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INTRODUCCIÓ 

 

El present document és resultat d’un procés que va desembocar en la signatura d’un 

contracte entre el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) i el 

Gabinet d’Estudis Socials (GES) per l’elaboració d’un estudi sobre “Responsabilitat social 

de les empreses. Propostes de Futur.” Enteníem, per les converses mantingudes, que es 

tractava d’una primera aproximació a un tema complex i de molt recent actualitat a 

Catalunya, però també a gran part del països europeus.  

 

Com a primer document, el GES s’ha plantejat oferir una visió de conjunt sobre la 

responsabilitat social de les empreses (RSE), que resalti els passos donats tant a la Unió 

Europea com al diferents Estats membres, amb l’objectiu d’ajudar el CTESC a situar-se 

sobre l’estat actual de la qüestió, tot oferint-li una sèrie de propostes per aprofundir en el 

coneixemnt de la tamàtica i orientar possibles mesures de cara al futur. 

 

Amb aquest esperit, s’ha dedicat el primer capítol a delimitar el concepte de RSE. Més 

enllà de definir el concepte, el capítol s’endinsa en la nova concepció d’empresa que 

comporta l’assumpció de responsabilitats socials, així com en els beneficis que suposa 

l’enfocament responsable de l’empresa i els punts febles i les crítiques que desvetlla 

aquesta nova forma d’afrontar el món dels negocis. 

 

En el segon capítol s’ofereix una visió històrica de la RSE. D’on ve aquest concepte, com 

ha evolucionat tant des del punt de vista teòric com pràctic, quin ha estat els seu 

desenvolupament a Europa en els darrers anys, i més concretament a Espanya i 

Catalunya, són algunes de les qüestions abordades. 

 

El tercer capítol entra en els continguts específics de la RSE, distingint aquells que es 

poden portar a terme al l’interior de l’empresa (la dimensió interna de la RSE), dels que 

s’enfoquen cap a l’exterior. 

 

El quart capítol dedica una atenció específica a les Pimes i a l’economia social, per 

entendre que el concepte de RSE neix i es desenvolupa en el món de les grans 

empresas i que cal una atenció especial a les Pimes i al tercer sector si es vol aplicar el 

concepte al conjunt del món empresarial.  
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El cinquè capítol aborda l’Estratègia de la Unió Europea per la RSE. A partir de la Cimera 

de Lisboa, la Unió Europea ha posat en marxa tot un seguit d’actuacions al voltant de la 

RSE que ha desembocat en l’elaboració d’una estratègia europea. Com a part de la Unió 

Europea cal conèixer les línies directrius i les activitats proposades per la Comissió, així 

com el debat generat al voltant d’una intervenció comunitària en aquest tema, ja que, 

sens dubte, ha de constituir un marc de referència per les possibles mesures que es 

prenguin a nivell de Catalunya. 

 

Ara bé, l’Estratègia europea és una més entre d’altres iniciatives d’organismes 

internacionals que estan intentant contribuir a la RSE, principalment a través de 

l’elaboració de principis d’acceptació general i de la creació de xarxes i espais de 

participació. Les iniciatives aportades per l’OIT, l’OCDE i les Nacions Unides són objecte 

d’anàlisi en el sisè capítol. 

 

El setè ofereix un panorama del marc legislatiu espanyol i català, fent especial incidència 

en la Constitució espanyola i en l’Estatut d’Autonomia. 

 

El vuitè capítol torna a Europa, però aquesta vegada als països concrets. És important 

conèixer el que s’ha fet i el que s’està fent actualment als diferents països de la Unió 

Europea, especialment en aquells del nord i del centre que més han avançat en aquest 

tema. 

 

Tot i que al llarg de l’estudi se’n parla dels diferents instruments per a la implementació i 

avaluació de la RSE, el novè capítol fa una recollida sistemàtica del principals 

instruments, guies per l’elaboració d’informes, balanços i auditories en matèria de RSE 

que s’estan aplicant. 

 

Per últim, el desè capítol ofereix un resum conclusiu del conjunt de l’estudi i elabora una 

sèrie de propostes de futur de cara a la posta en marxa d’una possible estratègia 

catalana per la RSE. 
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En som conscients que molts temes queden en el tinter i que molts dels que s’han tractat 

necessiten d’un major aprofundiment. No és l’objectiu d’aquest informe esgotar el tema, 

sinó més aviat al contrari, posar els elements mínims necessaris per estimular el seu 

coneixement i el debat precís entre les diferents parts interessades. Confiem d’haver 

assolit el nostre objectiu. 
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1. EL NEGOCI NO ÉS TAN SOLS EL NEGOCI: AL VOLTANT DEL 

CONCEPTE DE RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES 

 

1.1. Què s’entén per Responsabilitat Social de les Empreses? 

 

No existeix una definició o concepció unànime sobre el que s’entén per Responsabilitat 

Social de les Empreses (RSE). Per alguns es tracta d’un vell concepte reactualitzat pels 

empresaris que volen reafirmar les seves responsabilitats davant els treballadors, les 

comunitats on estan implantades i la societat en general1. Altres relacionen la RSE amb la 

presa de decisions en els negocis i els valors ètics, com una forma d’operar en els 

negocis que compleix o fins i tot excedeix les expectatives ètiques, legals, comercials i 

públiques que la societat té de les empreses2. Per altres, la RSE deriva de la necessitat 

d’aplicar a les empreses el principi de desenvolupament sostenible. En aquest sentit, el 

World Bussines Council for Sustaineble Developement (WBCSD) la defineix com la 

decisió de l’empresa de contribuir al desenvolupament sostenible, treballant amb el seus 

empleats, les seves famílies i la comunitat local, així com amb la societat en el seu 

conjunt, per millorar la seva qualitat de vida3.   

 

En qualsevol cas, el concepte de RSE ens remet a la relació que l’empresa té amb el seu 

entorn, més enllà del seu objectiu prioritari com a generador de riquesa i del compliment 

de la legislació específica. Així, la Comissió Europea, en el seu Llibre Verd4, defineix la 

RSE com la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials 

i medioambientals en les seves operacions comercials i les relacions amb els seus 

interlocutors. 

 

                                                   
1 Anne Peeters: Tour d’horizon de la responsabilité sociale des entreprises. Article publicat a la revista 

GRESEA Echos Nº 30, juny-juliol 2001. 
2 Business for Social Responsability: Introduction to Corporate Social Responsability. White paper. 

www.bsr.org  
3 Antxon Olabe: Indicadores de sostenibilidad en el ámbito de la Responsabilidad Social de la Empresa. 

Ponència presentada a les Jornades sobre Responsabilidad Social, Balance Social: Instrumentos de 
Gestión para la Empresa Social. Juny 2002 

4 Comisión Europea: Libro Verde: fomentar un marco para la responsabilidad social de las empresas. 
Bruselas, 2001 



  RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES 

 

 7 

Tant en els documents elaborats per la Comissió Europea, com per altres organismes 

europeus (Comitè de les Regions, Comitè Econòmic i Social, etc.), es crida l’atenció 

sobre el fet que la RSE no s’ha de considerar com a substitutòria de la normativa o 

legislació vigent respecte als drets socials o a les normes medioambientals, ni de 

l’elaboració d’una nova legislació més adequada. Així, segons el Llibre Verd, Ésser 

socialment responsable no significa solament complir plenament les obligacions 

jurídiques, sinó  també anar més enllà del seu compliment, tot invertint “més” en el capital 

humà, l’entorn i les relacions amb els interlocutors. En última instància suposa el 

compromís de les empreses de propiciar activament el desenvolupament social i el 

respecte al medi ambient, pensant-se a si mateixa no tan sols com una entitat econòmica, 

sinó com a part integrant d’una societat. 

 

En aquest sentit, algunes de les respostes al Llibre Verd per part de determinades 

organitzacions socials posaven l’accent sobre la necessitat d’anar més enllà de l’actitud 

voluntarista de l’empresa, tot manifestant que la RSE s’ha de regular d’una manera 

efectiva, vincular-se a principis comunment acceptats, basar-se en la legislació 

internacional rellevant i respondre en el seu abast, continguts i procediments 

d’implantació a les demandes de la societat... La seva consideració com quelcom 

merament voluntari és insuficient i es fa necessari establir una regulació mínima que 

marqui les conductes essencials a respectar per la comunitat empresarial5. 

 

 

1.2. Una nova concepció de l’empresa 

 

La Responsabilitat Social de les Empreses es relaciona amb una nova concepció de 

l’empresa que supera la idea tradicional d’aquesta com a proveïdora de l’ocupació i 

generadora de riquesa exclusivament. La intervenció social de l’empresa en qualsevol 

cas d’acord amb la concepció tradicional emana de la decisió voluntària dels seus 

propietaris i directius, doctrina que té com a representant més destacat en M. Friedman i 

la seva escola. 

 

                                                   
5 M. De la Cuesta et alt.: La responsabilidad social corporativa: una aplicación a España. Economistas sin 

Fronteras, UNED. Madrid, 2002. Fa referencia a un document remès a la Presidència de la Unió Europea 
per part d’Amnistia Internacional, Economistas sin Fronteras, Oxfam i Setem. 
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La nova mentalitat estableix una relació positiva entre la responsabilitat social i els 

resultats econòmics de les empreses i la protecció dels seus interessos a llarg termini6. 

Des d’aquesta nova perspectiva, que es pot denominar ‘model sòcio-econòmic de 

l’empresa’, la RSE es considera un valor afegit estretament lligat al benefici econòmic. Es 

considera l’empresa com un sistema obert, en estreta interrelació amb el seu entorn i que 

ha de donar resposta a un conjunt heterogeni d’interlocutors (stakeholders), de tal 

manera que l’obtenció de beneficis no és independent d’altres factors de caràcter global 

(socials i medioambientals). En aquest moment existeixen empreses que consideren que 

la responsabilitat i l’acció social tenen caràcter d’inversions i, per tant, els hi concedeixen 

una importància estratègica que les situa en una nova dimensió7. L’argument que 

s’intenta demostrar és que actualment les empreses socialment responsables tenen més 

possibilitats d’obtenir beneficis en els seus affaires econòmics. 

 

 

1.3. Per què una empresa ha d’assumir la seva responsabilitat social? 

 

L’accelerat procés de canvi econòmic, social i medioambiental propiciat per la 

globalització econòmica; els canvis en la mentalitat dels 

ciutadans/consumidors/treballadors i la major complexitat a l’hora d’abordar l’exclusió 

social i el desenvolupament sostenible, formen els fonaments de l’argumentació a favor 

de la RSE.  

 

Alguns autors8 fan especial incidència en el principi de desenvolupament sostenible, en la 

necessitat d’introduir canvis en la forma en què la societat interactua amb el seu entorn 

natural, ja que la progressiva degradació d’aquest acabarà afectant el benestar de la 

societat. En aquest sentit, l’actual procés de globalització econòmica situa les empreses 

en el centre del desenvolupament econòmic, tot convertint-les en el seu principal motor i, 

conseqüentment, en el principal motor del desenvolupament sostenible. Això les obliga a 

definir adequadament les seves relacions amb la societat i el medi ambient. 

 

                                                   
6 Commission Européenne: Les PME européennes et les responsabilités sociale et environnementale. 

Observatoire des PME Européennes 2002/Nº 4. 
7 Francisco Abad: La empresa que viene. Responsabilidad y acción social en la empresa del futuro. 

Fundación Empresa y Sociedad. Madrid, 2001. 
8 A. Olabe: op.cit. 
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Altres autors destaquen que aquesta nova posició de les empreses està modificant les 

expectatives que els ciutadans tenen d’elles, tot sotmetent-les a un creixent escrutini, fins 

al punt que algunes grans multinacionals s’han vist forçades per l’opinió pública a atendre 

necessitats humanitàries per aconseguir la legitimitat necessària per operar en 

determinats països africans, asiàtics, iberoamericans o centroeuropeus9. Des d’aquest 

punt de vista, la gestió inadequada de la RSE pot comportar una pèrdua de valor de 

l’empresa, tot enfrontant-se a diferents riscos: hostilitat de les comunitats de l’entorn, 

dificultat d’instal·lació en noves ubicacions, boicots dels consumidors, denúncia pública 

per part d’organitzacions socials, focus d’atenció en mitjans de comunicació, etc. 

 

La RSE és vista també com una manera d’orientar-se per part de les empreses en un 

món cada vegada més complex, en el qual es troben confrontades a prendre decisions 

difícils que tenen una important implicació moral i ètica10.  

 

Les dificultats per mantenir l’actual Estat del Benestar a les societats europees, amb la 

creixent tendència a la desregulació i a la limitació de les prestacions socials per part dels 

Estats és un dels motius esgrimits per la major implicació de les empreses en les 

qüestions socials, alhora que pot utilitzar-se com argument per una menor intervenció 

estatal. Per Janelle Diller, de l’Oficina Internacional del Treball (OIT) “les disposicions que 

elles (les empreses) prenen poden tornar supèrflua la intervenció de l’Estat en la mesura 

que elles satisfan les exigències de l’interès públic”11. 

 

Les empreses implicades en la RSE cerquen arguments econòmics per expandir aquesta 

pràctica: el que ens agradaria és convèncer els empresaris i els seus directius que la 

pràctica de la responsabilitat i l’acció social de la seva empresa són factors estrictament 

econòmics, integrants naturals en el seu procés de creació de valor i clau per a l’empresa 

del futur12.  

 

 

                                                   
9 F. Abad: op.cit., pàg. 20; També a F. Abad: La estrategia social de la empresa. Un enfoque de valor. 

Fundación Empresa y Sociedad. Madrid, 1997. 
10 Vegi’s: www.csreurope.org  
11 Citat per A. Peeters: op. cit. 
12 Francisco Abad: La empresa que viene. Responsabilidad y acción social en la empresa del futuro. 

Fundación Empresa y Sociedad. Madrid, 2001. Pàg. 11. 
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1.4. Quins beneficis reporta la RSE a les empreses? 

 

En els darrers anys molts estudis intenten demostrar els beneficis que reporta a les 

empreses l’assumpció dels criteris de responsabilitat social. Sembla clar que les 

empreses no perden diners pel fet d’assumir la RSE, ara bé, els avantatges comparatius 

d’un comportament socialment responsable tampoc no semblen garantits en tots els 

casos. Malgrat tot, s’apunten els següents beneficis13: 

 

• Millora l’actuació financera: Durant molt de temps les empreses i les companyies 

d’inversió han debatut el fet de si hi ha alguna connexió real entre les pràctiques 

d’empreses socials responsables i l’actuació financera positiva. Hi ha diversos estudis 

que demostren que sí existeix aquesta correlació. 

 

Un estudi de 1999, citat a Bussines and Society Review, informava que 300 grans 

corporacions havien comprovat que els resultats de les companyies que s’havien 

compromès públicament a actuar d’acord amb els seus codis ètics havien estat 

tres vegades superiors als de les companyies que no ho havien fet14. 

 

• Redueix els costos operatius: Algunes iniciatives de responsabilitat social a les 

empreses, en concret aquelles orientades al medi ambient i al lloc de treball, poden 

reduir els costos considerablement a base d’acabar amb la malversació i la 

ineficiència o de millorar la productivitat. 

  

• Revalora la imatge de marca i la reputació: Els clients sovint busquen marques i 

companyies que tenen una bona reputació pel que fa a la responsabilitat social. Les 

companyies considerades socialment responsables es beneficien de la seva bona 

reputació entre el públic i amb el món dels negocis per aconseguir socis i capital.  

 

Al Regne Unit un 86% dels consumidors tenen millor imatge de les empreses que 

contribueixen a millorar activament la societat. Set de cada deu es mostraven 

                                                   
13 Busines for Social Responsability: Introduction to Corporate Social Responsability. www.bsr.org  
14 www.bsr.org  
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disposats a canviar de marca, en igualtat de preu i qualitat, per una que donés 

suport a una bona causa15. 

 

• Augmenten les vendes i la fidelitat per part del client: Diversos estudis aventuren un 

extens i creixent mercat de productes i serveis provinents de les empreses 

considerades com a socialment responsables. Mentre que les empreses han de 

satisfer en primer lloc els criteris claus del client, com són el preu, la qualitat, 

disponibilitat, seguretat, etc., el estudis també mostren un desig creixent per comprar 

basant-se en altres valors i criteris com la no explotació de les persones, la no 

explotació infantil en el sector de la confecció, la reducció de l’impacte 

medioambiental i l’absència de productes o ingredients modificats genèticament 

(transgènics).  

 

• Augmenta la productivitat i la qualitat: Els esforços de les empreses que porten a la 

millora de les condiciones de treball, a un menor impacte medioambiental o a 

aconseguir una major implicació en la presa de decisions per part dels treballadors,  

sovint condueixen a un augment de la productivitat i a una reducció de la taxa d’error.  

 

• Augmenta els recursos per atreure i conservar els treballadors:  A les empreses que 

tenen uns forts compromisos de responsabilitat social sovint els hi és més fàcil 

contractar treballadors i conservar-los, en particular en mercats laborals rígids. Això 

dóna com a resultat que els nivells de retenció poden ésser més elevats, el que 

suposa una reducció dels costos de formació i d’aquells associats a la contractació.  

 

• Redueix la supervisió per part dels organismes reguladors: Les companyies que 

demostren que s’estan comprometent en pràctiques que van més enllà del que 

requereix el compliment regulador són menys controlades i disposen de més lliure 

albir per part de les entitats governamentals nacionals i locals. Fins i tot poden gaudir 

d’un tracte preferent i ràpid pel que fa al tema de permisos de treball, variacions en la 

distribució per zones o altre tipus de permisos.  

 

                                                   
15 www.bitc.org.uk. Citat per M. De la Cuesta et alt.: Inversiones éticas en empresas socialmente 

responsables. Economistas sin Fronteras, UNED. Madrid, 2002. 
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• Accés al capital: Les companyies dirigides cap a les responsabilitats ètiques, socials i 

medioambientals han augmentat ràpidament l’accés al capital, la qual cosa no els hi 

hagués estat possible fer d’una altra manera.  

 

El Fòrum d’Inversió Social informa que l’any 1999 a EUA hi havia més de 2 bilions 

de dòlars (EUA) en fons lligats a l’ètica, al medi ambient i la responsabilitat social 

de l’empresa. La xifra ha crescut de 639 mil milions de dòlars l’any 1995 a 1.185 

l’any 1997 i fins a 2.16 bilions l’any 1999. L’import total de la cartera de 1999 és de 

gairebé 13% dels 16.3 bilions d’inversió sota direcció professional en els EUA. 

 

Malgrat que les xarxes d’empreses existents al voltant de la RSE avalen amb profusió 

d’estudis i investigacions la rendibilitat econòmica d’apostar per la RSE, la pròpia 

Comissió Europea reconeix en el seu Llibre Verd que aquesta relació positiva encara no 

és evident, tot afirmant que cal millorar els nostres coneixements sobre la incidència de la 

responsabilitat social de les empreses en els seus resultats econòmics i realitzar estudis 

addicionals als respecte. En qualsevol cas, el que sí és evident és que tant les empreses 

que aposten per la responsabilitat social, com la pròpia Comissió Europea, lliguen 

aquesta a la rendibilitat econòmica. El que significa, segons la Comissió, construir la RSE 

a partir de sòlids arguments econòmics, tot demostrant que els negocis responsables 

funcionen millor, tant en el sentit de atreure inversions, com en el de reclutar i mantenir el 

personal altament qualificat, molt necessari en una economia basada en el 

coneixement16. 

 

1.5. Els punts febles de la RSE 

 

Alguns autors destaquen els aspectes negatius o els possibles efectes perversos 

d’aquest nou corrent empresarial que aposta per la RSE. Una referència explícita al 

naixement d’aquestes pràctiques en un escenari de buit de poder per part dels Estats 

alerta sobre el perill del creixent pes econòmic i polític de les grans empreses 

multinacionals, que poden estar substituint els interessos generals de la societat pels 

particulars de la pròpia empresa. Estem parlant d’una nova dimensió de l’activitat 

empresarial, de provisió de benestar i d’enginyeria social, de mediació i d’ecologisme; és 

                                                   
16 EU acts to promote more socially responsible companies. A  Social Agenda. Issue nº 3, october 2002 
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a dir, de les funcions tradicionals de l’Estat-nació. En definitiva, l’empresa assumeix les 

funcions pròpies de la governació17. 

 

La desregulació o la manca d’inversió estatal en aspectes claus com la salut o 

l’ensenyament i la substitució d’aquesta inversió pública per la inversió privada a través 

de l’estratègia de la RSE, pot comportar una pèrdua d’igualtat i d’universalitat, ja que les 

empreses tendiran a invertir selectivament en aquells entorns o aspectes que siguin 

propicis per a la seva política d’empresa. La voluntarietat d’aquestes inversions fa 

dependre la seva permanència dels interessos estratègics o de la bona marxa de 

l’empresa. 

 

Honda inverteix en el finançament de l’escola la quantitat de 3,5 milions de dòlars 

anuals, que garantitza als estudiants la matrícula d’un curs, el que suposa uns 

25.000 dòlars per estudiant i any; és a dir, vàries vegades la mitjana de les 

escoles públiques d’Estats Units18. 

 

Aquesta inversió selectiva de les empreses tendeix a aïllar completament determinats 

col·lectius que no són integrables en els nous escenaris, com per exemple els no 

escolaritzats. 

 

També s’addueix que les mesures de RSE acostumen a beneficiar prioritàriament els 

treballadors dels països del nord, mentre que els del sud se’n beneficien d’una manera 

molt tangencial. Per altra banda, els treballadors del sud poden trobar-se en 

desavantatge en no complir certs requisits imposats pels codis de conducta o etiquetes 

socials19. 

 

L’aparició de les ONGs en el marc de la RSE pot fer més complexa la relació de força 

entre treballadors i empresaris, i,  tot i que la presència d’aquestes ONGs allà on la 

representació sindical és feble o inexistent permet un major apropament a la realitat, 

també aporta una major informalitat a la negociació, una simplificació dels procediments i, 

a fi de comptes, una menor transparència. 

 
                                                   
17 N. Hertz: El poder en la sombra. La globalización y la muerte de la democracia. Planeta. Barcelona, 2002 
18 N. Hertz: Op cit. Pàg. 201. 
19 A. Peeters: Tour d’horizon de la responsabilité sociale des entreprises. Article publicat a la revista GRESEA 

Echos Nº 30, juny-juliol 2001 
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Des d’una altra perspectiva, sembla que el mercat no incentivi suficientment les empreses 

com perquè aquestes optin per invertir en accions socialment responsables. Un dels 

arguments per invertir socialment és la vigilància a què es veuen sotmeses les empreses 

per part dels consumidors. Però aquesta suposada pressió dels consumidors no és 

evident, en gran part perquè aquests no disposen de la informació necessària sobre les 

empreses. 

 

Un altre element no incentivador, perquè les empreses desenvolupin estratègies 

empresarials de maximització de beneficis a llarg termini, és la forta exigència dels 

mercats financers de generar beneficis en el curt termini. El valor de les accions en el 

mercat borsari juga un paper clau en el comportament empresarial. Els objectius 

perseguits per les estratègies de RSE no donen resultats en sis mesos o màxim dos 

anys, que és el temps en què la majoria d’empreses deuen respondre a les demandes de 

capitals. En resum, es planteja una contradicció entre el desenvolupament sostenible i les 

demandes a curt termini dels mercats de capital20. 

 

Malgrat els intents d’estandaritzar els codis i certificacions, l’actual proliferació d’aquests 

crea una gran confusió. El caràcter voluntari d’aquests codis afavoreix que les empreses 

escullen els indicadors que volen comunicar, la qual cosa pot no coincidir amb allò que 

els stakeholders (consumidors, societat civil i governs) volen saber. A més a més, si cada 

empresa utilitza indicadors diferents, no és possible comparar el comportament de les 

diferents empreses que actuen en una indústria concreta o en un mercat determinat. La 

comparació tan sols es pot aconseguir amb uns indicadors universals per al sector. 

