


En el procés de transició cap a un desenvolupament sostenible, té una importància cabdal la
implicació i la coresponsabilitat de tots els agents socials, cívics i econòmics. L’Agenda 21 de
Barcelona té com un dels seus objectius potenciar l’activitat econòmica orientada cap a un des-
envolupament sostenible. Una dimensió d’aquest objectiu és aconseguir canvis en el funciona-
ment  –tant de les administracions públiques com de les empreses- que suposin un major com-
promís social i ambiental.

La reducció dels impactes ambientals negatius –mitjançant les bones pràctiques en el terreny
de l’eficiència energètica i l’ús racional dels recursos naturals-, la maximització de beneficis
socials per a les comunitats locals, l’assumpció d’estratègies que garanteixin el respecte als
drets humans i a les convencions internacionals, les polítiques de transparència informativa,
són alguns dels eixos que conformen el que, en l’àmbit de les empreses, s’ha vingut a denomi-
nar la Responsabilitat Social Corporativa.És a dir, les bones pràctiques i els compromisos volun-
taris que, més enllà del compliment dels requisits legals en cada cas, suposen una creació de
valor social, basats en la confiança i en el compromís.Aquest camí, iniciat i desenvolupat ja per
moltes empreses arreu del món,també a Catalunya i a Barcelona,suposa una contribució impor-
tant als objectius del desenvolupament sostenible.

Amb aquesta nova Guia d’Educació Ambiental, des de l’Ajuntament –una institució pública que
també treballa per incorporar i internalitzar cada vegada més els principis de la sostenibilitat
a la seva actuació- volem difondre aquestes estratègies i bones pràctiques entre les empreses
de la ciutat. Hi trobareu, a més del marc conceptual que ens introdueix a la RSC, una sèrie de
bons exemples en l’àmbit del Govern Corporatiu, del treball, del medi ambient i de la societat
i el mercat que, com és habitual en aquestes guies, ens conviden a passar a l’acció. Us convi-
dem, també, a integrar-vos en la xarxa d’actors per la sostenibilitat de la ciutat i a participar de
l’Acció 21.

Imma Mayol

Presidenta Comissió de Sostenibilitat 



Í
N

D
E

X

LES EMPRESES I LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

La Responsabilitat Social Corporativa: un tema en acceleració . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

El concepte de Responsabilitat Social Corporativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

La Responsabilitat Social Corporativa en l’àmbit empresarial: tendències  . . . . . . . . . . . . 12

El camí vers la Responsabilitat Social Corporativa a l’empresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Àmbit d’aplicació de la Responsabilitat Social Corporativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Govern Corporatiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Treball  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Medi ambient  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Societat i Mercat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Les empreses i l’Agenda 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Principals organitzacions i entitats relacionades amb la RSC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Per més informació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

1 .... INTRODUCCIÓ A LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

3 .... WEBS  D’INTERÈS

2 .... PRÀCTIQUES DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA





INTRODUCCIÓ A LA RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

L
E

S
 E

M
P

R
E

S
E

S
 I

 L
A

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
A

T
 S

O
C

IA
L

 C
O

R
P

O
R

A
T

IV
A

1



I N T R O D U C C I Ó  A  L A  R E S P O N S A B I L I TAT  S O C I A L  C O R P O R AT I VA

LES  EMPRESES  I  LA  RESPONSAB I L I TAT  SOC IAL  CORPORAT IVA

8

1
WBCSD,World Business Council
for Sustainable Development

INTRODUCCIÓ A LA RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA
La Responsabilitat Social Corporativa: 
un tema en acceleració

Actualment no existeix una definició universalment acceptada del concepte de
Responsabilitat Social Corporativa, ja que es tracta d’un tema que està evolucionant
amb el temps.

No obstant, s’ha evidenciat en els últims anys una important expansió i acceleració
de les estratègies de responsabilitat social en les empreses degut a la conjunció de
diversos factors: pressió per part d’institucions, pressió normativa, pressió administra-
tiva, pressió dels consumidors i un creixent interès del sector financer.

Pressió per part d’institucions
Institucions d’àmbit internacional com la Unió Europea amb el Llibre Verd sobre
Responsabilitat Social Corporativa o les Nacions Unides, amb el Compromís Global
(The Global Compact) han fomentat, a través de documents i iniciatives de caràcter
no normatiu, l’expansió de les estratègies de Responsabilitat Social Corporativa en les
empreses. A l’Estat Espanyol, el Global Compact està tenint un impacte significatiu,
amb més de 260 empreses adherides (maig de 2005).

Pressió normativa
Tot i tractar-se d’un tema de caràcter voluntari que va més enllà de les obligacions
legals, en els últims anys han aparegut noves disposicions legals referents a la transpa-
rència en la informació i la comunicació relativa als temes de responsabilitat social.

Existeix legislació sobre aquests temes a França, Anglaterra, Dinamarca, Suècia,
Holanda, Japó, Sudàfrica, etc. A l’Estat Espanyol, existeixen projectes en discussió per
legislar alguns aspectes de la Responsabilitat Social Corporativa.

1



Pressió administrativa
La creixent importància dels aspectes de responsabilitat social i de la pressió exerci-
da a les empreses en aquest sentit també es reflexa a través de l‘actual política de
contractació pública a la Unió Europea, la qual estableix que els poders adjudicadors
de contractes poden exigir condicions especials en l’execució del contracte, referides
a consideracions de tipus social i ambiental2.

Entre les possibilitats d’integrar els aspectes ambientals a la contractació pública es
troben el requeriment d’utilització de determinats tipus de materials bàsics o matè-
ries primeres, l’ús d’un procediment concret de producció, la remisió a les etiquetes
ecològiques, l’experiència mínima en temes ambientals, la implantació d’un sistema de
gestió ambiental (certificat segons EMAS o ISO 14001) i la consideració dels costos
originats durant el cicle de vida dels productes.

En relació als aspectes socials, les possibilitats de considerar-los en la contractació públi-
ca van des del compliment de les obligacions relatives als drets dels treballadors i a
les condicions de treball fins a accions positives amb la finalitat d’assolir determinats
objectius socials (per exemple, mesures encaminades a fomentar l’ocupació de deter-
minats grups desfavorits).

Pressió dels consumidors i usuaris
Els consumidors i usuaris cada vegada valoren més els productes i serveis que adqui-
reixen o utilitzen en funció de la responsabilitat social de les empreses que els comer-
cialitzen o els presten. Segons un recent estudi3, el 35% dels consumidors afirmen haver
penalitzat “alguna vegada” a una empresa si han tingut coneixement de que realitza-
va pràctiques que han considerat no responsables.

Debat en el sí de les organitzacions empresarials 
Des del mateix sector empresarial han sorgit iniciatives i debats entorn aquestes qües-
tions. Un exemple n’és el paper i la participació activa del teixit empresarial en la
Cimera de Johannesburg per un Desenvolupament Sostenible.

Demanda per part dels inversors
Cada vegada més, els inversors tradicionals consideren que les pràctiques empresa-
rials acreditades en matèria de Responsabilitat Social Corporativa són un bon indica-
dor de la qualitat de la gestió i del govern de les empreses i, per tant, ho valoren com
un aspecte fonamental i determinant a l’hora de prendre decisions d’inversió.

Existeix una creixent evidència de la relació entre els resultats financers, la sostenibi-
litat i els valors intangibles per a l’empresa.Apareixen així Índexs Bursàtils de Soste-
nibilitat (DJSI, FTSE4good, etc.) i nous requisits en matèria de Bon Govern per a les
empreses cotitzades.

2
“Comunicació Interpretativa de la
Comissió sobre la legislació comuni-
tària de contractes públics i les pos-
sibilitats d’integrar els aspectes
ambientals en la contractació públi-
ca”COM (2001) 274 final;“Comuni-
cació Interpretativa de la Comissió
sobre la legislació comunitària de
contractes públics i les possibilitats
d’integrar aspectes socials en aquests
contractes” COM (2001) 566 final;
“Proposta modificada de Directiva
del Parlament Europeu i del Consell
sobre coordinació dels procedi-
ments d’adjudicació dels contractes
públics de subministrament, de ser-
veis i d’obres”; “Comunicació de la
Comissió sobre la contractació
pública a la Unió Europea” COM
(98) 143 i “Llibre Verd de la contrac-
tació pública a la Unió Europea:
Reflexions per al futur”.

3 
“L’actitud del consumidor vers la
Responsabilitat Social Corporativa
RSC“. PricewaterhouseCoopers,
2005.
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• Responsabilitat social de les empreses. “Convenim en què
en la realització de les seves activitats legítimes el sector pri-
vat, incloses tant les grans com les petites empreses, té el
deure de contribuir a l’evolució de comunitats i societats
equitatives i sostenibles”; “Convenim en què és necessari
que les empreses del sector privat assumeixin plena res-
ponsabilitat dels seus actes en un entorn regulador trans-
parent i estable”

• Involucració també del món empresarial. “Estem d’acord
en què aquest ha de ser un procés inclusiu en el que han
d’intervenir tots els grans grups i governs que han partici-
pat en la històrica Cimera de Johannesburg”; “Reconeixem
que el desenvolupament sostenible exigeix una perspecti-
va a llarg termini i una àmplia participació”.

EELL  PPAAPPEERR  AACCTTIIUU  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIITTAATT  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  CCAAPP  AA  LLAA  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTAATT  AA  LLAA  CCIIMMEERRAA  DDEE  JJOOHHAANNNNEESSBBUURRGG

Una de las grans revelacions de la Cimera de Johannesburg fou el paper actiu del món empre-
- sarial. Les empreses van voler estar presents a Johannesburg i mostrar la seva predisposició a

jugar un paper constructiu en el desenvolupament sostenible del nostre planeta. La Cimera va
deixar constància de la importància del paper que pot jugar el teixit empresarial en el desen-
volupament sostenible. La crida a la cooperació empresarial va quedar palesa en els documents
oficials de la Cimera. La Declaració Política recollia:
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4
Making Good Bussines Sense
(2000)  i CSR,The WBCSD’s
Journey (2002), www.wbcsd.ch 

5
“El Marc Conceptual de la Res-
ponsabilitat Social Corporativa”
(2004), www.aeca.es

LLLLIIBBRREE  VVEERRDD  DDEE  LLAA  UUNNIIÓÓ  EEUURROOPPEEAA

“La responsabilitat social corporativa és la integració voluntària, per part de les
empreses, de les preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comer-
cials i les seves relacions amb els interlocutors”.

“La responsabilitat social consisteix també en gestionar els canvis dins de l’empresa
d’una manera socialment responsable”.

El concepte de Responsabilitat Social Corporativa

Diversos organismes internacionals estan treballant i impulsant la Responsabilitat
Corporativa i han desenvolupat diferents aproximacions i definicions sobre aquest
concepte.

La Unió Europea va obrir el debat comunitari a través de la publicació, el juliol
de 2001, del Llibre Verd “Fomentar un Marc Europeu per la Responsabilitat Social de les
Empreses”, l’objectiu del qual era definir el concepte i els mitjans per tal d’instaurar
un marc europeu per a la promoció de la responsabilitat social de les empreses.

En el Llibre Verd de la Comissió Europea el concepte de responsabilitat social de les
empreses es defineix com la integració voluntària, per part de les empreses, de les
preocupacions socials i ambientals en la seva activitat econòmica i en les relacions
amb els seus interlocutors.

També es defineix, en un sentit més ampli, com un concepte segons el qual les empre-
ses decideixen voluntàriament contribuir a l’assoliment d’una societat millor i un medi
ambient més net.

El Consell Econòmic Mundial pel Desenvolupament Sostenible o
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)4 defineix la
Responsabilitat Social Corporativa com “el compromís empresarial de contribuir al
desenvolupament econòmic sostenible millorant la qualitat de vida dels treballadors,
de les seves famílies i de la societat en general”.

El punt de partida del WBCSD es sustenta en la creença de que una estratègia cohe-
rent de Responsabilitat Social Corporativa, cimentada en l’ètica i els valors morals,
ofereix clars beneficis econòmics. En altres paraules, actuar d’una manera socialment
responsable no és només una obligació ètica per a l’empresa sinó que, a més, actual-
ment reporta compensacions per al negoci.

El missatge del WBCSD és que l’economia no està divorciada de la resta de la socie-
tat, sinó que són interdependents. Així mateix, ha d’assegurar-se, a través d’una com-
prensió mútua i un comportament responsable, que el paper de les empreses en la
construcció d’un futur millor és reconegut i fomentat per la societat.

D’aquesta manera, una estratègia de Responsabilitat Social Corporativa proporciona
a les empreses l’oportunitat de demostrar la cara humana de l’economia, contribuint
i aportant valor per a l’empresa.Aquesta estratègia requereix un compromís de man-
tenir un diàleg obert i unes relacions constructives amb totes les parts interessades
(Ajuntament, ONGs, societat, treballadors, etc.).

L’Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d’Empreses
(AECA) ha publicat recentment un document5 en el qual s’ofereix una definició con-
sensuada de la Responsabilitat Social Corporativa com “el compromís voluntari de les
empreses amb el desenvolupament de la societat i la preservació del medi ambient,
des del seu compromís social i un comportament responsable vers les persones i
grups socials amb els quals s’interactua”.
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Font: PricewaterhouseCoopers

Segons l’AECA, “la Responsabilitat Social Corporativa centra la seva atenció en la
satisfacció de les necessitats dels grups d’interès a través de determinades estratè-
gies, els resultats de les quals han de ser mesurats, verificats i comunicats adequada-
ment” i “va més enllà del compliment de la normativa legal establerta i de l’obtenció
de resultats exclusivament econòmics a curt termini. Suposa un plantejament de tipus
estratègic que afecta a la presa de decisions i a les operacions de tota l’organització,
creant valor a llarg termini i contribuint significativament a l’obtenció d’avantatges
competitives de llarga durada”.

A partir de les definicions existents, la
Responsabilitat Social Corporativa es pot
entendre com “una estratègia de negoci que
pretén crear valor a llarg termini per totes les
parts interessades, assumint els riscs i les opor-
tunitats derivades dels aspectes econòmics i
socials”.
Tradicionalment, la majoria d’empreses han ten-
dit a valorar principalment els temes financers
que interessen bàsicament als seus inversors i
accionistes.

Amb la introducció i la integració del concepte
de Responsabilitat Social Corporativa, els aspectes
intangibles (més enllà dels purament financers)
com els ambientals, els socials, la reputació, el
capital intel·lectual, etc..., que interessen a tots
els grups amb els que es relaciona l’empresa,
passen a formar part del valor de l’empresa sos-
tenible i parlem així del triple compte de resul-
tats: econòmic, social ambiental.

