la 

pobresa i creació d'una xarxa institucional pel desenvolupament 
sostenible.. 

ONU 

2013 Cimera de l’aigua  

Proporcionar orientació concreta sobre els problemes més greus 
relacionats amb l'aigua: aigua potable, sanejament, tractament 
d’aigües residuals, la gestió integrada de l'aigua, la cooperació 

internacional de l'aigua, tecnologies innovadores per l'aigua. 

Govern 

d'Hongria 

2014 

Conferencia Mundial de la 

UNESCO sobre educació 
pel desenvolupament 

sostenible  

Crear la base de formació per generacions futures (aprendre avui 
per un futur sostenible) 

UNESCO 

Taula 2.2.1 – Cronologia d’esdeveniments rellevants en temes de Sostenibilitat (Font: Elaboració pròpia) 

Tot i que en tots aquests anys, s’han presentat multitud d’iniciatives, i s’ha arribat a importants 

acords, és al 1999 amb el Pacte Mundial que es pot dir que hi ha un abans i un després. 

És a partir dels acords assolits en aquest pacte entre les institucions, governs i les empreses 

privades amb l’establiment dels “10 principis”, quan el concepte de “sostenibilitat” pren 

notorietat a nivell internacional i es comença a veure com una necessitat.  

Cal afegir que amb la creació del llibre verd el 2001, es senten les bases per establir la 

RSC/RSE, a nivell europeu i internacional. 

2.2.2. Responsabilitat social corporativa (RSC) vs. SOSTENIBILITAT 

Des que el món és món, l’interès personal ha mogut les persones. Els terratinents de 

qualsevol època (senyors feudals, noblesa, ...) han practicat una explotació ferotge i 

totalment incontrolada dels recursos, tant els naturals com els humans. Tothom qui tenia cert 

poder, l’exercia amb mà ferma. Responsabilitat social corporativa, .. què és això? Si no es 

respectaven mínimament els drets humans, com es poden respectar els recursos naturals? 

Amb la revolució industrial del segle XVIII, això no va canviar. L’afany de riquesa, l’anhel de 

poder, el sentiment de propietat, era desmesurat. Si bé es cert, que la concentració de bona 

part de la població als gran nuclis urbans (abandonament del camp), l’enriquiment de la 

burgesia i el treball a la industria, va fer aparèixer una nova classe social, la classe “obrera”. 
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El 1776, Adam Smith va publicar “La Riquesa de les Nacions”. Obra crucial per la 

desenvolupament de l’economia com a disciplina autònoma, en la que es pot llegir: 

Cap individu no vol promoure l'interès públic ni sap fins a quin punt el promou [...] en dirigir la seva indústria de manera 

que la seva producció tingui el major valor possible, només busca el seu benefici personal. En això, com en moltes 

altres circumstàncies, el condueix una mà invisible per a promoure un objectiu que no formava part de les seves 

intencions [...] En buscar el seu propi interès, amb freqüència promou el de la societat de manera més eficaç que quan 

es proposa fer-ho de forma conscient. Mai no he vist fer tant de bé als que diuen dedicar-se al bé públic.  

Adam Smith, La Riquesa de les Nacions 

Amb el pas dels anys, les coses no havien canviat tant, l’anhel de poder i riquesa  portà a 

accentuar encara més les classes socials, definint una classe alta (amb molt poder i que 

concentra el 80% de la riquesa mundial), i una classe obrera cada cop més endeutada i 

empobrida. 

Gairebé 2 segles després d’Adam Smith, al 1970 Milton Friedman, afirmava que: “la única 

responsabilitat social de les empreses, respon a un increment continu dels beneficis”, criteri 

que responia a l’afany de maximitzar els beneficis a qualsevol preu. 

Afortunadament, avui en dia, la responsabilitat social de les empresa va molt més enllà i això 

es fa evident quan: tant les grans organitzacions multinacionals, com les petites empreses 

locals, elaboren, editen i publiquen no només els seus resultats econòmics, sinó que també 

fan palès els seus esforços per l’acompliment dels aspectes ambientals, així com dels 

aspectes socials. 

2.2.3. Anàlisi intern de l’organització 

La història de la nostra organització, igual que moltes altres organitzacions nascudes de la 

il·lusió d’un petit empresari amb esperit emprenedor i amb visió de negoci, que amb gran 

sacrifici, innumerables penúries, esforços titànics, alegries i tristeses, va fundar el que avui en 

dia és una de les foneries amb major projecció del sector. 

Actualment, una empresa amb 132 treballadors (entre fixes i eventuals), amb un volum de 

negoci de 73 M€, amb clients a 3 països, obrint nous mercats. 

Una empresa involucrada amb el medi ambient des de fa molts anys, amb diferents 

acreditacions i reconeixements nacionals i internacionals relatius a aquest aspecte, així com 

la gran sensibilització envers el seu entorn social (treballadors, veïns, ...) 
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Tenint en compte el concepte (particularment erroni) que es té d’aquest tipus d’indústria, no 

podem deixar d’exaltar la gran tasca que realitza diàriament, en el control i reducció de les 

emissions, presentant amb gran orgull les innumerables mencions rebudes al respecte. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius 

L’objectiu d’aquest projecte és l’edició de la memòria de sostenibilitat d’una organització 

lligada al sector metal·lúrgic, seguint tots els passos que defineix la última versió (G4) de la 

guia per l’edició de memòries de sostenibilitat que edita el GRI Global Reporting Initiative i 

que és estàndard per a tot tipus d’organitzacions.  

Segons la guia, és possible editar una memòria de sostenibilitat que no compleixi la forma 

“de conformitat”, però en el nostre cas, em escollit directament fer-la “de conformitat” amb la 

guia. 

Tindrem en compte els continguts bàsics generals i complementarem la memòria amb el 

suplement sectorial que contempla els continguts específics sectorials que edita el GRI per 

empreses del nostre sector “Mining and Metals” . No obstant, cal tenir present que la 

publicació sectorial té moltes referencies al sector de la mineria i no tantes en la part més 

industrial.  

3.2. Abast 

L’abast que em marcat per al nostre projecte, inclou: 

- Tots els nivells de l’organització 

- Tots els departaments de l’organització 

- Totes les persones de l’organització 

- Tots els grups d’interès relacionats amb l’organització 

- Tots els aspectes materials rellevants 
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4. Guia G4 per la elaboració de memòries de 

sostenibilitat segons GRI. 

4.1. Visió de conjunt 

Per elaborar una memòria de sostenibilitat cal obtenir una visió del conjunt d’allò que es vol 

explicar. El model del GRI (G4), en el desenvolupament de la seva guia per l’elaboració de 

memòries de sostenibilitat, inclou 5 senzills passos: Obtenir la visió del conjunt, escollir l’opció 

de conformitat amb la guia (Essencial o Exhaustiva), preparar l’exposició dels continguts 

bàsics generals, preparar l’exposició dels continguts bàsics específics i, finalment, elaborar la 

memòria pròpiament dita.  

L’obtenció de la visió de conjunt és potser la part més important i complicada, des d’un punt 

de vista de visió global del que es pretén aconseguir. Necessites saber a qui es vol dirigir el 

contingut de la memòria i què es considera rellevant d’incloure. 

Per aconseguir-la, necessitem desenvolupar el procés de determinació dels Aspectes 

Materials que ens apliquen i la seva cobertura. Aquest procés de definició dels Aspectes 

Materials s’alimenta dels principis imprescindibles per determinar el contingut de la memòria.  

4.2. Criteris “DE CONFORMITAT” 

Una vegada aconseguida la visió del conjunt, cal optar per les dues possibilitats que ens 

ofereix la guia del GRI (G4) per tal de que la memòria sigui de conformitat amb el G4. 

Aquestes dues opcions són: l’opció Essencial o l’opció Exhaustiva. En cas que la memòria 

no sigui “de conformitat” amb el descrit anteriorment, la memòria no serà verificable d’acord al 

GRI (G4). 

Aquestes opcions es centren en el procés anteriorment descrit per determinar els Aspectes 

Materials, essent l’opció Exhaustiva la que incorpora continguts addicionals a l’opció 

Essencial que consta dels elements bàsics que ha de tenir una memòria de sostenibilitat. 

El fet d’escollir una opció o l’altre dependrà de quina de les dues s’adapti millor a les 

necessitats d’informació que demandin els grups d’interès de l’empresa que elabora la 

memòria de sostenibilitat. 
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En el cas que ens ocupa, hem optat per una memòria “de conformitat” dins de l’opció 

Essencial. Aquesta decisió ha estat pressa en base que era la primera memòria que 

l’empresa editava. 

4.3. Exposició dels continguts bàsics generals 

Els continguts bàsics generals han de constar a qualsevol memòria de sostenibilitat que 

s’elabori segons la guia G4. 

El contingut bàsic general es divideix en set apartats, que són: 

- Estratègia i anàlisi 

- Perfil de l’organització 

- Aspectes materials i cobertura 

- Participació del grups d’interès 

- Perfil de la memòria 

- Govern 

- Ètica i integritat 

Cadascun d’aquests apartats formarà part en si mateix de la memòria de sostenibilitat. 

4.4. Exposició dels continguts bàsics específics 

Els continguts bàsics específics s’organitzen en tres categories: 

- Econòmica 

- Medi ambient 

- Acompliment social 

o Pràctiques laborals i treball digne 

o Drets humans 

o Societat 
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o Responsabilitat sobre productes 

Cadascuna d’aquestes categories i subcategories, té relacionats els seus aspectes tal i com 

podem observar en el Quadre 4.4. A l’apartat següent es valorarà si els aspectes són 

materials o no. En cas que ho siguin, han de ser considerats i s’ha d’indicar la rellevància dels 

seus efectes sobre els grups d’interès.  
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Quadre 4.4 - Categories, subcategories i aspectes, segons la guia G4 (Font: GRI) 
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5. Principis per la elaboració de memòries de 

sostenibilitat segons GRI (G4) 

5.1. Principis per determinar el contingut de la memòria 

Els principis per determinar el contingut de la memòria són quatre: Participació dels grups 

d’interès, context de sostenibilitat, materialitat i exhaustivitat. Els tres darrers principis 

s’utilitzen de forma esglaonada en el procés de determinació dels Aspectes Materials i la 

seva cobertura, mentre que la participació dels grups d’interès es manté al llarg de tot el 

desenvolupament de la determinació del contingut de la memòria. 

Diagrama 5.1 - Procés de definició dels Aspectes Materials i la seva cobertura (Font: GRI) 

5.1.1. Participació dels grups d’interès 

No fa massa temps és creia que l’únic grup d’interès d’una empresa eren els accionistes 

(Friedman, 1970). Aquesta era una visió de l’empresa tradicional que, afortunadament, ha 

anat evolucionant i que ha passat d’una visió exclusiva cap els accionistes (Shareholders) a 

una visió més genèrica enfocada a totes aquelles parts de la societat que també rebin 

beneficis de les empreses, és a dir, els grups d’interès (Stakeholders). 
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El primer pas de totes les empreses actuals i sostenibles hauria de ser la identificació dels 

seus grups d’interès. En funció de la complexitat de l’organització que estiguem considerant, 

tindrem uns grups d’interès més o menys heterogenis i més o menys amplis. 

