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RESUM  

En aquest treball es treballarà el camp de la Responsabilitat Social Empresarial i 

el camp dels Territoris Socialment Responsables. Per això, presentarem els dos 

camps donant-ne exemples i donant-ne definicions així com característiques 

bàsiques. També estudiarem els beneficis que aquests aporten I farem una 

extrapolació de les bones practiques dutes a terme en les Empreses Socialment 

Responsables per veure com podria adaptar-se un territori a aquestes. 

Detallarem i estudiarem els 8 aspectes rellevants d’un Territori Socialment 

Responsable que es van acordar en el projecte Focus RSECat a través de 

l’organisme Respon.cat. En aquest projecte es treballaran 3 d’aquests aspectes 

que seran: Ètica organitzacional, Desenvolupament d’una economia responsable i 

Economia circular. Presentarem un seguit de bones practiques que actualment 

s’estiguin duent a terme respecte aquests aspectes rellevant i finalment, 

n’extraurem les idees principals per tal d’intentar adaptar-les a un TSR com 

Catalunya. També s’hi inclouran noves propostes que puguin aportar novetats i 

beneficis al TSR. 

 

 

RESUMEN  

En este proyecto se trabajará el campo de la Responsabilidad Social Empresarial 

y el campo de los Territorios Socialmente Responsables. Por ello, presentaremos 

los dos campos dando ejemplos y dando definiciones así como características 

básicas. También estudiaremos los beneficios que estos aportan Y haremos una 

extrapolación de las buenas prácticas llevadas a cabo en las Empresas 

Socialmente Responsables para ver cómo podría adaptarse un territorio a éstas. 

Detallaremos y estudiaremos los 8 aspectos relevantes de un Territorio 

Socialmente Responsable que se acordaron en el proyecto Focus RSEC a través 

del organismo Respon.cat. En este proyecto se trabajarán 3 de estos aspectos 

que serán: Ética organizacional, Desarrollo de una economía responsable y 

Economía circular. Presentaremos una serie de buenas prácticas que actualmente 

se estén llevando a cabo respecto a estos aspectos relevante y finalmente, 

extraeremos las ideas principales para intentar adaptarlas a un TSR como 

Cataluña. También se incluirán nuevas ideas que puedan aportar novedades y 

beneficios al TSR.  
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ABSTRACT 

 

This Project will work the field of Corporate Social Responsibility and the field of 

Socially Responsible Territories. Therefore, we will present both sides giving 

examples and definitions as well as giving them basic features. We will also study 

the benefits they will bring and an extrapolation of good practices undertaken in 

socially responsible companies to see how they could adapt in a territory. We will 

give details and study the eight relevant aspects of a Socially Responsible 

Territory that were agreed in the project Focus SR through the Organization 

Respon.cat. This project will work three of these aspects are: Ethical 

Organizational Development in charge of economy and circular economy. We will 

present a series of best practices that are currently being carried out regarding 

these issues relevant and finally drew from the main ideas to try to adapt to 

Catalonia as a TSR. It also will include new ideas and innovations that can bring 

benefits to the TSR. 
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CAPÍTOL 1: 

QUÈ ÉS LA RSC? 

 

1.1. Definició 

La Responsabilitat social corporativa (RSC) és també anomenada responsabilitat 

social empresarial (RSE), tot hi que no acaben de tenir el mateix significat. 

Mentre la RSC és un estat de consciència del impacte que certes actuacions 

col·lectives, creen una RSE és la posada en marxa d’un seguit de programes o 

normes que contribueixin al desenvolupament humà sostenible a través del 

compromís de l’empresa amb el medi ambient, la societat y l’economia.  

A continuació es presenta la definició de RSC segons la Associació espanyola de 

comptabilitat i administració d’empreses (AECA), una associació que busca crear 

informes de conducta per empreses, millorar el seu nivell de competència i 

assegurar el desenvolupament de les organitzacions i el progres de la societat: 

“Una empresa opta a ser una estratègia RSC quan es compromet amb uns valors 

socials elementals i amb un comportament coherent amb aquests, tenint no 

només com objectiu el benefici econòmic, sinó també afavorir els interessos dels 

seus grups d’interès, millorar la societat, preservar el medi ambient i contemplar 

l’impacte de les seves accions.” 

Una empresa socialment responsable, a més d’oferir beneficis a la societat, 

obtindrà un avantatge competitiu davant la resta d’organitzacions. El sistema 

d’avaluació de l’exercici conjunt de l’organització en aquestes àrees és conegut 

com el triple resultat.   

Aquest nou model de gestió és un pas endavant per cada empresa i per 

l’economia en general. La societat ha d’apreciar la RSC com un factor positiu per 

a l’empresa en competitivitat, sostenibilitat, benefici social, innovació, beneficis 

en quant a riscos, estalvi de costos, accés a capital, relacions amb els clients, 

gestió de recursos humans i capacitat de la innovació. 
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La RSC va més enllà de complir les lleis i les normes, donant per suposat el 

respecte i el compliments d’aquestes. Les normatives són el punt de partida per 

a la responsabilitat. Seria difícil comprendre que una empresa al·legués activitats 

de RSE si no compleix o no ha complit amb la legislació de referència per a la 

seva activitat.  

Per a la Estratègia Espanyola de Responsabilitat social de les Empreses, una 

normativa que conté objectius estratègics i línies d’actuació que inclouen 60 

mesures per a la promoció de les RSE a Espanya, la principal missió és contribuir 

al desenvolupament sostenible. Per això, es vol impulsar models de gestió 

responsable, gestió que incentivi la 

competitivitat i el creixement econòmic, així 

com el desenvolupament de les persones i 

el medi ambient. Per a que existeixi aquest 

desenvolupament sostenible, el model 

econòmic ha de respondre a les necessitats 

actuals sense perjudicar a generacions 

futures. 

La RSC oferirà a les empreses una major 

competitivitat, millora del seu 

posicionament, imatge de marca, crearà 

valor i reforçarà les relacions amb els seu 

grup d’interès. Aquestes empreses han de 

desenvolupar la seva dimensió econòmica, 

social i mediambiental. 

Una altra publicació dedicada a la RSC és el 

del “Observatorio de la RSC”. Aquesta 

organització, que es va fundar el 2004 de la 

mà de varies organitzacions civils, té per objectiu potenciar la RSC, sensibilitzar 

la societat i donar a conèixer els efectes positius d’aquesta en la societat. Segons 

aquest, informar, educar i avaluar són claus a l’hora de dur a terme amb èxit la 

sensibilització cap a la RSC. 

Per a ells existeixen cinc principis bàsics que s’han de donar necessàriament en 

cada organització que vulguin ser RSC: 

 

- Les empreses o organitzacions han de complir una sèrie de normes 

internacionals obligatòries per a totes les empreses i també altres que 

ajudin a desenvolupar aquest tipus de gestió responsable. Aquestes 

normatives no obligatòries estan encaminades a dirigir i crear models de 

conducta. 

 

- L’activitat de l’empresa ha de ser de caràcter global, les seves actuacions 

no sols seran a nivell nacional, també internacional, es a dir, les seves 

accions poden arribar a afectar a qualsevol part del món. Les empreses 

han de ser responsables allà on actuïn i comprendre que el comportament 

individual d’una empresa pot tenir conseqüències al altre costat del món, 

una de les conseqüències de la globalització. La RSC també té un caràcter 

global dintre de l’empresa, ja que afecta a tota la cadena de valor 

necessària per al desenvolupament de l’activitat. 

ILUSTRACIÓ 1. RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA. FOTO DE: 

IBEROTOY 
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- La RSC comporta compromisos ètics i objectius que es converteixin 

d’aquesta manera en obligació per a qui els accepta. Tota empresa que 

vulgui ser responsable ha de ser coherent amb el que promulga, si no el 

que es veurà és una simple acció de màrqueting que pot arribar a ser 

contraproduent. Demostrar que el comportament és realment responsable 

pot fer-se mitjançant una major transparència de les seves activitats. La 

ètica en el comportament ha de ser obligada en totes les seves fases 

organitzatives i en qualsevol país en el que es localitzi l’empresa. 

Finalment, també és important assegurar-se de que les empreses amb les 

que treballen o els seus proveïdors també compleixin amb el codi moral i 

els comportaments ètics que promulga l’empresa. 

 

- La RSC es manifesta en els impactes que genera l’activitat empresarial en 

l’àmbit social, mediambiental i econòmic. 

Tota l’activitat empresarial comporta un impacte en àmbits diferents, amb 

el principal objectiu de la RSE de minimitzar els efectes negatius d’aquests 

impactes. 

 

- La RSC s’orienta a la satisfacció i la informació de les expectatives i 

necessitats dels grups d’interès.  

 

 

1.2. Elements de la RSC 

1.2.1. Triple dimensió 

Són les tres dimensions que una empresa ha de ser capaç de coordinar i 

equilibrar en la seva estratègia. Les tres dimensions són:  

- Econòmica: maximització de valor per als grups d’interès.  

- Responsabilitat social: crear benestar social, generació de treball. 

Actuacions d’interès general i esdeveniments culturals. 

- Responsabilitat mediambiental: minimitzar qualsevol impacte negatiu en el 

medi ambient. 

  

1.2.2. Grups d’interès 

Qualsevol organització, ha de tenir molt en compte les necessitats i expectatives 

dels seus grups d’interès, convertint-se aquests en el seu principal objectiu. Una 

corporació ha de conèixer a cadascun dels membres d’aquest grup, per enfocar 

cap a aquests els objectius. 

Els grups d’interès, els quals explicarem detalladament més endavant, són els 

següents: 
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- Empresa 

- Administració pública 

- Agents socials 

- Organitzacions socials 

- Entitats financeres 

- Mitjans de comunicació 

- Ensenyament 

 

1.2.3. Desenvolupament Sostenible 

El desenvolupament sostenible es un terme molt lligat a la RSC, ja que en molts 

casos es podria dir que el conjunt d’accions responsables dutes a terme per 

l’empresa tenen com a objectiu final el desenvolupament sostenible. 

Aquest model sostenible intenta racionalitzar l’explotació dels recursos humans 

per no arribar al seu esgotament, intentant igualar el consum d’un recurs al 

temps de creació d’aquest. També busca eliminar els impactes negatius generats 

en els processos productius fruits d’accions irresponsables. D’aquesta forma, es 

pretén assegurar a les generacions futures que podran seguir gaudint de les 

possibilitats que ofereix el planeta. 

En la RSC, per tant, es busca un desenvolupament sostenible que generi un 

avantatge competitiu respecte a la resta d’empreses respectant el planeta. 

 

1.2.4. Avantatge competitiu 

La responsabilitat social ha passat a ocupar un lloc principal en les agendes 

econòmiques, polítiques i socials. Per exemple, els sectors tecnològicament més 

avançats sovint són percebuts com organitzacions amb un perfil poc humanitzat i 

al marge de la societat. Gràcies a un pla de responsabilitat social , poden tenir 

una oportunitat única per presentar empreses tecnològiques perfectament 

integrades dins l’entorn social, aconseguint una major acceptació dins d’aquest 

entorn. Ser capaç de complir amb les expectatives i necessitats dels grups 

d’interès, essent el comportament responsable una de les necessitats més 

demanades a l’actualitat, ja que això pot suposar un avantatge davant la resta 

de competidors del sector. 