 

1.6. La integració de la RSE al cor de la estratègia empresarial 

 

Un dels aspectes que diferencia la proposta actual de RSE d’altres intervencions de les 

empreses en el terreny social es refereix a la introducció de la responsabilitat social en el 

cor mateix de l’estratègia empresarial. Es tracta de potenciar una concepció basada en la 

imatge pública de l’empresa o canalitzada en paral·lel a través de fundacions. En aquest 

sentit, la Comissió Europea és contundent: la RSE no deu ser tan sols un exercici de 

relacions públiques, sinó que ha de conduir les empreses a reavaluar i reorganitzar les 

                                                   
20 I. Vidal: Reflexiones sobre la responsabilidad social como estrategia empresarial. Ponencia presentada a 

las Jornadas: Responsabilidad Social. Balance Social: instrumento de gestión para la empresa social. 
Madrid, Junio 2002 
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seves activitats comercials centrals, i assegurar la seva gestió del risc i el canvi d’una 

manera socialment responsable21.  

 

Diversos conceptes i aproximacions teòriques ajuden a comprendre aquesta dimensió de 

la RSE: el concepte de desenvolupament sostenible i les aproximacions teòriques del 

triple balanç o triple compte de resultats (Triple bottom line), i dels stakeholders, parts 

implicades o interlocutors. 

 

El nou concepte de RSE està estretament lligat al principi de desenvolupament 

sostenible. Els greus problemes medioambientals (canvi climàtic, pèrdua de la diversitat 

biològica, desertització, contaminació...), que van assolir un caràcter global a la segona 

meitat del segle XX, van fer prendre consciència a la comunitat internacional que el 

desenvolupament econòmic no es podia fer a costa de dilapidar el capital natural. Un 

creixement econòmic descontrolat, que no tingués en compte el seu impacte 

medioambiental i social, podria posar en perill la pròpia supervivència, en degradar de 

forma irreversible els sistemes vitals que donen suport al funcionament i benestar de la 

societat. 

 

El desenvolupament sostenible va ser definit per les Nacions Unides (“Comissió 

Brundtland”, 1987) com aquell que satisfà les necessitats actuals sense posar en perill la 

capacitat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats.  

 

Perquè el desenvolupament sostenible pugui ser una realitat a la pràctica cal que el 

creixement econòmic estimuli el progrés social i respecti el medi ambient, que la política 

social sustenti els resultats econòmics i que la política ambiental sigui rendible22. 

 

Com reconeix la Comissió Europea, la governabilitat mundial i la interrelació entre el 

comerç, la inversió i el desenvolupament sostenible són aspectes crucials del debat sobre 

la responsabilitat social de les empreses23.  Així doncs, la RSE és una part integrant del 

concepte de desenvolupament sostenible i es pot comprendre com la contribució del món 

                                                   
21 EU acts to promote more socially responsible companies. A  Social Agenda. Issue nº 3, october 2002. 
22 Comisión Europea: Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea 

para un desarrollo sostenible. Bruselas, 15.5.2001 
23 Comisión Europea: Comunicado de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: una 

contribución empresarial al desarrollo sostenible. Bruselas, 2.7.2002 
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dels negocis a aquest principi, tal i com es manifesta a la comunicació de la Comissió 

abans citada. 

 

A partir d’aquest concepte de sostenibilitat a llarg termini es construeix la teoria del Triple 

Balanç, terme inventat per John Elkington el 199724. La idea subjacent a aquest concepte 

postula que perquè una organització sigui sostenible en el llarg termini deu ser 

financerament sòlida, minimitzar o eliminar els seus impactes medioambientals negatius i 

actuar en conformitat a les expectatives socials. El triple balanç introdueix la idea que el 

funcionament general d’una empresa s’haurà d’avaluar tenint en compte la seva 

contribució combinada a la prosperitat econòmica, la qualitat del medi ambient i el capital 

social. 

 

La teoria dels stakeholders (es pot traduir al català com interlocutors, parts implicades o 

parts interessades) respon a la pregunta: davant de qui són responsables les empreses? 

Segons el que postula aquesta teoria, les empreses són responsables no només davant 

els seus accionistes, sinó davant el conjunt dels seus stakeholders. Aquests poden ser 

definits com els grups i les persones que afecten l’empresa o són afectades per ella; els 

interessos, les demandes i les expectatives que estan el joc en cada cas; i el poder real 

que cadascú té en aquesta xarxa de relacions25. També han estat definits com les 

persones o grups que tenen, o diuen tenir, una propietat, un dret o un interès en una 

empresa i les seves activitats, passades, presents i futures26. Tot i que no hi ha un 

consens sobre qui o què són els interlocutors d’una empresa, s’acostumen identificar els 

següents: 

 

• Propietaris i accionistes. 

• Empleats. 

• Clients. 

• Medi ambient natural. 

• Comunitat en sentit ampli, tot incloent-hi les autoritats públiques. 

• Contractants i proveïdors. 

 

                                                   
24 J. Elkington: Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21 Century Business. Londres, 1997 
25 Definició de J.M. Lozano citada per M. De la Cuesta et alt.: La responsabilidad social corporativa: una 

aplicación a España. Economistas sin Fronteras, UNED. Madrid, 2002 
26 M. Hopkins: The Planetary Bargain: Corporate Social Resposibility Comes of Ege. MacMillan Press Ltd. 

Londres, 1999 
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Dintre d’aquests grups es poden distingir dues categories: per una banda, els 

interlocutors interns, com, per exemple, els empleats, els accionistes i els dirigents o 

propietaris; per altra banda, els interlocutors externs, com per exemple, els proveïdors, 

els clients, les comunitats locals i el propi medi natural. 

 

Des de la perspectiva de la gestió, una vegada identificats els interlocutors es planteja la 

qüestió de com gestionar el conjunt de relacions entre els diferents interlocutors, tot 

garantitzant l’equilibri de forces entre els interessos representats, la qual cosa afecta la 

presa de decisions, la participació, l’organització, la planificació estratègica i la distribució 

de recursos i poder. 

 

Tot aquest conjunt d’aportacions expliquen per què la RSE no es concep com quelcom 

que pot afegir-se a les activitats considerades realment importants de les empreses 

(obtenir beneficis), sinó que afecta la pròpia gestió i s’inserta en el propi cor de 

l’estratègia empresarial, el que implica un canvi de mentalitat i dotar-se dels 

coneixements i els instruments necessaris. 
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2. ORÍGENS I DESENVOLUPAMENT DEL CONCEPTE DE RSE 

 

2.1. Un concepte no tan nou d’origen anglosaxó 

 

Des d’una perspectiva històrica l’assumpció per part de l’empresa d’un cert nombre de 

qüestions socials no és nova. Durant el segle XIX molts empresaris adoptaven 

comportaments que es poden qualificar de paternalistes o socials segons el cas i les 

conviccions. El paper de l’Estat en matèria de regulació social era aleshores molt reduït i 

l’empresa realitzava, millor o pitjor, aquesta funció social juntament amb les 

organitzacions benèfiques o caritatives. L’aparició de les mutualitats, dels fons de 

solidaritat, la pressió dels sindicats i partits polítics i la construcció progressiva de l’Estat 

del Benestar a Europa van propiciar que l’Estat assumís aquesta funció social reguladora. 

 

Per contra, als Estats Units, la quasi inexistència de l’Estat en el camp social ha afavorit 

l’aparició de teories lligades a les consideracions empresarials27, que es van 

desenvolupar sobretot a partir de la depressió dels anys 30.  

 

És per això que l’aparició del concepte de RSE s’acostuma a situar en el món anglosaxó, 

prenent carta de naturalesa a la dècada dels anys 50, motivat pel creixent poder i 

influència de les empreses multinacionals americanes. Com a disciplina neix amb la 

publicació del llibre de Howard Bowen Social Responsibilities of the Businessman el 

1953. 

                                                   
27 Peeters, A.: Op.cit. 
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2.2. Evolució cronològica del concepte de RSE 

 

Es distingeixen algunes etapes en l’evolució cronològica de la RSE28: 

 

La que s'anomena etapa filosòfica, transcorre durant els anys 50 i 60, on es defineix què 

és la RSE com a concepte abstracte, al temps que es replantegen els fins de l’empresa i 

l’economia. Els autors defineixen el concepte en dominis tan diversos com les relacions 

de treball, la política de preus o els interessos de la comunitat local. Es conclou que la 

RSE fa referència a l'obligació ètica o moral, voluntàriament assumida per l'empresa com 

institució, cap a la societat en el seu conjunt, com una forma de reconèixer i satisfer les 

seves demandes o de reparar els danys que se'n puguin derivar de l'activitat empresarial. 

Les activitats de Ralh Nader van jugar als Estats Units un paper considerable en el 

desenvolupament d'aquestes teories. 

 

Etapa pràctica. Durant la dècada dels 70 s'especifiquen quines són les responsabilitats 

de l'empresa, tot traslladant-se el discurs filosòfic a la gestió empresarial. Es realitzen 

estudis empírics sobre RSE: propostes de concreció de les responsabilitats socials de 

l'empresa, medició de la RSE, percepció del executius de la RSE... Segons el Committee 

for Econòmic Developement de 1971 l'empresa té tres nivells de responsabilitat: 

 

1. Responsabilitats bàsiques derivades de la funció econòmica: producció, ocupació, 

creixement econòmic. 

2. Atenció al canvi de valors i prioritats socials: conservació del medi ambient, 

relacions laborals, informació a consumidors. 

3. Altres responsabilitats lligades al canvi de l'entorn social: pobresa, qüestions 

urbanes. 

 

L'anomenada etapa estratègica, situada a la dècada dels 80, integra el discurs sobre la 

RSE en la direcció estratègica, especialment a través de la teoria dels stakeholders. Es 

defineixen i desenvolupen diversos codis ètics i s'estableix el balanç social com el medi 

                                                   
28 Vegeu:  M. De la Cuesta et alt.: Inversiones éticas en empresas socialmente responsables. Economistas 

sin Fronteras, UNED. Madrid, 2002; Tambè es pot trobar informació a Mamen Valor: Responsabilidad 
social de la empresa, marketing de relaciones y política de recursos himanos: el gasto social de la 
empresa. Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 6, 2001; i a A. Peeters: Op.cit.  
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d'interioritzar i comunicar la RSE. Els estudis empírics intenten establir la relació entre 

responsabilitat social i resultats financers. El 1982 es constitueix en el Regne Unit 

Business in the Community, presidida pel Príncep de Gal·les. 

 

Durant els anys noranta i fins a l'actualitat, la RSE deixa de concebre's com una 

disciplina autònoma, tot incorporant-se al discurs de Business Ethics (BE) i a les noves 

teories de gestió empresarial, concretament en el marketing de relacions, que apareix 

com un nou paradigma de la gestió empresarial. Es parcel·len i s'analitzen separadament 

i en profunditat diferents aspectes de la RSE: codis ètics, inversions responsables, presa 

de decisions, col·laboració amb la comunitat, estandars... Es creen càtedres de BE en 

quasi totes les Escoles de Negocis i s'obren línies d'investigació en moltes universitats 

europees i americanes. Es creen institucions en quasi tots els països europeus per 

promocionar la RSE, i els governs i la pròpia Unió Europea comencen a prendre-hi part 

en la seva promoció. Durant l’última dècada es poden destacar els següents 

esdeveniments29: 

 

1992:  

• El príncep de Gal·les dirigeix un discurs a 800 líders empresarials sobre la RSE en el 

World Econòmic Forum de Davos, Suïssa. 

• Es posa en marxa Business for Social Responsibility, xarxa d'empreses que té com a 

objectiu concretar actuacions en l'àmbit de la RSE. 

 

1995:  

• Els caps d'Estat i de Govern del món es comprometen a treballar per la plena 

ocupació i la integració de les persones desfavorides com objectius fonamentals del 

desenvolupament humà, a la World Summit for Social Development, a Copenhagen, 

Dinamarca. 

• Se signa la Declaració de les empreses contra l'Exclusió Social, promoguda per 

Jacques Delors i es constitueix la European Business Network for Social Cohesion. 

• The Body Shop publica el seu primer Values Report. 

• Es posa en marxa el World Business for Sustainable Development, xarxa de 140 

empreses multinacionals que es comprometen a treballar per un desenvolupament 

sostenible. 

                                                   
29 F. Abad: La empresa que viene. Responsabilidad y acción social en la empresa del futuro. Fundación 

Empresa y Sociedad. Madrid, 2001. 
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• Es constitueix a Espanya la Fundación Empresa y Sociedad. 

 

1997: 

• John Elkington introdueix el concepte de Triple Bottom Line. 

 

1998: 

• Kim Howells és anomenat Minister Consumer Affairs and Corporate Social 

Responsibility. Entre les seves funcions s’inclou el desenvolupament de la RSE. 

• Es constitueix The Copenhagen Centre, iniciativa del Govern danès per promoure la 

col·laboració entre els tres sectors en projectes de desenvolupament social. 

• Es presenta la norma SA 8000, el compliment de la qual per una empresa garantitza 

que respecta els drets bàsics dels treballadors. 

 

1999: 

• Es llença el Dow Jones Sustainability Index, índex de les principals empreses 

cotitzades en els mercats internacionals compromeses amb programes de 

responsabilitat social. 

• Kofi Annan realitza una crida al World Economic Forum de Davos (Suïssa) perquè les 

empreses considerin el rostre humà de la globalització. 

• L’ONU llença la campanya Global Compact perquè les grans empreses donin suport 

al desenvolupament sostenible. 

 

2000: 

• Els caps d’estat i de Govern europeus fan una crida al sentit de la responsabilitat 

social de les empreses a la cimera de Lisboa, Portugal. 

• Se celebra la Primera Conferència Europea sobre Responsabilitat Social de 

l’Empresa, organitzada per l’EBNSC, en què es presenta la Campanya 2005 per al 

Desenvolupament Sostenible i el Progrés Humà, com a resposta de l’empresariat a la 

crida realitzada pels Caps d’Estat i de Govern al sentit de la responsabilitat social de 

les empreses. 

• EBNSC canvia el seu nom per CSR Europe. 

• Les Nacions Unides llencen el Pacte Mundial sobre Responsabilitat Social. 

• L’OCDE elabora les Línies Directrius de l’OCDE per a Empreses Multinacionals, 

recomanacions dirigides pels governs, que enuncien principis i normes voluntàries per 

una conducta empresarial responsable. 
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• L’OIT esmena la Declaració Tripartita de Principis sobre les Empreses Multinacionals i 

la Política Social (1977-2000). 

 

2001: 

• La Unió Europea presenta el Llibre Verd: Fomentar un Marc Europeu per a la 

Responsabilitat Social de les Empreses, com a punt de partida del que haurà de ser 

l’estratègia europea de RSE. 

 

2002: 

• Després de recollir les respostes al Llibre Verd, la Comissió Europea presenta la 

Comunicació relativa  a la responsabilitat social de les empreses: una contribució 

empresarial al desenvolupament sostenible, com a proposta de estratègia de 

promoció de la RSE. 

 

 

2.3. La RSE a l’Estat Espanyol30   

 

L’interès per la RSE a l’Estat espanyol és relativament recent i apareix de la mà 

d’experiències d’economia social i solidària desenvolupades durant els darrers 15 anys i 

que demostren que és possible compatibilitzar la rendibilitat econòmica amb els beneficis 

socials i que es poden produir i comercialitzar béns i serveis de forma sostenible 

econòmica, social i ecològicament. L’experiència pionera de Traperos de Emaús a 

Pamplona es pot citar com un exemple d’empresa solidària, que sota diferents formes 

jurídiques (cooperatives, associacions, fundacions...) han proliferat per tot l’Estat. 

 

Però potser el major interès per la RSE ve lligat al llançament de productes financers 

ètics, a finals dels anys 90, promoguts per organitzacions socials que fomenten l’estalvi 

responsable a Espanya, tot seguint l’exemple internacional. A principis del segle XXI es 

comercialitzen a Espanya  una vintena de fons d’inversió amb el qualificatiu de solidaris, 

responsables o ètics. La necessitat d’avaluar el comportament socialment responsable de 

l’empresa espanyola per a poder incloure o no determinades organitzacions en la cartera 

                                                   
30 Per aquest apartat se segueix l’aportació de Cuesta de la, M. I Valor, C.: Responsabilidad social de la 

empresa. Concepto, medición y desarrollo en España. Article facilitat per Economistas sin Fronteras. 
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dels fons d’inversió o altres productes financers ètics posa en evidència la necessitat de 

conèixer el mercat espanyol. 

 

Per altra banda, l’expansió internacional de moltes empreses espanyoles que es produeix 

durant aquests anys les obliga a conèixer la situació social d’altres països, generalment 

en vies de desenvolupament, entrant en competència amb altres empreses 

multinacionals que ja tenen un bagatge en comportament sostenible i responsable. 

Moltes d’aquestes empreses han començat a interessar-se per la RSE, a través, per 

exemple, de la creació d’entitats per promocionar-la (com és el cas de la Fundación 

Empresa y Sociedad, representant espanyol de CSR Europe), adoptant estratègies de 

responsabilitat social, polítiques i procediments encaminats cap al model d’empresa 

sostenible, o sotmetent-se a la valoració d’índex o certificats. La següent notícia recollida 

al diari El País n’és un exemple: 

 

El Grup Gas Natural ha estat inclòs el 2003, per segon any consecutiu, en l’índex 

FTSE 4 Good (Footsie for Good), que inclou les companyies europees amb major 

compromís en l’àmbit de la responsabilitat social corporativa. Aquest índex, 

utilitzat com a referència pels fons d’inversió internacionals, avalua la 

responsabilitat social de les companyies en funció de les seves actuacions a favor 

del desenvolupament sostenible i el respecte als drets humans31. 

 

Els escàndols nacionals i internacionals destapats a principis d’aquest segle, i 

protagonitzats per algunes empreses que es presentaven com a líders de RSE (Enron, 

Xerox i altres), ha qüestionat la credibilitat del sistema al temps que creava un clima 

propici pel seu desenvolupament. 

 

Per altra banda, s’estan portant a terme a l’Estat Espanyol tot un conjunt de propostes 

tant en l’àmbit de la normalització com en el de la certificació. En el primer cas destaquen: 

 

• El “Código de gobierno de la empresa sostenible”, elaborat per IESE, Fundación 

Entorno y PricewaterhouseCoopers, que pretén desenvolupar una eina per ajudar els 

màxims òrgans de govern de les empreses a integrar en les seves activitats i 

decisions els principis de desenvolupament sostenible. El seu contingut pretén tan 

                                                   
31 El País: Gas Natural incrementa su beneficio neto en un 41% gracias a la venta de Enagas y Gas Natural 

México. 21 de febrero de 2003. 
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sols ser promotor i inspirador d’aquests principis, i va dirigit a totes les empreses 

espanyoles, incloent-hi les filials d’empreses multinacionals. 

 

• El “Sistema de Gestión Ética” (SGE), normes de gestió ètica elaborades per Forética 

(Foro para la evaluación de la gestión ética), que s’organitza en sèries de normes, 

segons la seva aplicació. La sèrie 20 es refereix a la Certificació d’Empreses i la 21 

està orientada a introduir valors ètics en l’empresa. Cada norma s’articula en vuit 

àrees de gestió, aplicant criteris ètics adequats a cada una d’elles. Si es desitja la 

demostració, Forética estén un certificat basat en l’auditoria d’una certificadora 

acreditada, que confereix el dret a utilitzar la marca de gestió ètica. 

 

• També el Comitè Tècnic de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació 

(AENOR) acaba de finalitzar la que serà la primera norma oficial de RSE a Espanya. 

Aquesta norma és fruit del treball i l’esforç compartit durant dos anys de representants 

sindicals, l’administració pública, l’empresa, el món acadèmic i diverses 

organitzacions i fundacions civils. El Text proposat representa un avenç en el debat 

sobre RSE i una aposta pel desenvolupament sostenible. 

 

Altres entitats independents estan avaluant el comportament socialment responsable de 

les empreses i oferint informació i serveis sobre la base de dades d’empreses espanyoles 

analitzades. És el cas de la Fundación Ecología y Desarrollo, soci espanyol del SIRI 

Group, el Instituto Universitario de Cooperación y Desarrollo de la Universidad 

Complutense de Madrid y la Fundación Economistas sin Fronteras. 

 

Per altra banda, més de 140 empreses espanyoles es van adherir durant el primer 

semestre de 2002 al Pacte Mundial de l’ONU sobre Responsabilitat. A més de les 

empreses, estan presents la patronal CEOE, els sindicats CCOO i UGT, diverses 

universitats, ONGs i fundacions sense ànim de lucre. En total són més de 400 les 

empreses que s’han adherit al Pacte a nivell mundial, tot comprometent-se a assumir de 

forma voluntària nou principis universals en els àmbits dels drets humans, les normes 

laborals i el medi ambient. 

 

Per comprovar l’èxit de l’adopció d’aquests principis, les empreses hauran de realitzar un 

informe anual sobre els avenços obtinguts i podran intercanviar resultats i experiències 

amb altres empreses i organismes que formen part del Pacte. 
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Destaca també la moció que, a instàncies del, va aprovar el Senat el 12 de Febrer de 

2003, que instava al govern a prendre mesures per introduir una obligació informativa 

dirigida a les institucions d’inversió col·lectiva (bancs i fons de pensions) sobre si utilitzen 

criteris ètics o de responsabilitat social o mediambiental en relació a la selecció de les 

seves inversions. Aquesta moció, presentada pel grup parlamentari de Convergència i 

Unió a instància de l’IPES (Institut Persona, Empresa i Societat d’Esade) va ser aprovada 

per unanimitat amb una moció del grup parlamentari del Partit Popular al Senat que recull 

que aquesta iniciativa es canalitzaria a través d’una comissió d’experts del Ministeri de 

Treball i Afers Socials. 

 

Per últim, també els grups polítics estan prenent consciència de la necessitat d’ordenar el 

debat entorn a la RSE. El desembre de 2002 s’ha aprovat una proposició no de llei 

presentada pel grup popular, amb la finalitat d’instar el Govern per crear una Comissió 

Tècnica d’Experts que elabori un informe sobre RSE. Aquest informe girarà entorn de la 

conveniència d’elaborar Codis de Bona Conducta, la possibilitat de crear un organisme 

certificador o avaluador de qualitat social, la implementació d’una futura etiqueta social, la 

realització d’auditories i informes socials i qualsevol altre aspecte que pugui integrar el 

concepte de RSE. 

 

A Catalunya, destaca com a fet significatiu l’activitat de FETS (Finançament Ètic i 

Solidari), que aplega una sèrie d’organitzacions i d’entitats que treballen en el camp de 

l’economia social i de les finances ètiques. 
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3. DIMENSIÓ INTERNA I EXTERNA DE LA RSE 

 

L’empresa socialment responsable orienta la seva activitat cap al desenvolupament 

sostenible, dotant-se d’una estratègia a llarg termini que té en compte la interrelació d’un 

conjunt d’esferes d’influència i àmbits d’actuació que van des de la pròpia empresa al 

sistema natural en sentit ampli, tot passant pel conjunt de persones o grups implicats 

(stakeholders). Gràficament, aquestes diferents esferes es poden representar de la 

següent manera32:  

 

 

                                                   
32 A. Olabe: Op.cit. 
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Font: A. Olabe. 

 

En l’esfera més petita, l’empresa té el màxim poder de decisió, ja que és la que correspon 

a l’interior de la pròpia empresa. 

 

En un segon cercle es troben altres empreses amb les quals mantenen relacions 

(proveïdors, competidors...), així com els clients. També se situen aquí les àrees de 

l’administració pública directament implicades en les polítiques empresarials. 

 

Una tercera esfera inclou la comunitat local en la qual l’empresa desenvolupa la seva 

activitat i exerceix la seva influència, tot incloent-hi les relacions amb les institucions 

d’àmbit local i supralocal. 

