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1. OBJECTE I ABAST DEL PROJECTE 

L’abast del projecte és la realització d’un Pla de Responsabilitat Social Corporativa (a partir 

d’ara RSC) per a una empresa de l’àmbit de la Construcció. En aquest cas es tracta de 

l’empresa BruSalen, la qual és una empresa catalana dedicada des de fa 50 anys a la 

construcció. 

L’objecte d’aquest projecte és la definició d’un Pla de Responsabilitat Social Corporativa per a 

l’empresa BruSalen. Per poder elaborar el Pla de RSC s’han d’identificar els stakeholders (grups  

d’interès) de BruSalen, els quals tindran unes expectatives. 

A partir d’aquestes expectatives es creen unes activitats, l’objectiu de les quals és complir  amb 

les expectatives dels stakeholders. 

Aquestes activitats són la part principal del Pla de Responsabilitat Social Corporativa. També 

s’ha de definir una proposta d’indicadors de mesura, a partir dels quals es pot mesurar 

l’activitat i quins seran els criteris d’avaluació per al Pla. 

La finalitat d’aquest projecte és que l’empresa BruSalen implanti un Pla de Responsabilitat 

Social Corporativa i que a partir d’aquest Pla sigui més socialment responsable aportant-li uns 

beneficis no només econòmics, sinó que també ètics i sostenibles. 
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2. JUSTIFICACIÓ 

L'objectiu principal del Pla Estratègic de Responsabilitats Social Corporativa d'una empresa és 

establir unes directrius de gestió per tal de garantir uns principis ètics i de respecte a les 

persones, a la societat i al medi ambient. 

Els objectius específics establerts en el Pla Estratègic de Responsabilitat Social Corporatiu 

coincideixen amb les següents línies estratègiques: 

• Minimitzar l' impacte ambiental. 

• Assegurar la motivació i la implicació dels recursos humans en la millora contínua de 

l'empresa. 

• Mantenir una estreta relació amb el client i garantir-ne satisfacció. 

• Estendre el compromís de responsabilitat social a proveïdors i empreses 

subcontractades. 

• Implicar-se amb la comunitat i la societat. 

• Fomentar i  sistematitzar els canals de diàleg. 

La RSC és una estratègia corporativa que implica el compromís voluntari de l’empresa, a través 

de l’aplicació sistemàtica de recursos, per respectar i promoure els drets en les persones, el 

creixement de la societat i la cura del medi ambient. Això es tradueix amb els beneficis per a 

l’empresa, de manera que el cost inicial que pugui ocasionar la implantació del pla es 

considera realment una inversió per obtenir beneficis a curt/llarg termini. 

Abans d’implantar un Pla de RSC, l’empresa s’ha de fer una auto avaluació per observar en 

quina situació es troba en matèria de RSC. Un cop feta l’auto avaluació és quan ha d’actuar 

elaborant un pla d’actuació. 

Aquest pla consisteix en l’elaboració d’un informe, on s’inclouran diversos passos: 

� Definició dels grups d’interès i les seves expectatives. 

� Introduir una relació de mesures que han d’adoptar les empreses segons els resultats 

obtinguts en l’auto avaluació i segons els grup d’interès i les seves respectives 

expectatives. 

� Seleccionar les mesures que li resulten més vials tenint en compte les seves 

característiques. 

� Redacció d'objectius que s'han d'incorporar en el pla de responsabilitat social 

corporativa prenent com a referència els objectius estratègics i la pròpia planificació 

estratègica que segueixi l'empresa. 

� Introduir les actuacions que desenvoluparà juntament amb el temps que va a utilitzar 

en establir cadascuna d'elles. 
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2.1. SITUACIÓ DE L’EMPRESA EN MATÈRIA DE RSC 

L’empresa d’objecte del projecte no té implantat cap Pla de RSC, es per aquest motiu que la 

junta directiva ha decidit que els objectius d’aquest any es implantar un Pla de RSC ja que els 

nous valors i objectius de l’empresa van enfocats cap aquesta matèria. Ja que consideren que 

la inversió en l’elaboració d’aquest pla els portarà a obtenir beneficis indirectes (aconseguir un 

status en la societat, que els treballadors i grups d’interès es sentin identificats i que formen 

part de l’empresa i que la seva gestió empresarial inclogui,a parts dels aspectes econòmics, 

aspectes social i medi ambientals). 
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3. ESTRUCTURA DEL PROJECTE 

El projecte està format per cinc blocs. Aquests són: 

� BLOC I: INTRODUCCIÓ 

� BLOC II: LA RSC (Responsabilitat Social Corporativa) 

� BLOC III: L’EMPRESA 

� BLOC IV: PLA RSC 

� BLOC V: CONCLUSIONS 

El primer bloc, introducció, és on s’explica l’objectiu i l’abast del projecte, la justificació de 

perquè és important implantar un pla de RSC a l’empresa present d’objecte i com és la 

estructura del treball. 

En el segon bloc entra ja en matèria de Responsabilitat Social Corporativa. És la part teòrica del 

projecte respecte a la Responsabilitat Social Corporativa, on explica: els seus orígens, definició 

i principis, la semàntica i definicions de paraules que tenen a veure amb matèria de RSC i la 

normativa aplicada a RSC, però en l’àmbit de la construcció, ja que és el sector que s’estudia 

en el projecte. 

En el tercer bloc descriu la empresa objecte d’estudi, separats en dos temes. El primer tema és 

a descripció de l’empresa: sector al que pertany, localització, activitats, personal que hi 

treballa. El segon tema, dins d’aquest bloc, és la definició dels stakeholders de l’empresa, és a 

dir, els grups d’interès que té l’empresa. En aquest punt és defineixen les expectatives que 

tenen els grups d’interès. 

El quart bloc és on es troba la part d’aplicació del projecte. És la realització del Pla de RSC de 

l’empresa d’estudi, BruSalen. Prèviament al tema del Pla de RSC de BruSalen, hi ha un tema on 

explica que és un Pla de Responsabilitat Social Corporativa, per a que serveix i de que està 

format.  

El tema principal del bloc IV, és el Pla de RSC de BruSalen, aquesta és l’apart d’aplicació del 

projecte on s’ha definit el Pla de RSC per l’empresa objecte d’estudi. Aquest Pla inicialment 

inclou uns primers punts, on es defineixen: la política de RSC, els objectius de RSC i el codi èctic 

i de conducta de BruSalen. La part principal del Pla és definir les activitats  del Pla de RSC, les 

quals tenen per objectiu principal complir amb les expectatives dels grups d’interès. En aquest 

punt es defineixen les activitats a partir d’unes taula model on s’explica quina activitat és, els 

seus objectius i recursos, el plaç de termini i els responsables de l’activitat, i els indicadors de 

mesura. Per finalitzar, s’explica l’avaluació del pla, punt on s’explica els criteris de com 

s’avaluarà el pla de l’empresa i la proposta dels indicadors de mesura. 

Per finalitzar, en l’últim bloc és troba les conclusions del projecte, juntament amb el 

pressupost del que li costaria a l’empresa implantar aquest Pla de RSC i la bibliografia. 
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4. ORIGENS DE LA RSC 

El concepte de Responsabilitat Social Corporativa sorgeix de la pressió que la societat civil ha 

exercit històricament sobre les empreses perquè evitin centrar-se únicament en la generació 

de beneficis, creació de nous llocs de treball o pagament dels impostos, exigint-los a més que 

demostrin el seu compromís amb determinats valors socials i mediambientals. 

Al segle XIX, els treballadors van ser sotmesos a una explotació sistemàtica (baixos salaris, 

condicions de treball infrahumanes, disciplina militar al taller, freqüent atur). Eren vistos com 

objectes. "Classe treballadora, classe perillosa," era el que es deia sobre ells. I els patrons, fins 

a inicis del 1920, ansiosos perquè s'oblidés o per alleujar l'explotació i misèria social, van 

avançar les "bones obres" (escoles privades, esglésies, cambres de costura, clubs esportius). 

Des d'aquesta perspectiva, l'eliminació del treball infantil a Europa, entre 1850 i 1920, és molt 

significativa. A França, Bèlgica, Gran Bretanya, els patrons, les cambres de comerç, es van 

oposar constantment a cada regulació (jornada de treball, inspeccions regulars, assistència 

obligatòria a escoles) que podria constituir, al seu parer, competència injusta.  

L'origen de la Responsabilitat Social Corporativa en les empreses no respon a un sol fenomen 

sinó a diferents esdeveniments socials. D'una banda, les arrels del concepte es situen a finals 

de la primera meitat del segle XX, quan les empreses, especialment als Estats Units, comencen 

a créixer ràpidament i a adquirir cada vegada més poder. 

Sorgeix una nova idea d'empresa com a institució que, a part de tenir obligacions i 

responsabilitats davant els seus accionistes, és també una entitat responsable davant els 

impactes socials i ambientals de la seva activitat. Hi ha, però, altres circumstàncies que van 

influir en el desenvolupament d'aquesta pràctica, concepte, filosofia de gestió, etc. 

• L'aparició dels fons d'Inversió Socialment Responsable (ISR) o fons ètics als Estats Units 

durant els anys 50. 

• Restringir tot tipus d'inversió a empreses armamentistes durant la guerra del Vietnam. 

• També sorgeixen en aquesta dècada corrents oposades. Com la liderada per M. 

Friedman, la posició va quedar perfectament sintetitzada en la frase "the business of 

business is business". 

• En els anys 80 quan l'opinió pública mundial es fixa en els impactes soci - ambientals 

produïts per les empreses i altres tipus d'institucions, també públiques: Bophal a 

l'Índia o Txernòbil a Ucraïna són casos que generen una greu crisi de confiança en la 

societat. 

• En la dècada dels 90, el coneixement de les condicions en què es produeixen tot tipus 

de tèxtils en països com Indonèsia, Pakistan i altres del sud-est asiàtic, alertaran a la 

societat civil occidental de la violació dels drets humans i laborals per part d'empreses i  

multinacionals amb subcontractació en països empobrits. 

• Finalment, la internacionalització de les empreses va provocar que la societat es 

preocupés pel comportament d'aquestes empreses fora del país. 
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La responsabilitat social atén no només als aspectes de creació de riquesa, sinó també als de 

desenvolupament sostenible sorgits de la Cimera de Rio de Janeiro de 1992, especialment al 

impacte mediambiental de les activitats econòmiques. La Cimera de la Terra celebrada a 

Johannesburg l'agost de 2002 corrobora una percepció de la responsabilitat social corporativa 

basada en satisfer les expectatives dels grup d'interès, recolzant en un concepte de 

sostenibilitat no només ambiental sinó també econòmica i social. 

En el segle XXI l'empresa es configura com la major institució social i el més important motor 

de canvi i de progrés de les societats. Això fins al punt de considerar que en la realitat podria 

donar-se un "desplaçament" cap a l'empresa de moltes de les funcions que tradicionalment 

havien quedat atribuïdes a l'Estat, el que sense cap dubte posa en crisi el concepte tradicional 

de l'empresa com a entitat creada amb l'exclusiva missió d'aconseguir la maximització dels 

beneficis i dels excedents empresarials. 

La RSC en el seu concepte actual, constitueix doncs un important debat des de tots els sectors 

(des de les administracions, des de les organitzacions sindicals i empresarials, des de les 

organitzacions civils, etc ...) i és el resultat de tot un procés de reflexió a escala internacional 

sobre el model de desenvolupament de la societat actual, el desig de les generacions presents 

a la millora del nivell de vida racionalitzant els recursos del planeta mitjançant el 

desenvolupament sostenible, de manera que afavoreixi el respecte per l'entorn sense 

comprometre el dret de les generacions futures a disposar dels recursos que garanteixin 

almenys el mateix nivell de vida en l'equilibri de les seves dimensions econòmica, social i 

mediambiental.  

En aquest context internacional, la RSC es presenta com un terme que fa referència al conjunt 

d'obligacions i compromisos legals i ètics, tant nacionals com internacionals que es deriven 

dels impactes que l'activitat de les organitzacions poden produir en l'àmbit social, laboral, 

mediambiental i dels drets humans i que les empreses han de valorar i tenir en compte en les 

seves estratègies de negoci per millorar el "Benestar Social" i la "qualitat de vida" dels 

ciutadans. 

4.1. TENDÈNCIES MUNDIAL DE LA RSC 

En els darrers anys han sorgit diferents iniciatives mundials impulsant la incorporació de la RSC 

en l’estratègia empresarial. Diferents institucions i organitzacions, formades per multitud 

d’Estats han desenvolupat iniciatives per fomentar el comportament socialment responsable 

de les empreses mundialment. 

Aquestes iniciatives inclouen una sèrie de normes o recomanacions, que no són obligatòries, 

però si tenen un compromís per part de tots els Estats que hi formen part en el 

desenvolupament de l’estructura empresarial dels seus respectius països. 

D’aquesta manera també s’obté una uniformitat dels principis, actuacions i mesuradors de la 

RSC en l’àmbit internacional. 

Les iniciatives mundials de la RSC més destacables són: 
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� Organització Internacional del Treball (OIT) 

L'Organització Internacional del Treball (OIT) és l'única agència de les Nacions Unides on els 

seus dirigents són representants de governs, ocupadors i treballadors. Aquesta estructura 

tripartida fa de l'OIT un fòrum singular en el qual els governs i els interlocutors socials de 

l'economia dels seus 183 estats membres poden lliurement i obertament confrontar 

experiències i comparar polítiques nacionals. 

L'OIT va ser creada el 1919, com a part del Tractat de Versalles que va acabar amb la Primera 

Guerra Mundial, i va reflectir la convicció que la justícia social és essencial per assolir una pau 

universal i permanent. 

A l’any 1998 es genera la “Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo”, la qual té per objectiu aconseguir que el progrés social vagi de la 

mà amb el progrés econòmic i el desenvolupament. 

És un instrument promocional mitjançant el qual els dirigents de l'OIT reafirmen els principis 

fonamentals consagrats en la Constitució de l'Organització. 

En l’adaptació del 1998, la Declaració compromet als Estats membres a respectar i promoure 

els principis i drets compresos en quatre categories: 

� La llibertat d’associació i la lliberta sindical i el reconeixement efectiu del dret 

de negociació col·lectiva. 

� L’eliminació del treball forçós o obligatoris. 

� L’abolició del treball infantil. 

� L’eliminació de la discriminació en matèria del treball i ocupació. 

La Declaració estableix que tots aquest drets són universals i que s’apliquen a totes les 

persones en tots els països, independentment del nivell del desenvolupament econòmic. Fa 

una menció en particular als grups amb necessitats especials, tal com els desocupats i el 

treballadors emigrants. Reconeix que el creixement econòmic per si sol no és suficient per 

assegurar l'equitat i el progrés social i per eradicar la pobresa. 

 

�  Pacte Global de les Nacions Unides 

Al 1999 el Secretari General de les Nacions Unides, Kofi Annan, va proposar per primera 

vegada en un discurs el Pacte Mundial. Aquest Pacte no va ser operacional fins al juliol del 

2000, on en la Seu de les Nacions Unides el Secretari General, va convidar als dirigents 

empresarials a sumar-se a una iniciativa internacional on les empreses col·laborarien amb els 

organismes de les Nacions Unides, les organitzacions laborals i la societat civil per promoure 

principis socials i ambientals de caràcter universal. 

El Pacte Mundial demana a les empreses que facin seus, donin suport i portin a la pràctica un 

conjunt de valors fonamentals en matèria de Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i 

Lluita contra la Corrupció. 
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Aquests deu principis es basen en: 

 

• La Declaració Universal dels Drets Humans 

• La Declaració relativa als principis i drets fonamentals en el treball 

• Organització Internacional del Treball 

• La Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament  

• La Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció  
 
La fi d'aquest Pacte és que tots els pobles del món comparteixin els beneficis de la 

mundialització i injectar en el mercat mundial els valors i pràctiques fonamentals per resoldre 

les necessitats socioeconòmiques. 

El secretari general demana a les empreses del sector privat que facin seus els deu principis del 

Pacte i els apliquin en la seva activitat. Demana també als dirigents d'organitzacions laborals i 

de la societat civil que participin en el Pacte i l'utilitzin com a fòrum de diàleg sobre diverses 

qüestions polèmiques lligades a la mundialització i el desenvolupament. 

La primera reunió, a la qual van assistir dirigents dels tres sectors, es va celebrar l'any 2000. 

 

� Línies Directrius per a Empreses Multinacionals de la OECD 

L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) és una organització 

de cooperació internacional, composta per 34 estats, l'objectiu és coordinar les seves 

polítiques econòmiques i socials. Va ser fundada el 1960 i la seva seu central es troba a França. 

En l'OCDE, els representants dels països membres es reuneixen per intercanviar informació i 

harmonitzar polítiques amb l'objectiu de maximitzar el seu creixement econòmic i coajudar al 

seu desenvolupament i al dels països no membres. Es considera que l'OCDE agrupa els països 

més avançats i desenvolupats del planeta. 

Les Línies Directrius són recomanacions dirigides pels governs a les empreses multinacionals. 

S'enuncien principis i normes voluntàries per a una conducta empresarial responsable 

compatible amb les legislacions aplicables. La vocació de les Directrius és garantir que les 

activitats d'aquestes empreses es desenvolupin en harmonia amb les polítiques públiques, 

enfortir la base de confiança mútua entre les empreses i les societats en les que desenvolupen 

la seva activitat, contribuir a millorar el clima per a la inversió estrangera i potenciar la 

contribució de les empreses multinacionals al desenvolupament sostenible. 

A l’any 2000 l’OCDE va publicar les Línies directrius per a Empreses Multinacionals, les quals es 

troben dins de la “Declaració sobre la inversió Internacional i Empreses Multinacionals”. La 

finalitat de les directrius és promoure la cooperació de les multinacionals al desenvolupament 

sostenible, així com fomentar les actuacions responsables d'aquestes empreses en les 

comunitats en què operen. 

Des de l'última revisió de les Línies Directrius l'any 2000, els negocis internacionals han 

experimentat un important canvi: les empreses de serveis i tecnologia juguen un paper 

creixent en el mercat internacional, hi ha una tendència a fusions internacionals a gran escala, 
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la inversió estrangera de les PIMES s'ha incrementat, aliances estratègiques i més estretes 

relacions entre subministradors i contractistes tendeixen a esborrar els límits de l'empresa. En 

conseqüència i en resposta a aquests canvis l'OCDE decideix actualitzar les Línies Directrius i 

aprovar un nou text C / MIN (2011) 11 en la reunió del Consell de l'OCDE a nivell ministerial de 

maig del 2011. 

Aquest nou text, consta d'un preàmbul i onze capítols (conceptes i principis, principis generals, 

publicació d'informacions, drets humans (nou capítol), ocupació i relacions laborals, medi 

ambient, lluita contra la corrupció, protecció dels consumidors, ciència i tecnologia, 

competència, i fiscalitat) que indiquen les conductes a seguir per les empreses multinacionals 

en aquests diversos camps. 

Encara que no són obligatòries, les empreses que voluntàriament adoptin les Línies Directrius 

han aplicar-les en tots els països on operin. 

Les Línies Directrius van acompanyades de comentaris explicatius per a cada capítol, però 

aquests comentaris no formen part del text de les Directrius sinó que es presenten, al costat 

del comentari sobre la seva posada en pràctica, com una addenda a aquest. 

 

� Llibre Verd de la Unió Europea 

A l’any 2001 la Comissió de les Comunitats Europees, va presentar el Llibre Verd: “Fomentar un 

marc europeu per la responsabilitat social de les empreses”. 

L’objectiu d’aquest Llibre Verd és el plantejament d'un ampli debat sobre la manera com la 

Unió Europea podria promoure la responsabilitat social de les empreses, tant a nivell europeu 

com internacional i, en particular, sobre la manera d'aprofitar al màxim les experiències 

existents, fomentar el desenvolupament de pràctiques innovadores , augmentar la 

transparència i incrementar la fiabilitat de l'avaluació i de la validació de les diverses iniciatives 

realitzades a Europa. 

Context 

El Llibre Verd diu que la responsabilitat social de les empreses pot contribuir de forma positiva 

a l'objectiu estratègic definit pel Consell Europeu de Lisboa, a saber: «convertir-se en 

l'economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món». L'enfocament 

europeu de la responsabilitat social de les empreses s'integra en un marc més ampli, en el qual 

s'inscriuen diverses iniciatives dutes a terme per les organitzacions internacionals, com el 

«Pacte Mundial» de l'ONU (2000), la Declaració tripartida de l'Organització Internacional del 

Treball (OIT) o les Línies Directrius de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament 

Econòmic (OCDE) per a Empreses Multinacionals (2000).  

Responsabilitat social de les empreses 

Ser socialment responsable no només significa complir plenament les obligacions jurídiques 

aplicables, sinó també anar més enllà i invertir «més» en capital humà, en l'entorn i en les 
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relacions amb les parts interessades. L'experiència adquirida amb la inversió en tecnologies i 

pràctiques comercials respectuoses amb el medi ambient suggereix d'anar més enllà del 

compliment de la legislació permetria augmentar la competitivitat de les empreses, a més de 

tenir un impacte directe en la productivitat. 

Encara que fins ara el foment de la responsabilitat social de les empreses s'hagi dut a terme 

per grans empreses i multinacionals, revesteix gran importància per a qualsevol tipus 

d'empresa i sector d'activitat, des de les petites i mitjanes empreses (PYME) fins a les 

multinacionals.  

La responsabilitat social de les empreses: dimensió interna i externa 

Sota la creixent pressió de les organitzacions no governamentals (ONG), dels grups de 

consumidors i, a partir d'ara també, dels inversors, les empreses i els sectors d'activitat 

adopten cada vegada més codis de conducta en matèria de condicions laborals, drets humans i 

protecció del medi ambient, dirigits principalment als seus subcontractistes i proveïdors. Les 

enquestes revelen que els consumidors no només desitgen adquirir productes segurs i de 

qualitat, sinó també tenir la certesa que s'han elaborat de manera responsable des del punt de 

vista social. En els últims anys els inversors han considerat que la inversió socialment 

responsable en matèria social i de protecció del medi ambient és un indicador fiable d'una 

bona gestió interna i externa. D'aquesta manera, les pràctiques socialment responsables obren 

una via que permet conciliar el desenvolupament social amb l'augment de la competitivitat.  

Dins de l'empresa, les pràctiques socialment responsables afecten en primer lloc a les 

inversions en capital humà, salut i seguretat i gestió del canvi. Inclouen, a més, les pràctiques 

respectuoses amb el medi ambient relacionades amb la gestió dels recursos naturals emprats 

en la producció. Fora de la seva estructura interna, les empreses col · laboren, així mateix, amb 

la comunitat local, proporcionant, fonamentalment, llocs de treball, salaris, serveis i ingressos 

fiscals. D'altra banda, les empreses depenen de la bona salut, de l'estabilitat i de la prosperitat 

de les comunitats on operen. En aquest sentit, la responsabilitat social de les empreses s'estén 

a una àmplia varietat de parts interessades que inclou a socis comercials i proveïdors, 

consumidors, autoritats públiques i ONG defensores de la comunitat local i del medi ambient. 

Gestió integrada de la responsabilitat social 

Les empreses organitzen les seves responsabilitats i les seves relacions amb les diferents parts 

interessades de manera diferent en funció de les seves particularitats sectorials i culturals. En 

general, les empreses tendeixen a adoptar una declaració de principis, un codi de conducta o 

un manifest on indiquen els seus objectius, els seus valors fonamentals i les seves 

responsabilitats respecte a les parts interessades. Aquests valors es reflecteixen posteriorment 

en mesures en tota l'empresa, afegint una dimensió social o ecològica als seus programes i 

pressupostos per tal de realitzar auditories socials o mediambientals i establir programes de 

formació contínua. 

Nombroses multinacionals ja estan elaborant informes sobre la seva actitud en matèria de 

responsabilitat social. Encara que els informes sobre la protecció del medi ambient o la salut i 

la seguretat siguin habituals, aquells que, per exemple, tracten sobre els drets humans o el 
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treball infantil no ho són tant. Perquè aquests informes siguin útils, cal arribar a un consens a 

escala mundial sobre el tipus d'informació que es publicarà, sobre la seva estructura i sobre la 

fiabilitat dels procediments d'avaluació i auditoria. 

Aquest Llibre Verd convida a les autoritats públiques de tots els nivells, incloses les 

organitzacions internacionals, les empreses (des de les PIME a les multinacionals), els 

interlocutors socials, les ONG, així com qualsevol altra part o persona interessada, a expressar 

la seva opinió sobre la manera d'establir una cooperació dirigida a crear un nou marc que 

fomenti la responsabilitat social de les empreses, tenint en compte els interessos tant de les 

empreses com de les diverses parts interessades. Les empreses han de col · laborar amb les 

autoritats públiques per descobrir conjuntament mitjans innovadors per millorar la seva 

responsabilitat social. 
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5. LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

5.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest projecte es pot veure com afecta la RSC en una empresa del sector de la construcció, 

començant per la creació del Pla de necessitats de RSC de l’empresa. 

L’objecte del projecte, principalment, radica en la idea, possiblement utòpica actualment en 

segons quins sectors i en quins països, de la importància que tenen les unitat empresarials com 

a tal en el marc de la societat. 

L’empresa com a unitat econòmica (i generadora) a més a mes d’obtenir beneficis té la 

responsabilitat i la possibilitat de poder contribuir en la millora tan del seu entorn, com de la 

societat, començant per una responsabilitat interna de beneficis socials amb el personal que 

forma part de la companyia i per tant, de la missió que es vol adoptar. 

Es d’aquesta manera, com crec que es pot aportar un valor a l’empresa, el qual, no deixarà mai 

d’aportar uns beneficis que qualsevol companyia o empresa necessita. 

En el moment actual, on la globalització incideix en qualsevol dels camps de la societat obliga a 

que les empreses adoptin noves estratègies per tal de mantenir-se en un entorn competitiu i 

això obliga a prendre consciencia de que l’empresa com a tal ha d’aportar més a una societat, 

com a part activa, i no només com a part productiva. 

Aquesta nova estratègia de RSC aporta molts beneficis a l’empesa, tan directes com indirectes, 

si bé, no de manera immediata però sí a mig i llarg termini. 

La Responsabilitat Social Corporativa ofereix una nova possibilitat a les empreses d’establir-se 

de manera eficaç i obtenir un status, el qual fidelitza als clients a una marca amb uns valors. 

Es per això que he decidit donar una gran importància a la responsabilitat de la nostra unitat, 

creant com un nou valor de la estratègia empresarial la RSC. 

5.2. DEFINICIÓ 

A la Responsabilitat Social Corporativa també se li pot anomenar Responsabilitat Social 

Empresarial (RSE). 

Es pot definir la RSC com un model de gestió empresarial que integra aspectes econòmics, 

socials i medi ambientals, sota el punt de vista ètic i sostenible. El qual està orientat a satisfer 

les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès (stakeholders) de l’empresa: 

accionistes, treballadors, consumidors, proveïdors, governs, sindicats i la societat en general. 

La RSC va més enllà del compliment de les lleis i les normes, donant per descomptat el seu 

respecte i el seu estricte compliment. 

La RSC té caràcter voluntari per a les empreses, però el seu incompliment genera la vulneració 

d'un compromís social que pot suposar fortes crítiques en l'opinió pública: "sancions 

mediàtiques". 
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Figura 1: Responsabilitat Social Corporativa. Font: Pròpia. 

 

A continuació es mencionen diferents definicions de RSC segons diferents autors i entitats: 

De la Cuesta i Valor, 2003: el reconeixement i integració en les seves operacions per part de 

les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals, donant lloc a pràctiques 

empresarial que satisfacin aquestes preocupacions i configurin les seves relacions amb els 

interlocutors. 

Galán, 2008: és un model integral de gestió empresarial orientat cap a la satisfacció de les 

necessitats i expectatives dels diferents grups d'interès de l'empresa i a la cura i preservació de 

l'entorn. 

Erkoreka, 2006: entén la RSC com una forma de gestionar l’empresa, integrada en l’estratègia 

d’aquesta, que comptabilitza la rendibilitat (visió tradicional de negoci), amb actuacions socials 

y mediambientals (visió del desenvolupament sostenible). 

ISO, 2008: conjunt d’accions que pren una organització amb la finalitat d’assumir les 

responsabilitats derivades de l’impacte i les seves activitats sobre la societat i el medi ambient. 

