
 
Col·lecció d’estudis, nº 1. La responsabilitat social de les empreses. 
 
El present estudi encarregat pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
(CTESC) ha estat elaborat pel Gabinet d’Estudis Socials (GES) i ha estat aprovat en la 
Comissió Executiva el 15 de juliol del 2003. 
  
S’ofereix una visió de conjunt sobre la responsabilitat social de les empreses (RSE), que 
ressalta 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, oferint una 
sèrie de propostes per aprofundir en el coneixement de la temàtica i orientar possibles 
mesures de cara al futur. 
 
Es delimita el concepte de RSE, endinsant-se 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. 
 
Després d’una visió històrica de la RSE, es defineixen els continguts específics de la 
RSE, distingint aquells que es poden portar a terme al l’interior de l’empresa (aspectes 
relacionats amb la gestió de recursos humans, salut i seguretat en el lloc de treball, 
adaptació al canvi, i gestió de l’impacte ambiental i dels recursos naturals), dels que 
s’enfoquen cap a l’exterior (les comunitats locals, els drets humans, i problemes 
ecològics mundials). Així mateix, es destaca que per entendre el concepte de RSE, que 
neix i es desenvolupa en el món de les grans empreses, necessita d’una atenció especial 
en les Pimes i en el tercer sector si es vol aplicar el concepte al conjunt del món 
empresarial. 

 

L’estudi aborda l’Estratègia de la Unió Europea per la RSE desenvolupada a partir de la 
Cimera de Lisboa, i s’analitzen les iniciatives d’altres organismes internacionals com les 
aportades per l’OIT, l’OCDE i les Nacions Unides. 

 

S’ofereix també un panorama del marc legislatiu espanyol i català, fent especial 
incidència en la Constitució espanyola i en l’Estatut d’Autonomia. Així com 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. 

Finalment, es fa una recollida sistemàtica del principals instruments, guies per 
l’elaboració d’informes, balanços i auditories en matèria de RSE que s’estan aplicant. 
 
 
 
 


