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Resum 

Els canvis socials, el canvi climàtic i la lluita pels drets humans són alguns dels fets que 

impulsen a les empreses a incorporar, cada vegada més, pràctiques responsables dins les 

seves activitats. Actualment, la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), ja no és només 

una moda passatgera, sinó un objectiu més a assolir i millorar per les organitzacions. 

El present projecte té com objectiu analitzar la incidència de diferents factors explicatius 

sobre la implantació de pràctiques RSC en les petites i mitjanes empreses (PIMES) 

catalanes. Es pren com a font de dades els resultats d’una enquesta realitzada a 296 

empreses per la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa. S’utilitzen les 

tècniques estadístiques adients i la interfície RStudio del programari R per analitzar les 

respostes de l’enquesta amb l’objectiu d’extreure’n conclusions. 

En primer lloc, es recopila informació sobre el marc teòric que envolta la RSC, on es recullen 

definicions, evolució al llarg dels darrers anys, iniciatives i certificacions mundials. 

Seguidament, es presenta l’anàlisi de les respostes de l’enquesta dividit en dos blocs; una 

part descriptiva, amb les freqüències de les respostes que donen les empreses a les 

diferents preguntes de l’enquesta, i un segon bloc amb un anàlisi estadístic multivariant, 

format a la vegada per un anàlisi de correspondències múltiples per veure les relacions entre 

les pràctiques responsables, i per un anàlisi de correspondències de les taules 

concatenades amb els factors significatius que es volen estudiar. 

A la memòria es presenta de forma detallada tot aquest anàlisi amb els diagrames i gràfics 

adients per poder interpretar els resultats. També s’afegeix al projecte, una part d’annexes 

on s’expliquen alguns detalls del codi R que s’utilitza alhora de fer l’anàlisi. Per acabar, 

s’exposen les conclusions del projecte. 
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1. Glossari 

Escala de Likert: escala de respostes molt utilitzada en qüestionaris i enquestes socials per 

investigació. Al respondre a la pregunta amb un qüestionari elaborat amb aquesta tècnica, 

s’especifica el nivell d’acord o desacord davant una declaració. En general, consta de 5 

nivells. 

AC: anàlisi de correspondències. 

ACS: anàlisi de correspondències simples. 

ACM: anàlisi de correspondències múltiples. 

Ho: hipòtesi nul·la. 

H1: hipòtesi alternativa. 

P-valor: és una mesura estadística que s’obté d’una prova de significació d’hipòtesi. Indica 

la probabilitat d’error que s’incorre en cas de refusar la hipòtesi nul·la. 

ANOVA (analysis of variance): anàlisi de variància. 

𝒅𝒊𝒔𝒕𝝌𝟐: distància khi quadrat. 
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2. Introducció 

2.1. Motivació del projecte 

En els darrers anys s’ha vist un increment considerable del interès en àmbits socials i 

mediambientals tant en grans companyies i multinacionals, com en petites i mitjanes 

empreses. Hi han diversos fets que ho demostren; per exemple al 2014, el 48% de les 

propostes dels inversors en les Juntes Generals d’Accionistes en les empreses que llista la 

revista Fortune, com les 250 empreses amb un impacte positiu major a Estats Units, 

corresponia a la relació de l’empresa amb preocupacions socials i polítiques [1]. 

Per altra banda, el perfil dels consumidors també està canviant, i s’encamina cap a un 

consum més responsable. Segons un estudi [2] fet per Forética, una associació espanyola 

d’empreses i professionals de la RSC, a més de 1000 consumidors a Espanya, un 36,2% 

dels espanyols són sensibles a la Responsabilitat Social Corporativa ( RSC) de l’empresa, 

un 31,1% coneix el fenomen de la RSC i practica un consum responsable, i un 5,1% 

presenta una actitud favorable encara que no esta familiaritzat amb la RSC. Un altre estudi 

diu que un 49,9% de consumidors espanyols declara haver comprat productes per saber 

que l’empresa és socialment responsable, i un 44,6% dels consumidors reconeix haver 

deixat de comprar una marca per males pràctiques respecte  a la societat i al medi ambient. 

2.2. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és analitzar la incidència de diferents factors explicatius sobre la 

implementació de pràctiques de RSC en les PIMES catalanes. El projecte s’estructura en 

tres parts principals; la primera part conté un recull de la literatura i marc teòric de la RSC, la 

segona part esta formada per un anàlisi descriptiu dels resultats recollits en una enquesta 

realitzada per la Càtedra Mango a diferents empreses catalanes, i en l’última part, s’analitza 

la incidència de certs factors explicatius sobre l’aplicació de determinades pràctiques de 

RSC en les PIMES ubicades a Catalunya. 

2.3. Abast del projecte 

Aquest projecte pren com a font de dades el resultats recollits per una enquesta difosa al 

2014 per la Càtedra Mango a diferents PIMES de Catalunya, amb l’objectiu d’obtenir 

diferents dades en relació a les pràctiques responsables que apliquen les petites i mitjanes 

empreses en el territori català. 
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La primera part del projecte es centra en un recull d’informació sobre el marc teòric de la 

RSC. A continuació, en base a les respostes de l’enquesta, es fa un anàlisi estadístic 

descriptiu i seguidament un anàlisi multivariant. S’analitzen els resultats amb l’objectiu de 

veure quins factors influeixen en les pràctiques responsables de les petites i mitjanes 

empreses catalanes. 

Per a la realització d’aquest projecte es fan servir tècniques estadístiques adients i es fa una 

recerca del programa informàtic més adequat per aplicar-les. Finalment s’escull el 

programari R per la realització del projecte. 
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3. Introducció a la RSC 

3.1. Concepte 

Hi han moltes definicions i maneres d’explicar que és la Responsabilitat Social Corporativa 

(RSC), també coneguda com Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Des de principis 

dels anys 50 que s’estudia i se’n parla.  

El Llibre verd de la Comissió Europea [3] defineix la RSC com “La integració voluntària, per 

part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves 

operacions comercials i les seves relacions amb tots els seus interlocutors”. Un altre 

definició important és la que fa Forética [4], on explica aquest concepte com “El fenomen 

voluntari que busca conciliar el creixement i la competitivitat, integrant al mateix temps el 

compromís amb el desenvolupament social i la millora del medi ambient”. 

3.2. Història i evolució 

Tot i que per molts la RSC sembla una pràctica molt moderna, els seus inicis es remunten a 

la dècada dels anys 50, on apareixen les primeres idees referents a la responsabilitat de les 

empreses. Al llarg de tots aquests anys, s’ha anat posicionant, agafant cada vegada més 

força dins la societat, i arribant a ser a dia d’avui una pràctica necessària a empreses, 

organitzacions, universitats i altres organismes. El llibre Responsabilidad social empresarial 

[5], explica aquesta evolució en quatre etapes: naixement i conceptualització de la RSC 

(1953-1975), proliferació de definicions i models de la RSC (1975-1990), vinculació amb 

grups d’interès (1990-2000) i boom de la RSC. 

3.2.1. Naixement i conceptualització de la RSC (1953-1975) 

Apareixen les primeres idees sobre la responsabilitat a les empreses i nombrosos autors 

aporten els seus punts de vista i les seves opinions al respecte. El primer d’ells és Howard 

Bowen, on al 1953 publica el llibre Social Responsabilities of the Businessman, en aquest es 

planteja per primera vegada quines són les responsabilitats que els empresaris han 

d’assumir o no a la societat. Posteriorment a ell, apareixen autors durant la dècada dels 60 i 

inicis dels anys 70, i cada vegada més, es va intentant conceptualitzar la RSC. 

3.2.2. Proliferació de definicions i models de la RSC (1975-1990) 

En aquesta etapa s’enfoca com dur a terme la RSC on diversos autors generen diferents 

models i centren en quins àmbits s’ha de gestionar la RSC. Per donar més importància a 
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aquests models i per impulsar més la RSC, al 1979 es desenvolupa un índex de RSC en 

base als informes anuals de les 500 empreses que es consideren més influents per la 

revista Fortune, en l’estudi destaquen aquests temes: 

 Ambiental. 

 Igualtat d’oportunitats. 

 Personal. 

 Integració de la comunitat. 

 Productes. 

 Altres. 

3.2.3. Vinculació amb els grups d’interès (1990-2000) 

A finals de la dècada dels 90 les preocupacions pel medi ambient augmenten notablement, 

per conseqüent, el discurs de vincular pràctiques responsables mediambientals a les 

empreses agafa més força. Apareix el model Triple Bottom Line (TBL) per John Elkington, 

publicat al 1997 en el seu llibre Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century 

business. Aquest model sustenta que la RSC te que expressar-se en tres esferes o marcs 

en els que opera l’empresa: econòmic, social i mediambiental. 

En aquesta etapa també es pot ressaltar la importància que se li donen als grups d’interès, 

coneguts com stakeholders en anglès, tal com defineix R. Edward Freeman [6], el concepte 

stakeholder fa referència a “Qualsevol grup o individu que pot afectar o és afectat per 

l'assoliment dels objectius de l'empresa”. A la figura 3.1 es mostra la classificació que fa R. 

Edward Freeman dels grups d’interès. 

 

Figura 3.1. Classificació dels grups d’interès segons R. Edward Freeman. 

(Font. Freeman. R.E. (2010) Strategic Management: A stakeholder approach.) 
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A finals dels anys 90 destaca la formació de Global Reporting Initiative (GRI), es tracta d’una 

organització internacional independent que ajuda a les empreses i governs a comprendre i 

comunicar pràctiques de RSC. 

3.2.4. Boom de la RSC (2000-2014) 

En aquesta etapa la RSC ja té un pes important dins la societat i cada vegada són més les 

organitzacions internacionals que impulsen aquestes pràctiques. A l’any 2000 les Nacions 

Unides (ONU) llança el Pacte Mundial (Global Compact), és una iniciativa internacional que 

promou implementar 10 principis universals acceptats per promoure la Responsabilitat 

Social Empresarial en les àrees de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita 

contra la corrupció en les activitats i estratègia de negoci de l’empresa. 

La Unió Europea (UE) també s’uneix a aquest boom de la RSC, i llança al 2001 el Llibre 

Verd Fomentar un marc europeu per la responsabilitat social de les empreses, amb l’objecitu 

de fomentar la RSC en l’àmbit europeu i internacional. 

3.3. Sistemes de gestió i guies 

En els darrers anys, s’han creat diferents estàndards i normes per ajudar a les empreses a 

aplicar pràctiques relacionades amb la RSC i poder-ne tenir certificacions oficials. A 

continuació s’exposen algunes de les més representatives: 

 SGE 21 (Sistema de Gestión Ética): norma creada per Forética. Estableix els 

requisits que ha de complir una organització en camps d’ètica i responsabilitat 

social. És certificable [7]. 

 SA 8000: norma creada per Social Accountability Internacional. Té el propòsit de 

crear millors condicions laborals. És certificable [8]. 

 ISO (International Organizacion for Standardization) [9]: 

ISO 9001: norma internacional ISO sobre la gestió de la qualitat. És 

certificable. 

ISO 14001: norma internacional ISO sobre la gestió ambiental. És certificable. 

ISO 26000: guia que marca un estàndard internacional en temes de 

responsabilitat social. No és certificable. 

 AA1000: és un conjunt de normes publicades per AccountAbility [10]. Marquen 

estàndards per ajudar a les organitzacions a ser més responsables i sostenibles. 

Són certificables. 

http://sge21.foretica.org/
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4. La RSC i les PIMES 

4.1. Definició i categories de PIMES 

Es considera PIME la que en el moment de la sol·licitud, compleixi els següents requisits, 

d'acord amb el que estableix l'annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió 

Europea [11]: 

 Que tingui menys de 250 treballadors.  

 Que tingui un volum de negoci anual no superior a 50 milions d'euros o bé el 

balanç general no superior a 43 milions d'euros.  

 Que no estigui participada en un 25% o més del seu capital o dels seus drets de 

vot per altres empreses que no compleixin els requisits anteriors.  

Dins la definició de PIME es pot trobar tres categories diferents en funció del nombre de 

treballadors i volum de negoci o balanç general, a la taula 4.1 es recullen aquestes 

categories. 

 

Categoria de PIME Treballadors Volum negoci anual Balanç general 

Mitjana < 250 <= 50 milions € <= 43 milions € 

Petita < 50 <= 10 milions € <= 10 milions € 

Microempresa < 10 <= 2 milions € <= 2 milions € 

Taula 4.1. Categories de PIMES establertes per la Comissió Europea. 

(Font. Taula elaborada segons Annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió Europea.) 

Les petites i mitjanes empreses són la columna vertebral dins l’economia europea. Segons 

apunta el BOE (Boletín Oficial de Estado) publicat el 11 de juny de 2015 [12], la UE (Unió 

Europea) esta constituïda actualment per 23 milions de PIMES, representant el 99% 

d’empreses operant i aportant el 65% de la feina a Europa. Per tant, és un fet indiscutible el 

paper fonamental que juguen aquestes dins la societat i l’economia. 

Si es centra l’observació en la regió de Catalunya les dades també parlen per si soles, 

informació aportada per PIMEC (patronal que presenta les microempreses, petites i mitjanes 

empreses i els autònoms de Catalunya), afirma que les PIMES són la principal activitat 

productiva dins del sector privat, representen el 99,8% de les empreses catalanes, el 61,2% 

del VAB (valor afegit brut) que genera el sector privat i el 70% de l’ocupació [13]. 
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4.2. Beneficis de realitzar pràctiques RSC en PIMES 

L’estudi de Responsabilidad Social Corporativa e información de sostenibilidad en la PYME 

[14] publicat al 2009 apuntava que les PIMES espanyoles es trobaven en una etapa inicial 

d’implementació de pràctiques RSC, i aquesta incorporació de pràctiques no es considerava 

como un avantatge competitiu per la empresa. Els resultats confirmaven una necessitat de 

promoció i formació de les PIMES en aquesta matèria. En els últims anys, s’han presentat 

molts informes i facilitats perquè les petites i mitjanes empreses puguin aplicar aquestes 

pràctiques d’una manera més eficaç i concreta, donat que les estructures i organitzacions 

són diferents de les grans companyies. 

Actualment hi han molts mecanismes i recursos que faciliten l’estratègia de pràctiques RSC, 

el problema és que la majoria d’ells estan dirigits a empreses multinacionals, però en els 

darrers anys cada vegada més s’estan formant institucions i organitzacions per ajudar a les 

PIMES i orientar-les en temes de responsabilitat social corporativa. 

Al llarg dels darrers anys s’ha demostrat amb diferents estudis que les pràctiques 

responsables aporten beneficis també a les petites i mitjanes empreses, i no s’han de veure 

l’aplicació d’aquestes pràctiques com un increment de costos, sinó com una possibilitat 

d’oportunitat i d’inversió en un futur a curt i llarg termini. Tal com s’afirma en el Model 

d’indicadors que presenta la RScat (Responsabilitat Social a Catalunya) [15], esta demostrat 

que l’aplicació d’aquestes pràctiques pot portar a l’empresa els següents beneficis: 

 Reduir riscs laborals. 

 Incrementar la productivitat. 

 Construir confiança, legitimitat i credibilitat amb els seus grups d’interès. 

 Generar innovació tant en processos de gestió com en productes i serveis. 

Això pot comportar un avantatge competitiu per l’empresa. Però s’ha de tenir en compte que 

no totes les empreses tenen les mateixes característiques i els mateixos recursos, per això 

és important sempre veure quin són els stakeholders de més impacte en l’empresa i 

determinar quins li afecten en un menor grau, per tal de treure major profit d’aquestes 

implementacions de pràctiques responsables i assolir millor els objectius proposats en 

aplicar-les. 
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5. Enquesta 

5.1. Difusió 

L’enquesta que s’utilitza com a font de dades per a la realització d’aquest projecte, pertany a 

un projecte internacional sobre la responsabilitat social corporativa i desenvolupament 

sostenible en les PIMES de l’Orservatoire international du développement durable en PME, i 

fou desenvolupat pels investigadors Courrent, Labelle i Spence. 