En aquest sentit, les empreses poden contribuir
al desenvolupament sostenible a través d’estra-
tègies diverses de Responsabilitat Social Corpo-
rativa relacionades amb:

• Una integració voluntària de les preocupacions socials i ambientals en les ope-
racions comercials i les relacions amb els interlocutors (treballadors, accionis-
tes i inversors, socis estratègics, clients, proveïdors, institucions financeres,
administració pública, universitats, ONGs, comunitats locals, etc.)

• Un compromís continu actuant de forma ètica, contribuint al desenvolupament
econòmic i millorant al mateix temps la qualitat de vida dels treballadors, de la
seva comunitat local i de la societat en general.

• Pràctiques obertes i transparents en els negocis, basades en valors ètics i res-
pecte per totes les parts interessades.

CCOONNSSEELLLL  EECCOONNÒÒMMIICC  MMUUNNDDIIAALL  PPEELL  DDEESSEENNVVOOLLUUPPAAMMEENNTT  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  ((WWBBCCSSDD))

“La responsabilitat social corporativa és el compromís de l’economia de contribuir al
desenvolupament econòmic sostenible, treballant amb els empleats, les seves famí-
lies, la comunitat local i la societat en general per millorar la seva qualitat de vida”.
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6
PricewaterhouseCoopers Survey
– 2003. “Responsabilitat Social
Corporativa: tendències empresa-
rials a Espanya”.
www.pwc.com

La Responsabilitat Social Corporativa
en l´àmbit empresarial: tendències

Al nostre país el debat sobre la Responsabilitat Social Corporativa ha anat en aug-
ment. Segons estudis disponibles6, els factors que més influeixen en les empreses més
avançades en aquests temes per desenvolupar polítiques de Responsabilitat Social
Corporativa són principalment factors com la millora de la reputació i l’obtenció d’a-
vantatges competitius.Addicionalment, la pressió de diferents parts interessades, com
el mateix sector, els consumidors, els accionistes o els propis treballadors es conside-
ren també aspectes decisius. El fet que els factors econòmics, com la pressió del mer-
cat de valors o la reducció de costos,no siguin prioritaris impulsors de la Responsabilitat
Social Corporativa; fa pensar que les empreses més avançades en aquest camp comen-
cen a valorar el caràcter estratègic d’un concepte intangible com la Responsabilitat
Social Corporativa.

Font: PricewaterhouseCoopers

“La responsabilitat social corporativa és una
font de reputació per les empreses i una forma
de guanyar la confiança de les diferents parts
interessades (Stakeholders)”
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Una gran majoria de les empreses més avançades en RSC, considera que la Respon-
sabilitat Social Corporativa  afecta positivament a la rendibilitat final de l’empresa i no
es tracta d’un tema purament de Relacions Públiques ni d’una moda arrel dels últims
escàndols financers, sinó que és un concepte que implica respecte a l’ètica comercial i
plantejaments a mig i llarg termini.

Així mateix, existeix una ampli consens sobre el fet que la transparència millora la
confiança dels inversors i per tant, que la informació transparent és una manera de
recuperar la confiança del mercat.

Font: PricewaterhouseCoopers

El camí vers la Responsabilitat Social Corporativa a l´empresa

La Responsabilitat Social Corporativa és un valor estratègic que cal gestionar. Els límits
i l’abast d’aquest concepte són una qüestió a debat. Per això, les empreses comencen
a plantejar-se com els afecta aquesta nova tendència, com endegar una iniciativa d’a-
quest tipus, quin és el camí i com implantar estratègies de Responsabilitat Social
Corporativa.

En el camí vers la  Responsabilitat Corporativa les empreses han d’afrontar diversos reptes:

• Acordar què significa i què representa per a l’empresa la Responsabilitat Social
Corporativa. En aquesta etapa inicial és necessari identificar a les diferents parts inte-
ressades, conèixer quines són les seves expectatives, quins riscos i oportunitats té
l’empresa en aquest camp, com es mou el sector, quins canvis s’han produït última-
ment (per exemple, l’aparició de noves disposicions legals referents a la transparència
en aquestes pràctiques) i què s’està fent ja en aquest camp dins de la pròpia empresa.
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• Decidir qui serà responsable d’aquest aspecte. Generalment es tracta d’un ele-
ment integrador, ja que el lideratge pot recaure sobre un departament, però és neces-
sària la involucració de moltes altres àrees de l’empresa.

Algunes empreses designen un Director de Responsabilitat Social Corporativa, altres
assignen aquesta funció a Departaments ja existents (Sostenibilitat, Relacions
Institucionals o Externes, Recursos Humans, Comunicació, Reputació Corporativa,
etc.), altres formen addicionalment un Comitè de Responsabilitat Social a nivell de
Direcció, elevant aquest compromís a nivell del Consell d’Administració, etc.

• Que la Direcció accepti i doni suport a aquesta iniciativa i que existeixi un com-
promís i una involucració al màxim nivell empresarial. En tots els casos és necessari el
compromís de l’Alta Direcció i l’assignació de recursos a la gestió de la Responsabilitat
Social Corporativa.

• Quan ja es compta amb el suport executiu de l’empresa, el repte és implantar
l’estratègia de Responsabilitat Social Corporativa. La Responsabilitat Corporativa
no és una acció puntual, sinó una estratègia que cal gestionar (“només es gestiona
el que es mesura”).

Això s’aconsegueix introduint i establint polítiques, procediments, objectius i metes,
sistemes de gestió, indicadors, controls i eines de comunicació i informació.

• Un dels reptes més difícils és mantenir l’impuls i l’empenta inicial, i dotar
de continuïtat al procés de Responsabilitat Social Corporativa. Una manera d’acon-
seguir-ho és relacionar els resultats de responsabilitat social amb objectius laborals
personals.

• El repte final és oobbtteenniirr  uunn  reconeixement per part de les parts interessades dels
resultats aconseguits. En aquest sentit, cal confeccionar una estratègia de comunica-
ció a tots els stakeholders que generi confiança i augmenti la reputació de l’empresa.
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7
Corporate Social Responsibility.
The WBCSD’s Journey (January
2002)

TIPOLOGIES DE GRUPS D’INTERÈS:
GGrruuppss  dd’’iinntteerrèèss  iinntteerrnnss::

•   Treballadors
•   Accionistes/propietaris

GGrruuppss  dd’’iinntteerrèèss  eexxtteerrnnss::

•   Clients
•   Proveïdors
•   Socis de negoci
•   Agents socials
•   Administracions Públiques
•   Comunitat local  
•   Societat i públic en general
•   Medi ambient i generacions futures

Font:WBCSD

“Els grups d’interès, parts interessades
o stakeholders, són aquells grups socials
i individus afectats d’una o altra forma
per l’existència i acció de l’empresa, amb
un interès legítim, directe o indirecte,
pel funcionament d’aquesta, que influei-
xen al mateix temps en la consecució
dels objectius marcats i la seva super-
vivència.

Poden també identificar-se com un grup
d’interès les generacions futures. Després
d’identificar-se i definir-se es podran deter-
minar les seves necessitats”.

EELLSS  GGRRUUPPSS  DD’’IINNTTEERRÈÈSS  DDEE  LL’’EEMMPPRREESSAA  ((SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS))

Àmbit d’aplicació de la Responsabilitat Social Corporativa 

Per moltes empreses la definició dels límits i l’àmbit d’aplicació de la Responsabilitat
Social és una qüestió complexa, ja que no es tracta d’un aspecte regulat legalment,
sinó de caràcter voluntari.

EEll  CCoonnsseellll  EEccoonnòòmmiicc  MMuunnddiiaall  ppeell  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  SSoosstteenniibbllee (WBCSD) defineix tres
visions i aproximacions diferents per acotar la Responsabilitat Social en l’empresa7:

•  A través d’esferes o àrees d’influència que abasten els aspectes relacio-
nats amb els diferents grups i parts interessades sobre els que té influència l’empre-
sa, per ordre de proximitat (des de les operacions bàsiques de l’empresa que afec-
ten a l’àmbit laboral fins a l’impacte global sobre el medi ambient i la societat).
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• Considerant totes les parts involucrades en la cadena de valor de
l’empresa (des de l’extracció de matèries primeres fins al consum final dels pro-
ductes fabricats i comercialitzats) i els aspectes de Responsabilitat Social
Corporativa en què l’empresa pot incidir en cadascuna d’elles.

• Qüestionant a la Direcció, amb el propòsit d’identificar els paràmetres, la
varietat i l’abast dels aspectes relacionats amb la responsabilitat social a l’empre-
sa. Les qüestions estan relacionades amb la identificació dels aspectes i valors cor-
poratius, l’anàlisi d’impacte (cadena de valor), i la comunicació o influència.

Per la seva banda, el FFòòrruumm  EEccoonnòòmmiicc  MMuunnddiiaall8 identifica quatre àmbits d’aplicació de
la Responsabilitat Social o Ciutadania Corporativa a les empreses: Persones, Govern
Corporatiu i Ètica, Medi Ambient i Contribució al Desenvolupament.

8
Global Corporate Citizenship:
The Leadership Challenge for
CEOs and Boards (World
Economic Forum 2002)Font: Fòrum Econòmic Mundial
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El model eessttrraattèèggiicc de Responsabilitat Social Corporativa ha d’equilibrar les actua-
cions en cadascuna de les àrees mencionades, en funció dels interessos de l’empresa
i de les expectatives dels diferents grups d’interès legítims (accionistes, clients, treba-
lladors, societat, etc.)

En capítols posteriors es descriu amb més detall el ventall d’actuacions que poden
portar-se a terme en cadascun d’aquests àmbits i s’inclouen també alguns exemples
d’eines, d’experiències, iniciatives i casos pràctics que es poden portar a terme pel
sector empresarial.

Font: PricewaterhouseCoopers
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En el present capítol es descriuen exemples i possibles pràctiques globals voluntàries
a implantar en les empreses que desitgen desenvolupar la seva activitat tenint en comp-
te principis de Responsabilitat Corporativa. Entre les Bones Pràctiques s’ha conside-
rat només aspectes voluntaris, sense incloure aquells que per la existència de legisla-
ció ja estan regulats i són per tant d’obligat compliment.

Les propostes es classifiquen en funció dels següents àmbits d’aplicació:

GGOOVVEERRNN  CCOORRPPOORRAATTIIUU

S’introdueixen els principals reptes a assu-
mir per una empresa que desitgi portar a
terme un bon govern corporatiu i s’inclouen
exemples d’actuacions a portar a terme. Així
mateix, s’aporta informació addicional sobre
iniciatives relacionades amb el Bon Govern i
la transparència.

TTRREEBBAALLLL

A més dels principals reptes i d’alguns
exemples concrets de possibles actuacions
a portar a terme en l’àmbit laboral, es pro-
porciona informació més detallada sobre
altres aspectes clau.

MMEEDDII  AAMMBBIIEENNTT  

En aquest àmbit d’actuació, s’inclouen els
reptes principals i algunes iniciatives a portar
a terme.

SSOOCCIIEETTAATT  II  MMEERRCCAATT

S’exposen els principals reptes, es llisten
alguns exemples de possibles accions a
portar a terme i s’aporta informació més deta-
llada d’algunes actuacions proposades.

ALGUNS EXEMPLES
D´INICIATIVES RELLEVANTS

ÀMBIT D´APLICACIÓ
DE LA RSC

• Codi de conducta i Oficina Ética

• El Pacte Mundial (The Global Compact)

• Els Informes de Sostenibilitat

• Verificació dels Informes de 
Sostenibilitat. 

• Criteris ètics per la igualtat d’oportunitats 
en les empreses

• Certificació de l’ètica empresarial (SA 8000)
• Equilibri familiar-laboral

• Bones pràctiques ambientals

• Anàlisi de Cicle de Vida

• Ecoetiquetes

• Sistemes de gestió ambiental

• Promoció del voluntariat entre
els treballadors

• Fundacions empresarials

• El comerç just

• La inversió socialment responsable



El Govern Corporatiu pot definir-se com
l’atribut fonamental per manifestar la ges-
tió ètica i sostenible d’una organització i
mostra el to de com l’organització està
funcionant. El Consell d’Administració és
l’ànima ètica i moral de l’empresa i el seu
bon funcionament és essencial pel Bon
Govern de l’empresa.

L’OCDE defineix el Govern Corporatiu
com el sistema a través del qual es con-
trolen i es dirigeixen les empreses.
L’estructura de govern corporatiu espe-
cifica la distribució de drets i responsabi-
litats entre els diversos col·laboradors de
l’empresa. Així mateix, estableix les regles
i procediments per prendre decisions en

les qüestions i temes corporatius. D’aquesta manera també es configura l’estructura
per la qual s’estableixen els objectius de l’empresa, els mitjans per assolir aquests objec-
tius i els sistemes de supervisió i seguiment del rendiment econòmic.

Arrel dels últims escàndols financers, es tracta d’un concepte que ha adquirit una gran
rellevància. En aquest sentit, i amb el propòsit de regular la situació, s’han creat marcs
de control intern de les empreses que cotitzen en borsa. A nivell estatal, fins fa poc
temps tan sols existia l’IInnffoorrmmee  OOlliivveenncciiaa com a instrument, de caràcter voluntari, que
recull les bones pràctiques de governança que conformen un Codi de Bon Govern.
Recentment s’ha elaborat també l’IInnffoorrmmee  AAllddaammaa9 - voluntari, però amb alguns aspec-
tes obligatoris com la publicació d’una memòria de govern corporatiu, la regulació
dels deures de lleialtat i diligència dels administradors i l’elaboració de reglaments del
Consell i de la Junta General.

En aquest sentit, va adoptar-se la nova Llei 44/2002 de Reforma del Sistema Financer,
coneguda com a LLlleeii  FFiinnaanncceerraa, la qual incorpora, entre d’altres aspectes, millores en
les condicions d’informació i protecció dels inversors i clients.

A nivell internacional s’ha creat també la Llei Sarbanes Oxley, que han de complir les
empreses que operen als Estats Units.

Els beneficis de l’adopció d’un bon govern corporatiu són nombrosos:

•• AAsssseegguurraammeenntt  ddee  ll’’úúss  ddee  ccaappiittaall  ddee  ffoorrmmaa  eeffiicciieenntt..

••  CCoonnssiiddeerraacciióó  dd’’uunn  aammppllii  rraanngg  dd’’ààmmbbiittss  ii  vvaalloorrss  qquuee  ppeerrmmeetteenn  aa  ll’’eemmpprreessaa  
ooppeerraarr  eenn  bbeenneeffiiccii  ddee  llaa  ssoocciieettaatt..

••  MMaanntteenniimmeenntt  ddee  llaa  ccoonnffiiaannççaa  ddeellss  iinnvveerrssoorrss  ii  aattrraacccciióó  ddee  ccaappiittaallss  aa  llllaarrgg  tteerrmmiinnii..

9
Ambdós informes (Olivencia i
Aldama) es poden consultar a
www.CNMV.es
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• Desenvolupament del Reglament del Consell (Codis de
Govern, Reglaments, Gestió de Comissions, etc.)

