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RESUM  

En aquest Treball Final de Grau es concep Catalunya com un TSR (Territori 

Socialment Responsable), un territori on es duen a terme diverses bones 

pràctiques en matèria de Responsabilitat Social, no només complint el que marca 

la legislació, sinó ampliant el què estableix per tal de projectar múltiples 

beneficis sobre el territori, la societat que hi habita i sobre la mateixa empresa, 

entre d’altres. Per a acomplir amb l’objecte del projecte, la creació d’una guia de 

recomanacions i pautes de bones pràctiques de Responsabilitat Social, s’han 

hagut d’avaluar les preocupacions, necessitats i aspectes importants dins la 

societat catalana, amb la fi de projectar les actuacions sobre la realitat de la 

societat i el què més valora. Un cop obtinguts i avaluats els punts clau sobre els 

quals es podria actuar i abans de procedir amb la creació de la guia, es fa un 

recull de bones pràctiques existents, documents de referència, millores 

proposades i beneficis intangibles generats sobre cada un d’ells. Per tal d’evitar 

duplicitat de continguts, s’han repartit els 8 punts clau obtinguts amb un altre 

projecte de mateix objecte i temàtica. Finalment, cal dir que, tot i que els agents 

que intervenen en un TSR són varis, el projecte es centra en gran mesura en la 

empresa.   

RESUMEN  

En este Trabajo Final de Grado se concibe Cataluña como un TSR (Territorio 

Socialmente Responsable), un territorio donde se llevan a cabo varias buenas 

prácticas en materia de Responsabilidad Social, no sólo cumpliendo lo que marca 

la legislación, sino ampliando lo que establece con el fin de proyectar múltiples 

beneficios sobre el territorio, la sociedad que habita y sobre la misma empresa, 

entre otros. Para cumplir con el objeto del proyecto, la creación de una guía de 

recomendaciones y pautas de buenas prácticas de Responsabilidad Social, se han 

tenido que evaluar las preocupaciones, necesidades y aspectos importantes 

dentro de la sociedad catalana, con el fin de proyectar las actuaciones sobre la 

realidad de la sociedad y lo que más valora. Una vez obtenidos y evaluados los 

puntos clave sobre los que se podría actuar y antes de proceder con la creación 

de la guía, se hace una recopilación de buenas prácticas existentes, documentos 

de referencia, mejoras propuestas y beneficios intangibles generados sobre cada 

uno de ellos. Para evitar duplicidad de contenidos, se han repartido los 8 puntos 

clave obtenidos con otro proyecto de mismo objeto y temática. Finalmente, cabe 

decir que, aunque los agentes que intervienen en un TSR son varios, el proyecto 

se centra en gran medida en la empresa. 
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ABSTRACT 

In this Final Degree Project, Catalonia it is conceived as a SRT (Socially 

Responsible Territory), a territory where several good practices take place in 

terms of Social Responsibility, not only doing what states the law, but extending 

it to project multiple benefits over the territory, the society that inhabits and the 

company itself, among others. To reach the object of the project, the creation of 

a guide of recommendations and points of good social responsibility practices, it 

has been needed to evaluate the concerns, needs and important aspects of 

Catalan society, in order to project the proceedings on the reality of society and 

what does it valorate. Once obtained and evaluated the key issues on which it 

could be acted and before the creation of the guide, a compilation of good 

practices, reference documents, proposed improvements and generated 

intangible benefits of each is made. To avoid duplication of content, the 8 key 

points have been split with another project of the same object and subject. 

Finally, note that, although the actors in a TSR are several, the project focuses 

primarily on the company. 
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CAPÍTOL 1: 

RESPONSABILITAT 

SOCIAL CORPORATIVA 

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC), també anomenada 

Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), és el compromís de l'organització 

envers les necessitats dels seus grups d'interès en els diferents àmbits (laboral, 

acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores, bon govern i 

transparència), per mitjà d'una implicació voluntària i solidària més enllà del que 

estableix la legislació vigent. El sistema d’avaluació per desenvolupar aquest 

tipus de responsabilitat, està regit pel Triple Resultat. 

 

El Triple Resultat, és un terme relatiu als negocis sostenibles, que fa referència al 

desenvolupament d’una empresa expressat ens tres dimensions: econòmica, 

ambiental i estat de resultats. Les evidències de desenvolupament en relació 

amb el triple resultat es manifesten amb els informes de sostenibilitat o 

responsabilitat social corporativa. Fins el 2009, l’elaboració i publicació dels 

mateixos seguien sent de caràcter voluntari i evolutiu en tot el món. Idealment, 

una organització amb un correcte funcionament en termes comptables del triple 

resultat, tindria com a conseqüència la maximització del seu benefici econòmic i 

ambiental, així com la minimització o eliminació de les seves externalitats 

negatives, fent èmfasi en la responsabilitat de l’organització davant dels grups 

d’interès, i no només dels accionistes. 

 

La responsabilitat social corporativa va més enllà del compliment de les lleis i 

normes, donant per descomptat el seu respecte i estricte compliment. En aquest 

sentit, la legislació laboral i les normatives relacionades amb el medi ambient són 

el punt de partida amb la responsabilitat ambiental. El compliment d'aquestes 

normatives bàsiques no es correspon amb la Responsabilitat Social, sinó amb les 
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obligacions que qualsevol empresa ha de complir simplement pel fet de realitzar 

la seva activitat. Seria difícilment comprensible que una empresa al·legués 

activitats de RSE si no compleix amb la legislació de referència per a la seva 

activitat. 

 

Sota aquest concepte d'administració i de gestió s'engloben un conjunt de 

pràctiques, estratègies i sistemes de gestió empresarials que persegueixen un 

nou equilibri entre les dimensions econòmica, social i ambiental. Els antecedents 

de la RSE es remunten al segle XIX en el marc del Cooperativisme i l' 

Associacionisme que buscaven conciliar eficàcia empresarial amb principis socials 

de democràcia, autoajuda, suport a la comunitat i justícia distributiva. 

 

Per a l'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 

reafirmen els principis i valors pels quals es regeixen, tant en els seus propis 

mètodes i processos interns com en la seva relació amb altres (proveïdors, 

clients...). El capitalisme socialment responsable o capitalisme conscient es basa 

en la responsabilitat corporativa de les empreses. 

 

Les principals responsabilitats ètiques de l’empresa amb els treballadors i la 

comunitat son: 

 

 Servir a la societat amb productes útils i en condicions justes. 

 Crear riquesa de la manera més eficaç possible. 

 Respectar els drets humans amb unes condicions de treball dignes que 

afavoreixin la seguretat, la salut laboral i el desenvolupament humà i 

professional dels treballadors. 

 Procurar la continuïtat de l'empresa i aconseguir un creixement raonable. 

 Respectar el medi ambient evitant qualsevol tipus de contaminació, 

minimitzar la generació de residus i racionalitzar l'ús dels recursos naturals 

i energètics. 

 Complir amb rigor les lleis, reglaments, normes i costums, respectant els 

legítims contractes i compromisos adquirits. 

 Procurar la distribució equitativa de la riquesa generada. 

 Seguiment del compliment de la legislació per part de l'empresa. 

 Manteniment de l'ètica empresarial i lluita contra la corrupció. 

 Supervisió de les condicions laborals i de salut dels treballadors. 

 Seguiment de la gestió dels recursos i els residus. 

 Revisió de l'eficiència energètica de l'empresa. 

 Correcte ús de l'aigua. 

 Lluita contra el canvi climàtic. 

 Avaluació de riscos ambientals i socials. 

 Supervisió de l'adequació de la cadena de subministrament. 

 Disseny i implementació d'estratègies d'associació i col·laboració de 

l'empresa. 

 Implicar els consumidors, comunitats locals i la resta de la societat. 

 Implicar els empleats en les bones pràctiques d'RSE. 
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 Màrqueting i construcció de la reputació corporativa. 

 Millorar les possibilitats i oportunitats de la comunitat on s'estableix 

l'empresa. 

 

A continuació, es mostren vàries definicions de diferents autors: 

 

‘La Responsabilitat social corporativa és el conjunt d'obligacions inherents a la 

lliure assumpció d'un estat o condició, tot i no tipificat per l'ordenament jurídic 

positiu, però la força vinculant i prèvia tipificació procedeixen de l'íntima 

convicció social que el seu incompliment suposa la infracció de la norma de 

cultura’  

(Luis Solano, Prof. Ciències de la Informació de la Universitat 

Complutense de Madrid). 

 

‘Responsabilitat social empresarial és una forma de gestió que es defineix per la 

relació ètica de l'empresa amb els accionistes, i per l'establiment de metes 

empresarials compatibles amb el respecte de la diversitat i promovent la 

reducció de les desigualtats socials’  

(Institut Ethos d’Empresa i Responsabilitat Social, Brasil). 

 

‘La gestió responsable de l'empresa implica que aquesta actuï conciliant (punt 

d'equilibri) entre els interessos del negoci i les expectatives que en té la 

comunitat (particularment els seus grups d'interès o stakeholders)’  

(Felipe Cajiga, Membre d’AliaRSE i Fòrum Empresa). 

 

1.1. Beneficis i implicacions de la RSE 

 

L'escala i el caràcter dels beneficis que pot atorgar l'aplicació de responsabilitat 

social en una empresa són relatius a la naturalesa de la mateixa i és difícil de 

quantificar. Alguns autors troben que hi ha una relació directa entre l' 

acompliment social/ambiental i el financer. No obstant això, aquelles empreses 

que apliquen RSE no busquen un guany financer a curt termini. Sovint la RSE 

s'utilitza per millorar la imatge de l'empresa. Si l'estratègia de l'empresa i les 

seves operacions estan allunyades de la responsabilitat social, el programa d'RSE 

es pot interpretar com un intent de rentat d'imatge i l'empresa queda en 

evidència. 

 

Si bé la definició utilitzada per explicar l'impacte en els accionistes es refereix 

generalment a esforços solidaris i voluntariat, la gestió de RSE pot operar des de 

departaments interns a la companyia com Recursos Humans, Desenvolupament 

del Negoci o Relacions Institucionals, o bé pot formar part d’una unitat 

independent que reporta al director o en alguns casos a la junta de directius. 
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Algunes companyies implementen accions amb valors similars sense 

necessàriament definir un equip o un programa estratègic. Dins d'una empresa 

és probable que el programa de RSE recaigui en particular sobre el departament 

de Recursos Humans: 

 

Recursos Humans: Un programa de RSE pot apuntar al reclutament i retenció 

de talents, especialment considerant l'alt grau de competitivitat del mercat. Així 

mateix, un programa d'RSE ajuda a millorar i promoure una bona imatge de la 

companyia en el personal intern, especialment en casos on els empleats estan 

directament involucrats a través d'activitats generades pel programa. 

 

Filantropia corporativa estratègica: Les empreses han començat a adoptar la 

RSC no només com a resultat de pressions dels stakeholders (consumidors, 

proveïdors, la comunitat, organitzacions d'activistes, inversors...), ja que la RSC 

és també una activitat estratègica addicional en la competència comercial. Les 

empreses poden tenir un paper molt important en la vida de les persones no 

només com a proveïdores d'ocupació i de riquesa, sinó com a agent de 

desenvolupament en les comunitats en la qual estan inserides. Moltes grans 

empreses són conscients d'això i han tractat d'aprofitar les expectatives que 

genera la RSC per obtenir avantatges competitius (‘ajuden ajudant-se’). La 

filantropia corporativa ha deixat de ser una activitat autònoma confiada a una 

fundació i cada vegada més forma part de les estratègies que contribueixen a 

realitzar l'objectiu social de l'empresa. 

 

1.2. Història 

 

Al segle XIX alguns empresaris industrials a Europa i als EUA es van preocupar 

per l'habitatge, el benestar i la caritat dels seus empleats. Juntament amb 

l'aparició de moviments contraris a grups que consideraven poc ètic lucrar-se 

amb productes perjudicials per a la societat, com la venta de tabac, alcohol, etc. 

Amb el segle XX i el desenvolupament de l'Estat de Benestar, el sentiment 

filantròpic va evolucionar en relacions formals integrals dins de les institucions; 

quan fins llavors l'únic objectiu empresarial havia estat augmentar la 

productivitat i els beneficis econòmics. 

 

Encara que l'expressió sorgeix entre els anys 50-60 als EUA, no arriba a 

desenvolupar-se a Europa fins als 90, quan la Comissió Europea va utilitzar el 

concepte per implicar els empresaris en una estratègia d'ocupació que generés 

major cohesió social, ja que en la societat europea hi havia cada vegada més 

problemes entorn a l'atur de llarga durada i l'exclusió social que això suposava. 

Més tard, al 1999 el secretari general de l'ONU va demanar que s'adoptessin 

valors amb rostre humà al mercat mundial durant el Fòrum Econòmic Mundial de 

Davos. 
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La veritat és que des dels anys noranta aquest concepte ha anat cobrant força i 

evolucionat constantment, després de la globalització, l'acceleració de l'activitat 

econòmica, la consciència ecològica i el desenvolupament de noves tecnologies  

 

Hi ha certs organismes de caràcter internacional que s'encarreguen de delimitar 

el concepte teòric de la RSC, és a dir, les directrius que serveixen com a 

orientació per a les empreses que es decideixen a transitar per aquest camí. Dins 

dels més destacats es podrien citar als següents: 

 

 Global Compact (Pacte Mundial) de Nacions Unides 

 Global Reporting Initiative (Iniciativa per a la Rendició de Comptes Global) 

 

A més, hi ha altres entitats i iniciatives nacionals amb una especialització en el 

tema de la RSC, que estan contribuint de forma determinant a la creació i difusió 

d'una cultura responsable entre les organitzacions que formen el teixit 

empresarial de cada país. Com a document decisiu sobre la RSC a Europa, 

destaca l'anomenat llibre verd europeu sobre aquest tema. 

 

L'article 116 de la llei francesa sobre nova reglamentació econòmica del 2001 

imposa, fins i tot, l'obligació jurídica a les empreses, d'informar sobre les seves 

accions d'índole social. Al Brasil, la coalició presidida per l'esquerrà Luis Ignacio 

"Lula" da Silva, en la qual participen nombrosos empresaris, ha promogut la RSC 

i existeix un projecte de Llei de Responsabilitat Social d'octubre del 2003. 

 

Existeixen normes oficials sobre la RSC com la norma SA 8000 (Social 

Accountability Standard 8000) impulsada pel Council on Economic Priorities i 

aplicada per SAI, així com la norma SGE 21 de Forética, norma que certifica 

globalment la RSC en tots els seus àmbits. Al novembre de 2010 va ser 

publicada la norma-guia ISO 26000, desenvolupada amb la participació de 450 

experts i 210 observadors de 99 països membres d'ISO i 42 organitzacions 

vinculades. L'ISO 26000 no té per finalitat ser certificable o un sistema de gestió, 

sinó orientar les organitzacions en la introducció de pràctiques socialment 

responsables.  

 

Segons l'ONG Accountability, en un rànquing de 108 països on les empreses 

tenen un major grau de desenvolupament de la Responsabilitat Social 

Empresarial, els líders són Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Regne Unit, 

Noruega i Nova Zelanda. 
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1.3. Diferències entre RSE, RSC i RS 

 

Hi ha una subtil diferència en el significat de la responsabilitat social corporativa 

(RSC) i de la responsabilitat social empresarial (RSE). En la mesura que 

distingeix entre l'empresa i la corporació, entenent que aquesta última incorpora 

a totes les organitzacions, empresarials o no, independentment de la seva mida, 

encara que per a molts ambdues expressions signifiquen el mateix. 

 

Sí que és unànimement reconeguda la diferència entre RSE o RSC i 

responsabilitat social (RS). La responsabilitat social s'entén com el compromís 

que tenen tots els ciutadans, les institucions (públiques o privades) i les 

organitzacions socials, en general, per contribuir a l'augment del benestar de la 

societat local o global. Cal dir que sovint s'abreugen indistintament les tres per 

referir-se a la responsabilitat social corporativa. En tot cas la RS s'aplica no 

només a les companyies privades. La Responsabilitat Social Corporativa (RSC), 

s'ha ampliat per incorporar a les agències governamentals i a altres 

organitzacions que tinguin un clar interès a mostrar com fan la seva feina. 

 

Donada la implantació del nou paradigma de la RS a totes les esferes de les 

societat, alguns autors comencen a utilitzar el terme RSO o Responsabilitat 

Social Organitzacional amb el que abasten simultàniament a diferents grups 

d'interès: empreses, sindicats, universitats, ONG, partits polítics, administracions 

públiques, patronals, mitjans de comunicació, etc. 
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CAPÍTOL 2: 

TERRITORIS 

SOCIALMENT 

RESPONSABLES (TSR) 

S’entén per Territori Socialment Responsable (TSR) el desenvolupament integral 

de polítiques de foment de la sostenibilitat en àmbits territorials concrets, amb 

estratègies col·laboratives i de benefici mutu de tots els agents (Sector públic, 

empresarial i sector no lucratiu), en pro de la satisfacció de les necessitats 

concretes del territori en els àmbits econòmics, social i ambiental, entre d’altres. 

 

Tot i així, definir el concepte de TSR suposa una novetat, ja que es una idea 

relativament moderna i esdevé un fet sense precedents. La promoció del 

concepte és fruit de l’expressió Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), és 

a dir, s’entén com a expansió de la idea de l’RSE. És adequat considerar que 

l’eix central per a concebre un TSR és la generalització de l’RS entre les 

diferents empreses i organitzacions que composen un territori; organitzacions de 

totes les iniciatives, ja siguin mercantils, públiques o socials, incloent les de 

dimensió més modesta. 

 

Aquesta generalització ha de difondre el concepte entre la ciutadania, garantint 

una major comprensió i fent possible un comportament adequat als 

comportaments corporatius. Conceptualment, entenem una comunitat com una 

empresa col·lectiva, adherida a uns drets i obligacions, més enllà del que 

dictamina la llei, emfatitzant aspectes ètics, valors, comportaments, aspiracions i 

expectatives col·lectives.  
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Ara bé, el TSR es pot entendre com una nova cultura del territori que diferenciï 

un territori dels demés perquè sigui capaç d’involucrar i mobilitzar a totes les 

parts interessades en el seu desenvolupament, en un procés de canvi 

caracteritzat per la integració de múltiples iniciatives i la corresponsabilitat dels 

afectats. El TSR també serveix per a caracteritzar un projecte de ciutat o de 

territori, basat en una visió compartida de futur, la creació d’una cultura de 

corresponsabilitat i que, amb un sistema de govern participatiu, doni resposta als 

reptes de sostenibilitat ambiental, creixement econòmic i inclusió social, entre 

d’altres.  

 

El TSR aporta diferents tipus de beneficis que ajuden al territori a ser més 

competitiu, a part de millorar el seu rendiment del capital social. Això implica una 

millora notòria de la qualitat de vida i del benestar de la comunitat. Aquest fet 

també està condicionat perquè el TSR com a tal, contribueix a la millora i 

protecció del medi ambient, així com a la cohesió territorial i al desenvolupament 

d’un model policèntric d’organització territorial. 

 

A part, proporciona un espai idoni per a l’exercici de la ciutadania lliure i en 

igualtat, que afavoreix una cohesió social i una diversitat més àmplies. Tot això, 

fa que la democràcia i la legitimitat de les seves institucions i organitzacions es 

vegin enfortides i molt reforçades. 

 

Tot seguit, es presenten algunes definicions de diverses fonts que ens poden 

resultar útils per a la millora de la comprensió del que és i el que implica un TSR: 

 

 

1. Un sistema territorial que conjuga l’equilibri entre els aspectes econòmics, 

socials, ambientals i culturals de l’estil de vida local buscant aconseguir una 

millor qualitat de vida per als habitants locals i altres agents implicats, a 

través d’un enfocament de govern participatiu (RED REVES) 

 

2. Territori Socialment Responsable (TSR) es aquell que tendeix a la 

sostenibilitat afrontant de manera pro activa els seus reptes econòmics, 

socials i mediambientals, partint de la Responsabilitat Social de cada una de 

les seves organitzacions, desenvolupant els seus actius tangibles e intangibles 

por la via d’estratègies col·laboratives i compromisos multilaterals, amb 

solucions eficients que creen valor per totes les parts i que, des d’una visió 

sostenible del territori, contribueixin al desenvolupament i a la sostenibilitat 

mundial (Manifest de Sitges) 

 

3. Un territori pot definir-se como socialment responsable quan orienta el seu 

propi desenvolupament cap a les qüestions de sostenibilitat; es a dir, quan 

integra en el seu propi desenvolupament la dimensió econòmica, social i 

mediambiental. Un territori pot definir-se com socialment responsable si 
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aconsegueix integrar en les seves decisions econòmiques consideracions 

socials  mediambientals; compartir un model de valors i un mètode 

participatiu en els processos de presa de decisions; afavorir les bones 

pràctiques i una interacció permanent entre les parts interessades, amb el fi 

de fomentar la innovació i la competitivitat (Comitè Econòmic i Social 

Europeo) 

 

4. Ecosistema territorial, cultural i social definit per uns límits geográfic-

administratius i dotat d’una identitat tisa diferenciada, en el que s’integren 

una diversitat d’actors de l’Administració Pública, el teixit empresarial, les 

entitats socials i la ciutadania compartint una visió comú que les porta a 

cooperar en la construcció d’un espai policèntric competitiu, equilibrat, 

sostenible i socialment responsable (Grup de Treball d’ADRO) 

 

5. Territori on totes les parts, ja siguin mercantils, públiques o socials, 

desenvolupen pràctiques de RS, que, més enllà de les responsabilitats legals, 

totes elles reconeguin la seva part de responsabilitat davant la societat 

respecte en el desenvolupament de la comunitat i en els impactes econòmics, 

socials i mediambientals que rep el territori o que aquest causa en altres 

(Responsabilitat Global) 

 

6. D'ell poden extreure’s diverses notes conceptuals: El TSR és un espai per a 

compartir coneixement i experiència, però també per valorar les diferències 

que enriqueixen a tots els participants, sota un enfocament de múltiple guany 

o ‘oportunitats win-win’ (jo guanyo, tu guanyes, tots guanyen, el TSR 

guanya). S'hi produeix un contacte entre les múltiples RRSS dels diferents 

participants i els reptes del territori. Per això, és un espai per a les bones 

pràctiques, la transferència de saviesa. Així, un TSR és producte de portar la 

RS a un altre nivell: és el resultat de l'atribució de l'RS des de les 

organitzacions al territori (Conclusions, Reflexions i Propostes del 

Seminari ANUE-CollaboRatio) 

 

7. Un model innovador de treball en xarxa sota el principi de participació, amb la 

implicació de tots els agents econòmics i socials que operen en el territori 

tenint com a eix vertebrador l'RS. Les idees clau d'aquest model són la 

cohesió social (implicació de tots els agents econòmics i socials relacionats 

amb l'ocupació i el desenvolupament local), la transversalitat (consideració de 

l'RS com a eix vertebrador per al desenvolupament dels territoris) i 

l'enfocament ‘bottom-up’, és a dir, de baix a dalt sota la metodologia de 

treball en xarxa (Subgrup UAFSE RSE, Ceuta) 

 

8. Un territori pot definir-se com socialment responsable quan orienta el seu 

propi desenvolupament cap a les qüestions de sostenibilitat; és a dir, quan 

integra en el seu propi desenvolupament la dimensió econòmica, social i 

mediambiental. Un territori pot definir-se com socialment responsable si 

aconsegueix integrar en les seves decisions econòmiques consideracions 

socials i mediambientals; compartir un model de valors i un mètode 
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participatiu en els processos de presa de decisions; afavorir les bones 

pràctiques i una interacció permanent entre les parts interessades, per tal de 

fomentar la innovació i la competitivitat (Dictamen CESE) 

 

2.1. Característiques comuns d’un TSR 

 

El TSR incorpora un extra d'intangibilitat que es manifesta amb la presència 

d'uns valors i principis de component ètic, així com d'unes formes d'operar 

caracteritzades per la participació i la democràcia. Encara que cada TSR pot 

establir la prioritat de valors i principis que millor reflecteixin les seves 

preocupacions o interessos, hi ha una sèrie de valors característics que són factor 

comú en qualsevol TSR. Entre aquests valors característics comuns destacarem 

els següents: 

 

Sostenibilitat 

 

Un TSR ha de ser concebut com un sistema sostenible. La idea de sostenibilitat 

no només implica un compromís mediambiental, sinó bàsicament un model de 

desenvolupament que busqui eliminar les conseqüències negatives del 

creixement. És a dir, un model que faci partícips dels beneficis del 

desenvolupament a tots els actors del territori, el que implica la retribució 

proporcional segons l’aportació de cada agent, sense excloure que es garanteixin 

unes condicions mínimes als membres més febles. 