 

En la darrera esfera l’empresa interactua amb el conjunt de la societat. Els valors a través 

dels quals la societat formula les seves aspiracions cap a una millor qualitat de vida 

impregnen tot el conjunt de les esferes. 
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Per últim, l’esfera que representa la societat es troba immersa en un quadrat que 

representa el sistema natural, de manera que es representa el sistema econòmic com un 

subsistema del sistema natural. El desenvolupament sostenible significa que tots dos 

sistemes són capaços d’evolucionar conjuntament. 

 

En cada una d’aquestes esferes, a l’empresa li corresponen responsabilitats diferents tant 

des del punt de vista social com medioambiental, tot i que la influència de les accions 

preses a un nivell repercuteixen o poden repercutir als altres nivells. Per exemple, les 

polítiques de contractació de l’empresa, que se situen en el primer cercle, poden tenir una 

gran influència en la comunitat local (tercer cercle). 

 

Des d’una altra òptica, es distingeix entre la dimensió interna i externa de la RSE. La 

primera, en l’àmbit social, afecta fonamentalment els treballadors, tot referint-se a 

qüestions com ara la inversió en recursos humans, la salut i seguretat, les condicions 

laborals i la gestió del canvi. Des de l’àmbit medioambiental s’inclou el consum de 

recursos energètics, d’aigua i de materials, el disseny de productes, la gestió de residus i 

els sistemes de gestió ambiental. 

 

La dimensió externa es refereix a la resta de les esferes, tot incloent-hi per les grans 

empreses multinacionals la situació de tercers països i els grans problemes i 

preocupacions mundials. 

 

Segons el Llibre Verd de la Comissió Europea, la dimensió interna de la RSE pot 

incloure els següents aspectes: 

 

1. Gestió de recursos humans 

 

• La formació permanent, que pot incloure: la millor definició de les necessitats de 

formació juntament amb els agents locals; facilitar l’accés de l’escola al treball; 

valoració de l’aprenentatge pràctic previ; crear un ambient que estimuli 

l’aprenentatge permanent de tots els treballadors, etc. 

 

 

• Un major equilibri entre treball, família i oci. 

• Igualtat de retribució i perspectives professionals entre homes i dones. 
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• Participació en els beneficis de l’empresa. 

• Afavorir la seguretat en el lloc de treball, evitant la precarietat laboral. 

• L’acció de pràctiques no discriminatòries en la contractació de minories ètniques, 

treballadors de més de 45 anys, dones, aturats de llarga durada i persones 

desfavorides. 

• Etc. 

 

 

2. Salut i seguretat en el lloc de treball 

 

Tot i que tradicionalment aquests aspectes han estat regulats a través d’instruments 

legislatius, la tendència a subcontractar moltes de les feines de les empreses fa 

dependre a aquestes de les condicions en què treballen aquests contractistes o 

proveïdors. Moltes empreses cerquen fórmules complementàries de promoure la salut 

i seguretat en el treball, tant per condicionar l’adquisició de productes i serveis com 

per  promocionar els propis. Algunes etiquetes i sistemes de certificació inclouen 

criteris de salut i seguretat. 

 

 

3. Adaptació al canvi 

 

Sota aquest títol es fa referència a les reestructuracions empresarials i la seva gestió 

responsable, a través de la participació i la implicació de tots els afectats, 

especialment els treballadors i les autoritats públiques, de la identificació dels riscos 

més importants, calculant les despeses directes i indirectes de les estratègies i 

mesures alternatives, tot valorant les opcions que permetin reduir acomiadaments. Es 

tracta que les empreses assumeixin la responsabilitat que els hi pertoca respecte al 

manteniment de l’ocupabilitat del seu personal. 

 

 

 

4. Gestió de l’impacte ambiental i dels recursos naturals 

 

Reducció del consum de recursos energètics d’aigua i de materials (ecoeficiència). 

Ecodisseny de productes. Control i reducció d’emissions, efluents i residus. Sistemes 

de gestió ambiental, codis de conducta, etc. Moltes d’aquestes pràctiques suposen 
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inversions que repercuteixen positivament en les empreses, ja que redueixen costos i 

redunden en un augment de la rendibilitat i la competitivitat. 

 

Tota la resta d’esferes o àrees en què intervé o influeix l’activitat de l’empresa conforma 

la dimensió externa de l’empresa. El control i poder de l’empresa sobre aquestes altres 

esferes no és tan absolut com el que exerceix en el seu propi interior, però no hi ha dubte 

que l’activitat empresarial, sobretot la realitzada per les grans empreses multinacionals, 

afecten i es veuen afectades per un ampli conjunt de factors externs. El Llibre Verd de la 

Comissió Europea distingeix els següents: 

 

 

1. Les comunitats locals 

 

En referència tant a l’entorn social on s’hi ubica l’empresa, com el físic. L’empresa 

es veu condicionada en gran mesura per la configuració d’aquest entorn, per 

exemple, pel nivell de qualificació dels treballadors on s’hi ubica la empresa o per 

la qualitat de les infrastructures existents. I l’empresa incideix en la comunitat 

local, per exemple, a través de la contractació de personal o l’emissió de residus. 

 

Les empreses es poden comprometre amb la comunitat local a través de la 

participació en programes de desenvolupament local i d’Agendes Locals XXI, de 

l’oferta de formació professional, de la contractació de persones excloses 

socialment o que pertanyen a col·lectius desfavorits, de la inversió directa en 

projectes que beneficien les comunitats o les zones econòmicament desfavorides, 

etc. 

 

 

2. Socis comercials, proveïdors i consumidors 

 

Els efectes de les mesures de RSE no es limiten a la pròpia empresa sinó que 

afecten també els seus socis econòmics, sobretot en el cas de les grans 

empreses que subcontracten una part de la seva producció i/o serveis a empreses 

més petites, assumint-hi així una responsabilitat social complementària. 

 

Pràctiques de RSE en aquest àmbit es poden desenvolupar a través del foment de 

l’esperit d’empresa en la regió, el suport financer a noves empreses, la divulgació 
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de bones pràctiques, l’anàlisi del cicle de vida del producte, el disseny adaptat del 

producte, etc. 

 

 

3. Drets humans 

 

Tot i que la situació no és nova, l’actual procés de mundialització de l’economia 

afavoreix una mobilitat internacional de les grans empreses fins ara desconeguda. 

Fenòmens com la deslocalització, la instal·lació de les indústries productives en 

països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament econòmic, molts dels 

quals pateixen sistemes de govern despòtics o dictatorials, situa les empreses 

davant de problemes que les obliga a posicionar-se respecte als drets humans. La 

corrupció imperant a les elits i als funcionaris de molts d’aquests països confronta 

les empreses a prendre decisions que es mouen en el terreny de l’ètica. 

 

La pressió de les ONG i de grups de consumidors obliga algunes d’aquestes 

empreses a dotar-se de codis de conducta en matèria de condicions laborals, 

drets humans i aspectes medioambientals, que es dirigeixen principalment cap a 

contractistes i proveïdors. 

 

Aquests codis només són eficaços si s’apliquen i es controlen de forma adequada, 

i s’haurien de fonamentar en marcs normatius internacionals, com la Declaració de 

la OIT de 1998 relativa als principis i drets fonamentals en el treball i les directrius 

de l’OCDE per empreses multinacionals. La participació dels interlocutors socials 

hauria d’estar garantida i l’aplicació dels codis s’hauria de fer en tots els nivells 

d’organització i en tota la cadena de producció. És necessari també que es porti a 

efecte un control continu de l’aplicació i respecte d’aquests codis, en el que 

haurien de participar totes les parts interessades (autoritats públiques, sindicats, 

empresaris, ONGs, etc.). 

 

En aquest sentit, el Parlament Europeu va aprovar una “Resolució sobre l’adopció 

de normes per la Unió Europea per a les empreses europees que operen en 

països en desenvolupament: cap a un codi de conducta europeu”, que insta a 

l’adopció de tal codi i estandaritzi el codis voluntaris ja existents. 
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4. Problemes ecològics mundials 

 

Sobretot en el cas de les grans empreses multinacionals, l’impacte sobre el medi 

ambient d’algunes de les seves activitats traspassa les fronteres, per tant han de 

ser responsables socialment també a aquest nivell. Darrerament s’han elaborat 

per organismes internacionals una sèrie de directrius i principis  que pretenen 

donar contingut a la RSE a nivell internacional. Cal destacar el “Pacte Mundial”, 

llençat pel Secretari General de Nacions Unides el 1999 i les directrius per les 

empreses multinacional de l’OCDE de l’any 2000. 
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4. RESPONSABILITAT SOCIAL, PIMES, TERCER SECTOR I 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

 

El concepte de RSE neix lligat a les grans empreses multinacionals. Això ha estat així en 

gran part per la major dimensió pública d’aquestes empreses i la seva major visibilitat, 

però el debat sobre la RSE s’estén també a les Pimes i al tercer sector, i no hauria de 

deixar de banda l’administració pública. En aquest sentit la Comissió Europea explicita al 

Llibre Verd que “l’augment de la posta en pràctica (de la RSE) en les petites i mitjanes 

empreses, incloses les microempreses, és fonamental, perquè són les que més 

contribueixen a l’economia i a la creació de llocs de treball”. El Comitè de les Regions 

(CDR), en el seu dictamen sobre el Llibre Verd també destaca el paper privilegiat que 

ocupen les Pimes per actuar en interrelació amb les seves comunitats locals i 

desenvolupar així una cultura d’empresa.   

 

També és necessari esmentar el paper que hi juguen o poden jugar les entitats públiques 

tant en la difusió, mesura i control de la RSE com en l’aplicació, en tant que entitats 

económiques (contractadores de persones i de serveis i generadores de béns). 

 

Malgrat la reconeguda importància de les Pimes en l’aplicació de la RSE, el cas és que 

aquesta s’ha centrat fins ara en les grans corporacions, i la bibliografia, els debats i 

reflexions entorn de com encarar l’acció socialment responsable en les petites i mitjanes 

empreses, les empreses d’economia social i l’administració pública són francament 

escasses. Tot i això, l’aparició del Llibre Verd de la Comissió europea ha estimulat el 

debat entre aquest sector de l’economia i les organitzacions, tot donant com a resultat la 

realització d’estudis a nivell europeu, l’organització de jornades i conferències, l’aparició 

d’articles en la premsa especialitzada, etc., que permeten una primera aproximació al 

tema. 
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4.1. L’especificitat de les Pimes 

 

Diversos autors33 destaquen el fet diferencial de les Pimes respecte a les grans empreses 

i reclamen un tractament diferenciat a l’hora d’aplicar la RSE. Així, el Comitè Econòmic i 

Social de la Unió Europea ressalta la complexitat que envolta la RSE i la necessitat de 

diferenciar entre els diferents nivells d’acció (local, nacional, europeu i mundial), entre 

països en desenvolupament i països industrialitzats i entre grans empreses 

multinacionals, Pimes i microempreses34. L’argumentació parteix de la necessitat de fugir 

de criteris homogeneïtzadors, que no tinguin en compte la diversitat de factors i de 

situacions en què s’ha de desenvolupar la RSE. Les Pimes tenen unes característiques 

molt específiques que les diferencien de les grans empreses, i aquestes s’han de tenir 

presents a l’hora d’establir qualsevol marc pel desenvolupament de la RSE. Entre 

aquestes característiques de les Pimes en destaquen les següents: 

 

• En moltes petites empreses la propietat i direcció recauen sobre una mateixa 

persona, per la qual cosa el paper de l’empresari és central, i les seves preferències 

personals es converteixen en el factor més important respecte a les relacions de 

l’empresa amb l’exterior. 

 

• Les petites i mitjanes empreses acostumen a estar fortament arrelades a la comunitat 

local i depenen molt més d’aquesta que les grans empreses, tant en termes d’imatge i 

reputació, com de clients, personal contractat, situació econòmica i social de la 

comunitat, etc. 

 

• Les Pimes es veuen molt més limitades que les grans empreses a ubicar els centres 

productius en territoris que reporten avantatges comparatius en condicions laborals, 

impostos, etc. Aquesta capacitat de deslocalització permet a les grans empreses, a 

part de reduir costos, rebaixar el llindar de la RSE, per tractar-se aquest d’un 

                                                   
33 Vegeu: Les PME européennes et les responsabilités sociale et environnementale. Observatoire des PME 

européennes 2002/nº 4. Commission Européenne. DG Entreprises; també: B. De Micheli: Presentació del 
projecte NASCO, i I. Isusi: Las pymes europeas y españolas y la responsabilidad social, ponències 
presentades a la Conferència La Responsabilitat Social de les Pimes i de l’Economia Social, Badalona, 
novembre de 2002. 

34 Dictamen del Comité Económico y Social sobre “el Libro Verde – Fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social de las empresas. DOCE, 27.5.2002. 
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concepte relatiu que dependrà de les exigències legals i socials del territori on 

s’instal·la l’empresa. 

 

• La manca de temps, de personal i recursos caracteritza gran part de les Pimes, i les 

seves activitats difícilment poden vincular-se a estratègies a llarg termini o dedicar-se 

a aspectes no directament relacionats amb el nucli central del negoci. Per altra banda, 

les Pimes són més vulnerables a les fluctuacions econòmiques i dels mercats que les 

grans empreses. 

 

• Les relacions personals de l’empresari amb el conjunt de les parts interessades, tant 

internes (empleats), com externes (clients, proveïdors, autoritats locals, etc), són de 

cabdal importància per la petita i mitjana empresa, el que li permet establir xarxes de 

relacions basades en el coneixement personal i la confiança, la qual cosa és molt més 

difícil d’aconseguir per la gran empresa. 

 

4.2. L’aplicació de la RSE per part de les Pimes 

 

D’una enquesta realitzada l’any 2001 a un total de 7.662 Pimes de 19 països (de les 

quals 425 eren espanyoles) per la European Network for SME Research (ENSR) sobre la 

RSE externa de les Pimes se’n desprenen les següents conclusions35: 

 

• La meitat de les Pimes europees estan implicades en algun tipus d’activitat socialment 

responsable de caràcter extern. La implicació no depèn significativament del sector en 

què opera la pime, però sí s’observa diferència entre les empreses molt petites (48%) 

i les petites i mitjanes (65% i 70%), i entre el sud (menor compromís) i el nord (major 

compromís). 

 

• Les activitats socialment responsables de les Pimes es concentren en tres dominis: 

els esports, la cultura i la salut, destacant les activitats esportives com les preferides 

per les Pimes, independentment de la grandària de l’empresa o de la seva ubicació 

geogràfica. 

 

                                                   
35 Les PME européennes et les responsabilités sociale et environnementale. Observatoire des PME 

européennes 2002/nº 4. Commission Européenne. DG Entreprises. 
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• El compromís de les Pimes es manifesta preferentment a través de donacions per 

activitats ocasionals i no relacionades amb l’estratègia general de l’empresa, que 

repercuteixen en l’àmbit local on l’empresa concentra les seves activitats. 

 

• Tan sols una minoria de les Pimes publica alguna informació sobre les seves activitats 

socialment responsables i mesura la seva efectivitat i impacte. 

 

• La principal raó per implicar-se es refereix a qüestions ètiques, especialment entre les 

Pimes més petites. 

 

• Al voltant de tres quartes parts de les Pimes són capaçes d’identificar beneficis 

empresarials a les seves activitats socialment responsables. 

 

• La majoria esperen continuar i fins i tot incrementar les seves activitats socials en els 

pròxims tres anys. 

 

• Les raons d’”actitud” (‘no ho havia pensat mai’...) són més importants que les de tipus 

econòmic per explicar la inactivitat de les empreses que no desenvolupen activitats 

socialment responsables. 

 

• Les empreses espanyoles coincideixen amb les del conjunt dels països europeus en 

la seva predilecció per les activitats esportives i la participació a través de donacions 

ad-hoc. I difereixen que les activitats socialment responsables de les Pimes 

espanyoles són més regulars en el temps, tot i que no estan lligades a l’estratègia de 

l’empresa; que les raons ètiques juguen un paper més rellevant que en els països del 

nord i que tenen més dificultats per identificar els possibles beneficis empresarials que 

se’n deriven de les activitats socialment responsables. 

 

A les conclusions d’aquesta investigació es destaca la manca de coneixement sobre la 

RSE aplicada a les Pimes en comparació a les grans empreses, i la necessitat de cobrir 

aquest buit informatiu, així com es constata una preocupació creixent entre les Pimes 

europees quant a la importancia de la RSE. També es demana a les autoritats públiques 

que juguin un paper més actiu a l’hora d’encoratjar i mantenir el compromís social i 

medioambiental de les Pimes, a través d’un major suport a la investigació, la 

sensibilització i la difusió de la RSE i dels seus avantatges per les Pimes, tot estimulant 
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l’intercanvi de coneixements, els debats i fòrums, les publicacions i el reconeixement de 

les experiències significatives. 

 

4.3. Com es posicionen les Pimes davant la RSE? 

 

Com es deia al començament d’aquest capítol, la bibliografia existent sobre la RSE 

aplicada a les Pimes és molt escassa. Així com les grans corporacions han creat xarxes o 

fundacions per tractar la RSE i s’han posicionat davant d’ella, les Pimes tot just comencen 

a posicionar-se. Un exemple a Catalunya d’aquest nou interès va ser la Conferència 

celebrada a Badalona el 15 de novembre de 2002 sota el títol “La Responsabilitat Social 

de les Pimes i de l’Economia Social”. De les ponències presentades en aquesta 

conferència i de les respostes de diferents organitzacions i empreses a la proposta 

llançada per la Comissió europea en el Llibre Verd es pot afirmar que les Pimes volen fer 

sentir la seva veu i manifestar la seva posició davant la RSE36. 

 

Coincidint amb les grans empreses, les Pimes recolzen el caràcter voluntari de les 

accions de RSE, tot evitant els processos de regulació i apostant per la creació de premis 

i estímuls per a les empreses amb millors pràctiques en aquesta matèria.  

 

A part d’aquesta coincidència, la majoria de propostes tendeixen a ressaltar les 

diferències, realitzant, per exemple, una crida a la Comissió europea perquè tingui en 

consideració les característiques i capacitat  de les Pimes, per tal que rebin un tractament 

adequat, sobretot pel que fa a la dimensió externa de la RSE i a la creació  d’una etiqueta 

social. Respecte als estandars, el CES37 adverteix sobre el perill que pot suposar per les 

Pimes i les empreses d’economia social una excessiva uniformitat d’aquests i aposta 

perquè les empreses puguin desenvolupar solucions a mida. Per la seva banda, el 

Comitè de les Regions (CDR) destaca que les Pimes necessitaran un soport estructurat a 

partir dels fluxos de finançament existents ja que és menys probable que adoptin a curt 

termini les pràctiques de RSE38. 

                                                   
36 A. Roca Parés: Perspectiva empresarial de les de les PIMES: condicionants i oportunitats. Ponència 

presentada a la Conferència La Responsabilitat Social de les Pimes i de l’Economia Social, Badalona, 
novembre de 2002 

37 Dictamen del Comité Económico y Social sobre el “Libro Verde – Fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social de las empresas. DOCE. 27 de mayo de 2002. 

38 Dictamen del Comité de las Regiones de 14 de marzo de 2002 sobre el “Libro Verde – Fomentar un marco 
europeo para la responsabilidad social de las empresas. Bruselas, 26 de marzo de 2002. 
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Altres propostes restringeixen o limiten l’àmbit d’intervencio de les Pimes respecte a la 

RSE. En aquest sentit, el CES assenyala que s’ha de separar la dimensió social de la 

dimensió ecològica, ja que aquesta darrera és un camp nou per a moltes Pimes, i la seva 

aplicació requereix d’altres mitjans i vies que les utilitzades en la dimensió social. Altres39 

distingeixen entre les Pimes com a empreses individuals i les associacions o 

confederacions empresarials, tot atorgant diferentes papers a unes i altres: la dimensió 

interna de la RSE seria el terreny d’intervenció propi de les empreses individuals, mentre 

que la dimensió externa i el diàleg entre les empreses i els diferents interlocutors hauria 

de canalitzar-se a través de les confederacions o associacions empresarials. 

 

També s’insisteix en la necessitat d’establir mesures que permetin diferenciar allò que 

són activitats socialment responsables d’aquelles en què predomina la intencionalitat 

publicitària. 

 

4.4. Les empreses d’economia social i la RSE 

 

L’economia social es considera a si mateixa portadora dels valors socials vinculats a la 

RSE. Les empreses socials van nèixer, a meitat del segle XIX, en oposició a la visió que 

considerava el desenvolupament social com un apèndix del desenvolupament econòmic. 

Des del principi han contemplat l’empresa sobretot com una forma d’organització capaç 

de crear productes i serveis per a la societat, i així generar riquesa per a distribuir-la entre 

els consumidors (i usuaris), els empleats i els accionistes (o cooperativistes)40.  

 

Les empreses pioneres en matèria de responsabilitat social són les cooperatives, que, 

des del seu inici, a mitjan segle XIX, han intentat plasmar els valors de solidaritat, servei a 

la societat, equitat i democràcia en un medi tan advers com l’economia capitalista”41. Els 

valors i principis cooperatius fomenten tant la democràcia interna, la solidaritat i la 

formació dels treballadors (dimensió interna de la RSE), com l’interès per la comunitat 

(dimensió externa). 

                                                   
39 A. Roca Parés: Perspectiva empresarial de les de les PIMES: condicionants i oportunitats. Ponència 

presentada a la Conferència La Responsabilitat Social de les Pimes i de l’Economia Social, Badalona, 
novembre de 2002 

40 CECOP: Joint position adopted by the European social economy organisation on the Green Paper 
“Promoting a European Framework For Corporate Social Responsability”. Desembre 2001. 

41 J. Garcia Jané: La cooperativa és l’empresa ciutadana. Cooperatives de treball. Nº 9, octubre 2002. 
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Per això s’afirma que l’economia social i més concretament el cooperativisme són i han 

de continuar sent impulsors de la responsabilitat social, ja que per les empreses 

cooperatives la rendibilitat econòmica no és sinó un instrument al servei de fins socials 

més amplis: cohesió social, solidaritat, inserció de col·lectius desafavorits, dinamització 

de territoris, etc.42 Però no s’ha de caure en la ingenuitat d’identificar la declaració de 

principis amb la seva aplicació pràctica. La incorporació dels principis i valors de 

l’economia social en la pràctica organitzativa i econòmica de les empreses socials és 

l’element clau que permetrà estendre aquests valors i principis al conjunt de les empreses 

i organitzacions. I és aquesta l’aportació que l’economia social pot fer a la globalitat del 

món empresarial. La capacitat de casar amb èxit els objectius socials i l’efectivitat 

econòmica és la major contribució de l’economia social al progrés econòmic i social i a la 

RSE. 

 

Per tant, des del món de l’economia social es defensa la promoció i difusió de la RSE en 

el conjunt del món empresarial, tot reclamant un paper actiu per part de les Pimes en 

aquest procés d’implantació i difusió de la RSE, i un paper exemplaritzant de l’economia 

social que ja “té un cert camí recorregut respecte a diferents elements de RSE que poden 

i han de ser aprofitats dins el capítol de pràctiques empresarials socialment 

responsables”43. 

 

El Comitè Européen des Associations d’Intérêt Général (CEDAG)44 manifesta la 

conveniència d’utilitzar una definició més rica d’empresa, que sigui expressió d’una 

economia plural en la qual es reconegui el lloc de l’economia social i més específicament 

del sector associatiu, i fa una crida als actors de l’economia social per aprofitar el debat 

entorn la RSE per mostrar les realitzacions i aportacions de l’economia social en aquesta 

matèria i revalorar les seves pràctiques. Destaca també la necessitat de dotar al sector 

d’instruments de mesura i avaluació. 