• Elaboració d’una estratègia de Responsabilitat Social
Corporativa (valoracions de riscos i oportunitats, qua-
dre de comandament d’indicadors, plans d’acció, etc.)

• Desenvolupament d’una cultura corporativa (elaboració
d’un Codi Ètic, estratègia de difusió en l’organització,
creació d’una oficina d’ètica, etc.)

• Desenvolupament de l’estratègia de control i supervisió
de l’actuació del Consell d’Administració (benchmar-
king amb el sector, programes d’auditoria interna, etc.)

• Estratègia de comunicació i transparència: informe de
sostenibilitat o de Triple Compte de Resultats (Triple
Bottom Line), verificació de la informació aportada, pro-
grama de diàleg amb les parts interessades, etc. 

IINNFFOORRMMEESS  II  LLLLEEIISS  RREELLLLEEVVAANNTTSS

En l’àmbit internacional

BBOONNEESS  PPRRAACCTTIIQQUUEESS

En l’àmbit de l’Estat espanyol

••  PPrriinncciippiiss  ddee  GGoovveerrnn  CCoorrppoorraattiiuu  ddee  ll’’OOCCDDEE  (abril 2004)..
Aquests principis recullen l’establiment de les bases per
a un marc de govern corporatiu efectiu, la protecció dels
drets dels accionistes, el tractament equitatiu per a tots
els accionistes, la funció dels grups d’interès social en el
Govern Corporatiu, l’adequada comunicació i transparèn-
cia informativa i les responsabilitats de la Direcció..  

••  IInnffoorrmmee  ddeell  ggrruupp  dd’’eexxppeerrttss  eenn  DDrreett  ddee  SSoocciieettaattss  ssoobbrree
mmooddeerrnniittzzaacciióó  ddeell  mmaarrcc  rreegguullaaddoorr  ddeell  DDrreett  SSoocciieettaarrii  aa
EEuurrooppaa  (Informe Winter) (Unió Europea, 2002).
Incorpora temes de govern de les empreses, com el paper
dels consellers no executius, la remuneració dels gestors,
la responsabilitat dels gestors respecte als estats finan-
cers i les pràctiques d’auditoria.

••  OOrrddrree  EECCOO//33772222//22000033  ii  CCiirrccuullaarr  11//0044  ssoobbrree  ll’’iinnffoorrmmee
aannuuaall  ddeell  GGoovveerrnn  CCoorrppoorraattiiuu i altres instruments d’infor-
mació de les societats anònimes cotitzades i altres enti-
tats (Espanya, gener-abril 2004). Desenvolupen les obli-
gacions de la Llei 26/2003 de transparència determinant
el contingut i l’estructura de l’informe anual i la pàgina
web corporativa de les societats cotitzades.

••  LLlleeii  2266//22000033  ddee  ttrraannssppaarrèènncciiaa  (Espanya, juliol 2003).
Modifica la Llei 24/1988 del Mercat de Valors i la Llei de
Societats Anònimes aprovada pel RDL/564/1989 amb la
finalitat de reforçar la transparència de les Societats
Anònimes. Obliga a les societats anònimes cotitzades a
emetre un informe anual de govern corporatiu i a disposar
d’una pàgina web en resposta al dret d’informació dels
accionistes.

••  IInnffoorrmmee  AAllddaammaa  (Espanya, gener 2003). Planteja una
sèrie de recomanacions dirigides a incrementar la trans-
parència i seguretat en els mercats que han de ser apli-
cades essencialment per societats cotitzades. 

••  LLlleeii  4444//22000022  ddee  rreeffoorrmmaa  ddeell  ssiisstteemmaa  ffiinnaanncceerr  (Espanya,
novembre 2002). Revisió del règim legal corresponent al
mercat bancari, a l’assegurador i al de valors i reformes relle-
vants en la legislació societària i d’auditoria de comptes.

••  RReessssoolluucciióó  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  ddee  CCoommppttaabbiilliittaatt  ii  AAuuddiittoorriiaa  ddee
CCoommpptteess  (Espanya, març 2002). Estableix el reconeixe-
ment, valoració i presentació d’informació sobre aspec-
tes ambientals en els comptes anuals.

••  IInnffoorrmmee  OOlliivvèènncciiaa  (Espanya, febrer 1998). Va donar lloc
a un model de codi ètic dels Consells d’Administració per
a la seva aplicació a les societats cotitzades.  

PPRRIINNCCIIPPAALLSS  RREEPPTTEESS  II  AACCTTUUAACCIIOONNSS  EENN  LL’’ÁÁMMBBIITT  DDEELL  GGOOVVEERRNN  CCOORRPPOORRAATTIIUU

A continuació es descriuen alguns reptes relacionats amb l’aplicació d’estratègies i pràctiques de Responsabilitat
Social en l’àmbit de bon govern corporatiu:

• EEssttrraattèèggiiaa  ccoorrppoorraattiivvaa:: direcció estratègica, principis
corporatius, valors de negoci, compromís i estratè-
gia de comunicació

• EEssttrraattèèggiiaa  ddee  nneeggooccii:: riscos, prioritats, processos, sis-
temes, control, informació i compromís amb les par ts
interessades

• EEssttrraattèèggiiaa  ooppeerraacciioonnaall:: aplicació comercial, respos-
tes i riscos comercials, plans d’implantació, control

• EEssttrraattèèggiiaa  ddee  pprroojjeeccttee  ii  ttaassqquueess:: pràctiques i proce-
diments empresarials, control de l’activitat
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CCOODDII  DDEE  CCOONNDDUUCCTTAA  II  OOFFIICCIINNAA  DD’’ÈÈTTIICCAA

EELL  PPAACCTTEE  MMUUNNDDIIAALL  ((TTHHEE  GGLLOOBBAALL  CCOOMMPPAACCTT))

Si desitgeu adherir-vos a aquest Pacte Mundial o obtenir més informa-
ció podeu consultar la pàgina web www.pactomundial.org.

Un Codi de Conducta per empreses i organitzacions

L’Organització de les Nacions Unides (ONU) ha organitzat 
El Pacte Mundial (The Global Compact), una iniciati-
va internacional i voluntària encaminada a reunir a
empreses, organismes de les Nacions Unides, treba-
lladors i representants de la societat civil, per recolzar
deu principis universals en matèria de drets humans,
treball i medi ambient.

Aquest Pacte Mundial és un codi de conducta per a
empreses i organitzacions que intenta promoure,
mitjançant la força de l’acció col·lectiva, el civisme
empresarial responsable, amb la finalitat de que el
món dels negocis passi a formar part de la solució
dels reptes que planteja la mundialització. D’aquesta
manera, el sector privat, en col·laboració amb altres
agents socials, pot contribuir a fer realitat una econo-
mia mundial més sostenible i incloent.

S’entén doncs, que les empreses que optin pel desen-
volupament d’una Estratègia de Responsabilitat
Social Corporativa i desitgin participar en el Pacte
Mundial, han d’iniciar i aplicar accions en la línia
dels principis en els quals es basa el Pacte.

El Pacte Mundial no és un instrument regulador, sinó
que es recolza en la responsabilitat davant el públic,
en la transparència i en l’interès ben entès de les
empreses, del treballadors i de la societat.

A l’Estat Espanyol ja hi ha més de 260 empreses
adherides al Pacte Mundial (maig de 2005).

Els principis del Pacte Mundial

Drets humans   
• Les empreses han de recolzar i respectar la

protecció dels drets humans reconeguts 
internacionalment dins de la seva esfera d’influència; i

• Han d’assegurar-se de no actuar com a còmplices 
de violacions dels drets humans.

Treball

• Es demana a les empreses que recolzin la llibertat 
d’associació i el reconeixement efectiu del dret a la 
negociació col·lectiva.

• Que promoguin l’eliminació de totes les formes de 
treball forçat i obligatori

• Que promoguin l’abolició efectiva del treball infantil

• Que promoguin l’eliminació de la discriminació en 
relació amb el treball i l’ocupació

Medi ambient
• Les empreses han de recolzar un criteri de 

precaució en relació als problemes ambientals

• Adoptar iniciatives per promoure una major 
responsabilitat ambiental

• Fomentar el desenvolupament i la difusió de 
tecnologies ecològicament racionals

Anti-corrupció
• Lluitar contra totes les formes de corrupció,

incloent l’extorsió i el suborn

EXEMPLES D’INICIATIVES RELLEVANTS

El compromís empresarial amb la societat es pot mate-
rialitzar i canalitzar a través de l’establiment d’un Codi
Ètic i/o una Oficina d’Ètica.

El CCooddii  ddee  CCoonndduuccttaa  o codi Ètic, proporciona un model
d’actuació comú, facilitant la presa de decisions i una
millor conducta professional. En el Codi es poden reco-
llir principis com la integritat, l’honestedat, el respec-
te als altres, el treball en equip, la qualitat dels serveis
i productes oferts, la innovació, l’ètica social, etc.

La responsabilitat de l’OOffiicciinnaa  dd’’ÈÈttiiccaa  serà gestionar
el Codi de Conducta, mantenir i actualitzar els con-
tinguts del mateix, assessorar en la formació sobre
temes de comportament professional, gestionar les
consultes rebudes, identificar i aplicar les millor
pràctiques, etc. Així mateix, es pot crear un Comitè
d’Ètica per a i gestionar les obligacions de l’Oficina
d’Ètica.
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EELLSS  IINNFFOORRMMEESS  DDEE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTAATT  ((oo  ddee  RRSSCC))

Global Reporting Initiative (GRI)

GRI (Global Reporting Initiative) és un procés internacional a llarg termini la missió del qual
és desenvolupar DDiirreeccttrriiuuss  ppeerr  aall  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  dd’’IInnffoorrmmeess  ddee  SSoosstteenniibbiilliittaatt..  Aquest pro-
cés es va iniciar per tal d’elevar les pràctiques d’informació sobre sostenibilitat a un nivell
equivalent als informes financers i al mateix temps pretenent assolir alts nivells de quali-
tat, rigor i utilitat en les comunicacions i informes de sostenibilitat.

Aquestes directrius són d’ús vvoolluunnttaarrii per part de les empreses i organitzacions i esta-
bleixen un marc per a l’elaboració d’informes sobre les activitats econòmiques, ambien-
tals i socials d’una organització.

UN INFORME DE SOSTENIBILITAT BASAT EN EL GRI HA D’INCLOURE ELS SEGÜENTS APARTATS I CONTINGUTS

GRI

•  Visió i estratègia:
descripció de l’estratègia d’informació de l’organitza-
ció en relació a la sostenibilitat, incloent una declara-
ció de la Direcció.

• Àmbit de l’informe:
perspectiva general sobre l’activitat principal de l’or-
ganització i descripció dels aspectes rellevants i de
l’abast de l’informe.

• Estructura de l’organització i sistemes de gestió:
descripció de l’estructura organitzativa, les polítiques
i els sistemes de gestió, incloent els esforços i com-
promisos amb stakeholders.

• Índex de continguts GRI:
taula per tal d’identificar on pot trobar-se la informa-
ció establerta en les Directrius GRI en l’informe de
sostenibilitat.

• Indicadors d’activitat:
mesures de l’impacte o efecte de l’organització
expressades en indicadors d’activitat integrats, eco-
nòmics, ambientals i socials.

EEll  GGRRII  ttaammbbéé  eessttaabblleeiixx  eellss  pprriinncciippiiss  eesssseenncciiaallss  ppeerr  aa
ll’’eellaabboorraacciióó  dd’’iinnffoorrmmeess  ddee  ssoosstteenniibbiilliittaatt::

• PPrriinncciippiiss  qquuee  ddeetteerrmmiinneenn  eell  mmaarrcc  ddee  ll’’iinnffoorrmmee::  ttrraannss--
ppaarrèènncciiaa,,  gglloobbaalliittaatt  ii  aauuddiittaabbiilliittaatt

••  PPrriinncciippiiss  eenn  qquuèè  eess  bbaasseenn  lleess  ddeecciissiioonnss  ssoobbrree  qquuèè  hhaa
ddee  ccoommuunniiccaarr--ssee::  iinntteeggrriittaatt,,  rreelllleevvàànncciiaa  ii  ccoonntteexxtt  ddee
ssoosstteenniibbiilliittaatt

••  PPrriinncciippiiss  rreellaattiiuuss  aa  ll’’aasssseegguurraammeenntt  ddee  llaa  qquuaalliittaatt  ii  llaa
ffiiaabbiilliittaatt::  pprreecciissiióó,,  nneeuuttrraalliittaatt  ii  ccoommppaarraabbiilliittaatt

••  PPrriinncciippiiss  eenn  qquuèè  eess  bbaasseenn  lleess  ddeecciissiioonnss  ssoobbrree  ll’’aaccccééss
aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióó::  ccllaarreeddaatt  ii  ccoohheerrèènncciiaa

Per aconseguir qquuaalliittaatt  ii  ccrreeddiibbiilliittaatt  en els informes poden adoptar-se diverses estratègies: plataformes de
consulta amb les parts interessades, millora dels sistemes d’informació interns, verficicacions externes i
independents, auditories externes i/o internes, revisió i desenvolupament de comentaris per experts
independents i ús de processos d’assegurament també independents.

Per obtenir més informació sobre aquesta iniciativa podeu consultar i descarregar-vos les directrius a: www.globalreporting.org
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VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓ  DDEELLSS  IINNFFOORRMMEESS  DDEE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTAATT

Existeixen diferents estàndards de verificació externa: 
• AAAA11000000  ((AAssssuurraannccee  SSttaannddaarrdd))..
•  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttaannddaarrddss  oonn  AAssssuurraannccee  EEnnggaaggeemmeennttss  ((IISSAAEE  33000000--33999999))..
•  IIFFAACC  ((FFeeddeerraacciióó  IInntteerrnnaacciioonnaall  dd’’EExxppeerrttss  CCoommppttaabblleess))..
•  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttaannddaarrddss  oonn  RReevviieeww  EEnnggaaggeemmeennttss  ((IISSRREE  22000000--22999999))..

A continuació es descriuen les característiques de la norma de verificació AA1000

Norma de Verificació AA1000
El primer mòdul de Verificació (Assurance Standar) de la sèrie de Normes AA1000 (Accoun-

tability Management) per a la millora del procés de comptabilitat, auditoria i elaboració d’informes, va
llançar-se el març de 2003 i ha estat desenvolupat per l’organització britànica Accountability. 
El seu objectiu és reforçar i assegurar la credibilitat i la qualitat de les memòries de sostenibilitat i dels proces-
sos empresarials corporatius dels que donen compte les empreses. Ha estat dissenyada per complementar les
directrius del GRI i altres estàndards de redacció d’informes de sostenibilitat existents en l’actualitat.