 

Competitivitat 

 

El concepte del TSR vincula la sostenibilitat a la competitivitat del territori i a 

l'existència d'un equilibri entre aquests dos factors, equiparant l’aspecte 

econòmic i el social. No obstant això, tot i que la competitivitat del territori és 

vital, un TSR no és un espai de competència, sinó essencialment de cooperació. 

El model que defineix el comportament dels actors és fonamentalment un model 

de cooperació competitiva. Així, es busca millorar la competitivitat de les 

empreses i altres organitzacions del seu àmbit, promovent la competència o la 

cooperació quan siguin oportunes, però buscant també unes condicions justes 

per a tothom. 

 

Diversitat i sinèrgies 

 

Un TSR és un espai de confluència de múltiples actors, i és precisament aquesta 

diversitat el que constitueix la seva major fortalesa. En aquest context, la 

diversitat recau sobre els diferents agents i les seves perspectives: diversitat de 

persones, d'organitzacions, de rols, de projectes, de graus d'avanç, d'idees i de 
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coneixements. Un dels elements claus d'aquesta  pluralitat és la promoció de la 

igualtat en tots els àmbits, ja que és font de sinergies i garantia de continuïtat 

d'un projecte que no exclou sinó que integra. La diversitat convida a la 

col·laboració de múltiples actors en el TSR. 

 

Com assenyala el Comitè Econòmic i Social Europeu, la projecció d'un TSR 

exigeix la integració dels diversos programes europeus que s'han de relacionar 

sinèrgicament: el programa marc per a la innovació i la competitivitat, el setè 

programa marc de recerca, el programa per a la innovació i l'esperit d'empresa, 

el programa de suport a les tecnologies de la comunicació i la informació, i el 

programa per a l'energia intel·ligent. 

 

Desenvolupament policèntric 

 

El TSR es desenvolupa a base d'un model d'expansió policèntric, que convida a 

exercir el lideratge a una varietat d'actors. El policentrisme és presentat, en 

aquest context, com una eina funcional que, a part de promoure la competitivitat 

econòmica, s'espera que asseguri la cohesió territorial. 

 

Rellevància dels intangibles 

 

Un element a destacar en la concepció del TSR és el gran èmfasi que es dóna als 

components intangibles, corresponents a la idea de capital intel·lectual i altres 

conceptes associats. 

 

En molts sentits, el concepte de territori intel·ligent pot ser considerat com un 

antecedent del TSR, ja que es tracta d'una xarxa d'actors locals, més les 

relacions que configuren el sistema, en què els agents econòmics, socials, polítics 

i institucionals practiquen procediments específics d'organització i regulació, 

tenen una cultura pròpia i generen aprenentatge col·lectiu. És un entorn local 

que coopera i aprèn per innovar i competir, de manera que els territoris 

intel·ligents són aquells capaços d'augmentar la seva capacitat de gestió i 

resolució de problemes, a través de processos d'aprenentatge col·lectiu i difusió 

del coneixement, basats en el treball en xarxa i la interacció social. 

 

El capital intel·lectual del territori seria el nivell de coneixement dels actors 

implicats en el desenvolupament territorial: coneixement del sistema territorial i 

de com evoluciona, el coneixement dels processos socioeconòmics i el seu 

impacte sobre el desenvolupament territorial i el coneixement sobre com operar 

les institucions. També figura el desenvolupament de la idea de compartir el 

coneixement disponible, la transparència en els fluxos de coneixements i la 

capacitat d'aprenentatge dels actors (predisposició a aprendre i obertura a noves 

idees). 
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D'aquesta manera, el capital social s’entén com l'element al voltant del qual es 

construeix la competitivitat del territori, establint un paral·lelisme amb el capital 

intel·lectual que fomenta la competitivitat de l'empresa. És a dir, el capital social 

s’expressa com la capacitat que disposa la societat i les seves institucions (així 

com agents del territori) de crear cohesió i cultura i interrelacionar-se per tal de 

prosperar com a comunitat. Així doncs, es pot parlar de la gestió del 

coneixement aplicada a territoris intel·ligents com el conjunt de processos 

dirigits a activar, regenerar i incrementar el capital social d'un territori, amb 

l'objectiu de millorar la seva capacitat de resolució de problemes i de generar 

avantatges competitives duradores en el marc d'un model de desenvolupament 

local sostenible. El capital social d'un territori es classifica en: 

 

 Capital institucional: és la capacitat de les institucions formals d'un 

territori per concentrar-se en la solució de problemes, la seva rapidesa i 

capacitat d'acció, el grau d'informació de les organitzacions, la seva 

flexibilitat i el tipus de relació existent entre les diferents organitzacions. 

 

 Capital cultural: és el patrimoni de les tradicions del territori, valors, 

conviccions, riquesa de la llengua, modalitats de comportament i relacions 

socials. 

 

 Capital simbòlic: és la capacitat que disposa un territori (i els seus 

ciutadans) de mobilitzar-se  per tal de garantir tant la seva pròpia evolució 

com les seves possibilitats de servir de model de referència a les empreses 

actives en el territori. 

 

 Capital psicosocial: es basa en el concepte de confiança i en la convicció 

que hi ha una comunitat que ofereix un potencial de desenvolupament, 

així com en la consciència que és possible establir una cooperació entre els 

diferents grups i associacions. 

 

 Capital cognoscitiu: són els coneixements tècnics col·lectius (no confondre 

amb el capital humà de cada individu). Aquest capital es va configurant en 

les organitzacions que constitueixen les infraestructures del coneixement, 

com universitats, centres de recerca, organitzacions culturals i 

professionals, així com empreses i organismes destinats a desenvolupar el 

diàleg social. 

 

Hi pot haver infinitat de tipus de Territoris Socialment Responsables, depenent 

de l’èmfasi que dóna a cada aspecte la comunitat d’aquell territori, és a dir, 

depenent de quins valors promouen per sobre dels demès, que coincidiran amb 

la temàtica que més preocupa als ciutadans. Alguns exemples de tipus de TSR 

que hem observat a la literatura són: 

 

 Territoris d’economia solidària 

 Territoris en transició (imperen les energies renovables i l’autosuficiència) 

 Territoris inclusius 

 Territoris amb mirada de dona 
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 Territoris dels nens i nenes 

 Territoris interconnectats responsablement 

 Territoris o ciutats intel·ligents 

 Territoris turístics responsables 

 

2.2. Agents d’un TSR 

 

A part dels tres sectors (públic, empresarial i tercer sector), també formen un 

TSR altres parts interessades. Així, el sector educatiu té un paper clau en la 

formació de capital humà i difusió de valors, en aquest sentit similar també als 

mitjans de comunicació, que actuen de corretja transmissora entre els agents i la 

ciutadania, la qual, al seu torn, té un paper clau en ser el combustible per a la 

RS de la resta d'actors. Una ciutadania implicada és, al mateix temps, una 

política per al desenvolupament d'un TSR i una condició necessària per a 

l'existència d'un TSR. 

 

Com a conseqüència, la Responsabilitat Social del Territori (RST) no és només la 

suma de la RS de cada actor, sinó que és la sinergia resultant de la interacció de 

totes elles amb l’acceptació d'un full de ruta territorial consensuat. El full de ruta 

és doncs el primer pas cap al desenvolupament d'un TSR, que ha de comptar no 

només amb propostes del sector públic sinó de tots els altres de forma conjunta. 

 

El TSR es configura com un espai-projecte obert. De manera permanent es 

convida a participar a tots els que tinguin alguna cosa a dir i la voluntat de fer-

ho. És un espai per al diàleg, l'assumpció de compromisos, l'elaboració d'una 

agenda de reptes i el treball en xarxa. 

 

Per tal de dur a terme la conformació d’un TSR, és necessari crear 

infraestructures socials, que són els mecanismes a través dels quals els diferents 

agents i actors del territori es vinculen, coordinen i cooperen, així com 

proporcionen la cohesió necessària de totes les persones, de la mateixa manera 

que les infraestructures 'físiques' connecten els diferents punts d'una regió. En 

aquest sentit, el voluntariat és un d'aquests mecanismes que facilita la 

interconnexió entre diferents agents i arriba a implicar la ciutadania, sent 

d'índole essencialment social. 

 

El subjecte i l'objecte de l'aplicació pràctica del TSR és la comunitat. Una 

comunitat s'inscriu en un espai geogràfic, en un territori delimitat. Els membres 

tenen sentit de pertinença i s'identifiquen amb ella, pel que conformen un teixit 

interrelacionat, amb múltiples interaccions i relacions, amb demandes, 

problemes, necessitats i interessos comuns o divergents, generant-se formes 

organitzatives per canalitzar millor els recursos disponibles. La comunitat és 

objecte del TSR, ja que la seva finalitat és la millora de la qualitat de vida i el 

benestar de la mateixa.  
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Com a subjecte i, a la vegada, ‘stakeholders’ (grups d'interès) del TSR, seran 

totes les parts o actors interessats en el desenvolupament territorial, i 

especialment, aquells que puguin intervenir de manera més significativa en el 

mateix: empreses, organitzacions empresarials i sindicats, organitzacions socials 

de tota mena (ONG, associacions de consumidors, de veïns, culturals...), 

administració i ciutadania. 

 

L'empresa és un actor indispensable en el projecte del TSR. No només la gran 

empresa, sinó les pimes (micropimes, professionals...) d'un territori són 

generadors de riquesa i ocupació i elements clau per a qualsevol procés de 

transformació social i cultural. La generalització de les pràctiques responsables 

potenciarà les aportacions positives de les empreses a la societat, mentre que 

consolida un teixit empresarial més consistent, eficient i competitiu. 

 

Les empreses socials (centres especials d'ocupació i empreses d'inserció), 

resulten vitals ja que suposen iniciatives empresarials acompanyades 

d'actuacions socials i d'inserció social, que fan possible la integració sociolaboral 

de persones amb especials dificultats d'accés a una ocupació, facilitant la seva 

incorporació al mercat laboral ordinari. 

 

Les organitzacions empresarials poden contribuir de manera significativa al 

foment de les bones pràctiques i del compromís amb l'RSE, i mostrar a les 

empreses, especialment a les pimes, el valor que aporta la RS i el retorn que té 

pel territori i per a les pròpies empreses. 

 

Les organitzacions sindicals també tenen un paper important a l'hora de 

donar rellevància i legitimitat a l'RSE, ja que una empresa no pot desenvolupar 

pràctiques responsables si no hi ha una complicitat i implicació del personal i 

compten amb el suport dels representants dels treballadors. Juntament amb els 

representants empresarials, els sindicats són protagonistes en el diàleg social, 

principi bàsic d'un TSR. 

 

Les entitats del Tercer Sector (ONG socials, culturals, de cooperació...) es 

configuren com a agents clau per a fomentar la cohesió social i ser interlocutors 

necessaris en el diàleg social, no només per la seva participació dels recursos 

destinats al foment de l'ocupació i l'ocupabilitat, sinó també pels canals de 

col·laboració establerts amb les empreses que desenvolupen programes d'acció 

social. 

 

Pel sistema educatiu l'RSE també és un repte. En uns primers estadis 

d'educació, les institucions acadèmiques són transmissores dels valors socials i 

ambientals, poden educar en el consum responsable, el respecte al medi 

ambient, etc. Els centres formatius (Universitat, Escoles de Negoci...) poden 
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transmetre als futurs professionals valors humanístics i sobre com assumir 

professionalment la Responsabilitat Social. 

 

El paper dels mitjans de comunicació també és crucial de cara a divulgar la 

RS, a més d'assumir-la internament. Els mitjans de comunicació poden suposar 

un factor d'arrossegament molt rellevant i poden accelerar les actituds 

responsables per part de la ciutadania. 

 

El sector financer té un paper rellevant, ja que pot ajudar amb les necessitats 

de la comunitat (microcrèdits, programes, ajudes...). Les caixes d'estalvis també 

han anat assumint un protagonisme creixent en el desenvolupament de l'RS, 

incorporant la RS com una pràctica no vinculada només a l'Obra Social sinó al 

conjunt de l'entitat financera. La seva capacitat d'afavorir la innovació social, de 

buscar l'eficiència i de fomentar la participació de diferents parts les configura 

com un actor clau en la construcció d'un TSR, sense menysprear l'important 

paper d'arrossegament que poden suposar per al conjunt del sistema financer i 

l’economia. 

 

El paper de les persones (ciutadania) en tant que són consumidors, 

treballadors, inversors, etc. és clau pel desenvolupament d'un TSR, ja que poden 

condicionar els mercats i la política amb la seva elecció, facilitant que les 

empreses i institucions més responsables es puguin beneficiar. La ciutadania té 

també el paper d'assumir actituds i comportaments socialment responsables: 

consum responsable, conductes cíviques i ètiques...  

 

El paper de les administracions públiques en la construcció i gestió d'un TSR 

es concreta, per exemple: 

 

 Integrant els principis de responsabilitat en els seus propis sistemes de 

gestió i en les relacions amb tercers.  

 

 Informant, divulgant, sensibilitzant o explicant la RS a les empreses, a les 

organitzacions i a la ciutadania. 

 

 Facilitant eines de gestió per a que s'implantin pràctiques responsables. 

 

 Aplicant criteris responsables en la contractació pública (inclusió de 

clàusules socials), incentius, ajudes públiques als sectors empresarials... 

 

 Facilitant espais, programes, recursos i infraestructures pel diàleg, 

l'intercanvi de bones pràctiques, etc. 

 

El paper de l'administració pública local en un TSR també ha de ser el de 

lideratge del procés en un primer moment, ja que articula de manera molt 

propera les necessitats i reptes de la societat i pot facilitar el diàleg entre les 

parts i el govern participativa. 
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També es podria preveure que les autoritats locals promoguessin el 

desenvolupament de l'economia social en els seus territoris. Els següents 

principis fonamentals haurien de ser complerts: pertinença, poder democràtic 

voluntari i obert exercit pels seus membres, la gestió transparent i fiscalitzacions 

conjuntes. Els actors de l'economia social haurien de promoure amb els seus 

exemples el concepte d'ajuda mútua i les iniciatives solidàries que creen vincles 

entre l'interès privat i el col·lectiu o públic. A més, haurien de participar 

activament en l'interès general i en el bé social. 

 

En qualsevol cas, les autoritats locals tenen un cert marge de maniobra, que 

varia en funció del país i està vinculada a les condicions fiscals locals existents. 

Les autoritats també tenen la possibilitat d'influir en l'oferta i l'equip perquè es 

tinguin en compte les condicions socials, exigint la inclusió de clàusules socials i 

ambientals en els acords. Poden exigir l'observança dels codis de conducta per a 

les empreses amb què estan en contacte, però les condicions per a l'aplicació 

d'aquestes eines no han estat encara clarament definides a nivell europeu.  

 

També es poden crear les condicions perquè cada àrea d'especialització sigui 

regulada amb la seva metodologia pròpia, o organitzar fòrums perquè les 

empreses responsables promoguin les produccions locals que són respectuoses 

amb el medi ambient i socialment responsables. D'altra banda, els municipis 

tenen la possibilitat, per exemple, de ratificar les iniciatives urbanístiques 

responsables per al desenvolupament del turisme. També poden exigir als 

inversors a comprometre’s amb l'ús de panells solars, tractament d'aigua 

potable, edificis que no superin una determinada alçada, etc. 

 

Presentem el quadre que reflexa el que defineix el text: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema d’un TSR, font: xarxanet.org 
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El TSR busca l'equilibri entre els aspectes econòmics, socials, ambientals i 

culturals locals, amb l'objectiu d'aconseguir una millor qualitat de vida pels seus 

habitants i la resta d'agents implicats, mitjançant un sistema de governança 

participativa. Les característiques del territori són una oportunitat única  per 

avançar cap a un model de desenvolupament integrat, corresponsable i 

sostenible. Segons recullen diverses definicions, un Territori Socialment 

Responsable és aquell que: 

 

 Promou el desenvolupament sostenible 

 Treballa pel diàleg, la cohesió social i la creació de valor compartit 

 Millora la utilització i el rendiment dels seus actius intangibles 

 Fomenta la innovació i gestiona el coneixement 

 Tendeix a ser més ecoeficient 

 Posa en valor el paper de les persones en tant que consumidors, 

treballadors, ciutadans... 

 Facilita l’empoderament de totes les parts i aposta pel treball en xarxa 

 Difon i estén la seva responsabilitat social tot cercant noves formes de 

cooperació territorial 

 Obté un atribut ètic per a la pròpia identitat territorial 

 

Per una altra banda, per fer un anàlisi més profund de quins són els aspectes 

més rellevants per a considerar Catalunya com a TSR, tenim el que va exposar el 

director general de Desenvolupament Rural de Catalunya, Jordi Sala.  

 

En una reunió amb la comissió del Senat, la qual té per objectiu l’estudi per 

adoptar mesures sobre la despoblació rural a Espanya, i amb alguns experts 

d’altres llocs del territori, va exposar en primer lloc els aspectes objectius que en 

el cas de Catalunya dificulten l’activitat econòmica, com poden ser la pròpia 

orografia del país, i el fet de tenir més d’un 50% del territori amb pendents 

superiors al 20%, o l’aridesa de 8 comarques amb una pluviometria molt 

escassa, per sota dels 400 mm. 

 

També va parlar del possible increment de despoblació rural que pot produir-se 

durant els pròxims anys degut als moviments demogràfics i a l’augment de la 

població en zones urbanes, on podria arribar a concentrar-s’hi prop del 75-80% 

de la població. 

 

Va donar molt d’èmfasi al fet que el territori s’ha de gestionar, tant si està 

protegit o no, ja que és l’única manera de garantir el desenvolupament, generar 

oportunitats que permetin complementar la renta necessària als seus habitants 

per a la supervivència en aquestes zones, i així evitar la seva despoblació. De fet 

en un territori com Catalunya, amb més d’un 60% de la superfície de caràcter 

forestal, s’hauria de reforçar especialment la vinculació entre agricultura i bosc. 

 

Va comentar per sobre algunes polítiques que varen tenir èxit, com la llei de 

Muntanya de 1983, que fou un revulsiu en el seu moment. També esmentà les 
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polítiques de regadius que han demostrat clarament la correlació existent entre 

comarques de regadiu amb una evolució demogràfica comparable a la mitjana de 

Catalunya en tot un període superior als 100 anys, o les de secà, amb un fort 

descens poblacional en el mateix interval de temps. 

 

Per acabar, va parlar sobre alguns aspectes que segons el seu criteri i el del 

Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural (DAAM), 

que s’haurien de tenir presents per a una política de reequilibri territorial 

efectiva, que es podrien agrupar en 7 eixos: 

 

 Accessibilitat i xarxes transversals de camins 

 Activitat agroforestal, amb important relació amb la bioeconomia i 

l’agroindustria difusa 

 Sinèrgies urbanorurals, aprofitant les noves tecnologies, treball en xarxa i 

ruralsmart 

 Desenvolupament de poblacions intermitjes amb serveis 

 Visió omnicompresiva de l’espai rural. Polítiques de desenvolupament rural 

en sentit ampli i amb la coordinació de totes les actuacions 

governamentals 

 Fomentar la participació local i els programes per a joves emprenedors 

 Polítiques de discriminació positiva per a la dona, com fomentar l’accés a 

la titularitat de la terra 

 

En el cas del turisme, cada any es fa una entrega de premis per tal de reconèixer 

l’esforç que fan les empreses i organitzacions del sector per formar part del 

turisme responsable. Concretament, des del 2013 es realitza una entrega de 

premis a Barcelona que coincideix amb la conferència sobre turisme responsable 

de destins. Totes les empreses i organitzacions del territori català, ja siguin 

guanyadores o finalistes, han sigut votades pels clients i altres empreses 

turístiques del país. Els premis proposen per exemple; millor allotjament 

petit/gran, millor contribució a la economia local, millor proveïdor de turisme 

accessible i inclusiu, d’excursions responsables, etc. Això denota la importància 

del turisme de cara al públic, ja que són una font innegable d’economia del 

territori.  

 

Una altra via per aconseguir que el territori català sigui considerat TSR, seria el 

projecte Transparència. El Consell General de Cambres de Catalunya en 

col·laboració amb el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya posen en marxa aquest projecte que té per objectiu la implantació de 

la Responsabilitat Social Empresarial al llarg de la cadena de proveïment. 

 

Es tracta d'un projecte pioner a nivell mundial destinat a fomentar una major 

competitivitat de les pimes catalanes. La promoció d'un nou model de relació 

entre les grans multinacionals amb seu a Catalunya i les seves pimes 

proveïdores, basada en una corresponsabilitat per impulsar les pràctiques de 

gestió responsables al llarg de la cadena de subministrament. El programa 
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compta amb la direcció tècnica del Global Reporting Initiative, el referent 

mundial en elaboració de memòries de sostenibilitat. 

