
RESUM: PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA EN L’ÀMBIT DE 

LA CONSTRUCCIÓ 

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

Social Corporativa (a partir d’ara RSC) i que a partir d’aquest Pla sigui més socialment 

responsable aportant-li uns beneficis no només econòmics, sinó que també ètics i sostenibles.  

Per tant, l’objecte del projecte és la realització d’un Pla de RSC per a BruSalen. Ja que encara 

no ha profunditzat en matèria de RSC i es pretén que els valors i objectius de l’empresa 

estiguin enfocats cap aquesta matèria. Ja que la implantació del pla aportarà beneficis 

indirectes com: 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. 

El projecte està composat per cinc blocs, aquests són: 

� BLOC I: Introducció 

� BLOC II: La RSC 

� BLOC III: L’empresa 

� BLOC IV: Pla de RSC 

� BLOC V: Conclusions 

El bloc més important és el IV, ja que és la part d’aplicació del projecte, però per poder fer 

aquest bloc primerament és realitza una explicació del que és la RSC (BLOC II), part teòrica del 

projecte) i un bloc de descripció de l’empresa (BLOC III). Finalment hi ha el cinquè bloc que 

inclou les conclusions del projecte, juntament amb el pressupost i la bibliografia. 

BLOC II 

Aquest bloc inclou: 

� Orígens i tendències mundials de la RSC. 

� Definició i principis de la RSC. Empresa socialment responsable. 

� Semàntica de la RSC (definició d’un grup de termes utilitzats freqüentment per referir-

se a diferents aspectes de RSC). 

� Normativa nacional i europea i internacional. Sistemes de gestió que mantenen 

sinèrgies amb la RSC (medi ambient, qualitat i seguretat i salut laboral). 

� Normativa específica de la RSC: 

o SA8000: 2008. Responsabilitat Social 8000. 

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

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

o ISO 26000: 2012 Guia de Responsabilitat Social. 

La RSC és un model de gestió empresarial que integra aspectes econòmica, 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 de l’empresa. 



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

d’un compromís social que pot superar fortes crítiques en l’opinió pública, 

BLOC III 

Descripció de l’empresa BruSalen separat en dos temes. El primer tema és la descripció de 

l’empresa.  

BruSalen és una empresa dedicada des de fa més de 50 anys amb món de la construcció. En els 

seus inicis operava a nivell nacional, però en els últims anys ha experimentat un notable 

creixement el qual ha provocat que el compromís de l’empresa anés més enllà de les nostres 

fronteres, adquirint un protagonisme internacional, sense deixar de banda el mercat nacional. 

Les activitats de l’empresa són la construcció (obra civil i edificació), sector industrial i 

activitats de suport en la construcció, materials i paviment.  

Els sistemes de gestió que té implantats són: qualitat (ISO 9001), medi ambient (ISO 14001) i 

seguretat i salut (OHSAS: 18001). 

En aquest tema també es defineixen la missió i estratègia, l’estructura organitzativa i el 

diagrama de processos de l’empresa. 

El segon tema, dins d’aquest bloc, és la identificació i definició dels stakeholders de l’empresa, 

també anomenats grups d’interès. Aquests són:  

� Interns: treballadors i accionistes i inversors. 

� Intermitjos: clients i proveïdors. 

� Externs: govern i administració, competència, societat / entorn i medi ambient. 

De cada un d’ells es fa una petita explicació i es defineixen les accions, els beneficis i les 

expectatives. A partir d’aquestes últimes es creen les activitats del Pla de RSC, l’objectiu de les 

quals és complir amb les expectatives dels grups d’interès. 

BLOC IV 

Com ja s’ha mencionat anteriorment és el bloc més important, ja que és la realització del Pla 

de RSC per a BruSalen. Aquest conté: la política de RSC, objectius de la RSC i el codi ètic de 

conducta. 