En el cas que ens ocupa, per l’elaboració de la memòria de sostenibilitat d’una empresa del 

sector metal·lúrgic s’ha elaborat la Taula 5.1.1a amb tots els agents a tenir en compte per la 

determinació dels grups d’interès rellevants.  

Propietat Propietari / Accionistes / Socis

Personal Propi a temps complert

ETT

Outsourcing

Sindicats

Clients Clients

Proveïdors de Materials

Proveïdors de Serveis

Comunitat Local AA.VV / Nuclis urbans propers

DGQA (Direcció General de Qualitat Ambiental)

OGAU (Oficina  de Gestió Ambiental Unificada)

ACA (Agència Catalana de l'Aigua)

ARC (Agencia Residus Catalunya)

ASPCAT (Agència de Salut Pública de Catalunya)

Ajuntament del municipi on hi ha la industria ubicada

Centre de Seguretat i Salut laboral del departament de Treball

Institut nacional de seguretat i higiene en el treball (INSHT) del Ministeri de treball i immigració

Organització internacional del treball OIT

Agència europea per la seguretat i salut en el treball

Protecció Civil (estatal i autonòmica)

Seguretat Social

Oficines de Treball (SOC - Servei d'Ocupació de Catalunya)

Fundació tripartita per la formació en el treball

Agència Espanyola de protecció de dades

Agència Tributaria

Treballadors

Proveïdors

Administracions

Parts interessades

 

Taula 5.1.1a – Relació d’agents a tenir en compte (Font: Elaboració pròpia) 

Una vegada han estat descrits, s’ha anat considerant la influència del grup a l’empresa i la 

influència de l’empresa al grup, puntuant un per un d’acord als àmbits econòmics, socials i 

mediambientals. Això s’ha realitzat utilitzant la Taula 5.1.1b de puntuació com la que es 

descriu: 

Valor Criteri 

0 Cap tipus d’influència 

1 Poca influència 
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2 Lleugera influència 

3 Influència Moderada 

4 Elevada influència 

5 Molta influència 

Taula 5.1.1b – Taula de puntuació de la influència (Font: Elaboració pròpia) 

Amb l’aplicació d’aquest criteri hem arribat al Quadre 5.1.1, següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre 5.1.1 – Taula dels grups d’interès puntuada (Font: Elaboració pròpia) 

El resultat màxim que pot tenir un grup d’interès d’acord als criteris escollits és de 30 punts i 

es considera un grup d’interès molt rellevant quan supera els 20 punts i a tenir en compte 

quan supera els 15 punts. 
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Propietat Propietari / Accionistes / Socis 5 5 5 5 3 2 25

Personal Propi a temps complert 5 5 3 5 5 2 25

ETT 5 5 3 4 4 2 23

Outsourcing 5 5 3 4 4 2 23

Sindicats 2 5 1 1 4 1 14

Clients Clients 5 4 4 4 1 2 20

Proveïdors de Materials 4 1 1 4 3 3 16

Proveïdors de Serveis 4 1 1 4 4 3 17

Comunitat Local AA.VV / Nuclis urbans propers 0 3 2 1 4 4 14

DGQA (Direcció General de Qualitat Ambiental) 1 1 5 0 1 5 13

OGAU (Oficina  de Gestió Ambiental Unificada) 1 1 5 0 1 5 13

ACA (Agència Catalana de l'Aigua) 1 1 5 0 1 5 13

ARC (Agencia Residus Catalunya) 1 1 5 0 1 5 13

ASPCAT (Agència de Salut Pública de Catalunya) 1 3 5 0 3 5 17

Ajuntament del municipi on hi ha la industria ubicada 2 2 3 1 3 3 14

Centre de Seguretat i Salut laboral del departament de Treball 0 3 0 0 5 1 9

Institut nacional de seguretat i higiene en el treball (INSHT) del Ministeri de treball i immigració 0 3 0 0 5 1 9

Organització internacional del treball OIT 0 3 0 0 5 1 9

Agència europea per la seguretat i salut en el treball 0 3 0 0 5 1 9

Protecció Civil (estatal i autonòmica) 0 3 3 0 5 5 16

Seguretat Social 2 3 0 0 5 0 10

Oficines de Treball (SOC - Servei d'Ocupació de Catalunya) 1 3 0 0 5 0 9

Fundació tripartita per la formació en el treball 0 2 1 0 2 2 7

Agència Espanyola de protecció de dades 0 2 0 0 5 0 7

Agència Tributaria 4 3 0 4 3 0 14

TOTAL

Treballadors

Proveïdors

Administracions

Influència del Influència de 

Parts interessades
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5.1.2. Context de sostenibilitat 

En el procés d’elaboració de la memòria, el segon pas que cal dur a terme és la identificació 

dels Aspectes Materials i altres assumptes rellevants. Per això cal tenir en compte el principi 

de sostenibilitat en tot moment. 

El context de sostenibilitat té com a principi que la memòria ha de presentar l’acompliment de 

l’empresa en el context més ampli de la sostenibilitat. Per això la memòria no es pot centrar 

exclusivament en l’acompliment individual, sinó que ha de buscar conceptes més amplis dins 

dels límits i la demanda de recursos ambientals o socials en els àmbits sectorial, local, 

regional o internacional. 

L’edició G4 de la guia del GRI, ens ofereix per cada categoria uns aspectes a tenir en 

compte. Per la nostra part i, pel tipus d’indústria que ens ocupa, hem considerat 

indispensable incloure l’Aspecte Soroll dins de la categoria ambiental. 

També hem realitzat el treball d’analitzar cada aspecte llistat dins del context que pugui ser 

d’interès als grups identificats prèviament (veure Quadre 5.1.2). Aquells aspectes acolorits, 

corresponen a aspectes que tenen consideracions específiques publicades pel sector i que 

queden contemplades en el complement a la guia del GRI, “Mining and Metals” per a  

industries del sector al que pertany la nostra organització. 
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Acompliment econòmic X X X X X X

Presencia en el mercat X X X

Conseqüències econòmiques indirectes X X X X X

Pràctiques d'adquisició X X X

Materials X X

Energia X X X

Aigua X

Biodiversitat

Emisions X X X

Efluents i Residus X X X X

Productes i serveis X

Compliment regulatori X X X X

Transport X

General X X X X X

Avaluació ambiental dels proveïdors X

Mecanismes de reclamació en materia ambiental X X X

Soroll X

Treball X X X X

Relacions entre els treballadors i la direcció X

 

X X X

Salut i Seguretat en el treball X X X X

Capacitació i Educació X X X

Diversditat i igualtat d'oportunitats X X

Igualtat de retribució entre homes i dones X X

Avaluació de les pràctiques laborals dels proveïdors X X

Mecanismes de reclamació sobre les pràctiques laborals X X

Inversió X

No discriminació X X

Llibertat d'associació i negociació col·lectiva X

Treball infantil X X

Treball forçat X X

Mesures de Seguretat X X X X

Drets de la població indígena X

Avaluació X

Avaluació dels proveïdors en matèria de drets humans X X

Mecanismes de reclamació en matèria de drets humans X

Comunitats locals X X X X

Lluita contra la corrupció X X

Política pública

Pràctiques de competència deslleial X X X

Compliment regulatori X

Avaluació de la repercusió social dels proveïdors

Mecanismes de reclamació per impacte social

Salut i Seguretat dels clients X X

Etiquetat dels productes i serveis X X

Comunicacions de mercadotècnia X

Privacitat dels clients X X

Compliment regulatori X X X

Social - 

Pràctiques 

laborals i 

treball 

digne

Social - 

Drets 

humans

Social - 

Societat

Social - 

Responsabil

itat sobre 

productes

FASE I - Identificació

Categoria Aspectes

Parts interessades

Economia

Medi 

ambient

 

Quadre 5.1.2 – Correlació entre els grups d’interès i els aspectes (Font: Elaboració pròpia) 
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5.1.3. Materialitat 

El següent pas, una vegada identificats els Aspectes Materials a considerar (i amb la 

participació dels grups d’interès) es prioritzen aquells Aspectes Materials significatius i que 

tinguin una influència substancial en les avaluacions i decisions dels grups d’interès. 

La materialitat dels aspectes determina si mereix o no ser inclòs en la memòria.  

Per aquest motiu, cal prioritzar internament aquells aspectes que influeixin a la posta en 

pràctica de la visió, missió i valors de l’empresa; també aquells que per la gravetat, riscos 

associats o oportunitats generades tinguin una distinció especial. Per altra banda, també cal 

que tots els aspectes considerats tinguin en compte les opinions dels grups d’interès, donat 

que caldrà justificar l’enfoc que finalment es trií. 

En l’avaluació realitzada hem analitzat dos perspectives: la interna i la externa. 

La perspectiva interna obeeix a com l’empresa valora aquest aspecte i hem utilitzat la Taula 

5.1.3a  per poder donar un valor a cada un dels aspectes revisats. 

Valor Criteri 

0 No considerable 

1 Poc important 

2 Considerable 

3 Rellevant 

4 Important 

5 Molt important 

Taula 5.1.3a – Taula de puntuació interna dels aspectes (Font: Elaboració pròpia) 

Per altra banda, al no poder reunir-nos amb tots els grups d’interès escollits, s’ha optat per fer 

una quantificació de la seva valoració a través de l’interès que poguessin mostrar els grups 

rellevants (valorat en la identificació dels aspectes).  