 

tRanSparÈncia: ofereix suport a les pimes catalanes per a que incorporin 

sistemes de gestió basats en la Responsabilitat Social mitjançant la realització 

d'accions de formació i oferint recursos i suport per a que les pimes puguin 

iniciar i continuar un procés de presentació d'informes, i millorar la seva gestió 

de la sostenibilitat i el rendiment. 

 

El procés s'inicia amb la selecció de 11 grans empreses catalanes que participen 

com a mentores de les pimes proveïdores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Les 11 empreses mentores, font: rscat.gencat.cat 

 

Al llarg de l'any 2011, les 65 pimes participants rebran el suport per part de 

personal especialitzat per a l'avaluació i la diagnosi de les seves pràctiques i per 

a establir plans de millora i elaborar informes d'evolució destinats a comunicar 

els avenços i consolidar les seves relacions comercials amb les grans empreses. 

Tot aquest procés revertirà en una consolidació de les empreses participants i de 

les relacions comercials entre les pimes i les grans empreses, i en una millora de 

les relacions laborals existents a les pimes catalanes. Aquest projecte està 

subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d'Acord amb el programa d'ajuts 

a projectes Innovadors, regulat per l'Ordre TRE/293/2010. 

 

El programa Transparència pretén impulsar la incorporació de polítiques de la 

responsabilitat social al llarg de la cadena de subministrament de les empreses. 

Això fomentarà unes relacions empresarials estables i respectuoses amb les 

persones i el medi ambient. Es tracta d'un programa pioner a nivell mundial, 

impulsat pel Consell General de Cambres Catalunya, recolzat econòmicament per 

la Generalitat de Catalunya (Servei d'Ocupació de Catalunya i Departament 

d'Empresa Ocupació) i el Fons Social Europeu, i que es realitzarà en col·laboració 

amb el Global Reporting Initiative (referent internacional en temes de RS). 

També oferirà suport a les pimes catalanes per a que incorporin sistemes de 
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gestió basats en la Responsabilitat Social mitjançant la realització d'accions de 

formació i oferint recursos i suport per a que les pimes puguin iniciar i continuar 

un procés de presentació d'informes, i millorar la seva gesti de la sostenibilitat i 

el rendiment. En aquest procés, les grans empreses participen com a mentores 

de les pimes proveïdores. Aquest acompanyament enfortirà les relacions 

comercials entre les grans empreses i les seves empreses proveïdores. Les 

empreses seleccionades formaran part d'un grup de 60 pimes catalanes que es 

beneficiaran d'un acompanyament en el seu procés d'incorporació de la RSE a les 

seves organitzacions al llarg de l'any 2011. 

 

La majoria de les empreses més importants de Catalunya són conscients del seu 

impacte i estan fent esforços per convertir-se en organitzacions més 

responsables. Aquestes empreses estan impulsant accions de millora a nivell 

intern (relacions amb les persones treballadores, impacte ambiental de la seva 

activitat, compromís amb la comunitat...). No obstant, són conscients que la 

seva responsabilitat té un caràcter global i no solament afecta a totes les àrees 

de negoci de l'empresa sinó a tota la cadena de valor necessària per al 

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

 

Per continuar avançant amb aquest procés de millora continua, tenen la voluntat 

i la necessitat d'assegurar el respecte de les seves estratègies de sostenibilitat al 

llarg de tota la seva cadena de subministrament, tot i ser conscients de la 

dificultat que pot suposar per a moltes pimes el fet de treballar aquests aspectes. 

Per tot això, assumeixen la seva corresponsabilitat per anar avançant en la 

definició d'unes actuacions més sostenibles al llarg de la cadena de 

subministrament i seleccionen a un grup d'empreses proveïdores pioneres que es 

beneficiïn d'un procés formatiu i d'assessorament per introduir la RSE en la seva 

gestió empresarial. 

 

Un altre projecte moltes interessant és el RSE.PIME, el qual té per objectiu la 

implantació de la Responsabilitat Social Empresarial a les petites i mitjanes 

empreses catalanes així com el foment d’una nova cultura empresarial que 

millori la seva gestió. Aquest programa, en una primera fase, preveu 

l’acompanyament personalitzat a 30 empreses, facilitant així la incorporació de 

criteris de responsabilitat social en els sistemes de gestió empresarials. Es tracta 

d’un procés dinàmic que s’ajusta a les necessitats de cada organització. 

 

La durada prevista per a la implantació d’aquest programa és de 15 mesos. El 

procés s’inicia amb una diagnosi que permet conèixer l’estat actual de cada 

empresa en relació als diferents compromisos de la responsabilitat social 

empresarial. Els resultats d’aquesta diagnosi permeten per una banda identificar 

les mesures correctores i definir un pla de millora, i per l’altra visualitzar i 

conscienciar sobre els comportaments responsables que ja està portant a terme 

l’organització. 

 

L’RSE.PIME és un programa pilot que té per objectiu incorporar criteris de 

Responsabilitat Social al sistema de gestió empresarial de les petites i mitjanes 
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empreses catalanes. Neix fruit de la voluntat del Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya de 

potenciar una nova cultura empresarial. Inicialment preveu la participació de 30 

pimes. 

 

Durant aquest període, les empreses seleccionades disposen d’una tutoria 

externa que les acompanya en totes les fases del procés, que s’inicia amb una 

diagnosi inicial d’aspectes relacionats amb els àmbits econòmics, socials i 

ambientals, i la posterior elaboració d’un pla de millora. L’elaboració d’un 

cronograma d’actuació, l’establiment d’indicadors i la designació del personal 

responsable de portar a terme cadascuna de les actuacions previstes al pla de 

millora, són algunes de les actuacions que faciliten el procés d’avaluació i de 

millora contínua. Per a tot aquest procés, es preveu la realització de 10 sessions 

personalitzades per a cada empresa, d’una durada aproximada de 3 hores. 

 

Per tal de valorar el grau d’acompliment de les accions previstes en el Pla de 

millora es portarà a terme una diagnosi final, a partir de la qual s’elabora un 

informe sobre el grau d’incorporació de criteris de RSE a les empreses 

participants, finalment, i per tal de donar visibilitat a les accions de millora, 

s’acompanya les empreses interessades en l’elaboració de la memòria de 

sostenibilitat. 

 

De forma paral·lela al procés d’acompanyament, es portaran a terme 4 accions 

de reforç que tenen com a objectiu potenciar alguns dels valors claus de la RSE, 

com la conciliació de la vida personal i laboral, la igualtat d’oportunitats o les 

condicions de seguretat i la salut en el treball, entre d’altres. Amb l’objectiu de 

facilitar les eines necessàries per incorporar accions de millora en aquests 

àmbits, es preveu la realització de sessions individualitzades per l’elaboració de 

plans de millora específics i l’organització de jornades de sensibilització, on els 

participants podran compartir espai i experiències amb la resta d’empreses 

participants. 

 

La metodologia utilitzada a RSE.PIME deriva de la transferència del programa 

pilot RSE.COOP, realitzat per incorporar la Responsabilitat Social a les empreses 

de l’economia cooperativa entre el 2005-2007. La valoració positiva, tant per 

part de les 38 empreses cooperatives participants com per la resta de grups 

d’interès, i la voluntat de transferir i aprofitar els resultats obtinguts per a les 

pimes, són l’origen del nou programa. L’adaptació a les característiques de les 

pimes s’ha realitzat tenint en compte el model d’indicadors de la Xarxa: Marc 

Català de la Responsabilitat Social per a les pimes, un model de gestió pensat 

específicament per aquestes.  

 

Els principals trets característics d’aquest model són: 
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 La seva aplicació gradual, que permet a les empreses implantar els criteris 

RSE de forma progressiva, d’acord amb les seves necessitats. 

 

 Es tracta d’una metodologia acordada pels principals agents vinculats a les 

pimes: Generalitat de Catalunya, COPCA, PIMEC, CECOT, CCOO, UGT, 

Diputació de Barcelona, coordinat per ESADE. 

 

 Segueix les pautes del Global Reporting Initiative (GRI), principal iniciativa 

internacional de mesura, gestió i comunicació de la RSE. 
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CAPÍTOL 3:      

CATALUNYA COM A TSR. 

ELS 8 ASPECTES 

RELLEVANTS 

CONSENSUATS 

Gràcies a l’organisme Respon.cat, que té com a objectiu un salt qualitatiu i 

quantitatiu de l’RSE a Catalunya, a partir de la implicació de les empreses i 

organismes empresarials, s’ha pogut identificar o classificar els aspectes més 

rellevants en la gestió de la Responsabilitat Social de les empreses en clau de 

territori. Es poden dividir en vuit, els quals definirem a continuació: 

 

 Generació d’ocupació i de qualitat: Passarel·les entre la formació i 

l’ocupació. L’objectiu és aconseguir entorn laboral satisfactori, el qual 

implica un benestar físic, emocional i relacional. 

 

 Compromís amb la comunitat i aliances: Assegurar la continuïtat de la 

identitat i els valors del territori en qüestió, com la llengua, la cultura, els 

valors cívics i democràtics, la participació, etc. També pretén generar 

aliances i col·laborar amb el teixit associatiu. Arribar a ser un territori 

socialment responsable. 
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SOCIAL 

Cohesió social 

Compromís amb la 
comunitat i aliances 

ECONÒMIC I 
BON GOVERN 

Ètica de les 
organitzacions 

Desenvolupament 
econòmic 

responsable 

LABORAL 

Generació 
d'ocupació i de 

qualitat 

Desenvolupament 
del capital humà 

AMBIENTAL 

Economia circular 

Compromís amb el 
territori 

 Desenvolupament econòmic responsable: Per a promoure una 

cooperació empresarial, que esdevinguin aliances i col·laboracions, 

clústers, etc. L’objectiu és la internacionalització de l’empresa, una 

innovació sostenible, i una compra i contractació local del territori on es 

troba. 

 

 Cohesió social: Tenir en compte la immigració, la pobresa tan energètica 

com infantil. L’objectiu és la integració social i laboral de col·lectius amb 

dificultats d’inserció, marginals. 

 

 Compromís amb el territori: Es defineix la Smart Region (mobilitat, 

eficiència...), es pretén preservar el territori com a patrimoni natural i la 

seva biodiversitat. Adaptar-se al canvi climàtic com a prova del 

compromís. 

 

 Ètica de les organitzacions: Que es realitzi una competitivitat 

responsable, que hi hagi transparència total i completa, per tant amb una 

Fiscalitat Responsable. 

 

 Desenvolupament del capital humà: Que es produeixi una captació i 

una retenció de talent, que hi hagi una igualtat d’oportunitats. No 

influenciades per qualsevol tipus d’ajuda. Amb una gestió per 

competències, desenvolupament i ocupabilitat. 

 

 Economia circular: Aprofitar l’eficiència dels recursos com l’Energia, 

l’Aigua i els materials. Treure profit de recursos alternatius, residus 

inclosos, simbiosi industrial. Mitigació del canvi climàtic. 

 

Aquests vuit aspectes, segueixen unes pautes o vectors els quals els defineixen. 

Hi ha quatre tipus de vectors: Social, Econòmic i Bon govern, Laboral i 

Ambiental. 

 

Figura 3. Els 4 vectors que defineixen els 8 aspectes, font: elaboració pròpia. 
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Per altra banda, per fer un anàlisi més profund de quins són els aspectes més 

rellevants per a considerar Catalunya com a TSR, s’ha de tenir en compte les 

preocupacions de la societat catalana en els últims anys i encarar o ordenar 

aquests aspectes segons la prioritat que ocupa en les ments dels catalans. Tot i 

així, és convenient no oblidar els aspectes que ocupen una posició més baixa, ja 

que, tot i que ara poden no ser rellevants per a la societat, en un futur aquestes 

preferències poden variar i poden posicionar-se com a una de les grans 

preocupacions dels catalans.  

 

Per tal de saber quines són aquestes preocupacions i el percentatge de la 

societat al que afecta, ens remetem als estudis duts a terme pel Centre d’Estudis 

d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya, que, mitjançant enquestes, recull 

anualment la opinió de la societat catalana sobre quins són els principals 

problemes de Catalunya. Seguidament es mostra un gràfic on es recullen les 

dades extretes al Desembre de 2014 i la comparació amb l’Octubre del mateix 

any.  

 

 

 

Figura 4. Gràfic sobre els problemes sociopolítics, font: racocatala.cat 

 

Pel que fa al context sociopolític actual, destaquem sis punts d'allò que més 

preocupa als catalans: 

  

1. Un dels temes d’actualitat, les relacions Catalunya-Espanya, ocupa la quarta 

posició dels problemes de Catalunya. L'atur i la precarietat laboral, la 
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insatisfacció amb la política i el funcionament de l'economia estan per davant. 

Just després de les relacions Catalunya-Espanya el seguirien millorar les 

polítiques socials, la sanitat i el sistema de finançament de Catalunya. 

 

2. La situació econòmica actual de Catalunya i Espanya no és bona. Així ho 

creuen els enquestats, que qualifiquen de 'dolenta' la situació econòmica 

catalana i espanyola en un 53% i 50,2%, respectivament. Per si fos poc, 

seguidament trobaríem la qualificació 'molt dolenta' amb un 19,9% en la situació 

econòmica catalana i un 35,5% l'espanyola. 

 

3. L’economia de Catalunya es manté igual des de fa un any i seguirà igual 

l'any vinent. Així ho ratifiquen la majoria d'enquestats, dels quals un 47,7% 

considera que la situació econòmica de Catalunya és igual que la de fa un any, 

tot i que un 35% considera que és pitjor i un 14,5% creu que és millor. Pel que 

fa al futur, el 38,5% creu que la situació seguirà igual, en contra d'un 27,3% que 

creu que millorarà i un 22,5% que creu que empitjorarà. 

 

4. La situació econòmica personal es manté. Un 55,1% dels enquestats considera 

que la seva situació econòmica personal és similar a la de fa un any. Un 

35,5% considera que és pitjor i només un 8,6% creu que ha millorat.  

 

5. La situació política actual de Catalunya és 'dolenta' i la d'Espanya és 'molt 

dolenta'. Un 41,7% dels enquestats creu que la situació política de Catalunya és 

'dolenta', seguit d'un 22,7%, que la qualifica de 'bona'. Pel que fa a la situació 

política a Espanya, un 51,3% dels enquestats la qualifica de 'molt dolenta', 

seguit d'un 37,8% que creu que és 'dolenta'.   

 

6. La situació política de Catalunya es manté igual que fa un any i seguiria així 

l'any vinent. El 44,5% dels enquestats considera que la situació política actual és 

igual que fa un any, per davant d'un 35,5% que la considera pitjor i d'un 17,5% 

que la considera millor. Pel que fa al futur, el 34,4% dels enquestats creu que la 

situació política es quedarà igual, un 33,5% creu que millorarà i un 19,2% creu 

que empitjorarà. 

 

Finalment, els següents aspectes més rellevants pels enquestats (amb un 

percentatge força inferior) serien aspectes més d’àmbit social o de benestar, 

deixant de banda el caire econòmic-polític dels aspectes de les primeres 

posicions; tals com poden ser la sanitat, educació, cultura i investigació, 

immigració, etc. 

 

En el llistat de preocupacions ciutadanes no apareix la corrupció com a tal, tot i 

que, segons el director del CEO, Jordi Argelaguet, aquest es un concepte que 

entra dins del capítol d’insatisfacció amb la política i els polítics, que queda en 

segon lloc. 
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3.1. Compromís amb Comunitat i Aliances 

 

Aquest entén l’exercici de la sostenibilitat i el disseny sostenible des del 

reconeixement del valor que té la cultura com agent que caracteritza tant el 

medi físic (natural i construït) com el social. El medi físic és el patrimoni, la 

edificació, els recursos naturals, la geografia, el metabolisme o la biodiversitat, 

entre d’altres. El medi social són els estils de vida, les formes de convivència, el 

coneixement local, les celebracions, les tradicions, els símbols, els mites i 

creences, etc. Estem parlant de la subjectivitat col·lectiva com a gran valor de 

desenvolupament. Tot i així, la sostenibilitat cultural també defensa les 

expressions de subjectivitat individual: la creativitat, la diversitat i la llibertat 

d’expressió.  

 

Així doncs, aquest compromís amb la comunitat defensa la identitat com un dels 

principals conceptes sobre els quals construir el desenvolupament sostenible. En 

altres paraules, entén que el nou no s'ha de construir sobre el no-res sinó 

contextualitzat en el marc cultural que l'alberga (cada territori té els seus 

mètodes) no només reconeixent el valor de les expressions de subjectivitat ja 

existents sinó fomentant nous mètodes col·lectius, individuals, etc. 

 

En definitiva, una actuació culturalment sostenible fomenta que la societat sobre 

la qual actua es reconegui i s'identifiqui amb ella. D'aquesta manera, una 

societat que estima i respecta tant l'entorn natural i construït en els quals viu 

com les persones que l'envolten, perquè es reconeix i identifica amb tots ells i 

amb si mateixa, és una societat més preparada, conscienciada, informada, lliure, 

solidària i implicada per assumir les altres qüestions del desenvolupament 

sostenible. 

 

3.2. Compromís amb el Territori 

 

Es refereix a la capacitat de poder mantenir els aspectes biològics en la seva 

productivitat i diversitat al llarg del temps i, ocupant-se de la preservació dels 

recursos naturals, fomentar una responsabilitat conscient sobre l'ecològic. Al 

mateix temps, es pretén créixer en el desenvolupament humà cuidant l'ambient 

on es viu. 

 

El compromís amb el territori entén l'exercici de la sostenibilitat i el disseny 

sostenible des del manteniment del capital natural, és a dir, dels recursos 

naturals com plantes, minerals, animals, aire o petroli de la biosfera vistos com a 

mitjans de producció de béns i serveis ecosistèmics: producció d'oxigen, 

depuració natural de l'aigua, prevenció de l'erosió, pol·linització, etc. Aquest 
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enteniment de la sostenibilitat defensa que la naturalesa i la vida no humana són 

recursos naturals actius i productius, l'ús del qual ha de ser racionalitzat. 

S'equipara, així, el capital natural al capital productiu. 

 

De la mateixa manera, la seva posada en pràctica passa per totes les qüestions 

relatives a l'eficiència i/o autosuficiència energètica, hídrica i en la gestió de 

residus (buscant la minimització de la petjada ecològica) així com per una 

defensa clara de la biodiversitat i la vida no humana com grans valors del 

desenvolupament sostenible. 

 

3.3. Cohesió Social 

 

La cohesió social entén l'exercici de la sostenibilitat i el disseny sostenible des de 

la reconstrucció de les relacions humanes a tots els nivells de la societat. En 

aquest sentit, això implica no només fomentar i permetre les relacions i 

interaccions socials en espais de convivència (públics o privats) de qualsevol 

escala sinó, millorar el grau de convivència entre grups de persones amb rendes, 

gènere, cultures, edats o professions diferents a través de dissenys, accions i 

polítiques que promoguin la integració, la redistribució equitativa dels beneficis 

urbans i recursos disponibles, la justícia social, la solidaritat, la igualtat, la 

inclusió, l'accés a l'habitatge, la consolidació i creació d'equipaments i dotacions 

públiques, etc. En aquesta línia, l'entramat social es desglossa en 6 dimensions: 

equitat, diversitat, qualitat de vida, maduresa, democràcia i govern. 

 

Aquesta sostenibilitat destaca la importància de fomentar les relacions entre 

individus i la cohesió entre aquests. De la mateixa manera, aquest enteniment 

de la realitat sol·licita que els espais i òrgans públics siguin integradors i que 

permetin la diferència i diversitat. Però això no és només exclusiu de l'espai 

públic sinó també del privat, ja que les infraestructures i mitjans de transport 

han d'afavorir les interaccions socials i tots aquests valors associats: per 

exemple, el traçat d'un tramvia pot integrar en el seu recorregut barris de 

persones de diferent renda, edat, cultura, etc. Així doncs, aquesta idea de la 

sostenibilitat no s’ha d’associar només a l'espai públic, ja que els espais de 

convivència són tan múltiples i diversos com les mateixes persones. 

 

En conclusió, el desenvolupament socialment sostenible és doble: d'una banda 

implica el foment de la interacció i, de l'altra, garantir la cohesió. D'aquesta 

manera, aquesta sostenibilitat promou una societat que es comporta 

cohesionada i col·lectivament, fent front a la individualitat i segregació pròpies de 

models de desenvolupament urbà menys sostenibles. Aquest enteniment de la 

sostenibilitat comparteix amb el cultural les consideracions relatives a la 

diversitat i llibertat d'expressió. No obstant això, és important matisar que en 

aquest cas aquestes qüestions no estarien afectades tant per condicions 

d'identitat i subjectivitat creativa sinó per la condició humana mateixa i la nostra 
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necessitat de relacionar-nos i de fer-ho en un marc de convivència relativament 

estable. 

 

3.4. Desenvolupament del Capital humà 

 

El capital humà és un terme usat en teories econòmiques del creixement per 

designar un factor de producció depenent no només de la quantitat, sinó també 

de la qualitat, del grau de formació i de la productivitat de les persones 

involucrades en un procés productiu. La interpretació en la qual es sustenta 

aquesta teoria és de caràcter economicista: la productivitat del treballador està 

en funció de l'educació rebuda. La major especialització (via sistema educatiu 

formal) i via treball (no formal) augmenta la productivitat i es veu recompensada 

amb salaris més alts. 

 

En les institucions educatives es designa el capital humà individual com el 

conjunt de coneixements, habilitats, destreses i talents que posseeix una 

persona i la fan apta per desenvolupar activitats específiques. A partir d'aquest 

ús inicialment tècnic, l'ús del terme s'ha estès per designar el conjunt de 

recursos humans que posseeix una empresa o institució. Igualment es parla de 

"millora en el capital humà" quan augmenta el grau de destresa, experiència o 

formació de les persones d'aquesta institució. 

 

La conjuntura actual i la ràpida evolució de les organitzacions plantegen molts 

reptes per a les empreses avui en dia. En l'àmbit dels recursos humans, queda 

clar que un d'ells és la capacitat de retenció de talent. 

 

En un entorn cada vegada més competitiu per atraure els millors, les empreses 

desenvolupen veritables estratègies de màrqueting de recursos humans. Les 

organitzacions reuneixen esforços per tal de reforçar el compromís dels empleats 

i així reduir al màxim la fuga de les persones que representen un alt valor afegit. 

 

Si recorrem a la piràmide de Maslow per analitzar aquest nivell de compromís 

dels empleats, identifiquem quins són els aspectes que desenvolupen aquest 

sentiment i descobrim que en el nivell més bàsic es troben les necessitats 

fisiològiques i les de seguretat. Cal recordar que Abraham Maslow formula en la 

seva teoria una jerarquia de necessitats humanes i defensa que conforme es 

satisfan les necessitats més bàsiques (part inferior de la piràmide), els éssers 

humans desenvolupen necessitats i desitjos més elevats (part superior de la 

piràmide). En aquest primer nivell, les polítiques de compensació i beneficis es 

plantegen com una eina idònia per elevar el nivell de satisfacció de l'empleat i 

augmentar el seu sentiment d’afiliació. 
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Figura 5. Piràmide de Maslow, font: Internet. 

