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La responsabilitat social empresarial (RSE) o corporativa és un 
plantejament que preocupa formalment a Europa des de fa gairebé dues dècades, 
des del 1993 en el Llibre Blanc sobre “Creixement, Competitivitat i Ocupació”. El 2001, la 
Comissió Europea publica el Llibre Verd titulat “Fomentar un marc Europeu per a la responsabilitat social de les 
empreses”, on la qüestió principal que s’adreça és la RSE com a element de competitivitat, és a dir, com a possible 
generadora també de beneficis empresarials. Des d’aquella data s’ha treballat per a donar resposta a aquesta 
pregunta, per mitjà de múltiples projectes, enfocaments i eines, però sense arribar a una resposta definitiva o 
generalitzable. Per exemple, es pot considerar que la ISO 26000 és un esforç a nivell mundial en aquesta direcció, 
amb un enfocament integral de la RSE, i on cal destacar el procés participatiu dut a terme per a la seva formulació. 

A part del debat d’experts o teòric, la realitat de les empreses també les fa valorar a la pràctica com, quan 
i quant invertir en RSE, en resposta a les expectatives de grups d’interès interns, però també d’externs com clients 
actuals o potencials, la societat local o general. Les institucions públiques també hi tenen un paper perquè tenen 
capacitat de formular polítiques de promoció de la RSE entre grans i petites empreses i crear entorns regulatoris i 
comercials favorables a la RSE.

 
L’efecte de la RSE sobre la competitivitat s’ha demostrat amb certa claredat per a les grans empreses, 

especialment les multinacionals o globals, en part perquè disposen d’eines per a formular, mesurar i comunicar la 
seva gestió social i ambiental. En canvi, en empreses de menor dimensió com les Pimes, aquestes possibilitats poden 
ser més limitades. Aquesta situació justifica els objectius del projecte Responsible Med que, de forma cooperativa 
entre nou socis de sis països europeus de la zona mediterrània, pretén fer una aportació per a visualitzar i mesurar 
més bé l’impacte de la RSE en la competitivitat de les Pimes. 

Aquesta publicació és una síntesi dels resultats del projecte Responsible Med en referència a les comarques 
de Girona, en el que ha participat com a soci la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la Universitat de Girona. 

El projecte Responsible Med és un projecte europeu cofinançat pel Fons Europeu per al Desenvolupament 
Regional (FEDER) dins l’àrea Mediterrània, que ha tingut l’objectiu de contribuir a promocionar la responsabilitat 
social entre les empreses, amb un èmfasi especial en les Pimes. L’objectiu concret ha estat explorar el lligam entre 
RSE i competitivitat i generar una eina que permeti veure aquest vincle i ajudar a les Pimes a fer un pas endavant 
per una RSE que els ajudi a ser més competitives.

El projecte s’inicia el 2010 i s’acaba aquest any 2012. Durant aquest temps els socis del projecte han 
realitzat un treball amb components d’exploració empírica, de desenvolupament metodològic i de desenvolupament 
d’una eina online. En concret, cada soci del projecte ha realitzat unes anàlisis regionals, amb tallers i entrevistes 
amb empreses, institucions públiques i altres agents rellevants respecte a la RSE. La posada en comú dels resultats 
de les nou  regions participants ha servit de fonament per al desenvolupament d’una metodologia i una eina 
per a simular i mesurar l’impacte de la RSE en la competitivitat. A continuació, el present informe sintetitza el 
context conceptual i teòric de la RSE, els mètodes del projecte, els resultats, l’eina desenvolupada i les conclusions. 
Part d’aquesta síntesi es basa en aspectes tractats en la publicació final de tot el projecte (Krambia-Kapardis i 
Huntingford, 2012). 
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2.1. Definició
La responsabilitat social de l’empresa (RSE), definida per 
la Comissió Europea en el Llibre verd per al foment d’un 
marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses 
(2001), és la integració voluntària per part de les empreses 
de les qüestions socials i mediambientals en les operacions i 
en les relacions amb els grups d’interès: clients, proveïdors, 
treballadors, accionistes i la comunitat en què opera.

La Comissió Europea, en la seva comunicació de 2002 
relativa a la “La responsabilitat social de las empreses: una 
contribució empresarial al desenvolupament sostenible”,  
defineix la RSE com el comportament que les empreses 
adopten voluntàriament, més enllà de les seves obligacions 
legals i que reverteix a llarg termini en el seu propi interès. 
També considera que la RSE es troba intrínsecament 
vinculada al concepte de desenvolupament sostenible 
perquè les empreses han d’integrar en les seves operacions 
les conseqüències econòmiques, socials i ambientals, d’una 
forma no parcial sinó també transversal dins l’empresa. 
L’any 2011, la Comissió Europea elabora una nova 
comunicació on es presenta una visió renovada de la RSE 
analitzant el seu impacte en la societat. Es considera que 
l’objectiu de les empreses responsables és la maximització 
de la creació de valor compartit dels propietaris envers 
les parts interessades i la societat en sentit ampli (Porter i 
Kramer, 2006 i 2011), i que la responsabilitat també ha de 
servir per a identificar, prevenir i atenuar les seves possibles 
conseqüències adverses.

En base a aquestes definicions, la RSE es caracteritza per: 

• Ser voluntària,  perquè les seves pràctiques 
s’assumeixen de forma no obligada d’acord amb un 
plantejament social, global, de sostenibilitat.