El qüestionari original és escrit en francès i anglès, i va ser traduït al català i castellà per 

especialistes en RSC de la Càtedra Mango. Fou difós telefònicament amb l’ajuda del 

software CATI per l’empresa especialitzada PSYMA durant els mesos de Febrer i Març de 

2014, per encàrrec de la mateixa Càtedra Mango. 

L’enquesta es va realitzar a 300 empreses catalanes escollides aleatòriament per PSYMA, 

segons quotes proporcionals de sector, nombre de treballadors i zona geogràfica. Algunes 

empreses s’han extret de la mostra perquè no complien els requisits per ser una PIME ja 

que una tenia més de 250 treballadors i les altres facturaven més de 50 milions de facturació 

a l’any, per tant, l’anàlisi és aplicat a un total de 296 empreses. Les preguntes es realitzaven 

a gerents, propietaris o adjunts a gerència amb una durada de 22 minuts per entrevista. A la 

taula 5.1 es mostra recollida tota la informació de la fitxa tècnica de l’enquesta. 

 

Característiques Enquesta 

Univers 
Gerents, propietaris o adjunts a gerència de PIMES 
catalanes. 

Àmbit Catalunya 

Número d’entrevistes 300 

Marge d’error global per un 
nivell de confiança del 95,5%  

±5,8% 

Mostreig 
Quotes proporcionals segons: sector, nombre de 
treballadors i zona geogràfica. 

Tipus d’entrevista Entrevista telefònica (CATI) 

Durada 22 minuts 

Taula 5.1. Fitxa tècnica de l’enquesta. 

(Font. Taula elaborada segons la informació facilitada per l’empresa PSYMA.) 

5.2. Estructura 

L’enquesta esta formada per 28 preguntes principals i 91 preguntes secundàries, sense 

preguntes obertes. Totes elles fan referència tant a característiques de l’empresa 
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entrevistada com a les pràctiques responsables que porten a terme i la seva opinió sobre les 

polítiques públiques per a fomentar-les. El qüestionari esta estructurat en sis parts, alguns 

d’ells també contenen subapartats: 

 Part 1. Introducció. Preguntes sobre els requisits per identificar i corroborar si 

l’empresa és PIME o no. En el cas que no compleixi les condicions de PIME s’acaba 

l’enquesta. 

 Part 2. Les pràctiques empresarials de desenvolupament sostenible. 

2A. L’empresa i el medi ambient. 

2B. L’empresa i la gestió de recursos humans. 

2C. L’empresa i la seva implicació en la comunitat. 

 Part 3. Compromís amb pràctiques de desenvolupament sostenible. 

 Part 4. Polítiques públiques per al desenvolupament sostenible. 

 Part 5. Informació sobre l’empresa. 

5A. Innovació, proactivitat i assumpció de riscs. 

5B. Els resultats de l’empresa. 

5C. Les característiques de l’empresa. 

 Part 6. El propietari. 

6A. Perfil del propietari. 

6B. Objectius personals del propietari. 

La part de l’enquesta de gran interès per aquest projecte és la número 2 del qüestionari, on 

fa referència a les pràctiques responsables que les PIMES apliquen. Aquest apartat és 

format per un total de 33 preguntes en les quals a l’entrevistat se li donen 8 opcions de 

resposta. Les 5 primeres opcions són una valoració tipus escala de Likert amb 5 nivells 

relacionats si s’aplica o no la pràctica responsable que es pregunta, el nivell 1 li correspon la 

resposta “mai s’aplica” i el número 5 “s’aplica sistemàticament”. Les altres 3 opcions de 

resposta són “no aplica a les nostres activitats” (NAP), “no sap” (NS) i “no contesta” (NC). 

També són d’interès totes aquelles preguntes que responen als factors els quals s’analitza la 

seva influència en la pràctica de RSC per part de les PIMES, formen part de respostes de 

diferents apartats del qüestionari que es detalla posteriorment en el capítol 7 del projecte. 
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6. Mètodes d’anàlisi 

6.1. Introducció 

Les dades obtingudes de les enquestes s’analitzen amb tècniques estadístiques per 

permetre al investigador extreure resultats i conclusions. En aquest capítol s’expliquen 

aquestes eines que s’utilitzen al llarg d’aquest projecte per comprendre millor tot l’anàlisi. En 

primer lloc, es parla d’alguns punts de l’estadística descriptiva, on s’explica com es 

classifiquen les variables i les diferents formes en les que es poden presentar els resultats 

d’un estudi. Seguidament es parla de l’anàlisi de correspondències, mètode emprat en 

aquest projecte per analitzar la relació entre les preguntes i els factors incidents. I per últim, 

s’explica el programa informàtic que s’utilitza per realitzar la part d’anàlisi descriptiu i l’anàlisi 

multivariant. 

6.2. Estadística descriptiva 

L’estadística descriptiva és la part de l’estadística que pretén presentar, organitzar i 

assenyalar les diferents dades que es poden obtenir de l’estudi d’una població sense inferir 

en elles. 

6.2.1. Tipus de variables 

Existeixen dos tipus de variables en l’estadística: les categòriques o qualitatives i les 

numèriques o quantitatives: 

 Variables categòriques o qualitatives: són aquelles, els valors de les quals es 

classifiquen en categories. A la vegada aquest tipus de variables es poden dividir en 

dos subgrups; quan no existeix una ordenació lògica d’aquestes categories es 

denominen variables nominals, per contra, quan sí existeix una ordenació reben el 

nom de variables ordinals. L’escala de Likert es trobaria dins d’aquest últim grup, ja 

que encara que es codifiquin els nivells de resposta, en realitat no corresponen a 

variables numèriques, ja que les diferències entre les categories no són idèntiques. 

 Variables numèriques o quantitatives: són les que prenen valors numèrics. A la 

vegada es divideixen en dos grups, les variables discretes, quan només poden 

adoptar determinats valors, o les continues, les que els seus valors no estan 

restringits, només limitats per les característiques de l’instrument que s’usa per 

mesurar-les. 
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6.2.2. Taules de freqüència 

Per presentar d’una forma més clara les dades recollides d’una enquesta es presenta tota la 

informació en forma de taula, aquesta acostuma a tenir la freqüència absoluta, la freqüència 

relativa i l’acumulada. 

 Freqüència absoluta: és el nombre de vegades que apareix un determinat valor en 

la mostra. El total de la suma de les freqüències absolutes de cada valor és igual al 

nombre d’ocurrències que componen la mostra estudiada. 

 Freqüència relativa: és el quocient entre la freqüència absoluta i el nombre total de 

dades. La suma de les freqüències relatives és una suma de proporcions que té com 

a resultat 1. Aquesta freqüència també s’expressa en alguns casos en forma de tant 

per cent. 

 Freqüència absoluta acumulada: és el nombre de vegades que apareix en la 

mostra un valor determinat i els valors anteriors a ell. Un altre forma de definir-la és 

com el resultat de sumar totes les freqüències absolutes dels valors anteriors a un 

determinat valor. 

 Freqüència relativa acumulada: és el quocient entre la freqüència absoluta 

acumulada i el nombre total d’ocurrències. Com en el cas anterior, també es pot 

definir com el resultat de sumar totes les freqüències relatives dels valors anteriors a 

un determinat valor. 

6.2.3. Diagrama de barres 

El diagrama de barres o gràfic de barres, és la representació mitjançant barres verticals o 

horitzontals d’unes dades determinades i poder-les comparar de forma visual. És molt útil 

per presentar variables categòriques i poder reconèixer fàcilment patrons o tendències de 

les dades. 

A cada categoria o classe de la variable se li assigna una barra on l’altura representa la 

freqüència absoluta o relativa de cada classe. Segons la disposició de les barres, els gràfics 

de barres es poden classificar en diagrama de barres verticals o en diagrama de barres 

horitzontals. 
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6.3. Estadística multivariant 

L’anàlisi multivariant és un conjunt de mètodes i tècniques estadístiques que estudien, 

analitzen, representen i interpreten les dades que resulten d’observar més d’una variable 

sobre una mostra d’individus. 

Hi ha dos factors importants a considerar per classificar els mètodes multivariants que 

existeixen. D’acord amb el tipus de relació que s’estableix entre les variables estudiades els 

mètodes es classifiquen en tècniques de interdependència i de dependència. En el primer 

cas, es disposa d’un model que planteja l’existència d’una sèrie de interrelacions entre les 

variables, però on totes elles es consideren independents i no persegueixen les relacions 

causa i efecte entre variables. En el segon grup, sí que s’estableix la diferenciació entre 

variable independent i dependent, unes actuen com a variables explicades i les altres com a 

variables explicatives. Un segon factor a considerar per la classificació dels mètodes 

estadístics multivariants és el tipus de variables estudiades, si són categòriques o 

numèriques, en la taula 6.1 es mostren alguns dels mètodes multivariants més utilitzats. 

 

Relació entre variables Tipus de variables Anàlisi multivariant 

Dependència 
Numèrica (variable dependent) 

MANOVA 

Correlació canònica 

Categòrica (variable dependent) Discriminant 

Interdependència 

Numèrica 
Components principals 

Escales multidimensionals 

Categòrica 
Correspondències 

Escalament multidimensional 

Taula 6.1. Classificació d’anàlisis estadístics multivariants. 

(Font. Elaboració pròpia.) 

Interessa aprofundir en l’anàlisi de correspondències, ja que és el que s’utilitza en aquest 

projecte. L’anàlisi de correspondències és una tècnica estadística útil que treballa amb 

dades categòriques, és molt habitual que s’utilitzi en enquestes socials. La formulació 

original del anàlisi de correspondències és obra del matemàtic i lingüista francès Jean-Paul 

Benzécri, que a principis dels anys 60 va donar un impuls real a les aplicacions modernes 

del anàlisi de correspondències. 

Existeixen dos formulacions principals: l’anàlisi de correspondències simples (ACS), que 

considera només dues variables i l’anàlisi de correspondències múltiples (ACM), que estudia 

més de dues variables. 
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6.3.1. Anàlisi de correspondències simples 

L’anàlisi es realitza a partir d’una taula de contingència de doble entrada, amb l’objectiu 

d’extreure uns factors o dimensions que permeten reduir la dimensió de la taula inicial, de tal 

manera que tot i perdre una part d’informació, es guanya en significació i resulta més fàcil 

interpretar els resultats i representar-los gràficament. 

Cada categoria de la variable estudiada es representa amb un punt, les distàncies entre els 

punts de categories mostren les relacions o associacions entre elles, les categories més 

pròximes en el gràfic presenten una associació més forta que les que estan més allunyades. 

Per establir aquesta proximitat entre les categories d’una variable, el que estableix el mètode 

és considerar la comparació entre els seus perfils (poden ser els perfils fila o els perfils 

columna), s’entén per perfil la distribució de freqüències relatives. La comparació entre 

aquest perfils es mesura amb la distància khi quadrat (𝑑𝑖𝑠𝑡𝜒2), al final d’aquest subapartat 

s’explica més detalladament com es calcula aquesta distància. 

A partir d’una taula 𝑁𝑖𝑗 es creuen dos variables categòriques 𝑋 i 𝑌. El nombre màxim de 

dimensions ve determinat pel 𝑚í𝑛 (𝐼, 𝐽) − 1, que en el cas de l’ACS serà habitualment una, 

dos o tres dimensions. El conjunt de dades de la taula de contingència 𝑁 es presenta amb 

les freqüències absolutes 𝑛𝑖𝑗 , amb els seus totals fila (𝑛𝑖+) i columna (𝑛+𝑗), i amb el total 

de casos (𝑛++), tal com es mostra a la figura 6.2. 

 

𝑌 𝑋 1  2 … 𝐽 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

1 𝑛11 𝑛12 ... 𝑛1𝐽 𝑛1+ 

2 𝑛21 𝑛22 ... 𝑛2𝐽 𝑛2+ 

…  ...  ...  ... ...  ... 

𝐼 𝑛𝐼1 𝑛𝐼2  ... 𝑛𝐼𝐽 𝑛𝑖+ 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛+1 𝑛+2 ... 𝑛+𝑗 𝑛++ 

Figura 6.2. Taula de doble entrada amb freqüències absolutes. 

(Font. Elaboració pròpia.) 

A continuació es presenta la taula 𝐹𝑖𝑗 amb les freqüències relatives on 𝑓𝑖𝑗 =
𝑛𝑖𝑗

𝑛++
. A la figura 

6.3 es mostra la taula amb les freqüències relatives, també es mostren les freqüències 

relatives marginals fila (𝑓𝑖+) on 𝑓𝑖+ =
𝑛𝑖+

𝑛++
 i les freqüències relatives marginals columna (𝑓+𝑗) 

on 𝑓+𝑗 =
𝑛+𝑗

𝑛++
. Aquestes freqüències marginals expressen el pes o massa del punt fila o punt 

columna segons correspongui. 
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𝑌 𝑋 1  2 … 𝐽 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

1 𝑓11 𝑓12 ... 𝑓1𝐽 𝑓1+ 

2 𝑓21 𝑓22 ... 𝑓2𝐽 𝑓2+ 

…  ...  ...  ... ...  ... 

𝐼 𝑓𝐼1 𝑓𝐼2  ... 𝑓𝐼𝐽 𝑓𝑖+ 

 Total f+1 f+2 ... f+j f++ 

Figura 6.3. Taula de doble entrada amb freqüències relatives. 

(Font. Elaboració pròpia.) 

Per altra banda, es calculen els perfils fila 𝐹𝐹 o columna 𝐹𝐶, són les freqüències relatives 

que s’obtenen de dividir les freqüències absolutes pels totals de casos fila o columna, un 

altre forma de calcular-ho és com 𝑓𝑖𝑗
𝐹 =

𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖+
 el perfil fila, o com 𝑓𝑖𝑗

𝐶 =
𝑓𝑖𝑗

𝑓+𝑗
 el perfil columna. De 

tal forma que s’obté una taula amb tots els perfils com es mostra a la figura 6.4. 

𝐹𝐹 =

(

 
 
 
 

𝑓11
𝑓1+

𝑓12
𝑓1+

… 
𝑓1𝐽
𝑓1+

𝑓21
𝑓2+

𝑓22
𝑓2+

…
𝑓2𝐽
𝑓2+… … … … 

𝑓𝐼1
𝑓𝐼+

𝑓𝐼2
𝑓𝐼+

…
𝑓𝐼𝐽

𝑓𝐼+)

 
 
 
 

 𝐹𝐶 =

(

 
 
 
 
 

𝑓11
𝑓+1

𝑓12
𝑓+2

… 
𝑓1𝐽
𝑓+𝐽

𝑓21
𝑓+1

𝑓22
𝑓+2

…
𝑓2𝐽
𝑓+𝐽

… … … … 
𝑓𝐼1
𝑓+1

𝑓𝐼2
𝑓+2

…
𝑓𝐼𝐽

𝑓+𝐽)

 
 
 
 
 

 

Figura 6.4. Taula dels perfils fila i dels perfils columna. 

(Font. Elaboració pròpia.) 

La relació entre les variables s’analitza comparant aquests perfils amb els perfils mitjans per 

fila o columna, aquests perfils mitjans es corresponen a les freqüències relatives marginals 

nombrades anteriorment. La informació d’aquests perfils es pot representar gràficament, 

cada perfil es pot considerar un punt en el espai i la seva mida ve determinat pel pes o 

massa explicat anteriorment. 

La proximitat (semblança) o la desviació (diferència) entre dos perfils es defineix amb la 

distància khi quadrat (𝑑𝑖𝑠𝑡𝜒2) que s’ha esmentat anteriorment, així la distància entre dos 

punts fila 𝑖, 𝑖′ en el espai 𝑅𝐽 ve determinat per l’equació 6.1. 