 

1.2.5. Innovació i Tecnologia 

Es busca un bon ús de la innovació i la tecnologia, invertint en tecnologia per 

aconseguir en un final, estalvi d’energia o de recursos. La innovació tecnològica 

és una part imprescindible per al desenvolupament sostenible. 
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1.2.6. Globalització 

Degut a la globalització, avui en dia els problemes d’una empresa o les 

organitzacions poden tenir repercussions a l’altre punta del món. Així doncs, 

sempre s’ha de tindre en compte totes les possibles conseqüències abans 

d’actuar. A la vegada, la globalització comporta que avui en dia els proveïdors 

d’empreses o organització puguin estar localitzades en qualsevol punt del món. 

Pot passar que la RS que compleixi una empresa no es compleixi en un dels seus 

proveïdors localitzats en algun altre país on les normes permetin coses que no 

entrin dintre l’ètica de l’empresa.  

 

1.2.7. Informació 

Avui en dia la informació és un gran poder, i una mala crítica en un blog o una 

bona pot tenir una gran repercussió mediàtica.  Degut a internet, bàsicament, 

existeixen uns riscos elevats i les conseqüències tant de les nostres accions com 

de les empreses poden influir amb les accions dutes a terme per aquestes en 

qualsevol punt del món. 

 

1.2.8. Educació 

L’educació és imprescindible, un país que no inverteix en educació pot notar-ho 

negativament a llarg termini. Per aconseguir uns grups d’interès preparats per 

influenciar correctament sobre les empreses,  s’ha d’invertir en una educació de 

valors des de els inicis de l’escolarització, apostant per una formació crítica amb 

els sistemes que capaciti a les noves generacions a gestionar els seus interessos 

en relació amb les empreses. 

 

 

1.3. Deu principis bàsics de la RSC 

L’any 1999 es va firmar el Pacte Mundial. En aquest pacte es va demanar a les 

empreses que fessin seus deu principis bàsics, ordenats en quatre marcs 

diferents. L’objectiu era veure el progrés que realitzava cada país en cada un 

d’aquests principis, autoavaluant-se i com un exercici de responsabilitat i 

transparència.   

Els deu principis bàsics que en van sortir resultants són: 

 

Drets humans 

- Les empreses han de recolzar i respectar la protecció dels drets humans 

fonamentals, reconeguts internacionalment, dins de l’àmbit d’influència. 

- Les empreses han d’assegurar-se de que les seves empreses o empreses 

subcontractades no són còmplices en la vulneració dels drets humans. 
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Normes laborals 

- Les empreses han de recolzar la llibertat d’associació i el reconeixement 

efectiu del dret de la negociació col·lectiva. 

- Les empreses han de recolzar la eliminació de tota forma de treball forçat 

o realitzat sota coacció. 

- Les empreses hauran de recolzar la eradicació del treball infantil. 

- Les empreses hauran de recolzar l’abolició de les pràctiques de 

discriminació en el treball i la ocupació. 

 

Medi ambient 

- Les empreses hauran de mantenir un punt de vista preventiu que 

afavoreixi el medi ambient. 

- Les empreses hauran de fomentar les iniciatives que promoguin una major 

responsabilitat empresarial. 

- Les empreses hauran d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les 

tecnologies respectuoses amb el medi ambient. 

 

Anti-corrupció 

- Les empreses hauran de treballar contra la corrupció en totes les seves 

formes incloses l’extorsió i suborn. 

 

 

1.4. Altres àmbits de les RSC 

- Transparència corporativa 

És aquella política que afavoreix la lluita contra la corrupció. És una política del 

govern, destinada a informar a la societat sobre les seves activitats comercials i 

financeres, de la seva gestió, els seus resultats i de la seva aportació a la 

societat. D’aquesta forma, la societat pot saber tots els aspectes que donen valor 

a aquella organització. 

Aquesta és també una forma d’evitar inquietuds per part d’inversors o 

accionistes, que com més transparent sigui l’empresa, menys dubtes els hi 

generarà. 

Finalment, la transparència corporativa pot generar tranquil·litat a totes aquelles 

empreses o organitzacions que vulguin complir amb un RS i que vulguin estar 

segurs dels proveïdors o clients amb els que treballen. 

 

- Materialitat 

La materialitat en un RS implica una identificació de tots aquells aspectes que 

poden ser rellevants per els grups d’interès d’aquell TSR o RSC. És 

imprescindible que es generin relacions amb l’entorn per aconseguir la RS i per 
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això és important que s’avaluï la societat o empresa en la qual es vol incorporar 

mitjançant qüestionaris, anàlisis o altres fonts. Finalment, és necessari que tota 

aquesta informació sigui tractada adequadament per tal d’obtenir uns indicadors 

que ens serviran per, després, elaborar la matriu de materialitat. 

 

- Verificabilitat 

Les actuacions que es duguin a terme en la organització o territori, hauran de ser 

sotmeses a una verificació externa. Aquesta verificació serà fonamentada en la 

possibilitat per experts independents que puguin comprovar les actuacions de 

l’empresa i que compleixin la RS que hagin aprovat. Per tant, qualsevol entitat 

haurà de facilitat qualsevol informació que es requereixi. 

 

- Millora continua 

Un TSR o  RSC va lligat sempre amb una gestió continuada i innovadora, que 

generi riquesa en aquella organització o territori i que en garanteixin la seva 

pervivència. A més, no només ha de garantir la pervivència de la organització o 

del territori, sinó que ha d’assegurar la pervivència i la millora continua en el 

marc de la RS. 

 

- Visió ampliada 

Sempre s’ha d’escollir la visió més ample possible per cada organització o 

territori. Sempre ha de tenir en compte que degut a la globalització, l’impacte 

que pot tenir pot ser enorme. És per això, que l’entitat ha de considerar l’impacte 

que generi a nivell local, regional, continental i global, sempre amb la intenció de 

conservar un món pròsper per a totes les generacions contigües.  

 

- Naturalesa social de la organització 

Una RSC o un TSR sempre tindrà com a base i pilar la creença i el reconeixement 

de la naturalesa social de les organitzacions, com a valor que preval sobre 

qualsevol altra consideració de tipus econòmic o tècnic. La RS destaca el valor i 

el paper de l’esser humà com un ser individual i social, origen i fi de 

l’organització.
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CAPÍTOL 2: 

QUÈ SÓN ELS 

TERRITORIS 

SOCIALMENT 

RESPONSABLES? 

És un concepte que s’ha desenvolupat de la RSE. És a dir, s’ha basat en el model 

seguit per un RSE però s’ha dissenyat per ser comprès en un territori. Per això, 

calen noves definicions, ja que no es pot entendre de la mateixa manera ni amb 

els mateixos objectius o normes un territori i una empresa. 

Un TSR prové de la idea d’intentar-lo entendre com totes les empreses i 

organitzacions d’un territori. Un TSR pretén que la gent creixi en una societat en 

la que vol viure, adaptant-la a partir de l’aportació de certs canvis de cada 

individu en la seva manera de fer i la forma d’organitzar la seva empresa, 

organització i la vida quotidiana. 
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2.1. Definició 

És un territori, comarca, municipi, etc. que tendeix a la sostenibilitat i que 

afronta proactivament la seva agenda sobre el principals reptes econòmics, 

socials o ambientals sota el consens i l’alineació d’esforços. Un TSR dóna solució 

a problemàtiques globals i pretén cobrir necessitats no satisfetes. Aquest, també 

pretén impulsar les estratègies de col·laboració i el compromís multilateral, 

elaborar solucions eficients i innovadores que creïn valor per a totes les parts i 

gestionar els propis actius alineant-los vers una visió sostenible del territori. 

 

2.2. Característiques 

Sostenibilitat: un TSR és concebut com un sistema sostenible. Un sistema 

sostenible no solament implica un compromís mediambiental, sinó bàsicament un 

model de desenvolupament que elimini les parts, accions o conseqüències 

negatives, és a dir, que faci participar dels beneficis del desenvolupament a tots 

els agents del territori. 

 

- Competitivitat: Un territori competitiu que generi beneficis i que destaqui 

positivament per sobre dels demés en quant a bon comportament. A part 

de competitiu, ha de ser també un territori cooperatiu. Buscar millorar la 

competitivitat de les empreses o organitzacions, promovent la 

competència o la cooperació quan siguin oportunes. 

 

- Diversitat i sinergies: Un TSR és un espai on interaccionen molts agents, i 

es precisament la diversitat, la que crea una major fortalesa. La diversitat 

és una manera d’assegurar la continuïtat d’un projecte, juntament amb les 

sinèrgies, ja que això no genera exclusions sinó que integra molt més 

coneixement i diferents visions. 

 

- Desenvolupament polifacètic: és una altre manera d’assegurar la cohesió 

territorial. Un territori que és igual de competent en diversos factors, és 

molt més competitiu envers altres territoris i, gràcies a això, genera una 

sensació d’implicació per part de tots els agents que la formen. 

 

- Rellevància dels intangibles: és una de les característiques que 

posteriorment apareix al final de l’aplicació d’un TSR però que és el que 

perdura amb més força. En un TSR, el més rellevant és que al final, tots 

els agents econòmics, socials, polítics i institucionals; comparteixin una 

cultura pròpia i una dinàmica d’aprenentatge col·lectiva. Això genera un 

entorn local que coopera i aprèn per innovar i competir. 
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2.3. Beneficis 

Els beneficis que pot aportar un TSR són infinits i depenen totalment del grau 

d’implicació del territori, de les capacitats pròpies del territori i de les accions 

realitzades. Tot hi així, alguns dels principals beneficis poden ser els següents: 

- Promou el desenvolupament sostenible i competitiu, alineant els interessos 

i visions. 

 

- Millora el valor sostenible per a les parts, per a cadascun dels agents. 

 

- Tendeix a cohesionar la societat i a crear el capital social necessari per 

millorar les interrelacions, la confiança, els valors, etc. 

 

- Millora la utilització i rendiment dels seus actius, des dels recursos humans 

i materials, passant pel coneixement o l’emprenedoria. 

 

- Dóna una visió més integral i tranversal del territori. 

 

- Genera competitivitat regional, ja que actua com a palanca de 

desenvolupament i alhora de posicionament i identificació territorial. 

 

- Realimenta el seu desenvolupament, trasllada la seva Responsabilitat 

social als altres territoris, genera marca de territori i obté reputació. 

 

 

2.4. Agents d’un TSR, la seva implicació i les 
seves sinèrgies. 

Els principals agents d’un Territori Socialment Responsable són els següents: 

2.4.1. Empresa 

La implicació en l’empresa pot generar un avantatge competitiu respecte les 

altres empreses del sector. 

La implicació de les empreses hauria de començar amb tots els seus treballadors, 

així com els seus proveïdors. Aquests haurien de treballar tots ells complint amb 

la Responsabilitat Social.  
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2.4.2. Administració pública 

L’administració pública hauria de plantejar espais de diàleg, facilitar recursos i 

provocar sinèrgies, a més d’actuar com a referent. 