• Ser extra-legal, perquè va més enllà del  
compliment de les lleis i la normativa vigent.

• Tenir retorn positiu per la pròpia empresa, encara que 
sigui a llarg termini.

• Estar associada al desenvolupament sostenible, que té 
en compte tots els costos i beneficis de les accions, en 
les seves múltiples dimensions, i busca la creació de 
valor i benefici a llarg termini.

• Tenir un enfocament global, considerant la vessant 
econòmica, social i ambiental.

• Ser transversal a les activitats de l’empresa, donat 
que la gestió sostenible afecta a totes les funcions 
Empresarials encara que sigui en graus diferents. 

2.2. polítiques públiques
Des de fa més de dues dècades, que la visió de l’empresa 
com a generadora de beneficis només per als accionistes 
ha anat evolucionant cap a una visió de l’empresa com 
a creadora de valor compartit amb la societat. Aquesta 
concepció s’inicia formalment a les instàncies europees 
en el Llibre Blanc sobre “Creixement, Competitivitat 
i Ocupació” de l’any 1993, que proposa una estratègia 
europea per desenvolupar l’ocupació i la creació 
d’empreses, i s’insta a les empreses a participar en la lluita 
contra l’exclusió social. 

2.1. Definició 

2.2. Polítiques públiques

2.3. Panoràmica de la 

 responsabilitat social 

 empresarial

el context de la 
responsabilitat 
social
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L’any 2001, en els principis de la cimera europea de Lisboa, 
desenvolupats en el Llibre Verd de la Comissió Europea 
“Fomentar un marc europeu per la responsabilitat social 
de les empreses” es perfila l’empresa com el centre del 
desenvolupament econòmic i social.  El 2001 s’aprova 
l’Estratègia Europea de Desenvolupament Sostenible que 
proposa l’avenç paral·lel en termes econòmics, de cohesió 
social i de protecció ambiental. Paral·lelament, a nivell 
mundial, a proposta del Secretari General de l’ONU l’any 
2002 es promou el Pacte Mundial de les Nacions Unides, 
per tal que les empreses formin una xarxa amb voluntat 
de responsabilitzar-se davant dels grans problemes de la 
humanitat. Aquest pacte consta de 10 principis en matèria 
de drets humans, laborals i mediambientals i de lluita contra 
la corrupció.  El mateix any 2002, la Comissió Europea 
crea el Fòrum Multilateral Europeu sobre la Responsabilitat 
Social de les Empreses, per tal de promoure l’intercanvi 
d’experiències existents dins la UE i la detecció dels àmbits 
d’acció a nivell europeu. El debat obert que va mantenir 
aquest fòrum durant anys, el porta el 2004 a les següents 
recomanacions:

• Augmentar la consciència i el coneixement sobre 
RSE.

• Desenvolupar capacitats i competències per portar la 
RSE al centre de l’estratègia empresarial.

• Generar i assegurar entorns favorables per la RSE.

El 2005, la revisió de l’Estratègia Europea de 
Desenvolupament Sostenible demana a les empreses el 
recolzament per una aliança europea per a la RSE i en 
especial s’anuncien una sèrie d’accions de cooperació 
entre els estats membres, el recolzament a les iniciatives 
conjuntes entre grups d’interès diversos, el suport a la 
investigació i la RSE en les Pimes. Més recentment, entre el 

setembre de 2009 i el febrer de 2010, la Comissió Europea 
ha organitzat 6 grups de treball per analitzar la posició de 
les empreses i les institucions públiques sobre el reporting 
dels aspectes ambientals, socials i de govern. Finalment, 
el 2011 es renova l’estratègia de la UE per 2011-2014 
per a promoure la RSE amb una nova interpretació del 
concepte de RSE, tal com s’ha mencionat anteriorment. 
Les principals línies d’actuació actuals fomentades per la 
Comissió Europea són la RSE a les Pimes, la RSE com 
a eina de cohesió social, la competitivitat i l’ús racional 
de recursos, la promoció de la RSE en tots els sectors 
industrials, el respecte als drets humans, i la transparència i 
promoció del reporting. 

A nivell de l’Estat Espanyol, l’any 2005 es crea un Fòrum 
d’Experts en RSE des del Ministeri de Treball i Afers 
Socials que finalitza l’any 2007 amb un document amb les 
polítiques públiques de foment i desenvolupament de la 
RSE a Espanya. L’any 2007, un grup d’experts de diàleg 
social crea un informe en el qual s’elabora una definició de 
RSE.  Un any més tard, es crea un Consell Estatal de RSE, 
adscrit al Ministeri de Treball i Immigració, amb l’objectiu 
de dissenyar una política de foment de RSE. La primera 
reunió de la comissió permanent del consell estatal de RSE 
es va realitzar el 2009, que va crear cinc grups de treball. 