 

                                                   
42 J. Berney: el cooperatisme i la responsabilitat social. Cooperació Catalana, nº 248, octubre 2002. 
43 Confederació de Cooperatives de Catalunya: La Responsabilitat Social de les Empreses en el moviment 

cooperatiu. Ponència presentada a la Conferencia: La Responsabilitat Social de les Pimes i de l’Economia 
Social, Badalona, novembre de 2002 

 
44 CEDAG: Contribution du CEDAG a la consultation de la Commission Européene au sujet du Livre Vert sur 

la responsabilité sociale des entreprises. 7 Desembre 2001. 
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La Confederació de Cooperatives de Catalunya qüestiona la voluntarietat de la RSE, ja 

que aquesta parteix del supòsit que les empreses compleixen amb les seves obligacions 

legals, la qual cosa no és del tot certa. Per això reclama la potenciació d’un marc 

legislatiu i administratiu que afavoreixi l’adopció de comportaments empresarials 

socialment responsables i la necessitat de regular legalment uns mínims per crear un 

marc general d’actuació, tot desmarcant-se de les posicions de les grans empreses i les 

Pimes, que insisteixen en la voluntarietat de la RSE i rebutgen qualsevol regulació. En 

aquest sentit també es manifesta la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la 

Comunitat Valenciana (FSVCV) que considera oportú establir unes normes que 

garantitzin uns nivells mínims de compliment45. 

 

Per la seva banda, la Confederació Europea de Cooperatives de Producció (CECOP)46 

reclama rigor a l’hora de qualificar una empresa com a socialment resposable, tot 

considerant que haurien de complir els següents criteris: 

 

∧ Una orientació cap al desenvolupament sostenible. 

∧ Participar en el desenvolupament territorial equilibrat. 

∧ Democràcia participativa tant dintre com fora de l’empresa. 

∧ La implementació de la RSE en tota la cadena de producció, incloent-hi els 

subcontractats. 

 

Respecte als instruments d’avaluació, la CECOP recomana instruments que, com el 

Balanç Social, tenen en compte tant criteris interns de l’empresa, com les seves 

interaccions amb l’entorn al llarg de tota la cadena de producció. Qualsevol empresa que 

vulgui ser considerada socialment responsable hauria d’aplicar instruments d’aquest tipus 

de forma sistemàtica  i transparent, i portats a terme per una entitat independent. 

 

De la implantació del concepte de responsabilitat social entre el tercer sector a l’Estat 

espanyol és un exemple l’edició de la Guía de transparencia y buenas prácticas per part 

                                                   
45 FSVCV: Comentarios y sugerencias de la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat 

Valenciana (FSVCV) al Libro Verde “Fomentar un marcoi europeo para la respponsabilidad social de las 
empresas. Bruselas, 2001. 

46 European Standing Conference of Co-operatives, Mutual Societies, Associations and Foundations: Joint 
position adopted by the European social economy organisations on the Green Paper “Promoting a 
European Framework for Corporate Social Responsibility”. Aquest document és el resultat d’un procés de 
consulta i debat conduit per la CECOP. 
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de la Fundación Lealtad47, que té per objecte les organitzacions no lucratives i de 

cooperació al desenvolupament a l’Estat espanyol. 

 

Per altra banda, la Confederació de Coorperatives de Catalunya i la FSVCV plantegen 

també la necessitat de considerar l’administració pública com una organització socialment 

responsable, la qual s’hauria d’aplicar criteris de responsabilitat tant en el terreny social 

com medioambiental48. L’administració pública juga un doble paper, com a possible 

impulsora i reguladora de la RSE i com a organització que ha d’aplicar els principis de 

responsabilitat social. Aquest doble paper confereix a l’administració pública un caràcter 

exemplaritzant. Seria convenient, per tant, obrir el debat sobre l’aplicació dels principis de 

responsabilitat social a l’administracció pública i el paper que ha de jugar com a 

impulsora, reguladora i controladora d’aquesta. 

 

Per l’ampliació del concepte de responsabilitat social al conjunt de les organitzacions es 

manifesten també alguns autors49 quan afirmen explícitament que hem d’avançar cap a la 

creació de mecanismes que permetin reconèixer, diferenciar i potenciar aquelles 

organitzacions (públiques o privades, lucratives o no lucratives, governamentals o no) que 

assumeixen la responsabilitat social i la converteixen en un tret de la seva pròpia identitat. 

                                                   
47 www.fundacionlealtad.org. 
48 En aquests sentit també es manifesten altres actors procedents de diferents sectors de l’economia o àmbits 

professionals, com és el cas del BBVA o de diverses consultories. Per consultar les respostes i aportacions 
al Llibre Verd vegeu: http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_responses.htm 

49 A. Castiñeira i J.M. Lozano: La responsabilitat social. Article a La Vanguardia, 28 de novembre 2002. 
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5. L’ESTRATÈGIA EUROPEA PER LA RSE 

 

5.1. Orígens de l’interès de la Unió Europea per la RSE 

 

Es pot situar l’origen de l’interès de la Unió Europea per la RSE en la crida feta el 1993 

pel President de la Comissió Jaques Delors demanant la implicació de les grans 

empreses en la lluita contra l’exclusió social. Fruit d’aquesta crida va ser la signatura, el 

gener de 1995, de la Declaració Europea d’empreses contra l’exclusió social per part d’un 

grup de grans empreses. 

 

D’aquí neix la European Business Network for Social Cohesion, actualment coneguda 

com a CSR Europe, com una iniciativa voluntària del món dels negocis per trobar vies per 

incrementar la seva responsabilitat social. 

 

Ara bé, el punt de partida d’una política europea en el tema de la RSE se situa al Consell 

Europeu de Lisboa, al març de 2000. A Lisboa la Unió Europea es fixa un nou objectiu 

estratègic: convertir-se en l’economia basada en el coneixement més competitiva i 

dinàmica del món, capaç de créixer econòmicament de manera sostenible amb més i 

millor ocupació i amb major cohesió social. Per aconseguir aquest nou objectiu s’elabora 

una estratègia global amb la qual es pretén: 

 

∧ La preparació del pas a una economia competitiva, dinàmica i basada en el 

coneixement; 

∧ La modernització del model social europeu mitjançant la inversió en capital 

humà i la constitució d’un Estat del Benestar actiu; 

∧ Mantenir les sòlides perspectives econòmiques i les expectatives favorables 

de creixement. 

 

És dintre d’aquesta estratègia que el Consell europeu fa una crida al sentit de 

responsabilitat social de les empreses respecte a les pràctiques idònies en relació amb la 

formació contínua, l’organització del treball, la igualtat d’oportunitats, la integració social i 

el desenvolupament sostenible50.  

                                                   
50 Consejo Europeo de Lisboa: Conclusiones de la presidencia. http://europa.eu.int/comm/off/index_en.htm 



  RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES 

 

 43 

 

El Consell Europeu reconeix el paper fonamental del sector privat en la consecució del 

nou objectiu i de la col·laboració entre els sectors públic i privat, atorgant a la Unió 

Europea el paper de catalitzador del procés, que ha d’establir un marc efectiu per a la 

mobilització dels recursos disponibles. 

 

Al Consell Europeu de Gotemburg (15 i 16 de juny de 2001) es dóna un pas més en 

acordar una estratègia per al desenvolupament sostenible, tot afegint una dimensió 

ambiental al procés de Lisboa per l’ocupació, la reforma econòmica i la cohesió social. 

Aquesta nova estratègia es basa en el principi que cal estudiar les repercussions 

econòmiques, socials i medioambientals de totes les polítiques de manera coordinada, tot 

tenint-les en compte a l’hora de prendre decisions, i s’invita els Estats membres a 

elaborar les seves pròpies estratègies nacionals de desenvolupament sostenible. 

 

5.2. El Llibre Verd, l’inici del debat 

 

Com a fruit d’aquest paper catalitzador i impulsor que s’autoatorga la Unió Europea en el 

tema de la RSE, el juliol de 2001 la Comissió Europea va presentar el Llibre Verd – 

Fomentar un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses. En la tradició 

europea, el llibre verd s’utilitza per posar a debat un determinat tema, tot invitant diferents 

interlocutors interessats a participar fent propostes que posteriorment acostumen a ser 

recollides en un document de caràcter definitiu. L’objectiu, per tant, del Llibre Verd és 

obrir i propiciar el debat per tal d’arribar a una posició que reculli en la manera del 

possible les aportacions fetes. Així és especificat clarament en la introducció: 

 

El present Llibre Verd té per objecte iniciar un ampli debat i recollir opinions sobre 

la responsabilitat social de les empreses a nivell nacional, europeu i internacional. 

La Comissió espera que aquesta iniciativa desemboqui en l’establiment d’un nou 

marc per al foment de la responsabilitat social de les empreses. 

 

El Llibre Verd s’estructura en quatre capítols: una introducció en què s’analitza el context 

a nivell europeu i mundial al voltant de la RSE; un segon capítol que dóna resposta a la 

pregunta ¿què és la RSE?, i que fa especial incidència en la dimensió interna i externa de 

la RSE; un tercer capítol que, sota el títol d’enfocament global de la RSE, tracta els temes 

de la gestió integrada de la RSE, dels informes i auditories, de la qualitat en el treball, de 
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les etiquetes socials i ecològiques, i de la inversió socialment responsable; per últim, el 

quart capítol està destinat al procés de consulta. 

 

Val la pena destacar dues idees que la Comissió llença a les empreses en la introducció: 

per una banda, l’afirmació que la responsabilitat principal de les empreses consisteix a 

generar beneficis, però que al mateix temps les empreses poden contribuir a assolir 

objectius socials i medioambientals. La segona idea és que la RSE ha de considerar-se 

com una inversió i no com una despesa, és el que en diuen arguments comercials . 

Aquestes dues idees suporten la proposta d’un enfocament integrat de la RSE que 

conformi una estratègia a llarg termini que minimitzi els riscos relacionats amb la 

incertesa. 

 

Quant al context polític, el Llibre Verd  repassa l’interès manifestat per la Unió Europea 

per la RSE com una manera d’aconseguir l’objectiu estratègic establert a Lisboa, fent 

menció dels diferents documents que ressalten i orienten aquest interès: L’Agenda Social 

Europea, el Consell Europeu d’Estocolm, el Consell Europeu de Gotemburg, el Llibre 

Blanc sobre la Gobernabilitat en la Unió Europea s’han fet ressò de la importància de 

fomentar la RSE. 

 

Però no només la Unió Europea, sinò també alguns Estats membre estan adoptant 

mesures per fomentar la RSE, com és el cas de Dinamarca i el Regne Unit. 

 

Per altra banda, el Llibre Verd aposta per integrar les seves accions respecte a la RSE en 

un context més ampli a nivell internacional, més concretament amb les iniciatives del 

Pacte Mundial de les Nacions Unides, la Declaració Tripartita de l’OIT i les directrius de 

l’OCDE per a les empreses multinacionals. 

 

De la definició i de les dimensions interna i externa de la RSE ja se n’ha parlat en altres 

apartats d’aquest document, només recordar el caràcter voluntari que s’adjudica a la 

responsabilitat social, per considerar que les accions que se’n deriven han d’anar més 

enllà de les reglamentacions i lleis obligatòries. 

 

Altres aspectes i propostes del Llibre Verd són les següents: 

 

∧ Necessitat de formació. Incloure la RSE en la planificació estratègica de les 

empreses i les decisions quotidianes és un procés que requereix mesures de 
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formació tant per als directius com per als treballadors. Per aquest motiu, el Llibre 

Verd  insisteix en la necessitat que les escoles de negocis ampliïn la formació sobre 

aquest tema. 

 

∧ Unificar criteris quant als informes i auditories. Quant als informes i auditories, 

la varietat és la norma. Cada vegada més empreses les utilitzen, més administracions 

públiques donen suport a la seva implantació i més organitzacions dissenyen normes 

per l’elaboració d’informes i auditories en matèria social. Però perquè aquests 

informes siguin útils és necessari un acord general sobre el tipus d’informació que 

s’ha de facilitar, el format de presentació i la fiabilitat del procediment d’avaluació i 

auditoria. A nivell internacional és difícil establir normes que s’adaptin a totes les 

cultures i països. La Declaració de 1998 de l’OIT és, segons el Llibre Verd, la base 

més apropiada per a tals iniciatives. Les normes Social Accountability 8000 (SA8000) 

sobre condicions de treball, i la Global Reporting Initiative, en l’àmbit de medi ambient, 

són considerades com a models a seguir. 

Cal elaborar, a més, instruments i orientacions específicament dirigides a les Pimes 

perquè puguin informar de manera eficaç sobre les seves polítiques en matèria de 

responsabilitat social. 

La verificació dels informes i auditories per part de tercers independents, entre els que 

poden trobar-se sindicats i ONGs, és necessària per garantir la imparcialitat i 

versemblança dels informes. 

 

∧ Un dels aspectes importants de la RSE té a veure amb la qualitat en el treball. 

Aquesta qualitat passa per la consulta dels treballadors, a través del diàleg social amb 

els seus representants que s’ha d’ampliar a les qüestions socials i medioambientals. 

Per altra banda, es constata una relació entre l’adopció de tecnologies netes i la 

millora de les condicions de treball, així com una major exigència per part del personal 

qualificat respecte a les polítiques d’ocupació, socials i medioambientals de les 

empreses. Es proposa la publicació d’una llista de les millors empreses, tal i com ja 

existeix al Regne Unit, i també la introducció d’un premi europeu per les empreses 

més actives en aquest àmbit. 

 

∧ Aconseguir que les etiquetes socials i ecològiques siguin més eficaces. Malgrat 

la proliferació d’etiquetes socials i ecològiques, la seva quota de mercat continua sent 

reduïda i els hi manca transparència i objectivitat, el que afecta a la seva credibilitat. 

Perquè fossin creïbles caldria un control segons normes acordades. 
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∧ Millorar la informació sobre la Inversió Socialment Responsable (ISR). El Llibre 

Verd reconeix el creixent interès per la ISR entre els grans inversors, especialment en 

el Regne Unit, on constitueix el 5% de tots els fons invertits. Fruit d’aquest interès és 

la creació a diversos països europeus (Regne Unit, França, Alemanya, Holanda i 

Itàlia) de fòrums d’inversió social, que ofereixen informació sobre les polítiques de 

responsabilitat social de les empreses i afavoreixen el desenvolupament de la ISR. 

Ará bé, aquest interès i expansió de la ISR està provocant l’aparició de moltes 

agències especialitzades que fan servir diferents eines i instruments de medició, el 

que, segons el Llibre Verd, pot provocar una aversió creixent en les empreses i fer 

que aquestes es neguin a cooperar. Per evitar aquest problema proposa impulsar la 

normalització, l’harmonització i la transparència d’aquestes eines. 

 

El Llibre Verd obria un procés de consulta dirigit a les autoritats públiques de tots els 

nivells, a les organitzacions internacionals, a les empreses, als interlocutors socials, a les 

ONG i a qualsevol part afectada o persona interessada, a través d’un conjunt de 

qüestions articulades al voltant dels següents temes: El paper de la UE; les empreses i la 

responsabilitat social; agents i interlocutors principals; avaluació i eficàcia; i accions de 

foment de la RSE. El període de consulta acabava el 31 de desembre de 2001. 

 

 

5.3. Respostes al Llibre Verd: el cas especial de patronal i sindicats 

 

La Comissió europea va rebre un total de 250 respostes al Llibre Verd  que poden 

consultar-se al lloc Europa (http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-

dial/csr/csr_responses.htm). Al present document, a l’epígraf dedicat a les Pimes i 

l’economia social, s’han tractat algunes respostes significatives emanades d’aquest tipus 

d’empreses o d’organitzacions representatives d’aquests sectors.  

 

Per la seva significació es comentaran en aquest epígraf les respostes de la patronal, a 

través del document elaborat per la UNICE, i dels sindicats, a través del document 

elaborat pel Comitè executiu de la CES. 

 

La patronal europea és molt crítica amb les propostes del Llibre Verd, tot negant-se a 

qualsevol tipus de regulació, però també d’harmonització o apropament convergent a la 
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RSE, considerant-la una idea simplista i que va en una direcció errònia. Basant-se en les 

grans diferències i especificitats de les empreses, dels marcs legislatius en els quals 

operen, etc., la UNICE sosté que cada empresa ha de poder escollir la seva pròpia 

manera d’aproximar-se i implementar la RSE, i que, per tant, afavorir la coherència no 

sembla un objectiu apropiat ni útil d’una estratègia global per promoure pràctiques 

responsables de les empreses. 

 

La UNICE tampoc no dóna suport a l’elaboració de normes en matèria d’informes i 

auditories, ni de codis de conducta, ni creu en la major transparència que se’n pugui 

derivar de l’existència de mecanismes externs de control. Creu que ja existeixen 

suficients mecanismes de control i de foment de la transparència, per la qual cosa no 

considera necessària cap reglamentació o normalització en aquest sentit. 

 

Respecte a la possibilitat d’estendre la RSE a tota la cadena de producció, la UNICE 

considera que aquesta pràctica, tot i que pot ser desitjable, comporta limitacions 

pràctiques i legítimes que s’han de tenir en compte. 

 

Respecte al paper dels governs, la UNICE subratlla que el document de la Comissió ha 

deixat de banda la responsabilitat d’aquests, i que cal un debat sobre la repartició de 

papers entre les empreses i els poders públics, ja que no es tracta d’imposar 

responsabilitats d’ordre públic a les empreses privades. 

 

Per altra banda, la UNICE considera que ja existeix un marc de principis àmpliament 

acceptats a nivell internacional, com els promoguts per l’OCDE, l’OIT i les Nacions 

Unides, i que una nova iniciativa en aquest sentit per part de la Unió Europea no seria 

oportuna. Reserva el paper de la UE a estimular l’intercanvi d’experiències i bones 

pràctiques, i a donar més visibilitat a les pràctiques de RSE. En qualsevol cas, la 

Comissió i els governs poden jugar el paper d’estimular l’elaboració de marc jurídics 

adaptats per protegir els drets sòcio-econòmics dels ciutadans i a crear un clima propici al 

progrés econòmic i social en els països que siguin objecte de crítiques. 

 

Així doncs, la UNICE afirma que la RSE ha de ser gestionada completament per 

l’empresa i s’oposa firmement a qualsevol temptativa de crear una aproximació europea o 

un marc europeu de la RSE, idea que considera inadequada i injustificada. Tot allò 

relacionat amb la RSE ha de sortir de la pròpia empresa i ha de ser de caràcter 



  RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES 

 

 48 

estrictament voluntari, ja que qualsevol normativa o reglamentació podria comprometre la 

implicació de les empreses en la RSE. 

 

La posició dels sindicats, manifestada a través de la CES, és diametralment oposada a 

la de la UNICE. La CES també es posiciona críticament davant el document de la 

Comissió i subratlla tres elements que poden provocar confusió o il·lusió en la forma que 

el Llibre Verd aborda la RSE: 

 

→ La il·lusió que no existeixen relacions de poder en l’interior de les empreses, 

en considerar l’empresa com un ens virtual, tot diluint les responsabilitats dels 

dirigents i empresaris. 

→ La il·lusió que totes les parts interessades estan en igualtat de condicions a 

l’hora de decidir sobre la RSE. 

→ La il·lusió que el mètode voluntari i exemplificant serà suficient per fer 

progressar la RSE. 

 

Així, tot i estar d’acord amb una ampliació de la responsabilitat social de les empreses, 

considera que aquesta s’ha de desenvolupar en un entorn legislatiu i contractual segons 

un mètode de construcció col·lectiu i democràtic.  La CES no confia massa que una major 

responsabilitat es construeixi voluntàriament per part de les empreses, ja que la 

tendència d’aquestes, d’acord amb el model ultraliberal que es va imposant, va en la línia 

de la substitució de la responsabilitat pública per la promoció de la coordinació oberta, de 

la “soft law”, del benchmarking en detriment de la regulació.  

 

Per la CES el discurs sobre la RSE es pot convertir en una façana virtuosa que oculta 

certes pràctiques poc responsables, i posa com exemples l’oposició d’algunes empreses 

que destaquen per les seves accions de RSE a l’adopció de la Directiva europea sobre 

els Comitès d’Empresa Europeus, o el que algunes empreses “responsables” es trobin 

entre les demandants contra el govern sudafricà en el tema dels medicaments genèrics 

contra la sida. 

 

Considera també la CES que l’actual marc de mundialització reforça la necessitat 

d’imposar regles de responsabilitat que permetin estendre el respecte als drets en les 

empreses dels països en vies de desenvolupament, tot proposant la inclusió de clàusules 

socials i medioambientals en l’OMC i l’aplicació del drets fonamentals de l’OIT. 
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Per la CES, la RSE s’ha de basar prioritàriament sobre: 

 

→ El desenvolupament de la qualitat del treball i el desenvolupament constant de 

les competències i qualificacions dels treballadors a través de la formació 

professional com inversió de l’empresa; 

→ La capacitat d’informació, de consulta, de participació i negociació amb els 

treballadors i els seus representants sindicals; 

→ L’anticipació a les mutacions i les reestructuracions; 

→ El respecte i la promoció dels drets socials fonamentals, tal i com han estat 

expressats a la Carta de Niça, per les convencions fonamentals de l’OIT i per 

les recomanacions de l’OIT. 

 

I aquestes accions s’han de fonamentar en lleis i/o convenis col·lectius. 

 

Respecte als codis de conducta, etiquetes i labels, la CES els considera útils com a 

mesures de control i avaluació, sempre que siguin aplicats per actors legítims i 

representatius, però tan sols durant una fase transitòria, que ha de desembocar en una 

reglamentació establerta per les instàncies internacionals i nacionals. 

 

La CES subratlla el paper exemplar que poden jugar les empreses cooperatives i 

mutuals, ja que els seus principis privilegien els seveis als seus membres i a la 

col·lectivitat sobre el benefici, així com els models de gestió més participatius i 

democràtics, primant les persones i el treball en la repartició dels beneficis. 
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5.4. L’estratègia europea per la RSE 

 

Fruit del procés de consulta engegat pel Llibre Verd ha estat l’elaboració d’una estratègia 

europea per la RSE presentada per la Comissió en la seva Comunicació relativa a la 

responsabilitat social de les empreses51, on s’hi recull un resum de les respostes al Llibre 

Verd i s’hi elabora un marc d’acció europeu per a la RSE. 

 

Aquesta acció es justifica, en primer lloc, perquè la RSE pot arribar a ser un instrument 

útil per reforçar les polítiques comunitàries i, en segon lloc, perquè l’acció comunitària pot 

servir per facilitar la convergència dels instruments utilitzats amb la finalitat d’assegurar 

un funcionament adequat del mercat interior i garantir regles del joc equitatives. 

 

Els principis que guien l’estratègia proposada per la Comissió són: 

 

- Reconeixement de la naturalesa voluntària de la RSE; 

- Pràctiques de RSE creïbles i transparents; 

- Focalització en les activitats en què la intervenció de la Comunitat aporti un valor 

afegit; 

- Enfocament equilibrat i global de la RSE que inclogui els aspectes econòmics, socials 

i ecològics, així com els interessos dels consumidors; 

- Atenció a les necessitats i característiques de les Pimes; 

- Suport i coherència amb els acords internacionals existents (normes fonamentals del 

treball adoptades per l’OIT, directrius de l’OCDE per a les empreses multinacionals). 

 

La Comissió proposa centrar la seva estratègia en les següents accions: 

 

1. Donar a conèixer millor l’impacte positiu de la responsabilitat social en les empreses i 

en la societat, tant a Europa com a la resta del món, en particular als països en 

desenvolupament; 

                                                   
51 Comisión europea: Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de la empresas: una 

contribución empresarial al desarrollo sostenible. Bruselas, 2.7.2002 COM(2002)347 final. 
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2. Fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques en matèria de RSE entre les 

empreses; 

3. Promoure el desenvolupament de les capacitats de gestió en l’àmbit de la RSE; 

4. Fomentar l’adopció de pràctiques de RSE entre les Pimes; 

5. Facilitar la convergència i la transparència de les pràctiques i els instruments de la 

responsabilitat social; 

6. Crear a nivell de la UE un fòrum multilateral en aquest àmbit; 

7. Integrar la responsabilitat social en les polítiques comunitàries. 

 

 

• Donar a conèixer millor l’impacte positiu de la responsabilitat social en les 

empreses i en la societat. 