UN PROCÉS DE VERIFICACIÓ SEGONS LA NORMA AA1000 HAURÀ DE TENIR EN COMPTE
ELS PRINCIPIS SEGÜENTS:

AAiixxíí  mmaatteeiixx,,  eell  nniivveellll  ddee  ccoonnffoorrmmiittaatt  ddeeppeennddrràà  ddee  ll’’aabbaasstt  ii  llaa  qquuaalliittaatt  ddeellss  sseeggüüeennttss  aassppeecctteess::

En l’actualitat, a nivell internacional algunes empreses ja han validat els seus informes de sostenibilitat segons aquesta norma.
Podeu trobar més informació a www.accountability.org.uk/aa1000

• Viabilitat de la informació

• Evidència suficient i adequada

• Processos i sistemes subjacents

• Sistemes interns de validació

• Existència de validació d’aspectes específics de
l’informe

• Assignació de recursos i facilitats per a la validació

• Limitacions legals o comercials

• Competències del proveïdor de la validació

AA1000
• Principi de validació de la materialitat:

Requereix que el proveïdor de la validació avaluï si
l’empresa ha inclòs en la seva memòria pública infor-
mació adequada sobre les seves activitats, el seu
comportament i els seus impactes per tal que les
parts interessades puguin formar-se una imatge de
l’organització, fer els seus judicis i adoptar les seves
decisions i actuacions. La informació es considera-
rà material si la seva omissió (o inclusió amb errors)
en l’informe podria raonablement influir en les con-
clusions i decisions de les parts interessades de
l’empresa.

• Principi de validació de la integritat:
Requereix que el proveïdor de la validació avaluï en
quina mesura l’empresa ha inclòs informació mate-
rial sobre totes les seves activitats, comporta-ment i
impactes en la memòria de sostenibilitat, identificant
tots els productes, serveis, centres i empreses sub-
sidiàries sobre les quals té respon-sabilitat legal i de
gestió.

• Principi de validació de la sensibilitat:
Requereix que el proveïdor de la validació avaluï si
l’organització informant ha donat resposta a les
inquietuds de les parts interessades, a les polítiques
i normes rellevants i si ha comunicat adequadament
aquesta informació en la seva memòria pública de
sostenibilitat.
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En la recerca d’un augment del valor per a les parts interessades legítimes (stakeholders),
els treballadors han de ser un dels primers a considerar a l’hora d’establir prioritats. Els
treballadors poden ser agents molt actius en el canvi, així com la principal força impul-
sora per a la promoció i la implantació de pràctiques de Responsabilitat Social Corpo-
rativa en qualsevol empresa.

Gairebé totes les empreses realitzen algun tipus de pràctica en l’entorn laboral i de
treball, principalment guiades per la legislació. Les pràctiques majoritàries van enca-
minades a mesures de seguretat i higiene en el treball, millorant l’entorn de treball o
evitant la sinestralitat. Són també importants la realització d’enquestes de satisfacció
dels treballadors o el control de l’aplicació dels drets humans.

10
Aspecte especialment aplicable a
les empreses multinacionals que
operen en països en vies de des-
envolupament

11
PricewaterhouseCoopers Survey
– 2003. “Responsabilitat Social
Corporativa:Tendències
empresarials a Espanya”

TREBALL

PPRRIINNCCIIPPAALLSS  RREEPPTTEESS  II  AACCTTUUAACCIIOONNSS  EENN  LL’’EENNTTOORRNN  LLAABBOORRAALL

A continuació es descriuen els reptes relacionats amb l’aplicació d’estratègies i pràcti-
ques de Responsabilitat Social Corporativa en l’entorn laboral, en funció de les següents
àrees d’aplicació:

Gestió de recursos humans

• No discriminació 

• Diversitat de recursos humans

• Igualtat de retribució i perspectives 
professionals per a les dones

• Nivell de retribució just per a tots els 
treballadors 

• Contractació responsable, transparent 
i objectiva 

• Llibertat d’associacionisme i creació 
de col·lectius

• Transparència i diàleg en les relacions 
laborals 

• Refús del treball infantil

• Informació i comunicació als treballadors 

• Formació contínua de capital humà
i aprenentatge permanent 

• Oportunitats per al desenvolupament 
professional

• Equilibri entre treball, família i oci 

• Bon clima laboral 

• Participació en els beneficis o en
l’accionariat de l’empresa 

• Compensacions i beneficis per 
treballadors

• Àmplia consulta i participació
dels treballadors

Salut i seguretat laboral

• Prevenció de riscos laborals 

• Eliminació de totes les formes de 
treball forçat i obligatori.10

• Tracte diferenciat a grups
especials de risc

• Seguretat i salut de contractistes
i proveïdors

Adaptació als canvis (reestructuracions)

• Identificació prèvia de tots els riscos
i costos directes i indirectes

• Anàlisi de totes les mesures 
alternatives

• Reestructuració equilibrada tenint en 
compte els interessos i preocupacions 
dels treballadors

• Participació i diàleg amb els treballadors

• Mesures compensatòries



Font: PricewaterhouseCoopers 11
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BBOONNEESS  PPRRÀÀCCTTIIQQUUEESS

• PPllaa  ddee  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  pprrooffeessssiioonnaall..

• PPllaa  ddee  ccoommuunniiccaacciióó  iinntteerrnnaa  ii  eexxtteerrnnaa
(ascendent i descendent) d’informació rellevant de l’em-
presa, a través de revistes, intranet, internet, informes
periòdics, presentacions, entrevistes personals, etc.

• Sistema de recepció i tractament de qquueeiixxeess  ii  ssuuggggeerrii--
mmeennttss..

• CCooddii  èèttiicc en la selecció de personal 

• SSeerrvveeii  dd’’aatteenncciióó  aall  ttrreebbaallllaaddoorr::  tractament de consultes
i queixes dels treballadors, resolució de conflictes i pro-
blemes personals, etc.

• CCoonnddiicciioonnss  eessppeecciiaallss  eenn  pprroodduucctteess//  sseerrvveeiiss
comercialitzats per l’empresa als treballadors (ex. preus
especials)

• BBeenneeffiicciiss  mmèèddiiccss  ii  ddee  sseegguurreettaatt::  assegurances de vida/acci-
dent gratuïtes, serveis mèdics gratuïts, reco-neixements
mèdics, servei de prevenció de riscos laborals, avalua-
cions de riscos, programes formatius en riscos laborals,
recursos sanitaris/mèdics, normes especí fiques de
prevenció de riscos laborals, etc.

• PPrrooggrraammaa  dd’’aajjuuddeess  aa  llaa  ffaammíílliiaa  ii  ddee  ccoonncciilliiaacciióó  ddee  llaa  vviiddaa
ffaammiilliiaarr  aammbb  llaa  pprrooffeessssiioonnaall::  ajudes per familiars amb
problemes de salut, per l’adquisició d’habitatge, per
vacances, per activitats esportives, per la realització
d’estudis, llars d’infants, etc. 

• EEnnqquueesstteess  ddee  ssaattiissffaacccciióó  amb l’objectiu de conèixer l’o-
pinió dels treballadors respecte al seu lloc de treball, el
seu desenvolupament professional i la imatge que tenen
de l’empresa.

• FFoommeenntt  ddeell  bboonn  cclliimmaa  llaabboorraall a través de l’organització
d’actes socials, competicions esportives, jornades de
formació fora de l’empresa, sessions de comunicació,
creació d’una associació que fomenti les activitats lúdi-
ques dels treballadors, etc.

• PPrroommoocciióó  ddee  ll’’aalliimmeennttaacciióó  ssaannaa  ii  llaa  ssaalluutt oferint aliments
adequats en el menjador de l’empresa i en les màqui-
nes de vending, organitzant accions de comunicació i
assessorament, amb programes per deixar de fumar,
prohibició de fumar en les instal·lacions, etc.

• RReeccooll··llooccaacciióó  ddeellss  ttrreebbaallllaaddoorrss a través d’acords amb
clients, programes de recerca de treball, programes de
formació en altres activitats al marge de les que es rea-
litzen habitualment, etc.

• PPllaa  dd’’iinntteeggrraacciióó  de les persones amb discapacitat (grups
de treball, sessions de formació, etc.)

• IInnvvoolluuccrraacciióó  ddee  llaa  ccaaddeennaa  ddee  pprroovveeïïddoorrss  ii  ccooll··llaabboorraaddoorrss
en l’àmbit de les condicions laborals dels treballadors i
per tal de fomentar el  respecte i les relacions respon-
sables amb el treballadors per part dels proveïdors (per
exemple a través d’un Codi de Conducta a la cadena de
proveïdors).

• RReeccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  ppeerrssoonnaall  per la realització de suge-
riments interessants, per la qualitat i actitud en el tre-
ball, etc.
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CCRRIITTEERRIISS  ÈÈTTIICCSS  PPEERR  AA  LLAA  IIGGUUAALLTTAATT  DD’’OOPPOORRTTUUNNIITTAATTSS

Plans d’igualtat a les empreses de la ciutat de Barcelona

La “Guia de criteris ètics per a la igualtat d’oportunitats” és resultat de la primera fase
del projecte “Plans d’igualtat a les empreses de la ciutat de Barcelona”, desenvolupat
durant el 2002 i el 2003.
La iniciativa, promoguda per l’Ajuntament de Barcelona s’adreça a les organitzacions
que estan treballant o es comprometen a treballar en la línia de responsabilitat
social interna i externa, i en aquest context, privilegien les polítiques d’estimulació
d’accions positives en el foment de la igualtat d’oportunitats entre ambdós sexes.

Es tracta d’animar a les empreses a anar disposant d’evidències demostrables, constàncies
escrites i corroborables per qualsevol persona de l’organització, a incorporar la perspectiva de gènere

dins de la seva gestió. Aquesta guia ha estat el producte conjunt d’un equip mixt format per persones de
l’Ajuntament de Barcelona i de 16 entitats pioneres que operen en la ciutat de Barcelona.

ELS  CONTINGUTS DE LA GUIA ES BASEN EN UNA DEFINICIÓ I EN UNA EXPOSICIÓ DE LES PRÀCTIQUES I ACCIONS CONCRE-
TES A PORTAR A TERME EN CADASCUN DELS SEGÜENTS ÀMBITS O ÀREES:

Posteriorment, s’ha creat el “Protocol per a l’elaboració d’un pla d’actuació per a la gestió ètica i la igualtat
d’oportunitats” amb la finalitat de permetre autoavaluar amb cada organització la seva situació respecte als
barems estudiats, establir un diagnòstic consensuat amb ella i facilitar-li mecanismes que l’ajudin a desen-
volupar accions de millora adequats al tarannà de cada entitat.

El Protocol segueix la mateixa estructura organitzativa que la Guia: cadascun dels vuit criteris disposa de la
seva definició, pràctiques, resultats i/o accions concretes per validar cada criteri.

Fins a la publicació d’aquesta guia s’han adherit 34 organitzacions a aquest projecte. En un futur pròxim està
previst realitzar assessorament tècnic i posar en marxa una Xarxa d’empreses per la igualtat d’oportunitats.

• Implicació de la direcció en la gestió ètica i la igual-
tat d’oportunitats. Política i estratègia en l’organit-
zació.

• Polítiques d’impacte a la societat i de responsabili-
tat social amb perspectiva de gènere.

• Igualtat en l’accés i valoració de llocs de treball. 

• Promoció de les dones a càrrecs de responsabilitat.

• Prevenció de l’assetjament sexual i moral.

• Millora de competències per a la igualtat d’oportu-
nitats. 

• Comunicació i llenguatge no sexista.

• Conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

GUIA SPer participar i adherir-se a aquesta iniciativa o demanar més informa-
ció podeu dirigir-vos a:
CIRD (Centre Municipal d’Informació i Recursos per les Dones)
Telf. 93 413 27 22/23

CPF. Gestió de Programes de Formació. 
Telf, 93 452 50 00 / gpf@gpf.es/ www.gpf.es
Per descarregar-vos la guia completa podeu fer-ho a: 
http://www.bcn.es/plansigualtat/o bé a: www.bcn.es/dones

EXEMPLES D’INICIATIVES RELLEVANTS
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• Treball infantil: no utilització ni recolzament de l’ús de
treball infantil. 

• Treballs forçats: no utilització ni afavoriment de l’ús de
treballs forçats.

• Salut i seguretat en el treball: entorn de treball segur i salu-
dable, prevenció de riscos, formació en seguretat labo-
ral, sistema d’identificació de riscos, etc.

• Llibertat d’associació i dret de negociació col·lectiva: respec-
te al dret de lliure associació i negociació col·lectiva.

• Discriminació: no discriminació per cap motiu (raça, ori-
gen, religió, discapacitat, gènere, orientació sexual,
afiliació política, edat, etc.).

• Mesures disciplinàries: no aplicació de càstigs corporals,
de coacció física o psíquica, ni d’abús verbal.

• Horari de treball: compliment de la legislació aplicable
i, en cap cas, superació de 48 hores setmanals amb
almenys un dia lliure per setmana.

• Remuneració: establiment de salaris suficients per cobrir
les necessitats bàsiques dels treballadors i de les
seves famílies.

• Sistemes de gestió: establiment d’una política, revisió
per la Direcció, responsabilitats, planificació, control
de proveïdors i subcontractistes, identificació de pro-
blemes i aplicació d’accions correctives, comunica-
ció externa, accés per verificació i registres.

SA8000

CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓ  DDEE  LL’’ÈÈTTIICCAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL

SA 8000

Partint de les Convencions de la Organització Internacional del Treball, la
Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants i la Declaració
Universal dels Drets Humans, el 1998 es va posar en funcionament una nova
norma d’aplicació voluntària, reconeguda internacionalment: la norma de
Responsabilitat Social 8000 (SA 8000 – Social Accountability-). Aquesta norma
fou el resultat d’un procés d’investigació de 3 anys, consensuat per un equip
internacional assessor composat per persones expertes del món empresa-
rial, els sindicats i les ONG’s. 

L’objectiu era desenvolupar un instrument de gestió per ajudar a la
Comunitat Europea a desenvolupar els estàndards socials que pretén

per a la Unió Europea. De fet, és part d’un “paquet ètic empresarial” amb la
finalitat d’incrementar l’ètica en el món dels negocis, igual que ho han estat per als estàn-

dards de qualitat i medi ambient les normes ISO 9000 i ISO 14000 respectivament.

AAqquueessttaa  nnoorrmmaa  eess  cceennttrraa  eenn  99  aassppeecctteess  ccllaauu  ppeerr  llaa  ppoollííttiiccaa,,  eellss  pprroocceeddiimmeennttss  ii  lleess  pprrààccttiiqquueess  ddee  lleess  eemmpprreesseess
eenn  rreellaacciióó  aa  llaa  sseevvaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ssoocciiaall::

AA  mmééss  ddeellss  eevviiddeennttss  bbeenneeffiicciiss  ppeellss  ttrreebbaallllaaddoorrss  ii  llaa  ssoocciieettaatt  eenn  ggeenneerraall,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  iimmppllaannttaacciióó  ddee  llaa  NNoorrmmaa
SSAA88000000,,  lleess  eemmpprreesseess  ttaammbbéé  eess  vveeuurraann  bbeenneeffiicciiaaddeess  ppeerr::

Fins a l’edició d’aquesta guia, s’han certificat segons la norma SA 8000 més de 650 empreses, representants de
més de 30 països d’arreu del món i de més de 20 sectors econòmics diferents.