 

El primer desafiament pels responsables de recursos humans és aconseguir 

donar resposta a aquestes necessitats bàsiques, a través de les esmentades 

polítiques. La compensació, d'una banda, per assegurar un nivell econòmic 

adequat i cobrir les necessitats de seguretat i els beneficis, de l'altra, per garantir 

seguretat moral, familiar, sanitària, etc. 

 

Les condicions laborals són un factor clau per crear un entorn de treball que 

permeti l'atracció i la retenció de talent, d'una banda, i de l'altra, incrementar el 

compromís de les persones amb l'empresa. 

 

Òbviament una empresa ha de complir amb les seves obligacions fonamentals 

referent als seus treballadors, però el que es considera bones pràctiques d'RSE 

són aquelles iniciatives que realitza i que permeten millorar l'entorn de treball 

referent a factors com: 

 

 Seguretat i salut  

 Formació, reciclatge, etc.  

 Conciliació de la vida personal, familiar i laboral  

 Diversitat i igualtat  

 Llibertat sindical i negociació col·lectiva  

 Eradicació del treball infantil  

 Accessibilitat  
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A mode d'exemple, en l'àrea de seguretat i salut, per iniciativa pròpia, una 

empresa de serveis podria millorar el mobiliari dels llocs de treball per a que 

s'adapti a les necessitats ergonòmiques dels seus treballadors, millorant el seu 

benestar i risc de malalties físiques a la vegada que es millora el seu rendiment i 

satisfacció laboral. Un altre, podria ser proporcionar als empleats les eines 

tecnològiques necessàries per fomentar el treball des de casa, i així facilitar la 

conciliació de la vida personal, familiar i laboral amb l'avantatge afegit d'evitar o 

reduir desplaçaments en hora punta amb els impactes mediambientals que això 

comporta. 

 

3.5. Generació d’ocupació i qualitat 

 

La generació d'ocupació és avui el desafiament més urgent de la regió; no només 

perquè l'ocupació representa la base d'una vida digna i la font principal 

d'ingressos per a la nostra població, també perquè la desocupació i la pobresa 

són amenaces latents per a les nostres democràcies. Igual que altres àmbits, 

l'accés a l'ocupació està desigualment distribuït en els territoris, així com el tipus 

d'ocupació al qual s'accedeix i la qualitat que aquest té. 

 

Fa més d'una dècada l'OIT va plantejar una definició d'ocupació de qualitat que 

serveix de guia als països per a aconseguir millors condicions laborals: "un 

treball productiu, justament remunerat, en el qual es protegeixen els drets, 

exercit en condicions de llibertat, equitat, seguretat, capaç de garantir una vida 

digna. L'existència de treball decent o de qualitat, es basa en quatre eixos: 

respecte als drets del treball, promoció de l'ocupació de qualitat, extensió de la 

protecció social i diàleg social". 

 

La literatura indica que els principals factors que contribueixen a explicar el 

desequilibri en la creació de llocs de treball de qualitat són la heterogeneïtat 

productiva (sectors d'alta productivitat generen salaris majors i millors 

condicions laborals), les polítiques públiques i l'existència de diàleg social. 

L'estructura productiva interactua en els territoris amb factors institucionals i 

socials. Entre els primers factors, trobem l'existència de polítiques que 

afavoreixen la creació de condicions econòmiques favorables i aquelles que 

tendeixen a fomentar la qualitat de l'ocupació, així com la capacitat institucional 

per dur-les a terme. Entre els factors socials, es destaca la presència 

d'organitzacions sindicals representatives i actives en la defensa dels drets dels 

treballadors i l'existència d'espais de negociació col·lectiva. 

 

En clau territorial, des de fa set anys, l'economia catalana travessa una situació 

crítica que ha provocat una insuportable pèrdua d'ocupació. Des de l'any 2008 

fins l'actualitat la destrucció de l' ocupació ha seguit una evolució creixent. Les 

següents taules extretes del Servei d'Ocupació de Catalunya ens mostren els 

índexs d'atur i les oportunitats de treball que es presenten en el mes de Març de 

2015, així com en els anys anteriors. 
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Figura 6. Atur registrat a Catalunya el març de 2015. 
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Figura 7. Tipus de contractes laborals a Catalunya, font: Observatori 

d’Empresa i Ocupació a partir de les dades del SOC i del Servei Públic d’Ocupació 

Estatal. 

 

Aquesta perllongada situació de crisi econòmica ha deixat sense ocupació a un 

gran nombre de persones, ha creat nombroses desigualtats socials i ha deixat 

alguns col·lectius al llindar de l'exclusió social, privant-los d'oportunitats per 

poder seguir endavant i sortir de l'abisme de la pobresa. No obstant això, davant 

de tal panorama és quan floreixen les empreses socials o empreses 

conscienciades que incorporen alguns aspectes d'aquest tipus d'organitzacions. 

 

Les empreses socials són actors clau en la generació d'ocupació digna. Més enllà 

de les definicions diverses, el que importa és el denominador comú, el punt 

essencial en què tots acordem: un negoci o empresa social utilitza mecanismes 

de mercat (ofereix un bé o servei pel qual rep un pagament que cobreix els seus 

costos) per brindar majors beneficis a sectors de la societat que avui estan 

exclosos.  

 

En aquest sentit, podem identificar dos tipus d'empreses socials. D'una banda, hi 

ha aquelles que baixen les barreres o instal·len mecanismes d'accés a productes i 
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serveis crítics per a persones pobres o excloses. Per l'altre (aquestes són les que 

tenen un paper més crític en la generació d'ocupació) hi ha les empreses socials 

que, al llarg del seu procés productiu o de distribució, generen oportunitats 

d'ocupació o de millora d'ingressos a persones en situació de vulnerabilitat. El 

punt de partida no és el negoci en si mateix. La seva prioritat és oferir 

oportunitats i millorar la qualitat de vida de persones en situació d'exclusió: 

petits productors, dones abusades, persones amb discapacitat, joves en risc, 

persones privades de la seva llibertat, i altres grups que no tenen possibilitats 

reals d'accedir al mercat de treball. 

 

Per esmentar només alguns exemples d'aquesta classe d'empreses, a Amèrica 

Llatina trobem ‘Interrupción’ que millora els ingressos de més de 11.000 petits 

productors a Argentina, Xile, Colòmbia i Mèxic; ‘Granja Andar’ que genera una 

ocupació permanent i digna a 70 persones amb discapacitat mental; ‘Lua Nova’ 

que incuba empreses perquè 100 mares adolescents es converteixin en 

propietàries d'empreses; ‘Ciudad Saludable’ que va promoure la creació de 35 

microempreses i més de 40 associacions de recicladors informals; ‘RedActivos’ 

que millora els ingressos i les destreses de més de 350 persones amb 

discapacitat mental mitjançant la comercialització de productes elaborats per 

ells; o ‘Soluciones Comunitarias’ que impulsa dones mestresses de casa a iniciar 

el seu propi negoci de MicroConsignació sense més risc per a elles que el seu 

temps i el seu treball (només al 2010, 100 dones van millorar els seus 

ingressos). 

 

Ara bé, les empreses socials no només contribueixen a reduir la desocupació, 

sinó que generen nous tipus d'ocupació: d'una banda, brinden oportunitats de 

millora d'ingressos a persones que no accedirien a ell per cap altre mecanisme 

(per a una PIME tradicional, emprar a persones amb discapacitat mental, o que 

estan en un procés de recuperació després d'haver patit violència domèstica, 

resultaria molt costós en termes de capacitació i acompanyament adequat); 

d'altra banda, creen treballs que dignifiquen a persones en situació d'exclusió: el 

focus no està tan centrat en el producte o servei final, sinó que el procés 

productiu es converteix en una excusa per a la inclusió. L'augment de 

l'autoestima, una major autonomia de les persones i altres dimensions socials 

associades a obtenir una feina o iniciar una producció pròpia són indicadors d'èxit 

en una empresa d'aquest tipus. 

 

És clar doncs que les empreses socials compleixen un paper crític, no només en 

augmentar l'ocupació, sinó en generar oportunitats dignes i adequades per a 

comunitats excloses. 
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CAPÍTOL 4: 

IDENTIFICACIÓ DE 

BONES PRÀCTIQUES 

A continuació, identificarem els casos reals realitzats per empreses i 

organitzacions que han dut a terme, de les quals proposarem unes millores per 

tal de fer-les més efectives. 

 

4.1. Compromís amb Comunitat i Aliances 

 

En aquest cas, el procés de bones pràctiques s’ha desenvolupat de manera més 

lenta a causa de la desconfiança per part de les empreses en invertir temps i 

diners en organitzacions com ONGs i Universitats. 

 

Consisteix en una col·laboració entre organismes no només a canvi de diners, 

sinó també amb la implicació de voluntaris i una millora de relacions amb altres 

empreses. Així doncs, es realitza una millor pràctica i s’identifiquen la identitat i 

valors amb la cultura del territori. 

 

L’Hotel rural-restaurant Can Borrell, ubicat a la petita població cerdana de 

Meranges, és un dels establiments més singulars de la Cerdanya per la forta 

càrrega rústica del complex, i per la personalitat i calidesa que li donen la pedra, 

la fusta i la pissarra. 
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Són conscients de la rellevància de l’entorn on estan ubicats. Aquest fet pren 

major significació en tractar-se d’una zona d’alta muntanya amb els recursos 

força limitats. A la Vall de la Cerdanya la principal font d’ingressos és el turisme. 

Per tant, un hotel restaurant situat en un municipi d’un centenar d’habitants, 

allunyat dels principals nuclis de població, pot generar impactes en l’economia 

local. Conscients d’aquesta responsabilitat, han adoptat criteris de compra de 

proximitat pel que fa al producte de temporada. Per a la resta de matèria 

primera han comprovat que milloren resultats si es van a proveir a altres 

mercats.  

 

Per descomptat, també fomenten que la clientela faci ús de les propostes 

d’excursions i activitats en l’entorn proper que els ofereixen, fet que permetrà 

una vivència més intensa de l’estada alhora que generarà activitat econòmica en 

el territori. Precisament, el pla de comercialització i màrqueting pretén posar en 

valor el paisatge i el municipi com a eix principal d’actuació.  

 

Estan implicats en les dinàmiques locals i amb entitats i associacions dels sector 

a fi de crear aliances i millorar l’impacte econòmic: 

 

 Formen part de l’Associació d’Hotels i Càmpings de la Cerdanya. 

 

 Estan participant en el projecte Cerdanya, Capcir, Conflent, una aliança 

transfronterera per a promoure el turisme del territori (vegeu lateral). 

 

 Participen en diverses iniciatives que s’organitzen a la comarca com ara la 

cursa de Ultrafons del Kilian Jornet, en la qual van aportar part de 

l’avituallament. 

 

 El 2013 van participar en el projecte “SOMPirineu. Suport a l’ocupació de 

l’Alt Pirineu i Aran: producte local i turisme sostenible de muntanya”. 

Aquest pla s’emmarca en els projectes Innovadors i Experimentals que 

promou el SOC i pretén generar una dinàmica de cooperació entre els ens 

públics i un centenar llarg d’emprenedors, impulsant la creació de nous 

productes turístics i noves iniciatives empresarials centrades en els àmbits 

del producte local i la natura. Per al 2014 hi ha la voluntat de repetir 

l’experiència amb l’activitat que es promogui en aquesta línia. 

 

 Estan adherits com a empresa al Camí dels Bons Homes, són present en el 

recorregut hivernal (vegeu lateral). 

 

 Col·laboren amb RutesPirineus, oferint descomptes per a les persones que 

venen a través d’aquesta organització. 

 

L’Asturiana de Zinc és una empresa dedicada a l’extracció i al tractament 

d’aquest material que forma part de GLENCORE, una multinacional dedicada a 

l’explotació de recursos naturals i un dels líders de producció de zinc a nivell 
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mundial. Tenen una molt ferma política de sostenibilitat, amb la qual regeixen les 

seves activitats i assumeixen com element estratègic el compromís social i 

comunitari, fomentant una activitat empresarial a partir d’un comportament ètic i 

socialment responsable. 

 

Amb l’objectiu de conèixer les seves necessitats, donen suport i ajuden als 

diferents grups d’interès afectats per les seves activitats, establint aliances, 

respectant la seva cultura i costums dintre del marge de les lleis vigents. 

Treballen amb les comunitats més properes per tal de maximitzar els impactes 

positius generats per les seves activitats, i minimitzar o evitar els potencials 

efectes negatius. 

 

A partir d’un procés de consulta transparent amb les comunitats, que és una part 

essencial del seu enfocament cap a la sostenibilitat i gestió del risc i del procés 

de planificació del seu negoci. Escolten als membres de les comunitats per 

entendre les seves necessitats i expectatives i busquen solucions conjuntament 

per als impactes, riscos i oportunitats que es presenten. Durant el transcurs de la 

vida de les seves activitats, s’avaluen els plans i es revisen segons sigui 

necessari en cada una de les etapes del projecte: abans de l’exploració, durant el 

desenvolupament, operacions, expansió i canvis; i després del tancament. 

 

L’objectiu de l’Asturiana de Zinc, és definir els beneficis sòcio-econòmics de les 

seves accions per associar-se amb altres implicats importants com organitzacions 

no governamentals (ONGs) i altres associacions internacionals per a maximitzar 

el resultat de la seva inversió i crear programes estables. 
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Figura 8. Relacions amb les Comunitats, font: Memòria de Sostenibilitat AZSA 
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Figura 9. Relacions amb les comunitats, font: Memòria de Sostenibilitat AZSA 

 

Abener és una companyia líder en enginyeria i construcció pel desenvolupament 

sostenible. Els punts clau de la seva trajectòria són l’aplicació de solucions 

tecnològiques innovadores, l’entrada en nous mercats emergents i la seva  

contribució al desenvolupament tecnològic sostenible. Aquesta empresa està 

especialitzada en projectes “llave en mano” i explota tres àrees de negoci: Solar, 

Biocombustibles i Generació convencional. 

 

De cara a les comunitats, Abener manté un compromís amb la societat per a 

garantir el creixement i el desenvolupament. En aquest sentit, l’empresa 

espanyola realitza grans esforços no només des d’una perspectiva econòmica, 

sinó també tenint en compte el punt de vista dels seus membres, procurant 

garantir les seves possibilitats d’escollir una vida plena. Aposten per créixer 

d’una manera conjunta amb les comunitats en les que està present, fomentant la 

creació de llaços que reforcen la relació de l’empresa amb la societat a llarg 

termini, i respectant per sobre de tot els drets humans i el rang de la seva 

influència. 
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Part de la clau de l’èxit de la seva acció social, es basa en el diàleg amb els seus 

grups d’interès, atenent les seves expectatives de cara a l’estratègia i executant 

l’activitat mitjançant un procés de comunicació fluida de igual a igual, amb 

l’objectiu d’establir una relació estreta basada en la confiança i la col·laboració 

entre empresa i societat, que permeti avançar junts cap a un futur sostenible per 

a tots. 

 

Accions: 

 

 Treballadors de Abengoa col·laboren novament amb Regina Mundi: 

 

En el marc del seu Pla d'Activitats de Responsabilitat Social Corporativa, 

Abengoa ha convocat en el passat mes de març la seva segona campanya 

de col·laboració amb la Institució Benèfica del Sagrat Cor de Jesús "Regina 

Mundi". Treballadors d'Abengoa, com a persones compromeses amb la 

comunitat, han col·laborat en aquesta oportunitat amb aliments no 

peribles, recol·lectant un total de deu caixes. Dins del pla d'activitats de 

Responsabilitat Social Corporativa 2012, està previst realitzar aquesta 

acció amb una periodicitat quadrimestral, sent objecte de donació en 

properes instàncies articles de neteja i farmàcia. 

 

 Reforestació del Corredor Verde del Guadiamar, Sevilla (España): 

 

Per segon any consecutiu, Abener, amb la col·laboració de la Conselleria 

de Medi Ambient, va realitzar el passat 21 de gener una reforestació al 

Corredor Verd del Guadiamar (Sevilla, Espanya), zona que abasta 2.706 

ha a través dels municipis d'Aznalcázar, Aznalcollar, Benacazón, Huevar, 

Olivares, Sanlúcar la Major i Villamanrique de la Comtessa. 

Gràcies al treball i esforç d'un grup de 150 persones, format per empleats 

de Abener i familiars, es van plantar més de dos-cents arbres entre 

ullastrars, llentiscles i garrofers. 

 

 Empleats de Abener i Teyma col·laboren amb Regina Mundi: 

 

En el marc del seu Pla d'Activitats de Responsabilitat Social Corporativa, 

Abener i Teyma han portat a terme una campanya de col·laboració amb la 

Institució Benèfica del Sagrat Cor de Jesús "Regina Mundi". Cada quatre 

mesos, els empleats de Abener i Teyma realitzen una col·lecta d'articles de 

neteja i farmàcia, entre altres. 

Regina Mundi, és una organització sense ànim de lucre que acull persones 

que necessiten una cura permanent, ja sigui perquè estan malalts i 

desemparats, o perquè tenen una mobilitat reduïda o nul·la. Sobreviu dia 

a dia gràcies a la col·laboració de milers d'anònims que es comprometen a 

que aquestes persones tinguin una millor qualitat de vida. 

 

 Construcció d’un pou al Marroc: 

 

Abener ha contribuït a finançar la construcció d'un pou al Marroc, en una 

zona que constitueix una important font d'ingressos per a més de 700 

famílies. La seva xarxa antiquada i la insuficiència d'aigua en aquesta àrea 
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fan que el seu potencial productiu sigui molt limitat. Els treballs de 

construcció van ser realitzats en 2010 per l'empresa “forage Modeme du 

Maroc”. Gràcies a la col·laboració d’Abener, els ciutadans han aconseguit 

millorar considerablement la seva qualitat de vida. 

 

 Donació de material escolar als nens marroquins: 

 

A fi de promoure l'escolarització en la infància, Abener s'ha sumat a una 

iniciativa del govern del Marroc que consisteix en la donació de material 

escolar als nens del país. Més de 200 motxilles, llapis, i altres estris 

indispensables per a les classes van ser lliurats en 2008 als nens d'Ain 

Beni Mathar en un emotiu acte que va comptar amb l'assistència de 

nombroses autoritats locals, així com representants de la seu marroquina 

d’Abener. El donatiu va partir d'una proposta del rei del Marroc qui, 

coordinat amb les diferents administracions locals, va fer una crida a les 

principals empreses assentades al país per fer realitat aquesta iniciativa. 

 

4.2. Compromís amb el Territori 

 

En aquest apartat, es veuran sobretot pràctiques per tal de reduir els consums i 

la contaminació per mitjà d’Energies renovables i així evitar l’acceleració del 

canvi climàtic. En altres casos, organismes que s’adapten a aquest de cara al 

futur, ja que no es pot aturar.  

 

En el cas de la Xarxa Elèctrica d’Espanya, el seu objectiu és distribuir de 

manera continua i segura l’electricitat d’alta tensió, les 24 hores del dia durant 

els 365 dies de l’any. Des dels seus centres de control, gestionen el sistema 

elèctric peninsular i els sistemes elèctrics no peninsulars. A més a més, aquests 

centres integren en el sistema la màxima producció d’Energia renovable en 

condicions de seguretat.  

 

Té la responsabilitat de desenvolupar, ampliar i mantenir la xarxa de transport 

sota criteris homogenis i eficients. Aquesta, contribueix a la integració de les 

energies renovables i la sostenibilitat del sistema elèctric. 
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Figura 10. La xarxa elèctrica de transport d’Espanya, 

font: Red eléctrica de España 

 

El ministeri d’Indústria, Energia i Turisme és el responsable del disseny de la 

política energètica del país. Així doncs, amb l’ajuda de les comunitats 

autònomes, proposa una planificació energètica a mig i a llarg termini. En 

aquesta, s’especifiquen els projectes de noves infraestructures elèctriques que 

s’han de portar a terme en tot el territori, a partir d’uns principis de 

transparència i mínim cost. 

 

Passos a seguir: 

 

 Tramitació de nous projectes: són sotmesos a un procés rigorós i 

transparent, que assegura la participació ciutadana i de les 

administracions afectades. 

 

 Avaluació ambiental dels projectes: és indispensable per a la protecció del 

medi ambient, i facilita la incorporació dels criteris de sostenibilitat en la 

presa de decisions estratègiques. Amb aquesta, es garanteix una 

adequada prevenció dels impactes ambientals i socials que poden generar 

les instal·lacions, a la mateixa vegada que estableix mecanismes eficaços 

per evitar, reduir i compensar aquests possibles efectes. 

 

Els principals objectius en el desenvolupament de la xarxa de transport són els 

següents: 

 

 Garantir la qualitat i seguretat del subministrament 

 Enfortir les interconnexions Internacionals 

 Afavorir l’evacuació de les Energies renovables 
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 Millorar l’eficiència del sistema 

 Afavorir el desenvolupament industrial de la zona 

 Facilitar l’alimentació als trens d’alta velocitat 

 

 

Tot i aquest cúmul de informació a favor de les seves activitats responsables, 

s’ha de comentar que la Xarxa Elèctrica d’Espanya ha sigut acusada molt cops de 

no portar a la pràctica aquestes suposades accions amb les quals es consideraria 

una empresa socialment responsable. De fet el darrer any, junt amb altres grans 

empreses espanyoles, ha sigut acusada de poca transparència (cosa que 

teòricament els defineix) i per acumular els càrrecs del primer executiu i 

president del consell d’administració en una mateixa persona. 

 

A més a més, el VI congrés Confederal d’Ecologistes en Acció ha denunciat i 

condemnat les seves intencions de construir tres noves interconnexions 

elèctriques Inter pirinenques (LATs de 400 kV) que estarien repartides per: 

Navarra/Euskadi-Burdeos, Sabiñánigo-Marsillon y Monzón-Cazaril. 

 

Els motius són els següents:  

 

 Un acte de premeditada irresponsabilitat, segons el model de 

desenvolupament actual insostenible i no ecològic. 

 

 Una greu amenaça per a la salut de la població exposada als efectes 

nocius derivats dels camps electromagnètics, demostrats per nombrosos 

estudis científics. 

 

 Una agressió irreparable contra el medi ambient, tant des del punt de vista 

paisatgístic com pels ecosistemes afectats. 

 

 Una gran pèrdua econòmica, a l’afectar negativament a la qualitat de vida, 

a la qualitat mediambiental i al paisatge, a les activitats agropecuàries i als 

aprofitaments forestals. 