 

La Comissió considera que la RSE pot contribuir a crear en les empreses un millor clima 

de confiança, tant de cara a l’interior com a l’exterior, pot contribuir a la innovació i 

millorar la gestió dels riscos de l’empresa, el que tot plegat afavoreix la competitivitat i el 

desenvolupament sostenible. Aquest és un argument que s’ha de demostrar, i de la seva 

demostració dependrà l’èxit de l’extensió de la RSE. Per aquest motiu la Comissió 

proposa: 

 

- L’examen dels mitjans i les condicions que permeten a les empreses socialment 

responsables contribuir a l’objectiu d’una major competitivitat i d’un desenvolupament 

sostingut; 

- El suport a les activitats desenvolupades per les empreses, els interlocutors socials, 

els centres d’ensenyament i de formació i altres parts interessades per tal 

d’augmentar la sensibilització i millorar els coneixements sobre aquest tema; 

- L’anàlisi i la difusió d’informació sobre les pràctiques socialment responsables i les 

seves repercussions en les empreses i els països d’acollida. 

 

 

• Fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques en matèria de RSE 

 

Ø Entre les empreses 

 

Aquest és un dels aspectes més destacats per les empreses en les respostes al Llibre 

Verd. La Comissió considera que aquest intercanvi pot ser fonamental a l’hora 
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d’aprofundir en la definició del concepte, comparar la situació entre empreses, trobar 

un consens sobre els intruments més adients i estimular la col·laboració entre 

empreses. Destaca també l’aportació que en aquest sentit poden fer les cooperatives i 

altres empreses socials. 

 

La Comissió proposa el reforçament dels fòrums d’intercanvi de bones pràctiques a 

través d’una millor connexió en xarxa i la coordinació de les seves activitats, i la 

integració de la RSE en les xarxes europees de suport a les empreses 

 

 

Ø Entre els Estats membres 

 

Els Estats membres estan adoptant polítiques de RSE que difereixen entre si en 

funció de les tradicions, situacions i reptes de cada país. La Comissió ha establert un 

grup de representants socials d’alt nivell dels Estats membres, per tal d’intercaviar 

informació sobre les polítiques, i proposa: 

 

Una revisió de les pràctiques de responsabilitat social en els Estats membre amb 

vistes a avaluar els resultats i el valor afegit dels marcs reglamentaris i els sistemes 

de control. 

 

Ø Entre les Pimes 

 

Tot i que el concepte de RSE s’ha desenvolupat per i per a les empreses 

multinacionals, la Comissió considera molt important que  s’adapti a la situació 

específica de les Pimes, ja que representen la majoria de les empreses europees. Per 

aconseguir involucrar les Pimes en les pràctiques de RSE són necessàries proves 

que donin suport a l’argument comercial a favor de la RSE pels diferents tipus 

d’empresa i presentar-la com eina de gestió de riscos. La Comissió proposa: 

 

- Entendre millor el compromís actual de les Pimes en l’àmbit social i ecològic; 

- Fomentar l’intercanvi i difusió de bones pràctiques, per  mitjà de publicacions, 

recopilacions en línia de bones pràctiques, etc. 

- Facilitar el desenvolupament i la difusió d’eines d’utilització fàcil i adaptades a les 

Pimes; 
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- Cridar l’atenció de les associacions de Pimes i de les estructures de suport a les 

empreses sobre la responsabilitat social de cara a la seva integració en els 

serveis que donen suport a les iniciatives de gestió responsable de les Pimes; 

- Facilitar la cooperació de les grans empreses i les Pimes en la gestió de la seva 

responsabilitat social; 

- Sensibilitzar les Pimes en relació als impactes de les seves activitats en els països 

en vies de desenvolupament i promoure polítiques anticipatòries per aquestes 

empreses en àmbits com les normes fonamentals del treball, l’erradicació del 

treball infantil, la igualtat entre homes i dones, l’educació, la formació i 

l’assistència i assegurances sanitàries. 

 

 

• Desenvolupar les capacitats de gestió 

 

La majoria de respostes al Llibre Verd destaquen la importància de l’educació i formació 

tant del personal directiu com dels treballadors i altres agents per a la promoció de la 

RSE. Cal impulsar un diàleg entre el món de l’empresa i el de l’educació per fomentar els 

principis i pràctiques de la RSE. La Comissió proposa 

 

Que el Fons Social Europeu contribueixi a fomentar la responsabilitat social en la 

formació destinada al personal de direcció i altres treballadors, així com elaborar, en 

col·laboració amb les empreses, material didàctic i cursos per als centres 

d’ensenyament, en especial aquells que treballen en l’àmbit de l’aprenentatge 

permanent. 

 

 

 

• Promoure la convergència i la transparència de les pràctiques i els instruments 

de RSE 

 

La Comissió considera útil establir paràmetres de referència que permetin medir i 

comparar els resultats de les empreses en l’àmbit social i medioambiental. D’aquesta 

manera es garanteix la transparència i es facilita una avaluació real i creïble. La 

convergència de conceptes, instruments i pràctiques es fa necessària, especialment en 

els següents àmbits: 
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Ø Codis de conducta 

 

La Comissió destaca que aquests codis han de completar, però mai substituir, 

les legislacions nacionals, europees i internacionals; i preconitza que: 

 

- tinguin com a normes mínimes de referència els convenis fonamentals de 

l’OIT i les directrius de l’OCDE per a les empreses multinacionals; 

- incloguin mecanismes adequats d’avaluació i control en la seva aplicació, 

així com un sistema d’avaluació de la conformitat; 

-  impliquin en la seva elaboració, aplicació i control els interlocutors socials i 

altres parts interessades, fins i tot dels països en desenvolupament; 

- divulguin les experiències i pràctiques correctes de les empreses 

europees. 

 

 

La Comissió invita el Fòrum multilateral europeu sobre la RSE que examini 

l’eficàcia i credibilitat dels actuals codis de conducta i la manera de fomentar la 

convergència a nivell europeu. 

 

 

 

 

Ø Normes de gestió 

 

 

La Comissió fomentarà la participació en el Sistema de Gestió i Auditoria 

Midiambiental (SGAM) com instrument de responsabilitat social i estudiarà la 

pertinència d’utilitzar aquest sistema per abordar els resultats socials de les 

empreses i altres organitzacions. Invita el Fòrum multilateral europeu que 

examini la qüestió. 

 

 

Ø Comptabilitat, auditoria i elaboració d’informes 
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La Comissió considera els informes de “triple balanç” com un exemple de 

pràctiques correctes i la Global Reporting Initiative (GRI) un bon exemple 

d’orientacions a partir de les quals es pot desenvolupar el consens per a 

l’elaboració d’informes. 

 

La Comissió ha invitat totes les empreses amb un mínim de 500 treballadors i 

que cotitzin en borsa a publicar en els seus informes anuals als accionistes un 

“triple balanç” que mesuri els seus resultats respecte a criteris econòmics, 

ecològics i socials52. 

 

 

La Comissió invita el Fòrum europeu multilateral sobre la RSE que estableixi, 

per a mijans 2004, directrius i criteris comuns en matèria de medició, 

elaboració d’informes i validació. 

 

 

Ø Etiquetes 

 

La participació en els sistemes d’etiquetat haurà de ser voluntària. Les 

etiquetes han de respondre a criteris objectius, transparents, no discriminatoris 

i conformes a les obligacions internacionals de la UE, així com a les normes 

de competència en vigor. Aquests sistemes haurien d’adoptar com a nivell 

mínim de referència els convenis fonamentals de treball de l’OIT. 

 

La Comissió s’ha compromès a examinar els actuals sistemes privats 

d’etiquetat, tals com l’etiquetat orgànic, el comerç just i les pràctiques de RSE, 

a fi d’avaluar la seva eficàcia i la necessitat d’adoptar mesures addicionals per 

obtenir els objectius de transparència i informació dels consumidors i 

promoure el desenvolupament sostenible. 

 

 

 

                                                   
52 Comisión Europea: Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: estrategia de la Unión Europea 

para un desarrollo sostenible. Bruselas, 15.5.2001. COM(2001) 264 final. 
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La Comissió invita el Fòrum multilateral europeu sobre la RSE que procuri 

establir orientacions comunment acordades per als sistemes d’etiquetat, que 

tinguin en compte els convenis fonamentals de l’OIT i les normes de protecció 

del medi ambient. 

 

 

Ø Inversió socialment responsable 

 

Diversos Estats membres ja han adoptat disposicions legals que obliguen els 

fons de pensions a desvetllar si tenen en compte, i de quina forma, els factors 

socials, medioambientals i ètics en les seves decisions d’inversió, el que 

permet una major transparència en aquest àmbit. 

 

La Comissió invita els règims de pensions professionals i els fons d’inversió  

que indiquin si tenen en compte, i de quina manera, els factors socials, 

medioambientals i ètics en les seves decisions d’inversió. 

La Comissió dóna suport a les iniciatives que pretenen supervisar i avaluar 

comparativament els fons de pensions i d’inversió respecte a la RSE, i invita el 

Fòrum multilateral europeu que estudiï la viabilitat d’adoptar un enfocament 

europeu comú. 

 

 

• Creació d’un Fòrum Multilateral Europeu sobre la RSE 

 

La Comissió és conscient que l’èxit de l’acció europea a favor de la RSE dependrà de 

l’acceptació generalitzada dels principis de responsabilitat social per totes les parts 

implicades i el conjunt de la societat. 

 

Per aquest motiu la Comissió proposa la creació d’un Fòrum multilateral europeu sobre la 

RSE, que tindrà per objectiu: promoure la transparència i la convergència de les 

pràctiques i els instruments de responsabilitat social, a travès de: 

 

- L’intercanvi d’experiències i pràctiques entre els agents a nivell europeu; 
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- L’associació de les iniciatives existents en la UE i el possible establiment d’un 

enfocament europeu i unes directrius comunes que facilitin el diàleg a escala 

internacional amb tercers països. 

 

- La identificació i exploració dels àmbits en què és necessari reforçar l’acció a 

nivell europeu. 

 

El Fòrum serà presidit per la Comissió i reunirà al voltant de 40 organitzacions europees 

representatives de les diferents parts interessades (empresaris, treballadors, 

consumidors, societat civil, etc.). Les altres institucions de la UE seran invitades en 

qualitat d’observadores. 

 

La Comissió proposa al Fòrum que presenti orientacions sobre els següents temes: 

 

- Relació entre la RSE i la competitivitat (argument comercial); 

 

- Contribució de la RSE al desenvolupament sostingut, en particular en els 

països en desenvolupament, i la integració de la igualtat entre homes i dones; 

 

- Aspectes específics de les Pimes: eines, programes de formació i tutoria per 

les grans empreses, aspectes relacionats amb la cadena de 

subministrament...; 

 

- Eficàcia i credibilitat dels codis de conducta, que tindran en compte els 

principis acordats internacionalment, com, per exemple, les directrius de 

l’OCDE per a les empreses multinacionals; 

 

- Desenvolupament d’orientacions i criteris comuns per mesurar, informar i 

validar pràctiques de RSE; 

 

- Definició de principis comunment acordats per als sistemes d’etiquetatge, que 

tinguin en compte els convenis fonamentals de l’OIT i les normes 

medioambientals; 

 

- Divulgació de la informació sobre les polítiques de ISR adoptades pels fons de 

pensions i els fons d’inversió individuals. 
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Abans de l’estiu de 2004 el Fòrum haurà de presentar un informe sobre el seus treballs. 

 

 

• Integració de la RSE en totes les polítiques de la UE 

 

L’últim capítol del document està dedicat a exposar la forma en què els principis de la 

RSE s’integren o es pensen integrar en les polítiques comunitàries, amb l’objectiu 

d’assegurar la seva coherència. Per aconseguir-ho, la Comissió es compromet a: 

 

- Seguir fomentant, quan correspongui, la integració dels principis de 

responsabilitat social en les polítiques comunitàries; 

 

- Publicar el 2004 un informe sobre la RSE en què s’examinin els resultats del 

treball del Fòrum multilateral europeu, així com la integració de la RSE en 

totes les polítiques de la UE; 

 

- Establir en el si de la Comissió un grup interserveis en matèria de RSE, amb 

l’objecte d’intercanviar informació i garantir la coherència entre les distintes 

accions de la Comissió en aquest àmbit. 

 

 

Ø Política d’ocupació i social 

 

Afectaria en general la dimensió interna de la RSE. Des de la UE es fomenta la 

integració dels principis de la RSE en la política social i d’ocupació a través de: 

 

- L’Estratègia Europea d’Ocupació 

- La iniciativa relativa a les reestructuracions socialment responsables 

- L’estratègia europea d’inclusió social 

- Les iniciatives encaminades a fomentar la igualtat i la diversitat en el lloc de 

treball 

- L’estratègia de la UE a favor de les persones amb discapacitat, i 

- L’estratègia en l’àmbit de la salut i la seguretat. 
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Ø Política empresarial 

 

La política d’empresa de la UE pretén crear l’entorn empresarial favorable per 

aconseguir l’objectiu estratègic de Lisboa, ajudar les empreses a millorar la seva 

competitivitat i a respondre als reptes que suposa la transició a una economia del 

coneixement. També pretén prestar una especial atenció a les Pimes i estudiar 

l’impacte de la RSE i el desenvolupament sostingut en els resultats de les 

empreses. 

 

 

Ø Política medioambiental 

 

La política medioambiental s’incorpora de tres formes a la política de la UE: en 

primer lloc, aplicant-se horitzontalment a totes les polítiques en funció de l’article 6 

del Tractat; en segon lloc, a través de l’adopció del Sisè Programa d’acció en 

matèria de medi ambient, on es destaca el paper de les empreses en la promoció 

del desenvolupament medioambiental sostingut; per últim, donant suport a un 

conjunt d’iniciatives que fomenten la inclusió de l’aspecte medioambiental en les 

empreses, tal com el Sistema de gestió i auditoria medioambientals (SGAM), les 

iniciatives d’eficàcia ecològica, la Recomanació de la Comissió relativa al 

reconeixement, la medició i la publicació de les qüestions medioambientals en els 

comptes anuals i els informes anuals de les empreses, o la Comunicació “La 

tecnologia medioambiental en pro del desenvolupament sostenible”. 

 

 

Ø Política de protecció dels consumidors 

 

La Comissió considera imprescindible establir canals de comunicació entre les 

empreses i les organitzacions representatives dels consumidors. 

 

La Comissió consulta actualment les parts interessades sobre el contingut d’una 

directiva-marc sobre comerç just. 

 

 

Ø Política de contractació pública 
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La Comissió ha elaborat comunicacions interpretatives sobre les disposicions 

comunitàries que poden ser aplicades als contractes públics i la integració dels 

aspectes socials i medioambientals en ells. També ha publicat orientacions per 

introduir la dimensió medioambiental en la contractació pública a través dels 

criteris de l’etiqueta ecològica europea, i, actualment, s’està elaborant un manual 

pràctic sobre la introducció de la dimensió medioambiental en la contractació 

pública i una base de dades amb informació sobre les característiques 

ecològiques de productes i serveis fonamentals, dirigida als compradors públics i a 

les empreses. 

 

 

Ø Política exterior, inclosa la política comercial i de cooperació al 

desenvolupament. 

 

En aquest ámbit la UE pot jugar un paper molt important, promovent la RSE a 

nivell internacional a través dels acords que manté amb tercers països. Ja 

existeixen una sèrie d’iniciatives que inclouen el respecte als drets humans, o la 

Declaració de l’OIT com a peces fonamentals a l’hora d’establir acords amb 

tercers països. 

 

També pot jugar un paper destacat estimulant el diàleg amb les societats civils 

dels tercers països que contribueixi al respecte dels drets humans i al 

desenvolupament de les pràctiques de RSE per part dels inversors, tant 

estrangers com nacionals. 

 

Pot promoure així mateix el debat sobre la RSE en els països en vies de 

desenvolupament i assumir un paper destacat en els fòrums multilaterals i 

mundials, i pot treballar directament amb les empreses multinacionals perquè es 

comprometin a respectar els drets humans, les normes fonamentals del treball, 

etc. 

 

L’ajuda pública a les empreses ofereix un instrument de pressió important, tot 

obligant-les a respectar les directrius de l’OCDE per a les empreses multinacionals 

i excloure, entre altres coses, les accions de corrupció, de contaminació del medi 

ambient i de treball obligat o infantil. 
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Ø Administracions públiques 

 

La Comissió considera que les administracions públiques han d’integrar els 

principis de responsabilitat social en els seus propis sistemes de gestió i en les 

relacions amb els seus interlocutors.   

 

Per donar contingut a aquesta consideració, la Comissió ha decidit participar en el 

sistema SGAM i es planteja: 

 

- Integrar més les prioritats socials i medioambientals en la seva gestió, 

incloent-hi els procediments de contractació pública; 

 

- Avaluar els seus resultats socials i medioambientals amb la publicació 

d’un informe el 2004; 

 

- Llançar el 2003 una campanya de sensibilització dirigida als agents de 

la Comissió. 

 

La Comissió invita les altres administracions públiques que examinin les seves 

pràctiques en matèria de responsabilitat social. 

 

Per la seva banda, el Consell de la Unió Europea va recolzar la iniciativa de la Comissió 

en la seva Resolució relativa a la responsabilitat social de les empreses53, en la qual 

s’insta a la Comissió a tenir en compte els objectius i compromisos acordats a la Cimera 

Mundial del Desenvolupament Sostingut de Johannesburgo i que fomenti la 

sensibilització sobre la valuosa participació de tots els implicats en les pràctiques de la 

RSE a tots els nivells. També insta els Estats membre a fomentar la RSE a escala 

nacional, paral·lelament al desenvolupament de l’estratègia a escala comunitària. 

                                                   
53 Resolución de Consejo de 6 de Febrero de 2003 relativa a la responsabilidad social de les empresas. 

2003/C 39/02. Diario Oficial de la Unión Europea. 18.2.2003 
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6. DOCUMENTS INTERNACIONALS DE REFERÈNCIA 

 

El concepte de RSE és en si mateix un concepte relatiu, ja que la seva dimensió 

dependrà del context social, econòmic, legislatiu i polític en què s’apliqui. És precisament 

la gran diversitat de contextos en què treballen les empreses multinacionals una de les 

raons que han impulsat l’adopció de pràctiques de RSE, un dels objectius de la qual és 

orientar les empreses en la seva intervenció en entorns tan diferents. 

 

Però és cert, per altra banda, que la relativitat del concepte no pot convertir-se en 

argument per buidar de contingut la seva pràctica. Ja fa temps que diferents organismes 

internacionals van prendre consciència de la necessitat d’elaborar instruments 

internacionals per reglamentar la conducta de les empreses multinacionals. És el cas de 

l’OIT que va adoptar l’any 1977 una Declaració de Principis sobre les empreses 

multinacionals i la política social, destinada a orientar els governs, els empleadors i els 

treballadors en matèria d’ocupació, formació, condicions de treball i de vida i relacions 

laborals. 

 

Però la necessitat d’establir aquest tipus d’orientacions s’ha fet més palesa en el darrers 

anys a causa de la creixent mundialització de l’economia i els accelerats canvis que 

s’estan produint a nivell mundial en els àmbits econòmic, social i medioambiental. Cal 

establir un marc comú de mínims sobre el qual es fonamenti l’activitat empresarial, 

independentment del marc en el qual actuï, unes orientacions o principis generals que 

orientin les seves activitats de responsabilitat social. 

 

Pel seu caràcter global, per la legitimitat de les organitzacions promotores i per la seva 

generalitzada acceptació destaquen les iniciatives preses en aquest sentit per l’OIT, 

l’OCDE i l’ONU. 
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6.1. La Declaració tripartita de l’OIT 

 

Com s’ha esmentat, ja el 1977 l’OIT va elaborar la Declaració tripartita de principis 

sobre les empreses multinacionals i la política social. Aquesta declaració ha estat 

actualitzada l’any 2000 tot incorporant els objectius de la Declaració de 1998 relativa als 

principis i drets fonamentals en el treball54. 

 

En aquesta darrera declaració55 l’OIT recorda que aquests principis i drets s’han 

expressat i desenvolupat en forma de drets i obligacions específics en convenis que s’han 

reconegut com fonamentals dintre i fora de l’Organització, i que són: 

 

a. la llibertat d’associació i la llibertat sindical i el reconeixement efectiu de 

negociació col·lectiva; 

b. l’eliminació de totes les formes de treball forçat i obligatori; 

c. l’abolició efectiva del treball infantil; i 

d. l’eliminació de la discriminació en matèria d’ocupació. 

 

La Declaració tripartita pretén fomentar la contribució positiva que les empreses 

multinacionals poden aportar al progrés econòmic i social i minimitzar i resoldre les 

dificultats que poden ocasionar les operacions d’aquestes empreses, i fa una crida als 

governs i a les organitzacions patronals i de treballadors perquè promoguin aquest 

objectiu a través de lleis i polítiques, mesures i disposicions apropiades. Els principis es 

consideren així recomanacions i orientacions adreçades a governs, patronals i sindicats, 

l’aplicació dels quals és de caràcter voluntari. 

 

La Declaració tripartita consta de 59 paràgrafs, un annex i dos Addendum. Els primers 7 

paràgrafs defineixen els antecedents i finalitats de la Declaració, tot dedicant-se la resta 

de paràgrafs als següents temes: 

 

                                                   
54 Organización Internacional del Trabajo: Declaración tripartita de los principios sobre empresas 

multinacionales y la política social. Adoptada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo en su 204ª reunión (Ginebra, noviembre de 1977), en la forma enmendada en su 279ª reunión 
(Ginebra, noviembre de 2000). Boletín Oficial, vol. LXXXIII, 2000. Serie A, núm. 3 

55 OIT: Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 86ª reunión. 
Ginebra, junio de 1998. 
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1. Política General 

2. Ocupació 

§ Promoció de l’ocupació 

§ Igualtat d’oportunitats i tracte 

§ Seguretat en l’ocupació 

3. Formació 

4. Condicions de treball i de vida 

§ Salaris, prestacions i condicions de treball 

§ Edat mínima 

§ Seguretat i higiene 

5. Relacions de treball 

§ Llibertat sindical i dret de sindicació 

§ Negociació col·lectiva 

§ Consultes 

§ Examen de les reclamacions 

§ Solució dels conflictes laborals 

 

L’annex afegeix una llista dels convenis i recomanacions internacionals del treball que se 

citen a la Declaració. L’Addendum I afegeix la llista de convenis i recomanacions 

internacionals del treball adoptades des de 1977 i que contenen disposicions pertinents 

per a la Declaració. L’Addendum II inclou la Declaració de 1998 relativa als principis i 

drets fonamentals en el treball i un Procediment per a l’examen de conflictes relatius a 

l’aplicació de la Declaració tripartita. 

 

L’Estat espanyol és membre de l’OIT des de 1919 fins a 1941 i, posteriorment, des de 

1956, i ha ratificat 128 convenis dels quals 105 estan en vigor. De la llista de convenis de 

l’Annex de la Declaració només 3 no han estat ratificats, i són els següents: núm. 110 

sobre les plantacions, 1958; núm. 130 sobre assistència mèdica i prestacions monetàries 

de malaltia, 1969; núm. 139 sobre el càncer professional, 1974. 

 

Per la seva banda, l’OIT realitza cada 4 anys una enquesta de seguiment de la 

Declaració entre els governs, organitzacions empresarials i de treballadors del països 

membres, de la que s’han publicat els resultats de la setena edició (1996-1999). Per part 

de l’Estat espanyol les respostes procedeixen del Govern central, de la patronal CEOE i 

del sindicat UGT, i es refereixen concretament al següents apartats: Antecedents i 
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finalitat;  Política general; Formació; Salaris, prestacions i condicions de treball; Seguretat 

i Higiene; i Normes en matèria de relacions de treball. 

 

 

6.2. Les Directrius de l’OCDE 

 

L’OCDE també va llançar l’any 2000 unes Línies Directrius de l’OCDE per a les 

Empreses Multinacionals56 (en endavant Directrius), presentades com a recomanacions 

dirigides pels governs a les empreses multinacionals, amb l’objectiu de garantir que les 

activitats d’aquestes empreses es desenvolupin en harmonia amb les polítiques 

públiques, enfortir la confiança mútua entre les empreses i les societats en les que 

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

potenciar la contribució de les empreses multinacionals al desenvolupament sostenible. 