Per més informació podeu consultar la pàgina www.sa-intl.org o enviar un correu electrònic a l’adreça info@SAI.org. 

• Introducció dels valors de l’empresa en accions

• Millora de la reputació de l’empresa

• Millora del reclutament de treballadors,
de la retenció i de la productivitat

• Millora en la gestió i l’activitat de la cadena de
subministraments
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VIDA
• Creació de llars d’infants a les empreses pels fills 

de treballadors

• Creació d’un centre a les empreses per a la cura 
de les persones grans

• Informació sobre facilitats per a la cura de fills i 
ancians (cerca de persones que en puguin tenir cura)

• Ajudes econòmiques o descomptes per llars 
d’infants

• Sistemes de compensació flexible que ajudin al 
treballador a gaudir de serveis que, per raons 
d’horari, no els és possible utilitzar.

• Ajudes als empleats amb fills discapacitats

• Cursos sobre orientació familiar, atenció pre-natal, 
etc.

EQUI• Allargament de la baixa
maternal/paternal/lactància

• Dies lliures

• Temps lliure per atenció als fills o
persones grans malaltes

• Compatibilitat amb gestions
personals (gestoria, agencies de
viatges, etc.)

• Temps sabàtic

• Vacances no pagades

• Més vacances a canvi de menys
salari

• Elecció de l’horari 

• Reducció de la jornada per un
salari proporcional

• Jornada compartida (compartir
una jornada completa entre dos
treballadors)

• Jornada intensiva (treballar més
hores uns determinats dies de
la setmana a canvi d’una tarda
lliure)

EEQQUUIILLIIBBRRII  VVIIDDAA  FFAAMMIILLIIAARR  --  LLAABBOORRAALL

Una empresa familiarment responsable és aquella que s’esforça perquè els seus empleats puguin realment
mantenir un equilibri sa entre el seu treball i la seva família o vida personal.

A CONTINUACIÓ S’EXPOSEN ALGUNES DE LES ACCIONS QUE PODEN EMPRENDRE LES EMPRESES QUE DESITGEN APLICAR
UNA POLÍTICA D’AQUEST TIPUS:

Flexibilitat en les jornades laborals dels treballadors, facilitant les següents possibilitats:

Mesures en situacions excepcionals:

Treball des de casa     

•   Oficines virtuals i tele/videoconferències per reduir els viatges

AAllttrreess  mmeessuurreess  ddee  rreeccoollzzaammeenntt::

El Parlament de Catalunya va aprovar el juliol de 2003 la LLlleeii  ddee  ssuuppoorrtt  aa  lleess  ffaammíílliieess, en el marc de la qual s’inclou la promo-
ció del reconeixement públic d’empresa familiarment responsable per a aquelles empreses que acreditin una especial sensibili-
tat envers les mesures per a la conciliació de la vida familiar i social dels seus treballadors.
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Protegir el medi ambient de l’impacte de les operacions és una responsabilitat bàsica.
A més de les obligacions legals, les empreses tenen una gran responsabilitat en la pro-
tecció del medi ambient, ja sigui directament o a través de la cadena de proveïdors.

En general, la disminució del consum de recursos i de la generació de residus i emis-
sions contaminants redueix l’impacte sobre el medi ambient. Així mateix, també pot
representar un avantatge per l’empresa en termes de reducció de despeses i costos.

En l’àmbit del medi ambient doncs, aquestes inversions resulten beneficioses per amb-
dues parts, tant per les empreses com per l’entorn natural.

El sector empresarial cada vegada més opta per la incorporació de sistemes volunta-
ris per a la protecció del medi corroborant la importància que ha pres la gestió
mediambiental en el món de les empreses.

AAnnaalliittzzaanntt  lleess  xxiiffrreess  ssoobbrree  ll’’eevvoolluucciióó  eenn  eellss  úúllttiimmss  aannyyss  ddeell  nnoommbbrree  dd’’eemmpprreesseess  aa
CCaattaalluunnyyaa  aammbb  ssiisstteemmeess  vvoolluunnttaarriiss  ppeerr  aa  llaa  pprrootteecccciióó  ddeell  mmeeddii  ss’’oobbsseerrvvaa  qquuee::

• Gairabé s’ha triplicat el nombre d’empreses amb etiquetes ecològiques

• S’ha quadruplicat el nombre d’empreses amb sistemes de gestió ambiental (EMAS)
i el nombre d’empreses amb ISO 14001 a Catalunya està per sobre de les 900

• EL nombre de productes amb distintiu de garantia de qualitat ambiental també ha
augmentat en els últims anys

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. www.gencat.net/mediamb/qamb/inici.htm

MEDI AMBIENT
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•• IInnccoorrppoorraacciióó  ddee  ll’’eeccooeeffiicciièènncciiaa  eenn  llaa  
pprrààccttiiccaa  eemmpprreessaarriiaall

•• UUttiilliittzzaacciióó  ddee  lleess  mmiilllloorrss  tteeccnnoollooggiieess,,  
eenn  tteerrmmeess  aammbbiieennttaallss,,  ddiissppoonniibblleess

••  IImmppllaannttaacciióó  ddee  ssiisstteemmeess  ddee  ggeessttiióó
aammbbiieennttaall  ((sseeggoonnss  IISSOO  1144000011//EEMMAASS))

•• PPrreevveenncciióó  ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióó  ii  ddiissmmii--
nnuucciióó  ddeell  ccoonnssuumm  ddee  rreeccuurrssooss

•• UUttiilliittzzaacciióó  dd’’eeiinneess  ppeerr  aa  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióó,,
aavvaalluuaacciióó  ii  ggeessttiióó  ddeell  rriisscc  aammbbiieennttaall

•• PPootteenncciiaacciióó  ddee  ll’’eeccooddiisssseennyy

••  FFoommeenntt  ddee  llaa  ccoommpprraa  vveerrddaa

•• IInncclluussiióó  ddee  ppaauutteess  ddee  bboonn  ggoovveerrnn  rreellaa--
cciioonnaaddeess  aammbb  eell  ccoommppoorrttaammeenntt    aammbbiieenn--
ttaall  eenn  eellss  ccooddiiss  ddee  bboonn  ggoovveerrnn  ccoorrppoo--
rraattiiuu

••  CCoommuunniiccaacciióó  ttrraannssppaarreenntt  ddee  llaa  iinnffoorr--
mmaacciióó  aammbbiieennttaall

••  PPrroommoocciióó  ddeell  ddiiààlleegg  ii  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó
aammbb  lleess  ppaarrttss  iinntteerreessssaaddeess

••  IInntteerrnnaalliittzzaacciióó  ddeellss  ccoossttooss  aammbbiieennttaallss

BBOONNEESS  PPRRAACCTTIIQQUUEESS

• Utilització de criteris ambientals en ll’’eeddiiffiiccaacciióó i adap-
tació de les instal·lacions (ús d’energies alternatives,
aprofitament de la llum solar, aïllament tèrmic, ús de
materials reciclats, gestió de runes, etc.)

• Promoció i/o exigència de criteris ambientals a pprroovveeïï--
ddoorrss  ii  ssuubbccoonnttrraaccttiisstteess..

• Finançament, assessorament i/o recolzament a pprroojjeecc--
tteess  ii  iinniicciiaattiivveess  eedduuccaattiivveess  dd’’iinnvveessttiiggaacciióó sobre la con-
servació i millora de l’entorn ambiental.

• Utilització de criteris ambientals en el ttrraannssppoorrtt  ii  ddiissttrrii--
bbuucciióó  ddee  mmeerrccaaddeerriieess (mitjans de transport menys con-
taminants, planificació de rutes, manteniment adequat
de vehicles, etc.)

• MMeessuurraa,,  aavvaalluuaacciióó  ii  ccoonnttrrooll sistemàtic de la informació
i els processos de gestió ambiental.

• IInnffoorrmmaacciióó  aaddeeqquuaaddaa  aa  cclliieennttss sobre la naturalesa i l’ús
apropiat dels productes/ serveis subministrats.

• PPllaa  ddee  ffoorrmmaacciióó  ii  sseennssiibbiilliittzzaacciióó  per assegurar la pro-
tecció del medi ambient en els llocs de treball.

• CCoommuunniiccaacciióó  de la informació i els resultats en matè-
ria de medi ambient.

• Aplicació de criteris ambientals en la sseelleecccciióó  ddee  pprroo--
vveeïïddoorrss..

• Aplicació de criteris ambientals en la ffuussiióó  ii  aaddqquuiissiicciióó
dd’’eemmpprreesseess.

PPRRIINNCCIIPPAALLSS  RREEPPTTEESS  II  AACCTTUUAACCIIOONNSS  EENN  LL’’EENNTTOORRNN  AAMMBBIIEENNTTAALL

A continuació es descriuen els reptes relacionats amb l’aplicació d’estratègies i pràcti-
ques de Responsabilitat Social Corporativa en l’entorn ambiental, en funció de les
següents àrees d’aplicació:

B



EXEMPLES D’INICIATIVES RELLEVANTS

BBOONNEESS  PPRRÀÀCCTTIIQQUUEESS  AAMMBBIIEENNTTAALLSS  

La divulgació de bones pràctiques i consells entre els treballadors és molt important
per tal de fer un ús més racional i eficient dels recursos energètics, hídrics i mate-
rials de què disposa o fa ús l’empresa (normalment les bones pràctiques ambientals

.....van dirigides a l’estalvi de paper, energia i aigua i a la
correcta gestió de residus).

L’estalvi assolit es pot traduir en algun tipus de benefi-
ci sociolaboral (no econòmic) que compensi l’esforç
realitzat i apropi una mica més l’empresa a la persona
que hi desenvolupa una determinada tasca.

L’objectiu d’aquest actuació és doble: reduir el consum
de recursos dins de l’empresa i, alhora, estendre les
bones pràctiques més enllà de les parets físiques de

l’empresa. Per a facilitar la tasca, les empreses poden implantar un PPrrooggrraammaa  ddee  BBoonneess  PPrrààccttiiqquueess
AAmmbbiieennttaallss..

QQuuèè  ééss??

El Programa de Bones Pràctiques Ambientals és una eina per a permetre la integració de les bones pràctiques
ambientals a l’empresa en la seva activitat quotidiana.

BONEs

•• QQuuiinn  ééss  eell  sseeuu  oobbjjeeccttiiuu??

L’objectiu d’aquest Programa és aconseguir un canvi
d’actitud del personal de l’empresa, emfatitzant que
hi ha una sèrie de modificacions en els hàbits labo-
rals, de fàcil aplicació i baix cost econòmic, que com-
porten una millora de la qualitat ambiental i del
balanç econòmic de l’empresa. El Programa es fona-
menta en una formació continuada del personal de
l’empresa, peça clau per incloure les bones pràcti-
ques en la seva activitat laboral diària. Aquest canvi
d’actitud i comportament ajudarà a millorar l’eficièn-
cia de l’empresa, la seva gestió. 

•• PPeerr  oonn  ccoommeennççaarr??

Un programa de Bones Pràctiques Ambientals ha
de ser, sobretot, realitzable i, per tant, s’ha de basar
en els mitjans existents i ha de partir del nivell de
conscienciació ambiental actual de l’empresa.

En una correcta gestió ambiental, el Programa de
Bones Pràctiques Ambientals ha de succeir-se res-
pectant cada una de les etapes següents:

1 CCoonnèèiixxeerr  llaa  ssiittuuaacciióó  aaccttuuaall  eenn  rreellaacciióó  aammbb  eell  mmeeddii
aammbbiieenntt  eenn  ccaaddaassccuunn  ddeellss  ààmmbbiittss  ddee  ll’’eemmpprreessaa..

2 IIddeennttiiffiiccaarr  ttootteess  lleess  bboonneess  pprrààccttiiqquueess  ppoossssiibblleess  ii  ttrriiaarr
qquuiinneess  eess  vvooll  iimmppllaannttaarr  eenn  ccaaddaassccuunn  ddeellss  ààmmbbiittss  

3 CCoommuunniiccaarr  ii  ffoorrmmaarr  eenn  lleess  bboonneess  pprrààccttiiqquueess  aammbbiieenn--
ttaallss  eessppeeccííffiiccaammeenntt  aa  lleess  ppeerrssoonneess  oo  eellss  ccooll··lleecc--
ttiiuuss  hhoommooggeenniiss  iimmpplliiccaattss  ddee  ll’’eemmpprreessaa..  AAvvaalluuaacciióó
ddeellss  rreessuullttaattss  ddeell  pprrooggrraammaa

•• QQuuiinnss  ssóónn  eellss  rreeccuurrssooss  ddiissppoonniibblleess??

S’han editat una sèrie de materials específics per tal
de donar suport a les indústries que posin en marxa
Programes de Bones Pràctiques Ambientals.

Aquests materials es basen en 10 Bones Pràctiques
Ambientals genèriques que són exemples d’actuacions
però no són, ni molt menys, les úniques a aplicar.

Amb aquests materials es pretén presentar planti-
lles que puguin ajudar a que cada empresa apliqui
les bones pràctiques ambientals que detecti com a
necessàries.

Si desitgeu iniciar i/o implantar un Programa de Bones Pràctiques
Ambientals a la vostra empresa podeu obtenir més informació al
CENTRE PER L’EMPRESA I EL MEDI AMBIENT (c/París, 184, 3a.
Planta – 08036 Barcelona –)
www.gencat.net/mediamb/bpa/index.html

Així mateix, també existeixen campanyes, iniciatives sectorials i
altres publicacions que poden ser d’utilitat, com per exemple::

GGuuiieess  dd’’EEdduuccaacciióó  AAmmbbiieennttaall,,  eeddiittaaddeess  ppeerr  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ddee
BBaarrcceelloonnaa
hhttttpp::////wwwwww..bbccnn..eess//aaggeennddaa2211//ppaaggiinneess__nnoovveess//GGuuiieessddEEdduuccaacciioo..hhttmm

MMaannuuaall  ddee  BBoonneess  PPrrààccttiiqquueess  AAmmbbiieennttaallss  ppeerr  aa  lleess  eemmpprreesseess  ddee
CCoommeerrçç  ((AAjjuunnttaammeenntt  ddee  BBaarrcceelloonnaa))

MMaannuuaall  ddee  BBoonneess  PPrrààccttiiqquueess  ppeerr  aall  SSeeccttoorr  iinndduussttrriiaall  ddeell  PPllààssttiicc,,  aall
SSeeccttoorr  AAlliimmeennttaarrii  oo  aall  SSeeccttoorr  ddeell  VVii  ii  eell  CCaavvaa  ((DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  MMeeddii
AAmmbbiieenntt))  

CCaammppaannyyaa  CCaattaalluunnyyaa  EEssttaallvviiaa  AAiigguuaa::  AAddooppcciióó  ddee  pprrooppoosstteess
sseennzziilllleess  ii  rreeccuurrssooss  ppeerr  rreedduuiirr  eell  ccoonnssuumm  iinnnneecceessssaarrii  dd’’aaiigguuaa  ii
mmiilllloorraarr  llaa  sseevvaa  qquuaalliittaatt..  IInnffoorrmmaacciióó  aa::  EEccoollooggiisstteess  eenn  aacccciióó
wwwwww..eeccoollooggiisstteesseennaacccciioo--ccaatt..ppaannggeeaa..oorrgg//tteemmeess//aaiigguuaa//aaiigguuaa..hhttmm
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Una vegada finalitzada l’anàlisi s’elaborarà un iinnffoorrmmee amb els resultats i es portarà a terme una rreevviissiióó  ccrrííttii--
ccaa dels mètodes i les dades utilitzades, de les interpretacions realitzades i l’informe final elaborat. Per a l’apli-
cació de l’ACV existeixen diverses eines informàtiques: Simapro, Team, Eco-it, Ecoscan, Idemat, etc.