Finalment, l’any 2011, es publica la llei d’economia 
sostenible amb l’objectiu de millorar l’entorn econòmic, 
impulsar la competitivitat i apostar per  sostenibilitat 
mediambiental. La llei també posa accent en aspectes com: 
la transparència, el compromís local, el respecte als drets 
humans, la millora de les relacions laborals, la promoció de 
la dona, la igualtat d’oportunitats, l’accés dels discapacitats 
al mercat laboral, i el consum responsable. La llei obliga 
a les empreses públiques amb més de 1000 treballadors a 

principaLs fites europees en rse

1993 Llibre Blanc sobre “Creixement, Competitivitat i Ocupació”.
2001 Llibre Verd de la Comissió Europea: “Fomentar un marc Europeu per a la responsabilitat social de les 
empreses”. Estratègia Europea de Desenvolupament Sostenible.
2002 Comunicació de la Comissió Europea: “La responsabilitat social de les empreses: una contribució 
empresarial al desenvolupament sostenible”.
Creació del Fòrum Multilateral Europeu sobre Responsabilitat Social de les Empresas per part de la CE.
2003 Resolució del Consell de 6 de febrer sobre la responsabilitat social de les empreses. Resolució del Consell 
de 13 de maig sobre la responsabilitat social de les empreses, una contribució empresarial al desenvolupament 
sostenible.
2005 Revisió de l’Estratègia Europea de Desenvolupament Sostenible.
2007 Resolució del Parlament Europeu, de 13 de març, sobre la responsabilitat social de les empreses: una nova 
associació.
2009 Informe “CSR a Europa 2009”. La Comissió Europea crea diversos Grups de Treball multistakeholder 
d’experts en RSE.
2010 Llançament de l’estratègia “Europa 2020” per a construir una  Europa amb creixement “Intel·ligent, 
Sostenible i Inclusiu”.
2011 Comunicació  sobre RSE de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social 
Europeu i al Comitè de les Regions
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realitzar informes de RSE i ho permet de forma voluntària 
a les empreses més petites per tal de ser reconegudes com 
empreses socialment responsables. L’obligatorietat de fer 
informes de RSE en les empreses del sector públic, s’espera 
que tingui un efecte tractor sobre els seus proveïdors per tal 
que realitzin i informin sobre la seva pròpia RSE. 

Si observem les polítiques per al sector privat, les iniciatives 
més rellevants sorgeixen del Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social i de la Direcció General d’Indústria i de 
la Pime. Aquest darrer organisme desenvolupa programes 
per promoure la RSE entre les Pimes, dóna suport a la 
certificació ambiental, l’eficiència energètica, l’ús de les 
energies renovables, la biotecnologia, l’acció social i 
projectes innovadors dins aquests àmbits.

A nivell autonòmic, les principals polítiques són impulsades 
des de la Generalitat de Catalunya. L’any 2005, el 
departament de Treball impulsa dos iniciatives: RSE.
coop destinat a les empreses de l’economia cooperativa, 
i RSE.pime per la gestió responsable destinat a les Pimes 
catalanes. El mateix any el departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural impulsa la implantació d’un 
codi de gestió sostenible a les empreses beneficiàries 
dels ajuts Leader de Catalunya. També es crea un full 
de ruta anomenat Acord estratègic 2008-2011 per a 
la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana. L’any 2007, es crea 
un observatori de la RSE del Consell de Treball Econòmic 
i Social de Catalunya.  El 2009 es fa un pla de mesures 
anomenat RSGENCAT 2009-2012 que té 4 eixos: difusió i 
educació en RSE, impuls per aconseguir un major nombre 
d’empreses socialment responsables, foment de les bones 
pràctiques de RSE en el camp de les finances, i treballar 
per una administració pública catalana més responsable 
socialment.

Des de l’any 2005 es gesta la plataforma Rscat, una 
iniciativa impulsada des de la Generalitat de Catalunya i les 
organitzacions empresarials i sindicals més representatives 
del país que s’emmarca en el Consell de Relacions 
Laborals. Està concebuda com una plataforma d’intercanvi 
i difusió sobre la RSE. El 2011, el Consell General de 
Cambres de Catalunya en col·laboració amb el Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
posen en marxa el programa tRanSparÈncia: projecte que 
té per objectiu la implantació de la Responsabilitat Social 
Empresarial al llarg de la cadena de proveïment.

2.3. panoràmica de la 
responsabilitat social 
El projecte Responsible Med ha realitzat una revisió de 

l’estat de l’art i la pràctica de la RSE, analitzant estudis 
teòrics i aplicats sobre la RSE i, especialment en les 
Pimes. Els estudis teòrics (p.ex., Sousa et al, 2010;. 
Lepoutre i Heene, 2006; Porter i Kramer, 2006) volen 
explorar la relació entre RSE i la competitivitat, i com la 
RSE potser una font d’avantatge competitiu.  Els estudis 
empírics exploren diferents aspectes generalment parcials 
o específics com ara la RSE en alguns països o sectors 
determinats (CSR Baltic, 2007; HNCSR, 2006; Mandl i 
Dorr, 2007; RARE Consortium, 2006), els requisits de RSE 
en les cadenes de subministrament (Jorgensen i Knudsen, 
2006), la relació entre la RSE i la innovació (MacGregor i 
Fontrodona, 2008), o la relació empírica entre les accions de 
RSE de les Pimes i la seva competitivitat (Caroli i Tantalo, 
2010).

La revisió d’aquesta literatura ha portat a la identificació 
dels següents aspectes rellevants sobre com les Pimes 
decideixen iniciar, gestionar i avaluar la seva RSE:

• La motivació i els objectius per a iniciar la RSE
• La integració de la RSE dins l’estratègia de la Pime
• Els tipus d’accions de RSE que es posen en pràctica
• Les barreres a la implantació de la RSE
• Els factors facilitadors de la implantació de la RSE
• La mesura de l’impacte de la RSE
• Les variables de competitivitat influïdes per la RSE

Tots aquests factors han estat considerats en els estudis 
empírics que cada soci del projecte ha realitzat. L’anàlisi de 
la literatura també ha portat a identificar unes dimensions 
rellevants a tenir en compte com són:

• La importància de tres elements per a que una empresa 
avanci en la RSE: el sector on opera, la regió on opera 
i el seu nivell actual de RSE.