La seva implicació hauria de suposar: 

- L’elaboració d’un codi ètic 

- Introducció de clàusules socials i criteris de compra responsables 

- Elaborar una memòria anual d’RSA 

- Pràctiques específiques per promoure la Responsabilitat Social 

 

Per promoure-les haurien de definir un pla d’acció, polítiques per acompanyar i 

sensibilitzar respecte la RSE i informar i sensibilitzar la ciutadania envers 

conductes socialment responsables. 

 

2.4.3. Agents socials 

Els agents socials són el que fa que una comunitat es mantingui unida. Són totes 

les relacions socials que uneixen un territori. En aquest cas, aquest agents serien 

els encarregats de gestionar la seva pròpia RSE, duent-la a terme a la seva 

feina, a les seves llars i fins i tot al carrer. 

També s’haurien de crear RS en gimnasos, centres cívics, escoles,...  

 

2.4.4. Organitzacions socials 

El seu objectiu es crear una preocupació i implicació de les persones amb la 

societat i el seu entorn. 

Per això, també haurien de practicar la transparència, el respecte al medi 

ambient, la compra responsable i, sobretot, garantir un servei de qualitat, 

comptant amb totes les persones per igual. 

El complir amb totes les exigències de la Responsabilitat Social els podria 

generar un millor marc de treball, cooperant amb altres ONL. També els hi podria 

aportar el recuperar la credibilitat que anys enrere van perdre. 

 

2.4.5. L’ensenyament 

Incorporació de la Responsabilitat social als continguts docents. Com per 

exemple la següent proposta: 

- Primària: simular un mercat i aprendre a comprar i a gestionar diners 

incorporant un criteri responsable. 

- Secundària: interessar-se per què hi ha en l’origen de cada producte i les 

seves conseqüències. 

- Universitats: incorporar la responsabilitat social en continguts  i 

pràctiques, i ser excel·lents en la tercera missió. 
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- Escoles de negoci: aprofundir en el sentit ètic i alhora estratègic de la 

Responsabilitat social en l’empresa. 

La seva implicació tindria que tenir com a objectiu vincular els processos 

educatius amb la inquietud de la societat i dinàmiques que poden generar interès 

i receptivitat en els TSR. 

 

2.4.6. Entitats financeres 

Pot condicionar el destí de les inversions i per tant, poden tenir sensibilitat a les 

necessitats de la comunitat. Podria crear polítiques noves en les que una major 

part dels crèdits entregats fossin per projectes relacionats amb la Responsabilitat 

Social. 

 

2.4.7. Mitjans de comunicació 

Poden fomentar la Responsabilitat Social en el territori, divulgant contingut i 

informació rellevant i actual sobre les pràctiques i compromisos dels agents. 

D’aquesta manera poden acostar la Responsabilitat social a un gran nombre de 

persones, informar-les i formant-les en aquest camp.  

Tenint en compte que cada vegada més, la televisió forma part del dia a dia de 

les famílies, fer programes entretinguts sobre Responsabilitat Social seria una 

molt bona forma d’instruir la societat. 

 

2.5. Rol de les administracions públiques en 

un Territori socialment responsable. 

Un TSR no respon estrictament a política pública tot hi que normalment el 

lideratge correspon a l’òrgan públic gestor del territori. Això es degut a que 

aquest té una capacitat més gran de gestió de normatives així com de conèixer 

la totalitat del territori. 

La Comissió Europea defineix la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) com un 

instrument mitjançant el qual les empreses integren aspectes socials i 

ambientals en les seves operacions i en la interacció amb els seus grups d'interès 

d'una manera voluntària, més enllà de les exigències legals. Per tant, la RSE es 

pot entendre com una contribució empresarial al desenvolupament sostenible, 

amb un enfocament de gestió que impulsa la competitivitat i cohesió social. Així 

doncs, s’entén que un primer principi de les administracions públiques com a TSR 

és garantir que les empreses integrin aspectes socials i ambientals en les seves 

operacions. 

 De la mateixa manera la Comissió Europea reconeix que cal un enfocament 

específic per estimular la RSE entre les PIME i que aquest enfocament requereix 

la cooperació activa dels principals organismes intermediaris i de suport a les 
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PIME. I en aquest camp l’Administració pública és la que en decideix la seva 

participació, proporcionant ajudes a aquestes, ajudant-les a pagar la inversió 

inicial que algunes adaptacions necessiten. 

 A Espanya, el Consell Estatal de Responsabilitat Social de les Empreses (2008), 

defineix la responsabilitat social com un conjunt de compromisos de divers ordre 

econòmic, social i mediambiental. Aquests compromisos han de ser adoptats per 

les empreses, les organitzacions i les institucions públiques i privades que 

constitueixen un valor afegit al compliment de les seves obligacions legals, 

contribuint alhora, al progrés social i econòmic en el marc d'un desenvolupament 

sostenible. 

 En aquest context, el paper de l'Administració Pública és el de impulsora o 

dinamitzadora en el conjunt de la societat i model de referència en els seus 

àmbits de responsabilitat. En aquestes actuacions, l'administració no ha d'actuar 

des d'una situació de poder, sinó com a catalitzadora de l'RSE. 

Tal i com estableix l'informe de la Subcomissió parlamentària sobre 

Responsabilitat Social Empresarial presentat en 2006, d'acord amb la tipologia 

dels rols del sector públic en l'enfortiment de la RSC que ofereixen Fox, Ward i 

Howard en un estudi elaborat pel Banc Mundial serien quatre les categories 

bàsiques de rols amb què es podrien classificar les iniciatives en l'àmbit de l'acció 

pública en RSE. 

- En primer lloc, el paper regulador del sector públic, mitjançant el qual es 

defineixen els estàndards mínims de l'actuació empresarial dins del marc 

legal. 

 

- D'altra banda, el paper facilitador o de suport que permet estimular la 

implicació d'actors clau en l'RSE, a través de la posada en marxa de 

formació en RSE, de comunicació, o de difusió d'informació. Les 

administracions públiques poden establir polítiques que promoguin la 

implicació dels diferents agents en aquest camp. 

 

- Les administracions públiques poden actuar com a participants, com 

coordinadores o com facilitadores de la cooperació. 

 

- Finalment, el paper del poder públic com a promotor de l'RSE i, en 

particular, de les iniciatives que la posen en pràctica. Aquesta promoció 

pot desenvolupar-se amb diferents fórmules que inclourien la difusió 

pública; el reconeixement directe dels esforços d'organitzacions individuals 

o consorcis; o el mateix efecte exemplificant que tenen les pràctiques de 

gestió del sector públic o la incorporació d'aspectes socials en la 

contractació pública. Aquestes són les anomenades clàusules socials, que 

recull ja expressament la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic i 

que permet influir sobre el mercat i l'entorn. 

És per aquest motiu que, sense deixar de banda a les grans empreses, és 

ineludible definir mesures que impulsin la incorporació de la responsabilitat social 

a les PIMES, adaptant la gestió responsable a les particularitats de les PIMES a 

través de programes d'ajudat que compensin la possible manca de recursos. 



 Elaboració d’un model conceptual per a territoris socialment responsables 

 - 21 - 

Com accions dirigides a incrementar el nombre d'empreses socialment 

responsables i la intensitat del seu compromís, es poden incloure aquelles 

destinades a donar suport i assessorament a les empreses en el procés 

d'implantació de la responsabilitat social, tant interna com externament. També 

s’hi poden incloure les empreses destinades al foment de la RS a les empreses, 

mitjançant l'impuls d'un marc comú territorial per a la competitivitat responsable 

i sostenible, posant en marxa programes i eines d'acompanyament a RS a les 

empreses i introduint en les convocatòries de subvencions i en els contractes 

públics elements de valoració de la responsabilitat social. 

 Per això, l'Administració disposa d'eines per impulsar directament el procés 

d'implantació de la cultura de l'RSE. És més, en l'estructura territorial espanyola 

són perfectament compatibles les intervencions públiques de l'Administració 

General de l'Estat, de les administracions autonòmiques i de les administracions 

locals. Poden produir-se fins i tot sinergies d'interès, aconseguint així que 

determinades polítiques de foment a la RSE tinguin un camp específicament 

local. 

Són diverses les raons per les quals l'administració local impulsa iniciatives de 

promoció de la Responsabilitat Social Empresarial:  

- La major proximitat i coneixement del territori. 

- Com a fi de la pròpia administració local.  

- Amb un paper catalitzador de les voluntats dels actors del territori, basat 

en una cultura de coresponsabilitat. 

 

Podem considerar, per tant, que l'administració local és una de les més indicades 

per liderar i dinamitzar la implementació dels principis de la Responsabilitat 

Social, afavorint així un model de desenvolupament territorial estratègic, 

permanent, innovador i de qualitat. És fonamental, a més, treballar per una 

Administració pública més responsable socialment. Posant l'accent en les 

mesures en matèria de RS que l'administració aplicarà a sí mateixa per promoure 

el comportament socialment responsable dins dels seus propis departaments, 

promovent així actuacions exemplars per a la resta d'organitzacions, empreses i 

ciutadania. 
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CAPÍTOL 3: CATALUNYA 

COM A TSE. ELS 8 

“ASPECTES RELLEVANTS” 

CONSENSUATS. 

Respon.cat és un organisme que pretén implicar les empreses i les 

organitzacions empresarials amb l’objectiu de promoure un salt qualitatiu i 

quantitatiu de l’RSE a Catalunya. Aquest organisme va descriure un projecte, 

anomenat Projecte Focus RSECat, en el qual buscaven com a objectiu identificar 

els aspectes més rellevants en la gestió de les RSE de Catalunya. 

En aquest projecte es definien 4 vectors principals a tractar que són el social, 

econòmic i bon govern, laboral i ambiental. A continuació, es presentarà una 

breu explicació de cada vector i els seus aspectes rellevants. 
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3.1. Social 

3.1.1. Cohesió social 

La correcta integració de tots els grups socials i de la immigració. També busca 

facilitar d’adaptació social i laboral de tots aquells col·lectius amb més dificultats  

d’adaptació, com malalts o persones con discapacitat física o psíquica, persones 

majors de 45 anys, parats de llarga duració, etc. 

 

3.1.2. Compromís amb la comunitat i aliances 

Un territori ha d’estar compromès amb la llengua, la cultura i les tradicions de la 

seva gent. Ha d’actuar i promoure activitats i  serveis que les comparteixin i que 

faci que la gent s’involucri amb el territori. El compromís amb la comunitat 

també promou la generació d’aliances entre territoris o organitzacions, per tal de 

dur a terme accions conjuntes i coordinades. 

 

3.2. Econòmic i bon govern 

3.2.1. Ètica de les organitzacions 

L’ètica de les organitzacions és aquella ètica que promou una total transparència 

de les formes d’actuar d’una empresa. Sense enganys ni jocs bruts. A la vegada, 

l’ètica busca una competitivitat responsable, és a dir, una competitivitat justa 

entre l’empresa i els seus competidors, competint únicament amb el talent del 

que aquestes disposen. Per últim, la fiscalitat responsable també n’és un punt 

important. Deixar enrere la corrupció i buscar el benefici d’una manera justa i 

aconseguida mitjançant l’esforç. 