AECA (Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d’Empreses): defineix la RSC 

com el compromís voluntari de les empreses amb el desenvolupament de la societat i la 

preservació del medi ambient, des de la seva composició social i un comportament 

responsable envers les persones i grups socials amb els quals s’interactua. La responsabilitat 

social corporativa centra la seva atenció en la satisfacció de les necessitats dels grups d'interès 

a través de determinades estratègies, els resultats han de ser mesurats, verificats i comunicats 

adequadament. La RSC va més enllà del simple compliment de la normativa legal establerta i 
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de l'obtenció de resultats exclusivament econòmics a curt termini. Suposa un plantejament de 

tipus estratègic que afecta la presa de decisions i a les operacions de tota l'organització, creant 

valor a llarg termini i contribuint significativament a l'obtenció d'avantatges competitius 

duradores.  

WBCSD (World Business Council for Sustaianble Development): defineix la RSC com el 

compromís continu que han d'adoptar les empreses per contribuir al desenvolupament 

econòmic sostenible, treballant amb els empleats, les seves famílies, la comunitat local i la 

societat en general per millorar seva qualitat de vida.  

Unió Europea (Llibre Verd): La majoria de les definicions de la responsabilitat social de les 

empreses entenen aquest concepte com la integració voluntària, per part de les empreses, de 

les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i les seves 

relacions amb els seus interlocutors.  

Observatorio de Responsabilitat Social Corporativa: La RSC és la forma de conduir els negocis 

de les empreses que es caracteritza per tenir en compte els impactes que tots els aspectes de 

les seves activitats generen sobre els seus clients, empleats, accionistes, comunitats locals, 

medi ambient i sobre la societat en general. Això implica el compliment obligatori de la 

legislació nacional i internacional en l'àmbit social, laboral, mediambiental i de drets humans, 

així com qualsevol altra acció voluntària que l'empresa vulgui emprendre per millorar la 

qualitat de vida dels seus empleats, les comunitats en les quals opera i de la societat en 

conjunt.  

Foro de expertos en RSE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: La Responsabilitat 

Social de l'Empresa és, a més del compliment estricte de les obligacions legals vigents, la 

integració voluntària en el seu govern i gestió, en la seva estratègia, polítiques i procediments, 

de les preocupacions socials, laborals, mediambientals i de respecte als drets humans que 

sorgeixen de la relació i el diàleg transparents amb els seus grups d'interès, responsabilitzant-

se així de les conseqüències i els impactes que es deriven de les seves accions. Una empresa és 

socialment responsable quan respon satisfactòriament a les expectatives que sobre el seu 

funcionament tenen els diferents grups d'interès.  

Subcomisión del Congreso de los Diputados: un procés, no un estadi final concret i 

determinat, d'escolta activa de les demandes explícites i implícites dels diversos grups 

d'interès, en una interacció contínua entre ells i un nou model de gestió que integra, en el 

procés de presa de decisió dels temes estratègics i els operatius, els impactes econòmics, 

ambientals i socials ". 

Organització Internacional del Treball (OIT): la responsabilitat social de l'empresa és el 

conjunt d'accions que prenen en consideració les empreses perquè les seves activitats tinguin 

repercussions positives sobre la societat i que afirmen els principis i valors pel que es regeixen, 

tant en els seus propis mètodes i processos interns com en la seva relació amb els altres 

actors. La RSC és una iniciativa de caràcter voluntari. 
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5.3. PRINCIPIS DE LA RSC 

Els 5 principis que regeixen la RSC són: 

 

• La RSC inclou el compliment de la legislació nacional vigent i especialment de les 

normes internacionals en vigor (OIT, Declaració Universal dels Drets Humans, Normes 

de Nacions Unides sobre Responsabilitats de les Empreses Transnacionals i altres 

empreses comercials en l'esfera dels Drets Humans , Línies Directrius de l'OCDE per a 

Empreses Multinacionals, etc.). 

•  La RSC és de caràcter global, és a dir afecta totes les àrees de negoci de l'empresa i les 

seves participades, així com a totes les àrees geogràfiques on desenvolupin la seva 

activitat. Afecta per tant, a tota la cadena de valor necessària per al desenvolupament 

de l'activitat, prestació del servei o producció del bé. 

• La RSC comporta compromisos ètics objectius que es converteixen d'aquesta manera 

en obligació per a qui els contreu. 

• La RSC es manifesta en els impactes que genera l'activitat empresarial en l'àmbit 

social, mediambiental i econòmic. 

• La RSC s'orienta a la satisfacció i informació de les expectatives i necessitats dels grups 

d'interès. 

 

5.3.1. Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides 

Al 1999 el secretari general de la ONU, Kofi Annan, presenta la iniciativa de Global Compact, 

sent una iniciativa dirigida a les empreses, de caràcter voluntari, que persegueix la implantació 

d’uns principis bàsics de  conducta i ètica. 

Aquesta iniciativa està basada en 10 principis universalment acceptats en quatre àrees 

temàtiques: drets humans, estàndards laborals, medi ambient i anti-corrupció. 
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ELS 10 PRINCIPIS DEL PACTE MUNDIAL 

Drets humans 

Principi 1: Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans 

fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d’influència. 

Principi 2: Les empreses han s’han d’assegurar que els seves empreses no són còmplices en la 

vulneració dels drets humans. 

Estàndards laborals 

Principi 3: Les empreses han de donar suport a la llibertat d'associació i el reconeixement 
efectiu del dret a la negociació col·lectiva. 
 
Principi 4: Les empreses han de donar suport a l'eliminació de tota forma de treball forçós o 
realitzat sota coacció. 
 
Principi 5: Les empreses han de donar suport l’eradicació del treball infantil. 
 
Principi 6: Les empreses han de donar suport l'abolició de les pràctiques de discriminació en 
l'ocupació i l'ocupació. 
 

Medi Ambient 

Principi 7: Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi 
ambient. 
 
Principi 8: Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major 
responsabilitat ambiental. 
 
Principi 9: Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies 
respectuoses amb el medi ambient. 
 

Anti-corrupció 

Principi 10: Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, 
incloses extorsió i suborn. 
 

 

Taula 1: Els 10 principis del Pacte Mundial. Font: Red Pacto Mundial España. 

 

5.4. EMPRESA SOCIALMENT RESPONSABLE 

Per a una empresa, ser socialment responsable suposa reconèixer i integrar les preocupacions 

socials, laborals, mediambientals i de respecte dels drets humans en la seva gestió, generant 

polítiques, estratègies i procediments que satisfacin aquestes preocupacions i configurin les 

seves relacions amb els seus interlocutors o grups d'interès (treballadors, clients, proveïdors, 

propietaris, govern/administració, societat/entorn). 
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5.4.1. Aspectes que caracteritzen a una empresa socialment responsable 

A continuació es defineixen algunes característiques que argumentes una gestió socialment 

responsable: 

 

a. Transparència: Consisteix en la divulgació d'informacions, decisions i intencions en 

termes clars i accessibles per tots els públics relacionats amb l'empresa. 

b. Establiment de compromisos públics: sobre això, l'empresa haurà d'assumir 

públicament els seus compromisos, bé siguin aquests relatius al seu públic intern, o bé 

al futur, al manteniment dels recursos naturals, a la promoció de la diversitat. 

c. Interacció amb institucions que representen interessos variats: Es genera a partir de 

la creació d'àmbits de contacte i diàleg amb organitzacions especialistes, procurant 

que les mateixes col · laborin amb l'empresa en el tractament i resolució dels seus 

dilemes. 

d. Capacitat d'atreure i mantenir talents: Es defineix com la inversió d'esforços tendents 

a erigir a l'empresa com una alternativa que respon als interessos dels ciutadans, 

particularment en les seves aspiracions professionals. 

e. Alt grau de motivació i adherència dels col·laboradors: En aquest sentit, es tractarà 

d'involucrar a tots els col·laboradors interns i als proveïdors amb la gestió de RSE de 

l'empresa, demostrant coherència en la subscripció i compliment dels seus 

compromisos. 

f. Capacitat de bregar amb situacions de conflicte: Aquesta característica s'adquireix 

demostrant disposició per a la investigació i el diàleg, desenvolupant processos que 

previnguin situacions de risc, aprofundint el contacte amb xarxes de organitzacions i 

formadors d'opinió i reflectint transparència en aquestes accions i relacions. 

g. Establiment de metes a curt i a llarg termini: Incorporar de manera efectiva els 

diferents aspectes de responsabilitat social en la gestió de l’empresa.  

h. Compromís de la direcció de l'empresa: S'enforteix la fiabilitat, comprovant clarament 

l'enteniment estratègic que té la direcció de l'empresa amb respecte a les qüestions de 

responsabilitat social. En general, l'empresa té un o més dedicats de manera 

permanent a aprofundir els aspectes relatius a la responsabilitat social. 
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5.4.2. Beneficis que la RSC aporta a l’empresa 

a. Disminució de conflictes:  

Els principis i valors compresos en la RSC ajuden a l’empresa a desenvolupar relacions sòlides 

amb els seus públics, respecte la base del diàleg. En aquesta mesura, pot ser reduït el impacte 

d'alguns processos legals que provoquen augment de costos i desgast institucional. D'altra 

banda, la claredat en els valors i principis assegura el compliment de compromisos i 

negociacions d'interessos. 

b. Valoració de la imatge institucional i de la marca:  

Les pràctiques de responsabilitat social afegeixen valor als negocis de l'empresa, la qual pot 

valer-se d'aquest potencial diferenciador per les seves estratègies de negocis. 

c. Major lleialtat del consumidor:  

Els consumidors admiren aquelles empreses que valoren els seus funcionaris, desenvolupen 

projectes socials, es preocupen pel medi ambient i inverteixen esforços contra la corrupció. 

Per això, la responsabilitat social és factor que garanteix la fidelitat del consumidor.  

d. Major capacitat de reclutar i mantenir talents:  

Els treballadors se senten motivats amb pràctiques de gestió socialment responsables, 

definides amb claredat. Els agrada formar part d'organitzacions que respecten l'individu i 

inverteixen en la seva capacitat d'aprenentatge. La responsabilitat social atreu per l'empresa 

talents i, al mateix temps, fa que el treballador se senti estimulat a mantenir-se en el ocupació. 

e. Flexibilitat i capacitat d'adaptació: 

Les empreses capaces d'incloure la responsabilitat social en la seva estratègia de negocis són 

obertes a les demandes de la societat, podent adaptar-se a aquestes demandes amb major 

facilitat, i fins i tot creant productes i serveis que atenguin noves expectatives. 

f. Sostenibilitat del negoci a llarg termini: 

La perennitat de l'empresa constitueix també motiu de preocupació per als inversors. Les 

pràctiques socialment responsables disminueixen les contingències de l'empresa i permeten el 

seu control, reduint el risc del negoci com un tot. 

g. Accés a mercats:  

El respecte a determinades clàusules socials, tal com el combat a la discriminació, i altres 

ambientals, com l'establiment de controls sobre la contaminació, permet a l'empresa operar 

en països o regions que adoptin patrons rígids de conducta en aquests camps. 

h. Accés a capitals:  

En garantir el control de riscos socials i ambientals, la empresa pot aconseguir crèdit i 

finançament per projectes en institucions que expressen aquestes exigències.  
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6. SEMÀNTICA DE LA RSC   

En aquest apartat s’explica el significat d’un grup de termes freqüentment utilitzats per referir-

se a diferents aspectes de Responsabilitat Social Corporativa. 

Els termes bàsics de la RSC són d’origen anglosaxó. A mesura que anava creixent el interès a 

Espanya, el termes bàsics van ser traduïts directament de l’anglès, per a una aplicació 

immediata.  

Aquestes definicions són segons el Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola. 

 

6.1. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 

Responsabilitat:  

• Qualitat de responsable o de respondre d'alguna cosa o per algú. 

• Càrrec o obligació moral que resulta per a algú de la possible errada en cosa o 

assumpte determinat. 

• Capacitat existent en tot subjecte actiu de dret per reconèixer i acceptar les 

conseqüències d'un fet realitzat lliurement. 

 

Responsable: 

• Obligat a respondre d'alguna cosa o per algú. 

• Dit d'una persona: que posa cura i atenció pel que fa o decideix. 

 

Social: 

• Pertanyent o relatiu a la societat. 

• Pertanyent o relatiu a una companyia o societat, o als socis companys, aliats o 

confederats. 

 

Societat: 

Agrupació natural o pactada de persones, que constitueixen unitat diferent  de cadascun dels 

seus individus, per tal de compliment, mitjançant cooperació, tots o algun dels fins de la vida. 

 

Corporatiu: 

Pertanyent o relatiu a una corporació. 

 

Corporació: 

• Organització composta per persones que, com a membres d' ella, la governen. 

• Empresa, normalment de grans dimensions, especialment si agrupo a altres menors. 
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Responsabilitat Social Corporativa: 

 

La integració de les definicions anteriors segons el Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola de 

Responsabilitat Social Corporativa seria: 

• Capacitat que té una corporació (organització de persones) per respondre per alguna 

cosa o algú davant la societat. 

• Càrrec o obligació moral relativa a la societat que és per a una corporació del possible 

errada en cosa o assumpte determinat. 

• Capacitat existent en tota corporació per reconèixer i acceptar les conseqüències d'un 

fet realitzat lliurement relatiu o rellevant per a la societat. 

Amb la integració de les definicions angleses obtenim la següent definició de RSC. 

Capacitat moral, legal o mental d'una corporació (grup d'individus integrats per llei com un de 

sol en drets i deures) per respondre en aquelles àrees de la pròpia conducta i obligacions 

referents a la societat. 

Aquesta capacitat i obligació de la corporació reconeguda en les acceptació ha de donar lloc a 

un comportament (acció) socialment responsable coherent amb aquesta capacitat, tangible i 

avaluable. És a dir, d'una banda hi ha el compromís, l'assumpció de responsabilitats, i de l'altra, 

el comportament, l'acció, la forma de dur a terme aquests plantejaments. Dos àmbits, per 

tant, clarament diferenciats, responsabilitat en el pla del compromís i mentalització 

(pensament estratègic), i comportament en el pla de l'acció (sistemes de direcció i gestió). 

un comportament o acció orientat per la responsabilitat social abastaria tot l'espectre de 

l'activitat empresarial, diferenciant clarament del que ha recollit per la coneguda expressió 

"acció social", el terme i concepte subjacent s'associen a la dedicació, de recursos empresarials 

a projectes relacionats amb persones desfavorides i amb el desenvolupament socioeconòmic 

(assistència social, salut, educació, etc.) 

 

6.2. RESPONSABILITAT SOCIAL DE LA EMPRESA 

Primer es defineix les paraules empresa i corporació per poder definir finalment 

Responsabilitat Social de la Empresa. 

Empresa: 

Unitat d'organització dedicada a activitats industrials, mercantils o de prestació de serveis amb 

fins lucratius. 

 

Corporació: 

• Organització composta per persones que, com a membres d' ella, la governen. 

• Empresa, normalment de grans dimensions, especialment si agrupo a altres menors. 
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Responsabilitat Social de la Empresa: 

 

A primera vista es podria dir que les definició dels diccionaris per al terme "corporació" 

s'ajusten millor a la concepció social de l'empresa, en tant en conte es fa menció expressa de la 

seva composició humana (persones) amb capacitats d'autogovern i drets i obligacions 

legalment reconeguts. El terme "empresa ", per la seva banda, fa menció explícita a una 

finalitat econòmica i mercantil de l'organització amb ànim de lucre. 

No obstant això, tots dos termes descriuen una mateixa realitat: conjunt de persones que 

organitzen al voltant d'una activitat econòmica (industrial, mercantil o de prestació de serveis) 

amb l'objectiu d'obtenir beneficis (lucre). Per tant, responsabilitat social corporativa i 

responsabilitat social de l'empresa poden considerar expressions i termes sinònims. 

 

6.3. RESPONSABILITAT CORPORATIVA 

Si s’elimina la paraula “social” del terme Responsabilitat Social Corporativa, es pot definir 

Responsabilitat Corporativa com: 

• Capacitat que té una corporació (organització de persones) per respondre per        

alguna cosa o algú. 

• Càrrec o obligació moral que resulta per a una corporació de la possible errada en cosa 

o assumpte determinat. 

• Capacitat existent en tota corporació per reconèixer i acceptar les conseqüències d'un 

fet realitzat lliurement relatiu o rellevant. 

Capacitat moral, legal o mental d'una corporació (grup d'individus integrats per llei com un de 

sol en drets i deures) per respondre en aquelles àrees de la pròpia conducta i obligacions 

referents a la societat. 

Responsabilitat Corporativa faria referència a un àmbit de responsabilitat més ampli i general 

que la Responsabilitat Social Corporativa. D'aquí es deriva que la inclusió de l'adjectiu "social" 

sigui necessària per distingir o centrar-ne en un subconjunt de totes les responsabilitats. 

La Responsabilitat Corporativa, per tant, abastaria la gamma més àmplia de l'actuació 

empresarial en què han de considerar els aspectes financers, jurídics - processals, de govern 

corporatiu, comercials, operatius i de qualsevol altra índole, a més dels referits al àmbit del 

social. Responsabilitats que podrien també referir-se a aquells aspectes específics que 

volguessin plantejar-se de manera prioritària com, per exemple, responsabilitat de maximitzar 

el benefici o responsabilitat de maximitzar el valor per l'accionista, més o menys allunyats de 

consideracions de tipus social. 
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6.4. RESPONSABILITAT SOCIAL 

Si s’elimina la paraula “corporativa” del terme Responsabilitat Social Corporativa, es pot definir 

Responsabilitat Social com: 

 

• Capacitat per respondre per alguna cosa o algú davant la societat. 

• Càrrec o obligació moral relativa a la societat que és per a qualsevol tipus 

d'organització del possible error en alguna cosa o assumpte determinat. 

• Capacitat de reconèixer i acceptar les conseqüències d'un fet realitzat lliurement 

relatiu o rellevant per a la societat. 

 

Capacitat moral, legal o mental per respondre en aquelles àrees de la pròpia conducta i 

obligacions referents a la societat. 

La Responsabilitat Social seria aplicable i referida a qualsevol tipus d'organització, en tant que, 

l'acotació del terme "corporativa" no existeix. Podríem parlar, per tant, de la responsabilitat 

social de tipus d'organitzacions de persones, des de l'empresa o corporació a entitats no 

lucratives, passant per les administracions públiques i institucions benèfiques. 

 

6.5. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

A continuació s’explica el significat de les dues paraules per després poder definir el terme de 

Desenvolupament Sostenible.  

Desenvolupament: 

Acció i efecte de progressar, créixer econòmica, social, cultural o políticament les comunitats 

humanes. 

Sostenible: 

Dit d’un procés: que pot mantenir-se per si mateix, com ho fa, p. ex., un desenvolupament 

econòmic sense ajuda exterior ni disminució dels recursos existents. 

Sostenibilitat: 

És el substantiu de sostenible i com a definició és la qualitat del adjectiu “sostenible”. 

Desenvolupament Sostenible: 

Desenvolupament Sostenible seria, segons l'anàlisi semàntic de les definicions donades, un 

procés de llarg termini generador de progrés econòmic, social, cultural, polític i mediambiental 

per a les comunitats humanes. És a dir, un desenvolupament polivalent de caràcter integral. 

D'aquesta accepció té el seu origen la generalment utilitzada concepció de desenvolupament 

sostenible aplicat a l'empresa o al corporatiu, que considera aquesta com aquell 

desenvolupament o visió que té en compte la triple dimensió econòmica, social i 

mediambiental. 
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Una de les accepcions del diccionari anglès, però, centra la seva atenció en el caràcter 

marcadament mediambiental del terme, referint-se a un ús racional dels recursos naturals que 

eviti el deteriorament del medi ambient. Per aquest motiu desenvolupament sostenible i 

sostenibilitat siguin termes utilitzats preferentment per companyies industrials on les seves 

activitats solen influir en el terreny natural. 

 

 

6.6. EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA SOSTENIBILITAT COM A OBJECTIU I 

LA RSC COM A PROCEDIMENT 

És relativament freqüent sentir com impròpiament s'utilitzen aquests tres termes de forma 

sinònima. Potser la utilització indeterminada per les companyies dels termes "sostenibilitat" i 

"responsabilitat social corporativa" per titular les seves memòries o informes anuals sobre el 

seu comportament econòmic, social i mediambiental ha generat confusió sobre els seus 

respectius significats. 

Partint de les definicions esmentades a anteriors apartats d'aquest document, cal deduir que 

Desenvolupament Sostenible i Sostenibilitat poden considerar-se com una conseqüència de la 

Responsabilitat Social Corporativa, la qual sorgeix, al seu torn, com a resposta del sector 

empresarial al desafiament del desenvolupament sostenible, és a dir , El progrés econòmic, 

social, cultural, polític i mediambiental de les comunitats humanes (desenvolupament 

sostenible i sostenibilitat) serà assolible a través del comportament socialment responsable, 

capaç de reconèixer i acceptar les conseqüències d'un fet realitzat lliurement relatiu o 

rellevant per a la societat (responsabilitat social corporativa). 

El desenvolupament sostenible i la sostenibilitat són l'objectiu. La responsabilitat social i el 

comportament socialment responsable són instruments eficaços per a aconseguir-ho. Una 

corporació que actuï considerant en totes les seves polítiques la seva responsabilitat social 

s'obtindrà com a resultat un creixement i una creació de valor sostenible econòmica, 

mediambiental i socialment. Les empreses actuaran de manera socialment responsable a 

contribuir al desenvolupament sostenible d'aquest tipus d'activitat, sector, model, país, etc. 

 

 

6.7. GRUPS D'INTERÈS I PARTS INTERESSADES 

Grup:  

Pluralitat d'éssers o coses que formen un conjunt. 

Part: 

Cadascuna de les persones que contracten entre si o que tenen participació o interès en un 

mateix negoci. 

Interès: 

Inclinació cap a algú o alguna cosa. 
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Interessat: 

Que té interès en una cosa. 

Grups d’interès i parts interessades: 

Si bé la definició anglesa és molt clarificadora pel que fa a l'aplicació del terme "stakeholder" a 

l'àmbit de les organitzacions, de l'anàlisi semàntic dels diferents vocables espanyols es pot 

també deduir quin grup d'interès i part interessada fan referència a un conjunt de persones 

que participen i tenen interès en alguna cosa (una organització), en termes generals, sense 

concretar necessàriament en aspectes de tipus econòmic - financer. Ambdues acceptacions 

serien, per tant equivalents, utilitzables de manera sinònima. 

No obstant això, atenent a alguns matisos interpretatius, es podria argumentar que el terme 

"grups d'interès" té una connotació pro activa, en la mesura que ofereix una visió de l'empresa 

gestionant les seves relacions amb grups determinants identificats. És a dir, l'agent principal 

seria l'empresa, que gestiona les seves relacions. 

"Parts interessades", d'altra banda, sembla posar el punt d'atenció sobre aquells que tenen 

interès en l'empresa i les seves activitats i impactes. Aquest és, l'agent principal són les parts, 

que demanen a l'empresa que compta amb elles. Aquest enfocament representa potser una 

posició més reactiva per part de l'empresa. 

 

6.8. INVERSIÓ SOCIALMENT REPONSABLE I FONS ÈTICS 

Inversió: 

Acció o efecte d'invertir. 

Invertir: 

Emprar, gastar, posar un cabal. 

Fons d’inversió: 

El que agrupa els capitals destinats a la inversió d'un pluralitat de persones. 

Ètic: 

Pertanyent o relatiu a l'ètica. 

Ètica: 

Part de la filosofia que tracta de la moral i de les obligacions de l'home. 

Moral: 

1. Pertanyent o relatiu a les accions o caràcters de les persones, des del punt de vista de 

la bondat o malícia. 

2. Ciència que tracta del bé en general, i de les accions humanes amb vista a la seva 

bondat o malícia. 
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a) Inversió Socialment Responsable: 

Ocupació, despesa o col·locació d'un capital - hisenda, béns de qualsevol espècie i més 

comunament diners - segons determinats criteris de responsabilitat social, és a dir, segons una 

determinada capacitat moral, legal o mental per respondre pel que fa a aquelles àrees de la 

pròpia conducta i obligacions relacionades amb la societat. 

b) Fons ètic: 

Suma de diners o altres recursos el principal o interessos són disposats per a un fi coherent 

amb l'Ètica, és a dir, amb la recerca del bé en general o determinats aspectes del mateix. 

Aquests fons ètics solen ser gestionats per institucions d'inversió col·lectiva. 

La utilització com a sinònims d'ambdós termes no és infreqüent produint la consegüent 

confusió. La inversió socialment responsable representa com es veu un concepte més ampli 

que pot acollir diferents tipus d'inversió i operacions com, per exemple, les trucades micro 

finances, el capital risc social, préstecs o inversió en capital en projectes d'alt impacte social o 

mediambiental, etc . És important considerar, a més, que la inversió socialment responsable 

està Associeu-vos amb una actitud del consumidor per dirigir la seva inversió amb una 

determinada orientació i els fons ètics amb una família genèrica de fons d'inversió que 

constitueixen un dels instruments amb què es practica la inversió socialment responsable. 

La utilització de l'adjectiu "ètic" per diferenciar de la resta de fons d'inversió, indirectament, 

representa, per a alguns, qualificar a la resta de fons de "no ètics". Per evitar aquest tipus 

d'interpretacions es proposa canviar la denominació d'aquests fons ètics per la de Fons 

d'Inversió Responsable. 

 

6.9. BON GOVERN I RESPONSABILITAT SOCIAL 

Contemplem els dos termes, un costat de l'altre - bon govern i responsabilitat social - es pot 

intuir de forma immediata una primera relació entre ambdós: el bon govern entra dins de la 

responsabilitat social de les organitzacions, o dit d'una altra manera és socialment responsable 

aplicant un bon govern. No vol dir això, però, que la responsabilitat social consisteixi 

exclusivament a tenir un bon govern, ni que el bon govern es trobi constret a aspectes 

relacionats amb la responsabilitat social. 

Bon: 

1. Que té bondat o natural inclinació a fer el bé. 

2. Útil i a propòsit per a alguna cosa o fi. 

Govern: 

Acció i efecte de guiar i dirigir o regir una cosa. 
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Bon Govern i Responsabilitat Social: 

Del anàlisis semàntic del terme "bon" caldria destacar que el primer significat té una relació 

més estreta amb el que podríem anomenar la variant ètica o moral que ens portaria, en la seva 

aproximació al món de les organitzacions, als aspectes més elevats dels "principis i valors ". Per 

la seva banda, la segona acceptació ens introdueix en el utilitarisme o aspecte instrumental de 

generació de "valor" d'acord amb uns estàndards o objectius. 

D'acord amb els esmentats significats podríem deduir que "bon govern" seria l'acció i afecte de 

guiar i dirigir, o regir una cosa, des de la natural inclinació a fer el bé, útil i a propòsit per a 

aconseguir algun fi. 

Sobre la base del que ja s'ha dit anteriorment en aquest document es podria dir que 

responsabilitat social és la capacitat existent en tota organització per reconèixer les 

conseqüències d'un fet realitzat lliurement, responent d'aquest en la societat en general i 

davant d'altres parts implicades com puguin ser socis, companys, companyia o aliats. 

Prenent ara les definicions propostes de "bon govern" i "responsabilitat social" per intentar 

descobrir alguna implicació de la seva anàlisi comparat, es podria dir que per a les 

organitzacions: 

El bon govern ha de generar necessàriament responsabilitat social sempre que el fi que es 

pretengui assolir reconegui el interès (el bé) de la societat i respongui davant seu, així com 

davant les altres parts afectades per la seva acció (la mateixa organització amb els seus 

propietaris - accionistes, empleats, clients, proveïdors, administració pública, competidors, 

etc). 

La responsabilitat social gener bon govern, en tant que, la capacitat de reconèixer les 

conseqüències d'un fet i respondre d' ell davant la societat i altres parts interessades, 

sintonitza amb la natural preocupació per fer el bé o actuar correctament del bon govern. 
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7. NORMATIVA 

7.1. INTRODUCCIÓ 

En els últims anys s’ha manifestat la preocupació per l’acompliment social i ètic de les 

organitzacions, cosa que ha provocat el protagonisme de la RSC. Preocupacions com la 

presencia i acció dels “stakeholders”, les actuacions i impactes socials i ambientals de les 

empreses etc., són cada vegada més, objecte de nombrosos estudis i contribucions. 

Tot i que la RSC en la empresa té un caràcter voluntari, no es pot ignorar que ha patit una 

important pressió regulatòria, cosa que ha provocat la creació de normativa per a la RSC. 

S’ha arribat a aconseguir una presa de consciència que postula trobar paràmetres que 

mesuren no només el tradicional i estret concepte d'eficiència de l'empresa en termes de 

maximització i productivitat, sinó que també en termes d’eficiència social a través del balanç 

social, al temps que assistim a una progressiva normativització i pressió reguladora de la RSC. 