• Les dimensions de competitivitat que es veuen 
afectades per les accions de RSE. 

• Els principals indicadors a utilitzar per a mesurar 
l’impacte de les accions de RSE.

Aquests elements han estat considerats en el 
desenvolupament de l’eina del projecte. I finalment, la 
revisió de la literatura i de les eines existents sobre RSE ha 
confirmat que existeix encara una manca d’eines perquè 
una Pime pugui avaluar l’impacte competitiu d’accions 
possibles de RSE i per a mesurar l’impacte agregat sobre la 
competitivitat o els resultats de les diferents accions de RSE 
que una empresa du a terme. Aquesta necessitat confirmada 
és la que a la que el projecte Responsible Med s’adreça.
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3.1. Estudi de la comunicació de la

3.2. Entrevistes sobre RSE

metodologia del 
projecte 

L’anàlisi de la realitat de la RSE a Girona s’ha realitzat 
utilitzant dos grans tipus de mètodes. En primer lloc, un 
mètode quantitatiu i estadístic d’estudi de pàgines web que 
genera també una anàlisi del discurs de les empreses en 
la seva comunicació via web i, en segon lloc, entrevistes 
personals amb empreses. A continuació s’explica cadascun 
dels mètodes.

3.1. estudi de pàgines 
web
En la primera metodologia, s’han revisat les pàgines web 
de 100 empreses de la província de Girona, de tipus societat 
limitada i societat anònima, fent un 
mostreig aleatori estadístic en base 
a les dades disponibles a la base de 
dades SABI (Sistema de Análisis de 
Balances Ibéricos). S’han escollit 
societats limitades i anònimes perquè 
representen la majoria de les empreses 
ordinàries de la nostra província.

D’acord amb les proporcions de 
societats de responsabilitat limitada i 
anònimes en el DIRCE (2011) s’han 
escollit 91 societats de responsabilitat 
limitada i 9 societats anònimes. 
L’elecció s’ha realitzat per estrats 
de dimensió (nombre de treballadors) 

seguint la distribució per nombre de treballadors de la 
província de Girona seguint les dades del DIRCE (2011), 
però excloent les microempreses, definides com a empreses 
de menys de 10 treballadors. S’ha realitzat aquesta exclusió 
perquè per a les microempreses és més probable que 
l’estratègia sigui poc explícita i les polítiques siguin menys 
formalitzades. En conseqüència, les seleccions realitzades 
han portat a una mostra de 100 empreses que es distribueix 
per tipologia i volum de treballadors tal com es presenta a la 
Taula 1. 

L’estudi de pàgines web permet extreure conclusions 
quantitatives sobre la comunicació que fan les empreses 
d’aspectes que es relacionen amb la RSE, però també ens 
permetrà un estudi qualitatiu del seu discurs, és a dir, de 

  
Societats 
anònimes 

Societats 
responsab. 

limitada Total 
De 10 a 19 treballadors 5 52 57 
De 20 a 49 treballadors 3 28 31 
De 50 a 99 treballadors 1 6 7 
De 100 a 199 treballadors   3 3 
De 200 a 499 treballadors   1 1 
De 500 o més treballadors   1 1 
Total 9 91 100 
 

Taula 1. Selecció d’empreses per anàlisi de pàgines web
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com les empreses expliquen el què fan i com ho relacionen 
amb la competitivitat. Per a fer aquesta anàlisi es van 
extreure i tabular els fragments de text que es referien a la 
RSE en general o a cada tipus possible de RSE. Aquesta 
extracció de text va permetre el comptatge de la tipologia 
d’accions de RSE, de cada tipus d’acció present als webs i 
el posterior anàlisi dels arguments que s’utilitzaven.

Aquest estudi de pàgines web es va realitzar com a part de 
l’informe de RSE a Girona que ens va encarregar el Consell 
de Cohesió i Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona, 
que es va entregar el març de 2011 (Marquès, P., Simon, A. 
i D. Muñoz, 2011).

3.2. entrevistes sobre rse
El segon mètode utilitzat per a obtenir dades de la realitat 
de Girona ha estat la realització d’entrevistes personals amb 
persones que representen les empreses, amb l’objectiu de 
respondre a les  següents preguntes d’investigació:

1. Quins són els objectius de la implementació d’accions 
i polítiques de RSE a l’empresa? 

2. Què motiva les empreses a contribuir amb la RSE?
3. Tenen les empreses algun suport per a la 

implementació de polítiques de RSE?
4. Hi ha alguna relació entre la RSE i la competitivitat?
5. Utilitzen instruments d’avaluació de RSE? 
6. Quines són les barreres i els facilitadors de les 

polítiques i accions de RSE?
7. Quines són les lliçons apreses per les empreses?