Aquesta valoració respon a:  

(Nº de grups d’interès principals afectats per l’aspecte x 2) + Nº de grups 

d’interès secundaris afectats per l’aspecte 
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C

i

v

i

l

Valoració 

interna de 

l'aspecte

Valoritació 

externa de 

l'aspecte

Valoració 

Global

Acompliment econòmic X X X X X X 5 9 14

Presencia en el mercat X X X 4 6 10

Conseqüències econòmiques indirectes X X X X X 4 8 12

Pràctiques d'adquisició X X X 2 5 7

Materials X X 4 3 7

Energia X X X 5 5 10

Aigua X 2 1 3

Biodiversitat 1 0 1

Emisions X X X 5 5 10

Efluents i Residus X X X X 5 7 12

Productes i serveis X 2 1 3

Compliment regulatori X X X X 5 6 11

Transport X 2 1 3

General X X X X X 4 8 12

Avaluació ambiental dels proveïdors X 5 1 6

Mecanismes de reclamació en materia ambiental X X X 1 4 5

Soroll X 5 2 7

Treball X X X X 4 7 11

Relacions entre els treballadors i la direcció X

 

X X X 4 7 11

Salut i Seguretat en el treball X X X X 5 6 11

Capacitació i Educació X X X 3 5 8

Diversditat i igualtat d'oportunitats X X 3 4 7

Igualtat de retribució entre homes i dones X X 3 4 7

Avaluació de les pràctiques laborals dels proveïdors X X 2 3 5

Mecanismes de reclamació sobre les pràctiques laborals X X 1 4 5

Inversió X 1 2 3

No discriminació X X 1 4 5

Llibertat d'associació i negociació col·lectiva X 1 2 3

Treball infantil X X 1 4 5

Treball forçat X X 1 4 5

Mesures de Seguretat X X X X 5 7 12

Drets de la població indígena X 1 2 3

Avaluació X 1 2 3

Avaluació dels proveïdors en matèria de drets humans X X 2 3 5

Mecanismes de reclamació en matèria de drets humans X 1 2 3

Comunitats locals X X X X 3 6 9

Lluita contra la corrupció X X 1 4 5

Política pública 0 0 0

Pràctiques de competència deslleial X X X 1 5 6

Compliment regulatori X 1 2 3

Avaluació de la repercusió social dels proveïdors 0 0 0

Mecanismes de reclamació per impacte social 0 0 0

Salut i Seguretat dels clients X X 2 4 6

Etiquetat dels productes i serveis X X 2 4 6

Comunicacions de mercadotècnia X 1 2 3

Privacitat dels clients X X 2 4 6

Compliment regulatori X X X 2 5 7

Economia

FASE I - Identificació
FASE II - Priorització

Categoria Aspectes

Parts interessades

Medi ambient

Social - Pràctiques 

laborals i treball 

digne

Social - Drets 

humans

Social - Societat

Social - 

Responsabilitat 

sobre productes

 

Taula 5.1.3b – Taula de puntuació global (Font: Elaboració pròpia) 
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Finalment, caldrà documentar com es tria l’ombrall que determina si un aspecte és material o 

no i quin és el grau de cobertura que se li dóna dins de la memòria (tan en quantitat de dades 

aportades com en qualitat de la informació descriptiva). 

Nosaltres hem considerat tots els aspectes superiors o iguals a 8 com a materials de primer 

ordre (indispensables d’incloure a la memòria) sobre un total de 14. Això representa més d’un 

50% en pes sobre la valoració total realitzada (veure Fig. 5.1.3)  
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Fig. 5.1.3 – Pareto decisió Aspectes rellevants (Font: Elaboració pròpia) 

51,69% 
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5.1.4. Exhaustivitat 

El quart pas, i un cop definits quins aspectes són materials, s’aplicarà el principi 

d’exhaustivitat. En aquest pas, es validarà si la informació que s’ha recollit per cada aspecte 

material relativa als efectes significatius de l’organització, es presenta de forma raonable i 

adequada i es definirà la dimensió que tindrà cada aspecte material en relació a l’abast, la 

cobertura i el temps. Aquest apartat es desenvoluparà en el capítol d’Anàlisi d’Indicadors. 

A més, permetrà que els grups d’interès puguin analitzar l’acompliment dins el període 

analitzat del efectes significatius tant econòmics, mediambientals com socials de 

l’organització. 

5.1.5. Revisió 

Per la revisió, cal aplicar els principis relatius al context de sostenibilitat i a la participació dels 

grups d’interès com a base. 

Una vegada elaborada la memòria de sostenibilitat de l’organització, es duu a terme la revisió 

per tal de preparar la informació pel següent període. Es centre en els aspectes considerats 

materials en el període anterior i es tenen en compte les observacions fetes pels grups 

d’interès al llarg del nou període. 
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5.2. Principis per determinar la qualitat de la memòria 

Els principis per determinar la qualitat de la memòria són sis: Equilibri, Comparabilitat, 

Precisió, Puntualitat, Claredat i Fiabilitat. L’aplicació de tots ells faran que el procés sigui 

transparent. La informació continguda en la memòria ha de ser consistent amb aquests 

principis. 

Si la informació és de qualitat, permetrà que els grups d’interès facin avaluacions ben 

fonamentades i raonables envers l’acompliment de l’organització. 

5.2.1. Equilibri 

El principi d’equilibri ens diu que cal contemplar tant els aspectes positius com els negatius de 

l’acompliment de l’organització.  

La imparcialitat de les dades és la base per una avaluació de l’acompliment general de 

l’organització. Per tant, cal evitar seleccions i omissions que puguin influir en les decisions i/o 

opinions dels lectors. 

5.2.2. Comparabilitat 

El principi de comparabilitat ens diu que cal seleccionar, reunir i divulgar la informació de 

forma sistemàtica. Això ha de permetre als grups d’interès, analitzar l’evolució de 

l’acompliment de l’organització i comparar-lo amb el d’altres organitzacions. 

La presentació de les dades ha de permetre comparar les dades relatives a l’acompliment 

econòmic, social i mediambiental del període, amb les de períodes anteriors i amb l’objectiu 

de l’organització.  

5.2.3. Precisió 

El principi de precisió ens diu que la informació ha de ser suficientment precisa i detallada per 

tal que els grups d’interès puguin avaluar l’acompliment de l’organització. 

5.2.4. Puntualitat 

El principi de puntualitat ens diu que l’organització ha de presentar la memòria en relació a un 

calendari regular que cal respectar per tal que els grups d’interès disposin de la informació en 

el moment just i puguin prendre decisions ben fonamentades. 
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La disposició puntual de les dades, va lligada tant a la regularitat de l’edició, com a que les 

dades seran recents i fidels al moment actual. 

5.2.5. Claredat 

El principi de claredat ens diu que les dades contingudes a la memòria s’han de presentar de 

manera que els grups d’interès puguin accedir a aquesta informació, la puguin comprendre i 

la puguin utilitzar. S’ha de poder accedir a la informació sense haver de fer un esforç 

extraordinari tenint en compte, que els grups d’interès tenen un coneixement raonable de 

l’organització i de la seva activitat. 

5.2.6. Fiabilitat 

El principi de fiabilitat ens diu que l’organització ha de reunir, registrar, recopilar, analitzar i 

publicar la informació i el procés que ha seguit per tal d’elaborar la memòria. 

És molt important que els grups d’interès sàpiguen que poden comprovar la veracitat de les 

dades contingudes a la memòria i conèixer la mesura en que s’han aplicat els principis per 

l’elaboració de memòries de sostenibilitat. 
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6. Anàlisi dels indicadors 

A l’hora de fer l’anàlisi d’indicadors, com que em escollit fer la memòria “de conformitat” 

essencial amb la guia, això ens condiciona a desenvolupar com a mínim un indicador per 

cadascun dels aspectes determinats com a rellevants durant l’anàlisi de la materialitat. 

Respecte als Aspectes determinats com a rellevants desenvoluparem els indicadors 

considerant el suplement sectorial amb els continguts específics sectorial  “Mining and 

Metals”. Recordem que la publicació sectorial té moltes referències al sector de la mineria i 

no tantes a la industria metal·lúrgica. 

Tot seguir procedim a fer l’anàlisi dels indicadors de cada Aspecte i la validació de cada 

indicador: 
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6.1. Categoria Econòmica 

Pel que fa a la categoria econòmica, els indicadors de cada aspecte són: 

Aspectes Indicadors 

Acompliment econòmic 

G4-EC1 Valor econòmic directe i distribuït 

G4-EC2 
Conseqüències econòmiques i altres riscos i oportunitats per les activitats de 
l’organització que es deriven del canvi climàtic 

G4-EC3 
Cobertura de les obligacions de l’organització derivades del seu pla de 
prestacions 

G4-EC4 Ajuts econòmics atorgats per ens del govern 

Presencia en el mercat 

G4-EC5 
Relació entre el salari inicial desglossat per sexe i el salari mínim local en llocs 
on es desenvolupin operacions significatives 

G4-EC6 
Percentatge d'alts directius procedents de la comunitat local en llocs on es 
desenvolupin operacions significatives 

Conseqüències econòmiques indirectes 
G4-EC7 

Desenvolupament i impacte de la inversió en infraestructura y els tipus de 
servei 

G4-EC8 Impactes econòmics indirectes significatius y abast d'aquests 

Pràctiques d'adquisició G4-EC9 
Percentatge de despesa en llocs amb operacions significatives que correspon a 
proveïdors locals 

Taula 6.1 – Aspectes i indicadors de la categoria econòmica (Font: GRI) 
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6.1.1. Aspecte Acompliment econòmic   

G4-EC1: Valor econòmic directe i distribuït 

Donat que l'acompliment econòmic és de vital importància per l’organització i per als grups 

d'interès que així ens ho han traslladat, per aquest aspecte l’indicador que millor respon a la 

necessitat d’informació de totes les parts interessades (organització i grups d’interès) és 

aquest. 

Els beneficis que genera l’organització es reinverteixen a la pròpia organització. Principalment 

es realitza inversió en millora de les infraestructures, I+D+i (Investigació, Desenvolupament i 

innovació), … i actualment, amb la intenció d’obrir nous mercats, es plantegen inversions en 

altres països. 

Si bé és cert que el 2012 fou un any amb uns resultats històrics (5.000.000 €), els beneficis 

obtinguts l’any 2013 no foren massa bons (190.000 €), però l’organització preveu una millora 

dels beneficis pel 2014, superant fins i tot els beneficis del 2012, amb una previsió de 

5.590.000 €, fruit de l’aplicació de noves mesures adoptades en el pla estratègic pel període 

comprès entre el 2014 i el 2016, aprovat per la direcció en junta ordinària. 

 

  
2012 2013 

2014  

(previsió) 
VENDES  79.000.000 €   73.000.000 €       74.000.000 €  

DESPESES  32.130.000 €   32.870.000 €       30.120.000 €  

MARGE  46.870.000 €   40.130.000 €       43.880.000 €  

     
PERSONAL  14.800.000 €   13.530.000 €       13.350.000 €  

     

ALTRES DESPESES 

D'EXPLOTACIÓ 

INDUSTRIAL  14.200.000 €   13.500.000 €       12.870.000 €  

COMERCIAL    3.150.000 €     2.980.000 €         2.730.000 €  

ESTRUCTURA    2.220.000 €     2.130.000 €         2.040.000 €  

  
 19.570.000 €   18.610.000 €       17.640.000 €  

     
AMORTITZACIONS    3.000.000 €     3.000.000 €         3.000.000 €  

     
EBIT    4.500.000 €     4.800.000 €         4.300.000 €  

     
BENEFICI NET    5.000.000 €        190.000 €         5.590.000 €  

Taula 6.1.1 – Resum de resultats econòmics i previsió  (Font: Elaboració pròpia) 
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Cal destacar de l’anàlisi d’aquests resultats que si el 2013 l’organització no s’hagués realitzat 

l’ajust en personal i l’ajust en “altres depeses d’explotació”, els resultats negatius s’haurien 

arrossegat força temps, amb conseqüències dràstiques. 