Apareixent regulacions i codis que tenen la seva fita inicial en el Pacte Mundial de les Nacions 

Unides, directrius de l’ OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 

Econòmics), el Llibre Verd de la Unió Europea sobre el marc europeu per a la Responsabilitat 

Social de les Empreses i altres models normatius. 

Amb aquest fenomen universal s’ha de sumar la pròpia regulació espanyola, des de les normes 

constitucionals passant per referents normatius en altres textos legals i la pròpia elaboració del 

Dret que fa la jurisprudència a través de les sentències dels més alts tribunals espanyols: el 

Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem, i fins i tot de les pròpies normes jurídiques a 

través de la nova legislació mediambiental espanyola. 

Primerament mencionar el significat de ISO i Norma. 

� La International Standards Organization, ISO, és una Organització No Governamental 

composta d'una xarxa d'instituts nacionals de normalització de 146 països, que funcionen 

sobre la base d'un membre per país, amb una Secretaria Central a Ginebra, Suïssa que 

coordina aquest sistema. ISO actua sobre la base d'assolir consens entre els seus. 

� Una Norma és un document de coneixement i ús públic establert per consens i aprovat per 

un organisme reconegut. Pot ser consultada, referenciada i usada per qui ho desitgi. 

Estableix, per a usos comuns i repetits, regles, criteris o característiques per les activitats o 

els seus resultats i procura l'obtenció d'un nivell òptim d'ordenament en un context 

determinat. La seva aplicació és voluntària però, en alguns casos, les autoritats poden 

dictar reglaments obligatoris que fan referència a les normes. No obstant això, també hi ha 

normes nacionals o internacionals que constitueixen exigències legals i són obligatòries. 

Com a àmbit universal tenim:  

a) El Pacte Internacional sobre els Drets Econòmics, Socials i Culturals. 

b) El Pacte Mundial. 

c) The Global Reporting Initiative (GRI). 
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Com a àmbit regional, més limitat a Europa y Occident tenim: 

a) Les directrius de l’ OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 

Econòmic). 

b) La Constitució Europea. 

c) El Llibre Verd de la Unió Europea. 

d) Iniciatives d’estandardització a Europa. Normativa inter empresarial. 

Com a àmbit nacional tenim:  

a) Legislació administrativa i mercantil. 

b) Jurisprudència. 

c) La protecció i la tutela meta jurídica o sociològica. 

A continuació es menciona en un primer apartat, en forma de llistat, la Normativa espanyola, 

europea i internacional. Finalment, en un segon apartat s’explica les Normes i ISO més 

específiques en Responsabilitat Social Corporativa. Aquestes són: 

o SA8000:2008, Responsabilitat Social 8000. 

o SGE21: 2008.  Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable del 2008. 

o AA1000 AS: 2008, Norma d’Assegurament de Sostenibilitat. 

o ISO 26000: 2010, Guia de Responsabilitat Social. 

Abans de començar a numerar el llistat de normativa citada anteriorment, cal indicar que la 

RCS manté sinèrgies amb els sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001), sistemes de gestió 

medi ambientals (ISO 14001) i sistemes de gestió de la seguretat i salut laboral (OHSAS 18001). 

A continuació s’explica de manera breu els sistemes de gestió que mantenen sinèrgies amb la 

RSC. 

7.1.1. ISO 14001:2004. Medi ambient 

ISO 14001 és una norma acceptada internacionalment que estableix com implementar un 

sistema de gestió mediambiental (SGM) eficaç. La norma s'ha concebut per a gestionar el 

delicat equilibri entre el manteniment de la rendibilitat i la reducció de l' impacte 

mediambiental. Amb el compromís de tota l'organització, permet assolir ambdós objectius. 

 

El que conté ISO 14001: 

- Requisits generals 

- Política mediambiental 

- Planificació de la implementació i funcionament 

- Comprovació i mesures correctives 

- Revisió de gestió 

Això vol dir que pot identificar aspectes del negoci que tenen un impacte en el medi ambient i 

comprendre les lleis mediambientals que són significatives per a aquesta situació. El pas 

següent consisteix a generar objectius de millora i un programa de gestió per assolir-los, amb 
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revisions periòdiques per a la millora contínua. D'aquesta manera, podem avaluar el sistema 

regularment i, si compleix la normativa, registrar la companyia o la seu per a la norma ISO 

14001. 

OBJECTIUS PRINCIPALS 

L'objectiu específic de les normes internacionals sobre gestió mediambiental tenen com a 

finalitat oferir a les organitzacions els elements d'un sistema de gestió mediambiental 

efectiu, que pugui ser integrat dins de la gestió general de l'entitat, per ajudar-los a 

aconseguir els objectius mediambientals i econòmics. 

L'objectiu final dels SGMA és la millora contínua del comportament mediambiental de les 

entitats seguint les següents fases: 

1. Política mediambiental 

2. Planificació 

3. Implantació i funcionament 

4. Control i acció correctora 

5. Revisió per la direcció 

APLICACIÓ 

L' impacte mediambiental s'està convertint en un assumpte important en tot el globus. La 

pressió per minimitzar aquest impacte procedeix de moltes fonts: governs locals i nacionals, 

organismes reguladors, associacions sectorials, clients, empleats i accionistes. 

Les pressions socials també procedeixen del creixent desplegament de grups d'interès o parts 

interessades, com a consumidors, organitzacions no governamentals (ONG) dedicades al medi 

ambient o als interessos de grups minoritaris, cercles acadèmics i associacions veïnals. 

De manera que la norma ISO 14001 és significativa per a tota organització, incloses: 

• Companyies d'una sola seu i grans companyies multinacionals 

• Companyies d'alt risc i organitzacions de servei de baix risc 

• Indústries manufactureres, de processos i serveis, inclosos els governs locals 

• Tots els sectors industrials tant públics com privats 

• Fabricants d'equip original i els seus proveïdors. 

VENTATGES 

La certificació del sistema de gestió mediambiental de la companyia segons ISO 14001 vol dir 

que un tercer independent, com BSI, l'ha avaluat i ha conclòs que compleix els requisits 

establerts en la norma. 
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La certificació segons ISO 14001 permet: 

• Demostrar als organismes reguladors i governs el compromís d'aconseguir el 

compliment de les lleis i normes. 

• Demostrar el compromís mediambiental als grups d'interès. 

• Demostrar a clients i empleats potencials l'enfocament innovador i progressista. 

• Augmentar l'accés a nous clients i socis comercials. 

• Millorar la gestió dels riscos mediambientals, ara i en el futur. 

• Reduir potencialment els costos de les assegurances de responsabilitat civil. 

 

7.1.2. ISO 9001:  2008. Qualitat 

La ISO 9001 (Organització Internacional de Normalització) és una norma internacional que 

s'aplica als sistemes de gestió de qualitat (SGC) i que se centra en tots els elements 

d'administració de qualitat amb els que una empresa ha de comptar per tenir un sistema 

efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis. 

Els clients s'inclinen pels proveïdors que compten amb aquesta acreditació perquè d'aquesta 

manera s'asseguren que l'empresa seleccionada disposi d'un bon sistema de gestió de qualitat 

(SGQ). 

Cada sis mesos, un agent de certificadors realitza una auditoria de les empreses registrades 

per tal d'assegurar el compliment de les condicions que imposa la norma ISO 9001. D'aquesta 

manera, els clients de les empreses registrades es lliuren de les molèsties de ocupar-se del 

control de qualitat dels seus proveïdors i, alhora, aquests proveïdors només s'han de sotmetre 

a una auditoria, en comptes de a diverses dels diferents clients. Els proveïdors de tot el món 

han cenyir-se a les mateixes normes. 

ESTRUCTURA DE LA NORMA  

La norma ISO 9001:2008 està estructurada en vuit capítols, referint els tres primers a 

declaracions de principis, estructura i descripció de l'empresa, requisits generals, etc., és a dir, 

són de caràcter introductori. Els capítols dels quatre al vuit estan orientats a processos i en ells 

s'agrupen els requisits per a la implantació del sistema de qualitat. 

A data d’avui, hi ha hagut canvis en aspectes claus de la norma ISO 9001, al 15 de novembre 

del 2008, la norma 9.001 varia. 

Els vuit capítols de ISO 9001 són: 

1. Guies i descripcions generals, no s'enuncia cap requisit: 

1.1. Generalitats. 

1.2. Reducció en l'abast. 

2. Normatives de referència. 

3. Termes i definicions. 

4. Sistema de gestió: conté els requisits generals i els requisits per gestionar la 

documentació: 
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4.1. Requisits generals. 

4.2. Requisits de documentació. 

 

   5. Responsabilitats de la Direcció: conté els requisits que ha de complir la direcció de 

l'organització, com ara definir la política, assegurar que les responsabilitats i autoritats estan 

definides, aprovar objectius, el compromís de la direcció amb la qualitat, etc. 

 

5.1. Requisits generals. 

5.2. Requisits del client. 

5.3. Política de qualitat. 

5.4. Planejament. 

5.5. Responsabilitat, autoritat i comunicació. 

5.6. Revisió gerencial. 

 

   6. Gestió dels recursos: la norma distingeix 3 tipus de recursos sobre els quals s'ha d'actuar: 

RRHH, infraestructura, i ambient de treball. Aquí es contenen els requisits exigits en la seva 

gestió. 

6.1. Requisits generals. 

6.2. Recursos humans. 

6.3. Infraestructura. 

6.4. Ambient de treball. 

 

   7. Realització del producte: aquí estan continguts els requisits purament productius, des de 

l'atenció al client, fins al lliurament del producte o el servei. 

 

7.1. Planejament de la realització del producte i / o servei. 

7.2. Processos relacionats amb el client. 

7.3. Disseny i desenvolupament. 

7.4. Compres. 

7.5. Operacions de producció i servei. 

7.6. Control d'equips de mesurament, inspecció i monitoratge. 

 

   8. Mesurament, anàlisi i millora: aquí es situen els requisits per als processos que recopilen 

informació, l'analitzen, i que actuen en conseqüència. L'objectiu és millorar contínuament la 

capacitat de l'organització per subministrar productes que compleixin els requisits. L'objectiu 

declarat en la norma, és que l'organització busqui sense descans la satisfacció del client a 

través del compliment dels requisits. 

 

 8.1. Requisits generals. 

 8.2. Seguiment i mesurament. 

 8.3. Control de producte no conforme. 

8.4. Anàlisi de les dades per millorar l'acompliment. 

8.5. Millora. 
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7.1.3. OHSAS 18001:2007. Seguretat i salut laboral 

Aquesta norma de la Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS), Norma de la 

Sèrie d'Avaluació de Seguretat i Salut Ocupacional (SySO), i el document addicional OHSAS 

18002, directrius per a la implementació de OHSAS 18001, van ser desenvolupades en resposta 

a les urgents demandes dels clients que demanaven una norma reconiexible per al sistema de 

gestió de seguretat i salut ocupacional contra el qual poguessin avaluar i certificar els seus 

sistemes de gestió. 

OHSAS 18001 va ser desenvolupada per ser compatible amb les normes de sistemes de gestió 

ISO 9001:2000 (Qualitat) i ISO 14001:2004 (Medi Ambient), per tal de facilitar la integració de 

la qualitat, el medi ambient i els sistemes de gestió de seguretat i salut ocupacional per part de 

les organitzacions que volguessin fer-ho. 

Aquesta norma OHSAS serà revisada o esmenada quan es consideri apropiat. Les revisions 

seran efectuades quan siguin publicades noves edicions de ISO 9001 o de ISO 14001, per 

assegurar la seva contínua compatibilitat. 

La norma OHSAS que abasta la gestió de SySO, està destinada a proporcionar a les 

organitzacions dels elements d'un eficaç sistema de gestió de SySO que pugui integrar-se amb 

altres requisits de gestió i ajudar les organitzacions a aconseguir objectius econòmics de SySO.  

Aquesta norma OHSAS especifica requisits per a un sistema de gestió de SySO per 

permetre que una organització desenvolupi i implementi una política i objectius que prenguin 

en compte els requisits legals i informació sobre els riscos de SySO. 

Aquesta norma té el propòsit d'aplicar a organitzacions de tot tipus i grandària i acomodar-se a 

diverses condicions culturals i socials. L'èxit del sistema depèn del compromís de tots els nivells 

i funcions de l'organització, i especialment de l'alta direcció. Un sistema d'aquest tipus permet 

que una organització desenvolupi una política de SySO, estableixi objectius i processos per 

aconseguir compromisos amb política, prendre accions quan es necessiti millorar el seu 

acompliment i demostrar que la conformitat del sistema amb els requisits de la Norma OHSAS. 

L'objectiu general d'aquesta norma OHSAS és donar suport i promoure les bones pràctiques de 

SySO, en equilibri amb les necessitats socioeconòmiques. Cal assenyalar que molts els requisits 

es poden abordar simultàniament o revisar en qualsevol moment. 

Aquesta norma OHSAS està basada en la metodologia coneguda com PDCA (Pla-Do-Check-Act). 

PDCA pot ser breument descrita de la següent manera: 

• Pla: establir els objectius i processos necessaris per a lliurar resultats en 

acord amb la política de SySO de l'organització. 

• Do: implementar els processos 

• Check: seguir i mesurar els processos contra la política, objectius, requisits legals i 

altres, de SySO, i informar els resultats. 

• Act: prendre accions per millorar contínuament l'acompliment de SySO. 
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Moltes organitzacions condueixen les seves operacions via l'aplicació d'un sistema de 

processos i les seves interaccions, les quals solen cridar-se "enfocament de processos ".  

ISO 9001 promou l'ús de l'enfocament de processos. Atès que P-D-C-A pot aplicar-se a tot 

procés, les dues metodologies són considerades compatibles. 

ABAST 

Aquesta norma de la Sèrie d'Avaluació de Seguretat i Salut Ocupacional (SySO) estableix els 

requisits per a un sistema de gestió de seguretat i salut laboral, perquè les organitzacions 

puguin controlar els seus riscos de SySO i millorar el seu acompliment. No estableix criteris 

específics pel que fa al desenvolupament en matèria de SySO, ni inclou especificacions 

detallades per al disseny d'un sistema de gestió. 

Aquesta norma de SySO és aplicable a qualsevol organització que desitgi: 

a) Establir un sistema de gestió de SySO per tal d'eliminar o minimitzar els riscos per als 

empleats i altres parts interessades que puguin veure's exposats als perills de SySO 

associats amb les seves activitats. 

b) Implementar, mantenir i millorar en forma contínua un sistema de gestió de SySO. 

c) Assegurar ella mateixa de la seva conformitat amb la política de SySO declarada. 

d) Demostrar conformitat amb aquesta norma de SySO per: 

 

1. realitzant una autodeterminació i declaració de conformitat amb la norma, o 

2. buscant una confirmació de la seva conformitat per les parts que tinguin 

interès en la organització, com ara clients, o 

3. buscant una confirmació de la seva auto declaració per una part externa a la 

organització, o 

4. buscant la certificació / registre del seu sistema de gestió de SySO a través 

d'una organització externa. 

Tots els requisits d'aquesta norma de SySO estan destinats a ser incorporats en qualsevol 

sistema de gestió de SySO. L'extensió de la seva aplicació dependrà de factors com la política 

de SySO de l'organització, la naturalesa de les seves activitats i els riscos i la complexitat de les 

seves operacions. 

Aquesta norma de SySO està destinada a la seguretat i salut ocupacional, no intenta dirigir-se a 

altres àrees de seguretat i salut ocupacional com ara programes de benestar dels empleats, 

seguretat del producte, danys a la propietat o impacte ambiental. 

REQUISITS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE SyOS 

Els requisits generals del sistema diu que l'organització ha d'establir, documentar, 

implementar, mantenir i millorar contínuament un sistema de gestió de SySO, en acord amb 

els requisits d'aquesta norma i determinar com es compliran els requisits. 

L'organització ha de definir i documentar l'abast del seu sistema de gestió de SySO. 
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Altres requisits del sistema de gestió SySO són: 

• la política de seguretat i salut ocupacional: el més alt nivell directiu de l'organització ha 

de definir i autoritzar la seva política de Seguretat i Salut Ocupacional, i assegurar que 

ella inclogui la definició l'abast del seu sistema de gestió de SySO). 

• la planificació: l'organització ha d'establir, implementar i mantenir procediments per a 

la contínua identificació de perills, l'avaluació de riscos i la determinació dels controls 

necessaris. 

• implementació i operació: l'alta direcció ha de prendre l'última responsabilitat pels 

temes de seguretat i salut ocupacional i pel sistema de gestió de SySO. 

• verificació: l'organització ha d'establir, implementar i mantenir un o diversos 

procediments per al seguiment i mesurament de l'acompliment de SySO en forma 

sistemàtica.  

 

7.2. SINÈRGIES DE LA RSC 

En la gestió de la RSC s’inclouen aspectes que fan referència a temes medi ambientals, de 

qualitat, de seguretat, o ètica. Encara que els iniciatives voluntàries de la RSC són diverses 

existeix un enfocament comú en les àrees de qualitat ambiental, normes laborals i 

drets humans, i pràctiques competitives, que es podrien relacionar amb la gestió 

mediambiental, de seguretat i salut laboral, i de qualitat de productes i serveis, 

respectivament. Aquestes relacions es tradueixen en l'existència de sinergies de la RSC amb els 

sistemes de gestió. 

Els sistemes de gestió amb els que la RSC manté sinèrgies són els següent: 

� Sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001). 

� Sistemes de gestió medi ambientals (ISO 14001). 

� Sistemes de gestió de la seguretat i salut laboral (OHSAS 18001). 

A continuació es mostra una taula on es poden veure els criteris de Responsabilitat Social 

Corporativa agrupats en tres principals grups: medi ambient, pràctiques operatives i recursos 

humans.  

Aquests criteris estan extrets de l’article ISO 26000: Responsabilidad Social Corporativa. 

Sinergias con los sistemas de gestión de calidad, meido ambiente y seguridad y salud laboral. 

(Font: Autors: Carla Vintró Sámchez i Josep Comajuncosa Casabella, UPCommons, pàg. 6). 
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A partir d’aquests criteris s’indicaran més endavant quines són les sinergies de la RSC amb els 

sistemes de gestió mencionats anteriorment. 

GRUP DE CRITERIS BENEFICIS DERIVATS 

A. Medi Ambient 

A.1. Gestió del cicle de vida de productes Situació d'equilibri entre explotació de recursos 
naturals i necessitats de consum. Assegurament de 
la qualitat de la producció.                                                        
Reducció de deixalles i residus. 

A.2. Tecnologies productives netes Reducció dels impactes ambientals sobre aire, aigua 
i sòls. 

A.3. Gestió d'emergències Reducció de la severitat en els accidents 
ambientals. Detecció anticipada de fallades en els 
sistemes productius. 

A.4. Visió de desenvolupament sostenible Utilització responsable de recursos i conciliació dels 
aspectes econòmics, socials i ambientals de les 
activitats. 

B. Pràctiques operatives 

B.1. Transparència informativa Millora en la reputació, contribució al 
desenvolupament ètic i sostenible. 

B.2. Foment econòmic de les comunitats locals Promoció del desenvolupament de les comunitats 
locals on actua l'empresa. 

B.3. Mètodes de treball segurs Reducció de la sinistralitat laboral, dels impactes en 
l'entorn i del producte no conforme. 

B.4. Compliment de normativa Millora en la reputació, reducció de sancions, 
contribució al desenvolupament ètic i sostenible. 

C. Recursos Humans 

C.1. Respecte a les persones No discriminació. Eliminació de situacions de 
violència, maltractament, etc. Atenció als grups 
vulnerables. 

C.2. Seguretat i salut laboral Augment del nivell de seguretat dels llocs de treball 
i reducció de la sinistralitat 

C.3. Vigilància de la salut Anticipació a problemes de salut. Contribució a 
l'estudi i coneixement de les malalties 
professionals. 

C.4. Formació i capacitació Augment del nivell de coneixement dels 
treballadors i en conseqüència de la comunitat. 
Reducció d'errors i accidents 

 

Taula 2: Criteris de RSC. Font: Article: ISO 26000: Responsabilidad Social Corporativa. Sinergias 

con los sistemas de gestion de calidad, medio ambietne i seguridad y salud laboral. 
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7.2.1. RSC i gestió de la qualitat 

Els consumidors cada vegada donen més importància a la qualitat i a les condicions en les que 

el producte es realitza. En aquest sentit, el Llibre Verd de la Unió Europea estableix com a part 

de la responsabilitat social de les empreses la instauració de relacions a llarg termini amb els 

seus clients, centrades en la compressió de les necessitats i expectatives i basades en una 

qualitat, seguretat, fiabilitat i servei superiors, que permetin obtenir majors beneficis 

(European Comission, 2001). 

No només s’han de centrar els relacions amb els clients, sinó que les empreses han d’ampliar la 

visió i centrar els seu compromís en la satisfacció de tots els grups d’interès de la empresa. 

La gestió de la qualitat en les empreses va començar a guanyar importància en el 1994, amb la 

publicació de les normes ISO 9001 que especificaven com ha de ser un sistema per gestionar la 

qualitat i quina documentació s'ha de desenvolupar. Davant els resultats positius de la seva 

implantació, amb el transcurs dels anys s'ha popularitzat la seva aplicació, i actualment es 

considera gairebé "obligatòria" des d'un punt de vista competitiu.  

Un sistema de gestió de la qualitat es defineix com un conjunt de procediments a través dels 

quals s'administra de forma ordenada la qualitat en una organització. Té com a objectiu 

principal assegurar la qualitat global de l'organització, de manera que es garanteixi la qualitat 

dels processos, dels productes, dels serveis, i de totes les activitats. 

A continuació es mostra una taula on es pot veure la relació de la gestió de la qualitat amb els 

criteris de la RSC. 

Punts principals d'un Sistemes de Gestió de la 
Qualitat (basat en la ISO 9001) 

Correspondències principals 
amb els criteris de RSC 

Declaració d'una política de qualitat A.1; B.1 

Control estadístic de processos A.2; B.3; B.4 

Sistema d'assegurament de la qualitat A.1; A.4; C.4 

Satisfacció del client A.1; B.3 

 

Taula 3: Relació dels criteris de RSC amb el continguts del sistema de gestió de qualitat.       

Font: Article: ISO 26000: Responsabilidad Social Corporativa. Sinergias con los sistemas de 

gestion de calidad, medio ambietne i seguridad y salud laboral. 

 

7.2.2. RSC i gestió medi ambientals 

En els darrers anys s’ha pres més conscienciació respecte al medi ambient per part de les 

empreses, degut al augment de les exigències de les administracions i de la societat. Fent que 

les empreses tinguin més conscienciació sobre el concepte de desenvolupament sostenible. 
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Uns dels pilars fonamentals de la RSC (European Comission, 2001) són les pràctiques 

respectuoses amb el medi ambient, les quals estan directament relacionades amb la gestió 

dels recursos naturals en la producció. 

La reducció en el impacte de les operacions s’aconsegueix amb la disminució del consum dels 

recursos, dels residus i de les emissions contaminants, juntament amb els plans de recuperació 

de l’entorn, el qual està afectat per les activitats. El compromís am el medi ambiental ha 

evolucionat, i s’ha adquirit un compromís amb el desenvolupament sostenible a nivell local, 

regional i nacional. 

Un sistema de gestió medi ambiental consisteix en l’assimilació de principis i pràctiques medi 

ambientals. L’objectiu principal d’aquest sistema s’orienta cap a un control operacional 

d’aspectes medi ambientals, que asseguri una reducció dels impactes negatius sobre l'entorn. 

La norma ISO 14001, elaborada per l’Organització Internacional per a la Estandardització en 

l’any 1996,  és els sistema de gestió medi ambiental més conegut. Arrel de la implantació 

d’aquesta norma, la implantació i certificació en els organitzacions ha anat creixent. 

A continuació es mostra una taula on es pot veure la relació de la gestió ambiental amb els 

criteris de la RSC. 

Punts principals d'un Sistema de Gestió Medi 
Ambiental  (basada en la ISO 14001) 

Correspondències principals 
amb els criteris de RSC 

Declaració d'una política mediambiental A.2; A.4; B.1 

Identificació i avaluació d'impactes ambientals A.1; B.3; B.4 

Establiment d'un pla d'actuació A.3; C.4 

Declaració anual de residus i emissions contaminants A.2; B.3; C.2 

 

Taula 4: Relació dels criteris de RSC amb el continguts del sistema de gestió de medi ambient. 

Font: Article: ISO 26000: Responsabilidad Social Corporativa. Sinergias con los sistemas de 

gestion de calidad, medio ambietne i seguridad y salud laboral. 

 

7.2.3. RSC i gestió de la seguretat i salut laboral 

Actualment la seguretat i salut és un requisit indispensable per a tota organització, atenents 

als principis d’ètica i respecte dels drets humans. A la vegada és un dels aspectes bàsics de la 

RSC (European Comission, 2001). 

L’Agencia Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball (OHSAS, 2004), considera a la RSC 

com una prioritat estratègica per a la disminució d’accidents laborals i afirma que ha de ser 

integrada en les mesures de prevenció de riscos. 

Darrerament, en els últims anys, els sistemes de gestió de seguretat i salut han anat guanyant 

importància. L’estàndard més utilitzat és la norma OHSAS 18001, per la seva facilitat 

d’integració amb els altres sistemes de gestió (medi ambiental i qualitat). Aquesta norma 
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estableix els requisits que ha de complir un sistema que permeti a l’empresa controlar els 

riscos de seguretat i salut en el treball i millorar-los.   

A continuació es mostra una taula on es pot veure la relació de la gestió de seguretat i salut 

amb els criteris de la RSC. 

Punts principals d'un Sistema de Gestió de la Seguretat i 
Salut Laboral (basada en la OHSAS 18001) 

Correspondències principals 
amb els criteris de RSC 

Declaració d'una política de seguretat i salut en el treball B.1; C.1; C.2 

Avaluació de riscos B.3; B.4; C.2 

Pla d'acció preventiva B.3; C.4 

Anàlisi d'accidents i vigilància de la salut C.2; C.3 

 

Taula 5: Relació dels criteris de RSC amb el continguts del sistema de gestió de seguretat i salut 

laboral. Font: Article: ISO 26000: Responsabilidad Social Corporativa. Sinergias con los sistemas 

de gestion de calidad, medio ambietne i seguridad y salud laboral. 

 

7.3. NORMATIVA ESPANYOLA, EUROPEA I INTERNACIONAL 

En aquest apartat en menciona la Normativa espanyola i internacional en matèria de RSC. 

� Normativa espanyola 

Reial Decret 216/1999, desenvolupa l'article 8 apartat 5 de la Llei de l'Estatut dels 

Treballadors, en matèria d'informació al treballador sobre els elements essencials del 

contracte de treball, de 5 de febrer de 1999. 

Llei 19/1999, que promou la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones 

treballadores, de 5 de novembre de 1999. 

Llei Orgànica 4 / 2000, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 

social, 11 de gener del 2000. 

Llei de Transparència (Llei 26/2003), publicada el 18 de juliol de 2003. Aquest informe inclou 

recomanacions per a que, per part del Govern, es doni suport normatiu a les diferents 

indicacions incloses en ell mateix, de manera que el compliment d’aquestes no depengui 

únicament de la decisió voluntària de les empreses i per generar una major seguretat. 

Mitjançant aquesta llei, es va formar la Llei de Mercat de Valors de 1988 i el text refós de la Llei 

de Societats Anònimes. La seva repercussió ha estat: 

- Pel que fa a la publicitat i validesa dels Pactes Parasocials, o altres tipus de pactes 

entre societats cotitzades, amb la redacció de l’apartat segon de la Disposició 

Transitòria Tercera. 
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- Ordre Ministerial ECO/3722/2003 de 26 de desembre, que va imposar la obligació de 

publicar l’informe anual de Govern Corporatiu en un termini de un mes a totes 

aquelles empreses que cotitzaven en la Borsa. 

Llei 51/2003, de regulació sobre la igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat 

universal de les persones amb discapacitat, de 2 de desembre de 2003. 

Llei Orgànica 51/2003, sobre la igualtat efectiva de dones i homes, de 2 de desembre de 2003. 

Reial Decret 290/2004, sobre la regulació dels enclavaments laborals com mesures de foment 

d'ocupació de les persones amb discapacitat, de 20 de febrer de 2004. 

Reial Decret 364/2005, sobre la regulació del compliment alternatiu amb caràcter excepcional 

de la quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat, de 8 d'abril de 2005. 

Codi Unificat de Recomanacions sobre Bon Govern de les Societats Cotitzades, del 18 de 

gener de 2006. 