El criteri per a seleccionar les empreses entrevistades va 
ser que les empreses tinguessin un programa de RSE o que 

tinguessin un interès especial en aquest tema. 
Es van entrevistar 21 empreses de sectors i dimensions 
diverses de la província de Girona, que es troben llistades 
a l’Annex A. Els sectors de les empreses participants són: 
indústria manufacturera (8), venda a l’engròs i comerç 
(5), informació i comunicació (2), activitats professionals, 
científiques i tècniques (1), administració i serveis de 
suport (1), arts, entreteniment i recreació (1), transport i 
emmagatzematge (1), activitats d’allotjament i de servei 
de menjars (1), i altres serveis de receptius (1). La seva 
dimensió es resumeix a la Taula 2. 

Per a analitzar les polítiques de RSE de les empreses, s’ha 
utilitzat un qüestionari que contenia els apartats següents:

a. Dades descriptives
b. Any inici practiques de RSE
c. Motivació
d. Objectius
e. Relació d’accions de RSE
f. Suport rebut d’organismes públics
g. Sistemes d’avaluació de la RSE
h. Impacte competitiu de les pràctiques
i. Barreres i riscos
j. Facilitadors  i lliçons apreses
k. Anàlisi en profunditat de bones pràctiques

Aquesta informació és la que ha permès extreure els 
resultats que es presenten en l’apartat 4.2.

Per tal de completar l’anàlisi i situar-lo dins un context 
més ampli, també es van realitzar entrevistes a institucions 
públiques i a entitats del tercer sector, que es llisten a 
l’Annex B.

  
Nombre 

empreses % 
De 1 a 9 treballadors 4 19,05% 
De 10 a 19 treballadors 2 9,52% 
De 20 a 49 treballadors 5 23,81% 
De 50 a 99 treballadors 3 14,28% 
2.De 100 a 199 treballadors 1 4,76% 
De 200 a 499 treballadors 3 14,28% 
Més de 500 treballadors 3 14,28% 
 

Taula 2. Nombre de treballadors de les empreses seleccionades (any 2009)

 Nombre % 
Menys de 2 milions € 6 28,60% 
Entre 2 i 10 milions € 8 36,40% 
Entre 10 i 50 milions € 2 9,10% 
Més de 50 milions € 5 22,70% 
 

Taula 3: Facturació de les empreses seleccionades (any 2009)
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4.1. Comunicació de la RSE

4.2. Anàlisi de la RSE

resultats del 
projecte

4.1. Comunicació de la 
rse
Tal com s’ha explicat en l’apartat metodològic, hem 
examinat les pàgines web d’una mostra aleatòria de 100 
empreses gironines, societats limitades (SLs) i anònimes 
(SAs), buscant la visualització de les pràctiques de RSE en 
els seus àmbits principals, els recursos humans (RRHH), 
el medi ambient, la cadena de valor i la societat. La Taula 
4 resumeix els resultats numèrics d’aquesta anàlisi. Com 
que la mostra és de 100 empreses, les xifres es poden llegir 
directament com a percentatges. Així, en 43 dels 100 casos 
estudiats, és a dir en el 43% de les empreses, es presenten 

aspectes de RSE als webs, essent el 39 SLs i el 4 SAs, 
encara que només en 3 casos la paraula RSE és explícita al 

web, i correspon a SLs.
Es troben referències a la RSE amb la cadena de valor, 
que en concret és amb clients, en el 39% de les empreses, 
RSE ambiental en el 18%, RSE en RRHH en el 11% i en 
aspectes socials en el 8%.

En la secció següent es presenten els resultats detallats per 
cadascun  dels àmbits de la RSE.

4.1.1. Visibilitat de la rse per àmbits

rse en rrHH

La relació entre la RSE i les polítiques de RRHH de les 
empreses analitzades és molt estreta. En general, les 

empreses entenen la RSE 
com un compromís amb 
l’equip humà i consideren 
la RSE com una eina 
d’educació laboral i 
social per als treballadors, 
que ajuda a integrar els 
treballadors dins l’empresa, 
a entendre els seus valors 
i a assumir-los. La RSE 
significa la consideració 
del treballador no només 
com a empleat de l’empresa 
sinó també com a membre 
de la societat. Amb aquest 
objectiu, algunes de les 

empreses fan grans esforços per seleccionar i retenir els 
treballadors més qualificats:

  SL+SA 
Aspectes 
de RSE 

web 
RSE 

RRHH 
RSE 

ambiental 
RSE 

cadena 
valor 

RSE 
Social 

RSE 
explícita 
al web 

De 10 a 19 assalariats 57 18 3 6 15 3 2 
De 20 a 49 assalariats 31 15 4 8 14 1 0 
De 50 a 99 assalariats 7 6 2 2 6 4 0 
De 100 a 199 assalariats 3 2 1 1 2 0 0 
De 200 a 499 assalariats 1 1 1 1 1 0 1 
De 500 a o més 
treballadors 1 1 0 0 1 0 0 

Total 100 43 11 18 39 8 3 
 

Taula 4. Freqüències de resultats de visibilitat de la RSE en societats limitades i anònimes
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“El nostre pilar principal són les persones, per això posem 
la màxima atenció en la selecció dels millors professionals, 
en la seva formació continuada i motivació constant, per 
garantir la màxima eficiència de l’organització” (comerç, 
29 treballadors 1).

La formació dels treballadors és una eina fonamental de 
relació empresa-treballador, que ajuda a transmetre els 
valors, la cultura i les pràctiques habituals en els llocs 
de treball. En molts casos, es promou la formació amb 
l’objectiu de mantenir la qualitat del producte o servei 
ofert i per mantenir un alt nivell de compromís amb els 
clients. Tal com cita una empresa de serveis: “La formació 
continuada és el sistema per mantenir la qualitat diferencial 
i el compromís amb el client” (serveis, 19 treballadors).