 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝜒2 (𝑖, 𝑖′) = ∑
1

𝑓+𝑗
(
𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖+
−
𝑓
𝑖′𝑗

𝑓𝑖′+
)
2

𝐽
𝑗=1                (Equació 6.1) 
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De forma equivalent es defineix la distància entre dos punts columna 𝑗, 𝑗′ en l’espai 𝑅𝐼 , tal 

com es mostra  a l’equació 6.2. 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝜒2 (𝑗, 𝑗′) = ∑
1

𝑓𝑖+
(
𝑓𝑖𝑗

𝑓+𝑗
−

𝑓
𝑗′𝑖

𝑓+𝑗′
)
2

𝐼
𝑖=1              (Equació 6.2) 

Aquestes distàncies khi quadrat porten al concepte d’inèrcia, on la inèrcia d’una taula 

correspon a la mitjana ponderada de les distàncies khi quadrat dels perfils respecte el perfil 

marginal. 

6.3.2. Punts addicionals 

En alguns casos es tenen files o columnes de dades que no s’han considerat inicialment, 

però que després de veure els resultats del anàlisi de correspondències es vol veure la seva 

relació amb les altres dades. En aquest cas, és possible afegir-los sobre el gràfic existent, 

afegint-los a les taules inicials d’entrada com una columna o fila més. 

Alhora de fer l’anàlisi i en el cas que s’utilitzi un programari, s’ha de senyalar que aquests 

punts no són actius i són punts addicionals o passius. Això significa que tenen un perfil però 

la seva massa és zero, per tant, no participen en la configuració inicial del mapa. 

6.3.3. Taules concatenades 

Fins ara s’ha mostrat com l’ACS treballa amb taules d’entrada de dues categories i en 

determinats casos si és necessari per l’estudi es poden afegir punts addicionals, però és 

habitual que es necessiti treballar amb més de dues variables, en aquesta situació, un 

procediment alternatiu consisteix en codificar les dades en forma de taules concatenades. 

Aquesta taula permet presentar variables d’opinió, per exemple, amb variables 

demogràfiques. 

Per construir la taula es parteix d’una taula de doble entrada amb dues variables 

categòriques 𝑋 i 𝑌. Ara s’afegeix la categoria 𝑍 amb 𝐾 nivells formant la taula concatenada 

de la figura 6.5. En aquest cas només s’afegeix una categoria, però es poden afegir més si 

es necessita per l’estudi.  

És molt útil fer servir aquest tipus de procediment en enquestes socials on 𝑋 és una variable 

categòrica resposta a alguna pregunta, i com a variables demogràfiques es troben 𝑌 i 𝑍.  
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 𝑋 1  2 … 𝐽 

𝑌 

1 𝑛11 𝑛12 ... 𝑛1𝐽 

2 𝑛21 𝑛22 ... 𝑛2𝐽 

…  ...  ...  ... ...  

𝐼 𝑛𝐼1 𝑛𝐼2  ... 𝑛𝐼𝐽 

𝑍 

1 𝑛11 𝑛12 ... 𝑛1𝐽 

2 𝑛21 𝑛22 ... 𝑛2𝐽 

…  ...  ...  ... ...  

𝐾 𝑛𝐾1 𝑛𝐾2  ... 𝑛𝐾𝐽 

Figura 6.5. Taula concatenada amb les freqüències absolutes. 

(Font. Elaboració pròpia.) 

És important considerar que en aquest tipus d’anàlisi al realitzar l’AC d’aquesta taula 

concatenada només s’obté informació sobre la relació de les variables 𝑌 i 𝑍 amb la variable 

𝑋, no serveix per analitzar relacions entre les variables 𝑌 i 𝑍 ni entre els perfils de 𝑋. Tot i 

que en els gràfics es presentin junts o separats els punts corresponents als seus perfils, no 

es poden treure aquestes conclusions amb les taules concatenades. 

6.3.4. Anàlisi de correspondències múltiples 

En aquest apartat s’explica l’ACM, aquest ens permet estudiar moltes variables alhora, i a 

diferència de l’ACS i de l’anàlisi de les taules concatenades amb aquest procediment sí que 

es poden treure conclusions de les relacions entre totes les variables entre elles, però és 

important que les variables siguin homogènies, per exemple no es poden estudiar alhora 

variables d’opinió amb variables demogràfiques.  

La base de la formulació és la mateixa que en l’ACS, i es pot dur a terme sobre la matriu 

binària (també anomenada d’indicadors), o sobre la matriu de Burt. A la figura 6.6 es 

presenta la forma de la matriu binària 𝑍. Aquesta matriu es caracteritza per contenir totes les 

dades de forma binària, on 𝑝 representen les diferents variables i 𝑛 el nombre d’enquestats. 

𝑝 

𝑍 = (𝑛, 𝑝) |

0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
1 0 0 0

|

0 1 0 0
0 0 1 0
1 0 0 1
0 0 0 0

|

0 0 1 0
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1

| 

 

Figura 6.6. Matriu binària o d’indicadors. 

(Font. Elaboració pròpia.) 
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Per altra banda, la matriu de Burt esta formada per tots els creuaments possibles entre les 

variables. És una matriu simètrica on cada bloc és una submatriu formada per totes les 

taules de contingència dues a dues, exceptuant els blocs de la diagonal que són les taules 

de contingència de cada variable amb ella mateixa. A la figura 6.7 s’aprecia la forma 

d’aquesta matriu. 

𝐵 = 𝑍′𝑍 = 

 𝑝1 𝑝2 𝑝𝑠 

𝑝1    

𝑝2    

𝑝𝑠    
 

Figura 6.7. Matriu de Burt. 

(Font. Elaboració pròpia.) 

6.4. RStudio  

Al treballar amb un gran volum de dades és necessari escollir un programari adient per 

aplicar les tècniques estadístiques oportunes per realitzar l’anàlisi dels resultats de 

l’enquesta. 

Actualment, són nombroses els programes informàtics que existeixen, en aquest cas, s’ha 

escollit el programari R [16]. És un programari gratuït que s’ha anat consolidant des de la 

seva creació al 1993 per convertir-se actualment en un dels més utilitzats en tots els àmbits i 

disciplines. Les avantatges que ofereix aquest programari, en comparació amb la resta són 

les següents: 

 Programari lliure. 

 És un programari multi plataforma. Existeixen versions per Mac, iPhone, Linux o 

Windows. 

 Pot llegir diversos tipus de dades en diferents formats (txt, csv, xls, sav, sas...). 

 Té una capacitat gràfica molt bona en relació als altres paquets estadístics. 

 Existeixen milers de tècniques estadístiques que s’han anat implementant en R, i 

segueixen augmentant. La instal·lació base del programari és ampliable 

mitjançant extensions per realitzar anàlisis específics per infinitat de disciplines. 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
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En aquest projecte s’ha treballat concretament amb RStudio [17], és una interfície de R, 

que permet al usuari treballar amb tres finestres alhora, i resulta més còmode.  

Per dur a terme tot l’anàlisi en aquest projecte és necessari instal·lar el paquet “ca” [19] 

de R, aquest paquet permet realitzar els anàlisis de correspondències simples i múltiples 

amb el software R. 
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7. Anàlisi de resultats 

En aquest projecte es vol estudiar la incidència de diferents factors sobre les pràctiques 

responsables que apliquen les PIMES a Catalunya, en aquest capítol s’explica pas a pas 

l’anàlisi i es mostren els resultats obtinguts. S’apliquen diferents tècniques estadístiques que 

es posen en pràctica amb l’ajuda del RStudio. 

Per una banda s’analitzen totes les respostes de la part 2 del qüestionari, on les 296 

empreses responen a 33 preguntes sobre les pràctiques empresarials de desenvolupament 

sostenible que apliquen en la seva empresa. Aquestes 33 preguntes es separen en 13 

preguntes de medi ambient (taula 7.1), 12 preguntes relacionades amb recursos humans 

(taula 7.2), i per últim, les 8 restants fan referència a l’empresa i la implicació en la comunitat 

(taula 7.3). 

 

BLOC MEDI AMBIENT 

1. Es separen els residus (recuperació de materials: paper, plàstic, vidre i metall). 

2. Es dona prioritat als materials reutilitzables, usats o reciclats. 

3. Es sensibilitza i/o forma als empleats en l’estalvi d’energia i/o d’aigua. 

4. Es dona prioritat a equipaments que consumin menys energia i/o aigua. 

5. Es dona prioritat als vehicles o mitjans de transport menys contaminants i/o s’optimitza la 
xarxa de distribució. 

6. Es recolza als empleats a utilitzar alternatives al cotxe d’ us individual per als seus 
desplaçaments (us compartit del cotxe, transport públic, bicicleta...). 

7. Es contribueix a activitats d’organitzacions involucrades en la protecció del medi ambient. 

8. S’integren criteris mediambientals en las decisions de compra i en l’avaluació de 
proveïdors. 

9. Es consideren aspectes mediambientals en el disseny i desenvolupament de productes o 
serveis a totes les fases del seu cicle de vida (ecodisseny i anàlisi del cicle de vida). 

10. Es consulta als grups d’interès (empleats, proveïdors, clients, creditors...) per a les 
decisions relacionades amb el medi ambient. 

11. S’han establert indicadors que es mesuren (càlcul de riscs, de la contaminació, del 
consum d’energia, dels residus...). 

12. Es comuniquen les accions als grups d’interès externs (web, informe...). 

13. Es comuniquen les accions als grups d’interès interns (reunió amb el personal, intranet, 
informes...). 

Taula 7.1. Preguntes de l’enquesta de la part 2A. 

(Font. Elaboració pròpia.) 
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BLOC RECURSOS HUMANS 

1. Es tracta d’obtenir una gran diversitat entre els empleats (joves, grans, immigrants, 
persones amb discapacitat, persones en reinserció, homes, dones...). 

2. S’organitza la feina considerant les limitacions personals dels empleats. 

3. S’ofereixen beneficis socials i programes d’assegurances. 

4. S’organitzen cursos de formació sobre temes de salut i seguretat a la feina. 

5. Es promou i ajuda als empleats a rebre formació. 

6. S’informa als empleats sobre l’orientació estratègica de l’empresa. 

7. S’involucra als empleats en la presa de decisions. 

8. S’ofereix als empleats una participació als beneficis o en el capital (bonificacions, 
participació accionarial...). 

9. Es consulta als grups d’interès (empleats, proveïdors, clients, creditors, associacions, 
ONG...) per les decisions relacionades amb la gestió dels recursos humans. 

10. S’han establert indicadors que es mesuren (càlcul de despeses de formació, 
absentisme, gestió de carrera professional, equitat, accidents laborals...). 

11. Es comuniquen les accions als grups d’interès externs ( web, informe...). 

12. Es comuniquen les accions als grups d’interès interns (reunió amb el personal, intranet, 
informes...). 

Taula 7.2. Preguntes de l’enquesta de la part 2B. 

(Font. Elaboració pròpia.) 

 

BLOC IMPLICACIÓ EN LA COMUNITAT 

1. Es contribueix a activitats d’organitzacions comunitàries, culturals, esportives o educatives 
(associacions o organismes públics de caràcter social, benèfic, cultural, esportiu o educatiu). 

2. Es consulta als grups d’interès (empleats, proveïdors, clients, creditors, associacions, 
ONG...) per les decisions relacionades amb el desenvolupament local. 

3. S’ofereixen pràctiques i es contribueix a la formació d’estudiants.  

4. S’afavoreix la creació de feina a la regió.  

5. S’afavoreix als proveïdors locals. 

6. S’han establert indicadors que es mesuren (quantitats gastades, temps dedicat, tipus de 
beneficiaris...).  

7. Es comuniquen les accions als grups d’interès externs (web, informe...). 

8. Es comuniquen les accions als grups d’interès interns (reunió amb el personal, intranet, 
informes...). 

Taula 7.3. Preguntes de l’enquesta de la part 2C. 

(Font. Elaboració pròpia.) 
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En segon lloc, s’analitzen aquests resultats conjuntament amb uns factors, per tal de veure 

si aquests últims tenen influència en els resultats de les pràctiques responsables que 

apliquen les PIMES enquestades. En total s’han escollit 15 factors, en els següents aparts 

es detalla cada un d’ells i s’indica la pregunta a la que pertany en el qüestionari. Per altre 

banda, també es veuen les freqüències absolutes de respostes de les empreses per cada 

nivell dels factors que s’estudien. 

7.1. Anàlisi descriptiu 

7.1.1. Les pràctiques responsables 

En aquest apartat s’analitzen més detalladament les 33 respostes esmentades anteriorment. 

Es calculen les taules amb les freqüències relatives en forma de percentatge de les 

respostes que han contestat les empreses a les respectives preguntes. 

Totes les preguntes d’aquest apartat 2 de l’enquesta s’han contestat segons una escala de 

tipus Likert amb 5 nivells, on 1 correspon a la resposta “mai s’aplica” i 5 és “s’aplica 

sistemàticament”. També es dona l’opció a resposta “no aplica a les nostres activitats” 

(NAP), “no sap” (NS) i “no contesta” (NC). En la taula 7.4 es mostren els percentatges de 

respostes de les 296 empreses davant les 33 preguntes. 

 

Blocs 1 2 3 4 5 NAP NS NC 

Apartat 2 29,00% 11,50% 16,15% 16,75% 21,38% 4,95% 0,26% 0,01% 

Taula 7.4. Freqüències relatives de respostes totals de la part 2 de l’enquesta. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs realitzats amb R.) 

En un primer anàlisi general de les respostes d’aquest apartat de l’enquesta, és interessant 

veure que hi ha un percentatge molt petit de respostes NAP,NS i NC. Per tant, el 94,78% 

dels entrevistats donen una resposta dins l’escala del 1 al 5. 

La resposta més contestada per les empreses és el nivell 1, seguidament de la resposta 

amb nivell 5. Moltes PIMES contesten un extrem de resposta com és “mai s’aplica” i en 

segon lloc són majoritàries les respostes de “s’aplica sistemàticament”. Mentre que les 

respostes dels nivells 2,3 i 4 estan pel mig amb percentatges, sent la resposta de nivell 2 la 

menys contestada dins l’escala de Likert. 

En la taula 7.5 es veu més detalladament les respostes segons les pràctiques responsables 

aplicades per àmbit de medi ambient, recursos humans i implicació en la comunitat. 

Aquestes segueixen la mateixa dinàmica de resposta que en l’anterior taula analitzada. Per 

una banda les respostes NAP,NS i NC segueixen sent les minoritàries, i les valoracions 1 

són les majoritàries. Tant en l’àmbit de medi ambient com en recursos humans, els 
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percentatges són bastant igualats, mentre que en el bloc de implicació en la comunitat 

s’observa com la resposta amb nivell 1 té un percentatge considerablement més alt, del 

36,95% front els percentatges de 25,49% i de 27,51% dels altre dos blocs. En canvi, la 

valoració 5 té un percentatge més baix en aquest bloc, del 18,45%. Per tant, amb aquesta 

segona taula, ja es pot extreure com a conclusió que les empreses apliquen més 

sistemàticament pràctiques responsables relacionades amb el medi ambient i recursos 

humans que amb pràctiques d’implicació en la comunitat. 

 

Blocs 1 2 3 4 5 NAP NS NC 

Media ambient 25,49% 11,98% 15,46% 16,63% 22,17% 7,93% 0,34% 0,00% 

Recursos humans 27,51% 11,12% 17,82% 18,10% 22,47% 2,79% 0,17% 0,03% 

Implicació comunitat 36,95% 11,28% 14,78% 14,91% 18,45% 3,38% 0,25% 0,00% 

Taula7. 5. Freqüències relatives de respostes per bloc de la part 2 de l’enquesta. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs realitzats amb R.) 

A continuació, es fa un anàlisi encara més detallat, es calculen els percentatges de resposta 

de cada una de les 33 preguntes del apartat 2 del qüestionari. En general, com passa amb 

les taules anteriors, els percentatges amb respostes NAP,NS i NC són els minoritaris, i les 

respostes amb valoració 1 són les majoritàries. 