Per obtenir més informació sobre aquesta eina podeu contactar amb la Xarxa temàtica catalana d’ACV a través de l’adreça de correu electrònic
wmadgqa@correu.gencat.es, amb a l’Associació Espanyola per la Promoció del Desenvolupament d’ACV – APRODACV (T. 93 280 02 58,
aprodacv@arrakis.es) o bé consultar les pàgines web següents: www.iso.org / www.gencat.net/mediamb/xarxaacv/acv.htm

L’ aplicació d’aquesta eina aporta diversos beneficis i
avantatges derivats de la disponibilitat d’informació
detallada i de les característiques de tots els proces-
sos i activitats, cosa que permet i facilita:

• La identificació d’oportunitats de millora dels as-
pectes ambientals dels productes o serveis

• Una millor adaptació als canvis

• La presa de decisions

• La selecció d’indicadors ambientals rellevants per
al seguiment i la redacció d’informes ambientals 

• El compliment de la legislació ambiental existent

• La informació pública sobre les característiques
ambientals de les activitats, productes i/o serveis

• El marketing (reclamacions sobre matèries ambien-
tals, esquemes d’ecoetiquetatge, declaracions
ambientals, etc.)

PPeerr  aa  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  dd’’uunn  eessttuuddii  dd’’AAnnààlliissii  ddee  CCiiccllee  ddee  VViiddaa  eexxiisstteeiixxeenn  aaccttuuaallmmeenntt  ddiivveerrsseess  nnoorrmmeess  ddee  ccaarrààcctteerr  vvoolluunnttaarrii

IISSOO  1144004400::11999988 “Gestió ambiental, ACV, Principis i estructura”

IISSOO  1144004411::11999988 “Gestió ambiental, ACV, Definició de l’objectiu i
abast i l’anàlisi d’inventari”

IISSOO  1144004422::22000000 “Environmental management

LCA-LCIA (Life Cycle Impact Assesment)”

IISSOO  1144004433::22000000 “Environmental management
LCA-LCIA (Life Cycle Interpretation)”

LL’’AANNÀÀLLIISSII  DDEE  CCIICCLLEE  DDEE  VVIIDDAA

L’Anàlisi de Cicle de Vida és una tècnica per a determinar els aspectes ambientals i impactes potencials associats
a un producte: compilant un inventari de les entrades i sortides rellevants del sistema, avaluant els impactes
ambientals potencials associats a aquestes entrades i sortides i interpretant els resultats de les fases d’inventari en
relació amb els objectius de l’estudi (ISO 14040:1997).

EECCOOEETTIIQQUUEETTEESS

Algunes ecoetiquetes reglamentades són les següents:

11.. http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/inde.htm, 22..www.gencat.net/mediamb/cqa/inici.htm, 33.. www.aenor.es/certifica.htm,
44.. www.fscoax.org, 55.. www.energystar.gov, 66..  www.blauer-engel.de, 77.. www.sis.se

També podeu trobar informació sobre ecoetiquetes a nivell mundial a la pàgina web de  GGLLOOBBAALL  EECCOOLLAABBEELLLLIINNGG  NNEETTWWOORRKK  (www.gen.gr.jp), una
organització internacional l’objectiu de la qual és millorar, promoure i desenvolupar l’ecoetiquetatge de productes i serveis arreu del món.

Les etiquetes ecològiques o ecoetiquetes logotips, de
caràcter voluntari, atorgats per un organisme oficial que
ens indiquen que el producte o servei que les porta té
una baixa incidència ambiental i que, per tant, és més
respectuós amb l’entorn que altres productes amb la
mateixa funció.

Actualment, l’atorgament d’un distintiu d’aquest tipus
és un clar avantatge competitiu i un valor afegit. La forma
en què les administracions valoren aquest aspecte es
veu reflectit en els plecs dels concursos públics en els

quals s’inclou de forma cada vegada més generalitzada,
la possessió d’una ecoetiqueta com a un criteri favorable
a l’hora d’avaluar les empreses adjudicatàries. Per cada
categoria de productes, s’estableixen uns determinats
criteris ecològics, basats en estudis científics dels
impactes ambientals d’aquests productes i serveis al
llarg del seu cicle de vida. Els criteris tenen en compte
l’ús de matèries primeres, els consums d’aigua i ener-
gia, la contaminació de l’aigua, les emissions atmosfè-
riques, la generació de residus, etc.

1 2 3 4 5 6 7
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ISO 14

SSIISSTTEEMMEESS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓ  AAMMBBIIEENNTTAALL

ISO 14001 I EMAS
La norma ISO 14001 i l’EMAS (Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Ambiental o Eco-Management and
Audit Scheme) són sistemes voluntaris de gestió ambiental que permeten a les organitzacions que els implan-
ten avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d’altres
parts interessades.

Les etapes d’implantació d’un sistema de gestió ambiental segons ISO 14001 són les següents:

• Política ambiental: definida per l’alta direcció.

• Planificació: identificació i avaluació dels aspectes ambien-
tals i dels requisits legals i establiment d’un programa amb
els objectius i les fites a assolir.

• Implantació i funcionament: desenvolupament de l’estructu-
ra i les responsabilitats, de la formació i sensibilització,
de la comunicació, de la documentació del sistema, del
control operacional i dels plans d’emergència.

• Comprovació i acció correctora: seguiment, mesura i audi-
toria del sistema.

• Revisió per la direcció del sistema periòdicament.

Les empreses que vulguin certificar-se pel Reglament EMAS
hauran de tenir en compte a més les consideracions següents:

• Informació al públic a través de la realització d’una decla-
ració ambiental.

• Participació dels treballadors en la millora contínua del
comportament ambiental. 

• Compliment de la legislació ambiental.

• Millora del comportament ambiental a través de la utilit-
zació d’indicadors ambientals que permetin comparar
anualment la seva evolució.

AAmmbb  ddaattaa  ddee  jjuunnyy  ddee  22000044,,  aa  CCaattaalluunnyyaa  jjaa  hhii  hhaavviiaa  115511  eemmpprreesseess  aaddhheerriiddeess  aa  ll’’EEMMAASS  ii  995500  cceerrttiiffiiccaaddeess  ppeerr
IISSOO  1144000011..

Per mes informació es poden visitar les pàgines:www.iso.org / www.europa.eu.int/comm/environment/emas / www.gencat.net/mediamb/emas/inici.htm

Les principals avantatges per a les organitzacions d’im-
plantar un sistema de gestió ambiental són:

• Estalvi de costos a mitjà/llarg termini.

• Millora de la imatge.

• Compliment de la legislació i millora de les relacions
amb l’Administració ambiental.

• Exempció dels controls periòdics per a les activitats
de l’annex I i II.1 d’acord amb la Llei 3/1998 d’Inter-
venció Integral de l’Administració Ambiental (només
a Catalunya)
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Es pot entendre la Responsabilitat Corporativa en l’àmbit de la ssoocciieettaatt com la inversió de
recursos econòmics, tècnics i/o humans destinada a projectes orientats a millorar les con-
dicions de vida de les persones o col·lectius desfavorits de la comunitat on les empreses
operen o dels països en vies de desenvolupament, ja sigui directament o bé a través de la
cooperació amb entitats o fundacions sense ànim de lucre.

No obstant, és molt important que l’empresa, a més d’invertir, s’involucri en la comunitat
local en la que opera. Aquesta involucració està relacionada amb la responsabilitat sobre
aspectes com l’aprenentatge, la salut i la seguretat de les persones que conformen la comunitat.

L’acció social suposa una dedicació de recursos empresarial als més desfavorits. Aquesta
acció social pot cobrir-se des de diferents aspectes: a través de donacions, amb produc-
tes o serveis i a través de la col·laboració dels treballadors. El contacte regular i continu i
l’oportunitat i  facilitat de diàleg amb la societat són la clau perquè les empreses es sen-
tin part de la societat i perquè la mateixa societat les accepti com a tal.

Els aspectes de la Responsabilitat Social Corporativa referents al mmeerrccaatt tenen a veure
amb les relacions amb proveïdors i subcontractistes, així com les qüestions relatives al pro-
ducte i les relacions amb els clients.

La responsabilitat vers el consumidors és un aspecte fonamental de la Responsabilitat
Social Corporativa. En aquest sentit, les empreses han d’intentar oferir de manera eficaç,
ètica i ecològica, els productes que els consumidors necessiten i desitgen.

SOCIETAT I MERCAT

••  AAsssseegguurraammeenntt  ddee  llaa  ssaalluutt  ii  llaa  sseegguurreettaatt
ddee  llaa  ccoommuunniittaatt  llooccaall..

••  EEssttaabblliimmeenntt  ddee  pprroocceeddiimmeennttss  ppeerr  aall  ddiiàà--
lleegg  oobbeerrtt  ii  ttrraannssppaarreenntt  aammbb  lleess  ppaarrttss  iinnttee--
rreessssaaddeess  ddee  llaa  ssoocciieettaatt..

••  PPaarrttiicciippaacciióó  ii//oo  ccoonnttrriibbuucciióó  eenn  pprroojjeecctteess
ddee  vvaalloorr  ppeerr  llaa  ccoommuunniittaatt  llooccaall  (ex. pro-
grames educatius, humanitaris, etc.)

••  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  dd’’uunnaa  ppoollííttiiccaa  dd’’aacccciióó
ssoocciiaall..  CCoommuunniiccaacciióó  ii  iinnffoorrmmaacciióó  ppúúbblliiccaa  ddeellss
aassppeecctteess  rreellaacciioonnaattss  aammbb  aaqquueessttaa  ppoollííttiiccaa..

••  FFoommeenntt  ddee  ll’’eemmpplleeaabbiilliittaatt  ii  ll’’ooccuuppaacciióó  ddee
ppeerrssoonnaall  llooccaall  ii  rreeccoollzzaammeenntt  aallss  jjoovveess  aa
ttrraavvééss  dd’’aaccttiivviittaattss  ddee  ffoorrmmaacciióó..

•• IInnffoorrmmaacciióó  aall  ccoonnssuummiiddoorr..

••  EEssttaabblliimmeenntt  dd’’aassssoocciiaacciioonnss  aammbb  oorrggaanniitt--
zzaacciioonnss  oo  ccaauusseess  ddee  llaa  ccoommuunniittaatt  ii  ddee
rreellaacciioonnss  ddee  ppaattrroocciinnii  oo  ppaarrttiicciippaacciióó  ddeellss
eemmpplleeaattss..

••  IInnvveerrssiióó  eenn  eellss  ààmmbbiittss  ddee  rreecceerrccaa  ii  ddeess--
eennvvoolluuppaammeenntt  ddee  llaa  ccoommuunniittaatt  llooccaall..

••  GGaarraannttiirr  llaa  sseegguurreettaatt  ii  llaa  qquuaalliittaatt  ddeellss
bbéénnss  ii  sseerrvveeiiss  pprrooppoorrcciioonnaattss..

••  IInnvveerrssiióó  ssoocciiaallmmeenntt  rreessppoonnssaabbllee

••  FFaacciilliittaarr  ll’’aacccceessssiibbiilliittaatt  aallss  pprroodduucctteess  ii  sseerr--
vveeiiss  aa  ttoottaa  llaa  ssoocciieettaatt,,  ii  eessppeecciiaallmmeenntt  aallss
ggrruuppss  mmééss  ddeessffaavvoorriittss..

••  CCoonnttrrooll  ii  ccooll··llaabboorraacciióó  aammbb  eellss  pprroovveeïï--
ddoorrss  eenn  ll’’aapplliiccaacciióó  ddee  pprrààccttiiqquueess  ddee  RRSSCC

••  SSaattiissffaacccciióó  ddeellss  cclliieennttss//ccoonnssuummiiddoorrss..

PPRRIINNCCIIPPAALLSS  RREEPPTTEESS  II  AACCTTUUAACCIIOONNSS  EENN  LL’’EENNTTOORRNN  SSOOCCIIAALL  II  DDEE  MMEERRCCAATT

A continuació es descriuen els reptes relacionats amb l’aplicació d’estratègies i pràcti-
ques de Responsabilitat Social Corporativa en l’àmbit social i de mercat, en funció de
les següents àrees d’aplicació:
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BBOONNEESS  PPRRAACCTTIIQQUUEESS  EENN  LL’’EENNTTOORRNN  DDEE  MMEERRCCAATT

PELS CLIENTS

• Realització d’’eessttuuddiiss  ii  aannààlliissiiss  sistemàtiques de les ne-
cessitats i expectatives dels clients.

• SSeerrvveeii  dd’’aatteenncciióó  aall  cclliieenntt per donar resposta a reclama-
cions o consultes sobre incidències. És important rea-
litzar una anàlisi posterior dels problemes per tal d’apli-
car plans de millora.

• OOffiicciinnaa  ddeell  ddeeffeennssoorr  ddeell  cclliieenntt  com a figura indepen-
dent, amb la finalitat de defensar i protegir els interes-
sos i els drets dels clients (por instaurar-se en combi-
nació amb el servei d’atenció al client).

• CCoonnddiicciioonnss  ii//oo  pprreeuuss  eessppeecciiaallss  en els productes o ser-
veis oferts a clients que pertanyin a grups desfavorits o 
especialment necessitats: gent gran, joves, discapaci-
tats, famílies nombroses, immigrants, persones en situa-
ció de pobresa, organitzacions sense ànim de lucre, etc.

• SSiisstteemmaa  ddee  qquuaalliittaatt certificat segons ISO 9000.