Dins el valor econòmic distribuït, l’organització genera beneficis per l'entorn, amb: 

- El consum de "proximitat" o "km 0", amb la compra de subministraments a proveïdors 

locals segons es pot observar a la Fig. 6.1.1a 

 

Fig. 6.1.1a – Gràfica proximitat proveïdors (Font: Elaboració pròpia) 

Actualment, el 66% dels proveïdors de l’organització són “locals” (subministren des de 20 km 

o menys). Els esforços al 2013, s’han dedicat a la recerca de més proveïdors locals, amb un 

augment del 4,2% d’aquests (Fig. 6.1.1b) 

El 25,6% dels proveïdors subministren des d’entre 20 i 50 km i el 8,4 % restant, que 

correspon a materials molt específics, que no es troben a l’entorn local, es subministres des 

de més enllà dels 50 km.  

   

Fig. 6.1.1b – Gràfiques proximitat per tipus de proveïdors (Font: Elaboració pròpia) 
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- La contractació de “proximitat”. 

Segons podem observar en el gràfic següent (Fig. 6.1.1c), el 81% de les persones que 

treballen actualment a l’organització tenen la seva residència a menys de 10 km i el 19% 

restant, no tenen la residència més enllà dels 15 km.  

 

Fig. 6.1.1c – Gràfica distribució de la residència dels treballadors (Font: Elaboració pròpia) 

Cal dir, que si bé totes les persones viuen relativament a prop del lloc de treball, el fet que 

l’organització estigui situada dins un polígon industrial i la mala comunicació amb transport 

públic, fa que la gran majoria utilitzi el transport privat com a mitjà de desplaçament fins al lloc 

de treball. Per altre banda, tot i que no es comptabilitza, es coneix que les persones posen en 

pràctica sistemes d’estalvi econòmic, com per exemple: l’ús compartit del vehicle privat entre 

2 o més persones. I d’estalvi energètic, com per exemple: la utilització de vehicles “nets” 

(models híbrids) o l’ús de vehicles no contaminants, com per exemple, vehicles totalment 

elèctrics. També es coneix algun cas d’ús de vehicles totalment ecològics (la bicicleta).  

Referent a la part de continguts específics del sector, l’indicador G4-EC1 es complementa 

amb les “iniciatives de transparència” (EITI), però aquestes iniciatives s’enfoquen a les 

empreses dedicades a l’explotació minera i no a les empreses dedicades al sector Metall. Per 

aquest motiu i tenint en compte que la nostra organització està enfocada exclusivament al 

sector Metall, aquest indicador no es veu influenciat pel contingut específic del sector. 
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6.1.2. Aspecte Presencia en el mercat 

G4-EC5 : Relació entre el salari inicial desglossat per sexe i el salari mínim local en llocs on es 

desenvolupin operacions significatives. 

L'organigrama de l'empresa, està composat íntegrament per persones del territori nacional, 

amb diferents graus de preparació / especialització (directius, comandaments intermedis i 

personal de base, ...). 

Respecte al salari, l’organització no fa diferencies per sexe (dones i homes tenen el mateix 

sou a mateix nivell / categoria professional). Després de l’ajust a la baixa que es va produir en 

els salaris de 2013 respecte els de 2012 (reducció d’un 10% en el personal propi i d’un 20% 

en personal eventual), els sou brut mitjà per personal propi és de 2.071,6 €/mes i el sou brut 

mitjà per personal eventual és de 2.169,8 €/mes.  

Les retribucions salarials de tots els nivells / categories, generalment estan per sobre del 

conveni del sector i sobretot molt per sobre del salari mínim interprofessional (Fig. 6.1.2) 

 

Fig. 6.1.2 – Gràfica comparativa entre el 2012 i el 2013 dels salaris fixes, eventuals i comparativa amb el 

salari mínim interprofessional (Font: Elaboració pròpia) 

Comparat amb els 645,3 €/mes del salari mínim interprofessional, el salari mitjà de 

l’organització, és el 321% d’aquest. 

Per aquest Aspecte, els continguts específics del sector complementen l’indicador G4-EC6 - 

Percentatge d'alts directius procedents de la comunitat local en llocs on es desenvolupin operacions 

significatives. 



Pág. 40  Memòria 

 

En el nostres cas, tal i com ja em fet referencia anteriorment, en fer la memòria de 

sostenibilitat de conformitat “essencial” amb la guia G4, que implica desenvolupar com a 

mínim un indicador per cada Aspecte i com que l’indicador que em determinat més 

representatiu per nosaltres i per als grups d’interès ha estat el G4 – EC5, no inclourem 

consideracions sectorials per aquest Aspecte. 
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6.1.3. Aspecte Conseqüències econòmiques indirectes 

G4-EC8 : Impactes econòmics indirectes significatius i abast d'aquests. 

Una de les inversions de l’organització dins del període 2013 ha estat la implantació del PAU 

(Pla d’autoprotecció) dins l’organització amb una inversió total de 78.490 €, que ha implicat: 

- La definició dels requeriments, atorgat a una empresa jove, de nova creació, amb 

esperit emprenedor. 

- L’adequació de les instal·lacions (senyalitzacions, control d’accessos, … contractat a 

diverses empreses locals. 

- La formació dels equips de primera intervenció, amb la col·laboració dels Bombers de 

la Generalitat 

- La formació dels equips d’alarma i evacuació, contractat a un centre de formació 

local. 

- La formació dels equips de primers auxilis, amb la col·laboració de la Creu Roja. 

Hem d’insistir en que la inversió feta en la implantació del PAU, ha revertit el 100% en el 

àmbit local. 

Per altra banda, la política de contractació de l’organització s’ha enfocat principalment a la 

contractació de personal amb certa qualificació, principalment estudiants de les escoles 

politècniques i Universitats de l’entorn. Tot el personal que ha estat contractat en els darrers 

anys, és de la zona i ha estudiat a les escoles tècniques locals. 

L’organització té acords amb les escoles politècniques locals i les Universitats de l’entorn per 

tal de fomentar l’aprenentatge dels joves mitjançant contractes en pràctiques, amb la 

possibilitat de passar a formar part de la plantilla fixe, un cop finalitzat el període de pràctiques 

i en funció de la vàlua del candidat. 

Tot i ser una organització modesta, considerem que l’impacte econòmic indirecte que genera 

sobre l’entorn, és important.  

Consum de recursos (humans i materials) locals, contractació d’empreses de l’entorn, 

oportunitats a les empreses joves, formació pràctica d’estudiants de les escoles politècniques 

i les Universitats amb la possibilitat de passar a formar part de l’organització.  
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Per tot això i algunes coses més, considerem que la nostra, és una organització que genera 

un fort impacte econòmic sobre la societat local, les empreses de l’entorn i la base de 

coneixement local. 

Calculem que l’impacte econòmic que genera l’organització sobre l’economia local, està al 

voltant dels 430.000 €. 
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6.2. Categoria Medi Ambient 

Pel que fa a la categoria medi ambient, els indicadors de cada aspecte són: 

 

Aspectes Indicadors 

Materials 
G4-EN1 Materials per pes i volum 
G4-EN2 Percentatge dels materials utilitzats que son materials reciclats 

Energia 

G4-EN3 Consum energètic intern 

G4-EN4 Consum energètic extern 
G4-EN5 Intensitat energètica 
G4-EN6 Reducció del consum energètic 
G4-EN7 Reduccions dels requisits energètics de materials i serveis 

Aigua 

G4-EN8 Captació total d'aigua segons la font 

G4-EN9 
Fonts d'aigua afectades significativament per la captació 
d'aigua 

G4-EN10 Percentatge i volum total d'aigua reciclada i reutilitzada 

Biodiversitat 

G4-EN11 

Instal·lacions pròpies, llogades, gestionades que estiguin 
ubicades en àrees protegides o de gran valor per la 
biodiversitat 

G4-EN12 Descripció dels impactes més significatius a la biodiversitat 
G4-EN13 Hàbitats protegits o restaurats 

G4-EN14 

Nº d'espècies incloses a la llista de la UINC i en llistats nacionals 
de conservació dels que els hàbitats es trobin en àrees 
afectades per les operacions 

Emissions 

G4-EN15 Emissions directes de gasos efecte hivernacle  

G4-EN16 
Emissions indirectes de gasos efecte hivernacle al generar 
energia 

G4-EN17 Altres emissions de gasos d'efecte hivernacle 
G4-EN18 Intensitat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle 
G4-EN19 Reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle 
G4-EN20 Emissions de substancies que esgoten l’ozó 
G4-EN21 NOx, SOx i altres emissions atmosfèriques significatives 

Efluents i Residus 

G4-EN22 Abocament total d’aigües, segons la seva naturalesa i destí 

G4-EN23 
Pes total dels residus gestionats, segons tipus i mètode de 
tractament 

G4-EN24 Nº total i volum dels abocament accidentals més significatius 

G4-EN25 

Pes dels residus transportats, importats, exportats o tractats 
que es considerin perillosos en virtut dels annexes I, II. III i VIII 
del conveni de Basilea 

G4-EN26 

Identificació, mida, estat de protecció i valor de biodiversitat 
de les masses d’aigua i els hàbitats afectats significativament 
per abocaments procedents de l’organització 

Productes i serveis 

G4-EN27 Mitigació de l’impacte ambiental dels productes i serveis 

G4-EN28 
Percentatge de productes venuts i dels embalatges que es 
recuperen al final de la seva vida útil, desglossat per categoria. 
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Compliment regulatori G4-EN29 

Valor monetari de les multes significatives i nº de sancions no 
monetàries per incompliment de la legislació i la normativa 
ambiental 

Transport G4-EN30 

Impactes ambientals significatius del transport de productes i 
altres bens i materials utilitzats per les activitats de 
l’organització, així com del transport de persones. 

General G4-EN31 Desglossament de les despeses i inversions ambientals 

Avaluació ambiental dels proveïdors 

G4-EN32 
Percentatge de nous proveïdors que s’avaluen en funció de 
criteris ambientals 

G4-EN33 
Impactes ambientals negatius significatius, reals i potencials, a 
la cadena de subministrament i mesures al respecte 

Mecanismes de reclamació en matèria 
ambiental 

G4-EN34 
Nº de reclamacions ambientals que s’han presentat i resolt 
mitjançant mecanismes formals de reclamació 

Taula 6.2 – Aspectes i indicadors de la categoria medi ambient (Font: GRI) 
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6.2.1. Aspecte Energia 

G4-EN3 : Consum energètic intern. 

El consum energètic utilitzat per la fusió del ferro és elevadíssim, necessari per transformació 

del ferro a la fase líquida. Això implica que sigui un aspecte molt rellevant de cara al tipus 

d’indústria que estem tractant. Per altra banda les possibles emergències derivades del 

procés productiu també fan important la valoració d'aquest aspecte des d'un punt de vista del 

pla de prevenció i emergència. 

Els forns de fusió són d’inducció elèctrica i els valors utilitzats pel consum energètic parteixen 

del coneixement d’indústries amb perfils semblants a la utilitzada. 

 Les dades han estat extretes de declaracions ambientals existents i extrapolades al perfil 

d’indústria definit en els continguts bàsics. 