Informe del Grup Especial de treball sobre bon Govern de la Comissió Nacional del Mercat de 

Valors, 19 de maig de 2006. 

Llei 27/2006, sobre la regulació dels drets d'accés a la informació, a la participació pública i 

d'accés a la justícia en matèria de Medi Ambient, de 18 de juliol de 2006. 

Reial Decret 1299/2006, aprovació del quadre de malalties professionals en el sistema de la 

Seguretat Social, de 10 de novembre de 2006. 

Reial Decret 2128/08, fixació del salari mínim interprofessional per 2009, de 26 de desembre 

de 2008. 

Reial Decret 1469/2008, de 5 de setembre, que modifica el Reial Decret 221/2008, de 15 de 

febrer, per al que es crea i es regula el Consell Estatal de RSE amb l’objectiu d’adaptar el 

reglament a la nova estructura de l’Administració General de l’Estat. 

Reial Decret 221/2008, 15 de febrer, de creació i regulació del Consell Estatal de RSE. 

Odre TIN/4/2009, de 13 de gener, pel qual es nomenen els vocals del Consell Estatal de 

Responsabilitat Social Empresarial. 

Norma UNE 165010:2009 EX, Ètica, Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social de les 

Empreses, desenvolupada per AENOR el 2009. Aquesta guia estableix els criteris per al millor 

exercici de la Responsabilitat Social de l'Empresa i pot ser utilitzada per qualsevol organització 

independentment de la seva grandària o sector. 
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� Normativa Europea 

Llibre Blanc sobre Responsabilitat Ambiental. Brussel·les, 9 de febrer de 2000. 

Llibre Verd. Fomentar  un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses. 

Publicat per la Comissió de les Comunitats Europees. Brussel·les, 18 de juliol de 2001. 

Comunicació de la Comissió relativa a la Responsabilitat Social Empresarial: una contribució 

empresarial al desenvolupament sostenible. Brussel·les, 2 de juliol de 2002. 

Nou recomanacions del Fòrum Europeu Multistakeholder per a la RSC. 

Resolució del Consell relativa a la Responsabilitat Social Empresarial, 6 de Febrer de 2003. 

Informe del Fòrum Europeu de Grups Interessats, 30 de juny de 2006. 

Nova Comunicació de la Comissió Sobre Responsabilitat Social Empresarial, 22 de març de 

2006. 

Informe de la Reunió de Grup d'alt Nivell de RSE. Brussel·les, 31 de març de 2008. 

 

� Normativa Internacional 

Declaració de l'OIT, de 1998. 

-Línies directrius de l'OCDE per a empreses multinacionals. Publicat per l'Organització 

per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, 2000. 

-Directrius de l'OCDE sobre Govern Corporatiu de les empreses estatals. 

Normativa sobre Drets Humans de l'Organització de les Nacions Unides, 2003. 

-Principis de l'OCDE de Govern Corporatiu, Publicat el 2004. 

Principis del Pacte Mundial de Nacions Unides. 

 

7.4. NORMATIVA ESPECIFIA EN RSC 

7.4.1. SA8000: 2008. Responsabilitat Social 8000 

Aquesta és la tercera versió de la Norma Internacional SA8000 al 2008 (Social Accountability 

International, SAI), és una norma  que es pot auditar per un sistema de verificació per 

organismes de certificació, que estableix els requisits voluntaris a ser complerts pels ocupadors 

en el lloc de treball, incloent-hi els drets dels treballadors, les condicions en el centre de treball 

i els sistemes de gestió. 
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Els elements normatius d'aquesta norma es basen en la legislació nacional, en els instruments 

internacionals de drets humans i les convencions de l'OIT (Organització Internacional del 

Treball). La Norma Internacional SA8000 pot ser utilizada juntament amb el Document Guia 

SA8000 (SA8000 Guidance Document) per avaluar el compliment d'aquestes normes en el 

centre de treball. 

La norma SA8000 és revisada periòdicament conforme canvien les condicions per incorporar 

les correccions i millores rebudes de les parts interessades. Moltes d'aquestes han contribuït 

amb la present versió. S'espera que tant la norma com el seu Document Guia segueixin 

millorant amb la ajuda d'una àmplia varietat de persones i organitzacions. 

PROPÒSIT I ABAST 

L’objectiu d’aquesta norma és oferir una norma, basada en els instruments internacionals de 

drets humans i les lleis laborals nacionals, que protegeixi i faculti a tot el personal sota el 

control i influència d’una empresa – el qual produeix productes o proveeix serveis per aquesta 

empresa - incloent el personal contractat per la mateixa empresa així com pels seus 

proveïdors/subcontractistes, subproveïdors i treballadors des de la llar. 

La norma SA8000 és verificable a través d'un procés basat en l'evidència. Els seus requisits es 

poden aplicar universalment, independentment de la mida d'una empresa, situació geogràfica 

o sector industrial. 

Complir amb els requisits de responsabilitat social d'aquesta norma permetrà a l'empresa: 

a) Desenvolupar, mantenir i implementar polítiques i procediments per tal de manejar els 

temes que pot controlar o influenciar. 

b) Demostrar a les parts interessades que hi ha polítiques, procediments i pràctiques de 

l'organització, d'acord amb els requisits d'aquesta norma. 

ELEMENTS NORMATIUS I LA SEVA INTERPRETACIÓ 

L'empresa ha de complir amb la legislació nacional i qualsevol altra llei aplicable, amb les 

normes que prevalen en el sector, amb altres requisits subscrits per l'organització i amb 

aquesta Norma Internacional. En els casos en què la legislació nacional, qualsevol altra llei 

aplicable, les normes vigents en el sector, altres requisits subscrits per l'organització i aquesta 

norma tractaran el mateix assumpte, s'han d'aplicar les disposicions més favorables als 

treballadors. 

REQUISITST DE RESPONSABILITAT SOCIAL 

En la Norma hi ha un llistat de convenis internacional on l’empresa també ha de respectar el 

principis establerts en aquests convenis. 

Per una altra banda hi ha un apartat de definicions  les quals serveixen per introduir el punt de 

requisits de responsabilitat social. Els requisits i els criteris de cada un d’ells que conté aquesta 

Norma són els següents: 
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1. Treball infantil. 
2. Treball forçós i obligatori. 
3. Seguretat i salut. 
4. Llibertat d'associació i dret a la negociació col·lectiva. 
5. Discriminació. 
6. Mesures disciplinàries. 
7. Horari de treball. 
8. Remuneració. 
9. Sistemes de gestió. 

 
 

7.4.2. SGE21: 2008.  Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable del 2008 

L’edició 2008 de la Norma SGE 21 és la tercera revisió des del seu primer llançament a 

l’octubre de l’any 2000. Aquesta nova versió constitueix una actualització, consensuada dels 

requisits exigits per la norma. A més, suposa una adaptació als criteris de Gestió Ètica i 

Responsabilitat Social que les empreses, administracions, mercats financers, sindicats, 

organitzacions del tercer sector i la ciutadania, entre altres, han anat afermant i reconeixent 

com elements determinants d’una gestió responsable. 

La Gestió Ètica i Socialment Responsable és voluntària i constitueix una resposta de les 

organitzacions als reptes de transparència, integritat i sostenibilitat, entesa aquesta última, en 

el seu triple vessant: econòmic, ambiental i social. 

Requereix un compromís que demostri almenys tres elements essencials:  la seva integració en 

l’estratègia i els processos de l’organització; l’ impuls del diàleg i el coneixement de les 

expectatives dels grups d’interès i el foment de la transparència i la comunicació.  

Ha de ser compatible i integrable amb els sistemes de gestió de la qualitat, medi ambient, 

prevenció de riscos laborals, o innovació, entre altres. 

DESCRIPCIÓ DE LA NORMA I ÀREES DE GESTIÓ 

 

La norma està composta per sis capítols. Els cinc primers expliquen els antecedents i els 

aspectes generals del document, el sisè capítol és el que desenvolupa els requisits de la Norma 

i, per tant, en el que es basarà tant la implantació com l’auditoria de l’organització a avaluar. 

Aquest capítol es desglossa al seu torn en nou àrees de gestió que estableixen els requisits que 

es consideren adequats per a demostrar les evidències de la seva implantació. 

Les normes tècniques estan en constant procés de revisió segons l’estat de l’art i de 

l’experiència acumulada en la seva utilització. Aquesta Norma, és la primera que s’ha elaborat 

per a avaluar la Gestió Ètica i Socialment Responsable, està incorporada a un procés de revisió 

i millora contínua. 

La seva estructura en àrees de gestió facilitarà la incorporació d’altres valors ètics que siguin 

més representatius de la realitat, d’acord amb el pensament i circumstàncies socials del seu 

temps. 
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Les àrees de gestió de la Norma són: 

o Alta direcció 

o Clients 

o Proveïdors 

o Persones que integren l’organització 

o Entorn Social 

o Entorn Ambiental 

o Inversors 

o Competència 

o Administracions públiques 

 

 
7.4.3. AA1000 AS: 2008. Norma d’Assegurament de Sostenibilitat 

La primera edició de la norma d'assegurament AA1000AS va ser publicada el 2003 com la 

primera norma d'assegurament de sostenibilitat en el món. Va ser desenvolupada per 

garantir la credibilitat i qualitat de l'acompliment i dels informes en matèria de 

sostenibilitat. Va ser el resultat d'un exhaustiu procés de consulta a tot el món 

durant dos anys, en què es van involucrar centenars d'organitzacions des professionals, 

inversors, organitzacions no governamentals (ONG), sindicats i empreses. 

L'edició 2008 de la Norma d'Assegurament AA10000AS (2008), és la segona edició de la norma 

d'assegurament de Accountability. Aquesta norma incorpora una creixent corrent de pràctica i 

experiència en l'assegurament de sostenibilitat i substitueix totes les versions anteriors 

publicades per Accountability. 

OBJECTIUS I BENEFICIS 

L'assegurament realitzat aplicant la AA1000AS proporciona una plataforma per alinear els 

aspectes no financers de la sostenibilitat amb els informes financers i l'assegurament de 

sostenibilitat. Facilita als proveïdors de serveis de assegurament i un instrument per anar més 

enllà de la simple verificació de dades, avaluar com les organitzacions gestionen la 

sostenibilitat i reflectir aquesta gestió i l'exercici resultant en el seu informe d'assegurament. 

L'assegurament de la norma AA1000AS proporciona: 

- Un mitjà complet perquè una organització respongui de la seva gestió i 

desenvolupament. Així mateix, serveix perquè l'organització informi sobre els 

assumptes de sostenibilitat, a través de una avaluació del seu compliment sobre els 

Principis de Accountability 1000 i de la qualitat de la informació divulgada relativa 

acompliment en sostenibilitat. 

- Una forma de captar i posar en context un ampli conjunt d'esquemes de verificació i 

certificació que tracten dimensions específiques de sostenibilitat com aquelles 

relacionades amb els gasos d'efecte hivernacle, els sistemes de gestió mediambiental, 

la gestió de boscos sostenibles o les etiquetes de comerç just. 
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La credibilitat és un requisit previ per que els informes de sostenibilitat resultin 

efectius. La credibilitat pot millorar considerablement a través del  assegurament extern 

independent utilitzant normes professionals acceptades. Les organitzacions informants i els 

seus grups d'interès, reconeixen, cada vegada més, que un assegurament extern independent i 

sòlid és la clau per augmentar la credibilitat i efectivitat dels seus informes, i en darrer terme, 

el seu acompliment. 

PROPÒSIT 

És una norma reconeguda internacionalment i de lliure accés que proporciona els requisits 

necessaris per dur a terme un assegurament de sostenibilitat. 

L'assegurament de sostenibilitat, d'acord amb la Norma d'Assegurament AA1000AS (2008), 

avalua i aporta conclusions sobre: 

• La naturalesa i el compliment dels Principis de Accountability de AA1000, i quan sigui 

aplicable. 

• La qualitat de la informació divulgada sobre l'acompliment en sostenibilitat. 

En principi la norma està pensada per ser utilitzada per proveïdors i professionals 

d'assegurament de sostenibilitat. També aquesta norma pot ser d’utilitat per a aquells que 

elaboren informes i busquen assegurament, així com per als usuaris dels informes 

d'assegurament de sostenibilitat i altres agents encarregats de l'elaboració d'estàndards. 

UTILITZACIÓ DE LA NORMA 

La norma té dos tipus d’encàrrecs d’assegurament de sostenibilitat: 

1. Tipus 1: Principis de Accountability 

El proveïdor d'assegurament haurà d'avaluar la naturalesa i l'abast del compliment, per part de 

l'organització, dels tres principis de Accountability. 

La finalitat de l'assegurament sobre el compliment dels Principis de Accountability AA1000 és 

garantir als grups d'interès, com una organització gestiona el seu acompliment en 

sostenibilitat, i com ho comunica en la seva informació de sostenibilitat, sense verificar la 

fiabilitat de la informació presentada. 

2. Tipus 2: Principis de Accountability i Informació sobre l'Acompliment 

El proveïdor d'assegurament d'avaluar la naturalesa i l'abast del compliment dels principis per 

part de l'organització com en el Tipus 1. 

Quan es dugui a terme un encàrrec d'assegurament Tipus 2, el proveïdor d’assegurament 

haurà d'avaluar a més, la fiabilitat de la informació específica referent al acompliment en 

sostenibilitat. La informació específica referent a al seu acompliment en sostenibilitat és la 

informació que el proveïdor d'assegurament i l'organització informant acorden incloure en 

l'abast de l'encàrrec de assegurament. La informació específica es selecciona amb base a la 

determinació de la rellevància i cal que resulti significativa per als destinataris del informe 
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d'assegurament. Un encàrrec d'assegurament que només inclou la avaluació de la fiabilitat de 

la informació específica divulgada referent al acompliment en sostenibilitat, no està d'acord 

amb la AA10000 AS (2008). 

ABAST DE L'ENCÀRREC 

El proveïdor d'assegurament ha d'acordar l'abast de l'encàrrec amb la organització informant 

amb base en els requisits segons el tipus d’encàrrec. L'acord s'ha de fer per escrit.  

Quan s'accepti un encàrrec de tipus 2, el proveïdor d'assegurament haurà tenir en compte els 

temes rellevants per a que la informació específica sobre el exercici que es cobreix amb 

l'encàrrec d'assegurament resulti significativa per els destinataris de l'informe d'assegurament. 

Abans d'acceptar un encàrrec el proveïdor d'assegurament haurà d'assegurar que l'objecte de 

l'encàrrec és apropiat, i que el professional tindrà accés a evidència suficient per sustentar els 

seus resultats i conclusions. 

REALITZACIÓ D’UN ENCÀRREC 

El proveïdor d'assegurament haurà de planificar l'encàrrec d'assegurament per que sigui 

realitzat de forma efectiva. La planificació inclou el desenvolupament d'una estratègia clara 

per obtenir evidència i avaluar l'abast acordat. 

Mitjançant una planificació adequada s'aconsegueix un procés d'assegurament suficientment 

complet, sòlid i equilibrat. La planificació és un procés reiteratiu que és present durant tot 

l'encàrrec, per la qual cosa pot ser necessari que el proveïdor d'assegurament hagi de revisar el 

seu pla com conseqüència de l'evidència trobada. 

La naturalesa i l'abast del procés de planificació variarà depenent del mida i la complexitat de 

l'encàrrec. Quan el proveïdor d'assegurament realitzi la planificació, tindrà en consideració: 

• Les tasques i activitats que seran realitzades. 

• Els requisits per recopilar evidència, els mètodes de mostreig i els riscos associats. 

• Les necessitats de recursos. 

• El programa de l'encàrrec. 

El proveïdor d'assegurament haurà de documentar els aspectes anteriors en la planificació de 

l'encàrrec que com a mínim, ha d'incloure: 

• Objectius de l'encàrrec. 

•  Normes d'assegurament per a ser utilitzades. 

•  Rols i relacions. 

•  Abast de l'encàrrec. 

•  Criteris a utilitzar. 

•  Nivell d'assegurament. 

•  Estratègia d'assegurament, incloent: 

o  Avaluació del risc. 

o Requisits de l'evidència. 
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• Tasques i activitats, incloent: 

o Mètodes d'obtenció. 

o Recursos necessaris. 

o Programa 

El proveïdor d'assegurament haurà de dur a terme l'encàrrec amb una actitud de escepticisme 

professional, el que implica que avaluarà i reflexionarà sobre la validesa de l'evidència 

obtinguda i les implicacions d'aquesta evidència. 

La Sèrie AA1000 consta de tres normes: 

 

• AA1000APS (2008) Principis de Accountability. 

• AA1000AS (2008) Norma d'Assegurament. 

• AA1000SES (2005) Norma de compromís amb els grups d'interès. 

 

7.4.4. ISO 26000: 2010. Guia de Responsabilitat Social 

La ISO 26000 és una norma internacional que s'ocupa de la responsabilitat social de les 

empreses. La norma es basa en un concepte ampli de responsabilitat social que inclou 

empreses i tot tipus d'organitzacions, públiques i privades, governamentals i no 

governamentals.  

La norma planteja set principis bàsics: responsabilitat, rendició de comptes, l'ètica i el respecte 

de les parts interessades interès, el dret, les normes internacionals de comportament i els 

drets humans. I defineix set elements contextuals: govern organitzacional, drets humans, 

pràctiques laborals, medi ambient, pràctiques operatives justes, temes relacionats amb el 

consumidor, foments del desenvolupament econòmic de les comunitat locals. 

Aquesta Norma Internacional proporciona orientació sobre els principis subjacents en la 

responsabilitat social, el reconeixement de la responsabilitat social i el involucrament amb les 

parts interessades, les matèries fonamentals i els assumptes que constitueixen la 

responsabilitat social i sobre les maneres d'integrar un comportament socialment responsable 

en l'organització. Aquesta Norma Internacional fa èmfasi en la importància dels resultats i 

millores en l'acompliment de la responsabilitat social. 

Aquesta Norma Internacional pretén ser d'utilitat per a tot tipus d'organitzacions del sector 

privat, públic i sense ànim de lucre, amb independència que siguin grans o petites que operant 

en països desenvolupats o en països en desenvolupament. Encara que no totes les parts 

d'aquesta Norma Internacional s'utilitzaran de la mateixa manera per tots els tipus 

d'organitzacions, totes les matèries fonamentals són pertinents per a totes les organitzacions. 

Totes les matèries fonamentals comprenen diversos assumptes i és responsabilitat individual 

de cada organització identificar quins assumptes resulten pertinents i importants per a ser 

abordats per l'organització, a través de les seves pròpies consideracions i del diàleg amb les 

parts interessades. 
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Títol del capítol 
Número del 

capítol 
Descripció dels continguts del capítol 

Objecte i camp 
de aplicació 

Capítol 1 
 

Defineix l'objecte i camp d'aplicació d'aquesta Norma 
Internacional i identifica certes limitacions i exclusions. 

Termes i 
definicions 

Capítol 2 
 

Identifica i proporciona el significat dels termes clau que 
són de importància fonamental per comprendre la 
responsabilitat social i per al ús d'aquesta Norma 
Internacional. 

Comprender la 
responsabilidad 
social 

Capítol 3 
 

Descriu els factors importants i les condicions que han 
influït en el desenvolupament de la responsabilitat social 
i que continuen afectant la seva naturalesa i pràctica. A 
més, descriu el mateix concepte de responsabilitat 
social, el que significa i com s'aplica a les organitzacions. 
El capítol inclou orientació per a les petites i mitjanes 
organitzacions sobre l'ús d'aquesta Norma Internacional. 

Principis de la 
responsabilitat 
social 

Capítol 4 
 

Introdueix i explica els principis de la responsabilitat 
social. 

Reconèixer la 
responsabilitat 
social i 
involucrar-se 
amb les parts 
interessades 

Capítol 5 
 

Aborda dues pràctiques de responsabilitat social: el 
reconeixement per part d'una organització de la seva 
responsabilitat social, i la identificació i el involucrament 
amb les seves parts interessades. Proporciona orientació 
sobre la relació entre una organització, les seves parts 
interessades i la societat, el reconeixement de les 
matèries fonamentals i els assumptes de responsabilitat 
social i sobre l'esfera d'influència d'una organització. 

Orientació 
sobre 
matèries 
fonamentals de 
responsabilitat 
social 

Capítol 6 
 

Explica les matèries fonamentals relacionades amb la 
responsabilitat social i els seus assumptes associats 
(vegeu la Taula 2). Per a cada matèria fonamental, es 
proporciona informació sobre el seu abast, la seva 
relació amb la responsabilitat social, els principis i les 
consideracions relacionats i les accions i expectatives 
relacionades. 

Orientació 
sobre la 
integració de la 
responsabilitat 
social a tota la 
organització 

Capítol 7 
 

Proporciona orientació sobre com posar en pràctica la 
responsabilitat social en una organització. Inclou 
orientacions relacionades amb: la comprensió de la 
responsabilitat social d'una organització, la integració de 
la responsabilitat social en tota l'organització, la 
comunicació relativa a la responsabilitat social, el 
increment de la credibilitat d'una organització que fa a la 
responsabilitat social, la revisió del progrés i la millora de 
l'acompliment i l'avaluació d'iniciatives voluntàries en 
responsabilitat social. 
 

Exemples de 
iniciatives 
voluntàries i 
eines per la RS 

Annex A 
 

Presenta un llistat no - exhaustiu d'iniciatives i eines 
voluntàries relacionades amb la responsabilitat social, 
que aborden aspectes d'una o més matèries 
fonamentals o de la integració de la responsabilitat 
social en tota l'organització. 
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Abreviatures Annex B 
Conté les abreviatures utilitzades en aquesta Norma 
Internacional. 

Bibliografia  

Inclou referències a instruments internacionals 
reconeguts i Normes ISO que es referencien en el cos 
d'aquesta Norma Internacional com font de consulta. 
 

 

Taula 6: Esquema de la ISO 26000. Font: ISO 26000:2010 
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8. EMPRESA     

8.1. PRESENTACIÓ I LOCALITZACIÓ  

Construccions BruSalen, S.L. és una empresa familiar catalana fundada fa més de 50 anys. Més 

de mig segle d’experiència en els sectors de la construcció i els serveis, enfocats a la 

responsabilitat, la qualitat, l’esforç i les millores continues del Grup BruSalen. 

La seva seu central es troba a Barcelona, tot i que té delegacions per Espanya (Madrid, Sevilla, 

València, Zaragoza i Logroño). 

Al llarg de la seva trajectòria ha estat progressant en els mercats nacionals, on actualment 

opera. En els últims anys ha experimentat un notable creixement el qual ha provocat que el 

compromís de la empresa ha hagut de ser traslladat més enllà de les nostres fronteres, 

adquirint un important protagonisme internacional, sense deixar de banda el mercat nacional. 

Avui dia el BruSalen fonamenta les seves activitats i el seu paper econòmic i social en valors 

clau com són la feina ben feta, la cohesió i fortalesa de l’equip humà, l’ impuls constant a la 

innovació o el respecte mediambiental. 

BruSalen entén la qualitat com una millora continua, el camí per arribar al seu objectiu 

fonamental: satisfer al client i a la societat, utilitzant els recursos de forma responsable i 

garantint la protecció del medi ambient. 
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Figura 2: Plànol localització BruSalen. Font: Google Maps 
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8.2. MISSIÓ I ESTRATÈGIA  

La missió de BruSalen és la creació de valor en condicions de sostenibilitat econòmica, social i 

mediambiental, atenent els interessos concrets dels inversors, dels seus clients, de l'equip 

humà que compon l’empresa, i del conjunt de persones i entitats interessades en la seva bona 

marxa. 

Per complir aquesta missió, l’empresa construeix, organitza i gestiona entorns per millorar la 

qualitat de vida dels ciutadans. 

BruSalen és una empresa constructora, i aquesta continuarà sent la seva activitat principal en 

el futur. Totes les seves àrees de diversificació s'han materialitzat en activitats molt properes a 

la construcció i amb gran potencial de creixement. 

BruSalen té definides unes polítiques a llarg termini que es materialitzen en estratègies de 

negoci, entre les quals destaquen les següents: 

• Continuïtat en el creixement de la Divisió de Construcció Nacional, principalment en 

obra civil i en edificació no residencial. 

• Creixement en Construcció Internacional mantenint el ferri compromís d'utilització 

dels criteris de prudència i selectivitat per a la contractació. 

• Consolidació en l'activitat de Medi Ambient, on BruSalen continuarà progressant en la 

seva posició de lideratge mundial potenciant les activitats de depuració d'aigües 

residuals. 

• Continuïtat en Desenvolupaments en promocions de màxima categoria en zones 

d'interès turístic i històric. 

L'estratègia corporativa es centra en: 

• Una aposta ferma per les regles de govern corporatiu aplicant principis de màxima 

transparència en les relacions amb el mercat i els accionistes. 

• El desenvolupament sostenible com a pilar estratègic. 

• Un ferm compromís per mantenir una estructura financera sòlida, basada en la 

utilització de recursos financers a llarg termini. 

 

8.3. ACTIVITATS  

Actualment BruSalen conté tres àmbits d’actuació: 

a) Construcció 

Els àmbits centrals en l'àrea de construcció de l’empresa es despleguen en les activitats d'Obra 

Civil i Edificació. 

Obra Civil: és present avui en la construcció de tot tipus de grans infraestructures com ara 

carreteres, autovies, autopistes i urbanitzacions, actuacions ferroviàries, tant de llarga 

distància com de xarxes metropolitanes, obres aeroportuàries, obres hidràuliques, com 
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dessaladores, canals i dipòsits; preses i embassaments, i operacions en els sectors marítim i 

fluvial, entre les quals destaquen els ports esportius i comercials. 

Edificació: Entre les diferents tipologies de projectes que es duen a terme podem destacar la 

construcció d'edificis d'habitatges, equipaments (escoles, universitats, poliesportius,...) centres 

comercials i turístics i edificis d'oficines i industrials. 

b) Industrials 

Solucions constructives específiques per als sectors industrial, tecnològic i de serveis. Abasta 

un ventall molt extens d'activitats, que es gestionen a través de quatre divisions: 

Projectes: un procés inclou les fases següents: estudis de viabilitat tècnica i econòmica, 

enginyeria de detall, estudis tècnics de subministraments, compres tècniques, fabricació 

pròpia de components, obra civil associada, muntatge d'infraestructures, maquinària i 

instal·lacions, muntatges elèctrics i d'instrumentació. Les últimes etapes en aquesta cadena 

són el control de processos, les proves i la posada en marxa. 

Muntatges: equips dinàmics i estàtics, xarxes de canonades i contra incendis, estructures 

metàl·liques, muntatges elèctrics i instrumentació. 

Manteniment: abasta des de les actuacions predictives fins a les de tipus preventiu, correctiu o 

de parada de planta. 

Obres lineals: són la base tangible d'un transport eficaç de recursos com l'aigua, el petroli i el 

gas.  

c) Activitats de suport a la construcció, materials i paviments. 

La vocació integral de les activitats de BruSalen requereix d'una aportació continuada i eficaç 

en termes de fabricació i subministrament de materials per a la construcció: àrids, formigons, 

asfalts i prefabricats, entre altres. Oferir aquest ampli rang d'activitats de suport és la missió de 

la Divisió de Materials i Paviments. 

Actualment la Divisió inclou també empreses especialitzades en activitats concretes lligades 

estretament al subministrament de material. Entre elles, la pavimentació amb mescles 

asfàltiques, la pavimentació amb formigó, el bombament de formigó, les xarxes de reg, el 

sanejament, la urbanització, la conservació de carreteres i el manteniment de vials urbans. 

La seva contribució resulta singularment important per coordinar i garantir un 

desenvolupament òptim dels diversos projectes de l’empresa i oferir un servei global, eficaç i 

econòmicament eficient. 
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8.4. ESTRUCUTRA DE L’EMPRESA  

L’empresa esta formada per 2500 treballadors. A continuació es mostren unes taules i 

gràfiques segons les categories professionals com estan distribuïts aquests 2500 treballadors i 

les edats segons les categories. 

 

   

Gràfic 1: Número i percentatnge de traballadors segons la categoria professional. Font: pròpia. 

 

A continuació es mostra el gràfic de la mitja d’edat segons les categoreis professionals. El 

promig és de 41 anys. 

 

 

Gràfic 2: Mitjana d’edats segons el càrrec profesional. Font: pròpia. 
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8.5. TIPOLOGIA DE CLIENTS

En aquest punt es mostra en forma de gràfics la xifra 

la cartera de negocis i clients que té 

Les activitats on està present 

anterior (construcció, industrial i materials i paviments). El ti

• Administració central

• Administració autonòmica

• Administració local

• Privats 

Els valors són expressats en percentatge. 