 

L’adopció de les Directrius es justifica pels reptes estratègics que suposa per les 

empreses els grans canvis econòmics que s’estan produint en els últims anys a escala 

mundial, i per la gran varietat de marcs legals, socials i normatius a què s’enfronten les 

empreses multinacionals. La necessitat d’establir unes normes de bona conducta 

empresarial pretén evitar que unes poques empreses descuidin les normes i principis de 

conducta adequats per tal d’obtenir un avantatge competitiu, en perjudici de la reputació 

de la resta d’empreses, i emmarquen les expectatives dels governs respecte a la 

conducta empresarial, tot oferint a les empreses un punt de referència. L’aplicació de les 

Directrius és voluntària. 

 

Els governs que suscriuen les Directrius aposten pel desenvolupament econòmic, social i 

medioambiental i pretenen fomentar les contribucions positives de les empreses a aquest 

desenvolupament. 

 

Les Directrius estan estructurades en un Pròleg i deu Capítols. El pròleg defineix els 

objectius, els antecedents i el marc en què s’incriuen les Directrius, i els diferents capítols 

s’articulen al voltant dels següents continguts: 

 

                                                   
56 http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines 
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I. Conceptes i principis 

II. Principis Generals 

III. Publicació d’informacions 

IV. Ocupació i relacions laborals 

V. Medi ambient 

VI. Lluita contra la corrupció 

VII. Interessos dels consumidors 

VIII. Ciència i tecnologia 

IX. Competència 

X. Fiscalitat 

 

Però l’acció de l’OCDE no es limita a l’elaboració de les Directrius, sinó que ha creat un 

procediment per a la seva posta en pràctica, en el qual s’estableix la creació a cada país 

d’un Punt Nacional de Contacte (PCN)57 que té per objectius: 

§ Portar a terme activitats promocionals; 

§ Contestar a les consultes i ocupar-se de les discussions amb les parts implicades 

respecte a totes les qüestions abordades per les Directrius; i 

§ Contribuir a la resolució dels problemes que puguin sorgir d’acord amb una Guia 

de Procediment. 

 

Els PCN han de col·laborar entre si i reunir-se anualment per compartir experiències i 

elaborar un informe dirigit al Comitè sobre Inversió Internacional i Empreses 

Multinacionals (CIME), que és al mateix temps un órgan consultiu, de recepció i estudi 

dels informes emesos pels PCN, interlocutor  i assessor en tot el que fa referència a les 

Directrius. 

 

Les Directrius van acompanyades de comentaris explicatius per a cada capítol. Aquests 

comentaris no formen part del text de les Directrius, sinó que es presenten, juntament 

amb el comentari sobre la seva posta en pràctica, com una addenda. 

 

D’entre els comentaris, val la pena destacar les referències a l’OIT i les seves 

declaracions. El CIME assenyala que l’OIT és l’organisme competent per establir i 

                                                   
57 En el cas de l’Estat espanyol el PCN és: Secretaria de Estado de Comercio y Turismo. Paseo de la 

Castellana nº 162. 28046 Madrid.  
http://www.mcx.es/polco/inversionesexteriore/acuerdosinternacionales/acuerdosinternacionales.htm 
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abordar les normes internacionals del treball, així com per promoure els drets 

fonamentals en el treball, en clara referència a la Declaració de 1998 sobre principis i 

drets fonamentals en el treball. Però també estableix una clara relació entre la Declaració 

tripartita de l’OIT i les Directrius de l’OCDE, ja que totes dues es refereixen al 

comportament esperat de les empreses, considerant la Declaració tripartita com una eina 

útil per comprendre les Directrius, ja que és més exhaustiva. 

 

 

6.3. El Pacte Mundial de l’ONU 

 

La tercera iniciativa internacional adreçada a establir uns principis generals que orientin 

les activitats de les empreses cap a una major responsabilitat social procedeix del 

Secretari general de les Nacions Unides Kofi Annan, que va llançar la idea d’un Pacte 

Mundial en el discurs del Fòrum econòmic mundial de Davos, el 31 de gener de 1999.  El 

Pacte Mundial es concreta operativament el juliol de 200058. 

 

El seu objectiu és promoure la responsabilitat cívica de les empreses per tal que el món 

dels negocis pugui participar en la recerca de solucions per resoldre els problemes 

provocats per la mundialització. Parla de pacte perquè pretén involucrar les empreses en 

un partenariat amb els organismes de les Nacions Unides, el món del treball i la societat 

civil en la recerca d’aquestes solucions. 

 

El Pacte Mundial s’articula al voltant de nou principis universals relatius als drets humans, 

les normes del treball i el medi ambient, que les empreses haurien d’integrar 

voluntàriament a les seves estratègies i activitats, comprometent-se a afavorir la 

cooperació entre els principals interlocutors i promoure els partenariats que s’estableixin 

per donar suport als objectius de l’ONU. 

 

Per atendre aquests objectius, el Pacte Mundial proposa múltiples mecanismes de 

facilitació i participació: 

 

                                                   
58 www.unglobalcompact.org 
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§ Concertació sobre les polítiques. Cada any, el Pacte mundial organitza una sèrie 

de reunions orientades cap a l’acció i centrades sobre qüestions precises relatives a 

la mundialització i la responsabilitat social de les empreses.  

 

§ Aprenentatge. Les empreses són invitades a donar exemples de les seves 

pràctiques en la web del Pacte Mundial. A més, els participants són animats a 

realitzar estudis de casos i anàlisis en profunditat i a utilitzar-los en les escoles de 

negocis i en l’àmbit universitari. 

 

§ Estructures locals. El Pacte Mundial encoratja la creació de xarxes a escala 

nacional, regional o sectorial. Aquestes xarxes tenen l’objectiu de donar suport a 

l’aplicació dels nou principis, l’aprenentatge mutu i l’intercanvi d’informació, 

l’organització de debats a escala nacional i regional sobre qüestions relatives a la 

mundialització, els projectes de partenariat i la participació de noves empreses al 

Pacte. 

 

§ Projectes de partenariat. El Pacte Mundial anima també les empreses a participar 

en projectes de partenariat amb els organismes de les Nacions Unides i les 

organitzacions de la societat civil. 

 

El Pacte Mundial s’estructura com una xarxa voluntària, al nucli de la qual s’hi troba 

l’Oficina del Pacte Mundial i quatre organismes de Nacions Unides: l’Alt Comissariat de 

les Nacions Unides per als drets de l’home, el Programa de les Nacions Unides per al 

medi ambient, l’Organització Internacional del Treball i el programa de Nacions Unides 

per al desenvolupament. 

 

Els nou principis del Pacte Mundial han estat objecte d’un consens universal i s’inspiren 

en els següents instruments: 

 

§ La Declaració Universal dels drets de l’home; 

§ La Declaració de l’OIT relativa als principis i drets fonamentals al treball; 

§ La Declaració de Rio sobre el medi ambient i el desenvolupament. 

 

Els nou principis són els següents: 

 

Drets de l’home 
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Principi núm. 1: Les empreses són invitades a promoure i a respectar la protecció del dret 

internacional relatiu als drets de l’home en la seva esfera d’influència; i 

Principi núm. 2: a vetllar que les seves pròpies companyies no es facin còmplices de 

violacions de drets de l’home. 

 

Normes del treball 

 

Principi núm. 3: Les empreses són invitades a respectar la llibertat d’associació i a 

reconèixer el dret de negociació col·lectiva: 

Principi núm. 4: l’eliminació de totes les formes de treball forçat o obligatori; 

Principi núm. 5: l’abolició efectiva del treball infantil; i 

Principi núm 6: l’eliminació de la discriminació en matèria d’ocupació i de professió. 

 

Medi ambient 

 

Principi núm. 7: Les empreses són invitades a aplicar l’acostament de precaució respecte 

als problemes relatius al medi ambient; 

Principi núm. 8: a emprendre iniciatives tendents a promoure una major responsabilitat en 

matèria de medi ambient; i 

Principi núm. 9: a afavorir la posta a punt i la difusió de tecnologies respectuoses amb el 

medi ambient. 

 

Per participar en el pacte Mundial cal donar una sèrie de passos que es detallen a 

continuació: 

 

• L’empresa ha d’enviar una carta al Secretari general  de l’ONU especificant el 

seu suport al Pacte Mundial i als nou principis; 

• L’empresa pren mesures per modificar el seu funcionament, de cara a integrar 

el Pacte Mundial i els seus principis en la seva estratègia, en la seva cultura i 

activitats quotidianes; 

• L’empresa es compromet a fer campanya a favor del Pacte Mundial i dels seus 

principis; i 

• L’empresa es compromet a descriure en els seus informes anuals com aplica 

el Pacte Mundial i els nou principis. 
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La iniciativa de Kofi Annan ha tingut un important ressò en el món empresarial. A finals de 

març de 2003 hi havia un total de 717 empreses participants en el Pacte Mundial. El país 

més representat és Espanya, amb un total de 118 empreses, seguit de Filipines i l’Índia, 

amb 90 i 86 empreses respectivament. Ara bé, moltes de les empreses que es 

comprometen amb el Pacte no acaben de donar el següent pas d’oferir una completa 

informació sobre les seves activitats. Per part de les ONGs, algunes s’oposen al Pacte 

Mundial per diversos motius. Alguns autors59 es plantegen algunes preguntes que 

planegen sobre l’efectivitat del Pacte global: 

 

• Les companyies que participen en el Pacte Global ho fan de manera seriosa i 

compromesa amb els principis, o estan utilitzant la iniciativa com un instrument 

de relacions públiques? 

• Les ONGs que s’oposen al Pacte Global modificaran la seva actitud amb els 

canvis que s’hi estan introduint i acabaran participant en la xarxa, o 

continuaran oposant-s’hi? 

• Les Nacions Unides tindran el coratge i la flexibilitat per interactuar amb el món 

real i continuar aquest històric experiment, o la immensa burocràcia i aquells 

que estan compromesos amb la divisió tradicional entre la responsabilitat 

pública i privada acabaran estrangulant el creixement i la innovació del Pacte? 

• Girarà la globalització cap al bilateralisme i el proteccionisme i canviarà 

radicalment els paràmetres que permetran conformar un millor ordre global 

mundial? 

 

Aquestes preguntes que graviten sobre la iniciativa de Kofi Annan poden ampliar-se i 

aplicar-se als altres entorns i iniciatives internacionals analitzades en aquest informe. 

                                                   
59 G. Kell; D. Levin: The evolution of the Global Compact Network: An historic experiment in learning and 

action. Ponència presentada a The Academy of Management Annual Conference “Building Effective 
Networks”. Denver, 2002. 
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7. EL MARC LEGISLATIU ESPANYOL I CATALÀ 

 

Si s’accepta la definició de RSE que la considera com una activitat voluntària de les 

empreses que va més enllà de la legislació i reglamentació vigent en un determinat 

territori, cal el coneixement i l’aplicació per part de les empreses de la legislació 

obligatòria, a partir de la qual es podrà constituir la RSE. 

 

En el cas de Catalunya, els dos textos bàsics que emmarquen l’actuació de les persones, 

les empreses i les administarcions són la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya. Des del punt de vista del que pot afectar la RSE, es pot destacar el següent: 

 

En el seu article primer, la Constitució defineix Espanya com un Estat social i democràtic 

de Dret, i atribueix (art. 7) als sindicats de treballadors i a les associacions empresarials la 

defensa i promoció dels interessos econòmics i socials propis, tot establint la llibertat de 

creació i exercici de sindicats i associacions, i la seva estructura democràtica. 

 

Quant als drets i llibertats fonamentals de la persona, la Constitució acudeix per a la seva 

interpretació a la Declaració Universal de Drets Humans i als tractats i acords 

internacionals ratificats per Espanya (art. 10). Els tractats internacionals ratificats passen 

a formar part de l’ordenament intern (art. 96). 

 

L’article 14 reconeix el principi de no discriminació davant la llei, i l’art. 28, el dret a 

sindicar-se lliurement i el dret de vaga dels treballadors en defensa dels seus interessos. 

 

L’article 37 garanteix el dret a la negociació col·lectiva laboral i reconeix a treballadors i 

empresaris el dret a adoptar mesures de conflicte col·lectiu. L’article 38 reconeix la 

llibertat d’empresa en el marc de l’economia de mercat. 

 

Quant als principis rectors de la política social i econòmica, la Constitució atribueix als 

poders públics: 
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• La promoció de les condicions favorables per al progrés social i econòmic, la plena 

ocupació, la formació i readaptació professionals, vetllaran per la seguretat i higiene 

en el treball i garantiran el descans necessari (art. 40). 

• El manteniment d’un regim públic de Seguretat Social per a tots el ciutadans (art.41). 

• L’organització i tutela de la salut pública, tot reconeixent el dret a la protecció de la 

salut, (art. 43). 

• Vetllar per la utilització racional dels recursos naturals, i es reconeix el dret a gaudir 

d’un medi ambient adequat pel desenvolupament de la persona (art. 45). 

• La previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i 

psíquics (art. 49). 

• Garantir la defensa dels consumidors i usuaris (art. 51). 

 

L’article 128 reconeix la iniciativa pública en l’activitat econòmica i el 129 atribueix als 

poders públics la promoció de la participació en l’empresa, el foment de les societats 

cooperatives i l’accés dels treballadors a la propietat dels mitjans de producció. 

 

Per la seva banda, l’Estatut d’Autonomia reconeix en el seu article 8 que els ciutadans 

de Catalunya són titulars dels drets i deures fonamentals establerts a la Constitució i 

adjudica a la Generalitat la promoció de les condicions per tal que la llibertat i la igualtat 

siguin reals i efectives. 

 

Respecte als àmbits que poden tenir relació amb la RSE, la Generalitat té competència 

exclusiva en les següents matèries: 

 

• Forest, espais naturals protegits i tractament especial de zones de muntanya. 

• Higiene 

• Cooperatives 

• Cambres de propietat, de Comerç, Indústria i Navegació 

• Fundacions i Associacions 

• Assistència social 

• Joventut 

• Promoció de la dona 

 

Pel que fa a les competències econòmiques, correspon a la Generalitat la competència 

exclusiva de les matèries següents: 
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• Planificació de l’activitat econòmica a Catalunya 

• Indústria 

• Agricultura i Ramaderia 

• Comerç interior, defensa del consumidor i de l’usuari 

• Institucions de crèdit coporatiu, públic i territorial i caixes d’estalvi 

• Sector públic econòmic de la Generalitat. 

 

En matèria sanitària, correspon  a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i l’execució 

de la legislació bàsica de l’Estat respecte a la sanitat interior, Seguretat Social i productes 

farmacèutics 

 

Són competències compartides amb l’Estat, al que correspon la fixació de les bases o 

principis bàsics d’una matèria, corresponent a la Generalitat la funció legislativa de 

desenvolupament, les següents matèries: 

 

• Protecció del medi ambient 

• De treball 

• Abocaments industrials i contaminants a les aigües del litoral català. 

 

Queden reservades a l’Estat totes les competències en matèria de migracions interiors i 

exteriors. 

 

En l’aspecte laboral, cal destacar com a norma bàsica l’Estatut dels Treballadors (llei 

8/1980, de 10 de març. Text Refós pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març i 

posteriors reformes). 

 

En l’àmbit de medi ambient i del desenvolupament sostenible cal esmentar l’Estratègia 

Catalana per a un Desenvolupament Sostenible o l’Agenda 21.  

 

L’Agenda 21 té el seu origen en la Cimera de la Terra (Conferència de les Nacions 

Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament) que es va celebrar a Rio de Janeiro 

l’any 1992, i que ha tingut la seva continuació en la Cimera de Johannesburg l’any 2002. 
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L’any 1997 la Generalitat va acordar impulsar l’Agenda 21 juntament amb altres regions 

europees. L’objectiu principal és identificar i prioritzar, amb la participació dels diferents 

agents, els principals reptes que caldrà afrontar durants els propers anys en clau de 

sostenibilitat i formular les línies estratègiques que ha d’emprendre el país60. 

 

El procés d’elaboració de l’Agenda 21 es va iniciar l’any 1998 amb la constitució del 

Fòrum Consultiu de l’Agenda 21 de Catalunya, format per un centenar d’experts 

representatius de la societat civil, i del Consell Assessor per al Desenvolupament 

Sostenible de Catalunya. 

 

 

                                                   
60 www6.gencat.net/a21cat/cami.htm 
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8. EL PROGRÉS DE LA RSE A EUROPA 

 

8.1. La legislació i les polítiques 

 

En cap país de la Unió Europea existeix una legislació específica sobre la RSE. En 

aquest sentit, òbviament, no hi ha cap llei que obligui les empreses a posar en pràctica 

els principis de la RSE. Conseqüentment tampoc no existeixen sancions a les empreses 

que no segueixen els esmentats principis. 

 

Això no vol dir, però, que si determinades empreses actuen de manera “irresponsable” 

atemptant, per exemple, contra el medi ambient o contra els drets de les persones o els 

treballadors, com conseqüència directa de l’absència d’una política de responsabilitat 

social, no puguin ser objecte de demanda o denúncia civil o penal a través dels 

mecanismes clàssics de la justícia de cada país.  

 

A més d’això és possible que aquestes empreses amb actuacions no responsables hagin 

de fer front a un altre tipus de sancions extrajudicials tant o més perjudicials per als seus 

interessos com  poden ser: la desinversió o retirada (institucional o individual) de capital 

i/o el boicot dels consumidors a les marques o productes que aquestes empreses 

comercialitzen.  

 

Per tant, d’entrada les empreses han d’actuar en un context on es veuen obligades a  

respectar i complir les pròpies legislacions nacionals i el conjunt de normes de Dret 

Internacional en vigor subscrites o acceptades pels Estats i on també, pels seus propis 

interessos, han de tenir en compte de quina manera els stakeholders i el conjunt de la 

societat perceben i valoren els impactes o efectes de les seves accions.  

 

Òbviament això constitueix ja la base o el primer esglaó de la RSE. És a dir, parlant de la 

RSE no es pot dir que es parteix de zero. El compliment de les lleis i de les normes 

existents i l’observança i seguiment de les regles que “imposa” l’ètica dels propis 

stakeholders i del conjunt de la societat constitueixen la condició de partida per poder 

avançar un pas més cap a la implantació de la RSE. 
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Encara que, probablement,  en cap país de la Unió Europea es pugui dir que aquest 

primer pas ja s’ha donat del tot i que ara ja es troben en la situació d’anar més enllà, sí 

que en aquest terreny hi ha països que han avançat o progressat molt més que altres. 

S’han aprovat lleis i s’han emprès tot un seguit d’iniciatives polítiques relacionades o en 

paral·lel a aquests canvis legislatius que sens dubte afavoreixen de manera directa o 

indirecta la implementació de la RSE. 

 

Entre aquests, es pot afirmar que igual com en altres àmbits aquí també es pot parlar de 

clares diferències entre el Nord i el Sud. En aquest sentit, són 8 països (Alemanya, 

Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia,  França, Holanda i Regne Unit i Suècia), gairebé tots del 

Nord d’Europa si s’exceptua França, els que han desenvolupat polítiques i mesures 

d’àmbit legislatiu o d’una altra mena que es poden considerar favorables a la implantació i 

desenvolupament de la RSE.   

 

Concretament, entre les principals iniciatives portades a terme en aquests països i que, 

probablement, més impacte tenen o poden tenir per al desenvolupament de la RSE, 

caldria esmentar les següents:  

 

a) Llei sobre Fons de Pensió Nacionals. Obligació d’invertir en valors d’empreses 

considerades socialment responsables.  

 

Aquesta llei s’aplica a Suècia, des de 2001. El gener de 2001 sis fons de pensió 

nacionals són obligats per llei a adoptar criteris ètics i medioambientals en les seves 

inversions. Cada fons és responsable de presentar un informe anual de la seva acció 

incloent-hi la seva política d’inversió i el seu pla de gestió de riscos. Segons aquesta llei, 

els fons només poden invertir en empreses que responguin al criteri d’empresa 

socialment responsable. El departament de finances és el responsable de controlar si els 

fons apliquen la legislació. 

 

En aquest país també, l’any 2002, a iniciativa dels Ministeris d’Assumptes Exteriors, 

Comerç i Desenvolupament i Cooperació Internacional es crea el Partnership for lobal 

Responsability amb l’objectiu d’animar les empreses sueques a adoptar normes de RSE 

a nivell mundial. En aquest sentit s’espera que les empreses que formin part d’aquest 

partenariat respectin els drets humans, laborals i medioambientals allà on tinguin les  
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seves cadenes de producció.  Això inclou evitar la contractació infantil i respectar el dret 

d’associació tant dels treballadors com d’altres grups d’interès. Les empreses també 

s’han de comprometre a presentar un informe sobre el seu comportament social i 

medioambiental, basant-se en les directrius del Global Reporting Initiative. 

 

b) Llei que obliga els  Gestors  de Fons de Pensions a  informar cada any sobre els 

aspectes socials, ètics i medioambientals que han tingut en compte en les seves 

estratègies d’inversió i en la seva política quant a drets (incloent-hi el dret de vot) 

inherents a la inversió.  

 

Aquesta llei està en vigor en els països següents: 

 

Bèlgica, Alemanya i França des de 2001. 

Regne Unit, des de 2000. 

 

Entre les altres iniciatives polítiques de mes significació que també s’han desenvolupat 

recentment en aquest grup de països destaquen les següents: 

 

El Regne Unit 

El govern britànic nomena, per primera vegada, un Secretari d’Estat de RSE l’any 2000. 

Actualment existeixen 60 iniciatives governamentals relacionades amb la RSE. El 

Parlament britànic ha creat dues Comissions amb representació de tots els partits polítics: 

el All Party Parliamentary Group sobre responsabilitat social corporativa i el All-Party 

Parliamentary Group sobre inversió socialment responsable. 

 

A Alemanya 

Creació d’una Study Commission on the Future of Civic Activities nomenada pel 

Parlament amb l’objectiu d’estudiar com les activitats civils contribueixen a construir una 

societat cohesionada i aportar suggerències sobre com reforçar aquestes pràctiques. El 

mes de juny de 2002 publica el seu primer informe. 

 

 

 

 

A França 
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Nomenament per primera vegada (juny de 2002) d’un Ministre francès de 

Desenvolupament Sostenible. 

 

Organització d’una conferència internacional sobre RSE a càrrec de l’Institut du Mecenat 

de Solidarité, a la que assisteixen més de 600 persones. 

 

Creació de Novethic. Es tracta d’un centre online (www.novethic.fr) de recursos, 

informació i serveis sobre la responsabilitat social i medioambiental de les empreses i 

d’inversions socialment responsables. 

 

Creació d’ORSE (Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Enterprises). Centre 

d’estudis (www.orse.fr) de responsabilitat social corporativa que promou la inversió 

socialment responsable. 

 

També en aquest país des de 2001 s’aprova una 

 

c) Llei que obliga les empreses a redactar un informe anual sobre els impactes o 

conseqüències socials i medioambientals de les seves accions 

 

El objectiu d’aquesta llei és el de donar més poder als accionistes. Se’ls hi concedeix el 

dret a tenir més informació sobre les activitats econòmiques, socials i medioambientals. 

D’acord amb aquesta llei, els informes anuals han d’incloure informació sobre com 

l’empresa té en compte les conseqüències socials i medioambientals de les seves 

activitats. 

 

d) Lleis que obliguen a seguir els principis o les guies relacionades amb les normes 

de la OCDE 

 

Holanda i Finlàndia, des de 2001. 

 

A Holanda, la inversió governamental i els programes de promoció han de seguir les 

guies de l’OCDE i les empreses que sol·liciten subvencions han de subscriure les 

directrius de l’OCDE per les multinacionals. 
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En aquest país també promogut pel Consell Econòmic i Social es crea el Comitè de RSE, 

que forma una Comissió tutelada pel Council for Annual Reporting, amb l’objectiu de 

desenvolupar eines i instruments que permetin a les empreses reunir informació fiable i 

comparable dels aspectes socials, econòmics i ambientals. Els resultats d’aquest treball 

han de ser presentats l’any 2003. 