AMB PROVEÏDORS

• CCooddii  èèttiicc  aammbb  pprroovveeïïddoorrss::  desenvolupament d’un codi
que contempli principis com el respecte a la legalitat, la
fidelitat a la política de l’empresa, la integritat, la trans-
parència, la confidencialitat i la responsabilitat social. 

• PPrrooggrraammaa  ddee  sseelleecccciióó  ddee  pprroovveeïïddoorrss  que doni prioritat a
les organitzacions i empreses que tinguin una dedica-
ció especial a grups desfavorits socialment (per exem-
ple, a aquelles que contractin persones desfavorides) i
que no portin a terme accions considerades inaccepta-
bles en l’àmbit de la responsabilitat social. Exemple: En
el marc de la campanya “Roba neta”, tenir en compte
el distintiu dels productes tèxtils que assegura el com-
pliment de les obligacions legals en matèria de drets
sòcio-laborals. Informació a: Setem (www.ropalimpia.org)

• AAuuddiittoorriieess  vveerriiffiiccaaddeess  aa  pprroovveeïïddoorrss per tal de compro-
var el compliment del codi ètic exigit per l’empresa.

• Fomentar les rreellaacciioonnss  ccoommeerrcciiaallss  aa  llllaarrgg  tteerrmmiinnii amb
els proveïdors per tal de no crear una situació de des-
incentivació en el compliment dels criteris ètics i moti-
var la participació d’aquests en els projectes socials 
desenvolupats.

• PPoollííttiiccaa  ddee  nnoo  aacccceeppttaacciióó  ddee  rreeggaallss de Nadal de proveï-
dors convidant-los a transferir el seu import a una ONG
o entitat benèfica.

ALTRES

• Sistema d’identificació dels ggrruuppss  dd’’iinntteerrèèss de l’empre-
sa i de les seves eexxppeeccttaattiivveess  (enquestes i estudis d’a-
nàlisi)..

• Política de ddiiààlleegg  aammbb  eellss  ggrruuppss  dd’’iinntteerrèèss de l’empresa.
Una manera d’aconseguir aquest diàleg és a través de
l’organització o la participació en fòrums. 

• Tenir en compte els criteris ètics en les accions de mmaarr--
kkeettiinngg  ii  ppuubblliicciittaatt..

• Accions de ccooooppeerraacciióó  eemmpprreessaarriiaall per col·laborar en el
desenvolupament del teixit empresarial de països i
zones en desenvolupament (cooperació tecnològica,
formativa, financera, comercial, etc.)

AMB PROVEÏDORS

• CCooddii  èèttiicc  aammbb  pprroovveeïïddoorrss::  desenvolupament d’un codi
que contempli principis com el respecte a la legalitat, la
fidelitat a la política de l’empresa, la integritat, la trans-
parència, la confidencialitat i la responsabilitat social. 

• PPrrooggrraammaa  ddee  sseelleecccciióó  ddee  pprroovveeïïddoorrss  que doni prioritat a
les organitzacions i empreses que tinguin una dedica-
ció especial a grups desfavorits socialment (per exem-
ple, a aquelles que contractin persones desfavorides) i
que no portin a terme accions considerades inaccepta-
bles en l’àmbit de la responsabilitat social. Exemple: En
el marc de la campanya “Roba neta”, tenir en compte
el distintiu dels productes tèxtils que assegura el com-
pliment de les obligacions legals en matèria de drets
sòcio-laborals. Informació a: Setem (www.ropalimpia.org)

• AAuuddiittoorriieess  vveerriiffiiccaaddeess  aa  pprroovveeïïddoorrss per tal de compro-
var el compliment del codi ètic exigit per l’empresa.

• Fomentar les rreellaacciioonnss  ccoommeerrcciiaallss  aa  llllaarrgg  tteerrmmiinnii amb
els proveïdors per tal de no crear una situació de des-
incentivació en el compliment dels criteris ètics i moti-
var la participació d’aquests en els projectes socials 
desenvolupats.

• PPoollííttiiccaa  ddee  nnoo  aacccceeppttaacciióó  ddee  rreeggaallss de Nadal de proveï-
dors convidant-los a transferir el seu import a una ONG
o entitat benèfica.

ALTRES

• Sistema d’identificació dels ggrruuppss  dd’’iinntteerrèèss de l’empre-
sa i de les seves eexxppeeccttaattiivveess  (enquestes i estudis d’a-
nàlisi)..

• Política de ddiiààlleegg  aammbb  eellss  ggrruuppss  dd’’iinntteerrèèss de l’empresa.
Una manera d’aconseguir aquest diàleg és a través de
l’organització o la participació en fòrums. 

• Tenir en compte els criteris ètics en les accions de mmaarr--
kkeettiinngg  ii  ppuubblliicciittaatt..

• Accions de ccooooppeerraacciióó  eemmpprreessaarriiaall per col·laborar en el
desenvolupament del teixit empresarial de països i
zones en desenvolupament (cooperació tecnològica,
formativa, financera, comercial, etc.)
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BBOONNEESS  PPRRAACCTTIIQQUUEESS  EENN  LL’’EENNTTOORRNN  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEETTAATT

DONATIUS I ACCIÓ A TRAVÉS DE PRODUCTES I SERVEIS

• Investigació i innovació en productes/serveis dirigits a
grups desfavorits (Ex. desenvolupament de noves tecno-
logies que facilitin i millorin la qualitat de vida de per-
sones amb discapacitats físiques).

• Destinació d’un percentatge de la facturació a acció social.

• Donació o cessió d’actius usats (mobiliari, equips d’in-
formàtica, etc.) a ONGs o entitats benèfiques o ús d’in-
frastructures per a la realització d’activitats benèfiques
(per exemple, utilització de la flota de vehicles de dis-
tribució de mercaderies per al transport de medicines o
materials d’ajuda humanitària).

• Patrocini d’actes, campanyes de publicitat, accions de
sensibilització i publicacions d’ONGs o institucions de 
rellevància pública.

• Organització d’actes (festes, competicions esportives,
etc.) per recaptar fons per entitats benèfiques.

• Realització o finançament d’investigacions sobre temes
socials.

• Premis a ONGs o entitats benèfiques. 

• Beques o premis a estudiants.

• Patrocini o organització d’iniciatives de conservació del
patrimoni local i de recolzament i difusió de l’art i la cul-
tura (concursos, premis, concerts, cursos, exposicions,
publicacions, etc.).

• Col·laboració en l’organització de conferències i semi-
naris sobre temes socials.

• Cessió de l’ús del nom d’una ONG per a una marca, pro-
ducte o servei, de manera que l’empresa paga a l’ONG 
una part dels beneficis econòmics obtinguts per la seva
comercialització. 

VO
En col·laboració amb clients 

• Reserva d’espai en publicacions o instal·lacions/infrastructures
per sensibilitzar i facilitar la col·laboració dels clients en
causes especials..

• Convidar als consumidors a col·laborar amb una determinada
causa a través de l’adquisició dels productes. Una part
de l’import del producte es destinarà a aquesta causa.

En col·laboració amb els treballadors 

• Recolzament de les iniciatives procedents dels empleats per
col·laborar amb ONGs o projectes socials.

• Foment del voluntariat entre els treballadors (veure apar-
tat específic).

• Programa voluntari de descompte directe d’una part del
salari per donatius a entitats benèfiques.

• Igualació dels donatius econòmics dels treballadors (ex. per
cada Euro donat pels treballadors l’empresa dóna també
un Euro). 
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EXEMPLES D’INICIATIVES RELLEVANTS

OLUNTA

PPRROOMMOOCCIIÓÓ  DDEELL  VVOOLLUUNNTTAARRIIAATT  EENNTTRREE  TTRREEBBAALLLLAADDOORRSS

Totes les empreses i organitzacions tenen un impacte sobre la comunitat en què operen. Incentivar el volunta-
riat entre els treballadors és una alternativa de què disposen les empreses per involucrar-se i col·laborar amb
la comunitat local. L’experiència i el temps de les persones per donar suport a projectes de valor per la societat
poden ser més efectius que els donatius econòmics.

ELS BENEFICIS OBTINGUTS NO SÓN NOMÉS PER A LA SOCIETAT, SINÓ QUE LES EMPRESES TAMBÉ HI SURTEN GUANYANT:

• Millora de la imatge pública: els clients, el potencial de reclutament i la població local veuran l’empresa com
a socialment responsable i constructiva.

• Incrementa el compromís i la motivació dels empleats: el voluntariat reforça l’esperit d’equip i les bones relacions.

• Millora de les habilitats dels treballadors: a través del voluntariat els treballadors desenvolupen i practiquen
un ventall més ampli d’habilitats (treball en equip, lideratge, presa de decisions i comunicació).

• Augment dels nivells de reclutament i retenció: el voluntariat de treballadors crea una cultura positiva.

• Innovació: el voluntariat pot permetre l’accés a xarxes i associacions locals, a percepcions i problemes que
poden proporcionar informació a les decisions de gestió i contribuir a la innovació.

PPeerr  aa  aasssseegguurraarr  ll’’èèxxiitt  ddeell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  dd’’uunn  pprrooggrraammaa  ddee  vvoolluunnttaarriiaatt  eennttrree  eellss  ttrreebbaallllaaddoorrss  eess  ppooddeenn  ppoorrttaarr
aa  tteerrmmee  lleess  ttaassqquueess  sseeggüüeennttss::

• Redacció d’una política de voluntariat a través de la qual es demostri l’existència del suport per part de la direcció,
assegurant que tothom en tingui coneixement i a la vegada conferint seriositat al programa.

• Consulta a associacions locals per tenir en compte també els objectius de la ciutadania a altres 
organitzacions/empreses que hagin iniciat una experiència d’aquest tipus. 

• Consulta als treballadors per assegurar l’èxit del programa. És essencial que els treballadors estiguin involucrats
en tot moment amb l’aportació d’idees i l’organització de les activitats.

• Reconeixement de l’esforç dels treballadors a través de premis, actes, articles en revistes, agraïment i reconei-
xement personal, etc.

• Creació d’un centre de capacitació per millorar la formació dels voluntaris

• Creació d’un portal d’intranet per promoure el voluntariat

• Assegurament del lloc de treball dels treballadors que desitgin oferir-se com a voluntaris en organitzacions externes
(a través d’excedències, permisos sense sou, etc.)

Per a més informació sobre iniciatives per promocionar i facilitar el voluntariat i associacionisme entre els treballadors podeu contactar amb:

INCAVOL (Institut Català del Voluntariat), T. 900 300 500, www.voluntariat.org / www.xarxanet.org
FEDERACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL; T. 93 458 99 06; www.federacio.net/cat
BARCELONA VOLUNTÀRIA, www.barcelonavoluntaria.org
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EMPRE

FFUUNNDDAACCIIOONNSS  EEMMPPRREESSAARRIIAALLSS

Una de les possibilitats de portar a terme accions socials és a través de la creació d’una Fundació en el sí de
l’empresa.

Actualment ja existeixen moltes iniciatives d’aquest tipus en empreses que han creat Fundacions amb objec-
tius diversos com l’ajuda a persones discapacitades, el desenvolupament econòmic, social i cultural de zones
subdesenvolupades, ajudes a la infància i l’educació, la protecció del medi ambient, els serveis a les classes
socials amb pocs recursos, la promoció de les arts i les ciències, etc.

A continuació s’aporta informació orientativa que pot ser d’utilitat per a una empresa que desitgi crear una fun-
dació amb finalitats socials i de la legislació que regula els aspectes fiscals corresponents.

QUÈ ÉS UNA FUNDACIÓ?

Les fundacions privades són entitats sense afany de lucre, constituïdes per la manifestació de voluntat de les
persones físiques o jurídiques que en són les fundadores, mitjançant l’afecció d’uns béns o d’uns drets de
realització a finalitats que han de ser lícites i d’interès general. Les seves activitats han de beneficiar col·lec-
tius genèrics de persones.

Poden constituir-les les persones físiques i les persones jurídiques públiques o privades.

QQuuiinnss  ssóónn  eellss  ttrrààmmiittss  ppeerr  aa  llaa  iinnssccrriippcciióó  ddee  llaa  ccoonnssttiittuucciióó  dd’’uunnaa  FFuunnddaacciióó??

QQuuiinnaa  ééss  llaa  lleeggiissllaacciióó  aapplliiccaabbllee??

La principal normativa reguladora és la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions (DOGC núm.3388, de 15
de maig de 2001). També cal destacar el recent Decret 43/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Pla de
Comptabilitat de les Fundacions privades (DOGC núm.3833, de 28 de febrer de 2003).

Podeu trobar més informació a:

www.gencat.net/justicia/dgdej/funda.htm (Departament de Justícia i Interior)

www.ccfundacions.org (Coordinadora Catalana de Fundacions)

Si el que desitgeu és portar a terme una col·laboració (aportació econòmica o de recursos, patrocini o mecenatge) amb alguna Fundació ja
existent, podeu consultar el llistat de les fundacions de Catalunya en aquestes mateixes pàgines web

1 Sol·licitud    

2 Escriptura pública de la carta fundacional amb el
contingut següent:

• Dades personals dels fundadors

• Voluntat de fundar

• Descripció de la dotació inicial d’acord amb la natu-
ralesa dels béns, la seva pertinença i la seva valo-
ració, si no és en diners

• Designació de les persones que han de constituir
el primer patronat

• Estatuts, que han d’incloure: denominació de l’en-
titat, durada, finalitats, domicili, regles bàsiques
per a l’aplicació de recursos, regles bàsiques per
determinar-ne els beneficiaris, regulació del
patronat, regulació dels altres òrgans de la fun-
dació i les funcions o les facultats que han d’as-
sumir i previsió de la destinació dels béns i els
drets sobrants, en cas d’extinció. 

3    Certificat de l’acord el patronat

4    Acceptació dels càrrecs de patró

5   Autoliquidació de l’impost de transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats (s’ha de tramitar a les
delegacions territorials del Departament d’Eco-
nomia i Finances)
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ECOMER

EELL  CCOOMMEERRÇÇ  JJUUSSTT

EEl Comerç Just és una alternativa de comerç que busca aconseguir unes relacions comercials més equitatives
entre els països desenvolupats i els països del Tercer Món.

EL COMERÇ JUST TÉ EN COMPTE VALORS ÈTICS I AMBIENTALS, ENFRONT DELS CRITERIS EXCLUSIVAMENT ECONÒMICS DEL 
COMERÇ TRADICIONAL I ES BASA EN ELS SEGÜENTS PRINCIPIS:

••  PPrreeuu  jjuusstt  qquuee  ccoobbrreeiixx  eell  ccoosstt  ddee  pprroodduucccciióó  ddeellss  aarrttiicclleess

••  RReettrriibbuucciióó  ddiiggnnaa  ppeell  ttrreebbaallll

••  RReessppeeccttee  aallss  ddrreettss  hhuummaannss  ii  llaabboorraallss

••  EErrrraaddiiccaacciióó  ddee  ll’’eexxpplloottaacciióó  iinnffaannttiill

••  BBeenneeffiicciiss  ssoocciiaallss  ppeerr  lleess  ccoommuunniittaattss  pprroodduuccttoorreess

••  RReessppeeccttee  ppeell  mmeeddii  aammbbiieenntt

Les empreses poden contribuir amb aquesta iniciativa adquirint i consumint
productes de Comerç Just o bé col·laborant amb les campanyes i iniciatives
existents.UUnn  eexxeemmppllee  dd’’aaqquueesstteess  ccaammppaannyyeess  ééss  llaa  sseeggüüeenntt::
SOS Cafè / El Bon Cafè / GràJust: Consum de “cafè just”. 