Gràfic 3: Xifra de negocis de gestió per activitats

Gràfic 4: Xifra de negocis de 
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TIPOLOGIA DE CLIENTS I MERCAT  

En aquest punt es mostra en forma de gràfics la xifra e negocis de gestió per activitats i clients i 

la cartera de negocis i clients que té BruSalen. 

Les activitats on està present BruSalen són les que ja s’han mencionat i explicat en l’apartat 

anterior (construcció, industrial i materials i paviments). El tipus de clients de l’empresa són:

Administració central 

Administració autonòmica 

Administració local 

Els valors són expressats en percentatge.  

Xifra de negocis de gestió per activitats. Font: pròpia.

 

Xifra de negocis de gestió per clients de la construcció. Font: pròpia.
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Gràfic 5: Xifra de negocis de gestió per clients industrials

Gràfic 6: Cartera per activitats

Gràfic 7: Cartera per clients de la construcció
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Xifra de negocis de gestió per clients industrials. Font: pròpia.

 

Gràfic 6: Cartera per activitats. Font: pròpia. 

Cartera per clients de la construcció. Font: pròpia. 
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Gràfic 8: Cartera per clients industrials

8.6. SISTEMES DE GESTIÓ Q

 

� Qualitat 

 

El compromís amb la qualitat destaca amb especial intensitat entre els valors més ferms que 

caracteritzen tant l'activitat diària com l'estratègia a llarg termini 

enfocament que es beneficia de la cohesió de l'equip humà, rep una atenci

si és possible en circumstàncies i contextos d'alta competitivitat.

BruSalen entén per qualitat l'esforç que es dedica a la millora contínua en activitats, processos, 

serveis i resultats, utilitzant els recursos de manera responsable. És 

assolir els objectius empresarials, que culminen en la satisfacció del client i en el benestar de la 

societat. 

L'empresa va començar a aplicar els valors de qualitat i medi ambient a l’any 1997

llavors ha treballat en base a un sistema de qualitat d’acord amb la norma ISO 9001.

� Medi Ambient 

L' impuls a la protecció del medi ambient és un pilar imprescindible per garantir una activitat, 

unes solucions constructives i un desenvolupament empresarial a llarg termini basats en 

criteris de sostenibilitat. 

Les nostres actuacions en construcció i serveis associats assumeixen la protecció de l'entorn 

com un eix essencial de la responsabilitat social. En un pla pràctic, això es tradueix en el 

foment de la reutilització i reciclatge d

energètics com dels recursos naturals, i en la reducció dels impactes en l'entorn, garantint la 

qualitat ambiental per a les generacions futures.

85%

Cartera de clients insdustrials
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Gràfic 8: Cartera per clients industrials. Font: pròpia. 

 

SISTEMES DE GESTIÓ QUE TÉ IMPLANTATS  

El compromís amb la qualitat destaca amb especial intensitat entre els valors més ferms que 

caracteritzen tant l'activitat diària com l'estratègia a llarg termini de BruSalen

que es beneficia de la cohesió de l'equip humà, rep una atenció encara més gran 

si és possible en circumstàncies i contextos d'alta competitivitat. 

per qualitat l'esforç que es dedica a la millora contínua en activitats, processos, 

serveis i resultats, utilitzant els recursos de manera responsable. És el camí necessari per 

assolir els objectius empresarials, que culminen en la satisfacció del client i en el benestar de la 

va començar a aplicar els valors de qualitat i medi ambient a l’any 1997

a un sistema de qualitat d’acord amb la norma ISO 9001.

L' impuls a la protecció del medi ambient és un pilar imprescindible per garantir una activitat, 

unes solucions constructives i un desenvolupament empresarial a llarg termini basats en 
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com un eix essencial de la responsabilitat social. En un pla pràctic, això es tradueix en el 

foment de la reutilització i reciclatge de materials, en la minimització dels consums tant 

energètics com dels recursos naturals, i en la reducció dels impactes en l'entorn, garantint la 

qualitat ambiental per a les generacions futures. 
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La història d'aquest enfocament a la sostenibilitat té el seu inici el 1997, quan BruSalen adopta 

un sistema de gestió ambiental d'acord amb la normativa ISO 14001 de respecte i qualitat 

ambiental.  

� Seguretat i Salut 

La gestió de BruSalen atorga especial rellevància a la prevenció de riscos laborals, la finalitat es 

situa en el control del nivell de riscos relacionats amb les activitats de construcció i 

manteniment industrial, aconseguint la seva minimització i prevenint tot tipus de pèrdues. 

Aquesta visió empresarial implementa les activitats de prevenció segons tres eixos principals: 

millora constant de les condicions físiques de seguretat i salut en el treball, iniciatives de 

formació i informació articulades segons les diferents exigències del personal i compliment 

d'unes normes d'ofici que estenen els seus requisits a totes les àrees i departaments de 

l’empresa. 

Es tracta d'un procés dinàmic que requereix una actualització constant, a causa dels canvis en 

les tasques d'oficis i a la innovació tecnològica, i una posada en pràctica eficient i concreta dels 

continguts apresos en la fase de formació. 

El "treball ben fet", entès com a síntesi de compromís i eficàcia, obté el seu reconeixement, 

amb el Certificat de Seguretat i Salut Internacional OHSAS 18001 a l’any 1997. On des de 

llavors s’ha treballat en base amb el sistema de seguretat i salut OHSAS 18001. 

8.6.1. Política de qualitat, medi ambiental i de seguretat 

La direcció de BruSalen conscient de la necessitat de millorar la competitivitat i com a 

conseqüència del pla estratègic de creixement i expansió internacional, de les demandes d'una 

societat cada vegada més conscienciada i preocupada per la protecció ambiental i en el 

convenciment de que la qualitat és prioritària en el desenvolupament sostenible de les seves 

activitats, té la intenció de participar en el desenvolupament i difusió de la tecnologia, 

mostrant el seu compromís amb els seus clients i el medi ambient posant els mitjans 

necessaris per desenvolupar, implantar i mantenir un sistema integrat de Gestió de Qualitat, 

Ambiental i de Seguretat i Salut que permeti: 

• Potenciar la qualitat i la seguretat en totes les nostres activitats, i el respecte a 

l'entorn, millorant contínuament l'eficàcia del sistema integrat per aconseguir la plena 

satisfacció dels nostres client, com garantia de continuïtat i èxit de l'activitat. 

• Proporcionar un marc documental de referència amb procediments, objectius i 

indicadors associats, per un seguiment progressiu del desenvolupament dels 

processos, a fi de poder mesurar, avaluar i analitzar la gestió realitzada. 

• Compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables així com d'altres requisits 

que l'organització subscrigui relacionats amb els aspectes ambientals i amb la  

seguretat i salut dels treballadors, a l'hora de desenvolupar el seu treball. Per això la 

direcció dedicarà els recursos necessaris perquè, mitjançant la formació, es puguin 

assolir amb èxit el objectius de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut Laboral 

plantejats. 
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• Identificar els impactes ambientals derivats de les nostres activitats, i serveis analitzant 

les nostres pràctiques amb l'objectiu de prevenir i minimitzar els impactes perjudicials 

per l'entorn i prevenir la contaminació dels diferents processos de l'activitat 

constructiva. 

• Gestionar adequadament tot tipus de residus generats a les instal·lacions i obres, 

atenent especialment a aquells catalogats com a residus perillosos. Procurant al 

mateix temps la reutilització i reciclatge dels materials. 

• Reduir al màxim la producció d'emissions, sorolls i pertorbacions innecessàries en el 

desenvolupament d'actuació, minimitzant les molèsties als ciutadans i al seu entorn. 

• Establir sistemes per a la utilització d'informació procedent de l'entorn. Implementar 

una metodologia per gestionar, millorar la difusió i l'aprofitament de l'organització 

(Know-how). 
• Comprometre'ns amb la prevenció de danys i el deteriorament de la salut no només 

dels treballadors propis sinó de tots els grups d'interès relacionats amb el treball. 

• Aportar els recursos necessaris per, en primer terme eliminar els riscos laborals i en el 

seu efecte minimitzar-los fins considerar-los acceptables i, en últim terme protegir el 

treballador dels riscos presents. 

• Formar i informar als integrants de l'empresa i de les col·laboracions de tots aquells 

aspectes relacionats en els camps del Medi Ambient i la seva conservació i la Gestió de 

Qualitat, fomentant l'activitat preventiva en la execució dels processos i el treball en 

equip que permeti el desenvolupament professional i personal de tots els seus 

membres i la consecució dels resultats pretesos. 

 

Aquesta Política serà revisada periòdicament per la seva contínua adequació, és d'obligat 

compliment a tot el personal de BruSalen, així com aquelles persones que realitzin activitats en 

nom de l'Organització. Tots hauran conèixer-la i aplicar-la en el seu àmbit d'actuació 

professional. 

Desenvolupem la nostra activitat, tenint sempre present que els resultat del nostre treball 

haurà d’assegurar la satisfacció dels clients, respectar el medi ambient i cuidar de la seguretat i 

salut de les persones, com a conseqüència del treball. 

És responsabilitat de gerència i de tot el personal de BruSalen el correcte compliment 

d’aquestes directrius i la seva implantació. 

8.7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA  

L’estructura organitzativa és l’organigrama de l’empresa. S’entén com a estructura 

organitzacional els diferents models de disseny per organitzar una empresa, amb la finalitat de 

complir les metes proposades i l’objectiu desitjat. 

En el dia a dia de l'empresa, ha de dur a terme una sèrie de funcions, és a dir, fer coses. 

Algunes són rutinàries, altres no, algunes poden ser externes, altres s'han de desenvolupar 

internament per personal amb certes habilitats o coneixements. 
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I, per descomptat, aquestes funcions o activitats han de tenir un responsable, una persona que 

s'asseguri que el treball es realitzi en temps i forma., que seria la funció del caps de 

departament. 

Precisament, l'estructura ens ajuda a definir què s'ha de fer i qui ha de fer. Així, l'estructura és 

una de les bases de l'organització (o de la desorganització) de les activitats d'una empresa. 

L’estructura organitzativa de BruSalen té una Direcció General, composada per un equip 

directiu on existeixen els següents càrrecs: 

- Conseller Delegat 

- Director General 

- Subdirector General 

- Director Administratiu 

- Director de Contractació 

- Director d’activitat Internacional. 

En l’esquema següent es pot veure que l’empresa està dividida en departaments, els quals 

estan supervisats/dirigits per la Direcció General. Cada un dels departaments té un Cap de 

Departament, el qual estarà directament comunicat amb la Direcció General. 

Dins de cada Departament hi haurà els responsables de cada activitat amb els corresponents 

ajudants. 

En el departament de Producció està composat per més caps i responsables segons la divisió 

per zones de les obres. Cada zona tindrà un Cap de Grup corresponent i cada Cap de Grup 

tindrà el seu equip. Aquest equip estarà composat pels respectius caps d’obra, tècnics i 

personal directe d’obra. 

En el següent esquema es pot veure els diferents departaments que té l’empresa amb les 

funciones de cada un d’ells. 

El departament d’Administració estarà present en tots el Departament de l’empresa. 
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Figura 3: Estructura Organitzativa. Font: Cycons
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8.8. DIAGRAMA DE PROCESSOS  

Un diagrama de processos és una representació gràfica dels passos que se segueixen en tota 

una seqüència d'activitats, dins d'un procés o un procediment, identificant mitjançant símbols 

d'acord amb la seva naturalesa. 

L’esquema de la pàgina següent correspon al diagrama de processos de BruSalen. Aquest 

diagrama es divideix en dues parts. Primer la part de processos principals con inclou dos grups 

correlacionats: captació de negocis i realització d’aquest negocis. Cada part a la vegada està 

subdividida en diferents fases que s’han de seguir, amb la seva corresponent definició. 

És a dir, la primera fase de la captació de negocis seria la captació dels clients, on seguidament 

es passaria a la fase d’estudi dels pressupostos que ofereixen aquest clients. 

Un cop es tenen els clients es passaria al segon grup de realització del negoci, que correspon a 

la part de l’execució de l’obra i la entrega un cop finalitzada 

La segona part que correspon als processos de suport inclou tots el departaments de la 

empresa i el seu suport que tenen segons les fases del procés principal. Aquest suport està 

representat per símbols, serà un triangle quan el tipus de suport sigui directe. O bé un cercle 

quan el tipus de suport és secundari. 
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Figura 4: Diagrama de processos. Font: Cycons 
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9. GRUPS D’INTERÈS 

Als grups d’interès d’una empresa també se’ls pot anomenar “stakeholdres”. Stakeholders és 

un terme anglès utilitzat per primera vegada per R. E. Freeman en la seva obra: "Strategic 

Management: A Stakeholder Approach", (Pitman, 1984) per referir-se a “aquells grups socials i 

individus afectats d'una o altra forma per la existència i acció de l'empresa, amb un interès 

legítim, directe o indirecte, per la marxa d'aquesta, que influeixen al seu torn en la consecució 

dels objectius marcats i la seva supervivència”. 

La traducció d'aquesta paraula ha generat força debats, encara que són diversos els 

especialistes que consideren que la definició més correcta de stakeholder és part interessada 

(de l'anglès stake, aposta, i holder, posseïdor). Es pot definir com qualsevol persona o entitat 

que és afectada per les activitats d'una organització, per exemple, els treballadors d'aquesta 

organització, els seus accionistes, les associacions de veïns, sindicats, organitzacions civils i 

governamentals, etc. 

El diàleg amb els grups d'interès és una eina fonamental per conèixer amb precisió les 

exigències de l'entorn competitiu, preveure els riscos i aprofitar contínuament les noves 

oportunitats de negoci. 

La relació de l’empresa amb els grups d’interès ha de ser una relació efectiva, estratègica i 

alineada que condueix als següents beneficis: 

• Permetre que les empreses aprenguin dels seus grups d'interès el que genera 

millores de producte i procés. 

• Desenvolupar la confiança entre una empresa i els seus grups d'interès. 

• Permetre la combinació de recursos que resolguin els problemes i abast 

objectius que les organitzacions no poden assolir de forma independent. 

• Enfortir la capacitat per avaluar i gestionar riscos. 

• Aprendre sobre productes i serveis. 

• Millorar selecció i nivell de retenció dels empleats. 

• Aprenentatge i experiències de fonts no tradicionals. 
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ELS STAKEHOLDERS DE BRUSALEN

Després de definir la paraula stakeholder

de BruSalen, els quals es poden classificar en tres grups:

• Els grups d’interès, o stakeholders, interns.

o Treballadors 

o Accionistes i Inversors

 

• Els Grups d’interès, o stakeholder, intermitjos (són exter

directament involucrats a la cadena de valor).

o Clients 

o Proveïdors 

 

• Els grups d’interès, o stakeholders, externs.

o Govern i Administració

o Competència

o Societat / Entorn

o Medi Ambient

 

 

Figura 

Treballadors

Societat/

Entorn

Medi 
Ambient
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BRUSALEN 

Després de definir la paraula stakeholder a continuació es passa a identificar els stakeholders 

, els quals es poden classificar en tres grups: 

Els grups d’interès, o stakeholders, interns. 

 

Accionistes i Inversors 

Els Grups d’interès, o stakeholder, intermitjos (són externs a l’empresa però estan 

directament involucrats a la cadena de valor). 

Els grups d’interès, o stakeholders, externs. 

Govern i Administració 

Competència 

Societat / Entorn 

Medi Ambient 

Figura 5: Stakehorders de BruSalen. Font: pròpia 

EMPRESA

Govern i 
Administració

Accionistes i 
Inversors

Competència

Proveïdors

Clients

Treballadors

Medi 
Ambient
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En els punt següents es definiran els grups d’interès de BruSalen. Les accions que tenen relació 

amb l’estratègia de responsabilitat social , beneficis que es poden generar a partir de les 

accions del grups d’interès i les expectatives de cada un d’ells. 

Les expectatives poden ser genèriques o especifiques de cada grup d’interès. Les especifiques 

es mostren en cada apartat, però les genèriques són les comunes a tots els grups. 

Participació: la comunicació permanent i el diàleg són imprescindibles quan es vol establir una 

relació de benefici mutu i es desitja conèixer les necessitats de les parts interessades. 

Benefici mutu: les persones i grups socials que interactuen amb les empreses esperen obtenir 

contraprestacions que els permetin desenvolupar-se i progressar no només en el econòmic, 

sinó també en el social i en el medi ambiental de manera equilibrada, amb vocació de llarg 

termini i sense comprometre al desenvolupament de les generacions futures. 

Transparència informativa: el compromís amb la transparència informativa confereix un alt 

grau de confiança en les organitzacions, especialment valorat pels diferents grups d'interès 

que desitgen conèixer en tot moment determinats aspectes essencials i impacte present i futur 

de l'organització. 

9.1. GOVERN I ADMINISTRACIÓ  

Es refereix tant al govern i administració central com als governs i administracions regionals i 

locals. 

El govern i administració funcionen com fiscalitzador i regulador. Les regles imposades per ells 

mencionaran el funcionament de com ha de treballar l'empresa. Així mateix, poden funcionar 

com un aliat en projectes a través d'aliances intersectorials. 

Accions 

Algunes accions que poden dur a terme en relació a aquest grup d'interès dins de la estratègia 

de responsabilitat social són: 

• Realitzar aliances interinstitucionals i acords de cooperació. 

• Capacitar al sector públic. 

• Transferir coneixements i tecnologies. 

• Construir una agenda pública. 

Beneficis 

Alguns beneficis que es poden generar per a l'empresa a partir de les accions dutes a terme en 

relació amb al grup d'interès són: 

• Reducció de burocràcia. 

• Obertura d'oportunitats de treball social. 

• Xarxa de contactes. 
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Expectatives 

• Comprometre's amb el desenvolupament social i invertir en la Comunitat. 

• Millorar el comportament davant l’administració. 

 

9.2. ACCIONISTES I INVERSORS  

Accionista o inversor, és aquella persona natural o jurídica que inverteix a l'empresa. 

S’han de tenir en consideració perquè les accions i decisions de la direcció de l’empresa 

afectaran a la seva inversió positivament o negativament i afectaran el seu procés de presa de 

decisions. 

Accions 

 

Algunes accions que es poden dur a terme en relació a aquest grup d'interès dins de 

l’estratègia de responsabilitat social són: 

• Incorporar la RSC en el model de gestió de l'empresa. 

• Adoptar pràctiques de Bon Govern Corporatiu. 

• Informar resultats de sostenibilitat (Informe de sostenibilitat). 

• Comptabilitzar inversió - despeses per destinació. 

• Incloure representants dels stakeholders o grups d'interès en comitès o directoris. 

• Auditoria d'accions de RSC. 

Beneficis 

 

Alguns beneficis que es poden generar per a l'empresa a partir de les accions dutes a terme en 

relació amb el accionistes i inversors són: 

• Incrementa valor d'intangibles i fa a l'empresa més atractiva per als inversors. 

• Genera informació per a la presa de decisions. 

• Millora el desenvolupament financer i comercial. 

• Permet conèixer les expectatives dels grups d'interès. 

• Converteix a l'empresa en agent de canvi promovent la incorporació de la RSC. 

Expectatives 

• Subministrar informació transparent de l’empresa en el mercat. 

• Assegurar practiques ètiques cap als proveïdors i clients. 
 
 

9.3. COMPETÈNCIA  

Empreses del mateix sector que ofereixen productes i serveis similars als productes per una 

altra empresa, als potencialment mateixos clients o consumidors. Per tal de captar nous clients 

o poder satisfer les noves necessitats dels actuals, sorgeixen, de vegades, les aliances 
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temporals entre competidors, que, d'altra banda, fan possible assolir estàndards de qualitat, 

no sempre realitzables de forma individual. 

Accions 

 

Algunes accions que es poden dur a terme en relació a aquest grup d'interès dins de 

l’estratègia de responsabilitat social són: 

• Assumir lideratge en el desenvolupament econòmic, social i medi ambiental dels llocs 

on treballa l’empresa. 

• Les activitats de RSC son voluntàries i s’adapten a l’àmbit de la millora de la 

competitivitat. 

Beneficis 

Alguns beneficis que es poden generar per a l'empresa a partir de les accions dutes a terme en 

relació amb la competència són: 

• Estudi de la competència per millorar el producte o servei de l’empresa vers als 

competidors. 

• Tenir el millor producte o servei equival a tenir mes clientela o consumidors. 

Expectatives 

• Fer un ús responsable del poder en el mercat amb integritat i ètica. 

 

9.4. PROVEÏDORS  

Són totes aquelles persones naturals o jurídiques que subministren de béns o serveis a 

l'empresa. 

La forma en què l'empresa es relaciona amb ells afectarà la seva forma de treball. Així mateix, 

el seu comportament pot afectar el desenvolupament de l'empresa i la qualitat dels seus 

productes o serveis. 

Accions 

Algunes accions que poden dur a terme en relació als proveïdors dins de l’estratègia de 

responsabilitat social són: 

• Incentivar les pràctiques de RS en els proveïdors mitjançant l'adaptació de criteris de 

selecció. 

• Establir polítiques que permetin millorar el negoci dels proveïdors. 

• Transferir coneixements. 
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Beneficis 

Alguns beneficis que es poden generar per a l'empresa a partir de les accions dutes a terme en 

relació amb aquest grup d’interès són: 

• Proveïdors millor capacitats. 

• Reducció de riscos. 

• Productes de major qualitat com a resultat dels recursos de millor qualitat. 

Expectatives 

• Reciprocitat d’obligacions, construir relacions de mutu benefici i llarg termini. 

• Donar suport a proveïdors locals. 

 

9.5. CLIENTS  

Els clients o consumidors són aquells que compraran i utilitzaran els productes o serveis que 

produeix l'empresa. 

La qualitat dels productes o serveis oferts per l'empresa i la forma de promocionar-los 

afectaran la percepció que els clients o consumidors tenen de l'empresa i la seva decisió de 

compra i poden, a més, causar un impacte en la seva vida quotidiana. Així mateix, les seves 

decisions influiran directament en l'èxit de l'empresa. 

Accions 

Algunes accions que poden dur a terme en relació al grup d'interès dels clients dins de 

l’estratègia de responsabilitat social són: 

• Màrqueting amb causa social. 

• Màrqueting responsable. 

• Adopció de Sistemes de Qualitat (ISO 9000). 

• Creació de productes o serveis adaptats a les necessitats dels diferents clients. 

Beneficis 

Alguns beneficis que es poden generar per a l'empresa a partir de les accions dutes a terme en 

relació amb aquest  grup d'interès són: 

• Clients satisfets i fidels. 

• Millor reputació i imatge de l'empresa. 

• Diferenciació i posicionament. 

• Augmenta la demanda pel producte. 

• Redueix riscos de mercat. 

• Incrementa la rendibilitat. 

• Desenvolupa nous productes. 
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Expectatives 

• Fomentar la comunicació fluida entre empresa – client. 

• Sensibilitat social i mediambiental. 

• Garantir la seguretat (salut, mediambiental i social) i la qualitat del servei. 

 

9.6. TREBALLADORS  

Persones que desenvolupen la seva feina l'organització amb un contracte, laboral o 

professional, i una retribució dinerària i / o en espècie. En funció del tipus de treball realitzat, 

el sector d'activitat i les pròpies peculiaritats de l'organització poden distingir diverses 

categories laborals. 

Els treballadors es poden agrupar en dos grans grups: directius i no directius. 

El terme treballador és prou genèric com per abastar tant als treballadors com a aquelles altres 

persones que no estan acollides per una organització ocupadora, com per exemple el 

treballador per compte propi i el professional de lliure exercici, o aquells altres els quals tenen 

una relació contractual amb una empresa ocupadora intermediària.  

Els treballadors o professionals que facturen els seus serveis a l'empresa s'enquadren en el 

grup d'interès de proveïdors.  

Els treballadors es troben habitualment representats pels sindicats de treballadors, creant en 

les empreses comitès de treballadors. 

Accions 

Algunes accions que poden dur a terme en relació al grup d'interès dins de l’estratègia de 

responsabilitat social són: 

• Balanç de vida laboral i vida familiar. 

• Voluntariat corporatiu. 

• Capacitació i Desenvolupament Professional. 

• Adoptar Normes de Seguretat i Salut Laboral (SA 8000). 

• Negociació col·lectiva. 

Beneficis 

Alguns beneficis que es poden generar per a l'empresa a partir de les accions dutes a terme en 

relació amb el grup d'interès dels treballadors són: 

• Treballadors millor capacitats. 

• Reducció de costos per rotació de personal. 

• Treballadors més motivats, creatius i fidels. 

• Desenvolupament d'habilitats en els treballadors que generen major productivitat i 

beneficis per a l'empresa. 
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• Millor relació amb el client com a resultat del millor tracte per part dels treballadors de 

l'empresa. 

• Atracció dels millors professionals. 

Expectatives 

• Mantenir l’entorn i les condicions de treball segures i saludables. 

• Facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. 

• Fomentar la igualtat d’oportunitats. 

• Desenvolupar-se professionalment en una empresa de prestigi (feina segura, 
oportunitat de negoci, bon salari). 

 
 

9.7. SOCIETAT / ENTORN  

La societat/entorn es compon per les persones que viuen al voltant del lloc on opera o on es 

distribueix els serveis de l’empresa. De vegades la comunitat és fàcil de delimitar, altres 

vegades la comunitat és tot el país o el món. 

Les accions impactaran en la seva vida quotidiana. Les seves accions poden afectar la reputació 

de l’empresa i dificultar el desenvolupament de les tasques o pot generar llaços d'aliança i 

col·laboració mútua. 

Accions 

Algunes accions que poden dur a terme en relació al grup d'interès dins de l’estratègia de 

responsabilitat social són: 

• Establir el diàleg amb els líders de la comunitat. 

• Prendre coneixement dels costums, creences, cultura i problemàtica de la comunitat 

on opera. 

• Identificar possibles conflictes d'interès. 

• Divulgar les activitats i polítiques de l'empresa. 

• Generar programes de desenvolupament local (econòmics i socials). 

• Divulgar l'impacte econòmic, social i ecològic de l'activitat. 

• Conèixer a les ONG's que vetllen per la comunitat. 

Beneficis 

Alguns beneficis que es poden generar per a l'empresa a partir de les accions dutes a terme en 

relació amb el grup d'interès comú són: 

• Comunicació directa amb el seu entorn. 

• Crear una imatge positiva o millorar la imatge de l'empresa. 

• Propiciar la generació d'aliances. 

• Evitar riscos i conflictes. 

• Desenvolupar relacions amb la comunitat, relació sostenible. 
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Expectatives 

• Comprometre's amb el desenvolupament social i invertir en la comunitat. 

• No exposar a la comunitat a perills no raonables en forma de contaminació, 

vessaments tòxics o similars. 

 

9.8. MEDI AMBIENT  

Es refereix a l'entorn directe on l'empresa opera o distribueix els seus productes o serveis. 

També se li coneix com "generacions futures" perquè es tracta del que deixarem per a ells.  

El medi ambient no és en si mateix qui prendrà decisions, però el representen una sèrie 

d'organitzacions o institucions. Les accions de l'empresa poden contribuir a preservar o 

deteriorar-lo. En ell es troben i generen els recursos primaris de l'empresa i és indispensable 

per a la sostenibilitat.  

Accions  

Algunes accions que poden dur a terme en relació amb el grup d'interès dins de l’estratègia de 

responsabilitat social són: 

• Adopció del Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001. 

• Eco eficiència. 

• Producció més neta (estratègia ambiental integrada aplicada a processos, 

productes i serveis). 

• Implementar com a política de l'empresa les 3 R's. 

o Reciclar  

o Reduir  

o Reutilitzar 

Beneficis 

Alguns beneficis que es poden generar per l'empresa a partir de les accions dutes a terme en 

relació amb el grup d'interès són:  

• Menor consum d'energia i aigua (menor cost). 

• Substitució de materials (menor impacte).  

• Reciclatge de materials. 

• Millor imatge de l'empresa. 

• Operació més segura i normalitzada.  

• Millor estat d'instal·lacions. 

Expectatives 

• Gestionar el consum de recursos. 

• Minimitzar els residus i emissions. 
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GRUP 
D'INTERÈS 

ACCIONS BENEFICIS EXPECTATIVES 

Govern i 
Administració 

Realitzar aliances 
interinstitucionals i 
acords de cooperació. 

Reducció de burocràcia. Comprometre's amb el 
desenvolupament social i 
invertir en la Comunitat. 

Capacitar al sector públic. Obertura d'oportunitats 
de treball social. 