Un altre eix important en aquest aspecte són els propis 
valors de l’empresari, que es manifesten constantment 
en els discursos de les pàgines web de les empreses. 
Els valors més citats són la responsabilitat, el respecte a 
l’individu, la cohesió, la identificació amb l’empresa i la 
motivació. Un altre aspecte rellevant és la participació dels 
treballadors en el dia a dia de l’empresa, amb les seves 
idees i suggeriments, així com la comunicació fluïda entre 
tot l’equip humà. També es troba la consideració de la RSE 
com una eina de reducció de riscos en matèria de salut i 
riscos laborals.

Les accions vinculades a la RSE en RRHH, ordenades per 
l’ordre de freqüència amb què són mencionades són les 
següents: 

• Formació interna 
• Promoció dels valors empresarials
• Atenció a la selecció i la retenció del personal per 

augmentar l’eficiència de l’empresa 
• Foment de l’aportació d’idees per part dels empleats
• Promoció de la prevenció de riscos laborals
• Borsa de treball 
• Promoció interna 
• Desenvolupament de persones

rse en medi ambient 

La RSE en l’àmbit del medi ambient és la més visible en 
quant al nombre d’accions que les empreses emprenen 
i comuniquen. Es troben referències generals al foment 
del compromís, respecte i protecció del medi ambient i 
l’harmonia entre el creixement empresarial i el respecte 
al medi ambient. Respecte a les polítiques concretes que 
es citen, s’hi destaquen les de disminució dels impactes 
sobre l’entorn, des de l’estalvi energètic, la fabricació de 
productes ecològics, el reciclatge o el control de residus 
entre d’altres. Per exemple: “Un exemple de bones 
pràctiques ambientals és l’activitat de gestió de residus 
de la construcció, on es reaprofita els materials reciclats 
per les mateixes obres en execució” (construcció, 52 
treballadors).

Algunes empreses manifesten que les seves actuacions 
ambientals són una resposta o adequació al què demana 
la societat. Per exemple: “...... és conscient de la creixent 
i actual problemàtica mediambiental, i com a partidària 
del desenvolupament sostenible, es compromet a la 
protecció i conservació del medi ambient en totes les seves 
activitats”(serveis, 22 treballadors).

En alguns casos, les empreses disposen d’un sistema de 
gestió ambiental propi, que inclou tots els aspectes previstos 
en la certificació ISO 14001. Algunes empreses van més 
enllà i compleixen també els requeriments de la normativa 
EMAS: “Una de les nostres últimes fites assolides ha estat 
la certificació del nostre sistema de gestió per la norma de 
qualitat ISO 9001:2000, que es suma a la certificació del 
sistema de gestió per la norma de qualitat mediambiental 
ISO 14001:2004, i el reglament EMAS de la Unió Europea 
assolit el 2000 i que ens va fer pioners a Europa en aquest 
aspecte” (serveis/turisme, 14 treballadors).

També en alguns casos, el sistema de gestió mediambiental 
està integrat amb els altres sistemes de gestió de l’empresa, 
assegurant així una gestió conjunta de tots els àmbits 
de gestió de l’empresa, facilitant la reducció de costos i 
l’aprofitament de sinergies en els processos empresarials.

Aquestes empreses manifesten un compromís amb els 
valors ambientals, que impliquen la incorporació de 
bones pràctiques en l’àmbit del reciclatge, la comunicació 
de valors ecològics a la clientela o l’eco-eficiència. La 
relació i les col·laboracions amb tots els grups d’interès 
per mantenir unes activitats sostenibles al llarg de tota la 
cadena de valor són constants i representatives d’aquestes 
empreses. L’èmfasi en l’harmonització entre el creixement 
econòmic i l’impacte ambiental també és present, com per 
exemple en la següent referència: “..... intenta seguir una 
política ambiental que permeti harmonitzar adequadament 
el creixement econòmic amb el desenvolupament social i la 
cura i protecció del medi ambient” (industrial/alimentació, 
24 treballadors).

Les accions de RSE vinculades al medi ambient, ordenades 
per la freqüència amb que són citades són: 

• Sistemes de gestió ambiental certificats com la ISO 
14001 o la normativa europea EMAS 

• Fabricació de productes reciclats o ecològics 
• Qualitat i medi ambient com a sistema de control 

integrat
• Aplicació de tecnologia sostenible i energèticament 

eficient 
• Col·laboracions en campanyes mediambientals
• Control de residus 
• Recollida selectiva
• Racionalització de l’ús dels recursos

1  Es manté l’anonimat de les empreses però se n’identifica el sector de i el nombre de treballadors.
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rse social 

Entre els exemples de bones pràctiques en el terreny de la 
RSE social, sobresurt inicialment el d’aquelles empreses 
que participen activament en la vida de les comunitats 
en les que s’insereixen: “ ...... creu en aquells valors que 
fan millors a les persones i a les empreses, com són la 
competitivitat, l’amistat i la cooperació social” (industrial/
fusteria, 16 treballadors).

Les empreses analitzades fan referència als programes, 
les actuacions concretes o al suport econòmic que 
la seva empresa du a terme i la seva contribució al 
desenvolupament social, i al foment de valors com la 
competitivitat, l’amistat i la cooperació social. També 
alguna empresa fa referència a la promoció del mestissatge 
i la multiculturalitat. Les empreses exposen exemples 
d’actuacions com la participació en esdeveniments socials 
organitzats per ONGs, ajuntaments, fundacions o altres 
entitats. 