El més important del pla és definir unes activitats les quals tenen per objectiu complir amb les 

expectatives dels grups d’interès. Aquestes s’han classificat en les següents línies estratègiques 

(entre parèntesis es posa una activitat de cada línia estratègica): 

� Societat / Territori (participació i involucració en les iniciatives de sostenibilitat i RSC 

que duen a terme les administracions locals, autonòmiques i nacional). 

� Entorn empresarial / sector i competència (compartir amb altres empreses les bones 

pràctiques en RSC). 

� Lloc de treball (conèixer les habilitats dels treballadors i potenciar els seu progrés / 

estabilitat a l’empresa). 

� Proveïdors i clients (donar suport i prioritat a proveïdors locals). 



� Minimitzar l’impacte i millorar la seguretat i salut (creació d’un comitè de RSC amb 

membres de tots els departaments de l’empresa). 

Hi ha un total de vint activitats. Cada activitat s’explica en una taula la qual conté: els objectius, 

recursos, plaç de termini, responsable de l’activitat i indicadors de mesura d’aquesta. 

Un altre punt important dins el Pla de RSC és l’avaluació d’aquest.  Per a mesurar i avaluar el 

pla s’utilitzen els indicadors de RSC, els quals 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 generat corporatiu, d’ús intern 

a l’empresa. 

La “Red Española del Pacto Mundial” menciona molts indicadors i directriu en RSC, però per a 

la seva avaluació, BruSalen es basa en els indicadors de Global Reporting Initiative (GRI), 

bàsicament en els protocols d’indicadors G3. 

Per als indicadors de mesura de les activitats s’ha realitzat una proposat de criteris de mesura 

de la RSC. Aquest criteris es basen en cinc grups principals, els quals tenen indicadors 

específics: 

� Valors i transparència  

o Diàleg amb els stakeholders. 

o Relacions amb la competència. 

o Transparència de l’empresa. 

� Qualitat de la vida laboral 

o Carrera professional 

o Respecte a les persones 

o Flexibilitat laboral 

� Compromís amb la societat / entorn 

o Relació i participació amb les administracions i organitzacions. 

o Suport econòmic a entitats locals. 

� Medi Ambient 

o Compromís amb l’entorn. 

o Ús sostenible dels recursos. 

o Recollida selectiva seguint la Regla de les 3 R’s (Reduir, Reciclar i 

Reutilitzar) 

� Seguretat i salut 

o Seguretat i salut laboral. 

o Formació bàsica en seguretat. 

BLOC V 

Finalment en l’últim bloc del projecte és troba les conclusions, els pressupost i la bibliografia. 

Com a conclusions podem dir que 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. 

Els primers passos que ha realitzat BruSalen per que la RSC formi part de l’estratègia de 

l’empresa és canviar l’anagrama de l’empresa afegint un slogan, l’objectiu del qual es 

transmetre al públic que és una empresa amb iniciatives socialment responsables. 

 

 

 

 

 

L’altre pas important que ha de fer BruSalen és crear el comitè de RSC, el qual serà l’organ 

responsable del projecte de RSC dins l’empresa. Aquest punt és una de les activitats del pla, 

l’objectiu del qual es posicionar a l’empresa com a una empresa líder en el mercat, apostant 

per la RSC com a l’estratègia de l’empresa. 

Per aconseguir una distinció de marca i liderar el mercat, una bona solució és apostar per la 

RSC, que aquesta sigui una estratègia permanent en les empreses. 

Per finalitzar el treball s’ha realitzat el pressupost del projecte, el qual consta de tres parts. La 

primera part és el cost que té la realització de l’estudi del projecte, la segona part és el cost de 

la implantació d’aquest estudi i la tercera, i última, part és el cost del seguiment del pla, les 

quals es mostren en la següent taula resum.  

 

PLA RSC PRESSUPOST   

    

Estudi Pla de RSC 5000 € 

    

Implantació Pla de RSC 15000 € 

    

Seguiment Pla de RSC 4160 € 

    
  TOTAL 24160 € 

 

  

ANA GOENAGA DEL RIO – ENGINYERIA DE MINES 

BruSalen, S.L. 
La Responsabilitat depèn de tots, BruSalen ho fa per tu 