 

Preguntes medi 
ambient 

1 2 3 4 5 NAP NS NC 

1 3,04% 4,05% 9,12% 24,66% 58,45% 0,68% 0,00% 0,00% 

2 8,45% 15,54% 15,54% 25,68% 27,70% 6,08% 1,01% 0,00% 

3 9,12% 6,76% 16,89% 22,97% 41,89% 2,36% 0,00% 0,00% 

4 6,08% 5,07% 15,20% 25,00% 43,92% 4,05% 0,68% 0,00% 

5 16,22% 14,86% 23,99% 13,18% 15,88% 15,54% 0,34% 0,00% 

6 39,86% 15,20% 12,50% 10,14% 8,78% 13,51% 0,00% 0,00% 

7 40,20% 18,58% 13,51% 9,80% 11,15% 6,42% 0,34% 0,00% 

8 21,62% 15,20% 19,93% 18,24% 17,57% 7,09% 0,34% 0,00% 

9 16,89% 7,77% 21,28% 16,22% 15,54% 21,96% 0,34% 0,00% 

10 34,12% 18,24% 21,62% 11,49% 8,45% 6,08% 0,00% 0,00% 

11 37,16% 11,82% 12,84% 13,51% 17,57% 6,42% 0,68% 0,00% 

12 54,05% 11,82% 8,45% 9,80% 8,11% 7,43% 0,34% 0,00% 

13 44,59% 10,81% 10,14% 15,54% 13,18% 5,41% 0,34% 0,00% 

Taula 7.6. Freqüències relatives de respostes de les preguntes de medi ambient de la part 2 de l’enquesta. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs realitzats amb R.) 

En el primer bloc de medi ambient (taula 7.6), les 4 primeres preguntes tenen percentatges 

majoritaris, sent la resposta amb nivell 5 la més contestada. S’observa que la primera 

pregunta “se separen els residus” és la que te el percentatge de resposta més elevat en 

aquest bloc, amb un 55,45%. Les preguntes 5 i 9 estarien una mica fora de la línia de 
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respostes, tenint la número 5 un 23,99% de valoracions 3, i la pregunta 9 “es consideren 

aspectes mediambientals en el disseny i desenvolupament de productes i serveis en totes 

les fases del seu cicle de vida” és la que presenta un percentatge més elevat de les 33 

preguntes en resposta NAP, amb un 21,96%. La resta de preguntes d’aquest bloc, les 

presenten com a majoritària la valoració 1, on la 12 en concret, “es comuniquen les accions 

als grups d’interès externs”, presenta un percentatge molt elevat, amb un 54,05%. 

El segon bloc (taula 7.7) esta format per les preguntes relacionades amb les pràctiques 

responsables en l’àmbit de recursos humans. Les 7 primeres preguntes presenten resultats 

elevats a diferents respostes, destaca la pregunta 4 “s’organitzen cursos de formació sobre 

temes de salut i seguretat del treball”, la qual conté el major percentatge en valoració 5, amb 

un 52,36%, per tant, és la pràctica responsable més aplicada sistemàticament per les 

empreses en aquest bloc. Les darreres 5 preguntes es caracteritzen per presentar resultats 

molt elevats amb valoració 1, en concret, ressalten la número 8 “s’ofereix als treballadors 

una participació en els beneficis o el capital de l’empresa” i la pregunta 11 “es comuniquen 

les accions als grups d’interès externs”, per representar uns percentatges de 59,80% i 

57,09% respectivament. 

 

Preguntes recursos 
humans 

1 2 3 4 5 NAP NS NC 

1 10,81% 7,77% 18,58% 29,39% 27,70% 5,07% 0,34% 0,34% 

2 6,08% 5,74% 13,18% 27,70% 43,24% 3,72% 0,34% 0,00% 

3 45,95% 15,20% 13,85% 8,11% 14,19% 2,70% 0,00% 0,00% 

4 5,07% 6,42% 13,85% 21,28% 52,36% 1,01% 0,00% 0,00% 

5 7,09% 4,73% 17,57% 22,64% 47,30% 0,68% 0,00% 0,00% 

6 9,80% 11,15% 24,32% 27,36% 26,01% 1,01% 0,34% 0,00% 

7 13,51% 14,86% 33,45% 23,99% 12,84% 1,35% 0,00% 0,00% 

8 59,80% 11,82% 12,16% 6,76% 4,39% 4,73% 0,34% 0,00% 

9 42,91% 16,89% 21,62% 9,46% 4,73% 4,39% 0,00% 0,00% 

10 37,78% 14,86% 14,19% 17,23% 16,89% 2,36% 0,68% 0,00% 

11 57,09% 14,19% 11,15% 7,77% 5,74% 4,05% 0,00% 0,00% 

12 38,18% 9,80% 19,93% 15,54% 14,19% 2,36% 0,00% 0,00% 

Taula 7.7. Freqüències relatives de respostes de les preguntes de recursos humans de la part 2 de l’enquesta. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs realitzats amb R.) 

I per últim, s’analitza el tercer bloc (taula 7.8), l’empresa i la implicació en la comunitat. 

Aquest apartat esta format per 8 preguntes, 6 de les quals presenten els seus resultats de 

respostes més elevats en la valoració 1 de l’escala, per tant, es pot extreure com a conclusió 

general, que dels tres blocs analitzats aquest és el que presenta una valoració més 

negativa. Només la pregunta 4 “s’afavoreix la creació de llocs de treball a la regió” i la 5 

“s’afavoreix als proveïdors locals” tenen els percentatges més alts amb valoració 5, amb un 
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37,50% i un 35,14% respectivament. La resta de preguntes són valorades més 

negativament, i la número 7 “es comuniquen les accions als grups d’interès externs” amb un 

percentatge molt elevat del 60,14%. 

 

Preguntes implicació 
en la comunitat 

1 2 3 4 5 NAP NS NC 

1 37,84% 13,51% 17,57% 13,51% 13,85% 3,72% 0,00% 0,00% 

2 53,72% 15,20% 13,18% 8,45% 4,39% 5,07% 0,00% 0,00% 

3 27,36% 13,51% 16,55% 14,53% 25,34% 2,70% 0,00% 0,00% 

4 12,16% 6,76% 13,85% 26,69% 37,50% 2,70% 0,34% 0,00% 

5 11,49% 4,73% 18,92% 27,70% 35,14% 2,03% 0,00% 0,00% 

6 45,61% 11,82% 11,82% 12,50% 13,51% 3,72% 1,01% 0,00% 

7 60,14% 13,51% 10,81% 4,39% 6,76% 4,05% 0,34% 0,00% 

8 47,30% 11,15% 15,54% 11,49% 11,15% 3,04% 0,34% 0,00% 

Taula 7. 8. Freqüències relatives de respostes de les preguntes de implic. comunitat de la part 2 de l’enquesta. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs realitzats amb R.) 

7.1.2. Els factors incidents 

En aquest apartat es presenten les freqüències absolutes en diagrames de barres de cada 

un dels factors que s’analitzen en el projecte, com s’ha esmentat anteriorment, en total 

s’estudien 15 factors. Tots els factors que s’estudien són variables categòriques i han estat 

escollits per la Càtedra Mango i pel projectista com variables d’interès a estudiar. A 

continuació es presenta cada un d’ells: 

I. Any de creació (pregunta 1 de l’apartat 5C de l’enquesta) 

Els enquestats contestaven l’any de creació exacte de l’empresa. Per fer l’anàlisi 

s’han classificat les respostes en etapes d’anys segons l’evolució de la RSC al llarg 

de la història explicada en l’apartat 3.2, i s’ha considerat un últim apartat amb les 

PIMES acabades de formar. 

a) 1900 a 1952: Etapa abans del naixement de la RSC. 

b) 1953 a 1975: Etapa de naixement i conceptualització de la RSC. 

c) 1976 a 1990: Etapa de proliferació de definicions i models de la RSC. 

d) 1991 a 2000: Etapa de vinculació amb els grups d’interès. 

e) 2001 a 2014: Etapa del boom de la RSC. 

f) 2011 a 2014: Etapa amb PIMES acabades de formar. 
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En la figura 7.1 es mostra el nombre d’empreses enquestades en funció de l’any de creació 

de la PIME. La majoria d’empreses que responen a l’enquesta estan formades entre els 

anys 1976 i 2000. Per la resta de nivells, el nombre de respostes és menor, sobretot per les 

empreses més antigues i les més noves. 

 

Figura 7.1. Freqüències absolutes de la variable any de creació. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs i diagrames realitzats amb R.) 

II. Província (pregunta 2a de l’apartat 5C de l’enquesta) 

En la figura 7.2 es mostren el nombre d’empreses enquestades en funció de les 

quatre províncies que formen el territori català. Com s’observa, la majoria 

d’empreses enquestades es situen a Barcelona. 

.  

Figura 7.2. Freqüències absolutes de la variable província. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs i diagrames realitzats amb R.) 
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III. Zona (pregunta 2b de l’apartat 5C de l’enquesta) 

Apart de la província, també es considera la localització de l’empresa, segons si es 

situa en zona urbana o rural. En la figura 7.3 es mostren el nombre d’empreses en 

funció de la zona, la majoria es troben en zona urbana. 

 

Figura 7.3. Freqüències absolutes de la variable zona. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs i diagrames realitzats amb R.) 

IV. Sector de l’activitat (pregunta 6a de l’apartat 5C de l’enquesta) 

En la figura 7.4 es mostren els diferents sectors en els que pot operar l’empresa 

enquestada. La majoria d’empreses operen dins el sector dels serveis, i en minoria, 

es troben les empreses que operen dins el sector primari. 

 

Figura 7.4. Freqüències absolutes de la variable sector d’activitat. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs i diagrames realitzats amb R.) 
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V. Exportació (pregunta 7a del apartat 5C de l’enquesta) 

El grau d’exportació es mesura com el percentatge mitjà de les vendes dels últims 

tres anys a l’estranger. En la figura 7.5 es mostren els rangs d’exportació, s’observa 

que més de la meitat de les empreses no exporten. 

 

Figura 7.5. Freqüències absolutes de la variable exportació. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs i diagrames realitzats amb R.) 

VI. Nombre de treballadors (pregunta 2d del apartat 1 de l’enquesta) 

Es consideren el nombre de treballadors que va tenir l’empresa l’any anterior a la 

realització de l’enquesta. Els treballadors es presenten en rangs tal com es mostra a 

la figura 7.6. La majoria de PIMES estan formades entre 10 i 49 treballadors. 

 

Figura 7.6. Freqüències absolutes de la variable nombre de treballadors. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs i diagrames realitzats amb R.) 
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VII. Estructura familiar de l’empresa (pregunta 10b de l’apartat 5C de l’enquesta) 

L’estructura familiar ve donada pel percentatge de capital que pertany al propietari i a 

la seva família. La figura 7.7 mostra que més de la meitat de les empreses 

enquestades son 100% familiars. 

 

Figura 7.7. Freqüències absolutes de la variable estructura familiar. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs i diagrames realitzats amb R.) 

VIII. Formalització de pràctiques (pregunta 9 de l’apartat 5C de l’enquesta) 

Aquesta factor fa referència si la PIME en qüestió forma part d’una associació o grup 

implicat en RSC. Els percentatges de resposta de les empreses es mostren a la 

figura 7.8. La gran majoria d’empreses no pertany a cap associació o grup. 

 

Figura 7.8. Freqüències absolutes de la variable formalització de pràctiques responsables. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs i diagrames realitzats amb R.) 
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IX. Edat del propietari directiu (pregunta 1 de l’apartat 6A de l’enquesta) 

A la figura 7.9 es mostren els percentatges dels rangs d’edat en les quals es troba el 

propietari directiu. La gran majoria de PIMES es troben dirigides per directius entre 

els 45 i 64 anys. 

 

Figura 7.9. Freqüències absolutes de la variable edat del propietari directiu. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs i diagrames realitzats amb R.) 

X. Sexe del propietari directiu (pregunta 2 de l’apartat 6A de l’enquesta) 

En la figura 7.10 es mostra el sexe del propietari directiu. Com es veu en el 

diagrama, 239 empreses de les 296 enquestades estan dirigides per homes, mentre 

que la resta per dones. 

 

Figura 7.10. Freqüències absolutes de la variable sexe del propietari directiu. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs i diagrames realitzats amb R.) 
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XI. Nivell d’estudis del propietari directiu (pregunta 3 de l’apartat 6A de l’enquesta) 

S’han dividit els estudis del propietari directiu de les 296 PIMES segons es mostra a 

la figura 7.11. La majoria d’empreses són dirigides per propietaris amb estudis 

universitaris. 

  

Figura 7.11. Freqüències absolutes de la variable nivell d’estudis del propietari directiu. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs i diagrames realitzats amb R.) 

XII. Beneficis (pregunta 2 de l’apartat 5B de l’enquesta) 

Aquest factor considerar els beneficis (%) obtinguts en els últims tres anys, te 5 

nivells d’una escala del tipus Likert, on 1 és “molt inferior als objectius” i 5 és “molt 

superior als objectius”. La figura 7.12 presenta moltes respostes en els nivells 1,2 i 3. 

 

Figura 7.12. Freqüències absolutes de la variable beneficis. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs i diagrames realitzats amb R.) 
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XIII. Satisfacció dels clients (pregunta 3 de l’apartat 5B de l’enquesta) 

La satisfacció dels clients es mesura amb el mateix criteri que en el cas anterior 

(beneficis). En la figura 7.13 es mostren els resultats. La meitat de les PIMES 

aproximadament responent valorant amb 4 aquesta pregunta. 

 

Figura 7.13. Freqüències absolutes de la variable satisfacció dels clients. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs i diagrames realitzats amb R.) 

XIV. Reputació i imatge (pregunta 4 de l’apartat 5B de l’enquesta) 

La reputació i la imatge de l’empresa es pregunta i es dona opció a resposta com en 

els dos casos anteriors. En la figura 7.14 es mostren els resultats. La meitat de les 

PIMES aproximadament responent valorant amb 4 aquesta pregunta. 

 

Figura 7.14. Freqüències absolutes de la variable reputació i imatge. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs i diagrames realitzats amb R.) 
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XV. Motivació dels treballadors (pregunta 5 de l’apartat 5B de l’enquesta) 

Com en els últims casos, aquest factor requereix el mateix criteri de resposta. En la 

figura 7.15 s’observa com 125 de les 296 empreses enquestades valoren amb un 4, 

per tant, més positivament que negativament. 

 

Figura 7.15. Freqüències absolutes de la variable motivació dels treballadors. 

(Font. Elaboració pròpia. Càlculs i diagrames realitzats amb R.) 

7.2. Anàlisi multivariant en el bloc de medi ambient 

Fins ara s’ha realitzat un anàlisi estadístic descriptiu de les respostes sobre les pràctiques 

responsables que apliquen les PIMES enquestades i sobre els factors incidents que es 

volen estudiar. En aquest apartat, s’analitzen les relacions entre totes aquestes variables, 

per aquest motiu s’aplica un anàlisi de correspondències múltiples (ACM) sobre els resultats 

de l’enquesta. Com s’ha explicat en el capítol anterior, és una tècnica molt útil per treballar 

amb dades categòriques i permet treballar a la vegada amb un conjunt de dades molt grans.  

En aquest projecte l’ACM es divideix en tres anàlisi segons els tres blocs de l’enquesta 

descrits anteriorment: medi ambient, recursos humans i implicació en la comunitat. En 

aquest primer punt s’analitza el bloc de medi ambient, i en els dos següents s’analitzen els 

blocs de recursos humans i implicació en la comunitat.  

La metodologia i procediments aplicats a l’anàlisi és el mateix pels tres blocs analitzats, 

cadascuns d’ells realitzats amb RStudio. Per més informació del codi aplicat en R es pot 

consultar l’annex A i l’annex B d’aquest projecte. 
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7.2.1. ACM de les pràctiques de medi ambient 

En aquest punt es fa un primer anàlisi de correspondències múltiples per veure la relació 

entre les respostes de les 13 preguntes del bloc de medi ambient. Com s’ha explicat en el 

capítol 6, aquest anàlisi es pot realitzar sobre la matriu binària, també coneguda com la 

matriu d’indicadors, o sobre la matriu de Burt. Per poder representar les coordenades de les 

empreses al gràfic es fa l’anàlisi amb la matriu d’indicadors, ja que la matriu de Burt no 

permet representar-les.  

En aquest primer anàlisi amb la matriu d’indicadors s’explica l’anàlisi amb 74 dimensions, en 

el gràfic 7.1 es presenta un gràfic on a l’eix horitzontal hi han representades les dimensions i 

a l’eix vertical els percentatges de les inèrcies per a cada dimensió. Aquest gràfic mostra que 

les primeres dimensions són les que expliquen més inèrcia. 