 

3.2.2. Desenvolupament econòmic responsable 

El desenvolupament econòmic responsable busca la cooperació entre empreses. 

Generar aliances i sinèrgies pot generar una gran estabilitat en una empresa. Per 

altre banda també hi tenim com a punt important la internacionalització, que és 

un procés costós però que sempre genera gran riquesa a les empreses a la 

vegada que els hi genera més oportunitats i menys riscos en cas de crisis en un 

país determinat. Un altre punt important és la compra i contractació local. Aquest 

punt genera una riquesa interna del territori que afavoreix a tots els comerços 

que hi operen, assegurant així que aquests prosperin.  
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3.3. Laboral 

3.3.1. Generació d’ocupació i de qualitat 

En qualsevol societat, els ciutadans necessiten tenir una ocupació que els 

satisfaci i que els permeti satisfer les seves necessitats bàsiques i lúdiques. Per 

tant, un dels punts més importants d’un TSR és el garantir un entorn laboral 

satisfactori per totes aquelles persones del territori. Gràcies a un bon entorn 

laboral i a unes condicions salarials satisfactòries es pot aconseguir un benestar 

emocional, físic i relacional. 

 

3.3.2. Desenvolupament del capital humà 

Per tal de fer sentir bé i satisfeta la societat d’un territori, és molt important que 

aquest els hi garanteixi una feina adequada per la seva personalitat i capacitació, 

que els permeti desenvolupar-se laboralment i que els motivi a tindre nous 

objectius. Garantint això, s’aconsegueix que una societat sàpiga captar i retenir 

el talent del que disposa, donant igualtat d’oportunitats a tots aquells que la 

reclamin. Un altre terme molt important en una societat és la flexibilitat laboral. 

La flexibilitat laboral permet a cadascú organitzar-se com més li interessa, 

deixant lloc a més vida social o a la realització d’activitats de lleure. 

 

 

3.4. Ambiental  

3.4.1. Economia circular 

La finalitat és mitigar el canvi climàtic mitjançant la millora de la eficiència dels 

principals recursos com són l’energia i l’aigua i de tots aquells recursos que 

extraiem de la naturalesa.  

Una altre forma de tractar els recursos seria un aprofitament correcte d’aquests 

una vegada ja utilitzats, poden ser reutilitzats o reciclats per donar-los una altre 

vida.   

 

3.4.2. Compromís amb el territori 

El compromís amb el territori comporta una implicació dels ajuntaments que 

promoguin la eficiència  en les ciutats. Millorar la mobilitat de les persones i fer-

la més sostenible, etc. Un altre compromís que s’ha d’acceptar com a TSR és el 

de preservació del territori, consumint de la naturalesa a la mateixa velocitat que 

aquesta genera i cuidant de la biodiversitat dels territoris. 
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CAPÍTOL 4: ELS 3 

“ASPECTES RELLEVANTS” 

DEL TSR CATALUNYA QUE 

ESTUDIAREM EN AQUEST 

TFG. 

A continuació, s’exposaran els 3 aspectes rellevants que es treballaran en aquest 

projecte. Aquests aspectes seran: Ètica organitzacional i Desenvolupament de 

l’economia responsable de l’apartat de Bon Govern, i Economia Circular de 

l’apartat Ambiental. 
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4.1. Ètica organitzacional 

Forma part de l’apartat de Bon govern. 

Com a ètica s’entén aquell conjunt de principis, valors i creences morals que les 

persones utilitzen per guiar-se en les seves decisions i formes d’actuar.  

Tota persona té una moral diferent, que són pensaments i sentiments que ens 

diuen si quelcom està bé o 

malament. 

L’ètica organitzacional es pot dividir 

en 3 tipus d’ètiques que s’exposen a 

continuació: 

 

- Ètica social: està codificada en 

el sistema legal de la societat, en la 

qual hi són les seves costums i 

activitats i en les normes i valors no 

escrits que les persones de la 

societat utilitzen per interactuar 

entre elles. Quan la ètica social es 

codifica amb una llei, tot 

comportament il·legal es considera 

no ètic, per tant, un dels objectius 

dels alts directius ha de ser que tota la societat funcioni complint la llei. 

 

- Ètica professional: Són les regles i els valors morals que un grup de 

persones recull per controlar la manera en que es duu a terme una 

determinada tasca. 

 

- Ètica individual: són els estàndards personal i morals que una personal 

utilitza per relacionar-se amb altres. Gran part de la ètica personal deriva 

de la ètica social, i aquesta té el seu origen en la llei. 

 

L’objectiu de la ètica és conèixer i comprendre com tenen que ser els actes dels 

humans, que es pot definí com el procés de comprensió de les accions que 

tendeixen al benestar de les persones i el tipus de comportament i decisions 

necessàries per aconseguir-ho. 

Una de les característiques de la ètica organitzacional és la competitivitat 

responsable. Avui en dia l’èxit d’un negoci ja no depèn nomes de la producció de 

béns o de serveis. En comptes d’això, es dóna un gran valor a tots aquells 

aspectes intangibles com: el capital intel·lectual, el saber fer, la motivació dels 

treballadors, la satisfacció dels clients, la reputació, la imatge corporativa, les 

sinergies de col·laboració amb altres organitzacions, el coneixement de l’entorn 

... són aspectes que no es poden adquirir en un mercat i que, per tant, generen 

un bé per l’empresa i una sensació de benestar al client i als treballadors.  

ILUSTRACIÓ 2. QUÉ ÉS LA ÈTICA 

ORGANITZACIONAL? FOTOGRAFIA DE: PORTAL 

VER 
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Tots aquests béns intangibles de l’empresa són el que els hi genera un avantatge 

envers les altres o el que també s’anomena una competitivitat responsable. 

Un altre punt important dins de la ètica és la fiscalitat responsable. Evitar la 

evasió fiscal o la morositat i assegurar que en les empreses o territoris es paga el 

que s’ha de pagar, tenint en compte que qui més té, més paga. També busca 

que aquesta fiscalitat s’adapti al cicle econòmic que visqui aquell territori, 

adaptant-se a ell contínuament. 

Finalment, parlar de la transparència en una entitat, territori o organització. És 

aquella política que afavoreix la lluita contra la corrupció. És una política del 

govern, destinada a informar a la societat sobre les seves activitats comercials i 

financeres, de la seva gestió, els seus resultats i de la seva aportació a la 

societat. D’aquesta forma, la societat pot saber tots els aspectes que donen valor 

a aquella organització. 

Aquesta és, també, una forma d’evitar inquietuds per part d’inversors o 

accionistes, que com més transparent sigui l’empresa, menys dubtes els hi 

generarà. 

La transparència corporativa pot generar tranquil·litat a totes aquelles empreses 

o organitzacions que vulguin complir amb un RS i que vulguin estar segurs dels 

proveïdors o clients amb els que treballen. 

 

 

4.1.1. La ètica laboral com ètica de responsabilitat 

 

La ètica de la responsabilitat de la ètica labora es basa en la relació de que tenen 

les empreses amb els stakeholders primaris i secundaris. No només els 

accionistes són els interessants en que l’empresa vagi bé, sinó que els clients, els 

treballadors els proveïdors, els competidors, les comunitats locals i la societat.  El 

mapa dels stakeholders, ha d’explicitar totes les interrelacions en  les que 

l’empresa està immersa i distingir entre les que són degudes  alo que es 

pròpiament dit com activitat ordinària que son degudes a les implicacions. La 

ètica laboral com ètica de la responsabilitat te íntima relació amb l’administració 

estratègica que comença per l’aixecament de les oportunitats i les amenaces que 

existeixen en l’ambient extern. 

Una gestió ètica d’aquests consisteix en, no només constatar quins interessos 

esta en joc, sinó que també és necessari considerar la qualitat i la jerarquia 

d’aquells interessos en la relació amb la finalitat de la organització i els seus 

objectius. Una gestió ètica necessita que es plantegi els criteris i els valors des 

dels quals les decisions i els conflictes han de ser resolts. 

Sense aquesta definició de valors i criteris, l’administració estratègica perd el 

component fonamental que la qualificaria d’ètica. 
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4.2. Desenvolupament de l’economia 
responsable 

Segons la SES, el desenvolupament econòmic, és a dir, el creixement de l'oferta 

de béns materials, amb valor afegit creixent, amb disminució de costos i 

augment de la productivitat no és un fi en si, sinó que és un mitjà per fer viable 

el benestar i el desenvolupament social i humà per a tothom. 

El Producte Nacional Brut és l'indicador adoptat per consagrar aquest paradigma, 

i orientar totes les economies nacionals a la sola prioritat del creixement 

econòmic. Quant no s'introdueixen indicadors socials i humans com a paràmetres 

per a orientar l'activitat econòmica, l'acumulació i el consum de riqueses 

materials en benefici de pocs seguiran sent el sentit únic de l'existència humana.  

Altres iniciatives són coherents amb els principis del cooperativisme en les seves 

relacions internes, però massa centrats en ells mateixos, sense preocupar-se a 

assumir un paper actiu en la construcció de xarxes de col·laboració o de cadenes 

productives solidàries, on la cooperació entre tots pugui florir. 

Altres encara es preocupen amb els fins socials i humans de l'activitat 

econòmica, però deixen de desenvolupar les qualificacions professionals i 

tècniques necessàries per ser econòmicament viables, i tenen vida curta.  

En la història de la humanitat, els intents de fer que el capital privat, els mercats 

i l'Estat siguin protagonistes del desenvolupament social i humà no han 

aconseguit èxit. El paradigma d'una Economia Responsable, Plural i Solidari té 

com a nucli l'ésser humà com a individu social i la humanitat com a part d'un 

ecosistema més gran, que l’ésser humà ha de cuidar. La Societat, constituïda per 

individus diferenciats però alhora interconnectats, genera poder i es capacita a sí 

mateixa.  

Dos conceptes clau en ERPs són el desenvolupament autogestionari i l'economia 

de prou: 

- El desenvolupament local autogestionari i solidari hauria de combinar-se 

amb l'autosuficiència d'unitats domèstiques i comunitats. Aquesta unitat 

no ve de la proximitat física o d'interessos, sinó que és construït 

intencionalment pels qui hi viuran.  

L'autogestió a nivell comunitari està ben definida en casos reals com 

sistemes solidaris de consum, producció, finançament i organització de 

mercats locals alternatius. En l'actualitat, aquests mercats s'estan 

implementant en molts països. L'autogestió i l'autosuficiència a nivell 

comunitari promou una distribució justa dels recursos, del coneixement, 

dels béns i serveis bàsics, fent d’aquests  factibles, competitius i 

sostenibles.  

 

- L'economia de prou, o del malbaratament zero es basa en la noció que un 

Planeta dóna i sosté la vida, és a dir, que no es pot consumir més ràpid 

del que es genera i que la natura i els recursos s’han de cuidar com un bé 

molt valorat. 