 

Paral·lelament el Consell Econòmic i Social holandès publica el 2002 Corporate Social 

Responsability: a Dutch approach per explicar el concepte de RSE i definir les funcions i 

responsabilitat de l’empresa i dels agents del seu entorn. 

 

A Finlàndia amb la llei sobre Garanties de Crèdit a l’Exportació s’han incorporat tot un 

conjunt de principis medioambientals relacionats amb les normes de l’OCDE. 

 

També en aquest país per iniciativa pública i privada al llarg de 2002 es porta a terme la 

primera conferència nacional sobre RSE organitzada pel Finish Bussiness & Society, es 

crea el premi anual al millor Informe Social i Medioambiental i es reuneix el primer Fòrum 

Ètic creat per 13 organitzacions nacionals (empreses, ONGs, Església, grups d’interès, 

organitzacions empresarials i el sector públic) per tal de promoure les normes ètiques de 

l’empresa. 

 

e) Llei per promoure la producció socialment responsable a partir de la creació de 

l’etiqueta social. 

 

 

Bèlgica a partir de 2002. 

 

En aquest sentit Bèlgica es consolida com el primer país de la Unió Europea en presentar 

una etiqueta social que ajudi els consumidors a elegir èticament. Aquesta llei ha implicat 

la creació d’un comitè format per 16 grups en representació de federacions d’empresaris, 

organitzacions de consumidors i sector públic, els quals s’encarregaran d’assignar 

l’etiqueta social a determinats productes. El comitè serà també el responsable de revisar 

les auditories socials de les empreses que apliquin l’etiqueta social.  

 

Durant la darrera presidència belga (segon semestre del 2001) aquest país organitza una 

Conferència sobre RSE.  També el Ministeri de Treball porta a terme una iniciativa per 

estimular l’empresa sostenible a través del diàleg social.  
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f) Llei que obliga les autoritats locals a crear Comitès de Coordinació Locals formats 

per representants de les administracions públiques locals, de les associacions de 

discapacitats, del món empresarial i del sindical, per tal de promoure la 

responsabilitat social a partir de la inserció laboral i social de la població que té 

dificultats per a poder obtenir un lloc de treball. 

 

Dinamarca, des de 1999. 

 

Un altra manera d’afrontar i promoure la RSE en aquest país és a través del treball en 

xarxa. En aquest sentit, 5 xarxes empresarials formades per unes 400 empreses 

promouen la col·laboració del sector públic i privat per tal d’afrontar els reptes socials a 

escala local. També la Xarxa Nacional de Líders Empresarials de Dinamarca concedeix 

anualment un premi a les empreses considerades socialment responsables.  

 

Dinamarca també, durant el període en què presideix la Unió Europea (segon semestre 

del 2002) organitza una Conferencia sobre la RSE. 

 

A la resta de països de la Unió Europea, tot i l’absència de mesures de tipus legislatiu, no 

per això s’han deixat d’impulsar i promoure altres iniciatives polítiques o institucionals en 

una línia de suport i a favor de la implantanció de la RSE. Entre aquests grups de països 

caldria destacar algunes de les iniciatives més rellevants que s’han portat a terme: 

  

ü A Itàlia 

Desenvolupament d’una política per promoure que les empreses aconsegueixin la 

certificació SA8000 (una certificació que garanteix que la producció es realitzi d’acord 

amb les normes laborals i de drets humans internacionals). Concretament les 

autoritats de la regió toscana a partir de 2001 promou que totes les empreses 

publiques de la regió obtinguin la certificació SA8000 i en el cas de les empreses 

privades que vulguin treballar per l’administració pública han de demostrar que són 

socialment responsables. Quan es tracta de petites i mitjanes empreses que no tenen 

la certificació, però que estan disposades a obtenir-la, l’administració regional 

subvenciona el 50% de les despeses de consultoria i de verificació. El resultat 

d’aquest procés és que més de la meitat de les empreses europees que han 

aconseguit aquesta certificació són italianes. 
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Creació d’ORSA, el Centre de Recursos Italià sobre la Responsabilitat Social 

Corporativa. Una base de dades online (www.orsadata.it) que presenta les millors 

pràctiques corporatives i un resum de cursos de RSE a la Universitat i Escoles de 

Negocis. 

 

Creació d’un Fòrum pel Finançament Sostenible, per tal de difondre els conceptes i 

eines d’inversió socialment responsable, ampliar el nivell del debat i formar nous 

professionals. 

 

Adaptació italiana del SME Key creat per Sodalitas que proporciona a les petites i 

mitjanes empreses italianes una guia senzilla sobre l’elaboració de l’informe social. 

 

ü A Irlanda 

 

El govern irlandès, empresaris, sindicats grangers i d’altres sectors de la Comunitat 

arriben a un acord per desenvolupar el Programme for Prosperity and Fairness a 

principis de 2000. El programa inclou temes com el Medi Ambient, Labora, Seguretat 

en el treball, Salut i Benestar, Inclusió Social i Igualtat. 

 

ü A Espanya 

 

Al maig del 2002, el grup parlamentari socialista presenta una proposició de llei sobre 

Responsabilitat Social de les Empreses. 

  

La Fundació Empresa i Societat (FES) publica un informe anual sobre iniciatives de 

RSC en el sector empresarial espanyol.  

 

L’octubre de 2002 es celebra a Barcelona el primer congrés de banca ètica. Aquesta 

ha estat la primera iniciativa que s’ha fet en aquest sentit en tot l’Estat. 

 

 

ü A Grècia 

Es porta a terme (novembre 2001) la primera conferència europea sobre 

“Responsabilitat Social Corporativa. La resposta a l’empresa del futur”. 
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Es crea l’any 2001 el patronat de la Hellenic Network for Corporate Responsibilty. 

L’any 2002 la xarxa ja inclou quasi una cinquantena d’empreses. 

 

La Athens Stock Exchange organitza un seminari (Febrer 2002) sobre reglamentació 

corporativa i altres components de la RSE i presenta un informe. 

 

Com es pot observar, una característica comuna entre tots els països estudiats és que es 

tracta de mesures legislatives i/o polítiques desenvolupades des de no fa massa temps. 

Per altra banda, una part important del que fins ara s’ha portat a terme es tradueix 

bàsicament en l’organització de conferències, creació de Comitès d’estudi de Xarxes o 

Partenariats, la qual cosa denota que el tema de la RSE es troba encara en un estat 

embrionari i que els impactes o els resultats que s’hagin pogut assolir a través d’aquestes 

mesures siguin encara poc coneguts. 

 

Això no significa, però, que determinades iniciatives legislatives o polítiques no puguin 

tenir ja un impacte important en el desenvolupament de la RSE. En aquest sentit, per 

exemple, les mesures encaminades a promoure la inversió socialment responsable, les 

quals s’analitzen de manera més detallada en l’apartat següent, constitueixen sens dubte 

algunes de les més importants. També, com es veurà, altres iniciatives com la 

implantació d’etiquetes socials, la concessió de premis, la creació de codis o l’elaboració 

de principis poden tenir una gran importància en el desenvolupament de la RSE.  

 

8.2. Promoció de la RSE a través de la inversió socialment responsable 

 

Invertir socialment responsable, o també dit de manera ètica, és la inversió que té en 

compte altres factors a més dels merament econòmics. En aquest sentit les societats de 

gestió de fons d’inversió o els particulars que inverteixen de manera socialment 

responsable o ètica, a part de la rendibilitat econòmica tenen en compte les polítiques 

socials i medioambientals de les empreses potencialment beneficiàries d’aquests 

capitals.61 

 

                                                   
61 http://www.novethic.fr/novethic/site/novethic/qui.jsp (Novethic est un centre de ressources sur la 
responsabilité sociétale des entreprises et l'investissement socialement responsable. 
Filiale de la Caisse des Dépôts créée en avril 2001 par son président Jean-Pierre Sicard) 
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Per això, en la mesura en què la inversió ètica o socialment responsable es desenvolupa 

influeix de manera molt directa en el desenvolupament de la RSE, atès que les empreses 

que vulguin optar a aquest tipus de fons han de complir determinades condicions en 

relació a la seva política social, medioambiental, ètica i econòmica. En funció del grau de 

compliment de les esmentades condicions se les classifica o no com empreses 

socialment responsable o se’ls hi atorga una valoració que les posiciona o situa en 

rankings de responsabilitat social.  Òbviament, si les empreses els interessa estar ben 

posicionades en aquestes valoracions o rankings de responsabilitat social i no 

compleixen determinades condicions hauran d’implantar o posar en pràctica els canvis 

necessaris per tal de reunir les condicions o els mínims exigits.  

 

En l’actualitat existeixen tota una sèrie d’índexs borsaris que s’encarreguen d’agrupar 

empreses considerades socialment responsables o classificar-les o valorar-les en funció 

de la seva responsabilitat social. Per les empreses, formar part d’aquests índexs o obtenir 

una bona classificació en Responsabilitat Social significa incrementar el ventall de 

possibilitats de finançament i a més obtenir una plusvàlua en termes d’imatge corporativa.  

 

Val a dir que en els darrers anys i sobretot en els països anglosaxons, la inversió ètica o 

socialment responsable ha experimentat un creixement espectacular. En el Regne Unit la 

majoria de capital procedent de fons de pensions (60%) s’inverteix seguint els criteris de 

la ISR, mentre que als Estats Units un 12,5% de la inversió total s’invertiria seguint els 

criteris de  la ISR62 

 

No obstant això, segons reconeixen alguns experts, el camí per recórrer és encara molt 

llarg.  En primer lloc no hi ha consens entre els inversors sobre la definició de la RSE, ni 

sobre les dades ni els instruments de medició.  En segon lloc, tampoc els inversors tenen 

accés a informació verificable en termes comparatius.63 

 

El problema més important és que la manera en què es cataloga o classifica les 

empreses en funció de la RSE és molt diversa i variada, sense que hi hagi criteris 

homogenis o comuns consensuats o majoritàriament acceptats. Existeix una gran varietat 

                                                   
62 http://www.justpensions.org/about.shtml Just Pensions. Just Pensions is a project initiated by Traidcraft and 

WaronWant, now managed by the UK Social Investment Forum (UKSIF).  
63 The Copenhagen Centre. It simply works better. Informe de la campaña europea sobre RSE. 2002-2003. 

The Copenhagen Centre. 
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d’índexs, rankings,... cadascun amb els seus propis indicadors i criteris de classificació, la 

qual cosa pot portar a una certa confusió.  

 

Entre aquests índexs els que més rellevància tenen actualment a Europa són els 

següents:  

 

Ethibel Sustainability Index (Bèlgica).  Aquest índex va ser creat l’any 1992 per una 

organització sense ànim de lucre. La seva tasca és la selecció de companyies o 

empreses que demostren el nivell de la seva responsabilitat social en cadascun dels 

àmbits relacionats amb la seva política social, medioambiental, ètica i econòmica.64  Tots 

els indicadors utilitzats per valorar la responsabilitat social tenen el mateix pes en la 

valoració final i les empreses es valoren segons el sector i els competidors regionals. 

 

NATUR-Aktine-Index (Alemanya). Índex selectiu format pels valors d’empreses de 

diferents països i sectors que contribueixen al desenvolupament sostenible des del punt 

de vista social. Les empreses són valorades segons un nombre de criteris negatius 

incloent-hi la discriminació per sexe o per motius ètnics o culturals, el treball infantil... 

 

Rànking de les empreses millor percebudes per la seva acció social (Espanya).  La 

Fundació Empresa i Societat publica anualment una anàlisi de les empreses millor 

percebudes per la seva acció social.  Es basa en votacions de 150 experts del món de 

l’empresa, organitzacions socials, universitats, escoles de negocis, consultores i 

administracions públiques. En aquest cas es pot dir que no existeix una valoració 

objectiva de la responsabilitat social. En aquesta valoració, tampoc no es tenen en 

compte els àmbits més comuns que conformen el que s’entén per RSE. 

 

Arese Sustainable Performace Index (França).  Índexs que valoren l’acció de les 

empreses que lideren els seus mercats respectius en termes de sostenibilitat corporativa.  

Els criteris més importants són: Comunitat, Clients i Proveïdors, Estructura Corporativa, 

Recursos Humans i Medi Ambient. 

 

Vereningin Wab Beleggers Voor Duurzame Ontwikkling (Holanda).  Es tracta d’una 

organització sense ànim de lucre “Associació d’Inversors per al Desenvolupament 

Sostenible” en el que els seus membres són ONGs o Organitzacions de captació de fons 

                                                   
64 http://www.ethibel.be/index.html  
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o inversors privats o institucionals. La seva tasca se centra bàsicament a donar 

informació i assessorament tant a les organitzacions que els interessa captar fons com 

als potencials inversors, en una perspectiva que intenta afavorir que les empreses 

desenvolupin pràctiques de RSE i que els inversors inverteixin en aquestes.65 

 

Humanis Ethical Index (Suècia).  Índexs composats per les majors empreses de quatre 

regions: Suècia, Europa, Estats Units i la resta del món. Les empreses són valorades 

segons criteris negatius: impacte medioambiental, vulneració dels drets humans, 

producció d’armament, alcohol i tabac. 

 

FTSE4Good (Regne Unit).  Índexs de benchmarking que faciliten la inversió en 

companyies que tenen bons registres de RSE. Aquests índexs són elaborats pel FTSE 

Grup, agència financera especialitzada del sector, nascuda els anys 30 a partir d’una joint 

venture entre la Borsa de Londres i el Financial Times. El FTSE4Good estableix una 

pauta mundial per la inversió socialment responsable que cobreix tres àrees: sostenibilitat 

ambiental, relacions positives amb l’entorn i drets humans universals.66 

 

Corporate Responsibility Index (Regne Unit).   Un índex que inclou tots els sectors i 

que facilita a les empreses un procés sistemàtic perquè puguin comparar els seus 

processos de direcció i funcionament amb altres empreses del seu sector. L’índex 

mesura com l’empresa integra la RSE en les seves activitats i en la seva gestió en àrees 

claus tals com el medi ambient, els recursos humans, la comunitat i el mercat. 

 

Morley Sustainability Matrix (Regne Unit).  Aquest índex classifica les empreses del 

FTSE100 segons la RSE. 

 

Com es pot constatar, la majoria d’aquests índexs creats per promoure i potenciar la 

Inversió Socialment Responsable sorgeixen també a l’Europa del Nord, països que, com 

s’ha vist abans, coincideixen amb els que més han avançat en la introducció de polítiques 

i mesures d’estímul i suport a la RSE.   

 

                                                   
65 http://www.vbdo.nl/index.asp?lang=en Dutch Association of Investors for Sustainable Development. 

CULEMBORG (Holanda). 
66 http://www.ftse.com/about_ftse/About_FTSE.jsp    
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8.3. Altres iniciatives d’importància adreçades a promoure la RSE 

 

Com ja s’ha pogut observar, la majoria de mesures i/o iniciatives portades a terme pel 

desenvolupament de la RSE que s’apunten en els apartats anteriors, procedeixen de fora 

del sector.  Concretament de les Administracions públiques o bé, en el cas de la creació 

d’índexs, quasi sempre, d’institucions o agències financeres més o menys independents. 

En aquest apartat, en canvi, les altres iniciatives que es descriuen per promoure la RSE 

provenen majoritàriament de les pròpies empreses. 

 

Entre les més importants, caldria esmentar la creació de fòrums, la formulació o creació 

de principis i codis, l’establiment d’etiquetes i la concessió de premis.    

 

 

8.3.1. Els Fòrums 

 

En general, es tracta de grups o xarxes formats per empreses i/o altres organitzacions    

que s’organitzen amb la finalitat de promoure la RSE a través del debat en un marc de 

col·laboració que intenta integrar tots els grups d’interès.  

 

Val a dir que, com ja és habitual, la creació d’aquests fòrums també es concentren en els 

països del Nord d’Europa, principalment Alemanya, que, com s’ha vist, també són els que 

fins ara més han progressat en el desenvolupament de la RSE. Entre els més rellevants, 

destacats pel Centre de Copenhaguen67, caldria mencionar els següents: 

 

 

 

A Alemanya 

Forum Nachhaltige Geldanlagen. Es tracta d’una organització sense ànim de lucre 

fundada el 2001 i formada per empreses i organitzacions de Berlín. El Fòrum abasta tots 

els països de parla germànica (Àustria, Alemanya, Luxemburg i Suïssa). Els membres 

d’aquest fòrum inclouen companyies d’inversió, bancs alternatius, corredors i assessors 

de borsa, agències de valoració, institucions científiques i també empreses.  

 

                                                   
67 The Copenhagen Centre. Op. Cit. 
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Sustainable Investment Forum.  Constituït per empreses i organitzacions dels països 

de parla alemanya amb l’objectiu de promoure la inversió socialment responsable. 

 

Forum for Sustainable Development.  Creació d’aquest fòrum l’any 2000 per iniciativa 

de la Federació d’Indústries Alemanyes.  El fòrum reuneix empreses líders a Alemanya i 

organitzacions que han incorporat el desenvolupament sostenible en els seus principis i 

en la seva estratègia corporativa. 

 

França 

Forum pour l’Investissement Responsable. Coordinat per una organització sense ànim 

de lucre que reuneix persones i organitzacions interessades a promoure la Inversió 

Socialment Responsable (ISR) a França. Contribueix a les decisions que es prenen al 

voltant d’aquest tema, dóna suport a les iniciatives de recerca en aquest camp i promou 

pràctiques d’ISR.  

 

Itàlia 

Forum per la Finanza Sostenibile. Es tracta d’una organització de grups d’interès que 

promouen el diàleg entre els agents implicats en el desenvolupament sostenible des de la 

perspectiva financera. Proporciona indicadors amb eines pràctiques per valorar els 

aspectes concrets de sostenibilitat en el sector financer. 

 

Regne Unit  

U.K. Sustainable Investment Forum. Xarxa de socis per la inversió socialment 

responsable que dóna suport al desenvolupament i a l’impacte positiu de la ISR en 

aquest país. La xarxa inclou gestors de fons d’inversió, assessors financers, bancs, 

institucions financeres de desenvolupament comunitari, consultors, investigadors i 

organitzacions no governamentals. 

 

Com s’ha pogut observar, la majoria d’aquests fòrums se centren en la promoció de la 

ISR. La ISR, com ja s’ha dit, té un impacte important en el desenvolupament de la RSE, 

però sobretot en les grans empreses que cotitzen en borsa. Això significa que per les 

petites i mitjanes empreses aquesta mena d’iniciatives són molt menys rellevants.  
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8.3.2. Codis i Principis 

 

En general, es tracta d’iniciatives que es concreten en declaracions o manifestacions, 

quasi sempre promogudes per agrupacions d’empreses en què es comprometen per 

escrit a actuar d’acord o respectant determinats principis, codis o normes en una línia que 

segueix en major o menor mesura els principis i els criteris bàsics que estableix la RSE, 

sobretot pel que fa a la gestió de recursos humans.  

 

Es constata el fet que una part important d’aquestes iniciatives s’han desenvolupat en els 

països escandinaus. Entre les més significatives destaquen les següents:  

 

A Itàlia 

Confindustria. Es tracta d’una de les organitzacions empresarials més importants 

d’aquest país. Té un codi de conducta per a tots els seus membres basat en la 

transparència, integritat, protecció del medi ambient i conducta ètica. Aquesta unió 

representa més de 111 mil empreses que ocupen més de 4 milions de treballadors. 

 

Països Escandinaus 

The Nordic Partnership Manifiesto.  Un Consorci d’empreses líders en aquests països 

han firmat un manifest en el qual es comprometen a treballar per al desenvolupament 

sostenible amb els grups d’interès, govern, organitzacions privades... per conscienciar de 

la necessitat i de l’oportunitat del desenvolupament sostenible entre els seus treballadors, 

clients, proveïdors i inversors i finalment per formar un equip directiu sobre la integració 

dels seus models empresarials en el desenvolupament sostenible. 

 

A Finlàndia 

Principles for Social Responsibility in Importing.  Es tracta d’una carta de principis 

formulats per un grup d’empreses minoristes de Finlàndia i coordinat per la Cambra de 

Comerç. L’objectiu és promoure unes condicions de treball responsables. 

 

El Regne Unit 

Ethical trading Initiative.  Aliança d’empreses, ONGs i sindicats compromesos a 

identificar i promoure les bones pràctiques i la utilització de codis laborals. L’objectiu 

d’aquesta iniciativa és assegurar unes bones condicions laborals per als treballadors 

britànics. 
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8.3.3. Les Etiquetes Socials 

 

Les etiquetes són una altra de les iniciatives que afavoreixen o poden afavorir el 

desenvolupament de la RSE.  A partir d’una etiqueta que informa al consumidor o d’altres 

grups d’interès sobre les condicions en què s’ha produït determinat producte o servei, 

se’ls hi dóna l’oportunitat d’elegir en funció d’altres criteris que probablement també 

consideri importants.  

 

El que garanteix l’etiqueta social és que el producte ha estat elaborat respectant els drets 

socials fonamentals que estableixen les convencions bàsiques de l’OIT, que en la cadena 

de producció no ha intervingut mà d’obra infantil i que els treballadors s’han pogut 

organitzar lliurement.  A nivell pràctic significa que les empreses interessades a obtenir 

l'etiqueta social respecten les normes de l’OIT. Per tant els consumidors que compren 

aquests productes contribueixen al desenvolupament de la RSE.68 

 

Tot i que a la majoria de països europeus des de fa ja força temps existeixen una gran  

varietat d’etiquetes (etiquetes verdes, de comerç just, medioambientals...), el fet és que 

l’aparició de les anomenades etiquetes socials constitueixen un fet relativament recent.  

Bèlgica, com ja s’ha vist, ha estat un dels països pioners en el desenvolupament d’una llei 

per promoure la RSE a través de l’etiqueta social. De totes maneres aquesta llei també 

ha estat criticada, atès que es considera una mesura proteccionista que pot dificultar les 

relacions comercials, sobretot amb els països en vies de desenvolupament.69  

 

Etiquetes socials similars a la belga també s’han desenvolupat a Itàlia i al Regne Unit. 

 

A Itàlia 

Network Lavor Etico Social Quality Label.  Es tracta d’una etiqueta que certifica que un 

producte ha estat produït conforme a criteris socialment responsables i normes SA8000. 

Aquesta xarxa porta a terme controls externs abans de certificar un producte. 

 

El Regne Unit 

SME Kitemark. Es tracta d’una marca basada en la qualitat que presenten empreses 

locals que compleixen determinats criteris socials i medioambientals. La Marca 

                                                   
68 The Copenhagen Centre. Op. Cit. 
69 Op. Cit.  
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Comunitària ha estat desenvolupada per Bussiness in the Community en col·laboració 

amb l’European Quality Foundation. 

8.3.4. Els Premis 

En general, es tracta de reconeixements o premis atorgats a empreses que s’han distingit 

per desenvolupar bones pràctiques en la seva política social i/o medioambiental o per 

haver portat a terme accions socials a favor de determinats col·lectius o comunitats 

socialment desfavorits.   

 

Es tracta de premis atorgats per les Administracions Públiques o altres organitzacions 

importants com les Cambres de Comerç, Revistes o Publicacions Econòmiques, 

Federacions o Associacions d’Empresaris, etc.  de la majoria de països de la Unió 

Europea.   

 

Segons dades del Centre de Copenhaguen, únicament a França, Bèlgica i Suècia no 

s’atorguen aquest tipus de premis.70 

                                                   
70 Op. Cit. 
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9. INSTRUMENTS PER A LA IMPLEMENTACIÓ I PER A L’AVALUACIÓ DE 

LA RSE 

 

Obviament a més de les mesures i de les iniciatives politiques o d’altra mena que a 

diferents nivells es porten a terme pel desenvolupament de la RSE, les quals, com s’ha 

pogut veure, incideixen preferentment en els aspectes o dimensions més 

superestructurals (legislació, sensibilització i conscienciació dels grups d’interès a 

través dels principis, codis, etiquetes...), també s’han desenvolupat altres mesures 

més específiques i instrumentals per tal que les “bones” voluntats o intencions es posin 

en pràctica.  