 

Gràfic 7.1. Dimensió vs inèrcia de l’ACM de  medi ambient. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 

Per la representació gràfica del anàlisi (gràfic 7.2 de la pàg. 42) es presenta la primera 

dimensió amb una inèrcia del 6,8% i la segona dimensió amb una inèrcia del 5,8%, ja que 

són les dues dimensions que expliquen més informació i a la vegada la presentació dels 

diferents punts és clara i entenedora. En total al gràfic es veuen representats 104 punts (8 

opcions de resposta per les 13 preguntes). Cada punt ve etiquetat amb una simbologia on la 

lletra M indica que pertany al bloc de medi ambient, el segon dígit indica el número de 
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pregunta dins d’aquest bloc de medi ambient, i el tercer dígit el nivell de la resposta. Per 

exemple, el punt M1:1 correspon a la resposta 1 de la pregunta 1 del bloc de medi ambient. 

En una primera visió general s’observa que les preguntes s’agrupen per resposta. En la part 

superior del gràfic es troben agrupades la gran majoria de respostes NAP, això significa que 

les empreses que tendeixen a contestar NAP per algunes preguntes ho fan per la resta que 

es troben representades a la mateixa zona. Per altra banda, la zona de punts amb les 

preguntes amb resposta 5 (s’aplica sistemàticament) es troba a la part esquerre superior del 

gràfic. La resta de respostes estan més repartides per la zona inferior del gràfic, per sota 

l’eix horitzontal. Tot i que els punts en aquesta part inferior estan més concentrats que en la 

resta, també es pot veure que les preguntes estan agrupades segons la resposta. Pel que fa  

a les respostes NS i NC no és rellevant comentar-les, ja que el tant per cent de resposta per 

NS és molt petit, en concret del 0,34%, i el de NC és nul. 

La segona dimensió separa les preguntes amb resposta de valoració de 1 a 5, de les 

preguntes contestades amb NAP, mentre que la primera dimensió ordena de dreta a 

esquerra les respostes de l’escala de valoració de 1 a 5. Com més a l’esquerra de l’eix 

horitzontal les empreses donen respostes més positives respecte l’aplicació de la RSC, per 

contra, com més a l’extrem dret les empreses puntuen les seves pràctiques responsables de 

forma més negativa. És important tenir en compte que s’han revisat les preguntes 

formulades pels trets blocs analitzats, per comprovar que a més valoració de resposta de 

l’escala implica una connotació de resposta més positiva, si no fos així, no es podria 

generalitzar per totes les preguntes aquestes conclusions de l’anàlisi. 

Amb punts blaus es veuen representades les empreses, aquesta representació permet 

identificar les empreses que contesten NAP i les empreses que contesten tant valoracions 

positives com negatives pel que fa a l’aplicació de pràctiques responsables. Apart d’això, 

també es pot apreciar que les empreses estan distribuïdes d’una forma bastant uniforme al 

llarg del gràfic en la zona de respostes de 1 a 5, per tant, són poques les empreses que han 

contestat NAP a la majoria de preguntes de l’enquesta. 
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Gràfic 7.2. ACM medi ambient. Dimensió 1 vs 2. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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En aquest projecte es vol estudiar la influència de diferents variables categòriques en els 

resultats de l’aplicació de pràctiques responsables. Per fer-ho, en el punt següent s’afegeix 

cada factor com un punt addicional en l’ACM, abans de fer-ho però, s’ha de solucionar un 

problema, al tractar tantes dades i tenir tants punts al gràfic és difícil analitzar els resultats, 

per tant, s’ha de pensar en reduir el nombre de punts en el gràfic per fer-lo més clar i 

entenedor. Donat que el que té més interès és veure les puntuacions de les PIMES amb 

l’escala de valoració de 1 a 5, s’ha optat per treure les respostes NAP,NS i NC. També es 

poden treure perquè tenen uns percentatges de resposta més baixos que la resta, en el cas 

que no fos així, aquesta simplificació no es podria plantejar i segurament s’haurien d’estudiar 

per separat. D’aquesta forma es simplifica la representació del ACM, on passa de un gràfic 

amb 104 punts a un amb 65 punts (gràfic 7.4). 

Aquesta vegada les dimensions que presenta l’anàlisi són 52. En el gràfic 7.3 es presenta el 

gràfic de les dimensions amb els seus respectius percentatges d’inèrcia explicada. 

 

Gràfic 7.3. Dimensió vs inèrcia de l’ACM de  medi ambient sense NAP,NS i NC. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 

Igual que en el cas anterior, les dimensions escollides per la representació en el gràfic 7.4 de 

la pàgina següent, són la primera dimensió amb un 9,6% d’inèrcia i la segona dimensió amb 

un 7,7% d’inèrcia. A la part superior del gràfic 7.4 s’observa que les preguntes amb valoració 

5 s’agrupen a la part esquerra, mentre que les més negatives en quan a l’aplicació de 

pràctiques, les de valoració 1, s’agrupen a la part dreta. La resta de respostes es situen a la 
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part inferior del gràfic. La dimensió 1 explica la classificació d’aquestes valoracions, de dreta 

a esquerra les respostes s’agrupen de més negatiu a més positiu.  

És interessant veure que totes les preguntes amb resposta 1 i 5 estan agrupades, per tant, 

totes les empreses que apliquen sistemàticament alguna de les pràctiques ho tendeixen a 

fer amb les altres, mentre que totes les que no apliquen mai pràctiques de medi ambient 

també tendeixen a no aplicar-les a la resta. La resta de valoracions es troben a la part 

inferior del gràfic, per sota l’eix horitzontal. Els punts es troben situats d’una forma més 

densa que en el cas de les valoracions 1 i 5, tot i així es pot apreciar que esta agrupats per 

valoració, de tal manera que el total de punts dibuixen una forma de V, on l’extrem dret 

superior estan les valoracions 1, i es va avançant resseguin la V i pujant de valoració fins 

arriba al extrem esquerra superior, on es troben les valoracions més altes. 

Com en el cas anterior, en blau es representen les empreses. En el gràfic s’observa una 

distribució bastant uniforme de les PIMES, i permet identificar d’una forma molt clara les 

empreses que apliquen més sistemàticament pràctiques responsables en relació al medi 

ambient de les que no. 
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Gràfic 7.4. ACM medi ambient sense respostes NAP,NS i NC. Dimensió 1 vs 2. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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7.2.2. Incidència de factors en l’ACM de medi ambient 

En aquest subapartat s’estudia la influència dels 15 factors sobre les pràctiques aplicades en 

les PIMES en relació al medi ambient. Per fer-ho s’afegeix cada factor com un punt 

addicional en l’ACM analitzat anteriorment sense les respostes NAP,NS i NC.  

És important esmentar, que alguns factors també tenen respostes NAP,NS i NC, però per 

veure la incidència no s’han tingut en compte donat que els percentatges de resposta, com 

s’ha observat en el anàlisi descriptiu, són molt baixos. El mateix procediment d’anàlisi 

s’aplica pel bloc de recursos humans i pel d’implicació en la comunitat, que s’analitzen als 

següents apartats. 

Com s’ha comentat en el punt 7.2.1, la dimensió 1 explica les valoracions de l’escala de 

Likert de 1 a 5, per tant, per dur a terme la prova de significació es projecten els punts de les 

296 empreses sobre l’eix horitzontal (dimensió 1), per tant aquesta primera dimensió 

s’utilitza com una variable índex per les bones pràctiques. A continuació es fa un anàlisi 

comparant les coordenades de les empreses en funció dels factors per veure si són 

significatius o no. Per fer-ho s’utilitzen dos mètodes, la prova T-Student en el cas que la 

variable categòrica tingui dos nivells, o un anàlisi de variància (ANOVA) en el cas que la 

variable categòrica estudiada tingui més de dos nivells. A la taula 7.9 es mostren els p-valors 

obtinguts. 

 

  Estudi P-valor 

Any de creació ANOVA 0,3972 

Província ANOVA 0,6192 

Zona T-Student 0,6165 

Sector de l’activitat ANOVA 0,2756 

Exportació ANOVA 0,1648 

Nombre de treballadors ANOVA 0,0890 

Estructura familiar ANOVA 0,0764 

Formalització de pràctiques T-Student 0,0005 

Edat del propietari ANOVA 0,1431 

Sexe del propietari T-Student 0,4069 

Nivell d’estudis del propietari ANOVA 0,9106 

Beneficis ANOVA 0,0302 

Satisfacció dels clients ANOVA 0,1223 

Reputació i imatge ANOVA 0,0095 

Motivació dels treballadors ANOVA 0,0251 

 

Taula 7.9. Proves de significació dels factors incidents i les pràctiques de medi ambient. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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Els p-valors permeten refusar o no la hipòtesi nul·la (Ho), que en aquest cas, pels 15 factors 

es planteja la següent: “Les pràctiques responsables aplicades en relació al medi ambient 

no depenen del valor de la variable categòrica X, on X fa referència a cada factor”. 

Els p-valors de la taula indiquen els graus de significació per cada factor. Generalment, 

aquest llindar s’agafa al voltant del 5%. Per tant, per p-valors inferiors al 0,05 el factor al que 

li correspon seria significatiu i refusar la hipòtesi nul·la (H0). Si més no, s’observen 

determinat factors amb p-valors també molt baixos i que es consideren interessants estudiar 

amb més detall en aquest projecte, per tant, s’ha considerat estudiar com a significatius tots 

aquells p-valors per sota del 10%. Dins aquest llindar es troben els següents factors: 

 Nombre de treballadors. 

 Estructura familiar. 

 Formalització de pràctiques. 

 Beneficis. 

 Reputació i imatge. 

 Motivació dels treballadors. 

Fins ara s’ha vist que aquests 6 factors tenen un poder d’influència elevat sobre les 

pràctiques responsables en relació del medi ambient aplicades a les PIMES catalanes de la 

mostra. Però ara s’ha de veure com influeixen, si negativament o positivament en funció del 

nivell de cada variable categòrica. Per fer-ho es representen els punts addicionals dels 

diferents nivells de cada variable que s’ha considerat significativa en el gràfic de l’ACM. Per 

fer una lectura més clara es distribueix la representació en dos gràfics, en el gràfic 7.5 es 

representen els factors: nombre de treballadors, formalització de pràctiques i estructura 

familiar, i en el gràfic 7.6 es representen els factors: beneficis, reputació i imatge i motivació 

dels treballadors. 

Pel nombre de treballadors amb 6 nivells diferenciats s’observa clarament que les empreses 

amb més treballadors, punts “50 a 99”, “100 a 199” i “200 i més” es situen a la part esquerre 

del gràfic, on estan les valoracions 4 i 5. Per contra, els les empreses amb menys 

treballadors tendeixen a la `part dreta del gràfic. Per tant, les empreses amb major nombre 

de treballadors apliquen més pràctiques responsables de medi ambient. 

Referent a la formalització de les pràctiques responsables també es veu una clara 

diferenciació entre la situació del “SÍ” i del “NO”, el nivell de resposta “SÍ” esta en el quadrant 

superior esquerre del gràfic, on es troben les valoracions més altes amb 5, a diferència del 

“NO” que es troba més situat a la dreta. Per tant, com a conclusió per aquesta variable 

categòrica també es pot afirmar que les PIMES que formalitzen les seves pràctiques RSC 
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tenen clarament valoracions més positives en quan l’aplicació d’aquestes en relació al medi 

ambient. 

En el tercer factor representat en el gràfic 7.5, l’estructura familiar, les empreses amb 0% i 

100% es mostren a l’esquerre del gràfic, mentre que la resta de nivells a la dreta. Amb 

aquest anàlisi es pot dir que les PIMES amb una estructura familiar del 100% o del 0% 

mostren pràctiques responsables més aplicades sistemàticament front les empreses que 

tenen repartit el seu capital entre familiar i no familiars. Tot i així, no és un resultat tant clar 

com en les dues variables anteriors, es veurà en el següent punt com es comporta amb el 

següent anàlisi. 

En el gràfic 7.6, es veuen representats els darrers tres factors significatius en aquest bloc. 

Les variables categòriques sobre els beneficis i la motivació dels treballadors no presenten 

un comportament gaire concloent. En canvi, reputació i imatge si que mostra uns resultats 

més clars. Les empreses amb major valoració de la reputació i la imatge presenten 

valoracions en aplicació de pràctiques RSC en medi ambient més elevades. 
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Gràfic 7.5. ACM medi ambient amb factors (primer anàlisi). Dimensió 1 vs 2. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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Gràfic 7.6. ACM medi ambient amb factors (segon anàlisi). Dimensió 1 vs 2.. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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7.2.3. Taula concatenada de medi ambient 

En aquest apartat s’aprofundeix en la relació dels factors que s’han vist significatius i les 

pràctiques RSC. Aquesta vegada no es fa amb punts addicional, sinó que es calcula la taula 

concatenada dels factors anteriors que han obtingut un p-valor inferior al 0,1 i s’aplica 

l’anàlisi de correspondències (AC) sobre la taula concatenada. Aquest anàlisi enfoca amb 

més detall les relacions amb els factors incidents amb les preguntes de les pràctiques 

responsables, a diferència del anàlisi ACM que busca la relació entre les variables 

preguntes. I pot ajudar a extreure uns resultats més clars o per contra, a descartar la 

influència, amb les variables que en l’ACM no es veia suficientment clar. 

Perquè la representació gràfica no sigui caòtica amb tantes variables, s’elaboren dues taules 

concatenades i s’analitzen per separat els gràfics de cada una d’elles perquè sigui més clara 

la lectura. El gràfic 7.7 mostra els resultats de l’anàlisi de la primera taula concatenada amb 

les variables categòriques: nombre de treballadors, formalització de pràctiques i estructura 

familiar. El segon gràfic, el 7.8, presenta els resultats dels segon anàlisi de la taula 

concatenada amb les variables: beneficis, reputació i imatge i motivació dels treballadors. 

Les inèrcies que apareixen amb aquest anàlisi són menors en comparació al del ACM, en 

l’anàlisi de la primera taula apareixen 12 dimensions, i en el de la segona 13 dimensions. És 

correcte donat que les taules concatenades que s’analitzen tenen una dimensió de 13x65 i 

de 14x65 respectivament, i el nombre màxim de dimensions ve determinat per 

𝑚í𝑛 (𝑛𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠, 𝑛𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑒𝑠) − 1. En aquest subapartat ja no es representa amb un 

gràfic les dimensions i els percentatges d’inèrcia explicats com s’ha fet amb l’ACM, perquè la 

forma seria la mateixa, les primeres dimensions els s’hi correspondria els majors 

percentatges d’inèrcia i aquests anirien disminuint, fins arriba a l’última dimensió on la suma 

acumulada de tots els percentatges seria igual al 100%. 

En ambdós gràfics es representen les dimensions 1 i 3, ja presenten una lectura molt més 

entenedora per analitzar els resultats. Al primer anàlisi (gràfic 7.7), la primera dimensió 

presenta una inèrcia del 43,3% i la tercera una inèrcia del 10,6%. Al segon anàlisi (gràfic 7.8) 

la primera dimensió presenta una inèrcia del 33,5% i la tercera una inèrcia del 12,3%. 

Cal destacar, com a una primera observació general, que les respostes referents a les 

bones pràctiques responsables, no mostren una agrupació tant clara per valoracions, com 

passava en l’ACM, estan més barrejades. És normal ja que aquest anàlisi permet treure 

conclusions sobre aquestes pràctiques amb els diferents factors, però no permet treure 

conclusions ni es poden fer associacions entre les variables referent a l’aplicació de RSC. 
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Pel que fa al nombre de treballadors, s’observa que els nivells “50 a 99” i “100 a 199”  estan 

situats a la part dreta del gràfic, molt propers a preguntes amb valoracions altes de 4 i 5. La 

resta de nivells es troben situats a l’esquerre, on es presenten les valoracions menors de 1 a 

3.  La resta d’aquests nivell correspon a les empreses que tenen menys de 100 treballadors, 

exceptuant les empreses que estan amb 200 o més treballadors que es troben a la part 

cèntrica del gràfic, i no presenten valoracions altes. Però com s’ha vist en l’anàlisi descriptiu, 

només 3 empreses que l’enquesta pertanyien en aquest grup, per tant no és una mostra 

molt representativa dins l’estudi, i aquest punt no seria gaire influent.  En conclusió, es pot 

dir que, com s’ha vist en l’ACM, que les empreses amb major nombre de treballadors 

apliquen més sistemàticament bones pràctiques responsables en medi ambient. 