Millorar el comportament 
davant l’administració. 

Transferir coneixements i 
tecnologies. 

 Xarxa de contactes.  

Construir una agenda 
pública.   

  

Accionistes i 
Inversors 

Incorporar la RSC en el 
model de gestió de 
l'empresa. 

Incrementa valor 
d'intangibles i fa a 
l'empresa més atractiva 
per als inversors. 

Subministra informació 
transparent de l’empresa 
en el mercat. 

Adoptar pràctiques de 
Bon Govern Corporatiu. 

Genera informació per a 
la presa de decisions. 

Assegurar pràctiques 
ètiques caps als 
proveïdors i clients. 

Informar resultats de 
sostenibilitat (Informe de 
sostenibilitat). 

Millora el 
desenvolupament 
financer i comercial. 

 

Comptabilitzar inversió - 
despeses per destinació. 

Permet conèixer les 
expectatives dels grups 
d'interès. 

  

 Incloure representants 
dels stakeholders o grups 
d'interès en comitès o 
directoris.. 

 Converteix a l’empresa 
en agent de canvi 
promovent la 
incorporació de la RSC. 

  

 Auditoria d'accions de 
RSC. 

   

Competència 

Assumir lideratge en el 
desenvolupament 
econòmic, social i medi 
ambiental dels llocs on 
treballa l’empresa. 

Estudi de la competència 
per millorar el producte o 
servei de l’empresa vers 
als competidors. 

Fer un ús responsable del 
poder en el mercat amb 
integritat i ètica. 

 Les activitats de RSC son 
voluntàries i s’adapten a 
l’àmbit de la millora de la 
competitivitat. 

Tenir el millor producte o 
servei equival a tenir mes 
clientela o consumidors. 

 

Proveïdors 

Incentivar les pràctiques 
de RS en els proveïdors 
mitjançant l'adaptació de 
criteris de selecció. 

Proveïdors millor 
capacitats. 

Reciprocitat 
d’obligacions. Construir 
relacions de mutu 
benefici i llarg termini. 

Transferir coneixements. Reducció de riscos. Donar suport a 
proveïdors locals. 
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Establir polítiques que 
permetin millorar el 
negoci dels proveïdors.  

Productes de major 
qualitat com a resultat 
dels recursos de millor 
qualitat. 

 

Clients 

Màrqueting amb causa 
social. 

Clients satisfets i fidels. Fomentar la comunicació 
fluida entre empresa – 
client. 

Màrqueting responsable. Millor reputació i imatge 
de l'empresa. 

Sensibilitat social i 
mediambiental. 

Adopció de Sistemes de 
Qualitat (ISO 9000). 

Diferenciació i 
posicionament. 

 

Creació de productes o 
serveis adaptats a les 
necessitats dels diferents 
clients. 

Augmenta la demanda 
pel producte. 

  

  Redueix riscos de mercat.   

  Incrementa la 
rendibilitat. 

  

  Desenvolupa nous 
productes. 

  

Treballadors 

Balanç de vida laboral i 
vida familiar. 

Treballadors millor 
capacitats. 

Mantenir l’entorn i les 
condicions de treball 
segures i saludables. 

Voluntariat corporatiu. Reducció de costos per 
rotació de personal. 

Facilitar la conciliació de 
la vida familiar i laboral. 

Capacitació i 
Desenvolupament 
Professional. 

Treballadors més 
motivats, creatius i fidels. 

Fomentar la igualtat 
d’oportunitats. 

Adoptar Normes de 
Seguretat i Salut Laboral 
(SA 8000). 

Desenvolupament 
d'habilitats en els 
treballadors que generen 
major productivitat i 
beneficis per a l'empresa. 

Desenvolupar-se 
professionalment en una 
empresa de prestigi 
(feina segura, oportunitat 
de negoci, bon salari). 

Negociació col·lectiva. Millor relació amb el 
client com a resultat del 
millor tracte per part dels 
treballadors de 
l'empresa. 

 

  Atracció dels millors 
professionals. 
 
 

  

 
 
 

Establir el diàleg amb els 
líders de la comunitat. 

Comunicació directa amb 
el seu entorn. 

Comprometre's amb el 
desenvolupament social i 
invertir en la comunitat. 
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Societat / 
Entorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre coneixement 
dels costums, creences, 
cultura i problemàtica de 
la comunitat on opera. 

Crear una imatge positiva 
o millorar la imatge de 
l'empresa. 

No exposar a la 
comunitat a perills no 
raonables en forma de 
contaminació, 
vessaments tòxics o 
similars 

Identificar possibles 
conflictes d'interès. 

Propiciar la generació 
d'aliances. 

 

Divulgar les activitats i 
polítiques de l'empresa. 

Evitar riscos i conflictes.  

Generar programes de 
desenvolupament local 
(econòmics i socials). 

Desenvolupar relacions 
amb la comunitat, relació 
sostenible. 

 

Divulgar l'impacte 
econòmic, social i 
ecològic de l'activitat. 

   

Conèixer a les ONG's que 
vetllen per la comunitat. 

   

Medi 
Ambient 

Adopció del Sistema de 
Gestió Ambiental ISO 
14001. 

Menor consum d'energia 
i aigua (menor cost). 

Gestionar el consum de 
recursos. 

Eco eficiència. Substitució de materials 
(menor impacte).  

Minimitzar els residus i 
emissions. 

Producció més neta 
(estratègia ambiental 
integrada aplicada a 
processos, productes i 
serveis). 

Reciclatge de materials.   

Implementar com a 
política de l'empresa les 3 
R's. (Reduir, Reciclar, 
Reutilitzar) 

Millor imatge de 
l'empresa. 

  

  Operació més segura i 
normalitzada.  

  

  Millor estat 
d'instal·lacions. 

  

 

Taula 7: Accions, beneficis i expectatives dels satkeholders de BruSalen. Font: pròpia. 
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10.  PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 

Per gestionar bé la responsabilitat social d'una empresa cal integrar en la seva estratègia un 

pla de responsabilitat social corporativa, per això el més recomanable és establir unes 

directrius de gestió per tal de garantir uns principis ètics i de respecte a les persones, a la 

societat i al medi ambient. 

Es pot plasmar bàsicament en un document de gestió i avaluació que servirà per comunicar i 

rendibilitzar les accions de l'empresa que busquin el triple objectiu de:  

• generar valor per als accionistes. 

• per a la societat en general. 

• per al medi ambient. 

Els passos a seguir per realitzar un Pla Estratègic de RSC són: 

1. Identificar quines són les Oportunitats de Millora, per això es pot fer un llistat amb les 

accions socials que l’empresa realitza. 

2. Identificació dels grups d’interès (clients, treballadors, proveïdors...) el més senzill es 

establir quines són les interrelacions amb cada grup i dialogar amb ells per saber el 

que demanen, que és el que té dret a percebre de l'empresa i que és el que han 

d'aportar a nosaltres i a la resta de grups. 

3. Concretar objectius. L'objectiu principal del Pla Estratègic de Responsabilitat Social 

Corporativa d'una empresa és establir unes directrius de gestió per tal de garantir uns 

principis ètics i de respecte a les persones, a la societat i al medi ambient. 

4. Plans d’accions, un cop els objectius són clars. També s’ha de designar als 

responsables de dur-los a terme, les etapes i terminis, els recursos amb els que 

comptaran els resultats esperats i com es mesuraran.  

5. Publicar els resultats. Això es realitza a través d’una Memòria de Sostenibilitat per 

comunicar de forma sistemàtica i transparent les accions socials que realitza 

l'empresa. En principi s'aconsella que aquesta memòria es faci cada dos anys i que 

consti de 3 punts clau, en primer lloc el triple compte de resultats és a dir l'equilibri 

entre els balanços mediambiental, econòmic i social. En segon lloc el compromís 

absolut amb els grups d'interès o stakeholders i en tercer lloc les pautes d'actuació i 

indicadors de la dimensió econòmica mediambiental i social de les activitats, 

productes i serveis que ofereix l'empresa. 

La credibilitat de la memòria augmenta si supera auditories de organismes especialitzats com 

per exemple Global Reporting Initiative (GRI). 

Per a que el pla sigui un èxit, els directius de l’empresa han d’involucrar-se a tots els nivells 

representant a la companyia i fomentant les polítiques de RSC, i òbviament és imprescindible 

que l’empresa beneficiï a la societat a través de les accions del pla. 
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10.1. GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)  

GRI és una organització no governamental amb múltiples grups d'interès. Va ser fundada per 

CERES i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) l'any 1997 als Estats 

Units d'Amèrica. L'any 2001, el GRI va traslladar les seves oficines a Amsterdam, els Països 

Baixos, on actualment es troba el Secretariat. GRI compta amb oficines regionals ("Focal 

Points") a Austràlia, Brasil, Xina, Índia i els Estats Units, i a més, compta amb una xarxa de més 

de 30.000 persones a nivell mundial. 

El Global Reporting Initiative (GRI) impulsa l'elaboració de memòries de sostenibilitat en tot 

tipus d'organitzacions. El GRI produeix un complet marc per a l'elaboració de memòries de 

sostenibilitat, el qual és àmpliament utilitzat a nivell mundial. El Marc, el qual inclou les Guies 

per a l'elaboració de Memòries, estableix els principis i indicadors que les organitzacions 

poden utilitzar per mesurar i donar a conèixer el seu acompliment econòmic, mediambiental i 

social. El GRI està compromès en la constant millora i increment de l'ús de les Guies, les quals 

estan disponibles per al públic de manera gratuïta. 

La Visió de GRI 

Una economia global sostenible on les organitzacions gestionen responsablement el seu 

acompliment i impactes econòmics, ambientals i socials, i comuniquen el seu acompliment 

d'una manera transparent. 

La Missió de GRI 

Fer de l'elaboració de memòries de sostenibilitat una pràctica estàndard proporcionant 

orientació i suport a les organitzacions. 

Aliances de GRI 

El GRI manté Aliances Estratègiques Globals amb l'Organització per la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmic (OCED), el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient 

(PNUMA) i el Pacte Mundial de les Nacions Unides (United Nations Global Compact (UNGC). 

 

El GRI i les Guies per a l'Elaboració de Memòries del GRI estan connectades amb la Iniciativa de 

la Carta de la Terra, la Corporació Financera Internacional (CFI), Organització Internacional per 

a l'Estandardització (ISO) i la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i 

Desenvolupament (UNCTAD). 

� Què és una Memòria de Sostenibilitat per a GRI? 

Una memòria de sostenibilitat exposa informació sobre l'acompliment econòmic, ambiental 

social i de govern d'una organització. Cada vegada un major nombre de companyies volen fer 

les seves operacions més sostenibles, per això estableixen processos per a l'elaboració de 

memòries de sostenibilitat que permeten mesurar l'acompliment, establir metes i gestionar els 

canvis necessaris. Una memòria de sostenibilitat és la plataforma clau per comunicar impactes 

de sostenibilitat positius i negatius i, per capturar informació que pot influenciar la política de 

l'organització, la seva estratègia i les seves operacions, de manera contínua. 
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� Perquè les companyies elaboren memòries? 

Les companyies i organitzacions elaboren memòries per diverses raons, entre elles: 

• Incrementar la comprensió sobre els riscos i les oportunitats que confronten. 

• Millorar la seva reputació i la lleialtat a la marca. 

•  Facilitar als grups d'interès la comprensió sobre el desenvolupament i els impactes de 

sostenibilitat. 

• Emfatitzar la relació entre l'acompliment financer i no financer. 

• Influenciar les polítiques i l'estratègia gerencial a llarg termini, així com els plans de 

negocis. 

• Comparar i avaluar l'acompliment en matèria de sostenibilitat pel que fa al que 

estableix les lleis, normes, codis, normes de funcionament i iniciatives voluntàries. 

• Demostrar com l'organització influència i és influenciada per expectatives relacionades 

al desenvolupament sostenible. 

• Comparar l'exercici internament al llarg del temps, així com amb altres organitzacions. 

• Complir amb regulacions nacionals o amb requeriments de les borses de valors. 

 

� El Marc GRI per a l’elaboració de Memòries de Sostenibilitat 

El Marc GRI per a l'elaboració de Memòries de Sostenibilitat és el nom que se li dóna al conjunt 

de materials oferts pel GRI. El marc consisteix en les Guies per a l'elaboració de Memòries de 

Sostenibilitat, els Suplements Sectorials i els Protocols Tècnics i de Contingut de la Memòria. El 

Marc pot ser aplicat per organitzacions de diferents tipus i grandària, de qualsevol sector o 

regió. Ha estat utilitzat per milers d'organitzacions al llarg del món com a base per l'elaboració 

dels seus informes de sostenibilitat. 

Existeixen unes guies i uns protocols d’indicadors del Marc de GRI per a l’elaboració de 

memòries de sostenibilitat. També hi ha una orientació específica per a sectors anomenats 

“Suplements Sectorials”, els quals són versions de les Guies GRI ajustades a cada sector. 

� Verificació del nivell d’aplicació 

El GRI ofereix un servei de verificació del Nivell d'Aplicació de les Guies GRI. 

El nivell d'Aplicació defineix en quina mesura s'han incorporat els elements del contingut de les 

Guies GRI en l'elaboració de la memòria de sostenibilitat. Hi ha tres nivells d'aplicació: A, B i C. 

Aquests nivells es refereixen al nombre i seccions de la Guia per a l'Elaboració de Memòries de 

Sostenibilitat que han estat utilitzades en l'elaboració de la memòria. 

En publicar la seva memòria, les organitzacions indiquen el Nivell d'Aplicació de la seva 

memòria. El Servei de Verificació del Nivell d'Aplicació del GRI confirma el nivell declarat per 

l'organització. 
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Figura 6 : Nivells d’Aplicació de les Guies GRI. Font: Global Reporting Initiative (GRI) 
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11.  PLA DE RSC DE BRUSALEN 

11.1. POLÍTICA DE RSC  

Actualment un dels objectius principals per al correcte funcionament d'una organització és la 

consideració de tots aquells aspectes que permetin qualificar a una empresa com a socialment 

responsable. El desenvolupament econòmic ha de ser compatible amb el compromís social i el 

respecte al medi ambient, de manera que es satisfacin les necessitats presents sense 

comprometre les necessitats futures, contribuint així a un desenvolupament sostenible i 

revertint en la pròpia societat part del benefici que s'hi origina. 

L’empresa treballa amb la finalitat de crear valor sostenible articulat sobre els tres eixos que 

constitueixen la base del seu desenvolupament: l'econòmic, el social i l'ambiental. L’abast 

d'aquest objectiu es realitza en primer lloc, traslladant a la gestió diària de l'empresa les 

inquietuds i el compromís social i solidari que comparteixen tots els grups socials i treballadors 

de l'empresa, i adequant contínuament els sistemes de gestió de processos per adaptar-los als 

cada vegada més exigents requeriments normatius, a través de l'avaluació dels impactes de les 

nostres activitats sobre la societat i l'entorn. 

BruSalen desenvolupa les seves activitats des de l'ètica empresarial i el respecte a la relació 

amb els seus grups d'interès i el compromís d'actuar de forma responsable i sostenible, a fi de 

generar riquesa i benestar per a la societat. 

Per això, l'estratègia de responsabilitat social corporativa ha de servir per dinamitzar, enfortir i 

millorar el compromís de BruSalen amb els seus grups d'interès, amb les comunitats i els 

mercats on opera i amb l'entorn medi ambiental en general. 

PRINCIPIS 

• Respondre a les principals preocupacions dels grups amb els quals l'empresa es 

relaciona, donant suport a les iniciatives i projectes de caràcter humanitari promoguts 

pels seus empleats, responent a les expectatives dels seus clients en el que fa al 

respecte a una nova sèrie de valors, i al major nivell de compromís buscat per 

l'accionista, que no només espera rendibilitat, sinó també identificar-se amb els valors 

que defensa i practica l'empresa on inverteix el seu capital. 

• Complir en tot cas la normativa vigent en els països on opera, adoptant normes i 

directrius internacionals en aquells països on no existeixi un desenvolupament 

normatiu adequat.  

• Afavorir la transparència i les regles del lliure mercat, rebutjant tot comportament 

deslleial o acte que restringeixi la lliure competència, les pràctiques de suborn o 

corrupció, o qualsevol altra actuació amb la finalitat d'obtenir avantatges empresarials. 

• Dirigir les accions a la generació del màxim valor per a la societat i els seus grups 

d'interès per l’aplicació dels principis corporatius, assegurant la transparència del 

procés.  

• Participar activament en accions socials i projectes, tant interns com externs, de 

voluntariat corporatiu, desenvolupament cultural, socioeconòmic, d'educació, d'esport 
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i de qualsevol altra àrea que afavoreixi el desenvolupament humà i fomenti la cohesió 

social i el benefici de col·lectius desfavorits.  

• Impulsar l'aplicació de les millors pràctiques en matèria de govern corporatiu, basades 

en la transparència empresarial i la confiança mútua amb accionistes i inversors.  

• Consolidar el compromís de protecció del medi ambient per a totes les activitats 

productives de BruSalen, mitjançant una política que contempli la prevenció i el 

control de la contaminació industrial per aplicació del principi de millora contínua, 

fomentant els usos sostenibles dels recursos, defensant la biodiversitat i promovent la 

informació i implantació d'aquesta cultura.  

• Gestionar adequadament la utilització dels recursos naturals i el maneig dels residus, 

abocaments i emissions derivats del desenvolupament de l'activitat empresarial, tenint 

en compte en tot moment la legislació i normativa vigents en cada país on opera.  

• Refermar el respecte dels drets humans en tots els àmbits d'activitat de BruSalen, des 

de la llibertat d'afiliació sindical fins al dret a la negociació col·lectiva i, amb caràcter 

general, el suport a iniciatives que impedeixin la realització de treballs forçosos i 

contribueixin a eradicar el treball infantil o qualsevol altra forma de possible 

discriminació.  

• Promoure el desenvolupament professional dels empleats de BruSalen, perquè 

exerceixin el seu treball en condicions de seguretat i salut, amb igualtat de tracte i 

d'oportunitats, equitat i respecte a la diversitat, sempre amb l'objectiu de facilitar la 

conciliació de la vida personal i laboral.  

• Comunicar les polítiques socialment responsables de BruSalen i de les àrees de negoci 

a través d'informes que es publicaran amb caràcter anual o biennal. 

 

11.2. OBJECTIUS DE LA RSC  

L'objectiu bàsic de la RSC és subministrar elements de direcció i gestió consistents per al 

desenvolupament d'un model d'empresa sostenible, que satisfaci les necessitats dels grups 

d'interès i que generi externalitats socialment responsables, tot això sense oblidar que s'ha de 

permetre una generació de beneficis suficients, sense necessitat de buscar la seva 

maximització. 

Els objectius de la RSC estan vinculats a les necessitats dels grups d'interès o "stakeholders".  

11.3. CODI ÈTIC I DE CONDUCTA  

l’Objectiu del codi ètic i de conducta es establir uns principis bàsics que s’ha d’atenir el 

comportament dels integrants de BruSalen. 

Es fonamenta amb una sèrie de principis d’actuació que sorgeixen des dels valors corporatius 

que han d’orientar el treball, la utilització de recursos i l’ocupació diària de tots els 

professionals de BruSalen. 
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Aquest codi està dirigit a tots els treballadors, professionals, entitats i organitzacions lligades a  

BruSalen. Conèixer i complir les normes d’aquest codi es un requisit indispensable per a cada 

treballador de l’empresa. 

La innovació, la qualitat i el creixement són el resultat. El treball que es desenvolupa a 

BruSalen no finalitza en complir els objectius establerts, sinó que sempre està present la 

necessitat de superació i el repte de convertir constantment el coneixement en valor. 

L’èxit de BruSalen depèn del treball dels seu treballadors i de la capacitat de projectar els seus 

valors i la seva cultura. El comportament professional i empresarial del les entitats i persones 

referides anteriorment hauran d’atenir-se als següents principis bàsics: 

INTEGRITAT 

La integritat suposa actuar de bona fe i establir relacions professional basades en la 

transparència i en l’ètica, lo que implica: 

- Actuar respectant i complint les lleis i normatives vigents que ens siguin aplicables en 

els països on desenvolupem la nostra activitat, així com els procediments i normes 

internes que tingui BruSalen en cada moment. 

- Mantenir la confidencialitat de la informació amb què es treballa, incloent 

know - how, propietat intel·lectual i industrial i altres actius intangibles propietat de 

BruSalen. 

- No participar en suborns ni acceptar regals de autoritats i / o funcionaris públics ni 

oferir o concedir a aquests ni a directius, empleats o col·laboradors d'entitats alienes 

un benefici o avantatge de qualsevol naturalesa que estigui fora dels lícits en el 

desenvolupament de les relacions comercials, administratives o professionals en les 

que participi BruSalen. 

- Mantenir i garantir la imparcialitat en l'exercici de les nostres funcions, 

responsabilitats i decisions professionals, especialment davant qualsevol situació que 

pogués comportar un conflicte d'interès, entenent aquest com tota situació en la qual 

l'empleat pugui, directament o indirectament, obtenir un benefici personal o pogués 

donar-se una contraposició entre els interessos propis i els de BruSalen. 

- Tenir cura, utilitzar i gestionar adequadament els recursos (tecnològics, econòmics i 

materials, entre altres) que BruSalen posa a disposició per al desenvolupament de les 

tasques professionals. 

- Col·laborar en el bon funcionament dels sistemes de control intern i d'altres 

procediments destinats a identificar o corregir deficiències o debilitats en els sistemes 

de compliment, integritat i control de BruSalen. 

- Transmetre sempre informació veraç i fidel de la gestió segons els principis aplicables 

o generalment acceptats, especialment en matèria financera i comptable, i tenir en tot 

moment una comunicació clara, tant interna com externa, basant-se en informació 

veraç i contrastada. 
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PROFESSIONALITAT 

- Protegir i difondre internament el coneixement com el més valuós actiu i base per a la 

millora del treball. 

- Complir amb excel·lència els màxims estàndards de qualitat i satisfer les expectatives 

dels nostres grups d'interès. 

- Ser proactius per estar ben informats respecte de tot allò que, amb caràcter general, 

es refereixi a BruSalen o a l’activitat professional i pugui significar oportunitats de 

desenvolupament, creixement i millora de la competitivitat. 

- Demostrar i exigir imparcialitat davant de tercers i entre els treballadors mateixos, així 

com independència de qualsevol poder polític i / o econòmic. 

- Generar un ambient de treball estimulant, col·laboratiu i gratificant, basat en el 

treball en equip, on el mèrit sigui recompensat i que animi a les persones a donar el 

màxim i a millorar cada dia. 

- Desenvolupar l’activitat professional sense la influència de l'alcohol o les drogues. 

- Mostrar una manera de vestir d'acord amb el context professional en el qual ens 

trobem i cuidar l'aspecte personal. 

 

RESPECTE 

 

- Respectar i fomentar constantment els principis d'igualtat d'oportunitats, diversitat, 

respecte a les persones i no discriminació (per raça, sexe, idioma, religió, discapacitat, 

orientació sexual, opinió, origen, posició econòmica, naixement, afiliació sindical o 

qualsevol altra condició, circumstància personal o social). 

- Abolició del treball infantil, BruSalen no admet el treball infantil. L’empresa no 

recorrerà al treball infantil ni incorporarà a la seva activitat empresarial cap producte o 

servei procedent del mateix i vetllarà pel compliment de les disposicions de la 

Organització Internacional del Treball (OIT) en relació amb el treball de menors d'edat.  

- Respectar el dret a la intimitat dels nostres professionals en totes les seves 

manifestacions, amb especial atenció a la informació de caràcter personal. 

- Respectar el medi ambient, identificant, gestionant i minimitzant el risc i impacte 

ambiental que l’activitat pugui generar. 

- Protegir la salut, la prevenció de riscos laborals i el benestar en totes les activitats 

realitzades per BruSalen i demanar l’aplicació per les empreses col·laboradores amb 

les quals s’opera en base a les normes i polítiques en matèria de seguretat i salut en el 

treball de BruSalen. 

- Desenvolupar l’activitat professional complint les funcions i objectius que es tinguin 

assignats de manera que es pugui conciliar-la amb les obligacions i activitats no 

laborals. 
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11.4. ACTIVITATS DE LA RSC  

Les activitats del Pla de Responsabilitat Social Corporativa tenen per objectiu principal complir 

amb les expectatives dels grups d’interès. 

Aquestes activitats es classifiquen en les següents línies estratègiques: 

1. Societat / Territori. 

2. Entorn empresarial / sector i competència. 

3. Lloc de treball. 

4. Proveïdors i clients. 

5. Minimitzar l’impacte ambiental i millorar la seguretat i salut. 

 

1. Societat / Territori 

Involucrar-se amb les comunitats on opera. L'empresa percep i s'instrumenta el compromís i 

responsabilitat amb la seva comunitat; identifica les expectatives de la comunitat, propicia 

l'involucrament dels integrants, autoritats i organitzacions de la comunitat. Impulsa la sinergia 

entre sectors per multiplicar resultats. 

1.1. Participació i involucració en les iniciatives de sostenibilitat i RSC que duen a terme les 

administracions locals, autonòmiques i nacionals. 

1.2. Col·laborar amb els governs, ONG i altres agents socials en projectes i activitats 

relacionats amb el desenvolupament social, la conservació del medi ambient i la 

seguretat laboral.  

1.3. Promoure el voluntariat. Assignar determinades hores de treball a l'any per a la 

realització de tasques de voluntariat en alguna organització de l’entorn de l’activitat 

que vetlli pels seus ciutadans, donant suport en diferents àmbits: medi ambient, 

grups vulnerables, educació, salut. 

 

2. Entorn empresarial /sector i competència 

L’empresa ha d’establir bones relaciones amb la competència i en el sector on opera, per tal de 

saber la manera de treballar d’aquests i poder millorar per poder oferir millor servei que la 

competència. 

2.1. Utilitzar eines de divulgació massiva i baix cost com la pàgina web de l’empresa o les 

xarxes socials per subministrar informació transparent que reflecteixi la imatge fidel 

de la situació de l’empresa. 

2.2. Compartir amb altres empreses les bones pràctiques en RSC. 
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3. Lloc de treball 

Promoure i establir com a prioritat la qualitat de vida a BruSalen. L'empresa crea un ambient 

de treball favorable, estimulant, segur, creatiu, no discriminatori, participatiu, en què tots els 

seus membres interactuen sota bases justes d'integritat i respecte que propicien el seu 

desenvolupament humà i professional, contribuint a una millor qualitat de vida. Rep per això 

beneficis com: l'eficiència i la responsabilitat individual i col·lectiva, un millor balanç de vida 

personal i laboral, el impacte positiu en la productivitat; relacions obrer - sindicats sanes i la 

percepció de l'empresa com altament humana i socialment responsable. 

3.1. Conèixer les habilitats dels treballadors i potenciar el seu progrés / estabilitat a 

l’empresa. 

3.2. Establir horaris més flexibles per a conciliar la vida laboral amb la familiar. 

3.3. Facilitar els recursos i mecanismes necessaris per poder treballar online o des de casa. 

3.4. Igualtat d’oportunitats seguint criteris justos i equitatius (contractació, formació...). 

3.5. Avaluar la satisfacció del treballador. 

 

4. Proveïdors i clients 

Oferir excel·lència en la qualitat dels serveis als clients com un dels objectius bàsics i essencials 

de l'activitat de l'empresa. Per això, una de les línies estratègiques en aquest Pla fa referència 

específicament a la relació amb els clients, per garantir el diàleg, la transparència i la seva 

satisfacció. 

 

Involucrar les empreses proveïdores perquè el compromís amb la responsabilitat social sigui 

efectiu. 

4.1. Conèixer i controlar el grau de satisfacció i fidelitat dels proveïdors i clients. 

4.2. Donar suport i prioritat als proveïdors locals. 

4.3. Escoltar els suggeriments del teus proveïdors i clients per crear sinergies i 

complementarietats. 

4.4. Crear un sistema de comunicació per a proveïdors i clients amb la finalitat de mostrar 

de forma transparent les iniciatives de l’empresa. 
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5. Minimitzar l’impacte ambiental. 

Un aspecte fonamental que inclou la responsabilitat social és el respecte al medi ambient. De 

fet és una de les principals premisses del desenvolupament sostenible. 

Qualsevol activitat té un impacte, en major o menor mesura, sobre el medi ambient. Per 

minimitzat aquest impacte, un primer pas és identificar-lo i avaluar-lo, per establir 

posteriorment les millores necessàries. 

Tant la identificació i avaluació, com la posterior implantació de les millores, són accions que 

contempla aquesta línia estratègica.  