Per altra banda, l’empresa té previst dins del seu programa d’objectius i fites mediambientals, 

la implementació de la norma ISO 50001 sobre Sistemes de gestió de l’energia. 

L’objectiu que persegueix l’empresa és la d’establir sistemes i processos per millorar 

l’acompliment energètic, incloent l’eficiència energètica, l’ús i el consum de l’energia. La 

implementació d’aquesta Norma Internacional està destinada a conduir a la reducció de les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’altres impactes ambientals relacionats, així com 

dels costos de l’energia a través d’una gestió sistemàtica de l’energia. 
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Fig. 6.2.1 – Model de sistema de gestió de l’energia (Font: Normal Internacional ISO50001) 

 

Com a indicador escollit, aplicarem el consum energètic intern (G4-EN3): 

Consum energètic provinent de la compra d’energia elèctrica 324.000 GJ 

Consum energètic provinent de la compra de gas natural 25.380 GJ 

Consum energètic total 349.380 GJ 

Taula 6.2.1 – Consums energètics (Font: Elaboració pròpia) 

Aquest consum correspon a l’energia consumida per la fosa, i processos posteriors, de 

120.000 t de ferro brut i l’ús principal és en els forns de fusió. 
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6.2.2. Aspecte Emissions 

G4-EN21 : NOx, SOx i altres emissions atmosfèriques significatives. 

En el DMA d’aquest apartat es tenen en compte les consideracions específiques pel sector 

(inclusió de les principals fonts d’emissió). 

A la planta tenim 6 focus d’emissions a l’atmosfera (entenent per focus d’emissió a 

l’atmosfera el punt concret on es produeixen les emissions (xemeneies)). En aquelles 

activitats que generen emissions i que els nivells d’algun dels components emesos poden 

afectar al medi ambient, s’han disposat de mesures correctores per reduir-ne l’efecte (filtres 

de mànegues, scrubber, ciclons, ...). 

Els fums resultants de la fusió o la colada de les peces són canalitzats cap als filtres de 

mànegues amb un cicló a l’entrada que separa les partícules sòlides més grans i la resta 

queden atrapades en els filtres. D’aquesta manera es depura tot el flux captat per les 

aspiracions i s’aconsegueix que les emissions a l’atmosfera siguin molt baixos tan en CO 

(monòxid de carboni), NOx (òxids de nitrogen) i PST (partícules sòlides). En les darreres 

autoritzacions mediambientals s’inclouen també limitacions per les dioxines i els furans 

(PCDD i PCDF); a pesar que els valors trobats en les mesures efectuades en els forns de 

fusió de mitjana freqüència es poden considerar despreciables. 

Pel que fan les línies de refredament, els fums generats inclouen també COV’s (compostos 

orgànics volàtils) i PST. 

Un altre dels processos inclosos en aquest apartat és la depuració dels gasos provinents el 

procés de fabricació de noios. El procés de fabricació de noios mescla sorra de sílice amb 

resines i, posteriorment, es gasificat amb di-metil-etil-amina per donar-li duressa. 

El gas resultant es captat per les aspiracions i conduit a un scrubber que neutralitza l’amina 

que conté i netejant l’aire que s’emet a l’atmosfera. 

En general, els principals gasos d’efecte hivernacle són: Diòxid de carboni (CO2), el metà 

(CH4), perfluorocarbons (PFC), hidrofluorocarburs (HFC), òxid nitrós (N2O) i l'hexafluorur de 

sofre (SF6). En el cas que ens ocupa, les emissions mesurades són: PST, COV’s, CO, NOx i 

Amines totals provinents del procés de fabricació de noios.  

Per aquest motiu, en comptes d’utilitzar l’indicador GA-EN15 - Emissions directes de gasos 

d’efecte hivernacle (d’abast 1); em considerat més apropiat utilitzar l’indicador G4-EN21 - 
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NOx, SOx i altres emissions atmosfèriques significatives, donat que les emissions mesurades 

són molt més significatives que les emissions directes de gasos d’efecte hivernacle d’abast 1. 

Les dades expressades en l’indicador són trobades per mesura directa en el focus emissor. 

Identificació del focus Procés associat Mesura correctora PST COV CO NOx PCDD + PCDF Amines totals

F1 Forns de fusió Ciclo + filtre de mànegues 2,5 mg/Nm3 15,1 mg/Nm3 <12,5 mg/Nm3 0,00006 ng TEQ/Nm3

F2 Circuit de sorra Filtre de mànegues 1,8 mg/Nm3

F3 Linia de refredament 1 No disposa 2,49 mg/Nm3 17,88 mg/Nm3

F4 Linia de refredament 2 No disposa 5,7 mg/Nm3 35,72 mg/Nm3

F5 Linia de refredament 3 No disposa 3,54 mg/Nm3 24,74 mg/Nm3

F6 Noios Scrubber <0,6 mg/Nm3

20 mg/Nm3 50 mg/Nm3 100 mg/Nm3 450 mg/Nm3 0,1 ng TEQ/Nm3 5 mg/Nm3

Contaminants

Limits segons autorització ambiental  

Taula 6.2.2 – Contaminants per focus d’emissió (Font: Elaboració pròpia) 
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6.2.3. Aspecte Efluents i Residus 

G4-EN23 : Pes total dels residus gestionats, segons tipus i mètode de tractament. 

Pel volum de residus generats aquest aspecte té una especial rellevància pel sector. 

Principalment, els dos residus amb més volum són les escòries de la fosa i les partícules 

fines de la sorra més la sorra sobrant del circuit. 

Fruit de l’aplicació de la política mediambiental es segreguen tots els residus i es classifiquen 

en origen. Per altra banda, aplicant els principis de la sostenibilitat, es prioritza la utilització 

dels residus com a subproductes (substituts de productes comercials i/o  de matèries 

primeres recuperables sense processos de tractament), llavors la valorització (ídem que el 

subproducte, però amb procés de recuperació o tractament) i finalment el tractament 

(eliminació del residu mitjançant la incineració o disposició en centres autoritzats). 

La gestió de les sorres sobrants i partícules fines es fa a través de cimenteres. Aquestes 

utilitzen la sorra com a subproducte per incorporar-lo abans del forn rotatori i del 

emmagatzematge del clinker. En alguns casos, l’agència catalana de residus ha considerat 

la cimenteres com a gestors de residus obligant així a tractar el residu com a valorització. 

Finalment, tot aquell residu que no pot ser absorbit per les cimenteres es enviat a abocador 

per a la seva disposició. 

Per altra banda, les escòries són utilitzades en la construcció (després de la seva 

recuperació) i són un residu valoritzat. 

Com a consideracions específiques (segons les anotacions descrites en el DMA d’efluents i 

residus del sector), cal dir que cada quatre anys es realitza un estudi de minimització de 

residus d’acord amb la legislació vigent a la comunitat autònoma de Catalunya, amb l’objectiu 

de traçar un pla de disminució de la quantitat de residus generats. 

 

Tractament de Residus 2011 2012 2013 

CER 100906 – Fins Fundició <20µm 2.700 t 2.500 t 1.600 t 

CER 200301 - Deixalles 103 t 108 t 105 t 

CER 130205 – Olis usats 4,6 t 4,5 t 4,5 t 

CER 070601 – Sulfats d’amina 43 t 44 t 45 t 
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Taula 6.2.3a – Tractament de residus (Font: Elaboració pròpia) 

La possibilitat de tornar a col·locar fins de fundició a les cimenteres en els darrers temps fa 

que el tractament del residu es redueixi com a contraposició de l’augment del mateix residu 

en la valorització. 

Per altra banda, el fet d’haver d’utilitzar noios pels nous projectes de la fosa; també fa que la 

quantitat generada de residu sulfats d’Amina augmenti. 

 

Valorització de Residus 2011 2012 2013 

CER 100906 – Fins Fundició <20µm 2.160 t 2.320 t 3.050 t 

CER 100906 – Sorra sobrant 2.400 t 2.800 t 3.000 t 

CER 110502 – Cendres de Zinc 445 t 440 t 450 t 

CER 100903 – Escòries i Cendres 4.560 t 4.600 t 4.500 t 

CER 200121 – Tubs Fluorescents 29 kg 31 kg 30 kg 

CER 200101 – Paper i Cartró 5.995 t 6.050 t 6.000 t 

Taula 6.2.3b – Valorització de residus (Font: Elaboració pròpia) 

La valoració dels residus codificats com a CER 100906 van en augment com a 

conseqüència que moltes cimenteres han passat de ser centres gestors de residus. Això 

obliga a modificar la codificació utilitzada de subproductes a valorització (sense modificar el 

seu tractament posterior). 

 

Subproductes 2011 2012 2013 

CER 100906 – Fins Fundició <20µm 2.120 t 2.100 t 2.370 t 

CER 100906 – Sorra sobrant 2.000 t 1.600 t 1.500  

Taula 6.2.3c – Subproductes (Font: Elaboració pròpia) 
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6.2.4. Aspecte Compliment Regulatori 

G4-EN29 : Valor monetari de les multes significatives i nº de sancions no monetàries per incompliment 

de la legislació i la normativa ambiental. 

L’empresa té implementat un sistema de gestió mediambiental basat amb la ISO14001 i un 

sistema de gestió de seguretat i salut en el treball basat amb OHSAS 18001. Els dos 

referencials, igual que la nova norma ISO 50001 que es pretén implementar, requereixen 

d’un sistema de vigilància del compliment legal (tan en la identificació de les obligacions de 

l’empresa com la seva verificació periòdica). Aquest fet ens permet saber en tot moment 

quins són els requeriments legals que són d’aplicació a l’organització i el seu grau de 

compliment (Fig. 6.2.4). 

 

Fig. 6.2.4 – Grau de compliment dels requeriments legals (Font: Elaboració pròpia) 

A través d’auditories anuals es fa un seguiment de l’estat de compliment i es proposen 

oportunitats de millora per assolir l’excel·lència en el compliment legal. 

Aquest fet ha motivat que l’empresa no hagi estat sancionada per cap organisme local, 

nacional o internacional en el període al que es refereix aquest memòria.  

Per altra banda, l’empresa té implementat el Reglament Comunitari d’Ecogestió i 

Ecoauditoria EMAS, demostrant el seu compromís voluntari de millora continua i evidencia  

anualment el funcionament del seu sistema a través d’una declaració mediambiental 

verificada per organismes independents. 
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6.2.5. Aspecte General 

G4-EN31 : Desglossament de les despeses i inversions ambientals. 

La preocupació pel medi ambient de l’empresa i la implicació de la direcció en el 

manteniment del sistema de gestió ambiental fa que cada any es destinin partides 

pressupostaries per a la millora dels aspectes mediambientals i la seva millora continua. 

Aquesta visió ha permès que es realitzessin importants inversions en instal·lacions i 

maquinaries sense repercussió directe en el producte, però amb un elevada incidència 

ambiental. 