 

 Un instrument actiu en la nuclearització del planeta, ja que es precisen per 

al transport de l’Energia elèctrica procedent de centrals nuclears. 

 

De fet, aquest congrés s’ha sumat al Manifest de la “Plataforma Unitària en 

contra de la Autopista Elèctrica”. Per tant, no només s’han d’analitzar les bones 

pràctiques, sinó que també s’han de contrastar per comprovar si és cert que es 

porten a terme o simplement són una imatge per tenir de cara a la societat. 

 

Perquè això fos possible, s’hauria de fer un Conveni o algun tipus d’organització 

que reguli aquestes bones pràctiques i les comprovi, per tal de que les empreses 

no s’atribueixin mèrits no merescuts, ja que no només afecten a la mateixa 

empresa, sinó a les altres que sí tenen activitats socialment responsables, 
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perquè la societat deixarà de creure i desconfiarà de tot el sector empresarial i 

de les seves activitats que volen conciliat la responsabilitat. 

 

Un altre cas seria el de l’empresa del Subirats, Agromillora, la qual produeix 

plantes d’olivera, fruiters de pinyol i vinya. Actualment, és una de les més 

important del món.  

 

A causa de la utilització dels testos de plàstic, l’impacte sobre el camp era 

palpable ja que constituïen una agressió ambiental i paisatgística. A més, els 

pagesos es veien afectats ja que eren els responsables de desfer-se’n d’ells. Això 

provocà que l’empresa encarés el problema i substituís els suports de plàstic per 

un material biodegradable que envolta com si fos un test el panot de terra amb 

les arrels. El sistema s’anomena “paperpot” i s’utilitza per les plantes d’olivera i 

de fruiters. Així s’evita l’acumulació de residus no degradables. Aquesta nova 

tècnica els ha suposat un estalvi de costos (una quarta part), temps i feina pels 

agricultors. 

 

Una altra pràctica que fa l’empresa de l’Alt Penedès, és l’aprofitament de les 

aigües pluvials a partir de les noves instal·lacions d’Agromillora Iberia.  

 

Al nou centre de Monistrol recullen aigua de pluja de les quatre hectàrees del 

sostre de la instal·lació, que s’escolen cap a una bassa, on és aprofitada per al 

reg. Altres aspectes ambientals amb els que també col·laboren són els següents: 

 

 Disposen d’ovelles que seguen la gespa, de manera que eviten la 

motorització d’aquesta activitat i aporten un valor afegit. 

 

 Pel que fa als adobs i fertilitzants, estan en una fase d’experimentació per 

tal d’augmentar els productes menys agressius i introduir més criteris de 

sostenibilitat. 

 

 Han iniciat una nova línia d’activitat, la producció de biomassa, amb 

l’entrada a producció d’un tipus d’arbre amb baixa necessitat hídrica. 

Aquesta activitat els permet donar feina a vint-i-cinc persones. Cal dir que 

és una activitat molt habitual a altres països d’Europa però que al nostre 

país encara no està prou desenvolupada, (Generació d’Ocupació). 

 

L’empresa Hidrocolor, situada a Llinars del Vallès, pertany al sector tèxtil que 

es dedica a la tintura i l’acabat de teixits de gènere de punt. Treballen sobre 

peces de teixits de punt. Donant servei a un ampli ventall de tipologies com: 

mercats del prêt-à-porter, bany, tovallola, teixits especials i teixits tècnics, per 

protecció personal amb un alt nivell d’exigència. Fan les tintures i els acabats 

mecànics o químics, dependent de cada una de les comandes, amb les 

especificacions tècniques que demana el client i o al mercat. 
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Respecte al seu compromís amb el medi ambient, han realitzat una activitat 

productiva amb el màxim respecte i protecció de l’entorn, que els ha portat a un 

model de desenvolupament sostenible que aconsegueixen a partir dels següents 

passos: 

 

 Compromís de millora continua de la gestió ambiental. 

 

 Compromís de prevenció de la contaminació. 

 

 Compliment de la legislació vigent i altres compromisos que 

voluntàriament puguin adoptar. 

 

 Formació i sensibilització dels col·laboradors perquè integrin les bones 

practiques ambientals. 

 

Posen molt èmfasi en la millora de l’entorn mitjançant l’adaptació de les 

respostes més modernes i segures al repte de la gestió ambiental i l’eficiència 

energètica: 

 

 Al 2002 van implantar la norma de gestió ambiental ISO 14001 però, fruit 

de la necessitat de fer ajustaments, a partir del 2005 ja no la van renovar, 

ja que era un esforç que no tenia retorn, donat que en el sector tèxtil no 

es valora. En tot cas, malgrat no estar certificats, compleixen amb 

pràcticament tots els requeriments de manera que, si fos necessari, no els 

costaria gens tornar a certificar-se. 

 

 Disposen d’una depuradora pròpia d’aigües residuals del procés productiu 

des de fa 30 anys. 

 

 Cada dia recuperen uns 350 m3 entre 50° C i 60° C, que es reutilitzada 

dins el propi procés; això significa a part de l’estalvi de la pròpia aigua un 

estalvi energètic molt important, alhora que escurça el temps de procés. 

 

 Per tal de minimitzar els recursos, els consums i garantir la qualitat del 

teixit, el Departament Tècnic disposa d’un laboratori on es fan els estudis i 

ajustos de cada una de les tintures. 

 

 També és important remarcar que de fa uns 5 anys van canviar el tipus de 

bossa de plàstic on pesen i guarden el colorant ja que, un cop utilitzades, 

eren un residu a tractar; ara usen bosses hidrosolubles de fècula d’arròs, 

que es desfan amb contacte amb l’aigua, de manera que no hi perill per 

als operaris ni generen cap tipus de residu. 

 

 De fa molts anys, la direcció va optar per la instal·lació de variadors de 

freqüència a les bombes instal·lades en els diversos processos productius. 

A més de tenir una millor regulació i control, disminueix el manteniment 

de les tanques mecàniques, els plats d’unió i els coixinets, amb un estalvi 

en el consum elèctric d’entre un 50 i un 65 %. 
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 En el seu procés productiu, fan servir grans quantitats de vapor que, un 

cop ha passat pels bescanviadors dels equips de tintura i transformat a 

condensat a uns 145° C, és retornat mitjançant un termocompressor a la 

caldera que genera el propi vapor, aconseguint un estalvi en el consum de 

gas d’un 10 %. 

 

Aquesta empresa, forma part del Grup de Gestors Energètics (GGE) on ocupen 

una vocalia de la Junta Directiva. L’objectiu d’aquesta organització és: Una 

òptima gestió de l’Energia i un màxim de respecte envers el medi. 

 

L’empresa americana de Redmond, Microsoft, va voler ajudar a 

l’exvicepresident d’Estats Units Al Gore, compromès activista ambiental, i va ser 

la primera empresa en acudir a la iniciativa Live Earth. La idea era la de 

preservar boscos i conscienciar a la població sobre què és el canvi climàtic i en 

quin estat es troba. Va portar a terme vàries iniciatives, com la retransmissió en 

directe i en exclusiva dels concerts a través del portal MSN el set de juliol del 

2007 des de set ciutats, que foren 24 hores de música amb 150 dels millors 

artistes del món.  

 

Des de la seu central a Redmond, es va demanar que cada filial treballés en una 

iniciativa local, de la qual va néixer comprometete.es i el bosc Windows Live. 

L’objectiu principal fou implicar la comunitat MSN/Windows Live, amb més de 

15.5 milions d’usuaris, en la lluita contra el canvi climàtic. Es buscava que cada 

usuari es sentís identificat i aportés el seu gra d’arròs. 

 

Precisament a Espanya, Microsoft va dissenyar una estratègia enfocada a les 

característiques del mercat espanyol i a partir de MSN/Windows Live, va realitzar 

una sèrie d’accions: 

 

 Nota de premsa amb tota la informació de Live Earth. 

 

 www.comprometete.es, una pàgina web on es trobava informació sobre 

concerts, consells diaris sobre el medi ambient i imatges. 

 

 Dins la web, es va incloure un “buddy” (icona representativa de Windows 

Live Messenger), contra el canvi climàtic dissenyat per l’ocasió. Els usuaris 

que se’l descarregaven, es comprometien a complir cinc mesures 

mediambientals molt senzilles que incloïen l’estalvi d’aigua i Energia i el 

reciclatge. Per a cada persona que s’unia a aquests compromisos, 

MSN/Windows Live donaria 0.50 cèntims per a la creació d’un bosc. 

 

 Per a fer local aquesta iniciativa, es va crear el bosc Windows Live, que 

gràcies al compromís de 28.000 usuaris, fou una realitat. 

 

 Finalment, Microsoft va donar els diners a FAPAS (ONG) i va crear un bosc 

que donava suport al projecte “Frutos para el Oso”, a favor de la millora 

de l’hàbitat de l’ós bru, etc. 

http://www.comprometete.es/
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Un punt en contra seria l’organització de la campanya, ja que només va durar un 

mes. En aquest tipus d’accions, es necessita molt de temps per treure el màxim 

partit a les xarxes socials d’Internet. 

 

Un punt a favor, és el fet que la pràctica és transferible a qualsevol empresa, 

tenint en compte la situació social i econòmica d’aquesta. 

 

4.3. Cohesió Social 

 

Un dels grans reptes als quals haurà de fer front en els propers anys la RSE a 

Espanya és el de tenir un rol important en la cohesió social.  

 

Les dades de l'Eurostat, l'oficina estadística de la UE, mostren que, a l’últim 

lustre, la desigualtat d'ingressos entre els espanyols ha arribat al seu punt més 

alt des de l'any 1995 (any de començament del registre) i que el 21,8 % de la 

població està en risc d'exclusió social. A més d'això, ens trobem amb un ampli 

ventall de grups vulnerables (joves, aturats de llarga durada, majors de 50 anys, 

dones, immigrants, etc.), cosa que unida a la crisi econòmica i a l'asfíxia de la 

despesa social, han impulsat durs reajustaments. 

 

Evidentment no tots els causants de la desigualtat són atribuïbles a la reducció 

d'ocupació o d'ingressos. Les dades de l'exclusió social registren també la 

possessió d'un habitatge o els beneficis socials, o millor dit, la manca d'ells. 

 

Per això, les empreses han invertit grans esforços en intentar capgirar aquesta 

creixent tendència cap a la desigualtat social, impulsant mesures que promouen 

la lluita contra la pobresa infantil o energètica, entre d’altres. Bones pràctiques 

que s’impulsen per tal de poder combatre la pobresa infantil, és garantir als 

pares d’aquests una flexibilitat horària que permeti conciliar la vida laboral i 

familiar sense que els més joves se’n ressentin. Tanmateix, la pobresa 

energètica és contrarestada per part d’empreses mitjançant programes de 

finançament o de prevenció de tall de subministrament degut a impagaments 

d’aigua o electricitat. Per altra banda, una llei que no s’està aplicant per part de 

les empreses és la LISMI, la llei que promou la integració socials dels minusvàlids 

i discapacitats, cosa que s’intenta canviar promovent programes educatius i de 

conscienciació i plans de contractació per a discapacitats per part de diverses 

empreses. 

 

A Espanya, segons una enquesta realitzada per l'INE el 2008, més de 3.840.000 

de persones tenen algun tipus de discapacitat. Això significa que gairebé 1 de 

cada 10 persones són discapacitades. D'aquest 8,5% de la població, més de 
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30.000 persones són lesionats medul·lars. A més, hi 32.000 persones amb 

Síndrome de Down. Els programes de salut dirigits a aquestes persones han 

suposat un augment de l'esperança de vida (dels 45 anys a més de 60). 

 

En quant a cohesió social, hi ha diverses empreses que promouen bones 

pràctiques. Una d’elles és Iberdrola. Iberdrola, en la seva reflexió estratègica, 

va arribar a la conclusió que l'objectiu de la empresa creadora de valor no exclou 

el compromís social, i en col·laboració amb seva Fundació, va decidir proposar a 

la societat el desenvolupament del Pla Implica 2, dirigit a les persones amb 

discapacitat, que aprofitant la seva experiència i coneixement, permeti integrar-

les en els moderns conceptes de l'economia de mercat. 

 

Els objectius d’aquestes bones pràctiques són el facilitar l'accés al mercat de 

treball de les persones amb discapacitat, augmentar el nombre de professionals 

competitius en el col·lectiu de persones amb discapacitat, crear llocs de treball 

amb més valor afegit, crear empreses competitives i modernes basades en 

entitats sense ànim de lucre, promocionar la col·laboració entre les empreses 

sense ànim de lucre de la geografia catalana per promocionar l'activitat 

econòmica del tercer sector i realitzar-ho amb absoluta transparència i en total 

col·laboració amb els governs autonòmics.  

 

 

 

 

 

 

 

Una altra empresa que vetlla per la cohesió social impulsant bones accions en el 

seu exercici professional és Sanitas. Aquesta empresa de serveis mèdics 

impulsa la integració social de les persones discapacitades entre d’altres accions, 

ja que a l'hora d'adquirir una assegurança privada, la majoria de les persones 

d’aquest col·lectiu s'enfronta a nombrosos problemes: impossibilitat per 

subscriure’s, exclusió de determinades especialitats mèdiques, pagament d'altes 

sobreprimes, etc. Cap companyia els ofereix una assegurança a la mida de les 

seves necessitats, amb un quadre mèdic específic i amb la inclusió dels serveis 

que ells, per la seva problemàtica, més demanden.  

 

Per tal de contrarestar aquests problemes, Sanitas es va comprometre a la 

creació de serveis a mida de les necessitats concretes de les persones amb 

discapacitat i a aprendre a flexibilitzar l'atenció especialitzada de salut i qualitat 

de vida de les persones. L'enfocament global del Programa Discapacitat es 

concreta en diferents bones pràctiques com poden ser el disseny de productes i 

serveis a mida de les persones amb discapacitat o el foment de l'accessibilitat 

dels centres sanitaris. També es promou la integració laboral compresa a centres 

especials d'ocupació i la recerca i generació de coneixement en discapacitat. El 
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2007, el Grup Sanitas va crear ocupació directe per a 41 persones amb 

discapacitat.  

 

De la mateixa manera, l’empresa col·labora activament amb entitats que 

promouen la incorporació al món laboral de persones en risc d'exclusió social. 

Una altra mesura és que s'impulsa l'adquisició de béns i serveis a través de 

centres especials de ocupació amb treballadors discapacitats gràcies a un acord 

signat el 2005 amb Fundosa (Grup ONCE). També es col·labora en projectes amb 

altres entitats que beneficiïn aquests col·lectius, a la vegada que fomenta la 

investigació i el coneixement sobre la discapacitat. 

 

Sanitas ha obtingut diversos beneficis a través de la implantació d’aquestes 

bones pràctiques, no només econòmics (49.033 clients de productes per a 

persones amb discapacitats), sinó també d’un altre caire, com pot ser la creació 

d’una xarxa de 18 centres accessibles a la comunitat de Madrid i un quadre 

mèdic format específicament en el tracte de persones amb discapacitat. També 

ha obtingut un aprenentatge en màrqueting i comercial per a adaptar propostes 

a les necessitats específiques d’aquestes col·lectius. També ha produït beneficis 

als grups d’interès, ja que Sanitas s’ha compromès a reinvertir tots els beneficis 

generats per Sanitas Accesible en la formació especialitzada en discapacitat per 

lesió medul·lar dels professionals que integren el seu quadre mèdic, l’adaptació 

dels seus nous centres per a convertir-los en centres sense barreres 

arquitectòniques i l’ampliació de les cobertures d’aquesta nova assegurança, a 

més de avançar en integració laboral per a discapacitats. 

 

 

 

 

 

 

 

Cal fer menció especial a l’empresa Poltank SAUL, que promou diverses bones 

pràctiques en matèria de cohesió social. Poltank és un empresa fundada el 1980 

a La Garrotxa. En els seus inicis va especialitzar-se en fabricar recipients de 

polièster i altres materials pel tractament de l’aigua de piscines. Amb l’auge de la 

construcció, l’empresa va gaudir d’una etapa de molta activitat, cosa que va 

permetre un creixement sostingut durant més de 15 anys. Actualment dissenya i 

fabrica recipients a pressió en polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) per a 

piscines, aquaris, parcs aquàtics, zoològics, aqüicultura, indústria alimentària i 

begudes, mineria, irrigació, tractament d’aigua potable, tractament d’aigües 

residuals i dessaladores. En la seva aposta per l’excel·lència, té les següents 

certificacions: ISO 9001, ISO 14001 i EMAS.  

 

Durant els seus 30 anys d’existència, l’empresa ha apostat per la qualitat i la 

innovació com a estratègia per a posicionar-se en el mercat, el què li ha permès 
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ser una de les empreses de referència del sector a nivell internacional. Poltank 

aposta també per la participació de les persones treballadores en el projecte 

empresarial a través de la implicació continua i la proposta d’accions de millora. 

La plantilla de Poltank està formada per 140 persones.  

 

Una mostra del compromís de l’empresa vers la gent del territori i la seva 

cohesió és que la totalitat dels treballadors són de l’entorn més proper als 

centres productius, contribuint a la creació i manteniment de l’ocupació en una 

zona amb poques oportunitats laborals. A més, l’empresa té un estricte protocol 

de contractació basat en la no discriminació, fet que ha provocat que el 60% de 

la plantilla siguin persones provinents d’altres cultures. Davant d’aquest fet, 

Poltank intenta adaptar els sistemes productius a les necessitats d’aquestes 

persones (calendaris i horaris laborals, festes, períodes de vacances...). Una de 

les iniciatives de les quals estan més orgullosos els responsables de l’empresa és 

la possibilitat de celebrar el Nadal amb la totalitat de la plantilla, mitjançant la 

organització d’un sopar i el lliurament de paneres amb aliments adaptats a les 

diferents realitats culturals.  

 

En els darrers anys, la empresa ha realitzat un gran esforç per assegurar el 

manteniment del màxim nombre de llocs de treball de forma consensuada amb 

els comitès d’empresa. Les principals mesures impulsades han anat dirigides a 

recuperar activitats que abans s’externalitzaven, disminuir la contractació d’ETT, 

cerca de noves activitats, modificacions d’horaris o reubicació de persones entre 

els centres productius. Aquestes iniciatives han possibilitat el manteniment de la 

plantilla en moments en els que l’activitat de l’empresa ha disminuït 

significativament.  

 

El principal compromís amb la comunitat on està present la companyia és el 

manteniment de la seva activitat i dels llocs de treball. Tot i així, l’empresa 

intenta impulsar mesures per donar suport a les empreses i altres agents del 

territori on està implantada, és a dir, prioritza la compra a proveïdors de 

proximitat o estudia la incorporació de proveïdors socials en les seves compres. 

Per altra banda, col·labora filantròpicament de manera periòdica mitjançant 

aportacions a diferents entitats o iniciatives com La Marató de TV3, Fundació 

Privada Sant Vicenç d’Estamariu i altres. També basa la seva activitat en la 

transparència i l’ètica. Com a empresa del grup Fluidra, està subjecta a les 

diferents polítiques del grup: Codi ètic, polítiques d’RSC, protocols de compra, 

etc. 

 

Poltank opta per la millora contínua del seu equip de treball oferint plans de 

formació cada any, formació en idiomes (anglès o català per als nouvinguts), 

avaluacions i carreres professionals. A més, ofereix als treballadors la possibilitat 

d’adherir-se a sistemes de retribució flexible de caire social com tiquets 

restaurant o de guarderia, serveis de salut, etc. 

 

En els darrers anys, la corporació ha realitzat diferents actuacions a les seves 

instal·lacions per tal de reduir consums i emissions. Una de les principals 
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inversions ha estat la substitució de la il·luminació per una més moderna i 

eficient basada en LED, així com la instal·lació de plaques solars al sostre de les 

naus i la innovació en sistemes de reaprofitament de l’aigua, per tal de disminuir 

els impactes i consums. Tot i que l’impacte és menor en comparació amb la seva 

activitat productiva, l’empresa intenta promoure accions d’oficina verda en les 

seves instal·lacions a través del consum i reciclatge dels principals materials 

utilitzats. 

 

 

 

 

 

 

Una altra companyia que busca promoure la cohesió social dins i fora de 

l’empresa és la Pastisseria Artesana La Granja. La Granja Foods 1959 SL és 

una empresa familiar que inicia la seva activitat l’any 1959 elaborant magdalenes 

de manera artesanal i que, amb el relleu generacional, s’ha transformat en una 

empresa moderna i dinàmica i un referent d’innovació en els productes de fleca, 

brioixeria i pastisseria. 

 

Als anys 80, la Granja va ser pionera en la creació de productes que donessin 

resposta a necessitats dietètiques varies i va emprendre la creació d’una línia de 

productes elaborats a partir d’ingredients procedents de l’agricultura ecològica. 

La facturació de Pastisseria La Granja s’apropa als 4,7 milions d’euros, amb una 

plantilla de 58 persones. Al 2013, el volum de producció arriba als 8.000 kg/dia, 

mentre que l’any 2000 estava al voltant dels 2.500 kg/dia. La seva distribució és 

a través de comerços, tant petit comerç com per mitjà de grans cadenes 

(BonPreu, Eroski, Aldi, Casa Ametller, Miquel Alimentació i altres). Cobreixen tot 

l’estat espanyol i ara tenen previst obrir-se a altres països com França, Suïssa i 

Alemanya. 

 

Així, al 1986 van ser pioners en l’elaboració de productes integrals i sense sucre 

comú afegit. Cal dir que, fa tres dècades, sortir al mercat amb productes 

integrals era un repte arriscat davant una demanda tot just insuficient i un 

mercat molt poc desenvolupat. Més tard, van incorporar la línia de productes 

enriquits, amb soja, amb civada, entre d’altres, i la línia de productes elaborats 

amb farina d’espelta. I per a mantenir el compromís amb la nutrició de les 

persones, elaboren productes sense greixos hidrogenats i amb ingredients 

funcionals. En els últims anys, han desenvolupat una línia de productes 

ecològics, en l’elaboració dels quals sols fan servir ingredients de collites on no 

s’han emprat pesticides ni fertilitzants químics. Cal remarcar que el sentit creatiu 

es viu molt intensament i que es disposa d’un departament d’innovació. 

S’experimenta amb diferents variants, com per exemple pa de pessic amb 

pastanaga i altres verdures. Estan atents a captar novetats i tendències en els 

mercats i veure què s’ofereix a les fires del sector, nacionals i internacionals. 

 



Álvaro Fuentes Viguera i Jordi Pérez Toro  

 - 56 - 

L’equip de La Granja està integrat per 58 persones, i allò que més es valora és el 

clima laboral positiu. Per a progressar en un bon estil directiu, es van promoure 

cursos de ‘coaching’ per a les persones encarregades i per al nivell administratiu, 

a fi de millorar les capacitats comunicatives i d’empatia amb tot l’equip. 