 

En aquest sentit, destacar dos tipus d’instruments que permeten a les empreses, en 

primer lloc,  introduir o integrar els principis i criteris  de la RSE en els seus processos 

de producció i en les seves pràctiques, és a dir, introduir els canvis o les reformes 

necessàries per tal d’esdevenir empreses socialment responsables i, en segon lloc, 

elaborar els informes, els balanços o auditories socials sobre els impactes o efectes 

socials i medioambientals de les accions i activitats que porten a terme.    

 

9.1. Eines per a la implantanció de la RSE 

 

En general, es tracta d’instruments o guies que permeten a les empreses interessades 

autoavaluarse en responsabilitat social i al mateix temps saber com i de quina manera 

han de procedir si volen aconseguir la certificació o la consideració d’empresa 

socialment responsable. 

 

Val a dir que alguns d’aquests instruments poden servir també com a guia per fer 

l’informe o el balanç social de l’empresa per ser presentat públicament. Destaca també 

el fet que algunes d’aquestes eines estan dissenyades per ser utilitzades per les 

petites i mitjanes empreses. Entre els instruments existents el Centre de 

Copenhagen71 destaca els següents: 

 

 

                                                   
71 The Copenhagen Centre. Op. Cit 
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A Dinamarca 

Det Sociale Indecs. Es tracta  d’un instrument d’autoavaluació per mesurar la RSE en 

una empresa. Una empresa pot decidir utilitzar-lo internament només amb l’objectiu 

d’aclarir el que està fent en relació a la RSE i el que pot fer per millorar, o també com a 

comunicació externa.  

 
Giv plads på din arbejdsplads. És un “joc d’eines” que es pot obtenir a través 

d’Internet i permet a les empreses avaluar les seves polítiques de recursos humans. 

 
Socialaftaler. Aquest és un instrument que permet introduir polítiques responsables. 

S’adreça bàsicament a les autoritats públiques daneses 

 

A Irlanda 

Company Suport Tool. És un instrument dissenyat per ajudar les empreses a 

mesurar i millorar l’impacte o els efectes de les seves accions sobre els seus grups 

d’interès. 

 

A Italia 

Q-Res Management Tools. Es tracta de guies per la gestió de la Responsabilitat 

Corporativa Social i Ètica en el desenvolupament i la millora dels processos. Les guies 

estan dissenyades per ajudar les empreses a millorar la seva reputació corporativa a 

través d’eines específiques: visió Corporativa Ètica, Codi Ètic de Conducta, Formació 

en Ètica, Sistemes Organitzatius d’Aplicació i Control, processos de Responsabilitat 

social i Ètica i Verificació Independent. El model s’ha desenvolupat en el Centre 

d’Ètica, Dret i Economia de La Universitat LIUc, Castellanza, Italia. 

 

Holanda 

Rabobank. How to-do-guide for SMES. Es tracta d’una guia pràctica per a les Pimes 

sobre responsabilitat social. La guia aplega guies existents, eines i recerques sobre 

responsabilitat social. Se centra en el que les PIMEs han de veure o conèixer sobre les 

pròpies empreses i sobre els impactes que el seu negoci genera en la comunitat. 

També mostra com l’empresa i la societat poden beneficiar-se en la implantació de 

pràctiques de responsabilitat social. 

 

 

Finlàndia 
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Vastuun Askeleita: CSR toolkit on human resource management. Guia centrada 

en les polítiques de recursos humans i en el diàleg entre grups d’interès. Ofereix a les 

empreses noves formes o maneres de desenvolupar i mesurar les seves pràctiques.  

 

Regne Unit 

Business Impact Framework. Iniciada per una organització anomenada Business in 

the Community, el Business Impact Review Group es va fundar l’any 1999 i comprèn 

20 empreses britàniques que es comprometen a valorar-se i a publicar un informe 

aplicant els indicadors de RSE. Es crea una webside sobre Corparate Impact 

Reporting  el 2001 i es pot accedir a aquests informes a través d’Internet. 

 

Europa 

SME Key. És una guia que pas a pas ajuda les Pimes a avaluar les seves pràctiques 

de responsabilitat social i a integrar-les en les seves activitats i estratègies. Deriva de 

la Campanya Europea 2005 sobre RSE. S’ha dissenyat per ajudar les Pimes a través 

de les seves federacions o altres estructures de suport per tal que les empreses 

millorin els seus coneixements i la seva practica en responsabilitat social. També 

s’intenta comprometre-les en el negoci responsable i en les bones pràctiques tant a 

nivell nacional com europeu. Fins ara el SME key s’ha utilitzat a Finlànda, Bèlgica, 

Itàlia i el Regne Unit. 

 

9.2. Guies per l’elaboració d’informes, balanços i/o auditories socials per 

avaluar la RSE 

 

Si, com ja s’ha dit, encara no existeix una definició consensuada de la RSE és obvi 

que tampoc no existeix una única manera de mesurar-la o avaluar-la. En aquest sentit, 

es pot dir, doncs, que no existeix un format standard per mesurar la responsabilitat 

social i que, en general, les metodologies dels instruments dissenyats fins ara són molt 

variades així com també els indicadors utilitzats.  

 

De totes maneres això no vol dir que no existeixi un nombre important d’instruments. 

Alguns d’aquests han estat desenvolupats per organismes o partenariats 

internacionals amb la voluntat que esdevinguin instruments standards o de referència 

a escala mundial, mentre que altres han estat dissenyats per entitats o organismes 

nacionals sense la pretensió d’abastar més enllà del seus propis països.  
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Entre els instruments més coneguts i reconeguts72 d’abast internacional caldria 

esmentar els següents: 

 

Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines (GRI) Es tracta 

d’una iniciativa promoguda l’any 1999 per un partenariat internacional finançat per la 

ONU, amb l’objectiu de desenvolupar una guia per l’elaboració d’informes de 

sostenibilitat social, econòmica i medioambiental. La guia sorgida el 2000 és una eina 

per ajudar les empreses perquè puguin realitzar el seu informe de sostenibilitat 

econòmic, medioambiental i social. La guia aconsella la verificació externa dels 

informes per tal d’assegurar la seva qualitat i  credibilitat. 

 

Accontability 1000 (AA1000): Instrument desenvolupat pel Institute of Social and 

Ethical Accontability l’any 1999. Es tracta d’una eina que se centra bàsicament en els 

principis i mètodes del procés que comporta la realització de l’informe social més que 

en el contingut de l’informe. Pretén ser un instrument per a les empreses i un marc de 

referència per als auditors a l’hora de descriure o informar sobre els principis que s’han 

seguit en la realització de l’informe social. 

 

Social Accontability 8000 (SA8000) Es tracta d’un sistema creat per una agència 

internacional d’acreditació “Social Accountability International” per ajudar les empreses 

a avaluar i informar sobre les seves pràctiques en matèria laboral. El sistema es crea a 

partir d’una adaptació de l’estándar ISO 9000, desenvolupat per la coneguda agència 

d’acreditació International Standars Organisations (ISO) 

 

International Standards Organisation: Aquesta agència també ha creat instruments i 

sistemes per a la realització i acreditació de l’acció corporativa. En aquest sentit ha 

desenvolupat sistemes per informar sobre l’impacte ambiental (sèrie ISO 14000) i 

guies per  poder adreditar-ho i auditar-ho (ISO 14012) De totes maneres fins ara 

encara no ha creat cap sistema o norma adreçada a l’elaboració de l’informe i auditoria 

social. 

 

També a escala nacional s’han desenvolupat instruments i mètodes per a l’avaluació 

de la RSE. En aquest sentit caldria destacar els següents: 

                                                   
72 www.bsr.org/resourcenter  
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A Dinamarca 

Ministry of Social Affairs: Guilines for social and ethical reporting. Són un conjunt 

de manuals adreçats a organitzacions públiques o privades daneses per elaborar la 

memòria de l’impacte social de les seves activitats. 

 

Sociale Regnskaber –Inspiration til Mindre Og Mellemstore Virksoheder. Es tracta 

d’una guia perquè serveixi com a inspiració a les Pimes, facilitan-les-hi informació 

sobre el que és un informe social, els beneficis de portar-lo a terme, les empreses 

daneses que ja ho han portat a terme i com començar-ho. Aquesta guia s’ha creat en 

col·laboració amb la Confederació d’Empresaris danesos, Ministeri de Treball i 

Sindicats. 

 

Irlanda 

Guidelines for Corporate Responsibility Report. Iniciativa promoguda per 

l’organització Business in the Community Ireland el setembre de 2002. La guia permet 

familiaritzar-se amb la RSE i proporciona una guia per la realització dels informes pas 

a pas. 

Italia 

Gruppo Bilancio Sociale Guidelines on Reporting. Aquest grup ha desenvolupat tot 

un seguit de guies i instruments per les empreses italianes que vulguin preparar el seu 

informe o balanç social. 

Holanda 

Dutch Council for Annual Reporting Guidelines. Un grup de treball sorgit del 

Consell Econòmic i Social holandès ha preparat unes guies i ofereix assessorament a 

totes les empreses que vulguin elaborar l’informe social. 

Regne Unit  

Social Enterprise Network i Community Business Scotland. Es tracta de dues 

organitzacions que han creat un manual perquè les empreses i/o empreses socials 

puguin elaborar el seu informe social i que aquest pugui ser fàcilment verificat  per un 

auditor extern. El manual ve acompanyat d’un CD room que facilita el procés.  
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10. CONCLUSIONS I PROPOSTES 

 

Conclusions i propostes 

 

Al llarg del present estudi s’ha realitzat una revisió exhaustiva de la gènesi i la 

significació de la RSE, emfatitzant els referents, els antecedents, els desafiaments, els 

obstacles i les perspectives de futur associades a aquest concepte. La recent adopció 

de propostes concretes en aquesta matèria a la Cimera de Lisboa de la Unió Europea, 

de l’any 2000, i el Llibre Verd, de l’any 2001, es poden considerar els dos trets 

fundacionals. Més enllà de l’àmbit europeu també s’està davant un fenomen molt 

recent: el Pacte Global de les Nacions Unides, les Directrius de l’OCDE, la Declaració 

Tripartita de l’OIT són iniciatives que s’originen a final del segle passat i principi 

d’aquest. La filosofia i el tarannà d’aquestes iniciatives venen donats per la pretensió 

d’aportar marcs de referència, uns principis bàsics que comptin amb l’acord de tots els 

interlocutors (governs, empreses, sindicats, ONGs...), que orientin les activitats de les 

empreses i donin contingut al seu compromís. 

 

En aquest marc general de debat, l’objectiu d’aquest estudi ha estat la realització d’un 

recull documental sistemàtic que permeti, posteriorment, l’ordenació i l’anàlisi dels 

conceptes, de les estratègies d’actuació, així com de l’estat i de l’evolució de les 

diferents propostes establertes a nivell internacional en la matèria. En aquesta línia, 

una de les reflexions que ha pretès aportar el present document rau en la 

diferenciació, els matisos i les implicacions de la RSE segons diferents àmbits 

d’organització: grans empreses, pimes, empreses públiques i empreses d’economia 

social; així com el fet de recollir l’èmfasi en la relació RSE i organitzacions d’economia 

social, tal com destaquen el propi Llibre Verd, el dictamen del CES del juliol de 2002 i 

el mateix Llibre Blanc de l’Economia Social de la Generalitat de Catalunya, al senyalar 

que són aquest tipus d’organitzacions les que incorporen en major mesura pràctiques 

de RSE i han arribat a elaborar instruments que en permetin l’avaluació.  

 

L’interès i l’embranzida recent d’aquest concepte es troben associats als efectes que 

en matèria de desigualtat, de polarització social i de sostenibilitat mediambiental 

acompanyen sovint el procés de mundialització de les relacions econòmiques. La 
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globalització ha creat noves oportunitats i reptes per a les empreses, alhora que 

incrementa freqüentment el seu grau de complexitat organitzativa. Aspectes com el 

prestigi i la imatge corporativa condicionen cada cop més la competitivitat empresarial, 

donada la creixent exigència d’informació sobre les condicions de producció de béns i 

serveis, així com de l’impacte de les pràctiques vinculades a l’activitat econòmica 

sobre la sostenibilitat. En aquest context, l’adopció voluntària de codis ètics per part de 

les empreses, però també per part de les institucions internacionals, dels governs 

estatals, dels interlocutors socials en general i de la societat civil, pot constituir un 

instrument efectiu de control i d’atenuació dels efectes de la globalització. 

 

Fruit d’aquesta reflexió i de l’anàlisi de les propostes que hi sorgeixen com a 

conseqüència les iniciatives endegades en aquesta matèria els darrers anys es 

desprèn, a nivell conceptual, que la responsabilitat social és una estratègia a partir de 

la qual les empreses integren, de manera voluntària, consideracions socials i 

mediambientals, que van més enllà de les obligacions legals, en totes les seves 

operacions comercials i productives i en la seva relació amb els interlocutors de 

l'empresa: treballadors, consumidors, inversors i societat en general.  

 

Entesa en aquests termes, la responsabilitat social corporativa constitueix un 

compromís d’integració voluntària de gestió de bones pràctiques en l’àmbit econòmic 

amb un enfocament global de qualitat i de viabilitat de l’activitat productiva. Des 

d’aquest punt de vista, l’adopció del concepte de responsabilitat social s’entén des de 

la perspectiva de l’estricte i escrupulós  respecte al diàleg social, l’èxit del qual es 

funció de la connivència i la responsabilitat del conjunt d’agents socials.  

 

Partint d’aquesta premissa, els diferents i nombrosos enfocaments existents i 

analitzats al llarg d’aquest estudi respecte l'abast del concepte d'RSE, conflueixen en 

tres elements bàsics al voltant dels quals gravita el debat sobre les propostes que 

serveixen de base per articular i definir, fruit del consens, una dimensió analítica i 

sistemàtica sobre la responsabilitat social de les empreses: 

 

ü La responsabilitat social corporativa suposa un comportament voluntari de les 

empreses, que va més enllà de les seves obligacions legals; 

ü Està estretament relacionada amb la idea de desenvolupament sostenible; i 

ü Afecta la pròpia gestió de l'empresa, a la qual s'integra. 
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Al voltant d’aquests fils conductors genèrics, la Comissió Europea emfasitza els 

principals factors i restriccions que inhibeixen o restringeixen el consens dels agents 

socials al voltant de les estratègies per la RSE i que, en conseqüència,  obstaculitzen 

la sensibilització i l’adopció de pràctiques socialment responsables en l’àmbit 

corporatiu: 

 

ü La manca d’informació sobre la relació que existeix entre la responsabilitat 

social i els resultats econòmics de les empreses (l’anomenat “argument 

comercial”). 

ü L’absència de consens entre les diferents parts interessades (empresaris, 

sindicats, ONGs, etc.) al voltant d’una definició adequada de la responsabilitat 

social. 

ü L’escassa educació i formació sobre el paper de la RSE, especialment en les 

escoles de comerç i de gestió empresarial. 

ü La insuficient sensibilització de les Pimes, fruit en bona mesura dels seus 

recursos limitats. 

ü La manca de transparència, derivada de la inexistència d’instruments 

àmpliament reconeguts per dissenyar, administrar i divulgar les polítiques en 

matèria de responsabilitat social. 

ü El poc reconeixement i suport per part dels consumidors i inversors respecte al 

comportament socialment responsable de les empreses. 

ü La manca de coherència de les polítiques públiques. 

 

La estratègia que la Comissió Europea proposa d’emprendre té en compte aquests 

resptes i assumeix una sèrie de principis entre els quals val la pena destacar: 

 

ü El reconeixement de la naturalesa voluntària de la RSE. 

ü Apostar per la transparència i credibilitat de les pràctiques de RSE. 

ü Tenir en compte els aspectes econòmics, socials i ecològics, i també els 

interessos dels consumidors. 

ü Prestar especial atenció a les necessitats i característiques de les Pimes. 

 

De cara al foment de la RSE a Catalunya pot ser aquest un bon marc de referència, 

sense oblidar les activitats que diversos Estats membres han desenvolupat o estan 

desenvolupant. A nivell de l’Estat espanyol són poques les iniciatives posades en 

marxa, tot i que es podria dir que el cor ja ha començat a bategar: algunes grans 
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empreses ja desenvolupen accions de responsabilitat social i/o han creat institucions 

per al seu estudi i foment; algunes ONGs han començat a treballar el tema; es 

comencen a elaborar normes i fins i tot alguns partits polítics comencen a plantejar-se 

portar el tema al Congrés. A nivell de Catalunya s’ha obert un cert debat amb 

l’organització de jornades i conferències dedicades específicament a la RSE. 

 

Davant d’aquesta composició de fets i de l’abast de la incidència de les mesures 

associades a la RSE i dels col·lectius implicats, és necessari fer palès, però, que tot i 

que l’adopció d’una posició de responsabilitat social recau sobre les empreses en 

interacció dinàmica amb la resta d’interlocutors, ens trobem davant d’una estratègia 

que implica la participació activa de quatre actors principals: empreses, governs 

estatals, institucions internacionals i societat civil. En aquest sentit, potser un dels 

valors afegits que s’hi deriven de la revisió i l’anàlisi realitzats en aquest estudi és la 

conveniència de superar el concepte de RSE i entendre-la en clau de responsabilitat 

social de les organitzacions. Precisament pel caràcter polièdric del concepte de 

responsabilitat social, l’èxit en la difusió i internalització de les mesures associades a 

aquest concepte requereixen d’una transformació real que permeti superar les 

restriccions esmentades anteriorment. Davant les experiències analitzades en aquest 

document, aquestes transformacions, perquè siguin possibles, requereixen d’una 

actitud conscient i proactiva del conjunt d’agents implicats.  

 

Aquest estudi constitueix un primer pas en la línia d’intentar aprofundir en el 

coneixement sobre els aspectes clau de la RSE, d’obrir i estimular el debat i 

l’intercanvi d’opinions i experiències i arribar a un consens sobre conceptes i 

continguts, que hauria de donar pas a una estratègia catalana sobre la responsabilitat 

social de les empreses.  

 

Aquests tres eixos articulen el conjunt de les propostes que es realitzen a continuació. 

 

1. Donar a conèixer l’impacte positiu de la RSE en les empreses i la societat, així com 

fomentar l’intercanvi voluntari d’experiències i bones pràctiques en matèria de RSE 

entre les empreses.  

 

2. Obrir un període de reflexió i debat a nivell institucional i social a Catalunya sobre 

la responsabilitat social de les empreses, i la seva aportació a la millora de les 

condicions de vida i de treball dels ciutadans i a la millora del medi ambient. Aquest 
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període hauria d’estar limitat temporalment i desembocar en un consens 

institucional sobre el concepte i les recomanacions a emprendre respecte a la 

RSE. 

 

3. El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) podria constituir 

l’òrgan consultiu que aglutinés les sensibilitats i les reflexions dels principals 

interlocutors implicats al voltant del concepte de la RSE. Altres instàncies de 

diversa naturalesa han de participar de forma activa en aquest debat: el Parlament, 

els partits polítics, representants de l’economia social, ONGs i experts implicats en 

el tema.  

 

4. La Comissió Permanent de l’Àrea Socioeconòmica del CTESC liderarà i estructurà 

les diverses recomanacions a realitzar durant aquest període, i tindrà com objectiu 

final elaborar una proposta d’Estratègia Catalana per la RSE. Es proposa que 

aquesta comissió es declari oberta a ser un instrument d’assessorament al servei 

d’empreses i agents socials sobre propostes concretes en relació a la RSE. 

Aquesta Comissió  impulsarà i crearà un fòrum i un observatori, que aniran 

treballant d’acord amb aquesta Comissió. La Comissió dictarà les línies d’actuació 

del Fòrum i de l’Observatori i acordarà, finalment, el document que es pugui 

consensuar a partir de l’acció del fòrum i utilitzant la informació que li pugui 

proporcionar l’Observatori. L’observatori seria l’encarregat d’alimentar a la 

Comissió i al Fòrum amb els informes necessaris per aprofundir en el coneixement 

dels diferents aspectes claus de la RSE, tot realitzant un seguiment exhaustiu de 

l’estratègia europea i de les recomanacions que s’apliquen als diferents Estats 

membres. El fòrum tindria que comptar amb la participació de totes les parts 

interessades. Considerem que les accions que hauria de desenvolupar aquest 

Fòrum multilateral serien, a banda de la ser un espai de reflexió, debat, intercanvi i 

elaboració de propostes, les següents: 

 

ü Definir en consens de tots els agents, el concepte de RSE i les línies de 

recomanació a seguir. 

ü Aquest fòrum hauria de participar en altres fòrum europeus de RSE. 

ü Entenem que el Fòrum, com a lloc de trobada ampli de persones i entitats 

vàries, ha de ser un òrgan consultiu sota la coordinació i direcció de la 

comissió del CTESC, que pot elaborar propostes, però que és la comissió del 

CTESC qui les ha de validar i seguir.  
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5. Elaboració d’informes de seguiment. Una primera proposta podria incloure els 

següents: 

ü Què representa la RSE per a les empreses catalanes. Tot diferenciant entre 

grans empreses i petites i mitjanes empreses, l’informe hauria d’oferir un 

panorama sobre quin és l’estat de la qüestió a Catalunya des del punt de vista 

empresarial. 

ü Aprofundir en el coneixement de la RSE en els països europeus, aspecte que 

pot orientar les possibles propostes o recomanacions a adoptar a Catalunya. 

El Regne Unit i Dinamarca com a països capdavanters en l’aplicació de la 

RSE, i Itàlia, com a exemple de país llatí, en el que el tercer sector ha jugat un 

important paper en el debat sobre la RSE, poden ser objecte d’un primer 

informe. 

ü Inversió Socialment Responsable. L’estat de la qüestió als països europeus i a 

Espanya. 

ü RSE i Tercer Sector. Què pot aportar l’economia social a la RSE? Exemples 

de bones pràctiques d’integració dels aspectes econòmics, socials i ecològics 

en empreses del Tercer sector. 

 

6. Establir un referent de la RSE a l’administració que designi un model concret 

d’implicació, tal com succeeix en altres països europeus, a nivell de conselleria o 

de direcció general.  

 

7. Integrar la responsabilitat social en les polítiques de govern per incentivar 

l’empresa a l’adopció voluntària als seus sistemes de gestió de les propostes sobre 

desenvolupament del concepte de RSE. 

 

8. Facilitar la convergència i la transparència de les pràctiques i els instruments de 

responsabilitat social. S’ha d’impulsar la definició d’estratègies i d’avaluació de la 

RSE, que reverteixin en la seva transparència i en la possibilitat d’establir 

comparatives. La publicació dels índexs i mesures resultants es podria d’incloure 

en els canals de difusió de la pròpia administració respecte a l’activitat 

socioeconòmica i empresarial a Catalunya.  

 

9. Promoure el desenvolupament de les capacitats de gestió en l’àmbit de la RSE en 

l’entorn universitari i en el de la formació professional, ocupacional i continuada. És 
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necessària la presència del concepte i de la gestió de la RSE en la formació tant 

en els quadres directius i de treballadors de les empreses com de la resta dels 

agents relacionats amb la promoció de la RSE. 

 

10. Organització de jornades i d’una Conferència final sobre la RSE. La Comissió de 

Treball podria organitzar durant aquest període jornades obertes sobre temes 

específics relacionats amb la RSE, amb el doble objectiu d’obrir la participació i 

difondre el tema entre el conjunt de la societat. Al final del període establert, una 

Conferència recolliria el treball realitzat per la Comissió i el Fòrum, de la qual 

hauria de sortir la proposta d’Estratègia consensuada entre el conjunt d’actors 

implicats. Si no són fruit del consens, les propostes i recomanacions que s’adoptin 

difícilment podrien ser interioritzades amb èxit en els sistemes de gestió de les 

corporacions.  

 

 