El llistat de referències a la RSE de l’àmbit social conté, per 
ordre d’importància accions com les següents: 

• Participació en la vida de l’entorn (organització 
d’activitats, seminaris, xerrades, jornades, participació 
en fires, exhibicions, inauguracions, participació en 
premis, activitats esportives, ...)

• Recaptacions amb finalitats benèfiques 
• Participació en esdeveniments socials organitzats per 

ONG’s
• Participació en esdeveniments socials organitzats per 

ajuntaments com els Jocs Olímpics o l’Any Dalí
• Participació en activitats organitzades per diverses 

entitats com entitats esportives o televisions com 
la Marató de TV3, FC Barcelona, Grans Premis de 
Formula 1, etc.

• Col·laboració amb fundacions (lluita contra malalties, 
etc.)

• Recolzament econòmic de les activitats de la 
comunitat

rse dins la cadena de valor 

El pes dels grups d’interès relacionats amb el mercat o 
la cadena de valor també poden ser objecte d’accions de 
RSE. El principal beneficiari són els clients, als qui van 
dirigides totes les polítiques de RSE detectades cap a la 
cadena de valor, amb moltes referències a la satisfacció 
dels clients. Es fa especial èmfasi en l’assegurament de 
la qualitat del producte i del servei ofert, a través de la 
certificació amb la norma ISO 9001 per exemple, com a 
mitjà d’aconseguir la satisfacció dels clients: “El objetivo es 
claro: un compromiso con nuestros clientes para lograr los 
niveles de calidad que nos exigen” (industrial/maquinària, 
234 treballadors). Les empreses fan referència la qualitat, 
el servei, la traçabilitat i la confiança en el proveïdor. En 
particular assenyalen el compromís amb els clients, no 

només per oferir productes de qualitat sinó per obtenir la 
seva satisfacció a llarg termini, la innovació en qualitat 
i en servei i la cerca de l’excel·lència. Un altre element 
també destacable és la comunicació i treball conjunt 
amb la clientela per aconseguir desenvolupar productes 
específicament adaptats als requeriments de cada client.

Com és previsible, la satisfacció del client s’associa a 
la competitivitat de l’empresa: “El coneixement de les 
necessitats dels nostres clients i que estiguin satisfets de 
l’atenció i el servei rebut, és la base del nostre negoci” 
(comercial, 107 treballadors). I forma la raó de ser de 
l’empresa: “La nostra vocació neix de la voluntat de servei 
als consumidors que saben que el plaer i la salut no són 
idees dissociades, sinó els principis bàsics del benestar” 
(industrial/alimentació, 89 treballadors).

En particular, les tipologies d’accions de RSE vinculades 
als clients són, per ordre de freqüència amb què es citen les 
següents: 

• Certificació amb la ISO 9001 per garantir la qualitat 
del producte

• Introducció de noves tecnologies de venda  i d’atenció 
al client (botigues online, ...)

• Servei de transport per facilitar i agilitzar el trasllat 
dels productes als clients

• Treball en equip amb els clients, escolta activa 
dels comentaris i suggeriments dels clients per 
desenvolupar productes que s’adaptin als seus 
requeriments específics 

• Informació de subvencions públiques que poden 
beneficiar els clients i generar vendes

• Millora de la qualitat de vida, el benestar i la 
seguretat dels clients a través de la tecnologia i la 
racionalització dels consums energètics

• Programes de punts, clubs de clients o altres 
avantatges 

• Aula de formació com a eina de comunicació i de 
formació sobre el producte ofert al client

4.1.2. Integració de les dimensions de la 
rse 

La responsabilitat social és un element estratègic que afecta 
a tota l’empresa: aspectes laborals, ambientals, socials, 
culturals i econòmics, tots ells relacionats estretament. Però 
en les empreses estudiades, la referència a la RSE o a la 
sostenibilitat integral és encara minoritària. 

La referència explícita a la RSE només és troba en 3 casos 
per les societats limitades i en cap cas per les societats 
anònimes. Un dels casos que manifesta una visió explícita 
i integrada de la RSE és el següent: “el paper de l’empresa 
del segle XXI és molt important i de gran repercussió 
en l’entorn econòmic, social i ambiental, de manera 
que no concebem una altra manera d’operar sinó amb 
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responsabilitat social i ambiental”(industrial/alimentació, 
24 treballadors).

Sense fer referència explícita a la RSE o la sostenibilitat, 
però posant èmfasi en la integració de les diferents 
dimensions que es consideren dins la RSE, trobem algunes 
referències com la següent: “..... intenta seguir una política 
ambiental que permeti harmonitzar adequadament el 
creixement econòmic amb el desenvolupament social i la 
cura i protecció del medi ambient” (industrial/alimentació, 
24 treballadors). Algunes vegades s’associa la RSE a 
sistemes integrats de gestió, per exemple: “Des de fa poc, 
s’ha realitzat la implantació d’un ERP (SAP) en totes les 
àrees de l’empresa, amb l’objectiu de tenir una visió global 
integrada de tots els processos. L’objectiu és millorar els 
nostres processos, integrant totes les àrees de l’empresa 
en el mateix entorn i amb una idèntica filosofia de treball” 
(industrial/alimentació, 674 treballadors).