L’empresa fomenta la formació de l’equip, sobretot pel que fa a canvis en les 

normatives i canvis en les maneres de produir. La filosofia de la direcció es basa 

en una bona informació i participació, de manera que una persona de l’empresa 

mai s’hagi d’assabentar a fora d’allò que els afecta. Així, si han de comprar una 

màquina o fer canvis a la producció, sempre s’informa a les persones que en 

resultaran afectades i se les consulta per a les millores i canvis. A més, es 

premien les millors idees, sobretot en temes posturals.  

 

Malgrat ser una activitat tradicionalment feminitzada en la producció, cal dir que 

s’ha aconseguit que tendeixi a igualar-se, tot i que les encarregades són tres 

dones, cosa que fa que hi hagi igualtat d’oportunitats sense importar el gènere. 

Les persones de l’equip tenen orígens molt diversos, per això, s’ha fomentat el 

respecte entre tothom i es viu positivament la diferència, especialment en 

moments com el ramadà. Per a facilitar el millor funcionament de l’empresa, la 

convivència i el respecte a les tradicions religioses, el que es fa és canviar alguns 

torns. Habitualment l’empresa acull estudiants en pràctiques d’instituts 

comarcals i també de diferents universitats. També fan integració de persones 

amb discapacitats, encara que legalment no hi hagi l’obligació. De les 58 

persones, 7 provenen de col·lectius de risc, ja sigui per discapacitat o altres.  

 

La Granja se sent una empresa compromesa amb l’entorn social, ja que 

col·laboren econòmicament amb una entitat local, la Fundació L’Espiga, una 

institució per a persones amb discapacitats, i també amb activitats esportives i 

festives com la Festa Major de Vilafranca del Penedès i d’altres poblacions de la 

comarca. Aporten productes al menjador social, i cada setmana els venen alguns 

col·lectius d’atenció social a demanar col·laboracions, fet que amb l’augment de 

la crisi ha augmentat també a particulars. Sempre han intentat ser sensibles a 

les necessitats de l’entorn, i més en moments com els actuals. 

 

Els treballadors disposen de tres torns i no fan jornades partides, fet que facilita 

la conciliació de la vida laboral i familiar. A més, s’intenta tenir molta flexibilitat i 

poder fer canvis de torn atenent a necessitats puntuals. També es faciliten les 

reduccions de jornada, per exemple quan algú torna d’una maternitat.  

 

En clau de qualitat, l’empresa disposa de la certificació IFS de la International 

Food Standard, una norma de qualitat del sector alimentari i que és més exigent 

que la més coneguda i generalista ISO 9001. Afecta tot el procés, tant el 

producte com la seguretat, o el mateix transport. Això facilita la creació de 

confiança no solament amb el consumidor final sinó al llarg de la cadena de 

proveïment, ja que qualsevol distribuïdor pot confiar plenament en els productes 

certificats. 
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Una altra empresa que duu a terme bones pràctiques en matèria de cohesió 

social és DKV Seguros. Integralia és una fundació privada sense ànim de lucre 

creada per DKV Seguros al 1999, amb l'objectiu de facilitar la integració social i 

laboral de les persones amb discapacitat, formant i capacitant-les 

professionalment. Al febrer de l'any 2000 es posa en marxa el seu principal 

projecte, el Centre d'Atenció Telefònica. Les activitats de la Fundació 

persegueixen una doble finalitat: sanitària (fomentant la integració social de 

persones amb discapacitat com a forma de recuperar la seva salut i autoestima) i 

social (ja que proporciona suport, assistència i formació per a poder integrar-se 

gradualment en el món laboral).  

 

El seu principal objectiu és incrementar la dimensió social de les empreses, a 

través de la planificació, el desenvolupament i la posada en marxa de diversos 

plans que fomentin l'ocupació i la integració laboral de les persones amb 

discapacitat. Així mateix, l'entitat ofereix diversos programes d'informació a 

aquestes persones i als seus familiars i realitza una important tasca de difusió i 

sensibilització social sobre els principals problemes i barreres que ha de superar 

aquest col·lectiu. 

 

A més del Centre d'Atenció Telefònica, l'organització desenvolupa diverses 

iniciatives i projectes, tals com són la difusió de la realitat del col·lectiu 

(mitjançant fòrums, jornades empresarials, etc.), la col·laboració amb 

fundacions, institucions i associacions per fomentar i proporcionar ocupació, la 

planificació d'altres activitats complementàries, especialment les destinades al 

oci i temps lliure (cursos d'esquí adaptat, submarinisme, vela adaptada i altres 

pràctiques de temps lliure), la formació i integració laboral de les persones amb 

discapacitat que no tenen experiència en el mercat de treball o que tenen grans 

dificultats per trobar una ocupació. La inserció laboral s'articula creant nous llocs 

de treball a la seva plantilla per a persones amb discapacitat, afavorint la 

contractació dels seus propis empleats per part d'empreses ordinàries, a través 

d'acords i cedint personal propi a empreses ordinàries, a canvi d'una 

contraprestació econòmica pel servei, i amb la possibilitat de reemplaçar o 

reincorporar l'empleat en el cas que l'empresa ordinària o el mateix empleat ho 

considerin oportú. 

 

La creació de la Fundació Integralia ha suposat un enorme esforç per DKV 

Seguros que s'ha vist compensat amb creus. La satisfacció personal de tots els 

que han participat en el projecte és unànime i manifesta, en veure que l'objectiu 
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de millorar la qualitat de vida i el benestar d'un grup de persones amb 

discapacitat a través del treball, es convertia en realitat. La majoria dels 

departaments de la companyia van col·laborar en la posada en marxa de la 

Fundació durant un any, temps transcorregut des de la idea inicial fins a la seva 

creació en 2000. Aquesta participació va aconseguir una gran vinculació amb el 

projecte. A més, econòmicament parlant, es van atendre 615.207 trucades al 

2007. Pel què fa als grups d’interès, durant el mateix any, 160 persones es van 

beneficiar d’aquest programa. 

 

 

 

 

 

 

Finalment, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), organitza un 

programa socioeducatiu per a estudiants d’educació superior: el Campus Ítaca. 

Aquest campus és un programa social i educatiu organitzat per la UAB per a 

estudiants d’escola secundaria que comprèn una estada gratuïta de dues 

setmanes durant el dia en el campus de la universitat. Entre els objectius del 

programa destaca el de fomentar la cohesió social, oferint als estudiants de 

diferents orígens socials un espai de convivència. El campus es va iniciar amb 

una reunió amb el personal docent encarregat de seleccionar a vuit alumnes, 

quatre nens i quatre nenes de les seves escoles. La selecció es realitza tenint en 

compte els següents criteris: alumnes que tenen els resultats acadèmics 

requerits per a la admissió a la educació superior, però que poden quedar 

exclosos de la mateixa degut a la falta d’interès o altres factors externs, així com 

la presencia de característiques especials que poden dificultar la integració social 

i cultural de determinats alumnes, discapacitats o població immigrant, amb el 

propòsit d’integrar la diversitat de les escoles secundaries en el Campus Ítaca. 

Els resultats més significatius del projecte són el nombre d’estudiants que 

ingressen en la educació superior una vegada hagin completat el període 

d’escolaritat obligatòria. Segons les dades del Campus, un total de 280 

estudiants de secundària van tenir la oportunitat de participar en 2004 i 2005. En 

la edició de 2005, un total de 17 participants eren d’origen estranger i dos dels 

estudiants tenien algun tipus de discapacitat.  

 

 

 

 

 

 

 

Alguns recursos que es poden utilitzar alhora d’implantar algunes bones 

pràctiques en matèria de cohesió social surten de la mà d’algunes organitzacions 

o institucions no governamentals sense ànim de lucre. En matèria de pobresa 
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infantil, les ONG UNICEF, Safe the Children i FEDAIA disposen d’una gran 

quantitat de recursos de referència. Pel que fa a la pobresa energètica, la 

Generalitat de Catalunya disposa d’un recurs que explica els passos a seguir 

per a aturar el tall de subministrament energètic per a certes persones 

pertanyents a col·lectius en risc d’exclusió social. Tanmateix, es pot consultar la 

Taula del Tercer Sector. Finalment, existeixen diversos recursos que es poden 

consultar en matèria de contractació de persones amb discapacitat, tals com 

poden ser la llei LISMI o el manifest de la Federació de llocs de treball especials 

(DIMCAT).  

 

4.4. Desenvolupament del Capital Humà 

 

Particular importància té per a les organitzacions modernes la formació i 

desenvolupament del capital humà, que s’ha convertit en un factor clau, degut a 

la tendència del predomini del coneixement com a requisit fonamental per a l’èxit 

de les empreses. Això exigeix el disseny, implementació i implantació de 

sistemes de gestió que garanteixin el desenvolupament dels processos de 

formació en funció de les competències que les persones hagin de dur a terme a 

l’empresa. Així mateix, s’ha d’apostar pel benestar i la conciliació de la vida dels 

treballadors per tal d’aportar un valor a l’empresa que impliqui al treballador i 

creï un sentit de pertinença així com de compromís i responsabilitat. És clar, 

doncs, el fet que si existeix aquest sentiment, serà molt més difícil per a un 

treballador canviar d’empresa, ja que hi està a gust i, a més, el treballador està 

molt més centrat en la feina al no tenir problemes en la vida privada o, almenys, 

al saber que l’empresa ajudarà amb tot el que pugui a conciliar la vida laboral i 

privada del treballador.    

 

Majoritàriament, els casos de bones pràctiques que s’han dut a terme 

últimament tenen a veure amb la gestió i conciliació del temps dels treballadors, 

la captació i retenció de talent, la igualtat d’oportunitats laborals i, en menor 

mesura, la racionalització laboral, és a dir, la reforma horària laboral cap a la que 

ens encaminem, la qual pretén unificar horaris i seguir el model que es practica a 

Europa. Aquesta reforma es pretén iniciar cap al Setembre de 2016, tot i que 

està supeditada a varis factors i la seva instauració no es presenta com una 

tasca gaire fàcil.  

 

En la línia de conciliació del temps dels treballadors, trobem un exemple de 

bones pràctiques força interessant, dut a terme per l’empresa Can Cet. Aquest 

és un centre especial de treball i serveis integrals de neteja d’edificis i neteja 

viària, consergeria, gestió forestal i jardineria i conservació i manteniment del 

mobiliari urbà. Denominem a aquesta una bona pràctica pels usos del temps i la 

conciliació que promou l’empresa, proporcionant horaris flexibles, reducció de 

jornada i gestió de torns. Tanmateix, possibilita abandonar el lloc de feina per 

una emergència familiar, proporciona ajut escolar i assistència sanitària a 

familiars i atorga bosses d’hores i permisos.  
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La bona pràctica consisteix en la millora del conveni amb la implantació d'una 

política pròpia de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, amb èmfasi en 

criteris d'igualtat. Aquesta política es basa en la creació d'un Comitè d'Ètica i 

Igualtat, que defineix i valora les necessitats de conciliació a l'empresa, i en el 

Pla d'igualtat, que promou, per exemple, la incorporació de dones en àrees 

històricament masculinitzades. 

 

Entre les mesures adoptades cal destacar el permís retribuït per 

l'acompanyament de parents a consulta mèdica concertada amb la seguretat 

Social i els permisos per a les reunions d'escola de fills i filles i per a la realització 

de tràmits administratius d'adopció, preadopció i acolliment. A més, 

dos  divendres l’any comptabilitzen com a dia natural, sense sumar el cap de 

setmana (essent considerat com a 1 dia de vacances i no com a 3, tal i com ho 

diu el conveni). 

 

La idea d’implantar la bona pràctica sorgeix de les pròpies necessitats de l’entitat 

i del propi comitè d’ètica i igualtat amb el suport de la direcció de l’empresa. 

 

El procés d’implementació va sorgir una vegada creat el Comitè d'Ètica i Igualtat 

i implementat el Pla d'Igualtat. Llavors es van definir les prioritats en matèria de 

conciliació amb l'objectiu de fer una implementació progressiva de totes les 

mesures que es considerin necessàries. El projecte és part del sistema de 

Responsabilitat Social adoptat per a l'organització. Les mesures de conciliació 

estan destinades a tota la plantilla i a  l’any 2014, està composada per 78 dones 

i 93 homes.  

 

 

 

 

 

 

Una altra bona pràctica és la promoguda per la Fundació Joia, en la línia de 

conciliació i usos del temps i en la instauració d’un horari europeu en vistes a la 

racionalització de l’horari laboral previst pel 2016. Aquesta és una entitat sense 

ànim de lucre que ofereix serveis d'inserció en salut mental a través dels seus 11 

serveis d'utilitat pública repartits per tot Barcelona i àrea metropolitana. Es 

generen itineraris d'èxit per a cada persona usuària analitzant les seves 

capacitats i la seva demanda, alhora que també es generen oportunitats 

d'inclusió social a la comunitat, així com oportunitats de treball dins i fora del 

mercat protegit on es dóna un suport constant a la persona treballadora i a la 

empresa contractant. 

 

La Fundació Joia està duent a terme diverses mesures d’usos del temps i 

conciliació com és l’adaptació a l’horari europeu. Així mateix, l’empresa atorga 

hores d’assumptes propis, un horari comercial d’Apunts i borsa d’hores per fill a 
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càrrec. A la vegada, es disposa d’un temps per esmorzar i el divendres tarda és 

considerat com a festiu.  

 

Les diferents pràctiques permeten que totes les persones professionals puguin 

disposar de més temps per a la dedicació personal i familiar i alhora permet 

mantenir la mateixa qualitat i temps d'atenció a les persones usuàries. Per 

exemple, els serveis de Fundació Joia (a excepció del Club Social i Apunts) 

disposen d'un horari adaptat als horaris europeus, de 8-13h i de 14-17h 

(anteriorment era 8-14h i 15 a 18h). Les persones que tenen horari europeu (8 a 

13h i de 14 a 17h) tenen 15 minuts de temps d’esmorzar. A més, totes les 

persones professionals sense discapacitat poden disposar de fraccions horàries 

de dues hores per a assumptes propis. Les persones professionals amb 

discapacitat disposen d'un dia més d'assumptes propis i no han de recuperar les 

hores demanades per visita mèdica de qualsevol tipus. Els professionals amb fills 

menors de 12 anys al seu càrrec i que no tenen la jornada reduïda, poden optar 

a la borsa d'hores per fill a càrrec. La jornada laboral s'organitza de tal manera 

que totes les persones professionals de Fundació Joia (a excepció del Club Social 

pel seu horari de tarda) tenen una tarda lliure a la setmana, tot i així, l'horari 

comercial de tancament de les seus d'Apunts és a les 19.30h, un horari adaptat 

perquè no s'hagi de mantenir obert fins a les 20h o 20:30 igual que la resta de 

comerços. 

 

La majoria de propostes sorgeixen de la Direcció i Direcció de RRHH, així com de 

la Comissió d'Igualtat i la sol·licitud d’hores d’assumptes propis es fa adaptant la 

intranet corporativa i formant a les persones tècniques de RRHH per a la seva 

gestió.  

 

Aquestes mesures han reportat diversos beneficis: el nou horari ha reduït a una 

hora el temps destinat al menjar, permet acabar la jornada laboral una hora 

abans del que marcava el calendari anterior, tot mantenint el descans per 

esmorzar, i lliurar una tarda a la setmana. A més, amb els canvis d’horaris s'ha 

millorat l'atenció dels serveis de la Fundació i Apunts.  

 

Les persones professionals sense discapacitat poden disposar d'hores en lloc de 

dies d'assumptes propis i així poder repartir aquest temps destinat a assumptes 

personals durant més dies al llarg de l'any. Les persones amb fills a càrrec poden 

disposar d'una borsa d'hores no recuperables que els permet no haver de reduir-

se la jornada. 
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Una altra empresa que promou bones pràctiques en l’àrea de desenvolupament 

del capital humà és el Grup Lacera. La instauració de les bones pràctiques va 

sorgir de la intenció d’impulsar un model de gestió de RR.HH. que promogués la 

satisfacció laboral, millorant la comunicació interna i externa. Es van crear grups 

de treball per a recollir peticions, però sense perdre de vista l’objectiu final: 

definir i consensuar propostes d’acció per a presentar a la direcció. Entre les 

propostes elevades a la direcció pels grups de treball va destacar la creació d’un 

grup per al desenvolupament d’un Pla de Conciliació al 2006. Posteriorment s’ha 

treballat en el Pla d’Igualtat del Grup Lacera i en la proposta de millora en les 

mesures de conciliació i flexibilitat.  

 

Algunes de les mesures adoptades per l’empresa són el donar facilitats de 

contractació a familiars de treballadors (pràctiques d’empresa per als fills, 

contractació pels fills dels empleats que hagin treballat més de 25 anys en 

l’empresa i pels fills els pares dels quals hagin mort per un accident de treball o 

malaltia laboral), campanyes de sensibilització (medi ambient, igualtat, PRL, 

etc.), bossa d’hores recuperables i convenis amb entitats, empreses i 

professionals que faciliten la contractació de serveis als empleats, entre d’altres. 

L’empresa també ofereix solucions laborals per a víctimes de violència de gènere 

i igualtat d’oportunitats.  

 

Addicionalment, es promou la flexibilitat horària i les reunions de treball entre les 

9 i les 17h així com el teletreball i l’apropament del lloc de treball al domicili. Els 

treballadors disposen de jornada laboral intensiva a l’estiu i els divendres lliures 

durant tot l’any, a més de disposar de 23 dies laborals de vacances (en comptes 

de 30 dies naturals), facilitant que coincideixin amb els de la família. Tanmateix, 

l’empresa disposa d’un horari d’estiu per a les mares durant tot l’embaràs i 

durant el primer any de vida del nadó i per als pares fins a un any. A part d’això, 

s’ha creat un canal de comunicació disponible en la pàgina web i es promou la 

difusió de bones pràctiques en matèria d’igualtat a altres organitzacions a través 

de la participació en cursos, jornades i tota classe de fòrums. 

  

Per tal de dur a terme la implantació d’aquestes bones pràctiques, el Grup Lacera 

compta amb un Pla d’Igualtat des del  Juliol de 2007, que ve a donar resposta a 

les premisses de la Llei per a la Igualtat Efectiva. A més, la Direcció General del 

grup va nomenar a una persona Responsable d’Igualtat dins de l’organització, 

per a que gestioni els assumptes pertanyents a la mateixa, anant més enllà del 

que la legalitat vigent estableixi. Per tal d’acomplir amb aquesta idea, l’empresa 

desplega un ‘anunci-nòmina’ on s’aprofita el document on s’imprimeix la nòmina 

per a informar als empleats d’elements d’interès en l’àmbit laboral i social. 

També rep idees sobre l’efectivitat de la igualtat en el grup a través de la seva 

pàgina web així com participa en diversos fòrums d’opinió a través de la persona 

Responsable d’Igualtat, ja que millora la imatge externa i internament.  

 

L’avaluació i la revisió es fa a través del model EFQUM, que valora la situació de 

la igualtat i de la conciliació en el grup, sent el resultat que la igualtat està 

integrada com un element més en el sistema de gestió empresarial del grup. A 

més, els resultats mostren que s’ha reduït l’absentisme (degut a les mesures 
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facilitadores de permisos, la flexibilitat horària, etc.) i que els conflictes laborals 

més rellevants (absentisme, falta de compromís, falta de puntualitat i dificultat 

per contractar) s’han minimitzat. 

 

 

 

 

 

 

Una altra empresa que promou bones pràctiques dins del camp de 

Desenvolupament del Capital Humà és Port Aventura, mitjançant el seu 

programa Port Aventura University, que és un programa per a formar i retenir el 

recurs humà de Port Aventura dirigit exclusivament a empleats fixes o fixes 

discontinus de Port Aventura.  

 

Alguna de les bones pràctiques que es porten a terme des del departament de 

RR.HH. són retenir i fidelitzar als empleats, així com incrementar el grau de 

formació i especialització dels mateixos. Per tal de retenir el talent, es reconeix el 

treball i aptituds dels empleats que realitzin molt bé el seu treball però que no 

comptin amb títols o cursos oficials a la vegada que es facilita la promoció 

interna.  

 

Per això, es promou la contractació interna o de treballadors amb experiència 

prèvia a l’empresa per a cobrir nous llocs de treball davant el creixement d’àrees 

de negoci del parc. A més, es posa en marxa anualment un programa de 

formació amb diferents nivells i temàtiques que es desenvolupen als recintes del 

parc i que compta amb el reconeixement de la Universitat Rovira i Virgili. El 

programa és una eina de formació que s’adapta a les necessitats de Port 

Aventura i a les necessitats de les persones que volen ampliar coneixements i 

promocionar-se internament, reconeixent aquest esforç amb un títol d’extensió 

universitària.  

 

La formació que ofereix l’empresa és molt àmplia i flexible des de mòduls senzills 

de poques hores a tallers més amplis, amb una metodologia on-line, presencial i 

semi-presencial, dins i fora de l’horari laboral. Aquests mòduls i tallers tracten 

sobre temàtiques variades com ofimàtica, idiomes i desenvolupament 

d’habilitats. La formació especialitzada compta amb un certificat d’extensió 

universitària expedit per la URV i està relacionada amb les àrees de negoci de 

Port Aventura. 
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Una altra associació que promou bones pràctiques és l’empresa ACEFAT, 

encarregada de la gestió integrada d’obres a la via pública. Algunes mesures que 

adopta directament relacionades amb el temps de treball són la creació d’un 

comitè d’ètica i conciliació i la flexibilitat horària, entre d’altres. 

 

L’empresa disposa d’un comitè d’ètica i conciliació, que coordina l’articulació de 

les mesures per tal d’impulsar-les i promoure-les. Es disposa d’horari flexible 

d’entrada i sortida, sempre dins uns marges que no van més enllà de les 18:30 

hores, a més, cada treballador pot disposar de dues tardes lliures, a més de la 

del divendres. Es permet disposar de períodes sabàtics, remunerats amb el 10% 

del salari, per ampliar estudis, col·laborar amb ONG, etc. L’antiguitat (entre 15 i 

25 anys) es premia amb entre 2 i 4 setmanes de vacances. 

 

L’empresa possibilita la jornada intensiva a partir del 6è mes d’embaràs per a les 

dones, sense reducció proporcional de salari, tanmateix, la reducció de jornada 

per maternitat s’amplia fins a 4 setmanes més del que s’estableix per llei. En el 

cas de paternitat, s’amplia en una setmana més. A més, en el cas d’haver de 

tenir cura d’un familiar molt greu, es permet la reducció de fins a un 25% de la 

jornada, mantenint el salari íntegre. A part d’això, s’evita que la resta de 

personal assumeixi la feina d’una persona quan està de baixa, tot substituint-la 

en aquests períodes. 