5.1. Gestionar el consum i reduir les emissions i residus.  

5.2. Eliminar les papereres individuals i fomentar la separació de residus amb sistemes de 

recollida selectiva atractius: paper, plàstics, orgànic, metall i vidre, piles, tòner, etc. 

5.3. Elaborar un model de comunicació estratègica entre la pròpia empresa i les 

administracions locals enfocat a visualitzar la possibilitat de participació en projectes 

ambientals de sensibilització o actuació per a la cura del medi ambient. 

5.4. Comprovar de manera sistemàtica i periòdica el compliment de la legislació en 

matèria de medi ambient i de seguretat i salut. 

5.5. Informar a tot el personal de l’empresa dels procediments o indicacions en matèria de 

seguretat i salut del seu lloc de treball. 

5.6. Creació d’un comitè de RSC amb membres de tots els departaments de l’empresa. 

 

11.4.1. Taules activitats de la RSC 

En aquest apartat s’expliquen detalladament les activitats de la RSC.  

Cada activitat s’explica en una taula amb els seus objectius, recursos, plaç de termini, 

responsables de l’activitat i indicadors de mesura d’aquesta. 

 
Nota:  Els indicadors de mesura de les taules fan referència a l’apartat 10.7. Proposta de 

criteris de mesura de RSC, del present projecte. En aquest punt es pot veure l’explicació de dels 
criteris de mesura que s’utilitzen en aquest Pla de RSC.  
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 1.1 
 

Participació i involucració en les iniciatives de sostenibilitat i RSC que duen a terme les 

administracions locals, autonòmiques i nacionals. 

 

 

OBJECTIU 
 

Adoptar pràctiques socialment responsables té efectes positius a l’hora de participar en 

concursos i licitacions per obres d’ajuntaments i altres administracions a nivell local, 

autonòmic o nacional. 

Millorar el comportament de l’empresa davant les administracions. 

Contribuir a la reconstrucció econòmica en casos de regions decaigudes millorant la imatge i 

l’impacte de l’empresa davant la societat i les administracions. 

 

 

RECURSOS 

 
Complint amb el que es menciona en les següents iniciatives de RSC: 

 

� Organització Internacional del Treball (OIT). 

� Pacte Mundial de les Nacions Unides. 

� Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OECD). 

� Llibre verd de la Unió Europea. 

 

 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

1 any 

 

 

 

Comitè Responsabilitat Social Corporativa 

INDICADORS DE MESURA 

 

Compromís amb la societat / entorn 

 

- Relació i participació amb les administracions i organitzacions. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 1.2 
 

Col·laborar amb els governs, ONG i altres agents socials en projectes i activitats relacionats 

amb el desenvolupament social, la conservació del medi ambient i la seguretat laboral. 

 

 

OBJECTIU 
 

Millora de les relacions amb els stakeholders, sobretot els externs (clients, administracions, 

societat...). 

Diferenciació amb la competència. 

Millorar la imatge de la “marca”. 

Aconseguir presencia en les campanyes de les administracions, governs i altres institucions, 

per tal de demostrar la conscienciació de l’empresa amb el seu entorn. 

 

 

RECURSOS 
 

Col·laboració en campanyes humanitàries: donacions de material informàtic utilitzats, 

mobiliari d’oficina, campanyes d’aliments... 

Realitzar compres justes o solidaries, com per exemple: regals de l’empresa procedents del 

comerç just o d’empreses amb treballadors de l’àmbit de l’exclusió. 

Incloure a les campanyes de màrqueting aquestes col·laboracions: notes de premsa, 

publicitat... 

 

 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

1 any 

 

 

 

Comitè Responsabilitat Social Corporativa 

INDICADORS DE MESURA 

 

Compromís amb la societat / entorn 

 

- Relació i participació amb les administracions i organitzacions. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 1.3 
 

Promoure el voluntariat. Assignar determinades hores de treball a l'any per a la realització de 

tasques de voluntariat en alguna organització de l’entorn de l’activitat que vetlli pels seus 

ciutadans, donant suport en diferents àmbits: medi ambient, grups vulnerables, educació, 

salut. 

OBJECTIU 
 

Implementant programes i activitats de voluntariat fomentem en els empleats un sentiment 

de pertinença a l'organització, millorem el clima laboral, permet captar i retenir el talent, i 

afavorir el desenvolupament de capacitats i augmentar el rendiment; es tracta del medi ideal 

per a la transmissió de la cultura empresarial. 

Nova forma de relació entre l’empresa i la societat,  ja que els treballadors s’impliquen en 

necessitats comunitàries. 

 

 

RECURSOS 
 

Voluntariat Corporatiu. L’objectiu del voluntariat corporatiu és: aprofitar, incentivar i 

canalitzar el potencial del personal de l’empresa en benefici de les necessitats socials i de les 

associacions de voluntariat de la comunitat on treballa l’empresa. 

Amb aquestes hores de voluntariat es posen en marxa activitats de participació en benefici de 

la comunitat (organitzar partits de futbol amb associacions de persones amb discapacitat 

psíquiques, recuperació de monuments en pobles petits...). 

 

 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

1 any 

 

 

Comitè Responsabilitat Social Corporativa 

INDICADORS DE MESURA 

 

Compromís amb la societat / entorn 

 

- Relació i participació amb les administracions i organitzacions. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 2.1 
 

Utilitzar eines de divulgació massiva i baix cost com la pàgina web de l’empresa o les xarxes 

socials per subministrar informació transparent que reflecteixi la imatge fidel de la situació de 

l’empresa. 

 

OBJECTIU 
 

L’objectiu principal de mostrar una imatge transparent i fidel de l’empresa als grups d’interès 

és que aporta uns beneficis a l’empresa: 

� Millorar el impacte de l’activitat empresarial en la societat al aportar credibilitat i 

major garanties. 

� Major implicació del treballadors i resta dels stakeholders al exposar el codis ètics i de 

conducta i la política de l’empresa. 

 

 

 

 

RECURSOS 

 
Utilitzar les xarxes socials tal com facebook, twiter i crear un blog de l’empresa per informar a 

tots el grups d’interès de la situació de l’empresa. Els seus codis ètics i de conducta, 

l’estratègia de l’empresa, les iniciatives que pren... 
 

 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 

 

6 mesos 

 

 

Màrqueting i Comunicació 

INDICADORS DE MESURA 

 

Valors i transparència 

 

- Transparència de l’empresa. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 2.2 
 

Compartir amb altres empreses les bones pràctiques en RSC. 

 

 

OBJECTIU 
 

Cercar una font de noves idees per a millorar processos i pràctiques laborals. 

Aconseguir una posició competitiva. 

 

 

RECURSOS 
 

Utilitzant l’eina del benchmarking.  

El benchmarking és un procés sistemàtic continu per avaluar comparativament els productes, 

serveis i processos de treball en organitzacions que són reconegudes com a representants de 

les millors pràctiques, amb el propòsit de transferir el coneixement de les millores pràctiques i 

les seves aplicacions. 

Es tracta d’associar-se amb una altra empresa, considerada de les millors en pràctiques 

laborals, que vulgui aplicar aquesta tècnica, per tal de compartir la informació del seu 

desenvolupament per aprendre els uns dels altres.  

 

 

 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

1 any 

 

 

 

Comitè de Responsabilitat Social Corporativa 

INDICADORS DE MESURA 

 

Valors i transparència 

 

- Relacions amb la competència. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  

 

ACTIVITAT 3.1 
 

Conèixer les habilitat dels treballadors i potenciar el seu progrés / estabilitat a l’empresa. 

 

 

OBJECTIU 
 

Potenciar les habilitats i qualitats dels treballadors fa que els treballadors estiguin orgullosos 

de formar part del negoci, en un millor clima laboral en una empresa que s’interessa per ells. 

Els treballadors tindran major motivació i estimulació alhora de treballar. 

El fet de conèixer les habilitats i qualitats del personal de l’empresa, aquesta pot adequar a 

cada lloc de treball al treballador amb el perfil que millor s’adapti al lloc de treball. 

 

 

 

 

RECURSOS 
 

Mitjançant tècniques de desenvolupament del personal. A partir d’aquestes tècniques 

l’empresa pot conèixer les virtuts i aspectes a millorar de cada treballador, de tal manera que 

a partir d’elles, els treballadors saben en quins aspectes han de millorar per poder aconseguir 

una estabilitat laboral més segura. 

 

 

 

 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

8 – 10 mesos 

 

 

 

Departament Recursos Humans               

(RRHH) 

INDICADORS DE MESURA 

 

Qualitat de vida laboral 

 

- Carrera professional. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 3.2 
 

Establir horaris més flexibles per conciliar la vida laboral amb la familiar. 
 

 

 

OBJECTIU 
 

Qualitat en la gestió dels recursos humans (millor clima laboral, disminució estrés i conflictes 

laborals, augment de satisfacció del personal). 

Major productivitat i rendiment econòmic (major compromís de la plantilla, major rendiment 

dels treballadors, disminució del índex d’absentisme laboral, augment de la capacitat 

productiva). 

Millora de la imatge de l’empresa (atracció dels treballadors que valoren una empresa 

compromesa amb la conciliació i igualtat, augment del prestigi de l’empresa i els seus serveis, 

millora de les relacions amb altres empreses i les administracions públiques). 

 
 

 

RECURSOS 
 

Distribució del temps de treball: permeten adequar les hores que han de realitzar els 

treballadors a les seves necessitats familiars i personals. 

En el espai de treball: autogestió del temps de treball per part del personal, no requerint una 

presència física permanent al lloc de treball. 

 
 

 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

10 mesos 
 

 

 
Departament Recursos Humans               

(RRHH) 

INDICADORS DE MESURA 

 

Qualitat de vida laboral 

 

- Flexibilitat laboral. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 3.3 
 

Facilitar els recursos i mecanismes necessaris per poder treballar online o des de casa. 

 

 

 

OBJECTIU 
 

Disminució dels temps de desplaçament i reducció dels temps morts sense feina a realitzar.  

Oportunitats de feina a persones amb limitacions que no es puguin transportar físicament al 

lloc de treball, així com per persones que viuen en països diferents a la seva àrea de treball. 

Poder treballar des de qualsevol lloc. 

Major autonomia, flexibilitat i mobilitat per als treballadors i millora de la vida familiar. 

 

 

 

 

RECURSOS 
 
“Teletreball” o bé treball a distancia. Permet treballar a un lloc diferent de l’oficina.  

Gracies als noves tecnologies de la comunicació i les connexions remotes, el treballador pot 

treballar d’una forma no presencial. 

 

 
 
 

 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

6 mesos 

 

 

 

Departament Recursos Humans               

(RRHH) 

INDICADORS DE MESURA 

 

Qualitat de vida laboral 

 

- Flexibilitat laboral. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 3.4 
 

Igualtat d’oportunitats seguint criteris justos i equitatius (contractació, formació...). 

 

 

OBJECTIU 
 

Fomentar la igualtat d’oportunitats: que el gènere, procedència, cultura, discapacitats, 

orientacions sexual, edat, religió...no afecti a la contribució i a les capacitats que una persona 

pot aportar al lloc de treball. 

Aquestes característiques no afectin a la selecció de personal, a les contractacions, les 

retribució, desenvolupament professional i formació continua. 

La igualtat d’oportunitats millorarà la gestió de la plantilla i permetrà un accés a un rang més 

ampli d’habilitats. Una plantilla diversa proporcionarà oportunitats de negoci innovadores i 

originals idees de màrqueting. 

 

 

 

RECURSOS 
 

Contractació de disminuïts, ja que les instal·lacions de l’empresa estan adaptades. 

Contractar activitats de l’empresa a centres d’ocupació. Com per exemple: que tots el vehicles 

de l’empresa es portin a rentar en centres d’ocupació. La campanya de la cistella de Nadal 

que la realitzi un centre d’ocupació... 

 

 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

1 any 

 

 

 

Departament Recursos Humans               

(RRHH) 

INDICADORS DE MESURA 

 

Qualitat de vida laboral 

 

- Respecte a les persones. 

 

 



Responsabilitat Social Corporativa en l’àmbit de la construcció 

 

 

 
 
 

102 
 

  

 

PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 3.5 
 

Avaluar la satisfacció del treballador. 

 

 

 

OBJECTIU 
 

Aconseguir un clima laboral estable, aporta un major rendiment dels treballadors. Aquest 

major rendiment dels treballadors aportarà beneficis a l’empresa. 

L’empresa ha de motivar i crear un bon ambient de treball, d’aquesta manera els treballadors 

responen amb una major eficiència i eficàcia del treball. 

 

 

 

 

 

RECURSOS 
 

Realitzar periòdicament enquestes als treballadors sobre el clima laboral. 

El manteniment de la plantilla denota un compromís de l’empresa cap als treballadors i la 

fidelitat d’aquets cap a l’empresa.  

 

 

 
 
 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

6 mesos 

 

 

 

Departament Recursos Humans               

(RRHH) 

INDICADORS DE MESURA 

 

Valors i transparència 

 

- Diàleg amb els stakeholders. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 4.1 
 

Conèixer i controlar el grau de satisfacció i fidelitat dels proveïdors i clients. 
 

 

 

OBJECTIU 
 

Conèixer millor les necessitats dels proveïdors i clients per tal d’adaptar els serveis de 
l’empresa a aquestes. 
Aconseguir major satisfacció amb clients i proveïdors per tal d’aconseguir una difusió gratuïta, 
és a dir, com més satisfets millor parlaran dels serveis de l’empresa a altres clients o 
proveïdors. 
 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 
Realitzar enquestes periòdiques i preguntes directes en les negociacions i processos de venda. 
Establir canals de comunicació de queixes i reclamacions, per analitzar-les i prendre les 
acciones oportunes. 
Crear una base de dades per a clients i proveïdors per tal de tenir un registre de la relació amb 
ells. 
 
 
 
 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

6 mesos 
 
 

 
Departament de Compres 

INDICADORS DE MESURA 

 

Valors i transparència 

 

- Diàleg amb els stakeholders. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 4.2 
 

Donar suport i prioritat als proveïdors. 

 

 

 

OBJECTIU 
 

Generació de llocs de treball estables, amb la conseqüent disminució de la pressió social local. 

Contribució directa per millorar el clima de negocis de la localitat afavorint la inversió, el 

creixement i el desenvolupament. 

Consolidar localment entre els interlocutors externs la imatge d'integració i compromís amb 

la comunitat. 

Consolidant una imatge participativa, integradora assumint un clar lideratge en el sector. 

 

 

 

 

RECURSOS 
 

Crear una web de proveïdors per tal de poder establir totes les comunicacions amb ells. 

Enviar ofertes, proformes, factures... Cada proveïdor tindrà una clau amb contrasenya per 

accedir-hi i poder consultar tota la informació necessària. 

Enllaçar la plataforma de suggeriments a la web de proveïdors. 

 
 
 
 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

6 mesos 

 

 

 

Departament de Compres 

INDICADORS DE MESURA 

 

Compromís amb la societat / entorn 

 

- Suport econòmic a entitats locals. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 4.3 

 

Escoltar els suggeriments dels teus proveïdors i clients per crear sinergies i 

complementarietats. 

 

 

 

OBJECTIU 
 

Millorar la comunicació amb els clients i / o proveïdors. Proporcionant una major agilitat i una 

gran capacitat de reacció. És una elecció estratègica per desenvolupar la competitivitat de 

l'empresa i millorar la gestió de la mateixa. 

Constituir relacions de mutu benefici. 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 
Crear un plataforma com a canal de comunicació de suggeriments dels proveïdors i clients de 

l’empresa. 

 
 
 
 
 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

6 mesos 

 

 
Departament de Compres 

INDICADORS DE MESURA 

 

Valors i transparència 

 

- Diàleg amb els stakeholders. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 4.4 
 

Crear un sistema de comunicació per a proveïdors i clients amb la finalitat de mostrar de 

forma transparent les iniciatives de l’empresa. 

 

 

OBJECTIU 
 

Millorar i mantenir les relacions amb els clients. 

Consolidar relacions a llarg termini amb els proveïdors. 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 
 
A través de la pàgina web de l’empresa, crear un enllaç per als clients i proveïdors, en el qual 

l’empresa mencionarà i explicarà totes les iniciatives amb que col·labori o bé promogui 

(campanyes humanitàries, campanyes medi ambientals, socials...) 

 

 

 

 
 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

6 mesos 
 

 

 
Màrqueting i Comunicació 

INDICADORS DE MESURA 

 

Valors i transparència 

 

- Transparència de l’empresa. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 5.1 
 

Gestionar el consum i reduir les emissions i residus. 

 

 

OBJECTIU 
 

Reduir l’alliberació al medi ambient de substàncies contaminants. 

Major eficiència en els recursos i una gestió dels residus que assegurin models de producció i 

consum més sostenibles. 

Combatre el canvi climàtic. 

 

 

 

 

RECURSOS 

 
El que es recicla no s’ha de produir de nou, per tant s’estalvien emissions de carboni i s’ajuda 

a disminuir el canvi climàtic. 

Separar la brossa orgànica, el vidre, el paper i el cartró i altres envasos en els seus contenidors 

específics, permet estalviar importants quantitats d'energia i reduir les emissions dels gasos 

d’efecte hivernacle. 

Utilitzar productes reutilitzables, que no siguin d’un sol ús.  

Reduir el consum utilitzant productes de llarga duració i de baix consum. 

 
 
 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

1 any 
 

 

 
Departament Medi Ambient 

INDICADORS DE MESURA 

 

Medi Ambient 

 

- Ús sostenible dels recursos. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 5.2 
 

Eliminar les papereres individuals i fomentar la separació de residus amb sistemes de recollida 

selectiva atractius: paper, plàstics, orgànic, metall i vidre, piles, tòner, etc. 

 

 

OBJECTIU 
 

Recollida de diferents fraccions de residus amb la finalitat de poder-los reciclar. La recollida 

selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l’energia necessària per 

a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges. 

 

 

 

 

RECURSOS 

 
Instal·lació de containers de reciclatge, permetent el reciclatge de paper i cartró (containers 

blaus), envasos i plàstics (containers grocs) i vidre (containers verds). També s’instal·larà en la 

seu central i en cada oficina d’obra un punt net amb contenidors de recollida de piles, tòners, 

material informàtic. Juntament als contenidors s’instal·laran uns panells informatius sobre el 

material a disposar en cada tipus de contenidors. 
 
 
 
 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

2 mesos 
 

 

 
Departament Medi Ambient 

 

INDICADORS DE MESURA 

 
 
Medi Ambient 
 

- Recollida selectiva seguint la Regla de les 3 R’s (Reduir, Reciclar i Reutilitzar). 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 5.3 
 

Elaborar un model de comunicació estratègica entre la pròpia empresa i les administracions 

locals enfocat a visualitzar la possibilitat de participació en projectes ambientals de 

sensibilització o actuació per a la cura del medi ambient. 

 

 

OBJECTIU 
 

Donar una imatge per la sensibilització al medi ambient participant en aquests tipus de 

projectes i campanyes ambientals, ja que l’empresa està conscienciada del que passa en el 

seu entorn. 

Això permet que l’anagrama de l’empresa aparegui com a col·laborador en aquest tipus de 

campanyes, d’aquesta manera es va creant “marca”. 

 

 

 

 

RECURSOS 
 
Col·laborar amb les campanyes de les administracions locals, com per exemple: repoblar 

jardins, plantacions de pins en el bosc... 

Realització de campanyes de sensibilització al medi ambient per la pròpia empresa. 

 
 
 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

6 mesos 
 

 

 
Departament Medi Ambient 

INDICADORS DE MESURA 

 
Medi Ambient 
 

- Compromís amb l’entorn. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 5.4 
 

Comprovar de manera sistemàtica i periòdica el compliment de la legislació en matèria de 

seguretat i salut. 

 

 

OBJECTIU 
 

Seguretat en l’entorn laboral per a tots els treballadors de l’empresa.  

Compromís de l’empresa cap als treballadors en matèria de seguretat i salut. Els treballadors 

veuen que l’empresa vetlla per ells i ells responen amb fidelitat cap a l’empresa  

Aquest entorn laboral segur equival a un clima laboral adequat, aportant beneficis a 

l’empresa per majors rendiments laborals dels treballadors. 

 

 

 

RECURSOS 
 

Mantenir l’entorn i les condiciones de treball segures i saludables. 

Identificar els riscos potencials i prendre accions preventives. 

Assegurar-se que tot el personal de l’empresa té formació bàsica en seguretat i salut. 

 

 

 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

6 mesos 

 

 

 

Departament de Recursos Humans                      

(RRHH) 

 

INDICADORS DE MESURA 

 

Seguretat 

 

- Seguretat i salut laboral. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 5.5 
 

Informar a tot el personal de l’empresa dels procediments o indicacions en matèria de 

seguretat i salut del seu lloc de treball. 

 

 

OBJECTIU 
 

L’objectiu és que tot el personal de l’empresa sàpiga els riscos del seu lloc de treball i que 

puguin consultar els riscos de tots els llocs de treball de l’empresa. 

 

 

 

 

 

RECURSOS 
 

Realitzar sessions de formació per cada lloc de treball periòdicament. 

Penjar en la intranet de l’empresa tots els procediments en matèria de seguretat i salut de 

cada lloc de treball, per poder-ho consultar sempre que es vulgui. 

 

 

 

 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 
 

3 mesos 

 

 

 

Departament de Recursos Humans                      

(RRHH) 

 

INDICADORS DE MESURA 

 

Seguretat 

 

- Formació bàsica en seguretat. 
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PLA RSC 2011 
 

(PLA DE REPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
CONSTRUCCIONS BRUSALEN, S.L.) 

 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  
 

ACTIVITAT 5.6 

 

Creació d’un comitè de RSC amb membres de tots els departaments de l’empresa. 

 

 

OBJECTIU 

 

Posicionar a l’empresa com una empresa líder en el mercat respecte a les altres empreses, 

apostant per la RSC com la estratègia de l’empresa, perquè es creu amb els valors i perquè la 

RSC es inherent a l’estratègia. 

 

 

 

RECURSOS 

 
Formar un comitè amb un número limitat de persones, de tots el nivells empresarials. On es 

trobaran alguns directius de l’empresa i alguns treballadors representatius de qualsevol nivell. 

L’empresa es conscient que aquesta responsabilitat és “cosa de tots” i per tant, de qualsevol 

nivell pot sortir una bona idea o una predisposició a la temàtica. 

Aquests treballadors destinaran unes hores al mes per tal d’ocupar-se del tema.  

El funcionament del comitè de RSC funcionarà com un comitè d’empresa, amb les seves actes, 

votacions i sobretot compromís per part de tots el nivell jeràrquics. 

 

 

PLAÇ DE TERMINI RESPONSABLES 

 

6 mesos 

 

 

 

Departament de Recursos Humans                      

(RRHH) 

 

INDICADORS DE MESURA 

 

Valors i transparència 

 

- Transparència de l’empresa. 
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11.5. CORRESPONDÈNCIA ACTIVITATS – EXPECTATIVES  

En aquest apartat es mostra la correspondència de les activitats de RSC d’aquest Pla amb les 

expectatives dels stakeholders. 

GRUP 
D'INTERÈS 

EXPECTATIVES ACTIVITATS CORRESPONENTS 

Govern i 
Administració 

Comprometre's amb el desenvolupament 
social i invertir en la Comunitat. 1.2 / 1.3 

Millorar el comportament davant 
l’administració. 1.1 / 5.3 

Accionistes i 
Inversors 

Subministrar informació transparent de 
l’empresa en el mercat. 2.1 / 4.4 

Accedir a una informació completa i exacta 
sobre l'actuació de l’empresa en el mercat. 

4.1 / 5.6 

Competència 
Fer un ús responsable del poder en el 
mercat amb integritat i ètica. 2.2 / 5.6 

Proveïdors 

Reciprocitat d’obligacions. Construir 
relacions de mutu benefici i llarg termini. 

4.1 / 4.3 / 4.4 

Donar suport a proveïdors locals. 4.2 

Clients 

Fomentar la comunicació fluida entre 
empresa – client. 4.1 / 4.3 / 4.4 

Sensibilitat social i mediambiental. 5.3 

Garantir la seguretat (salut, 
mediambiental i social) i la qualitat del 
servei. 

5.4 

Treballadors 

Mantenir l’entorn i les condiciones de 
treball segures i saludables. 

5.4 / 5.5 

Facilitar la conciliació de la vida familiar i 
laboral. 

3.2 / 3.3 

Fomentar la igualtat d’oportunitats. 3.4 

Desenvolupar-se professionalment en una 
empresa de prestigi (feina segura, 
oportunitat de negoci, bon salari) 

3.1 / 3.5 

Societat / 
Entorn 

Comprometre's amb el desenvolupament 
social i invertir en la comunitat 

1.2 / 1.3 

No exposar a la comunitat a perills no 
raonables en forma de contaminació, 
vessaments tòxics o similars. 

5.1 / 5.2  

Medi Ambient 
Gestionar el consum de recursos. 5.1  

Minimitzar els residus i emissions. 5.2 

 

Taula 8: Correspondència activitats Pla RSC – expectatives dels stakeholders. Font: pròpia. 
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11.6. AVALUACIÓ DEL PLA  

Per mesurar i avaluar el pla pot servir de guia el que es coneix com indicadors de 

responsabilitat social corporativa. 

Els indicadors de RSE són una eina d’aprenentatge i avaluació de la gestió de les empreses que 

es refereixen a la incorporació de pràctiques de responsabilitat social, al plantejament 

estratègic, al monitoratge i acompliment general corporatiu. Són un instrument 

d'autoavaluació i aprenentatge d'ús essencialment intern a l'empresa. 

Segons la “Red Española del Pacto Mundial”, els indicadors i directrius en RSC més coneguts 

són: 

- AccountAbility – AA1000 Series of Standars. 

- Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 

- Business Leaders Initiative on Human Rights (BLIHR). 

- Qüestionari Unió Europea de RSE per a PIMEs. 

- Directrius de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) per a 

Empreses Multinacionals. 

- Dow Jones Sustainability Indexes – Sustainable Asset Management (DJSI – SAM). 

- Eco – Managment and Audit Scheme (EMAS). 

- Environment Australia. 

- FTSE4Good. 

- Global Reporting Initiative (GRI)-G3. 

- Good Corporation. 

- Instituto Ethos. 

- International Organization for Standarization (ISO) – Proyecto ISO 26000 de 

Responsabilidad Social. 

- Monitor Español de Reputación Corporativa (MERCO). 

- Partnering Against Corruption Initiative (PACI). 

- SGE 21 de Forética. 

- SiRi Comany 

- Social Accountability Internacional (SAI) – SA8000. 

A continuació s’explica breument cada un d’aquests indicadors i directrius de la “Red Española 

del Pacto Mundial”. 

AccountAbility – AA1000 Series of Standars. 

AccountAbility és una organització sense ànim de lucre establerta el 1995 per promoure les 

novetats en pràctiques responsables de diferents entitats. Està format per 350 organitzacions 

de diferents tipus i sectors i es regeix mitjançant un Consell que inclou representants de tot el 

món. 

Els indicadors de AA1000 Sèries, revisats el 2005, estan basats en principis que ofereixen a les 

organitzacions una base robusta per millorar el desenvolupament sostenible. Són aplicables a 

entitats de qualsevol sector, de qualsevol mida i de qualsevol regió del món. 



Responsabilitat Social Corporativa en l’àmbit de la construcció 

 

 

 
 
 

115 
 

  

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 

AENOR és, des de 1986, una entitat sense ànim de lucre, dedicada al desenvolupament de la 

normalització i la certificació (N + C) en tots els sectors industrials i de serveis. Té com a 

propòsit contribuir a millorar la qualitat i la competitivitat de les empreses, així com protegir el 

medi ambient. A causa del seu caràcter associatiu, entitats i persones físiques i jurídiques, 

públiques o privades, que manifesten un especial interès en el desenvolupament de les 

activitats de normalització i certificació, poden ser membres d'AENOR. 

AENOR és l'organisme de normalització a nivell nacional, responsable de l'adopció i traducció 

de les normes espanyoles (normes UNE), elaborades per la ISO, organisme internacional de 

normalització (International Organization for Standarization), de la qual és membre de ple 

dret, i del CEN (Comitè Europeu de Normalització, que crea les normes EN). 

AENOR és líder en certificació a Espanya. La certificació es porta a terme a partir de la 

implantació de la norma. Hi ha més de 16.000 normes ISO. Destaquem la UNE-EN ISO 

9001:2000 de gestió de qualitat i la UNE-EN ISO 14001:2004 de gestió ambiental. 