Les formalitzacions de les pràctiques com s’havia vist anteriorment en l’ACM, manté el 

mateix comportament, les PIMES amb les pràctiques formalitzades apliquen més 

sistemàticament pràctiques responsables de caràcter medi ambiental que les que no tenen 

les pràctiques RSC formalitzades. Com s’observa en el gràfic 7.7, la distància entre elles és 

molt gran, el “SÍ” esta representat a l’extrem dret, i el “NO” a l’extrem esquerre. 

Per altre banda, l’estructura familiar de l’empresa, sembla ser que no es pot extreure uns 

resultats gaire concloents. Es podria afirma, tal com hem vist en el gràfic de l’ACM també, 

que les empreses amb un 100% d’estructura familiar presentaria més bones pràctiques que 

la resta. També cal considerar que per aquest factor té un p-valor de 0,0764, això representa 

un 7,64% que no és dels p-valors més baixos, per tant, es pot considerar, donat que no es 

veuen conclusions molt clares ni amb l’ACM ni fent l’anàlisi de la taula concatenada, que 

aquest factor no és molt influent. 

En el gràfic 7.8 es veu que les PIMES on els entrevistats han puntual amb 5 els beneficis, la 

reputació i, la imatge i la motivació dels treballadors presenten pràctiques més favorables. 

Pel que fa als altres nivells de beneficis i de reputació i imatge, els punts es situen propers a 

les pràctiques en funció de la seva valoració, és a dir, es veu un comportament que a més 

beneficis i, reputació i imatge, més bones pràctiques responsables. En els nivells de 

motivació dels treballadors, s’observa que la valoració 1 es presenta a la part dreta superior, 

propera a les bones pràctiques, és bastant incoherent donat que els altres nivells es 

comporten de manera similar als altres factors és a dir, a major valoració de la satisfacció 

dels clients majors bones pràctiques. Aleshores si s’analitza la figura 7.15 del anàlisi 

descriptiu, es veu com només 5 empreses han contestat a aquesta valoració 1 d’aquest 

factor, és un nombre tant petit dins la mostra que aquest punt es podria descartar en l’anàlisi 

i per tant, els tres factors analitzats en aquest gràfic es podrien considerar influents en 

l’aplicació de pràctiques responsables en medi ambient, on les PIMES que han contestat 

majors valoracions d’aquests factors presenten majors aplicacions de pràctiques RSC en 

medi ambient. 
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Gràfic 7.7. AC taula concatenada medi ambient (primer anàlisi). Dimensió 1 vs 3. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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Gràfic 7.8. AC taula concatenada medi ambient (segon anàlisi). Dimensió 1 vs 3. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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7.3. Anàlisi multivariant en el bloc de recursos humans 

7.3.1. ACM de les pràctiques de recursos humans 

En aquest segon apartat es realitza el mateix estudi que en l’apartat anterior però l’anàlisi és 

sobre els resultats obtinguts de l’enquesta en la part de recursos humans, formada per 12 

preguntes. 

En aquest primer anàlisi amb la matriu d’indicadors s’explica l’anàlisi amb 66 dimensions. 

Per la representació gràfica del anàlisi (gràfic 7.9) es presenta la primera dimensió amb una 

inèrcia del 8,5% i la segona dimensió amb una inèrcia del 6,4%, ja que són les dues 

dimensions que expliquen més informació i a la vegada la presentació dels diferents punts 

és clara i entenedora. En total al gràfic es veuen representats 96 punts (8 opcions de 

resposta per les 12 preguntes). En aquest cas, seguint la mateixa metòdica que en els 

gràfics anteriors, s’ha abreviat cada pregunta amb la lletra R per indicar que pertany a 

aquest bloc de recursos humans, i seguit del número de pregunta que li correspon al 

qüestionari amb la corresponen resposta. 

En els resultats de l’ACM d’aquest bloc, a diferència del anterior (bloc de medi ambient) les 

respostes amb valoració 1,2,3,4 o 5 es concentren en una regió més petita en la part dreta 

de la representació, d’una forma molt més concentrada, fet que dificulta veure les relacions 

entre elles. Tot i així, es pot observa dins d’aquesta zona, que les respostes amb valoració 

més positiva front l’aplicació de pràctiques responsables (nivell 5) es troben a la part 

superior, i a mesura que es baixa per l’eix vertical es troben les altres valoracions en sentit 

descendent, fins a arribar a les de valoració 1, que es situen a la part més inferior. Per altra 

banda, totes les respostes NAP de les 12 preguntes, s’agrupen a la part esquerra d’una 

forma més dispersada. 

En aquest cas, la primera dimensió separa les preguntes amb resposta de valoració de 1 a 

5, de les preguntes contestades amb NAP. I en canvi, la segona dimensió ordena de baix a 

dalt les respostes de l’escala de valoració de 1 a 5. Com més a la part superior es situa 

l’empresa, significa que aplica d’una forma més sistemàtica pràctiques responsables en 

l’àmbit de recursos humans, per contra, com més a l’extrem esquerra de l’eix horitzontal es 

troba, contesta a la majoria de preguntes NAP. 

En blau es veuen representades les empreses. S’observa una major concentració a la part 

dreta on es troben les preguntes amb resposta puntuada, i poques PIMES es situen a 

l’esquerre del gràfic. Es pot identificar fàcilment les empreses que contesten NAP i 5. 
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Gràfic 7.9. ACM recursos humans. Dimensió 1 vs 2. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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En aquest apartat es té el mateix problema que en el cas anterior, per veure com influeixen 

els diferent factors s’afegiran com punts addicionals en el següent subapartat, i es té els 

punts del gràfic massa concentrats per poder extreure conclusions clares. Per aquest motiu, 

es simplifica l’anàlisi treien les respostes NAP,NS i NC. L’AMC passa de tenir representats 

96 punts a tenir-ne només 60. 

Les dimensions que presenta aquest anàlisi són 48 dimensions. Igual que en el cas anterior, 

es representa en el gràfic 7.10 les primeres dues dimensions, la primera dimensió presenta 

un 8,8% de la inèrcia i la segona dimensió presenta un 7,4% de la inèrcia. 

Ara els punts estan molt dispersats, això facilita molt més l’anàlisi. A la part inferior del gràfic 

i lleugerament a la part esquerra de l’eix vertical s’observa les preguntes amb valoració 1, 

mentre que les més positives en quan a l’aplicació de pràctiques, les de valoració 5, 

s’agrupen a la part dreta a l’alçada de l’eix horitzontal. La resta de respostes es situen a la 

part superior de l’eix horitzontal. La dimensió 1 explica la classificació d’aquestes 

valoracions, de dreta a esquerra les respostes van de més positiu a més negatiu, sobretot 

amb les respostes 3,4 i 5. Les restants, 1 i 2 estarien a la mateixa posició de l’eix horitzontal, 

i es diferenciarien més per la segona dimensió. 

Per aquest gràfic, les empreses es presenten d’una forma molt més distribuïda que en 

l’anterior, és lògic donat que s’han eliminat les respostes NAP,NS i NC. També es pot 

observar que els punts no es presenten tant concentrats en una mateixa zona, fet que 

permet identificar, si fos necessari per al investigador, cada una d’elles fàcilment i analitzar 

respecte quines variables es situa més pròxima. 
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Gràfic 7.10. ACM recursos humans sense respostes NAP,NS i NC. Dimensió 1 vs 2. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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7.3.2. Incidència de factors en l’ACM de recursos humans 

En aquest apartat s’ha realitzat la mateixa metodologia d’anàlisi que en el apartat de medi 

ambient. Per tant, s’han realitzat proves de significació de les coordenades de les PIMES 

projectades en la dimensió 1 pels 15 factors. A la taula 7.10 es mostren tots el p-valors 

obtinguts. 

 

  Estudi P-valor 

Any de creació ANOVA 0,8417 

Província ANOVA 0,0989 

Zona T-Student 0,0592 

Sector de l’activitat ANOVA 0,0372 

Exportació ANOVA 0,4893 

Nombre de treballadors ANOVA 0,3186 

Estructura familiar ANOVA 0,0972 

Formalització de pràctiques T-Student 0,0053 

Edat del propietari ANOVA 0,0789 

Sexe del propietari T-Student 0,6392 

Nivell d’estudis del propietari ANOVA 0,4826 

Beneficis ANOVA 0,2035 

Satisfacció dels clients ANOVA 9,9e-07 

Reputació i imatge ANOVA 2,4e-07 

Motivació dels treballadors ANOVA 0,0022 

 

Taula 7.10. Proves de significació dels factors incidents i les pràctiques de recursos humans. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 

Com s’ha comentat anteriorment, per acceptar la significació del factor en qüestió, es té en 

compte un p-valor inferior al 10%. En aquest bloc apareixen com influents un total de 9 

factors, més que en el cas anterior de medi ambient. Els factors significatius que s’analitzen 

en l’AMC de recursos humans són els següents: 

 Província. 

 Zona. 

 Sector de l’activitat. 

 Estructura familiar. 

 Formalització de les pràctiques. 

 Edat del propietari. 

 Satisfacció dels clients. 
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 Reputació i imatge. 

 Motivació dels treballadors. 

Per fer els gràfics més entenedors es divideix la representació amb els punts addicionals en 

tres gràfics. En el gràfic 7.11 es representen les variables categòriques: província, zona i 

edat del propietari. En el segon anàlisi, el gràfic 7.12, es representen factors: formalització 

de pràctiques, estructura familiar i sector de l’activitat. I per últim, en el gràfic 7.13 apareixen 

les variables: satisfacció dels clients, reputació i imatge i motivació dels treballadors. 

Pel que fa a la variables categòrica de província, s’aprecia que les empreses situades a 

Barcelona i Lleida es troben properes a les valoracions més altes de les pràctiques amb 5. 

Girona, es molt pròxima a les valoracions amb 4, no es pot considerar que les empreses de 

Girona presentin més bones pràctiques que les de Barcelona i Lleida, però tenen unes 

valoracions molt positives. Pel que fa a Tarragona, és la província que presenta les 

valoracions de pràctiques més baixes. 

En quan a la localització de la PIME, la zona urbana es troba més a la dreta del gràfic que la 

rural. Per tant, amb aquest factor es pot concloure que les empreses localitzades en zona 

urbana presenten valoracions més altes que les localitzades en zona rural. 

Si s’observa els diferents nivells d’edat del propietari les franges d’edat “25 a 34” i “35 a 44” 

es diferencien de la resta per estar situades lleugerament més a l’esquerra. Per tant, es 

troben més properes a valoracions 3. Pel que fa als dos nivell de franges de “45 a 54 “ 

i “65 o més”, es troben més properes a les zones del gràfic més properes a valoracions 4 i 5. 

El nivell restant que queda valorar, és el que fa referència a les edats compreses entre “55 a 

64”, esta molt proper a la zona 1. Per tant, per aquest factor no es pot concloure. Aquest 

últim nivell que s’aparta del 1 té un percentatge de respostes altes, i no és possible 

descartar-lo del estudi. Per altra banda, el valor obtingut per aquesta variables categòrica és 

del 0,0789, això suposo un 7,89%, tot i que esta per sota del 10%, que és el que es 

considera no és dels p-valors més baixos, per tant, aquest factor no es considera com a 

significant. 

En el segon gràfic 7.12 clarament es veu diferenciat que les empreses que formalitzen les 

seves pràctiques responsables apliquen més sistemàticament pràctiques responsables en 

relació als recursos humans en comparació a les empreses que no les formalitzen. Com en 

el cas de medi ambient, era d’esperar i lògic aquest resultat. 

Pel que fa a l’estructura familiar de l’empresa, las PIMES amb un capital de 50% familiar 

presenten valoracions més properes a 1 que la resta. I en canvi, les empreses amb un 0% 

presenten més bones pràctiques. Pel que fa a la resta de nivells es troben més agrupats al 

centre del gràfic. Per aquest factor, sembla que el nivell 0% és el que més es diferencia de 
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la resta, i les PIMES sense estructura familiar tenen bones pràctiques, però és difícil extreure 

una conclusió clara per la resta dels nivells, i en general per aquest factor. El p-valor obtingut 

és del 9,72%, és bastant elevat, per tant no es considera significant aquest factor. 

En el sector de l’activitat les PIMES dins el grup del sector primari presentarien resultats més 

baixos en quan a l’aplicació de pràctiques front els altres sectors. Pel que fa a la resta, el 

sectors de serveis i de producció de bens són els dos que presenten pràctiques més bones 

pràctiques en relació als recursos humans. 

Pel que fa a l’últim gràfic, es presenten els factors de satisfacció dels client, reputació i 

imatge i motivació dels treballadors. Com era d’esperar les respostes amb 5, és a dir, a que 

s’han superat amb altes expectatives els objectius, estan a la zona de les valoracions de 5 

de les pràctiques. En les variables categòriques de reputació i imatge, i de motivació dels 

treballadors, s’observa un comportament bastant clar, que a major valoracions d’aquests 

factors, les empreses presenten més bones pràctiques. El tercer factor, satisfacció dels 

clients, no és tant clar, perquè un dels nivells baixos, el S2 es troba molt proper a les 

pràctiques valorades amb 5, però si s’observa la figura 7.13 de l’anàlisi descriptiu es veu 

com només 4 empreses han contestat aquest nivell del factor, per tant, és una representació  

dins la mostra tant baixa que es podria eliminar el punt de l’anàlisi. Aleshores, eliminant 

aquest punt, es pot concloure pels tres factors analitzats en el gràfic 7.13, que a més 

valoracions en aquests factors, més bones pràctiques responsables s’apliquen dins el bloc 

de recursos humans. 
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Gràfic 7.11. ACM recursos humans amb factors (primer anàlisi). Dimensió 1 vs 2. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.)
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Gràfic 7.12. ACM recursos humans amb factors (segon anàlisi). Dimensió 1 vs 2. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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Gràfic 7.13. ACM recursos humans amb factors (tercer anàlisi). Dimensió 1 vs 2.. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.)
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7.3.3. Taula concatenada de recursos humans 

En aquest apartat s’aprofundeix en la relació dels factors que s’han vist significatius i les 

pràctiques RSC. Com en el cas de medi ambient, es calcula la taula concatenada dels 

factors anteriors que han obtingut un p-valor inferior al 0,1 i s’aplica l’anàlisi de 

correspondències (AC) sobre la taula concatenada. 

Seguint la mateixa metòdica que en medi ambient, s’elaboren dues taules concatenades i 

s’analitzen per separat els gràfics de cada una d’elles perquè sigui més clara la lectura. El 

gràfic 7.14 mostra els resultats de l’anàlisi de la primera taula concatenada amb les variables 

categòriques: província, zona, sector de l’activitat, estructura familiar i formalització de 

pràctiques. El segon gràfic, el 7.15, presenta els resultats dels segon anàlisi de la taula 

concatenada amb les variables: edat del propietari, satisfacció dels clients, reputació i imatge 

i motivació dels treballadors. 

Les inèrcies que apareixen amb aquest anàlisi són menors en comparació al del ACM, en 

l’anàlisi de la primera taula apareixen 16 dimensions, i en el de la segona 18 dimensions. 

Com s’ha comentat amb medi ambient, és correcte ja que les taules concatenades que 

s’analitzen tenen una dimensió de 17x60 i de 19x60 respectivament. 

En ambdós gràfics es representen les dimensions 1 i 2, ja presenten una lectura molt més 

entenedora per analitzar els resultats. Al primer anàlisi (gràfic 7.14), la primera dimensió 

presenta una inèrcia del 28,6% i la segona una inèrcia del 14 %. Al segon anàlisi (gràfic 

7.15) la primera dimensió presenta una inèrcia del 46,1% i la segona una inèrcia del 14,4%. 