La compra i contractació local és una manera de tancar el cercle dins d’un mateix 

territori, és a dir, assegurar la supervivència de l’economia d’aquell territori. 



 Elaboració d’un model conceptual per a territoris socialment responsables 

 - 31 - 

Cada vegada més, veiem negocis que s’involucren amb la societat on s’instal·len 

a partir de la contractació de gent d’aquella societat. És una forma fàcil de 

buscar la integració, la satisfacció i el benestar de la zona on s’instal·la, mentre 

que a la vegada hi està generant riquesa pagant el salari a una persona que se’l 

gastarà segurament en comerços de la zona en comptes de dur-los a algun altre 

territori. 

 

4.2.1. Desenvolupament de l’economia responsable a Barcelona 

 

A Barcelona s’ha donat una importància creixen als aspectes organitzatius i de 

gestió de l0entorn econòmic. Els fonaments per avançar cap a models territorials 

sostenibles i competitius són la cooperació entre agents, l’actuació conjunta dels 

municipis, la creació de xarxes i la mobilització de les societats locals. 

La OTEDE està impulsant una nova perspectiva d’organització del 

desenvolupament econòmic. Les Agències de Desenvolupament Econòmic Local 

són espais d’intel·ligència governamental on s’articulen els agents, es 

desenvolupa la reflexió estratègica en quant a les propostes i metes i 

s’implementen noves polítiques. 

També es promou des de l’Agència de Desenvolupament Econòmic una Xarxa 

d’Agències de Desenvolupament Econòmic Local amb l’objectiu de reforçar el 

capital relacional, l’aprenentatge col·lectiu, la capacitat d’executar projectes i la 

cultura del desenvolupament local. 

 

 

 

4.3. Economia circular 

 

L'economia circular és una filosofia d'organització de sistemes inspirada en els 

éssers vius, que persegueix el canvi d'una economia lineal (produir, un sol ús) 

cap a un model circular, tal com passa a la natura. Per això, divideix els 

components dels productes en dos grups generals: nutrients biològics i tècnics 

(biological and technological nutrients). Els nutrients biològics són 

biodegradables es poden introduir en la naturalesa després que el seu valor d'ús 

ja no sigui rendible. Exemples de nutrients biològics podrien ser teixits de cotó, 

materials plàstics biodegradables (àcid polilàctic, PLA), èsters orgànics (sabó), 

etc. Els nutrients tècnics fan referència als components tecnològics que són poc 

aptes per als éssers vius i, per això, són reutilitzats una i altra vegada sense 

entrar en la naturalesa. Aquests components es dissenyen per poder ser acoblats 

i desmuntades un gran nombre de vegades, afavorint la reutilització de materials 

i l'estalvi energètic.  
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És un concepte econòmic que s'inclou en el marc del desenvolupament sostenible 

i l'objectiu és la producció de béns i serveis alhora que redueix el consum i el 

malbaratament de matèries primeres, aigua i fonts d'energia. Es tracta 

d'implementar una nova economia, circular no linealment, basada en el principi 

de tancar el cicle de vida dels productes, els serveis, els residus, els materials, 

l'aigua i l'energia. 

Aquesta economia doncs planteja el pas necessari d'un sistema econòmic lineal 

basat en produir, consumir i eliminar els residus produïts a un nou model basat 

en les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar la major quantitat dels residus que es 

produeixin en els processos productius i de consum. L'aplicació pràctica d'aquest 

concepte a cada cas i sector necessita ser viable des del punt de vista econòmic i 

sostenible, de manera que caldrà buscar sempre un aprofitament energètic i el 

material adequat a cada tipus de residu generat. 

L'economia circular és un d'aquests conceptes que està present en el nostre 

entorn quotidià, però dels quals només prenem consciència quan algú els 

sistematitza, ordena i valora com a conjunt. Aprofitar els recursos, ser eficients 

en tot el que fem a nivell personal i professional, estalviar esforços i costos, no 

malbaratar, reciclar, reutilitzar, etc. són coses de la vida mateixa que, si 

s'ordenen, s'escalen a nivell global i se'ls dóna el valor (econòmic, social i 

mediambiental) que tenen, conformen l’ economia circular. 

 

4.3.1. Principis 

 

L'economia circular es basa en els següents principis: 

 

- Escombraries = Aliment 

En aquest enfocament desapareix el concepte d'escombraries, deixalles o 

residus. Els productes poden ser desmuntats una vegada que deixen de ser útils, 

ILUSTRACIÓ 3. PASSOS DE L’ECONOMIA CIRCULAR. 
FOTOGRAFIA DE: DIARIO RESPONSABLE 
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i els seus components poden tornar a formar part dels cicles naturals o 

industrials amb un consum mínim d'energia. Els nutrients biològics estarien 

compostos de materials totalment biodegradables que podrien tornar a la natura 

sense problemes i ser integrats en els processos naturals. Els nutrients tècnics, 

principalment polímers o aliatges, que poden ser reutilitzats de manera senzilla i 

poc costosa en termes energètics. 

 

- La diversitat enforteix 

Els sistemes naturals més i resilients són els ecosistemes que estan compostos 

per una major diversitat de organismes i d'interaccions entre els mateixos. En el 

món econòmic es pot aplicar una filosofia semblant, per millorar la resposta a les 

crisis econòmiques i productives. Per exemple, una empresa que tingui una 

major diversitat de proveïdors podria resistir millor la fallida d'un d'ells. 

 

- Pensar en termes de sistema 

Independentment de l'escala, els elements d'un sistema estan altament 

interrelacionats mostrant, en moltes ocasions, relacions no lineals entre ells. Així 

quan dissenyem un sistema hem d'entendre les interrelacions dins dels elements 

que el componen a més dels elements externs. 

 

- Nou model de propietat 

L'economia circular aposta per un nou model en el qual la tecnologia podria ser 

llogada per l'empresa productora a l'usuari. El productor aniria millorant de tant 

en tant el producte usant els components dels aparells que van quedant 

obsolets. 

 

- L'energia ha de procedir de fonts renovables 

Com passa en la naturalesa, tota l'energia procedeix de fonts que es van 

renovant amb el pas del temps, fonamentalment el Sol. L'economia circular 

aposta per la substitució dels combustibles fòssils i nuclears per energies 

renovables. 

 

- Els preus han de dir la veritat 

Els preus han de reflectir el cost real del producte per afavorir un consum 

racional. 

 

4.3.2. Funcionament de l'economia circular 

 

L'economia circular descansa en diversos principis: 

- L'eco-concepció: considera els impactes mediambientals al llarg del cicle 

de vida d'un producte i els integra des de la seva concepció. 
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- L'ecologia industrial i territorial: establiment d'una manera d'organització 

industrial en un mateix territori caracteritzat per una gestió optimitzada 

dels estocs i dels fluxos de materials, energia i serveis. 

 

- L'economia de la "funcionalitat": privilegiar l'ús enfront de la possessió, la 

venda d'un servei davant d'un bé. 

 

- El segon ús: reintroduir al circuit econòmic aquells productes que ja no es 

corresponen a les necessitats inicials dels consumidors. 

 

- La reutilització: reutilitzar certs residus o certes parts dels mateixos, que 

encara poden funcionar per a l'elaboració de nous productes. 

 

- La reparació: trobar una segona vida als productes espatllats. 

 

- El reciclatge: aprofitar els materials que es troben en els residus. 

 

- La valorització: aprofitar energèticament els residus que no es poden 

reciclar. 

 

4.3.3. Aspectes de l'economia circular 

 

L'economia circular és la intersecció dels aspectes ambientals i econòmics. 

El sistema lineal de la nostra economia (extracció, fabricació, utilització i 

eliminació) ha arribat als seus límits. Es comença a preveure l'esgotament d'una 

sèrie de recursos naturals i dels combustibles fòssils. Per tant, l'economia circular 

proposa un nou model de societat que utilitza i optimitza els estocs i els fluxos de 

materials, energia i residus i el seu objectiu és l'eficiència de l'ús dels recursos. 

En un context d'escassetat i fluctuació dels costos de les matèries primeres, 

l'economia circular contribueix a la seguretat del subministrament ia la 

reindustrialització del territori nacional. 

Els residus d'uns esdevenen recursos per a altres. El producte ha de ser 

dissenyat per ser desconstruït. L'economia circular aconsegueix convertir els 

nostres residus en matèries primeres, paradigma d'un sistema de futur. 

Finalment, aquest sistema és un sistema generador d'ocupació local i no 

deslocalitzable. El sector de la gestió dels residus representa a Espanya milers de 

llocs de treball. 
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4.3.4. Economia circular a Europa 

 

Una Europa que utilitzi eficaçment els recursos és una de les set iniciatives 

emblemàtiques que formen part de l'estratègia Europa 2020 que pretén generar 

un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Actualment és la principal 

estratègia d'Europa per generar creixement i ocupació, amb el suport del 

Parlament Europeu i el Consell Europeu. 

Aquesta iniciativa emblemàtica pretén crear un marc polític destinat a donar 

suport al canvi a una economia eficient en l'ús dels recursos i de baixa emissió 

de carboni que ens ajudi a: 

- Millorar els resultats econòmics alhora que es redueix l'ús dels recursos 

- Identificar i crear noves oportunitats de creixement econòmic i impulsar la 

innovació i la competitivitat de la UE 

- Garantir la seguretat del subministrament de recursos essencials; 

- Lluitar contra el canvi climàtic i limitar els impactes mediambientals de l'ús 

dels recursos. 

Aquesta iniciativa emblemàtica ofereix un marc de mesures a llarg termini i, de 

manera coherent, altres a mig termini entre les quals ja està identificada una 

estratègia destinada a convertir la UE en una economia circular. Aquesta 

estratègia està basada en una societat del reciclatge, per tal reduir la producció 

de residus i utilitzar-los com recursos. 

Recentment, el Comissari Europeu de Medi Ambient, Janez Potocnik, durant el 3r 

Fòrum Internacional sobre Economia - Eficiència dels recursos, va assenyalar que 

«cal transformar Europa en una economia eficient en els recursos, encara que 

només l'eficiència no és suficient. També cal assegurar-se que una vegada que 

hem utilitzat els nostres productes, els nostres aliments i els nostres immobles, 

seleccionem els materials d'aquests i els fem servir una i altra vegada. Cada any, 

a Europa, s'utilitzen una mitjana de 16 tones de materials per persona per moure 

la nostra economia. I a més, al voltant de 6 tones per persona es converteixen 

en residus. D'altra banda, gairebé la meitat dels residus generats acaben en 

abocadors. 

La part integral de l'enfocament de la UE per l'eficiència dels recursos ha 

desmarcar-se de l'economia lineal on s'extreuen els materials de la terra per 

fabricar els productes, usar-los i després eliminar-los, cap a una economia 

circular on els residus i els subproductes, del final de vida dels productes usats, 

entren de nou en el cicle de producció com a matèries primeres secundàries. En 

definitiva, l'ús de residus com la principal font de matèria primera fiable és 

essencial per a la Unió Europea. 