La capacitació del personal per a la realització de tasques medi ambientals, com per exemple 

el seguiment de la càrrega i descàrrega de productes considerats ADR o la formació 

específica en el pla de prevenció i emergència per a situacions que puguin suposar un perill 

pel medi ambient; també han estat incloses dins del pla de formació de l’empresa i que han 

requerit de recursos financers pel seu desenvolupament. 

A continuació a la Taula 6.2.5 desglossem el cost de les despeses i inversions 

mediambientals per l’any en curs: 

Auditoria de certificació ISO14001 + EMAS 4.550 € 

Formacions incloses en el pla de formació anual per temes medi 

ambientals 

5.200 € 

Inversions realitzades per temes medi ambientals 410.000 € 

Assessorament en el compliment legal 2.500 € 

Despeses en la gestió dels residus 450.000 € 

Altres despeses generals 3.000 € 

TOTAL 875.250€ 

Taula 6.2.5 – Despeses i inversions mediambientals de l’any 2013  (Font: Elaboració pròpia) 
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6.3. Categoria Social  

A diferència de les dues categories anteriors, Economia i Medi ambient, la categoria Social 

es composa de quatre “subcategories”. 

Subcategories:  

- 
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Subcategoria Pràctiques laborals i treball digne. 

- Subcategoria Drets humans 

- Subcategoria Societat 

- Subcategoria Responsabilitat sobre productes 

Tal i com em detallat per les categories Economia i Medi ambient, per cada subcategoria de 

la categoria Social, desglossarem els aspectes, i per cada aspecte detallarem els indicadors 

associats. 
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A. Subcategoria Pràctiques laborals i treball digne. 

Els indicadors de cada aspecte són: 

Aspectes Indicadors 

Treball 

G4-LA1 
Nº total i taxa de contractacions i rotació mitja dels treballadors, desglossat per 
sexe i regió 

G4-LA2 
Prestacions socials per als empleats amb jornada complerta, que no s’ofereixen 
als empleats temporals 

G4-LA3 
Nivells de reincorporació al treball i de retenció després de la baixa per 
maternitat/paternitat, desglossat per sexe 

Relacions entre els treballadors i la 
direcció 

G4-LA4 Terminis mínims de preavís de canvis operatius i possible als convenis col·lectius 

Salut i Seguretat en el treball 

G4-LA5 
Percentatge de treballadors que està representat en comitès formals de 
seguretat i salut conjunts per la direcció i els treballadors , establerts per ajudar 
a controlar i assessorar sobre programes de seguretat i salut laboral 

G4-LA6 
Tipus i taxa de lesions, malalties professionals, dies perduts, absentisme i nº de 
víctimes mortals relacionades amb el treball per sexe i regió 

G4-LA7 Treballadors quina professió té una incidència o un risc elevats de malaltia 

G4-LA8 Temes de salut i seguretat coberts en acords formals amb sindicats 

Capacitació i Educació 

G4-LA9 
Mitjana d’hores de capacitació anuals per treballador, desglossat per sexe i 
categoria professional  

G4-LA10 
Programes de gestió d’habilitats i formació continuada que fomenti la 
contractació dels treballadors i els ajudi a gestionar les seves carreres 
professionals 

G4-LA11 
Percentatge de treballadors que reben avaluacions regulars d l’acompliment i 
dels desenvolupament professional, desglossat per sexe i categoria professional 

Diversitat i igualtat d'oportunitats G4-LA12 
Composició dels òrgans de govern i desglossament de la plantilla per categoria 
professional i sexe, edat, minories i altres indicadors de diversitat 

Igualtat de retribució entre homes i 
dones 

G4-LA13 
Relació entre els salaris base dels homes respecte al de les dones, desglossat per 
ubicacions significatives d’activitat 

Avaluació de les pràctiques laborals 
dels proveïdors 

G4-LA14 
Percentatge de nous proveïdors que s’avaluen en funció de criteris relatius a les 
pràctiques laborals 

G4-LA15 
Impactes significatius, reals i potencials, de les pràctiques laborals a la cadena de 
subministrament i mesures al respecte 

Mecanismes de reclamació sobre les 
pràctiques laborals 

G4-LA16 
Nº de reclamacions sobre pràctiques laborals que s’han presentat i resolt 
mitjançant mecanismes formals de reclamació 

Taula 6.3.A – Aspectes i indicadors de la categoria social, subcategoria pràctiques laborals i treball digne 

(Font: GRI) 
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6.3.1. Aspecte Treball 

G4-LA1: Nº total i taxa de contractacions i rotació mitja dels treballadors, desglossat per sexe i regió. 

La plantilla es composa en la seva gran majoria de personal amb contracte fixe, tenint en 

compte que hi ha una part d’eventualitat (amb aquesta eventualitat es cobreixen suplències, 

baixes per maternitat, malaltia, temps sindical, ...)  

 

Fig. 6.3.1a – Gràfica distribució de contractes per tipus (Font: Elaboració pròpia) 

El 100% del personal contractat, tant personal amb contracte fixe, com el personal contractat 

eventualment, procedeix de l’entorn local. 

 

Fig. 6.3.1b – Gràfica distribució de la residència dels treballadors (Font: Elaboració pròpia) 

La política laboral de l’organització contempla la no discriminació ni per edat (Fig. 6.3.1c), ni 

per sexe (Fig. 6.3.1d), així com ni per raça, ni per religió, ...  
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Fig. 6.3.1c – Gràfica distribució per edat dels treballadors (Font: Elaboració pròpia) 

Tot i que es contempla la igualtat d’oportunitats dins l’organització, pel tipus d’indústria de la 

que es tracta, la paritat entre homes i dones, actualment queda molt lluny. 

 

Fig. 6.3.1d – Gràfica distribució per sexe dels treballadors (Font: Elaboració pròpia) 

  

Fig. 6.3.1e – Gràfiques distribució per edat i sexe dels treballadors (Font: Elaboració pròpia) 
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La retribució està per sobre del conveni del sector en la totalitat dels casos, independentment 

d'edat, sexe, antiguitat a l’organització, ... i s’ha mantingut el percentatge de persones amb 

contracte fixe davant de la contractació eventual. 

A les dades presentades, es pot observar l’ajust de personal que s’ha dut a terme dins el pla 

de viabilitat posat en marxa dins l’organització entre els anys 2012 i 2013, per mantenir el 

nivell de competitivitat de l’organització dins el mercat. La compactació de la plantilla s’ha fet 

principalment mitjançant jubilacions i jubilacions anticipades dels treballador d’edat més 

avançada (els corresponents al grup de + de 50 anys), però també hi ha hagut alguns casos 

d’excedències i alguna sortida voluntària. Cal dir que en cap cas, s’ha acomiadat a ningú.  

Respecte a avantatges socials, l’organització no té cap tipus de prestació (assegurança 

privada de salut, pla de pensions, ...) 



Elaboració de la Memòria de sostenibilitat “de conformitat” amb la guia G4 del GRI d’una empresa metal·lúrgica Pág. 59 

 

6.3.2. Aspecte Relacions entre els treballadors i la direcció 

G4-LA4 : Terminis mínims de preavís de canvis operatius i possible inclusió d’aquests als convenis 

col·lectius 

L’organització no disposa de conveni col·lectiu particular. Es regeix pel conveni col·lectiu 

estatal del sector del metall (amb vigència fins el 31/12/2016) i pel conveni col·lectiu provincial 

per empreses siderometal·lúrgiques de la província de Barcelona (actualment en 

negociació). En ambdós, subscriu els acords establerts per conveni. 

Respecta a la representació sindical dels treballadors, es segueix el descrit en el Capítol 10 – 

Drets Sindicals, del conveni col·lectiu i que en el cas la nostra organització recau en dos 

delegats sindicals, un representant de la secció sindical d’ UGT i un altre, de la secció sindical 

de CCOO. Aquestes dues persones són els interlocutors entre els treballadors i la direcció en 

temes relacionats amb el treball. 

En el cas que es requerissin canvis operatius significatius, es seguirà el descrit en el Capítol 

2 – Organització de la feina, del conveni col·lectiu. 

Existeixen canals de comunicació oberts a què tothom hi pugui participar, amb l’objectiu de 

recollir suggeriments, queixes, "cartes al director", ... a més, s’incentiva la participació i l’ús 

d’aquests canals per tal d’afavorir el flux de comunicació ascendent dins l’organització. 

Així mateix, dins l’organització, hi ha establert un sistema d'avaluació de l'acompliment dels 

objectius personals a alguns nivells. Aquesta avaluació la du a terme l’interessat i el 

comandament immediat, mitjançant una entrevista de seguiment semestral i la de tancament 

en finalitzar l’any. 
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6.3.3. Aspecte Salut i Seguretat en el treball 

G4-LA5 : Percentatge de treballadors que està representat en comitès formals de seguretat i salut 

conjunts per la direcció i els treballadors, establerts per ajudar a controlar i assessorar sobre 

programes de seguretat i salut laboral 

Dins l’organització es reuneix mensualment el COSS (Comitè Operatiu de Seguretat i Salut), 

composat pel Director General, directors d’àrea i el Servei de Prevenció Propi. Així mateix, 

trimestralment es reuneix el CSSL (Comitè de Seguretat i Salut Laboral), amb la presencia 

dels representants dels treballadors en matèria de seguretat “els delegats de Prevenció”. 

Tenint en compte la mida de la nostra organització, en temes de Seguretat i Salut, els 

mateixos delegats sindicals, exerceixen com a delegats de Prevenció. 

L’organització té identificats els riscos laborals dels llocs de treball (oficines, planta, 

manteniment, ...), així com els riscos zonals on es requereixen. Tot el personal està informat 

dels riscos i format en la seva prevenció. 

Respecte l’accidentalitat la tendència és molt positiva, fruit de la política de l’empresa 

impulsada els darrers anys. Amb uns resultats molt encoratjadors, s’han reduït els accidents 

A/B (amb baixa Fig. 6.3.3a) un 71,4 % i els accidents S/B (sense baixa Fig. 6.3.3b) un 

72,3%. 

   

Fig. 6.3.3a – Gràfica comparativa i evolució 

d’accidents “amb” baixa (Font: Elaboració pròpia) 

Fig. 6.3.3b – Gràfica comparativa i evolució 

d’accidents “sense” baixa (Font: Elaboració pròpia) 

L’objectiu de l’organització és arribar a nivell "d'accidents 0", per tal d’arribar a aquest 

objectiu, ha definit la política de prevenció i ha destinat innumerables esforços per lluitar 

contra l’accidentalitat.  

Per tal d’enfocar els esforços en el millor camí, s’ha pres com a indicador, la piràmide de 

Heinrich, que ha estat presa com a guia a l’hora de definir les línies d’actuació principals, 
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centrant-se en la eliminació o reducció dels focus d’incidents, reduint la probabilitat que es 

produeixin accidents S/B (sense baixa) i per tant, de minimitzar o eliminar els accidents A/B 

(amb baixa).   

H.W. Heinrich, al 1940 defineix la 

piràmide que relaciona el tipus de 

lesions i les seves conseqüències amb 

el número d’esdeveniments que es 

donen de cadascun d’ells. 