Pel que fa a la variable categòrica província s’observa, igual que s’ha vist en l’ACM, que les 

empreses de Barcelona i Lleida presenten bones pràctiques. Però en aquest gràfic Girona 

s’aparta molt de la resta de punts. El p-valor que s’havia calculat per aquest factor és d’un 

9,89%, bastant elevat. Donat que no es veuen resultats clars amb els dos anàlisi aquesta 

variable no es considera influent. 

Pel que fa al factor zona, es segueix observant com en l’ACM, que les empreses situades en 

zona urbana presenten majors bones pràctiques que les de zona rural. En el gràfic es veu 

com en punt de zona urbana esta situa més a l’esquerra del gràfic que el punt de la zona 

rural, on s’agrupen la majoria de les valoracions altes. 

Els sectors de producció de bens i serveis també es situen a la part esquerre del gràfic, per 

tant, les PIMES que treballen en aquests sectors apliquen més sistemàticament pràctiques 

responsables, que les empreses del sectors primari i del comerç. D’aquests dos sectors 

últims, el primari és el que presenta pitjors valoracions, les empreses dins d’aquest sector no 

aplicarien mai pràctiques responsables dins el bloc de recursos humans. 
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Les empreses sense una estructura familiar presenten millors bones pràctiques que la resta 

amb diferència. Però és difícil veure un comportament per la resta de nivells, no es podria 

treure com a conclusió que aquest factor és influent. 

Respecte la formalització de pràctiques una vegada més, s’observa com la formalització 

afavoreix l’aplicació en pràctiques responsables de recursos humans. 

Les empreses dirigides per directius de franges d’edat superior presenten més bones 

pràctiques que els directius més joves. Així es reflexa en el gràfic 7.15, on s’observa que les 

franges amb menys edat, “25 a 34” i “35 a 44”, es situen a la part esquerre del eix vertical, 

on predominen les pràctiques amb puntuacions 2 i 3. Per contra, la resta de nivells es situa 

lleugerament a la dreta de l’eix vertical, sent els directius de “45 a 54” els que presenten 

millors resultats en quant a l’aplicació de bones pràctiques. 

Els tres factors restants presenten un comportament similar. Les valoracions més altes amb 

5 de les variables satisfacció dels clients, reputació i imatge i motivació dels treballadors es 

troben a la part dreta del gràfic, i es diferencien clarament de la resta de nivells. Es troben 

molt propers a les respostes 5 de les pràctiques responsables. Els punts S1, S2, R2 i M1 es 

troben a la part superior del gràfic, molt apartats de la rests de punts. Amb l’anàlisi descriptiu 

s’ha mostrat que aquests nivells de factors els s’hi correspon una freqüència absoluta de 

1,4,6 i 5 respectivament. Són valors molt petits dins la mostra, per tant, aquest punts es 

podrien eliminar d’aquest anàlisi. Observant els altres nivells, sense tenir en compte aquests 

últims, es pot concloure pels tres factors que a majors valoracions d’aquests factors, més 

apliquen sistemàticament pràctiques RSC les empreses. 
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Gràfic 7.14. AC taula concatenada recursos humans (primer anàlisi). Dimensió 1 vs 2. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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Gràfic 7.15. AC taula concatenada recursos humans (segon anàlisi). Dimensió 1 vs 2. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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7.4. Anàlisi multivariant en el bloc d’implicació en la 

comunitat 

7.4.1. ACM de les pràctiques d’implicació en la comunitat 

A continuació es realitza l’anàlisi del tercer i últim bloc, el de les pràctiques responsables de 

l’empresa amb la implicació en la comunitat, format per 8 preguntes. 

En aquest primer anàlisi amb la matriu d’indicadors s’explica l’anàlisi amb 44 dimensions. 

Per la representació gràfica del anàlisi (gràfic 7.16) es presenta la primera dimensió amb 

una inèrcia del 9,1% i la segona dimensió amb una inèrcia del 7,9%, ja que són les dues 

dimensions que expliquen més informació i a la vegada la presentació dels diferents punts 

és clara i entenedora. En total al gràfic es veuen representats 96 punts (8 opcions de 

resposta per les 12 preguntes). Com en els dos anàlisis anteriors, s’ha abreviat cada 

pregunta amb la lletra I per indicar que pertany a aquest bloc, i seguit del número de 

pregunta que li correspon al qüestionari. Es veuen representats 64 punts (8 opcions de 

resposta per les 8 preguntes). 

El gràfic fet amb R és molt semblant en la forma de dispersió al vist de recursos humans 

(gràfic 7.9). Les respostes amb valoració 1,2,3,4 o 5 es concentren en una regió més petita, 

en la part dreta del gràfic d’una forma molt més densa, mentre que les respostes NAP es 

concentren a l’esquerra de l’eix vertical, juntament amb les valoracions 2 de les preguntes 4 i 

5, que es separen una mica de la resta. A diferència del bloc estudiat anteriorment, en 

aquest cas, les valoracions més positives de l’aplicació de pràctiques responsables (5) es 

troben a la part inferior de la zona dreta del gràfic, i a mesura que es puja per l’eix vertical es 

troben les altres valoracions en sentit ascendent, fins a arribar a les de valoració 1, que es 

situen a la part més superior. Una vegada més que les respostes estan agrupades. 

La primera dimensió separa les preguntes amb resposta de valoració de 1 a 5, de les 

preguntes contestades amb NAP, i la segona dimensió, ordena de dalt a baix les respostes 

de l’escala de valoració de 1 a 5. Com més a la part inferior es situa l’empresa, aplica d’una 

forma més sistemàtica pràctiques responsables en l’àmbit de implicació en la comunitat, per 

contra, com més a l’extrem esquerra de l’eix horitzontal es trobi ha contestat més preguntes 

amb NAP. 

S’han representat amb un punt blau les empreses. La majoria de PIMES es concentren amb 

les respostes 1,2,3,4 i 5, i són poques les empreses queden apartades en la part de 

respostes NAP del gràfic. Per tant, en aquest gràfic és fàcil identificar les empreses que 

contesten amb respostes de l’escala del 1 al 5, de les que contesten amb NAP..
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Gràfic 7.16. ACM implicació en la comunitat. Dimensió 1 vs 2. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.)



Responsabilitat Social Corporativa en les PIMES catalanes  Pàg. 71 

 

Igual que en els dos casos anteriors, es simplifica l’anàlisi treien les respostes NAP,NS i NC. 

L’AMC passa de tenir representats 64 punts a tenir-ne només 40. 

Les dimensions que presenta aquest anàlisi són 32 dimensions. Igual que en els casos 

anteriors, es representa en el gràfic 7.17 les primeres dues dimensions, la primera dimensió 

presenta un 10,8% de la inèrcia i la segona dimensió presenta un 8,7% de la inèrcia. 

En el gràfic 7.17 es pot observar com ara els punts estan molt dispersats. A la part inferior 

esquerre del gràfic s’observen agrupades les preguntes amb valoració 5, mentre que les 

més negatives en quan a l’aplicació de pràctiques, les de valoració 1, s’agrupen a la part 

dreta just per sota de l’eix horitzontal. La resta de respostes es situen a la part superior de 

l’eix horitzontal. La dimensió 1 explica la classificació d’aquestes valoracions, de esquerra a 

dreta les respostes s’agrupen de més positiu a més negatiu, sobretot amb les respostes 1 i 

5, les restants, 2,3 i 4 estan més barrejades i potser no seria tant clar de veure. 

Aquí s’observen que les PIMES més distribuïdes per totes les zones de punts del gràfic., a 

diferència del gràfic 7.16 que es troben més concentrades a la part dreta del gràfic. Per tant, 

en aquest últim gràfic és més fàcil detectar cada empresa. 
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Gràfic 7.17. ACM implicació en la comunitat sense respostes NAP,NS i NC. Dimensió 1 vs 2. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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7.4.2. Incidència de factors en l’ACM d’implicació en la comunitat 

En aquest apartat s’ha realitzat la mateixa metodologia d’anàlisi que en el apartat de medi 

ambient i el de recursos humans. Per tant, s’han realitzat proves de significació de les 

coordenades de les PIMES projectades en la dimensió 1 pels 15 factors. A la taula 7.11 es 

mostren tots el p-valors obtinguts. 

 

  Estudi P-valor 

Any de creació ANOVA 0,1567 

Província ANOVA 0,8628 

Zona T-Student 0,1197 

Sector de l’activitat ANOVA 0,9745 

Exportació ANOVA 0,0066 

Nombre de treballadors ANOVA 0,0066 

Estructura familiar ANOVA 0,6317 

Formalització de pràctiques T-Student 0,0003 

Edat del propietari ANOVA 0,1990 

Sexe del propietari T-Student 0,2875 

Nivell d’estudis del propietari ANOVA 0,7925 

Beneficis ANOVA 0,0509 

Satisfacció dels clients ANOVA 0,0984 

Reputació i imatge ANOVA 0,2602 

Motivació dels treballadors ANOVA 0,7303 

 

Taula 7.11. Proves de significació dels factors incidents i les pràctiques d’implicació en la comunitat. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 

 

En aquest apartar, també es té en compte un p-valor inferior al 10% per acceptar la 

significació del factor en qüestió. Els factors significatius que s’analitzen en l’AMC són els 

següents: 

 Exportació. 

 Nombre de treballadors. 

 Formalització de les pràctiques. 

 Beneficis. 

 Satisfacció dels clients. 

S’han representat com punts addicionals sobre el gràfic de l’ACM en dos gràfics. En primer 

lloc, es presenta el gràfic 7.18 amb les variables categòriques: exportació, nombre de 
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treballadors i formalització de pràctiques. En segon lloc, es representa el gràfic 7.19 amb: 

beneficis i satisfacció dels clients. 

Les empreses amb nivells de treballadors majors tenen valoracions més positives en quan a 

l’aplicació de pràctiques dins aquest bloc. Els nivells de treballadors “100 a 199” i “200 i més” 

estan situats més a l’esquerra del gràfic del ACM, molt pròxims  la zona 4, a diferència de la 

resta que estan més allunyats d’aquesta part. Per tant, a major nombre de treballadors 

majors aplicacions de pràctiques responsables relacionades amb la implicació en la 

comunitat. 

Pel que fa a l’exportació, els resultats mostren que les empreses que exporten el 100% i el 

50% de les seves vendes tenen valoracions de més pròximes a 4 i 5 respectivament, si més 

no, en aquest cas no es pot concloure que a major percentatge d’exportació majors 

valoracions ja que el nivell de “75 a 99%” esta més a la vora de la zona amb respostes 1 que 

el punt amb exportació 0% per exemple. 

Com en els dos casos anterior, la formalització de les pràctiques afavoreix clarament 

l’aplicació de pràctiques responsables. El nivell “SÍ” esta situat més a la part esquerra del 

gràfic, més pròxim a les valoracions altes 4 i 5, que el “NO”. 

En el segon gràfic, es pot concloure que a majors expectatives de beneficis, majors 

valoracions de pràctiques responsables, donat que les puntuacions 5 de beneficis esta més 

pròxim a les valoracions 5 i les 1 més a la part dreta inferior del gràfic amb valoracions més 

baixes. En canvi, els punts del factor de satisfacció dels clients, no estan distribuïts d’una 

forma tant clara. S’observen que els punts S1 i S2 més apartats de la resta, però si 

s’observa l’anàlisi descriptiu les freqüències absolutes de les PIMES  front aquests nivells 

són 1 i 4, respectivament, freqüències molt petites, per tant per l’anàlisi es podrien eliminar 

aquests dos punts del gràfic. Els altres tres nivells restants de satisfacció del clients tenen un 

comportament on a majors valoracions del factor més bones pràctiques aplica l’empresa en 

relació a la implicació en la comunitat. 
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Gràfic 7.19. ACM implicació en la comunitat amb factors (primer anàlisi). Dimensió 1 vs 2. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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Gràfic 7.20. ACM implicació en la comunitat amb factors (segon anàlisi). Dimensió 1 vs 2. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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7.4.3. Taula concatenada d’implicació en la comunitat 

En aquest apartat s’aprofundeix en la relació dels factors que s’han vist significatius i les 

pràctiques RSC. Com en el cas de medi ambient i de recursos humans, es calcula la taula 

concatenada dels factors anteriors que han obtingut un p-valor inferior al 0,1 i s’aplica 

l’anàlisi de correspondències (AC) sobre la taula concatenada. 

Seguint la mateixa metòdica que en medi ambient i recursos humans, s’elaboren dues 

taules concatenades i s’analitzen per separat els gràfics de cada. El gràfic 7.21 presenta les 

variables: exportació, nombre de treballadors i formalització de pràctiques. El segon gràfic, el 

7.22, presenta els resultats dels segon anàlisi de la taula concatenada amb les variables: 

beneficis i satisfacció dels clients. 

Les inèrcies que apareixen amb aquest anàlisi són menors en comparació al del ACM, en 

l’anàlisi de la primera taula apareixen 14 dimensions, i en el de la segona 9 dimensions. 

Com s’ha comentat amb medi ambient, és correcte ja que les taules concatenades que 

s’analitzen tenen una dimensió de 15x40 i de 10x40 respectivament. 

En ambdós gràfics es representen les dimensions 1 i 3, ja presenten una lectura molt més 

entenedora per analitzar els resultats. Al primer anàlisi (gràfic 7.21), la primera dimensió 

presenta una inèrcia del 40,7% i la tercera una inèrcia del 9,8%. Al segon anàlisi (gràfic 7.22) 

la primera dimensió presenta una inèrcia del 35,1% i la tercera una inèrcia del 14,8%. 

En el cas del factor nombre de treballadors, es veu en el gràfic que els rang de treballadors 

“50 a 99” i “100 a 99” es presenten a la part dreta del gràfic on es troben les valoracions més 

positives en quan a pràctiques de RSC. En canvi, el tres rangs per sota dels 50 treballadors, 

es presenten a la part esquerre del gràfic, on es localitza la zona amb menys aplicació de 

bones pràctiques. El nivell “200 i més” es presenta molt separat de la resta de punts, si 

s’observa el gràfic descriptiu en el capítol anterior, només 3 empreses presentaven aquestes 

característiques, per tant, és un punt que no es considera per l’anàlisi. En conclusió, per 

aquest factor s’ha arribat a la mateixa conclusió que en el anàlisi de l’ACM, com més gran és 

l’empresa, més bones pràctiques en l’àmbit d’implicació en la comunitat aplica. 

Pel que fa a la variable exportació, els punts “50%” i “100%” es presenten molt allunyats de 

la resta de punts. Si s’observa la figura 7.15 les freqüències absolutes d’ambdós punts són 

de 5 i de 1 respectivament, per tant són punts que es podrien treure del anàlisi. Pel que fa  a 

la resta de nivells , es veu per això, no té un comportament concloent, és a dir, no sembla 

que les empreses amb major exportació de vendes presentin majors bones pràctiques, ni a 

la inversa. 



Pàg. 78  Memòria 

 

Una vegada més, el factor formalització de pràctiques s’analitza amb claredat. La distància 

entre els dos punts és bastant elevada, de tal manera, que el punt “SÍ” es situa en l’extrem 

dret del gràfic on es troben les valoracions més altes de les preguntes, i en canvi, el punt del 

“NO” es situa al extrem contrari. Aquest anàlisi demostra que les PIMES que formalitzen les 

pràctiques les apliquen més sistemàticament. 

Els nivells del factor de satisfacció dels clients mostren que a més valoracions d’aquesta 

variable més bones pràctiques s’apliquen. El punt “S2” però, es presenta molt apartat de la 

resta, ja que si s’observen les freqüències absolutes en el capítol d’anàlisi descriptiu, només 

4 empreses van respondre amb aquesta valoració, és un percentatges molt baix, aquest 

punt es podria treure del anàlisi. En el mateix gràfic també es veu la variable de beneficis. 

Els punts “B4” i “B5” presenten bones valoracions, però “B2” també, tot i que no tant altes. 