 

En clau de formació contínua, s’estableix un Pla de Formació individualitzat per al 

personal amb baixa per maternitat, en el qual inverteixen les tardes per formar-

se en conciliació, de manera que s’inverteix en la seva experiència ni el seu 

talent. Addicionalment, el material informàtic que es renova passa a ser d’ús 

personal dels treballadors que ho demanen. 

 

Els beneficis obtinguts per l’empresa després d’aplicar aquestes mesures han 

estat un alt nivell de compromís del personal, una alta productivitat de l’empleat 

i un molt bon ambient d’equip.  

 

Una altra corporació que fa ús de bones pràctiques en aquest camp és ALARES, 

dedicada als serveis d’assistència familiar i atenció a la dependència. Algunes de 

les mesures que es promouen inclouen una prioritat per programar totes les 

reunions al matí o gaudir de disponibilitat per assistència familiar (menors o gent 

gran) de fins a 5 dies a l’any (o 40 hores) que no es comptabilitzen com a 

vacances o es descompten, entre d’altres. 

 

Una altra bona pràctica que es duu a terme recau sobre la gestió de torns. En 

tenir horaris de treball diferents, les mesures de flexibilitat horària permeten 

adequar-los a les necessitats individuals del personal que treballa per torns. 

També es potencia la negociació d’empleats per a facilitar la flexibilitat de torns i 

la promoció cap a altres àrees adequades a les seves necessitats. Existeix una 

flexibilitat que possibilita que el personal de servei a domicili esculli zona 

geogràfica, dia i horari preferit de treball, així com el fet que els treballadors 
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disposin de les tardes dels divendres lliures, i horaris flexibles o intensius quan 

tenen persones menors o dependents al seu càrrec. 

 

Addicionalment, es disposa de serveis complementaris d’assistència familiar que 

faciliten la conciliació, com pot ser ajuda personal a domicili, tractaments 

especialitzats: psicòleg, fisioterapeuta, professor a domicili per a descendents 

malalts, etc. També s’ofereixen consultes telefòniques anònimes i il·limitades a 

especialistes en: medicina, advocacia, psicologia, dietètica i experts socials. A 

més, es disposa de personal d’assistència sociosanitària, de cura de menors i de 

servei domèstic.  

 

Altres mesures en matèria d’igualtat d’oportunitats és el manifest de l’empresa 

en quant a discriminació en la selecció, els salaris i la promoció per raons de 

sexe, edat, maternitat obligacions familiars o estat civil. També es forma el 

personal en mobbing i assetjament sexual. Es disposa de teleassistència 

preventiva, fixa o mòbil, 24 hores al dia, per a persones soles en situació de risc i 

de segona opinió mèdica internacional davant malalties greus per a tot el 

personal. 

 

Aquesta és també una empresa que fa una aposta per les TIC, ja que incorpora 

mesures de caràcter tecnològic, com ara comunicacions amb tecnologia IP a 

nivell estatal: videoconferència entre el personal i les delegacions, ús 

d’ordinadors portàtils per la majoria del personal que viatja (amb accés via web a 

les aplicacions) i possibilitats de teletreball. 

 

La clau de l’èxit d’aquestes pràctiques es fonamenta en el fet que allò que 

s’ofereix als clients s’aplica dins de la casa. És reconfortant saber que tota la 

família té suport i que davant d’algun tipus de problema amb una persona menor 

o ascendent, podrà anar a atendre-la. Això redueix l’estrès considerablement i 

procura una alta motivació i productivitat per part de cada persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, una altra empresa que disposa d’un programa de bones pràctiques és 

TQ TECNOL, dedicada a la construcció. Relacionat directament amb el temps de 

treball, es promou la flexibilitat horària per motius personals i familiars. Els 

horaris s’adapten segons les necessitats de cada treballador. Pel que fa a les 

excedències, les mares poden optar a dues setmanes més de baixa fins a arribar 
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a les 18 setmanes de permís o bé tenir dues hores de lactància, en lloc d’una 

sola.  

 

L’empresa disposa també d’un paquet de mesures econòmiques amb actuacions 

com finançament de les dietes, ja que es disposa, a la seu central, d’un 

menjador d’empresa on els treballadors tan sols han d’abonar 2€. Hi ha un 

programa d’ajudes que proporcionen 120€ mensuals per al personal amb fills 

d’entre 4 mesos i 3 anys, gratifica cada empleat que es casa amb 300€ o obre 

una “Baby” llibreta a nom de cada nounat descendent de persones empleades a 

l’empresa amb 60€. També es donen 6.000€ al personal que vulgui adoptar un 

menor, a la vegada que les famílies nombroses i amb descendents d’entre 0 i 8 

anys reben 100€ l’any en concepte d’ajuda. Setmanalment i dins l’horari laboral, 

totes les persones que ho sol·liciten tenen accés a visites d’un equip de 

professionals mèdic i un advocat. 

 

Hi ha altres mesures complementàries com pot ser el desenvolupament d’un 

sistema de motivació mitjançant el qual el responsable de cada departament, 

juntament amb el seu equip, estableix els objectius a complir durant tot l’any. La 

consecució dels objectius fixats és retribuïda en forma d’incentius en viatges. 

També hi ha institucionalitzades diverses formes i mitjans de comunicació entre 

tots els nivells de l’organització. Mensualment, la direcció convoca una reunió 

interna amb tota la plantilla, tant a la seu central com amb el personal tècnic–

comercial a la zona corresponent. En aquesta reunió es llegeix la revista interna 

Club TECNOL i s’informa de tot el referent a l’organització. Es compta amb una 

bústia de suggeriments, que és alhora un canal de motivació per al personal, on 

tots els suggeriments de millora que realitza el personal són votats i la proposta 

guanyadora és premiada. 

 

També s’ofereixen entrades gratuïtes i descomptes per a esdeveniments 

esportius, se subvenciona amb un 90% la formació relacionada amb els llocs de 

treball i amb un 60% els cursos que no tenen res a veure amb la feina. Es 

col·labora econòmicament o en espècies amb ONG i organitzacions del tercer 

sector: és el cas d’Intermon Oxfam i Fundació Codespa. Amb l’ONG Humana es 

participa en la recollida de roba usada, i amb UNICEF en la campanya de 

recollida de material escolar per Nadal. 

 

Els beneficis obtinguts per l’empresa són que és considerada una empresa amb 

un alt prestigi dins del sector, es percep una gran motivació per part del personal 

i es valora altament la comunicació amb l’empresa. També hi ha poc absentisme 

i ha estat premiada en diverses ocasions i ha obtingut diversos segells de 

qualitat.  
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Alguns recursos que es poden utilitzar alhora d’implantar algunes bones 

pràctiques en matèria de desenvolupament del capital humà són el Manifest de 

la societat Factor Humà, que tracta sobre les consideracions que haurien de 

tenir les empreses envers els seus treballadors, l’Observatori Empresa-

Economia-Dona, que dóna suport a la dona al lloc de treball i lluita per eradicar 

les desigualtats de gènere. A més, l’Ajuntament de Barcelona disposa de la 

Xarxa NUST, que fa referència a la gestió i ús del temps, així com promou 

mesures per a la conciliació del temps dels treballadors.  

 

4.5. Generació d’ocupació i qualitat 

 

Davant la difícil situació laboral en la que ens trobem, cada cop són més els 

joves que es troben amb dificultats per trobar una feina, sense importar el fet 

que comptin amb algun títol universitari o de formació professional. Molts es 

veuen abocats a emigrar a altres països que valorin millor el talent i tractar de 

desenvolupar-se fora del país que ha invertit en la seva formació. No només 

joves, sinó la població en general s’ha ressentit del període de recessió que s’ha 

viscut els últims anys. Es per això, que les empreses i institucions estan invertint 

grans esforços per trobar noves fórmules que promoguin la contractació i 

disminueixi l’atur, tenint en compte el grau de qualitat que aquests llocs de 

treball han de garantir.  

 

La majoria d’aquestes fórmules han culminat amb bones pràctiques per part de 

les empreses, que s’han centrat especialment en combatre l’atur juvenil i oferir 

als nouvinguts al món laboral una formació i unes condicions dignes. Així doncs, 

es busquen estratègies per a poder generar i augmentar el talent entre els 

treballadors, a la vegada que es busca el seu benestar i fer de passarel·la entre 

el món educatiu i laboral. La majoria d’actuacions tenen a veure amb la formació 

dual, una modalitat que ofereix diversos avantatges per a les empreses 

participants i per als estudiants.  

 

Alguns d’aquests avantatges són que el currículum acadèmica està dissenyat 

amb la participació d’empresaris i, per tant, com a resposta a les seves 

necessitats. D’aquesta manera, els estudiants es formen eficaçment en les 

competències necessàries per al desenvolupament laboral i, a la seva vegada, 

representen grans avantatges per a la empresa formadora ja que coneixem 

profundament la organització, requereixen de poc temps per a adaptar-se als 

llocs de treball, tenen una alta capacitat per a transferir la teoria a la pràctica, 

presenten una gran flexibilitat davant les estructures empresarials i 

desenvolupen un alt grau de lleialtat amb l’empresa formadora.  

 

Aquest tipus de formació també requereix d’un menor temps d’estudi, degut a 

que la carrera professional es desenvolupa en set semestres d’estudis, el que 

estalvia recursos a les empreses, les famílies i els estudiants, al permetre’ls un 

accés al mercat laboral i incrementar la productivitat del país. Els grups d’estudi 
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són de màxim trenta estudiants, el que permet una interacció contínua entre 

docents i estudiants. D’aquesta manera, el concepte pedagògic està orientat a 

desenvolupar la competència del treball en equip.  

 

A més, els docents provenen de la pràctica, el que permet un millor enteniment 

del món dels negocis. Addicionalment, es convida a participar a persones 

vinculades a les empreses per a que desenvolupin casos reals a l’aula. També hi 

ha un suport financer, ja que generalment els estudiants reben de l’empresa 

ajudes com subsidi per a la matrícula.  

 

Una empresa que duu a terme bones pràctiques en matèria de generació 

d’ocupació és el Banco Santander. Per a aquest banc, invertir en educació i 

investigació és la millor forma de contribuir al progrés social i econòmic en els 

països en els que està present. Des de 1996 manté una aliança estratègica amb 

les universitats, amb el finançament i suport institucional de projectes que 

milloren la qualitat docent, impulsant la investigació i la transferència de 

tecnologia, afavorint la internacionalització de l’activitat acadèmica i donant 

suport a la introducció de noves tecnologies.  

 

L’objectiu d’aquestes mesures és el de donar suport a la universitat i als seus 

col·lectius per a obtenir societats més obertes, equilibrades i competitives. Es 

col·labora amb institucions universitàries i d’investigació mitjançant convenis 

bilaterals. Ja són 650 les institucions acadèmiques que reben suport del Banco 

Santander pel desenvolupament d’iniciatives relacionades amb projectes 

docents, ajudes a l’estudi i a la mobilitat, programes d’investigació, relacions 

universitat-empresa, noves tecnologies, projectes globals (com Universia i la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes) i altres iniciatives com poden ser 

activitats culturals o esportives. 

 

Els beneficis que comporten aquestes actuacions, citats per la mateixa empresa, 

són diversos. D’una banda és tangible l’impacte econòmic per a l’empresa, ja que 

s’han emès 3 milions de targetes universitàries intel·ligents. Un benefici no 

econòmic seria la reputació corporativa que s’ha obtingut a base d’intentar 

instaurar i promoure aquest tipus de polítiques. 

 

A nivell comunitari o social, els beneficis han estat encara més importants, ja que 

2.000 projectes universitaris reben suport econòmic del banc, així com el fet 

d’atorgar nombroses beques i ajudes a l’estudi cada any (12.270 beques i ajudes 

durant el 2007). A més, la targeta universitària intel·ligent posa la tecnologia al 

servei de 3.700.000 estudiants universitaris. Econòmicament parlant, hi ha una 

oferta de serveis financers en condicions preferents als estudiants i a les 

institucions universitàries, així com l’obtenció de descomptes en comerços 

associats o no a la universitat, al realitzar compres de béns o serveis amb la 

targeta universitària.  
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El Banco Santander, també exposa els beneficis obtinguts per la societat 

generats per les seves bones pràctiques, com poden ser la transferència de 

coneixements, internacionalització universitària i millor qualitat en matèria 

d’innovació, gestió universitària, investigació i docència. 

 

 

 

 

 

D’entre d’altres empreses que impulsen la formació dual i que col·laboren amb 

cicles formatius de grau mitjà destaca RENFE. Existeix un grau mitjà de Tècnic 

de Manteniment de Material Rodant Ferroviari, d’acord amb el Reial Decret 

1145/2012 del 27 de Juliol, que estableix el títol amb el mateix nom i els 

ensenyaments mínims.  

 

La duració total del cicle formatiu és de 2000 hores distribuïdes en dos cursos 

lectius. El primer any estava composat per 286 hores de formació directa en 

empresa més 100 hores de pràctiques en taller. El segon any compta amb 365 

hores de formació directa en empresa més 320 hores de pràctiques amb equips 

de producció en manteniment de vehicles ferroviaris. Actualment es desenvolupa 

en quatre comunitats autònomes (inclosa Catalunya) i la distribució pot variar en 

funció del disseny curricular. La implantació d’aquesta oferta formativa està 

condicionada per l’establiment d’aliances amb el sector ferroviari, ja que els 

centres formatius no disposen d’espais, vehicles i instal·lacions per a impartir 

aquesta educació.  

 

 

 

 

El mateix passa a Gestamp. En Gestamp aquest tipus de formació té com a 

finalitat fomentar que joves menors de 30 anys obtinguin un títol d'ensenyament 

secundari postobligatori a través de les ensenyaments de Formació Professional; 

millorar l'ocupabilitat dels joves gràcies a l'alta capacitat que té aquest sistema 

per transferir la teoria a la pràctica i estrènyer relacions entre centres educatius i 

els centres de treball de Gestamp, establint una major vinculació i 

corresponsabilitat en el procés formatiu dels joves i dels treballadors. 

Generalment els aprenents que treballen en algun dels centres de treball ho fan 

acompanyats d'un tutor, en horari laboral normal, tenen un contracte, estan 

donats d'alta a la Seguretat Social i cobren un petit salari. En 2013 els 

seleccionats d'acord amb criteris de capacitat d'aprenentatge al vol, autonomia i 

interès per la internacionalització han conformat un grup de 400 alumnes a nivell 

internacional. 
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Iberdrola també participa en aquesta difusió de bones pràctiques, ja que 

disposa d’un Curs d'Especialització en Xarxes Elèctriques i un Curs 

d'Especialització en Centrals Hidràuliques. La durada aproximada és de 480 hores 

i està dirigit a estudiants i professionals amb titulació mínima de FP de Grau 

Mitjà. Amb l'avanç dels cursos els alumnes es formen i aconsegueixen un 

coneixement molt complet i professional dels diferents tipus d'instal·lacions. Les 

activitats que es desenvolupen en el curs d’Especialització en Xarxes Elèctriques 

abasten el manteniment de línies aèries d'alta i baixa tensió, línies subterrànies 

de baixa tensió, operació i manteniment de centres de transformació, 

interpretació d'esquemes elèctrics i mesures en baixa tensió. El curs 

d'Especialització en Centrals Hidràuliques se centra en l'operació de centrals 

hidràuliques i subestacions adherides, proteccions elèctriques, oleohidràulica, 

bombes centrífugues, pneumàtica i maniobres amb aparells d'elevació al costat 

al maneig de càrregues. En tots dos cursos s'inclou formació sobre Prevenció en 

Riscos Laborals. El criteri de selecció utilitzat és el de professionals en situació 

d'atur almenys amb titulació de FP de Grau Mitjà de les zones geogràfiques amb 

necessitat de cobertura de vacants. 

 

 

 

 

 

 

 

L'Escola d'Aprenents de SEAT s'articula com una aposta perquè la formació 

s’imparteixi íntegrament a l'empresa. Aquest sistema, pioner a Espanya, combina 

des del curs 2012-2013 formació teòrica i pràctica remunerada en el centre de 

formació de SEAT amb el treball en alguna de les plantes de producció de la 

companyia. El pla docent suma un total de 4.625 hores en tres cursos. Amb això, 

es cursa el cicle formatiu de grau mitjà amb el Títol Oficial de Tècnic, en una de 

les tres especialitats: Mecanitzat, Manteniment Electromecànic o Electromecànica 

de Vehicles. 

 

SEAT demana com a requisit d'entrada que l'estudiant estigui en el tram d'edat 

entre 16 i 20 anys. La participació dels treballadors de la companyia és clau ja 

que la comissió de formació, integrada per representants dels sindicats i de 

l'empresa, estableix els plans, continguts i destinataris de la formació, així com 

la selecció de els candidats a l'ingrés a l'Escola d'Aprenents. Tots els alumnes 

que superen amb èxit els tres cursos de formació reben la doble titulació 

espanyola i alemanya, ja que també es presenten als exàmens de la Cambra de 

Comerç Alemanya, i tenen la possibilitat de incorporar-se a SEAT amb un 

contracte indefinit. 
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Des del centre de treball de Tarragona de la empresa BASF, s’impulsa un Cicle 

Formatiu de Grau Superior en Química Industrial. Els alumnes assisteixen a 

classes teòriques a l'Institut Compte de Rius (Tarragona), combinades amb 

pràctiques professionals remunerades. El programa inclou a més durant tot el 

període lectiu, classes en alemany en modalitat semi intensiva. 

 

L'estada pràctica total a Alemanya serà d'uns 6 mesos i BASF es farà càrrec de la 

formació en llengua alemanya dels estudiants. Així mateix, la companyia 

contribuirà a cobrir les despeses derivades de l'allotjament i segur de l'alumnat 

quan es desplacin al país germànic, assignant a més una quantitat com a beca 

durant els mesos de pràctiques a l'empresa. Si se supera amb èxit el programa 

els alumnes optaran a llocs vacants com a Operador de Planta Química de BASF 

a Alemanya. 

 

A la planta de Guadalajara també s’imparteixen diversos mòduls de cicles 

formatius de grau mitjà i superior. Els mòduls estan vinculats a la seva activitat: 

Lab Anàlisi i Control de Qualitat, Operador Planta Química, Carrosseries, Gestió 

Administrativa, Sistemes de Regulació i Control Automàtics en Grau Mitjà i 

Superior. El programa consisteix en conèixer de manera pràctica el que s'ha 

après i ensenyar-los els seus processos, procediments, productes, etc. Segons la 

unitat, coneixen el procés productiu aprenent des de com es fabrica el procés, 

fases del mateix, com els procediments de qualitat a complir tant interns com els 

definits pel client. Això s'aplicaria als mòduls d’operador de planta química i 

Anàlisi i Control de Qualitat.  

 

Pel que fa al mòdul de Carrosseria, aprenen l'aplicació del producte, els 

productes i qualitat dels mateixos i com s'apliquen els coneixements en un taller 

de reparació de carrosseries. En tant, el Mòdul de Gestió i Finances tracta sobre 

com treballar amb bases de dades, criteris d'arxiu i gestió documental. El Mòdul 

de Sistemes de Regulació i Control Automàtics serveix per a aprendre com són 

els processos operatius propis i per a saber com realitzar el manteniment a les 

plantes de producció. 

 

 

 

 

 

 

Una altra empresa que imparteix el Cicle Formatiu de Grau Superior en Química 

Industrial és Dow Chemical Ibérica. Durant el primer any, s’imparteix el 80% 

de la teoria lectiva a l'Institut Comte de Rius (Tarragona). Els alumnes que no 

superen aquesta fase, ja no segueixen en la línia de Dow durant el segon any. 

Els cinc dies de la setmana al centre formatiu compten amb visites a les 

instal·lacions de Dow a Tarragona i s’imparteixen diferents xerrades per part de 
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personal del mateix (tutors, RRHH) al centre lectiu. El període comprès entre el 

primer i segon any, consta d’un FCT (pràctiques remunerades) a la mateixa 

empresa.  

 

Cada curs lectiu, la companyia organitza l'estada d’un professor del cicle formatiu 

de Dow, a les seves instal·lacions, durant un període de dues setmanes, amb 

l'objectiu de potenciar la comprensió de la cultura i pràctiques laborals de Dow 

per part del personal docent, de manera que es puguin transmetre durant les 

classes teòriques que tenen lloc al Centre Formatiu. En el segon any s'imparteix 

el 20% restant de la teoria lectiva: un dia a la setmana al Centre Formatiu i els 

quatre dies restants a les instal·lacions del mateix. El període d’Alternança Dual 

té una durada de sis mesos, remunerats gràcies a una beca.  

 

Al final del Programa d'Alternança Dual, es realitza un examen (teòric – pràctic i 

actitudinal) de la instal·lació, assignat a l'estudiant. La nota per aprovar ha de 

ser 100%. Els alumnes que superin les proves s'incorporen a l'organització, en 

base a les necessitats organitzatives a l’empresa, tot i que l'ocupabilitat es troba 

al voltant del 90% (bé en Dow o en altres empreses del polígon petroquímic 

Tarragona). 

 

 

 

 

 

Red Eléctrica de España ofereix un Projecte de Formació Dual de Cicle 

Superior en Energies Renovables al CIFP Vila d'Agüimes. Entre les activitats que 

desenvolupen els alumnes en el transcurs de la seva relació amb l'empresa, 

aquests acompanyen els tècnics especialistes de subestacions en els seus 

treballs, tant en subestacions com en oficina. A les subestacions veuen com es 

realitzen el manteniment ordinari d'aparellatge, el muntatge d'equips singulars 

(posicions mòbils), com executar la inspecció de full de ruta i la revisió 

d'aparellatge i unifilars. En oficina, ajuden a passar els informes generats al 

camp, repassen inventaris, normatives, etc. 

 

 

 

 

 

 

Les titulacions seleccionades per NH Hotel Group van ser en un primer moment 

Gestió de Allotjaments Turístics i Direcció de Serveis de Restauració i en la 

promoció 2013-2015 es va incloure la titulació de Direcció de Cuina. En tots els 

casos es tracta de Graus Superiors sota el format de Formació Dual.  
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El major cas d'èxit el trobem a Madrid de la mà d'Escola d'Hostaleria i Turisme 

Simone Ortega amb la qual col·laboren des de fa quatre anys en el 

desenvolupament i implantació de la Formació Dual. Des 2013, fins al 30 juny 

2016 gairebé 100 alumnes desenvoluparan les seves pràctiques en hotels de 

Madrid. Els alumnes realitzen la part pràctica en els departaments de recepció, 

pisos i, en el cas de Gestió Hotelera, també en el departament Comercial de 

l'hotel. Els alumnes de Restauració donen suport als serveis disponibles a l'hotel 

(esmorzars, banquets, coffees, etc.) i els de Direcció de Cuina roten per totes les 

funcions disponibles de l'hotel (freda, calenta, salser, obrador, etc.). 