Per cada 1 accident greu o mortal, 

s’esdevenen 29 accidents lleus, i per 

cada accident lleu es donen 300 

situacions de risc sense conseqüències. 

Fig. 6.3.3c – Piràmide de lesions de Heinrich (Font: 

Elaboració pròpia) 

Eliminant les situacions de risc sense conseqüències, s’elimina la probabilitat que no es donin 

accidents lleus. I sense accidents lleus no es poden donar accidentes greus o mortals.  

L’organització fa una interpretació pròpia de la piràmide de Heinrich, i afirma que si 

s’enfoquen els esforços en evitar els riscos, es redueixen i es poden arribar a eliminar els 

accidents amb i sense baixa. 

1 

29 

300 
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6.3.4. Aspecte Capacitació i Educació 

G4-LA9 : Mitjana d’hores de capacitació anuals per treballador, desglossat per sexe i categoria 

professional 

La política de formació de l’organització és clara, i fa un forta aposta per la capacitació de les 

persones de tots els nivells de l’organització. Destacar, que l’organització dins la política de 

formació, condiciona que tota la formació que rebi qualsevol persona, sigui dins la jornada 

laboral (no fora d’hores, no hores extra).  

Dins el pressupost anual, per 2013 es comtemplaven 4.807 hores de formació. El que 

suposava una mitjana de 38,1 hores de formació per persona. L’exercici 2013 es va tancar 

amb una mitjana de 30,4 hores en front de les 38,1 hores pressupostades de capacitació per 

cada treballador.  

Això suposa que de mitjana, cada treballador ha dedicat l’1,74% de les seves hores laborals 

a formació. 

Cal dir que tot i l’ajust de personal i la reducció d’hores anuals dedicades a formació, 

l’organització dedica un 669 % més d’hores a capacitació del personal, que la mitjana de les 

empreses / organitzacions del mateix sector. 

 

Fig. 6.3.4a – Gràfica distribució hores de formació i comparativa sectorial (Font: Elaboració pròpia) 



Elaboració de la Memòria de sostenibilitat “de conformitat” amb la guia G4 del GRI d’una empresa metal·lúrgica Pág. 63 

 

Les categories professionals existents dins la organitació són vuit: Directius, Tècnics I, 

Tècnics II, Manteniment I, Manteniment II, Operaris I, Operaris II i Operaris III. La segregació 

de les diferents categories professionals per sexe es pot observar a la següent taula. 

Forta presencia de personal femení en les categories Operaris I i Operaris III, així com 

aproximació a la paritat en les categories de Tècnics I i Tècnics II 

 

Fig. 6.3.4b – Gràfica distribució hores de formació 2013 per categoria i sexe (Font: Elaboració pròpia) 

Si desglossem la formació per categoria professional, veiem que els eforços de formació que 

va fer l’organització al 2012, van canviar de forma significativa l’any 2013, canvi provocat per 

una visió profundament renovada de l’estratègia de l’organització (Fig. 6.3.4c).   

Si al 2012, els esforços en formació es van dedicar a millorar les capacitacions del personal 

Tècnic de nivell II i el personal de Manteniment de nivell I, principalment mitjançant 

formacions enfocades directamente al coneixement i millora del procés i al manteniment i 

optimització de les màquines que hi intervenen, al 2013 els esforços en van concentrar en la 

formació els Directius i Tècnics de nivell I. 

Per als Directius es van impartir programes màster i PDD (Programes de Desenvolupament 

Directiu), per tal d’adquirir els coneixements necessaris per liderar un canvi necessari en 

temps de crisi com l’actual. I per al personal Tècnic de nivell I, en va sorgir la necessitat de 

potenciar les capacitats de lideratge del, per tal de ser referents per als altres i que el canvi 
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plantejat des de la primera línia, els Directius, fos eficaç i es trasllades de la forma més 

eficient a tota la línia de comandament, fins arribar a tots. 

 

Fig. 6.3.4c – Gràfica comparativa anual d’hores de formació per categoria (Font: Elaboració pròpia) 

Per tal de fer l’anàlisi segregat per sexe (Fig. 6.3.4d), hem d’aclarir uns punts clau. 

  

Fig. 6.3.4d – Gràfiques distribució d’hores de formació per categoria i sexe (Font: Elaboració pròpia) 

Ja em comentat que al 2012, els esforços de formació es van centrar en la categoria de 

Tècnics II i la de Manteniment I. Tenint en compte que a Manteniment I la presencia de 

personal femení és nul·la, al contrari que a la categoria de Tècnics de nivell II, que 

considerant que el percentatge de dones dins l’organització és petit, tenen gran presencia 
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dins aquest grup, la mitjana d’hores de formació / capacitació que va rebre el sector femení 

va ser de 33,1 hores en contra de les 34,3 hores que va rebre el sector masculí (una 

diferencia de 1,2 hores de mitjana entre homes i dones). 

De la mateixa manera i considerant que al 2013, els grups en els que es van bolcar els 

esforços de formació / capacitació van ser els Directius i els Tècnics de nivell I, la mitjana 

d’hores invertides pel sector femení va ser de 29,5 davant de les 30,9 invertides pel sector 

masculí (una diferencia de 1,4 hores de mitjana entre homes i dones). 
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B. Subcategoria Drets humans 

Els indicadors de cada aspecte són: 

Aspectes Indicadors 

Inversió 

G4-HR1 
Nº i percentatge de contractes i acords d’inversió significatius que inclouen 
clàusules de drets humans o que han estat objecte d’anàlisi en matèria de drets 
humans 

G4-HR2 
Hores de formació dels treballadors sobre polítiques i procediments relacionats 
amb aquells aspectes dels drets humans rellevants per la seva activitat, inclòs el 
percentatge de treballadors capacitats 

No discriminació G4-HR3 Nº de casos de discriminació i mesures correctives adoptades 

Llibertat d'associació i negociació 
col·lectiva 

G4-HR4 
Identificació de centres i proveïdors en els que la llibertat d’associació i el dret a 
acollir-se a convenis col·lectius pot infringir-se o estar amenaçat, i mesures 
adoptades per defensar aquests drets 

Treball infantil G4-HR5 
Identificació de centres i proveïdors amb risc significatiu de casos d’explotació 
infanti, i mesures adoptades per contribuir a l’eradicació de l’explotació infantil  

Treball forçat G4-HR6 
Centres i proveïdors amb risc significatiu de ser origen d0episodis de treballs 
forçats, i mesures adoptades per l’eliminació de totes les formes de treballs 
forçats 

Mesures de Seguretat G4-HR7 
Percentatge de personal de seguretat que ha rebut capacitació sobre les 
polítiques o els procediments de l’organització en matèria de drets humans 
rellevants per les operacions 

Drets de la població indígena G4-HR8 Nº de casos de violació dels drets dels pobles indígenes i mesures adoptades 

Avaluació G4-HR9 
Nº i percentatge de centres que han estat objecte d’avaluacions en matèria de 
drets humans 

Avaluació dels proveïdors en matèria 
de drets humans 

G4-HR10 
Percentatge de nous proveïdors que s’avaluen en funció de criteris relatius als 
drets humans 

G4-HR11 
Impactes negatius significatius en matèria de drets humans, reals i potencials, a 
la cadena de subministrament i mesures al respecte 

Mecanismes de reclamació en 
matèria de drets humans 

G4-HR12 
Nº de reclamacions sobre drets humans que s’han presentat i resolt mitjançant 
mecanismes formals de reclamació 

Taula 6.3.B – Aspectes i indicadors de la categoria social, subcategoria drets humans (Font: GRI) 



Elaboració de la Memòria de sostenibilitat “de conformitat” amb la guia G4 del GRI d’una empresa metal·lúrgica Pág. 67 

 

6.3.5. Aspecte Mesures de Seguretat  

G4-HR7 : Percentatge de personal de seguretat que ha rebut capacitació sobre les polítiques o els 

procediments de l’organització en matèria de drets humans rellevants per les operacions 

Dins de l’organització es disposa d'un departament de Seguretat i Salut, composat per un 

Manager de Seguretat i un Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals, que gestionen el Servei 

de Prevenció Propi. Dins el departament s’editen les avaluacions de riscos, s’estableixen les 

mesures preventives davant dels riscos detectats, es defineixen els EPI’s (elements de 

protecció individual) necessaris per minimitzar el risc que no es pugui eliminar, es programen 

les formacions generals en temes de seguretat, les formacions específiques per tasques, ..., i 

s’imparteixen aquestes formacions a tot el personal. L’objectiu és que cadascú vetlli 

individualment per la seva seguretat i per la seguretat del conjunt de treballadors. 

A part del servei de prevenció, hi ha un grup de persones (responsables d'àrees productives i 

de departaments de recolzament), amb capacitació bàsica en temes de Seguretat, Salut i 

primers auxilis, els anomenats “recursos preventius”, que vetllen per la correcta aplicació de 

les mesures de seguretat i participen el la detecció de les situacions de risc que es puguin 

donar i n’informen al departament de prevenció per procedir a establir les mesures 

adequades, correctives per tal d’eliminar la situació de risc o en el cas de no poder-la 

eliminar, establir les mesures preventives per tal de minimitzar el risc. 

Podríem dir que el 100% de la plantilla que composa l’organització ha rebut formació en 

temes de seguretat. Entre aquests temes es troba, la política de seguretat de l’organització, 

les normes específiques de seguretat de cada lloc de treball, les normes generals, les 

avaluacions de riscos, les mesures preventives establertes, … 
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C. Subcategoria Societat  

Els indicadors de cada aspecte són: 

Aspectes Indicadors 

Comunitats locals 

G4-SO1 
Percentatge d’operacions on s’ha implantat programes de desenvolupament, 
avaluacions d’impacte i participació de la comunitat local 

G4-SO2 
Centres d’operacions amb efectes negatius, possibles o reals, sobre les 
comunitats locals 

Lluita contra la corrupció 

G4-SO3 
Nº i percentatge de centres en els que s’han avaluat els riscos relacionats amb la 
corrupció i riscos significatius detectats 

G4-SO4 
Polítiques i procediments de comunicació i capacitació sobre la lluita contra la 
corrupció 

G4-SO5 Casos confirmats de corrupció i mesures adoptades 

Política pública G4-SO6 Valor de les contribucions polítiques, per país i destinatari 

Pràctiques de competència deslleial G4-SO7 
Nº de procediments legals per causes relacionades amb pràctiques 
monopolistes i contra la lliure competència i els seus resultats 

Compliment regulatori G4-SO8 
Valor monetari de les multes significatives i nº de sancions no monetàries per 
incompliment de la legislació i la normativa 

Avaluació de la repercussió social 
dels proveïdors 

G4-SO9 
Percentatge de nous proveïdors que s’avaluen en funció de criteris relatius a la 
repercussió social 

G4-SO10 
Impactes socials negatius significatius, reals i potencials, a la cadena de 
subministrament i mesures al respecte 

Mecanismes de reclamació per 
impacte social 

G4-SO11 
Nº de reclamacions sobre impactes socials que s’han presentat i resolt 
mitjançant mecanismes formals de reclamació 

Taula 6.3.C – Aspectes i indicadors de la categoria social, subcategoria societat (Font: GRI) 
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6.3.6. Aspecte Comunitats Locals 

G4-SO1 : Percentatge d’operacions on s’ha implantat programes de desenvolupament, avaluacions 

d’impacte i participació de la comunitat local 

Amb l’objectiu de mantenir la responsabilitat envers la societat, la Direcció de l’organització 

assumeix el diàleg amb la societat i els grups de persones interessades en les nostres 

activitats. Seguint aquesta política, l’organització manté reunions amb els representants de 

les AAVV properes a les nostres instal·lacions. 