Per aquesta variable costa més observar un comportament en front les bones pràctiques. 
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Gràfic 7.21. AC taula concatenada implicació en la comunitat (primer anàlisi). Dimensió 1 vs 3. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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Gràfic 7.22. AC taula concatenada implicació en la comunitat (segon anàlisi). Dimensió 1 vs 3. 

(Font. Elaboració pròpia. Gràfic realitzat amb R.) 
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7.5. Conclusions dels resultats 

7.5.1. Anàlisi descriptiu 

 Les respostes NAP,NC i NS presenten percentatges més baixos de resposta en 

front les altres respostes. 

 La resposta amb valoració 1 té percentatges més alts en general respecte les 

altres. 

 Les pràctiques responsables en l’àmbit de medi ambient i recursos humans són 

aplicades més sistemàticament que les relacionades amb la implicació en la 

comunitat. 

7.5.2. Anàlisi multivariant 

Després d’analitzar l’anàlisi multivariant amb els punts addicionals i les taules concatenades 

calculades es consideren influents els següents factors que es detallen per cada bloc 

analitzat. 

7.5.2.1. Medi ambient 

 Nombre de treballadors: les empreses amb més treballadors apliquen més 

sistemàticament pràctiques responsables en medi ambient. 

 Formalització de les pràctiques: les empreses que les formalitzen apliquen més 

sistemàticament pràctiques responsables en medi ambient. 

 Beneficis: les empreses que tenen majors beneficis que els esperats apliquen 

més sistemàticament pràctiques responsables en medi ambient. 

 Reputació i imatge: les empreses que tenen major reputació i imatge que la 

esperada apliquen més sistemàticament pràctiques responsables en medi 

ambient. 

 Motivació del treballadors: les empreses amb els treballadors més motivats 

apliquen més sistemàticament pràctiques responsables en medi ambient. 

7.5.2.2. Recursos humans 

 Zona: les empreses que es localitzen en zona urbana apliquen més 

sistemàticament pràctiques responsables en recursos humans que les que es 

localitzen en zona rural. 
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 Formalització de les pràctiques: les empreses que les formalitzen apliquen més 

sistemàticament pràctiques responsables en recursos humans. 

 Sector de l’activitat: les empreses que operen dins els sectors de bens i serveis 

apliquen més sistemàticament pràctiques responsables en recursos humans, que 

les empreses dels sectors primari i de comerç. 

 Edat del propietari: les empreses dirigides amb directius de major edat apliquen 

més sistemàticament pràctiques responsables en recursos humans que les 

empreses amb directius més joves. 

 Satisfacció dels clients: les empreses que tenen els seus clients més contents 

del que esperen apliquen més sistemàticament pràctiques responsables en 

recursos humans. 

 Reputació i imatge: les empreses que tenen major reputació i imatge que la 

esperada apliquen més sistemàticament pràctiques responsables en recursos 

humans. 

 Motivació del treballadors: les empreses amb els treballadors més motivats 

apliquen més sistemàticament pràctiques responsables en recursos humans. 

7.5.2.3. Implicació en la comunitat 

 Nombre de treballadors: les empreses amb més treballadors apliquen més 

sistemàticament pràctiques responsables en implicació en la comunitat. 

 Formalització de les pràctiques: les empreses que les formalitzen apliquen més 

sistemàticament pràctiques responsables en implicació en la comunitat. 

 Beneficis: les empreses que tenen majors beneficis que els esperats apliquen 

més sistemàticament pràctiques responsables en implicació en la comunitat. 

 Satisfacció dels clients: les empreses que tenen els seus clients més contents 

del que esperen apliquen més sistemàticament pràctiques responsables en 

implicació en la comunitat. 

.
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8. Impacte ambiental 

L’aplicació de pràctiques RSC en les empreses té un fort impacte positiu en la societat, cada 

vegada més les empreses busquen la reducció dels impactes ambientals negatius 

mitjançant l’aplicació de bones pràctiques. 

En aquest projecte s’aborden diferents blocs en els quals les PIMES poden implantar 

aquestes pràctiques. Per una banda es té la part de medi ambient, on les PIMES que 

apliquen les pràctiques RSC en aquest sector poden aconseguir millorar els següents 

aspectes relacionats amb la sostenibilitat: 

 Eficiència en el consum de recursos, especialment aquells que són limitats o en el 

futur es preveu una escassetat. 

 Reduir les emissions d’efecte hivernacle. 

 Minimitzar la generació de residus i gestionar-los. 

 Conservar la biodiversitat i els espais naturals. 

 Ecodisseny i anàlisi del cicle de vida, no només aplicat en la fabricació dels 

productes, sinó en el seu ús. 

Per altre banda, hi ha una part social molt important relacionada amb les pràctiques 

aplicades en recursos humans i en implicació en la comunitat. Les empreses que 

aconsegueixen amb èxit aplicar molts aspectes responsables en recursos humans i en la 

comunitat milloren aquests punts: 

 La maximització de beneficis socials per a les comunitats locals. 

 La conciliació de la vida familiar i laboral. 

 La igualtat d’oportunitats i la no discriminació. 

 La salut i seguretat dins l’empresa. 

 El voluntariat corporatiu. 

 Les polítiques de transparència informativa. 

Hi ha molts més punts que es podrien nombrar, es destaquen els més representatius. Però 

en general, és un fet indiscutible que les pràctiques RSC milloren positivament la societat. 
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9. Pressupost 

Per al càlcul del pressupost d’aquest projecte en primer lloc es calcula el pressupost 

d’execució material (PEM). Aquest bloc és format pels costos de recursos humans i pels 

costos de recursos materials mostrats a la taula 9.1. 

Els primers costos corresponen als honoraris de totes les persones involucrades en el 

projecte. Per una banda hi ha el projectista, que ha dedicat un total de 590 hores en aquest 

projecte amb un cost de 10 €/h. Per altre banda es té en compte un total de 40 hores 

dedicades a especialistes amb un major, de 32 €/h. Aquests especialistes són els dos tutors 

supervisors d’aquest projecte i la persona de contacte amb la Càtedra Mango. 

En segon lloc, es tenen en compte els costos materials, on es troben els informàtics i els 

costos de impressions i enquadernacions. El cost de l’immobilitzat intangible s’ha efectuat 

suposant que l’ordinador s’amortitza en 5 anys, i el seu preu inicial va ser de 695 euros, per 

tant, es considera un cos anual de 139 euros. L’horitzó de l’amortització de la llicència de 

Microsoft Office 10 és de 4 anys, s’adquireix amb un cost de 99 euros, per tant, el cost anual 

és de 24,75 euros. Donat que aquest projecte s’ha realitzat amb un període 6 mesos, es té 

en compte 0,5 anys com a unitat. Per les impressions i enquadernacions es considera un 

cost total de 75 euros. 

 

COST DELS RECURSOS HUMANS 

Descripció Unitats €/unitat Cost 

Projectista 590 hores 10 €/h 5.900,00 € 

Estudi teòric i recopilació d’informació 120 hores 
 

  

Documentació i aprenentatge software 90 hores 
  

Tractament de dades i anàlisi de resultats 230 hores 
 

  

Redacció de la memòria del projecte 110 hores 
 

  

Visites a especialistes 40 hores 
  

Especialistes 40 hores 32 €/h 1.280,00 € 

Total     7.180,00 € 

COST DELS RECURSOS MATERIALS 

Descripció Unitats €/unitat Cost 

Amortització portàtil HP 0,5 anys 139 €/any 69,50 € 

Llicència Office 2010 0,5 anys 25 €/any 12,50 € 

Impressions i enquadernacions 
  

75,00 € 

Total     157,00 € 

Taula 9.1. Cost detallat dels costos de recursos humans i materials. 

(Font. Elaboració pròpia.) 
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Posteriorment, en la taula 9.2 es fa un càlcul total del pressupost d’aquest projecte. En el 

terme PEM se li sumen les despeses generals (13% PEM), que tenen en compte: 

desplaçaments, dietes i l’ús d’instal·lacions. I per altra banda, també es suma el benefici 

industrial, que és igual a un 6% del PEM. Això porta al terme de pressupost d’execució a 

manca d’IVA. Per acabar, a aquest últim terme calculat se li suma els impostos, un 21% 

d’IVA, i s’arriba al cost final del projecte, al pressupost d’execució per contracte (PEC). 

 

PRESSUPOST PROJECTE 

Descripció     Cost 

Cost de recursos humans 7.180,00 € 

Cost de recursos materials 157,00 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  (PEM)   7.337,00 € 

Despeses generals (13% PEM) 953,81 € 

Benefici industrial (6% PEM) 440,22 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL A MANCA D'IVA 8.731,03 € 

IVA (21%) 1.833,52 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 10.564,55 € 

Taula 9.2. Pressupost del projecte. 

(Font. Elaboració pròpia.) 

El pressupost total del projecte és de DEU MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS 

amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (10.564,55 € IVA inclòs). 
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Conclusions 

L’objectiu principal d’aquest projecte ha sigut analitzar l’existència de factors influents a les 

PIMES catalanes en quan a l’aplicació de pràctiques responsables. L’estructura de 

l’enquesta ha permès també que es pogués desglossar l’estudi en tres blocs, segons l’àmbit 

d’aplicació d’aquestes pràctiques: medi ambient, recursos humans i implicació en la 

comunitat. 

Es confirma que existeixen alguns factors influents en les pràctiques responsables que 

apliquen les petites i mitjanes empreses. Entre els que s’han obtingut es poden distingir dos 

grups per separat. Per una banda, tenim els factors característics de l’empresa en particular, 

on s’ha trobat com a factors influents: nombre de treballadors, formalització de pràctiques 

responsables, zona, edat del propietari i sector de l’activitat. Per altre banda tenim els factors 

que es podrien considerar més d’opinió o subjectius, ja que són valoracions que donava la 

persona entrevistada, aquests factors són: reputació i imatge, satisfacció dels clients, 

motivació del treballadors i beneficis. 

Pel que fa al primer bloc, hi han dos variables clares que era d’esperar obtenir aquests 

resultats, un és la de nombre de treballadors , ja que les empreses amb més treballadors 

solen ser més grans, i per tant, disposen de més recursos, tot i que cada vegada més s’està 

donant suport a les empreses petites per incentivar la RSC. I l’altre factor esperat era la 

formalització de pràctiques, significa que les empreses que contestaven que “SÍ” ja estan en 

projectes RSC per algun camí o un altre, per tant, és normal que apliquin més pràctiques 

sistemàticament que la resta d’empreses. 

Els factors del segon bloc, que s’ha classificat com més d’opinió també són lògics els 

resultats obtinguts. A més que aquests factors siguin influents també confirma i ressalta quin 

poder positiu té la RSC sobre les empreses. Per una banda, en el seu entorn extern, on els 

clients mostren una satisfacció elevada i la imatge de l’empresa és bona. Això també 

repercuteix a que els beneficis de l’empresa siguin més alts dels esperats. Per altra banda, 

es demostra una motivació dels treballadors, això significa que la relació de la PIME amb el 

treballador deu ser bona i positiva, i és possible que aquesta harmonia s’hagi creat amb 

pràctiques RSC dins l’empresa. 
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Annexes 

A. Anàlisi de correspondències. Paquet ca. 

• Anàlisi de correspondències simples: 

– Computació: ca() 

– Resums: summary()  

– Gràfics: plot.ca() and plot3d.ca() 

• Anàlisi de correspondències múltiples: 

Computació: mjca() 

– Resums: summary() 

– Gràfics: plot.mjca() and plot3d.mjca() 

 

B. Codi R. 

 Simple correspondence analysis 

Description 

Computation of simple correspondence analysis. 

Usage 

ca(obj, ...)  

## S3 method for class 'matrix' 

ca(obj, nd = NA, suprow = NA, supcol = NA,  

subsetrow = NA, subsetcol = NA, ...)  

## S3 method for class 'data.frame' 

ca(obj, ...)  

## S3 method for class 'table' 

ca(obj, ...)  

## S3 method for class 'xtabs' 

ca(obj, ...)  

## S3 method for class 'formula' 

ca(formula, data, ...) 
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Arguments 

 

obj,formula The function is generic, accepting various forms of the principal argument for 
specifying a two-way frequency table. Currently accepted forms are matrices, data 
frames (coerced to frequency tables), objects of class "xtabs" or "table" and one-
sided formulae of the form ~ F1 + F2, where F1 and F2 are factors. 

nd Number of dimensions to be included in the output; if NA the maximum possible 
dimensions are included. 

suprow Indices of supplementary rows. 

supcol Indices of supplementary columns. 

subsetrow Row indices of subset. 

subsetcol Column indices of subset. 

data A data frame against which to preferentially resolve variables in the formula 

... Other arguments passed to the ca.matrix method 

Details 

The function ca computes a simple correspondence analysis based on the singular value 

decomposition. 

The options suprow and supcol allow supplementary (passive) rows and columns to be 

specified. Using the options subsetrow and/orsubsetcol result in a subset CA being 

performed. 

Value 
 

sv 
 

Singular values 

nd Dimenson of the solution 

rownames Row names 

rowmass Row masses 

rowdist Row chi-square distances to centroid 

rowinertia Row inertias 

rowcoord Row standard coordinates 

rowsup Indices of row supplementary points 

colnames Column names 

colmass Column masses 

coldist Column chi-square distances to centroid 

colinertia Column inertias 

colcoord Column standard coordinates 

colsup Indices of column supplementary points 
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Examples 

data("author") 

ca(author) 

plot(ca(author)) 

# table method 

haireye <- margin.table(HairEyeColor, 1:2) 

ca(haireye) 

 

 Multiple and joint correspondence analysis 

Description 

Computation of multiple and joint correspondence analysis. 

Usage 

mjca(obj, nd = 2, lambda = c("adjusted", "indicator", "Burt", "JCA"),  

     supcol = NA, subsetcol = NA,  

     ps = ":", maxit = 50, epsilon = 0.0001, reti = FALSE) 

Arguments 

 

obj A response pattern matrix (data frame containing factors), or a frequency 
table (a table object) 

nd Number of dimensions to be included in the output; if NA the maximum 
possible dimensions are included. 

lambda Gives the scaling method. Possible values 
include "indicator", "Burt", "adjusted" and "JCA". Using lambda = 
"JCA" results in a joint correspondence analysis using iterative adjusment 
of the Burt matrix in the solution space. 

supcol Indices of supplementary columns. 

subsetcol Indices of subset categories. 

ps Separator used for combining variable and category names. 

maxit The maximum number of iterations (Joint Correspondence Analysis). 

epsilon A convergence criterion (Joint Correspondence Analysis). 

reti Logical indicating whether the indicator matrix should be included in the 
output. 

Details 

The function mjca computes a multiple or joint correspondence analysis based on the 
eigenvalue decomposition of the Burt matrix. 
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Value 

 

sv Eigenvalues (lambda = "indicator") or singular values (lambda = 
"Burt", "adjusted" or "JCA") 

lambda Scaling method 

inertia.e Percentages of explained inertia 

inertia.t Total inertia 

inertia.et Total percentage of explained inertia with the nd-dimensional solution 

levelnames Names of the factor/level combinations, joined using ps 

factors A matrix containing the names of the factors and the names of the factor levels 

levels.n Number of levels in each factor 

nd User-specified dimensionality of the solution 

nd.max Maximum possible dimensionality of the solution 

rownames Row names 

rowmass Row masses 

rowdist Row chi-square distances to centroid 

rowinertia Row inertias 

rowcoord Row standard coordinates 

rowpcoord Row principal coordinates 

rowctr Row contributions 

rowcor Row squared correlations 

colnames Column names 

colmass Column masses 

coldist Column chi-square distances to centroid 

colinertia Column inertias 

colcoord Column standard coordinates 

colpcoord Column principal coordinates 

colctr column contributions 

colcor Column squared correlations 

colsup Indices of column supplementary points (of the Burt and Indicator matrix) 

subsetcol Indices of subset columns 

Burt Burt matrix 

Burt.upd The updated Burt matrix (JCA only) 

subinertia Inertias of sub-matrices 

JCA.iter Vector of length two containing the number of iterations and the epsilon (JCA only) 

indmat Indicator matrix if reti was set to TRUE 

call Return of match.call 

 