En el cas de les empreses, per exemple, a través de les màquines automàtiques
de cafè dels llocs de treball. Informació a: SETEM, Cooperació o Xarxa de Consum
Solidari. L’any 2002 ja hi havia 44 empreses catalanes de màquines (vending) que
utilitzaven cafè de Comerç Just.

Per obtenir informació sobre campanyes i punts de venda de productes del Comerç Just podeu
posar-vos en contacte amb:

SSEETTEEMM:: 93 441 53 3
c/Bisbe Laguarda, 4 
08001 Barcelona 
www.setem.org/catalunya

CCOOOOPPEERRAACCCCIIÓÓ:: 93 318 34 25
c/ Sant Honorat, 7 pral. 
08002 Barcelona 
www.cooperaccio.org

IINNTTEERRMMÓÓNN--OOXXFFAAMM:: 93 482 07 00
c/Roger de Llúria, 15
08010 Barcelona 
www.intermonoxfam.org

SSOODDEEPPAAUU::  93 268 22 02
c/Avinyó, 29, baixos
08002 Barcelona 
www.sodepau.org

AALLTTEERRNNAATTIIVVAA--33::  93 786 93 79. 
Ctra. De Castellar, 526  
08227 Terrassa www.alternativa3.com

XXAARRXXAA  DDEE  CCOONNSSUUMM  SSOOLLIIDDAARRII::  93 268 22 02. 
c/ Avinyó, 29, baixos – 08002 Barcelona 
www.pangea.org/xarxaconsum



ISR

LLAA  IINNVVEERRSSIIÓÓ  SSOOCCIIAALLMMEENNTT  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  ((IISSRR))

La inversió socialment responsable té en compte, a més dels objectius purament econòmics, objectius ètics,
ambientals i socials.

ELS FONS D’INVERSIÓ SOCIAL

Un Fons d’Inversió Social es caracteritza per invertir únicament en empreses que compleixen uns determi-
nats requisits pel que fa a la seva actuació ètica, social o ambiental. 

Les empreses que poden ser objectiu d’inversió en aquests tipus de fons es seleccionen a través d’estudis i
avaluacions en funció d’uns determinats criteris: d’una banda es rebutgen aquelles empreses o organitza-
cions que porten a terme una actuació social considerada inacceptable (per exemple, aquelles que produei-
xen armes, energia nuclear, tabac o aquelles que discriminen als empleats per condicions ètniques, etc.) i
d’altra es valoren positivament aquelles que porten a terme activitats que milloren la qualitat de vida de la
societat, és a dir, que realitzen actuacions en l’àmbit de la responsabilitat social.

A nivell estatal, existeixen 31 Institucions d’Inversió Col·lectiva (IIC) d’aquest tipus registrades a la Comissió
Nacional del Mercat de Valors (CNMV), de les quals 5 són IIC que no realitzen preselecció de la cartera a
partir de criteris del ISR, sinó que destinen un percentatge de la seva comissió de gestió a organitzacions
socials o projectes socials (ICC solidaries).

Font: Instituto Persona, Empresa y Sociedad, Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable en España, 2003. www.esade.es
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IIIICC  ssoocciiaallmmeenntt  rreessppoonnssaabblleess
rreeggiissttrraaddeess  aa  llaa  CCNNMMVV,,  ggeessttiioonnaaddeess
ii  ddoommiicciilliiaaddeess  aa  EEssppaannyyaa

Ahorro Corporación Arco Iris, FIM

BBVA Extra 5 II Garantizado, FIM

BNP Paribas Fondo de Solidaridad,
FIM

DWS Ecoinvest, FIM

Foncaixa Cooperación, FIM

Fondo Solidario Pro UNICEF, FIM

Morgan Stanley Fondo Ético, FIM

Renta 4 Ecofondo, FIM

Santander Central Hispano

Responsabilidad FIM

Santander Central Hispano
Solidaridad FIM

Urquijo Cooperación, SIMCAV

Urquijo Inversión Solidaria, FIM

IIIICC  ssoocciiaallmmeenntt  rreessppoonnssaabblleess
rreeggiissttrraaddeess  aa  llaa  CCNNMMVV  nnoo  ddoommii--
cciilliiaaddeess  nnii  ggeessttiioonnaaddeess  aa  EEssppaannyyaa

ABN AMRO Funds - Socially
Responsible

Equity Fund

Aviva Funds - European Socially

Responsible Equity Fund

Axa World Fund Development Debt

Axa World Funds II European
Socially

Responsible Equities (6)

Crédit Suisse Equity Fund (Lux)
Global

Sustainabillity

Dexia Equities L World Welfare

Fortis L Fund Equity Socially
Responsible

Europe

ING (L) Invest Sustainable Growth
Fund

Mellon European Ethical Index
Tracker

Pictet Funds - Sustainable Equities
Europe

Pionner Funds - Global
Environmental & Ethical

Unisector: Nature Tech

IIIICC  ssoolliiddaarriieess  rreeggiissttrraaddeess  aa  llaa  CCNNMMVV
ggeessttiioonnaaddeess  ii  ddoommiicciilliiaaddeess  aa

EEssppaannyyaa

Bankinter Solidaridad, FIM

BBVA Solidaridad, FIM

Caixa Catalunya Solidari, FIM

El Monte Fondo Solidario, FIM

Fondespaña Catedrales, FIM
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ELS ÍNDEXS D’INVERSIÓ SOCIAL – UNA NOVA MANERA DE VALORAR LES EMPRESES

D’altra banda, cada vegada més empreses estan demostrant el seu interès en estar valo-
rades en els principals índexs financers socialment responsables, especialment en el Dow
Jones Sustainability Index o el FTSE4Good.

Alguns dels instruments exposats en el present document, són exemples d’eines per tal
d’obtenir valoracions de la responsabilitat social empresarial: l’elaboració d’una memòria
de sostenibilitat segons Global Reporting Inititive (GRI), l’adhesió al Global Compact de les
Nacions Unides, etc.

També s’obtenen valoracions a través de la cumplimentació de qüestionaris remesos per
les Institucions d’Inversions Col·lectives (ICC) socialment responsables. Actualment, els
princIpals índexs d’inversió social són els següents:

Podeu trobar més informació sobre la inversió socialment responsable a les següents pàgines web: 

wwwwww..eeuurroossiiff..oorrgg

wwwwww..eeiirriiss..oorrgg

wwwwww..ssiirriiggrroouupp..oorrgg

wwwwww..ssrrii--iinn--pprrooggrreessss..ccoomm

wwwwww..ssoocciiaalliinnvveesstt..oorrgg

wwwwww..ssoocciiaalliinnvveessttmmeenntt..ccaa

wwwwww..uukkssiiff..oorrgg

wwwwww..aassrriiaa..oorrgg

wwwwww..kklldd..ccoomm

wwwwww..iirrrrcc..oorrgg

wwwwww..ssuussttaaiinnaabbllee--iinnddeexx..ccoomm

wwwwww..ffeettss..oorrgg

wwwwww..eessaaddee..eedduu

(Institute for the Individual, Corporations and Society-IPES) i també a Oikocredit, Coop57,
Fundació Un Sol Món, Fidem i Acció Solidària Contra l’Atur.

DJSI STOXX FTSE4GoodTMEurope50 ESI Global CALVINTM

DJSI Euro STOXX FTSE4GoodTMGlobal100KLD LCSI ESI Americas KLD BMSI

DJSI World FTSE4GoodTMUK50 ESI Europe KLD DSI

FTSE4GoodTMUS100 ESI Asia Pacific
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LES EMPRESES I EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER A LA
SOSTENIBILITAT (AGENDA 21)

Un dels objectius
12

de l’Agenda 21 de Barcelona és el de
““PPootteenncciiaarr  ll’’aaccttiivviittaatt  eeccoonnòòmmiiccaa  oorriieennttaaddaa  ccaapp  aa  uunn  ddeess--
eennvvoolluuppaammeenntt  ssoosstteenniibbllee””.. En aquest marc d’actuació,
existeix la possibilitat de que empreses i organitzacions,
a més dels ciutadans individuals, signin el CCoommpprroommííss
CCiiuuttaaddàà  ppeerr  aa  llaa  SSoosstteenniibbiilliittaatt..

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, aprovat el
9 de juliol de 2002, ha estat establert col·lectivament
i sota el lideratge del Consell Municipal de Medi
Ambient i Sostenibilitat.  Aquest ha estat un procés
de participació obert a tota la ciutadania i el

Compromís és una culminació de quatre anys de treball per
diagnosticar, fer propostes i construir consens sobre els principals objec-

tius per avançar cap a una ciutat més sostenible. 

Actualment, més de 50 empreses i de tres-centes organitzacions ja l’han signat.
Amb aquest acte s’han compromès a elaborar plans d’acció voluntaris per contri-
buir als objectius compartits.

La xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat compta amb diver-
sos recursos de suport per al desenvolupament del seu pla d’acció: sistema d’indi-
cadors, butlletí electrònic (Info 21), Guia metodològica, Fitxes de bones pràctiques,
assessorament i suport, esmorzars d’Acció 21, programa de formació, premis Acció
21, etc.

Les empreses que desitgin signar el Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat poden
trobar informació al respecte a la pàgina web www.bcn.es/agenda21 o posant-se en
contacte amb:

SSeeccrreettaarriiaa  ddee  ll’’AAggeennddaa  2211
CCeennttrree  ddee  RReeccuurrssooss  BBaarrcceelloonnaa  SSoosstteenniibbllee

“Solucions socioambientals i solucions productives. La ciutat és un espai de pro-
ducció i de relació, no només un espai de residència. No es poden dissociar les
solucions ambientals i socials dels plantejaments econòmics. La producció, sigui
de béns o de serveis, és la raó de ser de la ciutat. Vivim junts per produir i bescan-
viar. Per això la ciutat ha de ser compacta, però també per això ha de ser vivible.
La sostenibilitat urbana comença per la consolidació sostenible del sistema pro-
ductiu, sense el qual la ciutat esdevindria un decorat inconsistent.”

El Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat [Agenda 21 de Barcelona]

Nil Fabra, 20
Tel. 93 237 47 43
Fax 93 237 08 94
aaggeennddaa2211@@mmaaiill..bbccnn..eess  

12
Objectiu 8 del Compromís
Ciutadà per a la Sostenibilitat
(Agenda 21 de Barcelona)
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WWEEBBSS  DD’’IINNTTEERRÈÈSS

PPrriinncciippaallss  oorrggaanniittzzaacciioonnss  ii  eennttiittaattss  rreellaacciioonnaaddeess
aammbb  llaa  RRSSCC

• World Business Council for Sustainable 
Development-WBCS
wwwwww..wwbbccssdd..cchh

• Organització de les Nacions Unides (ONU) 
wwwwww..uunn..oorrgg

• Comissió de la Unió Europea
hhttttpp::////eeuurrooppaa..eeuu..iinntt

• CSR Europa
wwwwww..ccssrreeuurrooppee..oorrgg

• Global Reporting Iniciative-GRI 
wwwwww..gglloobbaallrreeppoorrttiinngg..oorrgg

• Organització per la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic (OCDE)
wwwwww..ooccddee..oorrgg

• World Economic Forum
wwwwww..wweeffoorruumm..oorrgg

• European Business Forum
wwwwww..eebbffoonnlliinnee..ccoomm

• Fòrum Reputació corporativa 
wwwwww..rreeppuuttaacciioonnccoorrppoorraattiivvaa..oorrgg  

• Organització de les Nacions Unides pel 
Desenvolupament Industrial (UNIDO) 
wwwwww..uunniiddoo..oorrgg

• Business for Social Responsability
wwwwww..bbssrr..oorrgg

• Portal en castellà del Pacte Mundial
de Nacions Unides
wwwwww..ppaaccttoommuunnddiiaall..oorrgg

• Europa Press RSC 
hhttttpp::////wwwwww..eeuurrooppaapprreessss..eess//eeuurrooppaa22000033//nnoottiicciiaass..aassppxx

• Organització Internacional del Treball (OIT) 
wwwwww..ooiitt..oorrgg  

• Associació Espanyola de Comptabilitat i
Administració (AECA)
wwwwww..aaeeccaa..eess  

• Institut Persona, Empresa i Societat (IPES)
wwwwww..eessaaddee..eess  

IInnvveerrssiióó  ssoocciiaallmmeenntt  rreessppoonnssaabbllee,,  ÍÍnnddeexxss  bbuurrssààttiillss
ii  rraattiinnggss  ddee  RRSSCC

• Sustainable Investment Research International 
Group (SiRi Group)
wwwwww..ssiirriiggrroouupp..oorrgg

• Ethical Investment Research Service (EIRiS) 
wwwwww..eeiirriiss..oorrgg  

• Eurosif
wwwwww..eeuurroossiiff..oorrgg  

• SRI World
wwwwww..ssrriiwwoorrlldd..ccoomm

• FTSE4GOOD Index Series
wwwwww..ffttssee44ggoooodd..ccoomm

• Calvert Social Index
wwwwww..ccaallvveerrtt..ccoomm

• KLD Social Index
wwwwww..kklldd..ccoomm

• Domini 400 Social Index
wwwwww..ddoommiinnii..ccoomm

• Dow Jones Sustainability Index
wwwwww..ddjjssggii..ccoomm

• Ethibel Sustainability Indexes
wwwwww..ssaass..bbee

• Sustainable Asset Management
wwwwww..ssaammggrroouupp..ccoomm

• KLD Research & Analitics
wwwwww..kklldd..ccoomm

PPEERR  AA  MMÉÉSS  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ

• Foment del Treball Nacional
wwwwww..ffoommeenntt..ccoomm

• PIMEC-SEFES
wwwwww..ppiimmeeccsseeffeess..ccoomm

• Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya
wwwwww..ggeennccaatt..nneett//mmeeddiiaammbb

• PricewaterhouseCoopers
wwwwww..ppwwcc..ccoomm
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Per qualsevol informació sobre les guies d’educació
ambiental:

CENTRE DE RECURSOS BARCELONA SOSTENIBLE
Nil Fabra, 20
Barcelona 08012
www.bcn.es/agenda21/crbs
recursos@mail.es
D.L. B-44.131-2005
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