Hi ha una forta motivació econòmica i empresarial a favor de l'economia circular i 

l'eficiència dels recursos. De fet, la Comissió Europea, com a òrgan col·legiat, ha 

adoptat l'eficiència dels recursos com un pilar central de la seva estratègia 

econòmica estructural Europa 2020 ». 
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CAPÍTOL 5: 

IDENTIFICACIÓ DE 

BONES PRÀCTIQUES I 

CREACIÓ DE GUIES I 

RECOMANACIONS PER A 

CADA “ASPECTE 

RELLEVANT”.  
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5.1. Ètica organitzacional 

5.1.1. Presentació de bones pràctiques 

 

Un dels casos que es presentarà 

com a bones pràctiques, tot hi 

que a mitges,  és el de una gran  

grup empresarial espanyol: Red 

eléctrica española. Aquest grup 

empresarial actua com a operador 

del sistema elèctric en el mercat elèctric espanyol. La seva missió és assegurar el 

correcte funcionament del sistema de subministrament elèctric i garantir la 

continuïtat, així com donar el millor nivell possible de qualitat de subministra.  

Per què a mitges? Doncs bé, Red eléctrica española, ha dissenyat un pla d’acció 

en contra de la corrupció i a favor d’una ètica organitzacional que seria un gran 

exemple si aquest es dugués a terme. Així doncs, el presentem com a bona 

pràctica només en la teoria, però ben lluny de ser una bona pràctica ben 

aplicada. 

Aquest grup ha implantat des del 2013 un nou codi ètic que recull una sèrie de 

pautes a seguir pels seus treballadors. A part, aquesta exigeix una orientació cap 

a la excel·lència i la responsabilitat corporativa, promovent accions honestes i 

transparents en les relacions i compromisos amb els seus grups d’interès. 

En aquest cas la mobilització cap a una empresa més ètica, responsable i 

transparent ha estat una mica enfocat a la seva reputació i la seva imatge per tal 

de aconseguir una imatge favorable davant dels seus clients i inversors. Per això, 

l’empresa té assignat un gestor ètic, que gestiona els dubtes que es puguin 

produir i perquè reculli, analitzi i resolgui les diferents denuncies que es puguin 

rebre. El fet de que aquesta persona mantingui en confidencialitat tot els 

processos que es realitzin fa que el procés es vegi malmès, tot hi que aquest 

intenta conduir l’empresa cap a una millora en la seva gestió ètica. 

La gestió ètica de l’empresa, entre d’altres accions, recau en posar a la disposició 

dels grups d’interès, formularis per les seves possibles consultes i suggerencies 

que vulguin realitzar. També presenta i facilita els papers necessaris per a la 

presentació de denuncies  per aquells que considerin que el comportament de 

l’empresa no ha estat l’adequat o algun dels seus treballadors no ha complert 

amb les obligacions del codi ètic.  

Els principals valors que defineixen el codi ètic són: 

• Confiabilitat 

• Responsabilitat 

• Respecte 

• Lideratge i creativitat 

• Consciència ambiental 
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A més, en el codi ètic s’hi inclouen formes i recomanacions a l’hora de treballar o 

tractar amb clients, a la vegada que proposen formes d’evitar conflictes 

innecessaris. 

 

 

 

Un altre exemple de bones pràctiques en el 

camp de la ètica organitzacional seria el del 

projecte que va donar forma a el Social 

Accountability Watch (S.A.W.), un projecte que 

es va realitzar el 2013 a Itàlia. 

S.A.W. és una plataforma web en línia que 

permet un seguiment de les PIMES que s’hi 

inscriuen. Les PIMES que s’inscriuen es 

comprometen amb les normes de la RSE. El 

S.A.W. és utilitzada amb la finalitat de crear un 

ambient i una relació de transparència entre les 

empreses i els grups d’interès i pot suportar 

qualsevol esquema de marca. Aquesta 

plataforma genera una transparència on aquesta relació és la clau per garantir i 

millorar la comunicació. 

A l’hora de dissenyar aquesta plataforma, es van presentar varis escenaris en els 

quals s’avaluava la vigilància que es realitzaria sobre les empreses i el cost que 

suposaria la inscripció. Era una qüestió delicada degut a que les PIMES no podien 

invertir una quantitat molt elevada de diners i el que es pretenia era que 

aquestes s’hi involucressin totalment. Per altre banda, era una qüestió de 

credibilitat el fet de que existís una vigilància que informés a altres empreses o a 

consumidors del compliment de les normatives acceptades. Per això, finalment 

es va arribar a un consens i el S.A.W. va ser dissenyat amb la idea de crear un 

equilibri entre la freqüència de vigilància i el cost de la vigilància de les 

instal·lacions certificades. La idea era crear quelcom econòmic perquè no fos una 

barrera per a les PIMES però a la vegada havia d’haver-hi una vigilància per fer-

lo fiable. Això va acabar portant-los a delegar una part de les activitats de 

seguiment a les pròpies instal·lacions, cosa que abaratia els costos i a la vegada 

permetia que elles mateixes s’involucressin en la RSE. 

Els informes creats i informats en la plataforma han d’incloure observacions 

negatives o positives, sempre complint amb els criteris estàndard, amb els 

principis subjacents i amb informació relativa a l’observació. El públic té accés a 

les estadístiques: Número d’observacions, criteris seguits, ... Mentre que la 

informació de les empreses és totalment confidencial. Les observacions poden 

ser presentades per qualsevol persona i de forma anònima. 
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Finalment, l’últim exemple que presentarem sobre l’ètica organitzacional serà el 

projecte dirigit per Javierre, S.L. en un projecte implantat a Monzón, Osca, des 

de 2006.  

Javierre, S.L. és una empresa que opera en el sector de la construcció com una 

subcontractada d’altres empreses més grans. Aquesta doncs, buscava una 

igualtat d’oportunitats per totes aquelles empreses subcontractades del sector de 

la construcció, per tal de que totes elles treballessin amb uns valors d’honradesa 

i bon govern. També buscaven l’obtenció de beneficis que només depenguessin 

de la pròpia empresa i presentar tots aquests beneficis en informes a l’abast de 

tothom, per tal de millorar la confiança i fer més fàcils les contractacions. Per 

aquesta raó, aquest projecte està molt enfocat a la transparència, per tal 

d’aconseguir que totes les empreses fossin realment rentables tot hi seguir la 

legislació vigent i respectar totes les normes del mercat. El fet de treballar la 

transparència, els portaria a treballar amb clients honestos que també la 

practiquessin, millorant la confiança entre tots ells i propiciant sinergies entre 

diferents empreses. 

Él projecte es va crear amb la idea d’implantar noves polítiques contra la 

corrupció i el suborn en les PIMES. Es van realitzar una sèrie de passos que 

s’havien de seguir per tal de facilitar l’entrada a totes aquelles PIMES que hi 

volguessin participar. Aquests passos consisteixen en identificar, inicialment, tots 

aquells principals focus de risc de l’empresa dintre del sector. Aquests focus de 

risc són descrits en un document que posteriorment es presentarà junt amb la 

política als socis i treballadors de l’empresa, per tal de que aquests en facin 

comentaris i discussions i s’arribi a un compromís comú per aprovar-ne la seva 

implantació. Posteriorment, aquesta carta de compromís i implantació, és 

enviada als clients i proveïdors de l’empresa per fer-los coneixedors de com és i 

com treballa l’empresa amb la qual col·laboren. 

Aquesta senzilla idea proporciona beneficis tant a l’empresa com als seus grups 

d’interès. Per l’empresa, el participar en aquestes accions minimitza els riscos 

intangibles, n’augmenta la reputació i crea un posicionament clar i diferenciat en 

el mercat. 

Per als grups d’interès els beneficis que en reben són el foment de la 

competitivitat i igualtat d’oportunitats, la no alteració dels preus dels serveis i el 

foment de la informació i la transparència. 
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5.1.2. Idees 

Dels exemples anteriors en podem treure una idea principal que seria la de 

transparència. Avui en dia i després de la crisis, s’ha donat molta repercussió en 

quant a la honestedat de les empreses. Una empresa que no sigui transparent no 

és una empresa en la que la gent hi confiï però si on la gent s’hi gastaria els 

diners. És per això que la societat hauria d’esdevenir més critica en quant a les 

empreses que actuen d’amagat, no només pel fet de respectar el món, 

l’ecosistema o a altres persones; sinó que també perquè una societat amb 

empreses transparents i honestes genera una major confiança entre elles i en 

facilita la unió i cooperació.  

Una altre idea que veiem reflectida en els exemples de bones pràctiques i en 

pràcticament totes les empreses és que sempre es planteja la ètica des de un 

punt de vista negatiu. És a dir, es planteja la ètica per corregir tots aquells vicis 

o per ajudar a rebutjar temptacions, però no es planteja des d’un punt de vista 

positiu. Una empresa que intentes premiar aquelles bones accions en comptes de 

reprimir els mals hàbits seria molt mes pròspera. Una ètica basada en aspectes 

positius seria molt mes fàcil de seguir i plantejaria una aplicació de la ètica molt 

més eficient i real.  

Avui en dia, un altre problema que afecta a Catalunya és la evasió fiscal. Moltes 

empreses creades a Catalunya desplacen la seva seu central a països on els 

costos d’implantació, de mà d’obra i d’impostos és molt més reduït. Això no 

només afecta a Catalunya, que perd ingressos i per tant perd diners per invertir 

en el país, sinó que també perd l’empresa, ja que això li resta credibilitat o 

simpatia. Els altres dos temes molt presents en els últims temps son el frau fiscal 

i la elusió fiscal, clars indicadors de males pràctiques per part de les empreses. 

Per altra banda, la ètica sempre tendeix a presentar-se a les empreses amb la  

obligatorietat de ser seguida pels seus empleats però que molts directors o alts 

càrrecs no apliquen. Aquestes accions resten molta credibilitat i a la vegada 

generen una falta de motivació al personal, restant-los eficiència.  

L’aplicació de l’ètica lluita sobretot per extingir la corrupció i lluitar per crear 

empreses honestes, transparents i respectuoses. A tot això, s’hi hauria d’afegir 

un punt important que seria el respecte per companys, proveïdors i clients. 

Aquesta qualitat moltes vegades és obviada i donada per oblidada, quan en 

realitat hauria de ser la més important de totes. El bon ambient al treball es una 

manera bàsica de generar ètica. La gent que treballa a gust i respectant els 

companys realitza accions ètiques per pur instint. 
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5.2. Desenvolupament de l’economia 
responsable 

5.2.1. Presentació de bones pràctiques 

 

Una de les bones pràctiques que 

presentarem per al desenvolupament 

de l’economia responsable, està ja 

encaminat cap a la RSE. El projecte 

COGITA és un projecte que reuneix a 

13 regions europees, per promoure la 

responsabilitat social y ambiental en les PIMES. Aquest projecte tenia un 

pressupost de 2.547.790,71 €. Aquest projecte combina intercanvis 

interregionals  amb steakeholders locals, per assegurar-se que el projecte estigui 

en línia amb les prioritats locals.  