En aquestes reunions és on es posen de manifest  les queixes i reclamacions que hi puguin 

haver per part del veïnat i les iniciatives de participació voluntària per part de l’organització. 

Participació en les celebracions d’esdeveniments i activitats, a les que l’organització pugui ser 

patrocinadora, aportant dotació econòmica o gestionant activitats per al bé de les AAVV. 

Respecta a la participació de la comunitat local en programes de participació, un dels mitjans 

que actualment s’està utilitzant és la participació activa en simulacres d’emergència, 

presentant diverses situacions de risc (incendi, vessaments, …), en alguns casos simulant 

ferits de diversa gravetat i forçant l’evacuació del personal així com l’activació dels 

mecanismes de comunicació als serveis d’emergència i la comunitat local. Aquests 

simulacres sempre es realitzen en horaris normals de treball, sense coneixement del 

personal  propi, tret dels responsables i dels equips de primera intervenció. Una empresa 

externa i representats de les AAVV, conjuntament amb els responsables de la planta, realitza 

el seguiment de tot el simulacre, avaluant l’impacte que provoca l’organització sobre la 

comunitat local i elaborant un informe de cadascun d’ells. 

Estudiants de l’entorn local i en alguns casos no tant local, realitzen visites programades a les 

nostres instal·lacions per tal d’apropar els centres formatius al món industrial. Això neix fruit 

dels acords de col·laboració establerts amb el Departament d’Ensenyament i algunes 

Universitats tant públiques com privades. En aquestes visites es mostren quins són els 

processos i les activitats que es desenvolupen dins de la planta. 

Actualment s’està col·laborant en diferents projectes que pretenen donar la oportunitat als 

joves, conèixer de ben a prop, els processos industrials i els treballs de R+D+i que es duen a 

terme. 
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D. Subcategoria Responsabilitat sobre productes  

És la última subcategoria però no per això és la menys important, i els indicadors de cada 

aspecte són: 

Aspectes Indicadors 

Salut i Seguretat dels clients 

G4-PR1 
Percentatge de categories de productes i serveis significatius dels que els 
impactes en matèria de seguretat i salut s’han avaluat per promoure millores 

G4-PR2 
Nº d’incidents derivats del incompliment de la normativa o dels codis voluntaris 
relatius als impactes dels productes i serveis a la salut i la seguretat al llarg del 
seu cicle de vida, desglossat en funció del tipus de resultat d’aquests incidents 

Etiquetat dels productes i serveis 

 

G4-PR3 
Tipus d’informació que requereixen els procediments de l’organització relatius a 
la informació i l’etiquetat dels seus productes  i serveis, i percentatge de 
categories de productes i serveis subjectes a aquests requisits 

G4-PR4 
Nº d’incompliments de la regulació i dels codis voluntaris relatius a la informació 
i l’etiquetat dels productes i serveis, desglossat en funció del tipus de resultat 
d’aquests incidents 

G4-PR5 Resultats de les enquestes per mesurar la satisfacció del client 

Comunicacions de màrqueting 

G4-PR6 Venda de productes prohibits o en litigi 

G4-PR7 
Nº d’incompliment de les normatives i els codis voluntaris relatius a les 
comunicacions de màrqueting, entre altres la publicitat, la promoció, i el 
patrocini, distribuïts en funció del tipus de resultat d’aquests incidents  

Privacitat dels clients G4-PR8 
Nº de reclamacions fonamentades sobre la violació de la privacitat i la venda de 
dades dels clients 

Compliment regulatori G4-PR9 
Valor monetari de les multes significatives fruit de l’incompliment de la 
normativa en relació amb subministrament i l’ús de productes i serveis 

Taula 6.3.D – Aspectes i indicadors de la categoria social, subcategoria responsabilitat sobre productes 

(Font: GRI) 

Dins d’aquesta subcategoria (Responsabilitat sobre productes), a l’hora de realitzar l’anàlisi 

de materialitat de l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., cap Aspecte 

d’aquesta subcategoria ha esdevingut rellevant, per tant, no s’ha desenvolupat cap indicador 

d’aquesta subcategoria. 
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7. Calendari, valoració econòmica i pressupost 

7.1. Calendari 

En el “timming” següent (Quadre 7.1) es pot observar la cronologia de cada bloc seguida en 

la elaboració del projecte i les hores invertides a cada bloc. 

BLOC SUBTOTAL TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

1 10

DEFINICIÓ DEL PROJECTE 8

ABAST 2

2

152

GRUPS D'INTERÈS 40

IDENTIFICACIO ASPECTES 16

MATERIALITAT 80

VALIDACIÓ 16

230

ESTABLIMENT COBERTURA 30

INDICADORS 200

12

EQUILIBRI 2

COMPARABILITAT 2

PRECISIÓ 2

PERIODICITAT 2

CLAREDAT 2

FIABILITAT 2

3

160

ESTIL 20

CONTINGUT 140

4

564SUMA TOTAL HORES DEDICADES

ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA

DEFINICIÓ FORMAT

VERIFICACIÓ EXTERNA

PRESENTACIÓ AL GRI

INTRODUCCIÓ

ELABORACIÓ DELS CONTINGUTS MEMÒRIA

DEFINICIÓ CONTINGUT

COBERTURA DE LA MEMÒRIA

QUALITAT DE LA MEMÒRIA

 

Quadre 7.1 – Descripció de blocs, temps invertits per bloc i cronologia de blocs (Font: Elaboració pròpia) 

7.2. Valoració econòmica 

Per l’elaboració del projecte s’han considerat les hores necessàries per la realització de les 

tasques requerides dins de cada bloc, independentment del número de recursos humans 

destinats, així com els recursos materials ponderats i altres recursos necessaris per l’edició, 

publicació i impressió de la memòria de sostenibilitat. 

Els blocs 1 (Introducció), 2 (Elaboració dels continguts) i 3 (Elaboració de la memòria), són 

els que realment han estat desenvolupats i en els que s’han invertit recursos per la realització 

d’aquest projecte. 
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La valoració d’aquests recursos queden detallats a la taula (Taula 7.2) següent: 

RECURS QUANTITAT Unitats 
COST 

UNITARI 
 COST 
TOTAL 

Personal tècnic 564 h 60,00 € 33.840,00 € 

Material informàtic 0,02 % amortització 1.834,00 € 36,68 € 

Llicència SO W8.1 Pro 0,10 % amortització 279 € 27,9 € 

Llicència Microsoft Office 2010 Pro 250 h 0,08 € 19,22 € 

Impressió memòria 50 u 10,00 € 500,00 € 

Mobiliari oficina 0,01 % amortització 2.466,70 € 24,67 € 

Despeses generals (llum, aigua, ...) 1,18 mesos 450,00 € 528,75 € 

     

Taula 7.2 – Cost del projecte (Font: Elaboració pròpia) 

 
TOTAL 34.977,22 € 

(IVA NO INCLÓS) 

 

7.3. Pressupost 

El bloc 4 (verificació externa) no s’ha dut a terme. 

Dins el pressupost, s’ha de tenir en compte que en el moment que es vulgui presentar la 

memòria per la seva verificació externa i en el cas que es vulgui fer a través del GRI, s’ha de 

preveure un cost de 1.750 €/any per certificar els resultats de la memòria. 

De la mateixa manera, el cost anual de reedició de la memòria, que contempla l’actualització 

de les dades, disseny, publicació i impressió de la memòria de sostenibilitat, es detalla a la 

taula (Taula 7.3) següent: 

RECURS QUANTITAT UNITATS 
COST 

UNITARI 
 COST 
TOTAL 

Personal tècnic 60 h. 60,00 € 3.600,00 € 

Impressió memòria 50 u. 10,00 € 500,00 € 

Despeses generals (llum, aigua, ...) 1,18 mesos 450,00 € 528,75 € 

     
Taula 7.3 – Pressupost anual (Font: Elaboració pròpia) TOTAL 4.628,75 € 

(IVA NO INCLÒS) 
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8. Impacte ambiental del projecte 

Per valorar l’impacte ambiental d’aquest projecte es té en compte el canvi de estatus produït 

abans i després de la realització de la memòria de sostenibilitat.  

Com que el document elaborat representa un esforç de comunicació i transparència de 

l’empresa envers les parts interessades i no representa cap canvi real físic, no es considera 

cap tipus d’impacte ambiental significatiu. 

No obstant, podríem considerar que hi podria haver-hi una afectació envers la societat que 

envolta l’entorn de l’empresa pel fet de explicar de forma transparent les dades de la 

companyia. 
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Conclusions 

A primera vista, una memòria de sostenibilitat pot semblar quelcom senzill de fer. Fer un 

recull de les dades, inicialment disponibles a l’organització i presentar-les d’una forma 

ordenada i entenedora per a tothom. 

Però és aquesta l’etapa realment difícil, ja que la memòria no és un document genèric de 

l’organització, sinó que és una declaració d’intencions envers l’àmbit econòmic, l’àmbit social i 

l’àmbit mediambiental i les polítiques relacionades a cadascun dels àmbits. Això s’ha de fer 

pas a pas o no s’obté el resultat òptim. I els passos a seguir són: 

- Identificació dels diferents “grups d’interès” als que ha d’anar enfocada la informació 

continguda a la memòria. 

- Recollir per als diferents “grups d’interès”, quina informació és necessària que 

contingui la memòria de sostenibilitat, per cadascun d’ells. 

- Elaborar els continguts d’acord amb les necessitats recollides dels “grups d’interès”. 

- Crear la “memòria de sostenibilitat” (veure Annex I) 

Tot i els entrebancs que hem patit al llarg del desenvolupament d’aquest projecte per tal 

seguir els passos definits anteriorment, i per contactar amb els diferents grups d’interès, així 

com rebre les inquietuds de cadascun d’ells, cal dir que ha estat un procés molt enriquidor a 

nivell professional, amb l’adquisició de coneixements molt més amplis de l’organització i de la 

interactuació d’aquesta amb l’entorn. 

La participació en l’elaboració de memòries de sostenibilitat és mot recomanable per valorar 

realment els esforços que fa una organització envers els tres àmbits comentats anteriorment, 

així com conèixer molt més a fons l’organització de la que s’elabora la memòria de 

sostenibilitat.   
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