 

Com a novetat, i amb l'objectiu de millorar la inserció laboral dels alumnes, 

cursen un any complet a l'escola i realitzen un any de pràctiques a l'empresa. 

Actualment NH Hotel Group treballa per replicar el model en altres comunitats 

autònomes començant per Catalunya i València. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iveco Espanya va ser pionera en el sector d'automoció a implantar la Formació 

Professional Dual durant el curs acadèmic 2012-2013 en la seva planta de 

Madrid. L'objectiu del programa és oferir una millor integració entre 

l'ensenyament teòric i la realitat industrial, escurçar els temps d'aprenentatge i 

oferir una formació especialitzada d'acord amb la demanda real de les empreses. 

 

L'èxit i els bons resultats de la primera promoció van permetre augmentar a 26 

el nombre d'estudiants en el curs 2013-2014, amb edats compreses entre els 18 

i els 22 anys. Els alumnes es reparteixen en tres especialitats: mecatrònica 

(mecànica, electrònica i electricitat), automoció i laboratoris de pintura i qualitat. 

 

Els estudiants de la branca de mecatrònica fan la formació pràctica en els 

departaments de manteniment en tasques preventives de les instal·lacions i en 

les línies automatitzades i robotitzades. Per la seva banda, els de la branca 

d'automoció van rotant per diferents llocs dins de la cadena de muntatge per 

conèixer tot el procés de producció i el segon any, s'incorporen als llocs de 

verificació de qualitat, àrea d'acabats i a la unitat operativa de xapa i pintura. 

 

Durant el temps que estiguin en l'empresa els alumnes estan donats d'alta a la 

Seguretat Social i reben una aportació econòmica per les seves pràctiques similar 

a una beca. Iveco Espanya, que està fortament compromesa amb la formació, és 

l'únic fabricant de camions pesats del país.  
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Per altra banda, és voluntat de Repsol participar activament en el 

desenvolupament de la formació dels estudiants de FP, per contribuir a una 

integració més efectiva dels futurs professionals en el mercat laboral. Repsol 

porta molt de temps col·laborant en projectes de FP, establint convenis per 

acollir alumnes en pràctiques a les seves plantes industrials. Aquestes 

experiències han estat molt semblants al que s'entén per "formació en 

alternança", d'aquí l'interès de Repsol per impulsar el desenvolupament de la FP 

Dual com una evolució natural d'aquest model. 

 

Fins al moment, estan realitzant les seves pràctiques d'FP Dual alumnes del Cicle 

Formatiu de Grau Superior de Química, en els Complexos Industrials de 

Cartagena, Puertollano, Corunya i Tarragona. També s’ofereixen CFGS de 

Laboratori d'Anàlisi i Qualitat en el Centre de Tecnologia a Móstoles i en 

DYNASOL Química i Asfalts (Cantàbria); de Producció Mecànica a Puertollano, de 

Mecatrònica a Tarragona, d'Administració i Finances al Centre Superior de 

Formació i al CAMPUS (oficines centrals); i d’Administració de Sistemes 

Informàtics en Xarxa en Sistemes d'Informació, a Tres Cants. 

 

La selecció, formació i reconeixement dels tutors és clau. Són professionals 

voluntaris amb experiència i vocació pedagògica. Els tutors estableixen un 

contracte d'aprenentatge amb l'alumne, on es recullen les activitats que l'alumne 

realitzarà, la formació complementària que rebrà i els resultats d'aprenentatge. 

Per la seva banda el Alumne porta un diari d’aprenentatge, que és un seguiment 

setmanal que cada alumne recull de les seves activitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paral·lelament, el programa Renault Experience (Renault) per a Formació 

Professional consisteix en un acord entre Renault España, la Junta de Castella i 

Lleó i quatre centres de FP per la realització d'un període de formació de 660 
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hores, basat en 320 de Formació Dual a l'empresa durant els mesos d'octubre a 

febrer, per a alumnes del segon any de cicle mitjà o superior d' unes 3 hores al 

dia en horari de tarda, juntament amb 340 hores de pràctiques a l’empresa. 

 

Posteriorment els alumnes poden optar a unes pràctiques no laborals de 6 mesos 

amb compromís de contractació. El sistema està previst repetir-se tres anys 

consecutius amb tres promocions diferents. La primera promoció va comptar 

amb la participació de 74 alumnes entre les fàbriques de Valladolid i Palència, la 

taxa de contractació de la qual va superar el 90 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una altra empresa que promou bones pràctiques de Generació d’Ocupació, en 

clau de formació dual, és Cosentino. El primer programa està dirigit a joves 

entre 15 i 22 anys per cursar FP de grau mitjà en Electromecànica i de Grau 

Superior en Automàtica i Robòtica, realitzant tots els seus estudis de manera 

simultània, amb pràctiques a les instal·lacions de l'empresa a Cantoria (Almeria), 

amb la possibilitat d'incorporar-se (més del 60% d'incorporacions). 

 

El segon programa "Impulsa", va dirigit a estudiants de 3r de grau per a què 

acabin els seus estudis (últims 60 crèdits) a les instal·lacions mitjançant convenis 

amb les universitats d'Almeria i de Granada. Les pràctiques són becades per 12 

mesos per a titulats de FP i graduats. 

 

 

 

 

 

 

Finalment, una altra empresa que aposta clarament per la generació d’ocupació i 

qualitat és LIDL Supermercados que, a més de promoure la formació dual dins 

dels cicles formatius, també ho fa a nivell universitari. En el marc de la nova 

legislació que regula la Formació Dual, han desenvolupat un innovador programa 

de formació professional, invertint en el futur dels joves i donant resposta a les 

seves necessitats formatives i d'inserció en el mercat laboral. La formació 

teoricopràctica és la base del programa.  
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Durant dos cursos acadèmics, es combinen les classes en un centre d'estudis 

amb l'adquisició d'experiència professional remunerada en una de les botigues o 

magatzems. Els aprenents s'integren plenament en l'empresa i adquireixen una 

visió real del món laboral. En finalitzar els estudis obtenen la titulació oficial de 

"Tècnic en Comerç" (Cicle Formatiu de Grau Mitjà) o "Gestió en Comerç i 

Màrqueting "(Cicle Formatiu de Grau Superior). 

 

A l'octubre de 2012 es va inaugurar aquest programa amb 10 places d'aprenent 

de "Tècnic en Comerç" a Barcelona. En el curs 2013-2014 es va ampliar l'oferta a 

35 places a Barcelona i a 5 a Madrid. Per al curs 2014-2015 s'ha estès l'oferta 

formativa a diversos centres a Catalunya i Madrid, augmentant a 49 el nombre 

de places i afegint el Grau Superior a la seva oferta formativa.  

 

Aquest programa proporciona una visió clara i detallada de les funcions i la gestió 

diària d'una botiga o un magatzem. Els aprenents coneixeran els procediments 

de la mateixa manera que totes les tasques que asseguren el bon funcionament 

d'una botiga o magatzem. Progressivament assumeixen més funcions i 

responsabilitats, amb la previsió que en finalitzar el programa amb èxit passin a 

formar part de l'equip. 

 

L'estructuració entre les fases de teoria i pràctica depèn de la Comunitat 

Autònoma i el centre formatiu. En algunes escoles els alumnes assisteixen a 

classe dos dies a la setmana i els tres dies restants es formen en el centre de 

treball. Altres programes divideixen el seu formació en dos blocs de teoria i 

pràctica. 

 

En Lidl hi ha diversos programes d'estudis universitaris teoricopràctics de 

Bachelor of Arts, dirigits a aquells joves interessats en desenvolupar la seva 

carrera professional en parla alemanya.  

 

Els joves estudien en un centre privat combinant mesos de teoria i mesos de 

pràctiques durant tres cursos acadèmics. Aquest engranatge entre teoria i 

pràctica facilita una plena integració en l'empresa i en el mercat laboral. 

L'empresa assumeix el cost dels estudis i ofereix una compensació econòmica al 

llarg de tota la formació. Els programes proporcionen una visió global de la 

companyia a través de fases pràctiques en les àrees de Vendes, Compres, 

Immobles i Administració.  

 

S’ofereixen tres programes diferents en col·laboració amb diversos centres 

educatius en què la docència s'imparteix principalment en alemany. El primer, 

EDU (Espanya-Deutschland University Studies), que cada semestre acadèmic 

combina una fase de formació teòrica en el centre d'estudis d'entre 10 i 11 

setmanes i, posteriorment, una fase d'entre 11 i 17 setmanes de pràctiques en 

Lidl. Durant el darrer curs, es realitza la formació pràctica a temps complet. El 

segon programa de col·laboració, EWA (Europäische Wirtschaftsakademie), es 

duu a terme cada semestre i consta de 12 setmanes de formació a l'escola i 12 
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setmanes de pràctiques en Lidl. En els dos últims semestres, la fase teòrica es 

realitza a la Duale Hochschule Baden Württemberg (DHBW), a Alemanya, el que 

subratlla el caràcter internacional del programa. Per últim, el tercer programa, 

Duale Hochschule Baden Württemberg, Heilbronn i Mosbach, es realitza 

íntegrament a Alemanya. Durant el quart semestre existeix l'opció de cursar els 

estudis en un altre país i durant el cinquè i el sisè semestre es porta a terme la 

part pràctica a Espanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns recursos que es poden utilitzar alhora d’implantar algunes bones 

pràctiques en matèria de generació d’ocupació de qualitat, són la Guia pràctica 

per a la implementació de metodologies de Formació Professional Dual a 

l’empresa, que tracta sobre les consideracions o passos que haurien de seguir 

les empreses alhora de dur a terme la oferta de Formació Dual. Aquesta guia ha 

estat redactada per una empresa que valora molt aquest tipus de formació, com 

es BASF, en col·laboració amb altres empreses i institucions. Cal dir que el 

concepte de Formació Dual és un concepte força nou en el nostre país, que tot 

just ara comença a aflorar, tot i que en països nòrdics és una pràctica estesa des 

de ja fa temps. Tot i així, el Ministeri d’Ocupació i de Seguretat Social del Govern 

d’Espanya fa referència a la nova normativa sobre la Formació Professional Dual, 

que regula i marca les pautes a seguir per a poder dur a terme aquest tipus de 

formació. 
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CAPÍTOL 5:                

IDEES I 

RECOMANACIONS 

Idees i recomanacions sobre el compromís de les empreses amb les 

comunitats i les aliances formades: 

 

 Fomentar la participació ciutadana de la comunitat en esdeveniments 

culturals organitzats pel municipi o l’empresa. 

 Ajudar els ciutadans a entendre la seva política d’empresa i la repercussió 

que pot tenir la seva activitat. 

 Formar part de les festes populars i ajudar a organitzar-les. 

 Els treballadors de l’empresa han d’ajudar puntualment amb els problemes 

que es pugui trobar la comunitat. 

 Compromís de l’empresa i els seus treballadors a respectar la cultura i els 

costums dels habitants de la zona. 

 Arribar a acords amb els representants màxims de la comunitat per tal de 

portar una relació cordial i amistosa. 

 Donacions per ajudar a les persones més necessitades, tant de la 

comunitat com del país. 
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Idees i recomanacions sobre el compromís amb el territori: 

 

 Respectar el medi ambient de la zona on es troba l’empresa. 

 Ajudar a millorar la preservació del medi ambient. 

 Conscienciar a la societat de la debilitat del medi ambient. 

 Intentar reduir al mínim els efectes negatius de les accions de l’empresa 

sobre el medi ambient. 

 Donacions a organitzacions a favor del medi ambient per tal de 

contrarestar les seves activitats, per mínimes que siguin. 

 

Idees i recomanacions sobre la cohesió social: 

 

 Productes o serveis especials en oferta per a col·lectius en risc d’exclusió 

social (consultes mèdiques, assegurances...) 

 Retribució flexible de caire social com tiquets restaurant o guarderia, 

serveis de salut, etc. 

 Elaboració d’una gamma de productes per a gent amb necessitats 

concretes o especials, com pot ser gent amb algun tipus de malaltia (ex. 

Celíacs o diabètics) 

 Foment dels llocs de treball històricament masculinitzats o feminitzats 

entre el gènere oposat 

 Aportació de productes a centres socials, tal i com poden ser menjadors 

comunitaris 

 Inversió en recerca, investigació i generació de coneixement sobre la 

discapacitat 

 Foment de l’accessibilitat de persones minusvàlides o de mobilitat reduïda 

als centres, garantint que no hi hagi barreres arquitectòniques per a ningú 

 Oferta d’idiomes i cursos de formació a l’empresa per a immigrants 

nouvinguts o que no dominin l’idioma local   

 Elaboració i compliment del Codi Ètic de l’empresa 

 Programes de conscienciació i educatius per tal d’eradicar els prejudicis 

racials, de gènere o de minusvàlua. 

 Creació de fundacions filantròpiques adherides a empreses que col·laborin 

amb institucions del tercer sector i ONG 

 Consecució d’un tant per cent mínim de dones i immigrants a l’empresa i 

la garantia d’obtenir un adequat salari, promocions i oportunitats amb 

independència del gènere o origen de la persona  

 Consecució d’un tant per cent mínim de persones minusvàlides  o 

discapacitades a l’empresa i la garantia d’obtenir un adequat salari, 

promocions i oportunitats 

 Prioritat de contractació per a col·lectius en risc d’exclusió social sempre 

que sigui possible i avantatges i facilitats laborals per a persones d’aquests 

col·lectius 

 Planificació d’activitats complementàries destinades a l’oci i temps lliure 

(cursos d’esquí adaptat, submarinisme, etc.) per a persones en risc 

d’exclusió social, de diversos orígens o amb algun tipus de minusvàlua, en 

col·laboració amb altres empreses i institucions 
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 Iniciatives de germanor i cohesió social mitjançant sopars d’empresa, 

participació en actes socials o esdeveniments en els quals col·labori 

l’empresta, etc. 

 Flexibilitat horària i conciliació del temps pels pares i mares treballadors de 

col·lectius en risc d’exclusió social per a que els fills no estiguin desatesos, 

per tal d’evitar i eradicar la pobresa infantil 

 Ajuts o finançament de part del deute de treballadors de col·lectius en risc 

d’exclusió social per tal d’evitar desallotjaments o talls de subministrament 

energètic, així com mediació amb les empreses subministradores, per a 

eradicar la pobresa energètica 

 

Idees i recomanacions sobre el desenvolupament del capital humà: 

 

 Escala de promoció 

 Primes en salari i bona remuneració 

 Gestió de Torns i horaris flexibles 

 Bossa d’hores i permisos 

 Horari europeu (racionalització horària) 

 Períodes sabàtics remunerats (en un tant per cent del salari) per a ampliar 

estudis o col·laborar amb ONG. 

 Antiguitat premiada amb vacances extres 

 Ampliació del període de maternitat o del permís de reducció de jornada 

per maternitat i paternitat, així com la reducció d’horari per a 

embarassades 

 Hores disponibles per a assumptes propis 

 Campanyes de formació i sensibilització pels treballadors 

 Possibilitat de reducció de jornada 

 Permís per abandonar el lloc de treball per emergència familiar 

 Facilitat per a escollir els dies de vacances per a que coincideixin amb els 

de la família 

 Conveni amb altres empreses per a oferir productes i serveis amb 

descomptes als empleats (assistència familiar com psicòlegs, 

fisioterapeutes, assistència sanitària...) 

 Donar facilitats per a contractar a fills dels treballadors 

 Disposar d’una tarda lliure a la setmana 

 Apropament del lloc de treball al domicili o promoció del teletreball 

 Permís retribuït per a acompanyar familiars a consulta mèdica, reunions 

d’escola dels fills, tràmits d’adopció, preadopció i acolliment.  

 Incorporació de dones en àrees històricament masculinitzades i a la 

inversa 

 Reducció de jornada per a cuidar de familiars en estat greu sense reducció 

de salari 

 Paquet de mesures o incentius econòmics per a la conciliació de la vida 

familiar (paternitat o maternitat, casament, adopció, família nombrosa...) 

 Adquisició del material sobrant o que es recicla per part dels treballadors 

 Descompte en viatges, entrades, esdeveniments esportius i culturals i 

cursos amb participació de l’empresa 

 Solucions laborals per a víctimes de violència de gènere 
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 Creació de Comitès d’Ètica i Plans d’Igualtat 

 

Idees i recomanacions sobre la generació d’ocupació i de qualitat: 

 

 Aliances i convenis amb universitats 

 Finançament i suport institucional a projectes universitaris i de formació 

 Suport a la introducció de noves tecnologies en universitats i centres de 

formació i investigació 

 Ajudes a l’estudi i mobilitat mitjançant programes i beques 

 Ofertes de productes i serveis als estudiants mitjançant descomptes i 

promocions 

 Oferta de pràctiques remunerades a estudiants 

 Oferta de formació dual 

 Ofertes de cursos de Formació Professional i universitaris mitjançant 

assignatures i programes d’orientació a l’empresa i al sector 

 Oferta de dobles titulacions (titulacions vàlides i convalidades a diferents 

països) 

 Organització de xerrades per part del personal de les empreses 

 Estades de professors a l’empresa per millorar el seu coneixement pràctic 
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CAPÍTOL 6:    

PRESSUPOST 

 

Per a la realització d’aquest treball, s’ha tingut en compte les hores empleades 

pel responsable de vector5, Josep Maria Canyelles, i les hores dels dos enginyers 

junior.  

A més, es tenen en compte els recursos utilitzats (material) durant el transcurs 

d’aquest quadrimestre.  

 

6.1. Personal 

 

El procés de desenvolupament del treball ha durat 21 setmanes, que va 

començar a principis de Gener de 2015. Contant amb una implicació del 

responsable de Vector5 de 2 hores a la setmana, i dels enginyers junior de 20 

hores a la setmana. En el cas del tutor intern, es comptabilitza un cost de 40€/h i 

pels altres, 20€/h. 

 

Personal Cost (€)/h Hores/Setmana Setmanes Cost Total 

Tutor Intern 40 2 21 1.680€ 

Enginyer junior 1  20 20 21 8.400€ 

Enginyer junior 2 20 20 21 8.400€ 

Figura 11. Taula sobre els costos personals, font: Elaboració pròpia. 
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Per tant, pel que fa a les retribucions, s’obté un cost total de 18.480€. 

 

6.2. Material 

 

Com s’ha esmentat abans, s’ha d’afegir el cost total de les eines utilitzades.  

 

Concepte Cost (€) 

Ordinadors personals 1.300€ 

Impressora 140€ 

Total 1.440€ 

Figura 12. Taula sobre els costos dels materials i eines utilitzats, font: 

Elaboració pròpia. 

 

Es tenen en compte les eines dels dos Enginyers junior.  

 

6.3. Total 

 

Concepte Cost (€) 

Personal 18.480€ 

Material 1.440€ 

Total 19.920€ 

Figura 13. Taula sobre els costos totals, font: Elaboració pròpia. 

 

S’obté un cost total de 19.920€ per a la realització final del treball. El cost és 

més que acceptable, considerant la importància de l’estudi i l’impacte que pot 

tenir sobre les empreses que estiguin interessades. És una base que pot servir 

per a futurs treballs o investigacions sobre la responsabilitat social que realitzen 

aquestes. 
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CAPÍTOL 7: 
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7.2. Web grafia 

 

 TSR 

http://empleanet.velezmalaga.es/contenido/datos/actividades-

proyecto/documentos/00wLDY_Guia-gestion-iniciativas-concertacion-empleo-

nivel-local.pdf 

 

http://ingenieriasocial.es/category/tsr/ 

 

www.respon.cat 

 

 Cohesió Social 

http://www.malaga.es/retos/subidas/archivos/arc_76.pdf 

 

http://empleanet.velezmalaga.es/index.php?mod=actividades-

proyecto&tag=buenas-practicas 

 

http://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/lic/Programacio_AA_temp_a_barcelon

a_w.pdf 

 

 Bones pràctiques 

http://www.empleo.gob.es/uafse/es/COP/redRETOS/informe-retos-2010-

web.pdf 

 

 Pobresa infantil 

http://www.savethechildren.es/det_notyprensa.php?id=505&seccion=Not 

 

 Actuacions/consells govern d’Espanya 

http://www.oecd.org/spain/44660757.pdf 

 

http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh14/social/Documents/PlanNacionalAc

cionInclusionSocial_2013_2016.pdf 
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 Pobresa energètica 

http://www.tercersector.cat/sites/tercersector.cat/files/dossier_la_energia_co

mo_derecho._como_afrontar_la_pobreza_energetica.pdf 

 

http://www.foessa2014.es/congreso/uploaded/pdf/07112014054447_3901.p

df 

 

http://www.consum.cat/doc/doc_16684968_1.pdf 

 

 Immigració 

http://www.crmsv.org/documentos/IOM_EMM_Es/v3/V3S06_CM.pdf 

 

http://www.famp.es/famp/organos/guiadeinmigracionversxpog140304.pdf  

 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/07/noticias/InformedeBuenasPr

acticasOIM.pdf 

 

http://www.cruzroja.es/pls/portal30/docs/PAGE/2006_3_IS/BIBLIOTECA/GUA

%20BUENAS%20PRACTICAS%20INCLUSION%20SOCIAL%20Y%20EDUCATIV

A.PDF 

 

 Desenvolupament del capital humà 

http://conciliacions.gencat.cat/gescon_internet/AppJava/documentsSuport.do

?reqCode=getPDF&idioma=Cas&identif=1 

 

http://www.laboris.net/static/ca_dia_6c.aspx 

 

 Compromís amb el territori 

http://www.ecologistasenaccion.es/article29114.html 

 

http://www.ree.es/es/publicaciones/sostenibilidad-y-medio-ambiente 

 

http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2014/09/las-cinco-mejores-y-
peores-practicas-de-transparencia-y-buen-gobierno-de-los-consejos-de-
administracion-2013-2014/  

 

http://www.ecologistasenaccion.es/article29114.html 



Álvaro Fuentes Viguera i Jordi Pérez Toro  

 - 88 - 

 

http://www.ree.es/es/publicaciones/sociedad/nuestro-compromiso-con-el-territorio 

 

http://www.ree.es/es/publicaciones/sostenibilidad-y-medio-ambiente 

 

http://empleanet.velezmalaga.es/contenido/datos/actividades-

proyecto/documentos/bdc5fF_Necesidad-pactos-localesterritorio.pdf 

 

 Compromís amb Comunitat i Aliances 

http://www.azsa.es/ES/Sostenibilidad/Paginas/ComunidadyCompromisoSocial

.aspx 

 

http://www.abener.es/web/es/gest_responsable/compromiso/ 

 

http://www.mondelezinternational.es/well-being/Community%20partnerships 

 

 

 

 