El projecte COGITA té la intenció d’identificar i implementar eines per tal de que 

les autoritats públiques puguin adoptar en la seva política d’ajut a les PIMES un 

enfocament que cap a la RSE. Busca la sensibilització i creació de capacitats RSE, 

ajudant a trobar formes en que les autoritats públiques puguin ajudar en el 

desenvolupament de les PIMES com a RSE, ajudant-les en les seves estratègies i 

pràctiques útils. 

El projecte també està enfocat a buscar una col·laboració en les cadenes de 

subministrament entre les empreses, especialment aquelles d’una mateixa 

localitat.  

Els socis que hi participen són: 

• CISE - Centro de Innovació y Desenvolupament Econòmic - 

Agencia de la Cámara de Comercio de Forlí-Cesena (ITÀLIA) 

• Govern de la Baixa Àustria; Departament d’Assumptes 

Econòmics, Turisme y Tecnologia (AUSTRIA) 

• Bretanya Desenvolupament Innovació (FRANCIA) 

• Universitat Tecnològica de Xipre (CHIPRE) 

• Enterprise Flandes (BÉLGICA) 

• Ajuntament de Birmingham (REINO UNIDO) 

• Universitat d’Economia y Negocis d’Atenes (GRECIA) 

• Green Network (DINAMARCA) 

• Agencia de Desenvolupament Local de Gliwice (POLONIA) 

• Agencia d’Ajuda al Desenvolupament Regional de Košice 

(ESLOVAQUIA) 

• Universitat Tecnològica de Kaunas (LITUANIA) 

• Ajuntament de Eindhoven (PAÍSES BAJOS) 

• Consell General de las Càmeres de Comercio de Cataluña 

(CATALUNYA) 
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Una altre bona pràctica en desenvolupament 

econòmic responsable és l’exemple de gestió 

sostenible rural dut a terme a Espanya. Aquest 

projecte es va realitzar amb la intenció d’implantar 

la RSE a les empreses i entitats dels territoris 

Leader. 

Aquest és un projecte de cooperació interregional 

impulsat per divuit grups de desenvolupament local de Catalunya, Balears i 

Aragó que pretén fomentar una nova cultura empresarial en les organitzacions –

públiques i privades- del medi rural a través del desenvolupament d’una 

metodologia comú d’implantació de polítiques de Responsabilitat Social 

Empresarial (RSE) que garanteixi el seu desenvolupament sostenible i, per 

extensió, la dels territoris on s’ubiquen. 

Gestió Sostenible Rural està finançat a través d’un marc de cooperació 

interterritorial del Programa de la Red Rural Nacional del Ministeri de Medi 

Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) i compta amb el suport explícit del 

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de 

Catalunya, que ha incorporat el foment de la RSE en els territoris rurals dins les 

línies estratègiques del PDR 2007-2013. 

 

 

  

Els objectius del projecte són els següents: 

• Impulsar la sostenibilitat i la Responsabilitat Social Empresarial 

de les activitats econòmiques dels territoris rurals 

• Avançar cap a la creació de Territoris Socialment Responsables 

• Afavorir la intercooperació i la creació de sinergies entre territoris 

rurals sostenibles 

ILUSTRACIÓ 4. REGIONS PARTICIPANTS DEL PROJECTE 

LEADER. FOTOGRAFIA DE: GESTIÓ SOSTENIBLE RURAL. 
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Les empreses que participarien inicialment en aquest projecte i que, per tant, 

tenien opció a rebre l’ajut i l’avaluació de les seves actuacions, es va realitzar a 

través de criteris de RSE i sobretot del seu compromís amb la RSE i el territori. 

Aquest estudi es va realitzar a través d’enquestes , però abans d’això, les 

empreses han de garantir a les empreses i entitats la seva viabilitat econòmica i 

el compliment de la legislació vigent. 

Per al compliment de les polítiques de RSE, a les empreses se’ls assigna un tutor 

o acompanyant que és qui les assessorarà i guiarà en les fases del procés. Així 

doncs, serà aquest qui realitzarà el diagnòstic inicial de les empreses i després 

en realitzarà un primer informe en el qual quedaran reflectides les seves 

potencialitats i els aspectes a millorar en els tres àmbits de la gestió sostenible. 

Aquest anàlisis és important perquè ajuda a les empreses a prendre consciència i 

visualitzar els comportaments responsables que ja té assumits i aquells que pot 

assumir a partir de llavors. 

 

 Finalment, presentarem l’última bona pràctica. 

L’última bona pràctica està enfocada als petits 

electrodomèstics. L’empresa BSH 

Electrodomésticos España, S.A. ha dissenyat un 

nou model de planxes enfocades al eco disseny. 

Aquestes planxes han estat anomenades “Love 

Planet” que tal i com el seu nom indica, estimen 

el planeta i per tant, estan dissenyades 

intentant que la petjada energètica que generen 

sigui la mínima. L’empresa va realitzar una norma interna per tal d’assegurar 

que al llarg de tota la cadena de disseny de les planxes, es tingués en compte 

l’impacte ambiental que generaven a la vegada que es tenia en compte les 

prestacions tècniques i la optimització dels costos.  

Aquesta idea els va venir a la ment buscant una forma d’innovació i millora de la 

competitivitat dels seus productes i serveis. Van començar a aplicar l’eina 

d’Anàlisis del cicle de vida simplificat per identificar i introduir millores ambientals 

i, posteriorment, van certificar les planxes com eco dissenys. 

Finalment, aquestes planxes els van suposar una millora en la competitivitat de 

l’empresa, a part de millorar-ne la imatge i donar bones raons de màrqueting per 

a la seva presentació a la societat. Aquestes planxes també van aportar 

reduccions en els costos de producció, ja que al simplificar-ne els components i 

optimitzar els processos de transport, aquests es van reduir. 

De cara als grups d’interès, aquestes planxes proporcionen un estalvi energètic 

de fins al 30 % i un estalvi d’aigua de fins al 60%, també els proporciona la 

satisfacció de crear un menor impacte ambiental i la compensació d’emissions de 

CO2.  
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5.2.2. Idees 

 

Aquest aspecte rellevant busca sobretot millorar les cadenes de producció i la 

producció de residus, sempre enfocat en generar sinergies entre diferents 

empreses per tal de optimitzar la eficiència i fer les empreses més sostenibles.  

Per això, una de les idees més presents és el de les sinergies. Crear sinergies es 

un factor molt important en qualsevol comunitat o territori, les sinergies creen un 

ambient de confiança a la vegada que genera un sentiment de treball en equip i 

cooperació. El fer sentir totes les empreses d’un territori com part d’un mateix 

grup, propicia la preocupació de totes aquestes per millorar i créixer a la vegada 

que les altres, aportant beneficis econòmics i no econòmics al territori en el que 

pertanyen. Les sinergies no tenen per què ser entre empreses només, les 

empreses poden tindre sinergies amb entitats ambientals, socials,... Tant se val, 

el que compta és generar un benefici per les dos i si és possible també per al 

territori. 

Una sinergia entre les empreses que podria funcionar molt bé és la cooperació 

entre les petites empreses i l’administració pública. L’administració pública 

generà un gran nombre de contractacions a empreses per els seus projectes les 

quals són escollides per concurs. Moltes vegades les empreses que arriben a 

concurs són grans empreses que tenen moltes més facilitats i poques en són 

PIMES. És per això que s’hauria de generar un número equivalent de 

contractacions a PIMES i a grans empreses, igualant les possibilitats de tots a 

participar en grans projectes. Per altra banda, les empreses emprades per 

realitzar obres o la execució dels projectes sempre són a les mateixes empreses, 

una rotació seria una mesura adient per donar a conèixer noves empreses o 

PIMES. 

Una altre idea del desenvolupament econòmic responsable és la 

internacionalització. El futur de tot territori és estar format per moltes PIMES 

però a la vegada que aquestes creixin i puguin convertir-se en grans empreses 

internacionals. Tot aquest creixement precisa d’una inversió en innovació que en 

TSR es pretén que aquest sigui una innovació sostenible amb models de RSE. Per 

innovació sostenible s’entén com aquell procés que no només inclou la 

investigació i la millora directa del medi ambient, sinó que també inclou tots 

aquells processos en els que participen els medis de producció, la millora de les 

condicions dels treballadors, el disseny industrial, la comercialització i el tracte 

amb els clients. Això inclou polítiques de millora de l’ambient laboral, a la vegada 

d’un sou digne per tots els professionals i aprofitar-ne al màxim el talent que 

poden aportar. L’aprofitament del talent és un factor molt important ja que les 

bones propostes provenen del talent de les persones i si, en comptes de pagar-

les com hauria se’ls hi paga menys, probablement aquestes persones acabin 

frustrant-se i deixant, a la vegada, de rendir igual. 

Finalment, la cadena de producció d’una empresa també inclou els seus 

proveïdors i per això, aquestes han d’assegurar-se que treballen complint amb 

les normes de RSE que les empreses o territoris han assumit. No té cap sentit 

complir amb les normes només dintre de la teva empresa si no premies i 

treballes amb aquelles que pensen igual i compleixen els mateixos requeriments. 

Un territori sostenible, per exemple, podria arribar a muntar tota una cadena de 

transport mitjançant camions de mida mitjana que treballessin amb motors 
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elèctrics. Podrien muntar unes naus on els camions grans deixessin les seves 

mercaderies on posteriorment serien repartides per la ciutat per vehicles mitjans 

que no col·lapsarien el transit i que no tinguessin un consum de combustibles 

fòssils i una generació de contaminació gran. Aquest sistema podria ser muntat 

per la institució pública del territori i podria muntar les seves naus a les 

principals entrades a la ciutat. Seria un sistema molt eficient i a la vegada 

ecològic, a la vegada que podrien generar un benefici a llarg termini cobrant un 

import mensual a socis en funció de les mercaderies que transportessin i el seu 

pes. 

Finalment, un últim punt a comentar seria el cicle de vida dels objectes. El fet 

d’afegir-hi uns obsolescència programada fa que constantment tinguem que 

estar canviant els electrodomèstics o els productes que utilitzem regularment. 

Això genera una gran quantitat de residus que podrien estalviar-se mitjançant 

una reparació o senzillament, augmentant aquest cicle de vida mitjançant la 

innovació i la inversió en materials més resistents o reciclables, per tal de que 

aquests poguessin tornar a la vida en comptes de a les escombraries. 
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5.3. Economia circular 

5.3.1. Presentació de bones pràctiques 

 

Un dels exemples que s’ha 

estudiat ha estat el cas de la 

marca internacional Coca-Cola 

Enterpises, una empresa que ja 

ha demostrat involucrar-se en 

varis projectes destinats a la 

societat i comunitats on opera. 

Aquesta empresa que està categoritzada com una empresa de gran tamany i del 

sector secundari.  

Una de les accions de Coca-Cola que s’ha escollit és una que te a veure amb el 

tòpic: Economia Circular. En aquest cas, Coca-Cola a dut a terme grans activitats 

destinades a promoure l’economia circular i hi ha invertit molts diners, conscients 

de la importància de reciclar i donar altres usos als materials utilitzats.  