� UNE-EN ISO 9001:2000 de gestió de qualitat (reconeix que una entitat compleix amb 

els principis bàsics de gestió de la qualitat i que ha implantat regles encaminades a 

millorar el funcionament d'una organització i de les seves relacions internes). 

 

� UNE-EN ISO 14001:2004 de gestió ambiental (implica que l'organització compta amb 

una política ambiental aprovada per l'equip directiu i coneguda pels empleats, i que 

s'han revisat les activitats de la companyia per verificar que compleixen amb els 

criteris de protecció mediambiental). 

Business Leaders Initiative on Human Rights (BLIHR). 

The Business Leaders Initiative on Human Rights (BLIHR) va començar el 2003 per ajudar a les 

empreses a donar forma a les aspiracions de la Declaració Universal de Drets Humans. La 

iniciativa va ser fundada per 7 empreses i va comptar en el seu origen amb el suport d'un alt 

comissari de les Nacions Unides per als Drets Humans i d'advocats experts en aquesta matèria. 

Avui són 13 les organitzacions que formen part del BLIHR. Entre altres activitats destaca la 

creació de la Matriu de Drets Humans (Human Rights Matrix), una eina dinàmica que ajuda a 

les empreses a definir les seves prioritats en matèria de drets humans. 

Qüestionari Unió Europea de RSE per a PIMEs. 

La Direcció General d'Empresa i Indústria de la Comissió Europea, amb la participació de 

L'Associació Europea de Cambres de Comerç i UEAPME (Associació Europea d'Oficis i PIMEs), 

va realitzar una campanya de RSE a 2004-2005, durant la qual es va crear aquest qüestionari 

per a PIMEs. 

El principal objectiu del mateix és ajudar a reflexionar sobre els esforços que fa l'empresa per 

fomentar l'esperit empresarial responsable. Per a això, es plantegen una sèrie de preguntes 

sobre les possibles maneres de millorar, d'una forma sensata i profitosa, i s'intenta ajudar a 
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identificar altres accions que es poden emprendre per reforçar. No hi ha respostes veritables o 

falses. Les preguntes, simplement, permeten valorar les accions que s'emprenen. 

Directrius de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) per a 

Empreses Multinacionals. 

L'OCDE està formada per 30 països. El seu òrgan de govern és el Consell (format per 

representants dels països membres) i un Secretari General. Els governs d'aquests països van 

subscriure l'any 2000 Les Directrius per a Empreses Multinacionals, que operen en països 

membres o provenen d'aquests països. Es tracta de recomanacions en diverses matèries, 

destacant les relatives a drets humans. 

Les directrius enuncien principis i normes voluntàries per a una conducta empresarial 

responsable en terrenys com: publicació d'informació, ocupació i relacions laborals, drets 

humans, medi ambient, lluita contra la corrupció, interessos dels consumidors, ciència i 

tecnologia, competència i fiscalitat. 

Dow Jones Sustainability Indexes – Sustainable Asset Management (DJSI – SAM). 

Dow Jones juntament amb SAM Group i STOXX Limited llancen en 1999 els índexs de 

sostenibilitat Dow Jones (DJSI). 

Per poder entrar-hi, les empreses són sotmeses al qüestionari SAM, publicat per Sam Group 

per poder valorar el seu grau de sostenibilitat. Cada any es revisa la llista d'empreses 

pertanyents als índexs DJSI. 

Existeixen diverses versions del Qüestionari SAM, depenent del sector de l'entitat. Està format 

per preguntes qualitatives de resposta múltiple i, un cop acabat, ha de ser signat per un alt 

càrrec de l'empresa, la qual cosa li aporta un gran valor a la informació. 

Eco – Managment and Audit Scheme (EMAS). 

El Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals (EMAS) és un sistema posat a 

disposició d'organitzacions que de forma voluntària vulguin avaluar i millorar el seu 

comportament mediambiental i difondre la informació pertinent relacionada amb la seva 

gestió mediambiental, al públic i a altres parts interessades. 

EMAS està regulat per la Unió Europea, inicialment en el 1993 i més endavant en el 2001 i és 

símbol de la gestió mediambiental moderna i de la transparència. EMAS està gestionat pels 

estats membres de la Unió Europea que han creat una guia per ajudar les empreses a 

implementar la norma. 

Environment Australia. 

El Ministeri de Medi Ambient d'Austràlia va crear unes polítiques per preservar el medi 

ambient. El Triple Bottom Line Report 2004-05 és un informe voluntari que elaboren les 

entitats per demostrar el seu compromís amb la sostenibilitat. L'informe inclou informació 

mediambiental, social i econòmica dirigida als grups d'interès. 



Responsabilitat Social Corporativa en l’àmbit de la construcció 

 

 

 
 
 

117 
 

  

FTSE4Good. 

FTSE Group, companyia líder en la creació i gestió d'índexs de renda fixa, renda variable i fons 

d'inversió lliure, és propietat del Financial Times i de la Borsa de Londres. 

El FTSE4Good Index Series, va ser creat el 2001 en col·laboració amb Ethical Investment 

Research Service (EIRIS) i el Fons Internacional de les Nacions Unides per a l'Ajuda a la Infància 

(UNICEF). Es va dissenyar per mesurar el comportament d'empreses que reuneixen reconeguts 

estàndards de RSE, facilitant així la inversió en les mateixes. La transparència en la gestió 

empresarial fa que el FTSE4Good faciliti la creació de productes socialment responsables. 

Global Reporting Initiative (GRI)-G3. 

La fundació nord-americana Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES), 

juntament amb el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), van ser els 

creadors d'aquest projecte internacional, el GRI. La seva missió és propiciar l'elaboració de 

memòries de sostenibilitat per part de les organitzacions i que siguin comparables sobre la 

seva actuació i resultats en les dimensions econòmica, social i ambiental. 

La primera guia es va publicar al 1999, sent revisada al 2002. Al 2006 es llança l'última versió, 

el G3. Per als signants de Global Compact, les dues institucions han creat una guia d'ajuda, 

Making the Connection, que relaciona els Deu Principis del Pacte Mundial amb la guia G3. 

Good Corporation. 

Good Corporation va ser fundat per un grup de socis i directors de KPMG Consulting, que van 

voler crear un mètode transparent que ajudés a les empreses a mesurar els seus impactes 

d'una manera fiable. 

En el 2001 es va crear el Good Corporation Standard, en cooperació amb l'Institute of Business 

Ethics. Empreses, ONG, sindicats i més organitzacions van donar les seves opinions per al 

disseny final. El document ajuda a l'entitat a ser responsable davant tots els seus grups 

d'interès (accionistes, empleats, clients i proveïdors) així com amb el medi ambient i les 

comunitats dels països on treballa. El text es revisa cada 3 anys. Va ser revisat en el 2004 i en el 

2007 es tornarà a revisar. 

Instituto Ethos. 

L’ Institut Ethos és una organització líder al Brasil i una referència global en RSE des de 2005. 

Ethos ajuda a les empreses a entendre el concepte de RSE i a incorporar-lo progressivament, 

implementant polítiques ètiques i responsables amb els grups d'interès, contribuint al 

desenvolupament social, econòmic i mediambiental. 

El qüestionari dels Indicadors Ethos (2006) està organitzat en set blocs: Valors, Transparència i 

Govern, Públic Intern, Medi Ambient, Proveïdors, Consumidors i Clients, Comunitat, Govern i 

Societat. 
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L’ Institut Ethos i el Global Compact han creat una versió dels Indicadors Ethos aplicats als Deu 

Principis de Global Compact, amb la qual una entitat pot comprovar en quin nivell ha 

implementat els Deu Principis en els seus objectius i la seva gestió. 

International Organization for Standarization (ISO) – Proyecto ISO 26000 de Responsabilidad 

Social. 

ISO és un organisme internacional de normalització sense ànim de lucre, oficialment creat en 

el 1947. Està format per organitzacions nacionals de 157 països (AENOR a Espanya). Les seves 

normes responen a necessitats tant del sector públic com del privat. 

En el 2001 va sorgir en ISO la necessitat de treballar per la responsabilitat social. Un Grup de 

Treball, format per organitzacions de tots els sectors de la societat, treballa en aquest projecte 

i té el repte de publicar oficialment la guia a finals de 2008. 

ISO 26000 conté directrius, no normes que requereixin una certificació. El document afegeix 

valor a la Responsabilitat Social per aconseguir un consens internacional en la seva definició. És 

una eina que ajuda a les empreses a passar d'una bona intenció a una bona acció. 

Monitor Español de Reputación Corporativa (MERCO). 

El MERCO és una eina per a les grans companyies en l'avaluació i la gestió dels seus intangibles. 

Sorgeix com una investigació universitària en càtedra del professor Villafañe a la Universitat 

Complutense de Madrid i es materialitza gràcies a l'acord entre Villafañe & Associats, el diari 

Cinco Días i Anàlisi i Recerca. 

El MERCO avalua anualment la reputació de les empreses que operen a Espanya, oferint 

resultats generals, sectorials i de gestors i estableix un rànquing amb les 100 organitzacions i 

els 100 líders empresarials amb millor reputació corporativa. 

Partnering Against Corruption Initiative (PACI). 

Membres del Fòrum Econòmic Mundial, juntament amb Transparència Internacional i el Basel 

Institute on Governance, van crear en el 2005 els Principis Anticorrupció, coneguts com PACI 

Principles per tal de comprometre a les empreses amb la lluita contra la corrupció. 

Els Principis PACI comprometen a les empreses en dues accions bàsiques: l'adopció d'una 

política de tolerància zero en corrupció i el desenvolupament d'un programa per implementar 

tal política. 

SGE 21 de Forética. 

Forética, juntament amb tots els seus socis, van col·laborar en el foment d'una gestió 

responsable, creant un conjunt de normes, guies i documents formals, anomenats Sistema de 

Gestió Ètica i Responsabilitat Social (SGE). 

Un dels seus primers fruits va ser l'elaboració de la Norma d'Empresa SGE 21, en què van 

participar, en el 2005, més de 100 experts de diferents àmbits del camp de la RSE. El 

compliment d'aquesta norma permet arribar a una Certificació. S'estructura en 9 Àrees de 
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Gestió i cadascuna d'elles en valors ètics aplicables, la implantació és avaluable objectivament i 

per tant amb possibilitat de sotmetre a auditoria. 

SiRi Comany 

SiRi Company (Sustainable Investment Research International Ltd.), va ser creat en el 2003 pels 

membres de SiRi Group. És una companyia líder en investigació i consultoria en l'àmbit de la 

Inversió socialment responsable (ISR). 

SiRri Company publica els Profiles de grans empreses, utilitzant un format estàndard, facilitant 

així la comparació entre empreses, sectors i mercats. Cada informe conté 350 punts sobre 

medi ambient, relacions laborals, polítiques de clients, drets humans i govern corporatiu. 

Social Accountability Internacional (SAI) – SA8000. 

SAI és una organització internacional sense ànim de lucre, multistakeholder, dedicada a 

desenvolupar i implementar normes socialment responsables, per millorar les condicions de 

treball. 

 

En el 1997, SAI va llançar la Norma SA8000 (Social Accountability 8000 Standard), basada en 

normes laborals de convencions de l'Organització Internacional del Treball (OIT), la Declaració 

de Drets Humans i la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets del Nen. Aquesta norma és 

una certificació verificable i auditable per terceres parts. És reconeguda a nivell mundial i és 

una de les més prestigioses en temes de drets laborals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responsabilitat Social Corporativa en l’àmbit de la construcció 

 

 

 
 
 

120 
 

  

11.6.1. Indicadors de BruSalen 

BruSalen es basa en els indicadors de GRI, bàsicament en els protocols d’indicadors G3 dels 

criteris que es poden veure a la taula següent. On també s’indica el nom que té cada criteri i 

s’anomenen els aspectes rellevants de cada un d’ells. 

 

Global Reporting Initiative (GRI) 

CRITERIS 
NOM  

G3 
ASPECTES 

Criteris econòmics G3-IP-EC 
exercici econòmic, presència en el mercat, impactes 
econòmics indirectes 

Criteris ambiental G3-IP-EN 
materials, energia, aigua, biodiversitat, emissions, 
abocaments i residus, productes i serveis, 
compliment normatiu, transport 

Criteris de pràctiques 
laborals i treball digne 

G3-IP-LA 
ocupació, relacions empresa / treballador, salut i 
seguretat en el treball, formació i educació, 
diversitat i igualtat d'oportunitats 

Criteris de drets humans G3-IP-HR 

pràctiques d'inversió i proveïment, no discriminació, 
llibertat d'associació i convenis col·lectius, explotació 
infantil, treballs forçats, pràctiques de seguretat, 
drets dels indígenes 

Criteris de Societat G3-IP-SO 
comunitat, corrupció, política pública, 
comportament de competència deslleial, 
compliment normatiu 

Criteris de productes G3-IP-PR 
salut i seguretat del client, etiquetatge de productes, 
comunicacions de màrqueting, privadesa del client, 
compliment normatiu 

 

Taula 9: Indicador de mesura. Font: Pròpia. 
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11.7. PROPOSTA CRITERIS DE MESURA DE RSC  

En aquest punt s’explica la proposta dels criteris de mesura de la RSC per a l’empresa BruSalen. 

Aquests criteris es basaran en 5 grups principals d’indicadors. Dins de cada grup principal hi 

haurà diferents indicadors específics. 

� Valors i transparència 

� Qualitat de la vida laboral 

� Compromís amb la societat / entorn 

� Medi Ambient 

� Seguretat 

 

VALORS I TRANSPARÈNCIA 

La presa de decisions en l’empresa ha de tenir en compte tots els principis que posin de 

manifest la cultura de l’organització i orienti el compliment de la seva missió. 

Informar sobre les accions i donar explicacions a la societat de les activitats reforça els 

compromisos ètics de l’empresa, en aquest sentit, la transparència és un dels pilars 

d’organitzacions que volen establir patrons ètics en les relacions. 

� Diàleg amb els stakeholders 

Relacions que té l’empresa amb els treballadors, amb els clients, amb els proveïdors, amb les  

administracions, per conèixer les necessitats i grau de satisfacció de cada un d’ells. Establir 

reunions paròdiques o bé a partir de qüestionaris de satisfacció laboral un cop finalitzats els 

treballs o les relacions. 

� Relacions amb la competència 

L’empresa ha de tenir un posicionament de competència lleial, per aquest motiu l’empresa ha 

de tenir bona relació amb els proveïdors i clients, evitant discussions i males relacions amb 

aquests. No ha de tenir pràctiques deslleials de comerç (frau i espionatge empresarial). 

Un sistema per obtenir una bona relació amb la competència és el sistema “benchmarking”. 

Segons Raymundo San Nicolás el benchmarking és: 

“El benchmarking és una eina estratègica relacionada amb la recerca accelerada de la 

competitivitat de l'organització mitjançant la comparació del que fem i com ho fem, contra el 

que fan els millors en la seva classe i com ho fan.” 

� Transparència de l’empresa 

 L’empresa ha de mantenir una imatge transparent de cara a l’exterior. D’aquesta manera els 

seus stakeholders externs poden saber la situació financera, les iniciatives que té l’empresa, els 

principis ètics, la seva política i codis ètics i de conducta. 
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A través de les xarxes socials l’empresa pots saber el nombre de visites que té i posar tota 

aquesta informació a disposició dels stakeholders externs i altres empreses. 

 

QUALITAT DE LA VIDA LABORAL 

Les empreses han de combatre totes les formes de discriminació i valorar les oportunitats 

ofertes per la riquesa ètnica i cultural de la nostra societat. 

� Carrera professional 

L’empresa ha d’oferir als seus treballadors l’oportunitat d’adquisició de coneixements que els 

possibilitin créixer professionalment, per assegurar-los una carrera professional. 

Aquesta oportunitat pot ser a través de cursets de formació que imparteix l’empresa als seus 

treballadors, els quals han d’aportar nous coneixements per potenciar les habilitat del 

treballador i poder millorar així el rendiment dels treballadors per poder créixer dins 

l’empresa. 

� Respecte a les persones 

L’empresa ha de respectar als 10 principis del Pacte Mundial i als Drets Humans (dret a la 

integritat personal, a la igualtat, a la llibertat, drets laborals). 

Comprovar que l’empresa compleix amb els Drets Humans, que no existeixen discriminacions 

per sexe, rasa, edat, condició sexual, situació econòmica, status social o deficiències de salut. 

� Flexibilitat laboral 

Amb les noves tecnologies d’avui dia es pot potenciar el “teletreball”, eina que permetrà als 

treballadors de l’empresa gestionar el seu temps de feina i repartir-lo segons les necessitats 

adaptant-los a la vida personal. D’aquesta manera el treballadors poden millorar la seva 

qualitat de vida. 

Una possible manera de controlar el “teletreball” és a partir d’un registre d’entrada de dades, 

entrada de fulls de seguiment del treball. Informes que realitza el treballador. 

 

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT / ENTORN  

El diàleg amb organitzacions comunitàries pot obrir nous camins estratègics per a l’empresa, a 

més de reduir els conflictes generats per les activitats de les mateixes. 

La seva inserció en activitats, projectes o accions socials de caràcter públic ofereix a l'empresa 

la possibilitat de constituir en agent de transformació social. 
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� Relació i participació amb les administracions i organitzacions 

Promoure reunions amb les administracions i organitzacions per col·laborar amb el 

desenvolupament sostenibles. 

Promoure activitats a l’empresa per col·laborar amb les activitats de les administracions, com 

per exemple campanyes de recollida de material informàtic per poder donar-lo a un centre 

cívic. 

Redactar un informe de les col·laboracions social, mediambientals que tingui l’empresa  

� Suport econòmic a entitats locals 

Subcontractar les feines i comprar materials a empreses de la zona on es troba l’obra. 

Subcontractar o contractar treballadors o mà d’obra locals. 

Crear una base de dades d’empreses de materials i mà d’obra de la zona on es troba situada 

l’obra per contractar-los i així recolzar l’economia local. 

 

MEDI AMBIENT 

L’empresa ha de tenir un compromís real amb el medi ambient. Aquest compromís es pot 

avaluar amb els següents sub-indicadors. 

� Compromís amb l’entorn 

És evident que el món de la construcció ocasiona un gran impacte ambiental durant l’execució 

de l’obra. Per aquest motiu l’empresa s’ha de comprometre amb la societat i l’entorn que té 

l’obra que durant i en la finalització d’aquesta es respectarà al medi ambient i l’entorn natural. 

El Departament de Medi Ambient de l’obra ha de controlar les restauracions i la perseveració 

del medi, i que durant l’execució de les obres afecti el menys possibles al medi ambient, 

mantenint sempre contacte amb les administracions locals on s’executa l’obra. 

El control d’aquest contacte es farà mitjançant reunions setmanals on es tractaran els temes 

que afectin a l’entorn i al medi ambient durant l’execució de les obres. En aquestes reunions es 

redactaran unes actes es mencionaran els punts tractats en dites reunions. 

� Ús sostenible dels recursos 

Fomentar l’estalvi d’energia, l’eficiència i ús d’energies renovables en tots els sectors de 

consum que es pugui aplicar. 

Controlar les emissions al medi ambient de substancies que es considerin contaminants. 

Millora de l'eficàcia en l'ús dels recursos, la dissociació entre l'ús dels recursos i els impactes 

ambientals i la dissociació entre el creixement econòmic i els impactes negatius per al medi 

ambient. 
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Control el consum d’energia, aigua a través dels comptadors i factures que arriben a l’obra. 

� Recollida selectiva seguint la Regla de les 3 R’s (Reduir, Reciclar i Reutilitzar) 

La recollida selectiva consisteix en recollir els residus amb la finalitat de poder-los reciclar i 

reutilitzar, per tal d’evitar la destinació a abocadors o incineradors. D’aquesta manera 

s’estalvia energia i materials per a la fabricació de nous productes, matèries primeres 

originàries. 

Les competències locals, sobre la gestió de residus, dels municipis on l’empresa treballa seran 

les encarregades de recollir aquests residus. L’empresa pot portar el control de la recollida 

selectiva segons els fulls de seguiments d’aquest empreses gestores de residus. 

 

SEGURETAT I SALUT 

L’empresa ha d'assegurar bones condicions de treball, salut i seguretat.  

� Seguretat i salut laboral 

El departament de Seguretat i Salud ha d’elaborar un llistat de control de la legislació en 

matèria de seguretat i salut er poder aplicar-los en les obres de l’empresa per la seguretat i 

salut dels seus treballadors.  

Proporcionar als treballadors els EPI’s (equips de protecció individual) necessaris en cada lloc 

de treball, proporcionar les mesures de protecció col·lectiva per prevenir els accident laborals i 

malalties laborals.  

El control de les proteccions per als treballadors es realitzarà a traves d’un full d’entrega  de 

proteccions el qual ha d’estar signat pel treballador al qual se l’hi ha entregat. 

� Formació bàsica en seguretat 

Crear una fitxa informativa de cada lloc de treball de l’empresa i de les feines a desenvolupar i 

una altra sobre la formació bàsica en seguretat i salut.  

Alhora de contractar a un treballador nou es realitza una sessió de formació bàsica en matèria 

de seguretat i salut i del seu lloc de treball. 

Formar als treballadors de les feines a desenvolupar cada vegada que canvi de lloc de treball. 

Realitzar sessions de formació anualment al personal de plantilla de l’empresa. 

Totes aquestes sessions de formació seran controlades pels llistats signats en cada sessió i pels 

diplomes de formació interna de l’empresa que s’entregarà a cada treballador. 
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12.  CONCLUSIONS 

En aquest projecte hem parlat de la RSC de l’empresa, però cal mencionar que la RSC afecta 

tot tipus d'organitzacions independentment de la seva propietat o naturalesa societària i ha de 

ser estesa des de les empreses als seus subcontractistes, proveïdors, clients i socis de 

qualsevol tipus. 

La RSC s'ha de basar en que el desenvolupament d'una activitat empresarial com a negoci és 

inseparable de la seguretat i la salut i el desenvolupament dels empleats, així com de la 

protecció del medi ambient i el desenvolupament de les comunitats en què les companyies 

operen. 

Per poder afrontar aquests temps de crisis , ha arribat el moment de canviar la mentalitat, 

renovar l’estructura organitzativa, i fer que la RSC formi part de l’estratègia de l’empresa. 

Començar un recorregut cap a l’empresa sostenible i deixar de banda la mentalitat que ha 

dominat fins ara, els interessos de l’empresa. Les empreses s’han de donar compte que la RSC 

no suposa un cost més, sinó que és una inversió de futur que és rentable. 

L’empresa BruSalen, és una empresa del sector de la construcció que encara no està 

introduïda en el món de la RSC. Per aquest motiu vol apostar per la RSC com a estratègia de 

l’empresa per posicionar-se en el mercat per diferenciar-se de la resta d’empreses i això a la 

llarga li permetrà dominar una part del mercat. Fet que no va renyit amb que l’objectiu 

principal de l’empresa es treure beneficis, simplement s’aposta per una estratègia que a la 

llarga aportarà a l’empresa més beneficis i lideratge en el mercat, distinció de marca. 

Com ja s’ha mencionat BruSalen no té cap sistema de RSC implantat, per això un dels objectius 

d’aquest projecte és la implantació d’una Pla de RSC per a l’empresa. És el primer Pla de RSC 

per a BruSalen, a partir d’aquesta primera implantació l’empresa s’ha de marcar un objectius 

pel següent any respecte a la RSC. 

Alguns dels beneficis que li aportarà a l’empresa el Pla de RSC són:  

� Millora la imatge externa i interna de l'empresa. 

� Augment de la Reputació Corporativa. 

� Optimització de la inversió socialment responsable. 

� Comunicació més fluïda amb els stakeholders. 

� Potenciació de la cultura i valors corporatius de l'entitat. 

� Alineació i identificació del capital humà amb l'estratègia de l'empresa. 

� Millora del clima laboral intern, augmentant el sentiment d'orgull i pertinença. 

� Creixement del nivell de competitivitat de l'empresa. 

� Actua com a mètode d'ajuda per corregir, proporcionalment, desigualtats socials. 

Anualment BruSalen ha de fer una avaluació per determinar fins a quin punt les mesures de 

responsabilitat social han estat efectives o no. Per això l’empresa ha de realitzar una memòria 

de sostenibilitat per després donar-la a conèixer als grups d’interès. 
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L'informe de sostenibilitat és per a l'empresa una eina de seguiment i millora que permet un 

anàlisi comparatiu tant de l'empresa al llarg del temps com de l'empresa davant d'altres, 

oferint la possibilitat de conèixer quins avanços va assolint en matèria de responsabilitat social. 

BruSalen és una de moltes empreses del món que comença a introduir-se en la matèria de 

Responsabilitat Social Corporativa, s’hauria de marcar uns objectius a curt termini per acabar 

d’implantar-la el més aviat possible i així començar-ne a beneficiar-se dels beneficis i 

avantatges que genera la RSC avui dia. 

Com ja s’ha mencionat BruSalen vol apostar per la RSC com una estratègia de l’empresa, per 

aquest motiu el primer pas ha estat canviar l’anagrama de l’empresa afegint un slogan. Aquest 

és el següent: 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu  

 

 

Figura 7: Anagrama de l’empresa. Font: pròpia. 

L’objectiu del qual es transmetre un missatge de l’empresa cap al públic, en aquest cas 

l’empresa vol transmetre que és una empresa amb iniciatives socialment responsables, que la 

RSC és una de les claus de l’empresa.  

L’altre pas important que ha de fer BruSalen en el món de la RSC és crear un comitè de RSC, 

que serà l’òrgan responsable del projecte de RSC dins l’empresa. Aquest punt és una de les 

activitats del Pla de RSC, l’objectiu del qual es posicionar a l’empresa com una empresa líder en 

el mercat, apostant per la RSC com l’estratègia de l’empresa. 

Les funcions principals que assumeix el comitè de RSC és la identificació, coordinació, 

supervisió i difusió de totes les activitats realitzades, no solament interiorment sinó que 

també, i de forma transparent, a tots els grups d’interès. 

L’objectiu principal del comitè és la de transmetre a tota l’organització la importància d’una 

gestió responsable i d’una filosofia de treball compromesa amb l’entorn on és vital la 

implicació de totes les àrees i càrrecs de l’empresa. 

Inicialment pot suposar un cost elevat, i més en temps de crisis que estem vivint actualment, 

però cal recordar que a la llarga aportarà més beneficis a l’empresa i lideratge en el mercat. La 

mentalitat de la societat cada vegada serà més responsable socialment. A la llarga és valorarà 

més que les empreses tinguin implantat un sistema de RSC com part de l’estratègia de 

l’empresa. 
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Actualment la RSC és de caràcter voluntari però crec que al final serà un sistema obligatori que 

s’haurà d’implantar a les empreses, com ha passat amb la qualitat, el medi ambient i la 

seguretat i salut, que s’han convertit en sistemes obligatoris des d’un punt de vista competitiu.  

Per aconseguir una distinció de marca i liderar el mercat, una bona solució és apostar per la 

Responsabilitat Social Corporativa, que aquesta sigui una estratègia permanent en les 

empreses. 
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13.  PRESSUPOST 

El pressupost és un document o informe que detalla el cost que tindrà un servei en cas de 

realitzar-se. Qui realitza el pressupost s’ha d’atenir a ell, i no pot canviar si el client accepta el 

servei. 

El pressupost d’aquest projecte és anual i consta de tres parts. La primera part serà el cost que 

té la realització de l’estudi del projecte. La segona part serà el pressupost per a la implantació 

d’aquest estudi, el que li costarà a l’empresa implantar un Pla de RSC. La tercera és el 

seguiment del Pla. 

1. Estudi del Pla de RSC 

Les hores que ha treballat un Enginyer Superior de Mines en realitzar l’estudi d’aquest Pla. 

250 hores Enginyer Superior de Mines   x   20 euros/hora = 5000 € 

2. Implantació del Pla de RSC 

Les hores que s’han dedicat a la implantació del Pla de RSC. 

750 hores   x   20 euros/hora = 15000 € 

3. Seguiment del Pla de RSC 

El seguiment del Pla de RSC per una persona externa a l’empresa durant un any dedicant 4 

hores a las setmana. 

L’any 2012 té 52 setmanes, això fa un total de  

208 hores Enginyer Superior de Mines   x   20 euros/hora = 4160 € 

 

A continuació és mostra el resum del pressupost de RSC de l’empresa. 

PLA RSC PRESSUPOST   

    

Estudi Pla de RSC 5000 € 

    

Implantació Pla de RSC 15000 € 

    

Seguiment Pla de RSC 4160 € 

    
  TOTAL 24160 € 

 

Taula 10: Pressupost RSC. Font: pròpia 
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