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Què és l’RSE. Elements metodològics 

Compromisos 
Valors 
Ètica 

Impacte 
Resultats 

Sostenibilitat 
Gestió 

•  Identificació i priorització Materialitat 
•  Identificació i diàlog Stakeholders 
•  Objectius, iniciatives, bones pràctiques 
•  Rendició de comptes 



5 moviments, 5 vectors 
n  Dimensió econòmica:  
 àDe l’obtenció de diners a la generació de riquesa 

n  Dimensió bon govern:  
 àDe la discrecionalitat a la transparència 

n  Dimensió ambiental:  
 àDe la sanció al compromís 

n  Dimensió social:  
 àDe la indiferència a la corresponsabilitat 

n  Dimensió laboral:  
 àDe la despesa a la inversió 





Les empreses parlen... 

Empresa 

Competidores 

Medi Amb. 

Comunitat 

Grups Socials 

Proveïdores 

Ass. Consumid. 

Públic 

Clientela Sector Públic 

Ass. Empresar. 

Grups Financ. 

Analistes invers. 

Mitjans Comun. 

Agents Socials 

Societat 

Directius/ives 
Treballadors/es 

Accionistes 
Propietar. 

amb els seus grups d’interès 



Diferents graus de responsabilitat 

Responsabilitats Primàries 
Bàsiques. Corresponen a la dimensió interna i són inherents a 

la seva activitat 

Responsabilitats Secundàries 
Millorar els efectes resultants de l’activitat de l’empresa amb 

els grups socials amb qui interactua 

Responsabilitats Terciàries 
Millorar determintats aspectes del seu entorn social més enllà 

de la seva activitat específica 



http://responsabilitatglobal.blogspot.com/2014/05/el-75-dels-usuaris-canvien-dsmartphone.html http://responsabilitatglobal.blogspot.com/2014/01/durant-el-2013-he-rebut-les-seguents.html 

A banda dels indicadors estàndard, cal un esforç de cercar els indicadors útils per a la pròpia 
activitat. Aquests són dos exemples peculiars, que en el meu cas m’han semblat interessants, que 
m’han permès millorar l’auto-exigència i mostrar compromís.  

Matèries d’un autònom 



Josep Maria Canyelles 2009 









L’RSE com un procés adaptatiu 
No cal canviar.  
Sobreviure no és obligatori.  

W. E. Deming 

L’espècie que sobreviu no és la més forta ni 
la més intel·ligent sinó la que s’adapta 
millor al canvi.  

Charles Darwin 



Responsabilitat s 
Empreses grans, mitjanes i 

petites van incorporant polítiques 
de millora de la seva 

responsabilitat davant la societat 
 

Responsabilitat 
Social de l’Empresa 

Responsabilitat 
Social de l’Administració 

Responsabilitat 
Social de les Organitzacions 

El Sector Públic, que té la responsabi- 
litat de la cohesió social i el desenvo- 

lupament, valora el foment de l’RSE com  
una oportunitat, i alhora millora l’RSA   

 
 

Les  organitzacions socials exerceixen 
pressió alhora que estableixen vies de 

col·laboració: La gestió de la pròpia  
RSO esdevé un repte de coherència  

 
 



 Un TSR és aquell que maximitza la seves sinèrgies orientades a un 
model de desenvolupament sostenible (econòmic, social, ambiental, 
cultural...) atenent les inquietuds de les diferents parts interessades i 
a partir de la Responsabilitat Social de cadascun dels seus agents: 

responsables 
 

territoris socialment 

Fan de l’RSE un eix de la seva estratègia i vetllen per les conseqüències que 
les seves actuacions tenen en el territori on s’ubiquen com també en altres 
territoris, on operen, sobretot països del tercer món 

Grans Empreses 

Entenen l’RS com un estil consubstancial i cerquen la màxima complicitat 
del territori, posant un especial èmfasi en el seu capital humà 

Pimes 

Malgrat que la seva finalitat ja 
sigui social, es preocupen per 
gestionar efectivament la seva RS 
especialment vinculada a les 
estratègies responsables que en 
cada àmbit poden desenvolupar 

ONL 

Entenen que el seu bon prestigi va 
estretament vinculat a la manera com 
exerceixen la pròpia responsabilitat 
social, ja que malgrat que no generin 
impactes negatius sí que poden 
aportar moltes externalitats positives  

Professionals 

L i d e r a e l s p r o c e s s o s d e 
governança a partir del seu propi 
Bon Govern amb transparència, 
c o h e r è n c i a e s t r a t è g i c a i 
transversal de totes les seves 
p o l í t i q u e s ,  p r o c e s s o s 
participatius, i interès general 
incloent els interessos de les 
parts (socia ls, terr i tor ia ls, 
generacionals...) 

Sector Públic 
Ciutadania 

E x p r e s s a  l a  s e v a 
responsabilitat davant la 
soc ie ta t a par t i r de l s 
aspectes vinculats al seu 
consum, reconeixent el 
compromís de les empreses 
responsables 



Projecte	  	  
Focus	  RSECat	  

	  
Iden%fiquem	  els	  aspectes	  més	  
rellevants	  en	  la	  ges%ó	  de	  la	  
Responsabilitat	  Social	  de	  les	  
Empreses	  en	  clau	  de	  territori.	  

	  

15	  

Inicia4va	  empresarial	  per	  al	  desenvolupament	  de	  la	  
responsabilitat	  social	  a	  Catalunya	  

 
Respon.cat és un organisme que vol 
implicar les empreses i les 
organitzacions empresarials més 
compromeses amb la Responsabilitat 
Social, amb l’objectiu de promoure un 
salt qualitatiu i quantitatiu de l’RSE a 
Catalunya.  
 
És un projecte de país vinculat a la 
competitivitat sostenible de les 
empreses, que focalitza l’RSE com a 
factor estratègic i cultural de les 
empreses. 
 
Té per missió treballar per 
l’excel·lència social d’empreses i 
organitzacions presents a Catalunya 
que desenvolupen cultures 
organitzatives i estratègies corporatives 
orientades a la competitivitat 
sostenible.  
 
Cal repensar com fer empresa al 
segle XXI millorant la relació amb 
l’entorn i els grups d’interès. 
 
 
 



responsables 
 

territoris socialment 

Triple Win,  
 Triple Guany 

 
•   

L’entorn hi 
guanya 

Tu hi 
guanyes 

Jo hi 
guanyo 



Gràcies!! 

à Entenc l’RSE com una dimensió estratègica del 
model d’empresa i aposta per les estratègies de 
base col·laborativa.  

 
à Defenso la singularitat del model en cada 

organització i l’especificitat de l’RSE, l’RSA (de les 
Administracions), l’RSO (de les Organitzacions 
socials) i l’RSU (de les Universitats). 

 
à Desenvolupo el concepte de Territoris socialment 

Responsables, com una aposta per posar en 
valor l’RS de totes les parts i la creació de valor 
des de les aliances estratègiques, l’aprofundiment 
en les sinèrgies. 

 
à Brindo part de la seva dedicació al foment i a la 

comunicació per ajudar a fer comprendre el 
sentit profund d’aquest enfocament de gestió i 
l’oportunitat de treballar en una agenda comuna 
d’interès empresarial i social.  
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