L’acció de la qual parlarem es va començar a implantar el 2012 i es tractava d’un 

pla de futur que afectaria a les seves etapes d’envasat com serien els materials 

utilitzats, el disseny, la eliminació de residus, la recuperació i el reciclatge. 

L’empresa es va comprometre a reduir un 25% del material utilitzat en aquesta 

etapa d’embotellament i aquest compromís tenia com a termini el 2020. El 

compromís amb l’ús i el valor del plàstic tenia com a objectiu utilitzar més 

contingut de materials renovables per a l’embotellament com seria el PET, un 

plàstic d’origen vegetal que en permet el seu reciclatge completament. Així 

doncs, es va escollir com al nou material el PET, que era un material ideal per 

millorar la capacitat de reciclatge global dels seus paquets.  

Una altre de les accions que realitza és invertir en associacions estratègiques 

d’infraestructura de reciclatge. En concret presentarem dos d’elles: Continuum, 

implantada a la Gran Bretanya, i Infineo, que es troba a França. Va invertir 

fortament en aquestes dos empreses per millorar la capacitat dels plàstics a ser 

reprocessat, ja que aproximadament la meitat del PET utilitzat no es reutilitzava. 

A més, gran part de tot el que es recollia era enviat a altres països per al seu 

reprocessament. D’aquesta forma, van invertir en un procediment que els 

generaria un subministrament local de reciclats de PET. Gràcies a aquesta 

inversió, Continuum, per exemple, ha subministrat suficient rPET d’alta qualitat 

per influir en el 25% de rPET a totes les seves botelles de Gran Bretanya. 
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Un altre exemple seria el de Renault. Renault 

és una empresa Francesa que fabrica cotxes a 

nivell Internacional. Ja des de fa anys porta 

incorporant millores als seus processos de 

fabricació per tal d’ajudar ecològicament 

reduint els residus. 

Renault s’ha convertit en una de les empreses 

líders en el reciclatge de materials. 

Actualment tenen per objectiu reduir la 

petjada mediambiental dels seus vehicles, per 

això tenen en compte des de la producció, el 

disseny i durant tot el llarg de la seva vida 

útil. Per aquesta raó, Renault està involucrat 

en projectes d’investigació  per millorar la 

qualitat dels materials reciclats, generant d’aquesta forma un material d’alta 

qualitat i reciclable. Al fabricar cotxes, precisen d’una gran qualitat dels 

materials, ja que aquests han de ser suficientment resistents per protegir els 

ocupants. El fet d’invertir en grans quantitats a produir materials reciclables 

d’alta qualitat, els genera menys pèrdues durant el procés de producció. 

Una altre de les iniciatives de Renault és la reparació de cotxes amb peces de 

segona mà. Això permet als clients tindre l’opció d’una reparació més econòmica 

a més de reduir la quantitat de peces que acaben a l’abocador. Aquestes peces 

són comprovades i tenen una garantia de qualitat. Normalment, aquestes peces 

provenen de vehicles que han de ser enviats al desballestament. 

Renault va crear una planta en la que realitzen una remanufacturació de parts 

mecàniques dels cotxes. Aquesta planta està operativa des de 1949. Segons 

Renault, el cotxe és un dels millors productes per a l’economia circular, ja que 

requereix d’una gran quantitat de material i peces i que aquestes siguin de gran 

valor. Al estar dissenyat per a una llarga duració, els cotxes requereixen de 

reparacions, fet que permet una gran versatilitat per a la reutilització i reciclatge 

de peces.  

Algunes de les propostes que presenta Renault són les següents: 

o Augmentar la durabilitat dels seus productes. 

o Remanufacturar el producte durant la seva vida útil. 

o La captura del material una vegada el producte ha finalitzat la seva 

vida útil. 
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Finalment, analitzarem el cas de 

Mazuma Mobile, una companyia que 

actua en el Regne Unit. És una 

empresa del sector terciari i que 

actualment està plantejant-se 

expandir-se a altres països. Mazuma 

Mobile és una de les millors empreses i 

amb els millors preus de reciclatge de 

mòbils al Regne Unit. Actualment processen 150.000 mòbils al mes i són una de 

les empreses líders en el reutilització de mòbils a nivell europeu. 

Aquesta empresa està dedicada a la reutilització i reciclatge de telèfons mòbils 

mitjançant la compra d’aquests mitjançant internet. És a dir, compra els mòbils 

antics d’aquelles persones que no en faran més ús per donar-los una segona vida 

a mans d’altres persones. Els mòbils recollits per l’empresa, són restaurats i 

arreglats a través d’experts i són entregats posteriorment a empreses xineses de 

vendes de segona mà o també són entregats a empreses d’assegurances del 

Regne Unit. Aquestes empreses d’assegurances, utilitzen aquests mòbils de 

segona mà per bescanviar-los per aquells mòbils perduts, robats o trencats dels 

seus assegurats. 

Mazuma Mobile ha rescatat tots aquells telèfons mòbils que, una vegada trencats 

o canviats per un de més nou, acaben en un calaix de casa i posteriorment en un 

abocador. És una forma de reutilitzar un producte que es consumeix en 

quantitats gegants i que cada persona aproximadament canvia cada any. 
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5.3.2. Idees 

 

D’aquestes bones pràctiques en podem treure algunes idees com la necessitat de 

reduir el consum de matèries primeres del món, evitant consumir de forma 

exagerada aquells béns naturals que són finits i que tarden en restaurar-se. En 

molts casos, com per exemple els combustibles fòssils, els consumim d’una 

forma esgotadora i de forma constant. Actualment el consum de combustibles 

fòssils és tant gran que en pronostiquen el seu esgotament en aproximadament 

50 anys, tenint en compte fins i tot el que es produeix artificialment. Altres 

matèries primeres com els arbres, estan sent arrasats per fer-hi edificacions a la 

vegada que n’aprofiten la fusta. El fet d’arrencar arbres, no només els esgotaria 

fent que la fusta i el paper desapareguessin, sinó que també ens conduiria a la 

mort a tota la humanitat degut a la gran quantitat de CO2 que els arbres 

converteixen en O2 i que ningú podria substituir. 

Actualment moltes empreses estan optant per la reducció de costos i entre ells hi 

són la reducció dels materials, i a la vegada la opció d’apostar per noves 

tecnologies que generin una reducció de la petjada ecològica. Cada cop més, els 

consumidors opten per totes aquelles empreses que tenen consciència amb el 

medi ambient, respectant-lo i generant els menors residus possibles. És per això, 

que les empreses estant començant a invertir grans quantitats de diners en 

investigació per al reciclatge i el tractament dels residus. Moltes d’elles 

comencen a utilitzar materials com paper o cartró reciclat per empaquetar els 

seus productes, com serien exemple moltes botigues de joguines. Algunes altres, 

més poques degut a la seva complexitat i cost, estan invertint en plàstics 

orgànics que poden reutilitzar una vegada han estat usades. Un altre proposta 

que he escoltat últimament, és l’aparició d’un nou combustible que funciona a 

partir de diòxid de Carboni, aigua i electricitat de fons renovables anomenant E-

Diesel. 

Algunes d’aquestes idees podrien portar a la generació de sinèrgies amb altres 

industries. Les sinergies poden aportar molts beneficis com, per exemple, que els 

residus que una empresa creï, la empresa veïna els utilitzi per la seva generació i 

així successivament. Aquestes sinergies crearien una petita economia circular en 

un polígon en concret, generant que aquestes industries reduïssin la seva 

petjada ecològica a la vegada que reduirien costos en abastiment o en 

tractament dels seus residus.  

Aquestes propostes no només són aplicables a grans empreses. Petites empreses 

poden agrupar-se per ajudar-se mútuament. En comptes de llençar totes 

aquelles matèries que a ells no els hi servirien, podrien donar-la a aquells que sí 

les utilitzarien. Sinergies així podrien generar riquesa econòmica i ecològica en 

aquell territori, així com una col·laboració per part de la societat, que 

s’involucraria en la millora dels processos si aquests els hi aportessin beneficis. 

Una bona idea a dur a terme per l’administració pública seria el de crear una 

plataforma web d’intercanvi o venta de residus de les empreses, on totes les 

empreses poguessin anunciar tot allò que els sobrés del seu procés de producció 

per donar-lo a altres empreses que poguessin treure-li partit. 

Altres aspectes beneficiosos serien la reutilització del material emprat per a la 

producció inicial. Si bé el reutilitzar podria consumir altes quantitats d’energia, 

les conseqüències podrien ser notablement menys negatives. L’energia és un bé 
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que es pot aconseguir mitjançant l’ús de energies renovables i per tant, que la 

petjada ecològica que generés sigues molt baixa, mentre que la utilització de 

plàstics genera una petjada molt gran degut a la seva llarga vida i la 

impossibilitat de reciclatge. Així doncs, la implementació de les 3R, és una de les 

millors implementacions a realitzar, ja que la poden dur a terme des de individus 

a grans col·lectius. 

La reutilització i remanufacturació de peces mecàniques de indústries o 

productes és també una idea molt interessant. El fet de donar la possibilitat de 

poder reutilitzar peces en perfecte estat de màquines que no funcionen en 

màquines que si, reduiria en gran quantitat el material que acaba als abocadors, 

a la vegada que reduiria el preu de les reparacions. 

La creació i investigació en materials orgànics que tinguin les mateixes propietats 

que altres materials no orgànics és el futur que portarà l’economia cap a una 

economia responsable. És per això que és importantíssim que el país inverteixi 

en innovació sostenible per prosperar de forma respectuosa amb el medi ambient 

i generant riquesa per al territori. 
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CAPÍTOL 6: PRESSUPOST 

En aquest projecte es té en compte les hores dedicades per part del tutor de 

Vector 5, Josep Maria Canyelles, i les hores del enginyer junior. A més a més, es 

tenen en compte els recursos necessaris per la realització de l’estudi i l’anàlisi. 
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6.1. Personal 

La elaboració del mapa conceptual de territoris socialment responsables ha durat 

19 setmanes i va començat al Febrer 2015. Amb una implicació del tutor intern 

de 2 hores a la setmana i del enginyer junior de 32 hores a la setmana. En el cas 

del tutor intern, es comptabilitza un cost de 40€/h y per el segon, 25€/h. 

 

Personal Cost (€/h) Hores/setmana Setmanes Cost 

Tutor intern 40 2 19 1.520 € 

Enginyer junior 25 32 19 15.200 € 

 

Obtenim un cost total en el desenvolupament del estudi de 16.720€ per el que fa 

a retribucions. 

 

 

6.2. Material 

A més a més s’ha d’afegir el cost material del desenvolupament. Bàsicament, les 

eines informàtiques amb les que s’ha treballat. S’inclou en el pressupost la 

compra d’un ordinador personal, d’una impressora, de les llicències de 

programes informàtics com Microsoft Office i la compra d’algun llibre per 

informació relativa. 

 

Concepte Cost (€) 

Ordinador personal 1.700 € 

Impressora 80 € 

Llicència programes informàtics 200 € 

Llibres 120 € 

Total 2.100 € 

 

Obtenim doncs un cost total en material de 2.157€. 
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