4.1.3. Integració de la RSE dins 
l’estratègia

La relació entre pràctiques de la RSE i estratègia es troba 
explícita en 9 societats limitades i 2 societats anònimes, 
mentre que la relació és implícita en 21 societats limitades i 
2 societats anònimes. No existeix un perfil clar d’empreses 
que expliciti la RSE en la seva estratègia, ja sigui per 
dimensió o per sector d’activitat de l’empresa.

Algunes empreses fan una associació entre RSE, valors, 
missió o visió, clarament emmarcant aquesta dins 
l’estratègia empresarial, amb uns valors i missions que 
generalment estan associats al compromís amb els drets 
dels clients, amb la qualitat del producte, amb la vinculació 
al territori i amb la comunitat, i amb el respecte al medi 
ambient. 

En conjunt, 43 empreses fan referència explícita o implícita 
a la RSE. En aquestes, empreses s’observa un tendència a 
la integració dels aspectes de la RSE dins l’estratègia de 
l’empresa, assegurant la qualitat, la gestió ambiental i la 
seguretat i salut dels treballadors i la relació amb els grups 
d’interès en els diferents processos. Existeix una motivació 
per buscar resultats en diferents aspectes: econòmics, 
socials i ambientals així com una excel·lència en la gestió 
per mantenir la qualitat i la satisfacció dels clients.

Un exemple d’aquesta integració dins l’estratègia es 
produeix quan la missió, visió i valors es refereixen a 
aspectes de RSE, per exemple: 

“Missió: Impulsar un despatx d’assessoria d’empreses 
multidisciplinari, amb capacitat per atraure i retenir 
persones de gran vàlua.

Visió: Aconseguir uns nivells de qualitat òptims d’acord 
amb les directrius de les normes ISO 9000, amb la finalitat 
d’obtenir la satisfacció total del client.

Valors: El respecte a la legalitat vigent, així com l’aplicació 
dels principis deontològics en tots els casos” (serveis, 19 
treballadors)

La RSE es basa en els valors i es manifesta amb ells, tal 
com cita una de les empreses: “Els nostres valors són: 
esperit de servei, sentit econòmic, sensibilitat organitzativa 
i compromís” (comercial, 107 treballadors). D’altres 
empreses prefereixen fer-ne referència com a filosofia: 
“Després de 125 anys som una empresa jove amb un gran 
futur. La resposta està en la nostra filosofia: ser el punt 
d’unió entre la naturalesa i les persones” (industrial/
alimentació, 89 treballadors).

4.1.4. Relació entre RSE i competitivitat

Donat que el concepte de RSE o de sostenibilitat només 
és explícit en 3 casos, podem dir que les empreses no 
visualitzen directament el possible efecte de la RSE sobre 
competitivitat. Però malgrat això, com que algunes de les 
dimensions de la RSE – recursos humans, medi ambient, 
societat i cadena de valor -  sí que són  clarament explícites 
per les empreses, es pot analitzar com associen les 
actuacions en aquestes dimensions amb la competitivitat. 

Pel què fa als aspectes de la RSE interna, és a dir, aquells 
relatius als recursos humans, les pràctiques responsables 
en aquest camp s’associen a la millora de capacitats del 
capital humà, que es treballen per mitjà de la selecció, 
retenció i formació de personal, per mitjà de la socialització 
dins l’empresa, la motivació, la identificació, generant 
compromís, participació i innovació. El millor capital humà 
s’associa principalment a més productivitat i satisfacció del 
client.

Els aspectes medi ambientals s’associen a la eco-eficiència 
que pot incloure l’estalvi energètic, la gestió de residus i 
el reciclatge, i la utilització de processos ambientalment 
eficients. Dins un comportament més innovador, algunes 
empreses fan referència per exemple a fer productes més 
ecològics. 

En la dimensió social de la RSE, les empreses presenten 
la seva participació activa en la comunitat, sigui la més 
propera (barri, poble, ciutat) o més allunyada. Aquestes 
pràctiques no es troben associades a elements de 
competitivitat en la web de les empreses.

Pel què a fa a les actuacions responsables dins la cadena 
de valor del seu sector, les empreses posen molt d’èmfasi 
en les relacions entre empresa i clients, en múltiples tipus 
d’actuacions que porten a proporcionar més qualitat i 
satisfacció al client, per mitjà d’un millor coneixement, 
comunicació, relació, servei, etc. i els esforços innovadors 
per millorar la qualitat o proporcionar nous serveis o 
productes.
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Aquestes associacions presentades per als quatre àmbits 
de la RSE es sintetitzen en la Figura 1, on es presenta 
l’efecte empresarial de les quatre tipologies d’accions i el 
seu impacte final en tres elements clau de competitivitat 
com són la qualitat, la innovació i l’eficiència. Cal destacar 
la desconnexió que s’observa entre les pràctiques de 
RSE social i els tres elements de competitivitat que s’han 
identificat. Això probablement identifica un repte clar per 
replantejar si aquesta desconnexió presenta oportunitats o 
reptes pel futur.

Les webs analitzades presentaven diverses argumentacions 
que associaven les pràctiques incloses normalment dins 
la RSE i elements importants per la competitivitat. Una 
ordenació d’aquestes associacions, permet veure que les 
accions de RSE tenen impacte sobre tres tipus de capitals de 
l’empresa: el capital humà, el capital organitzatiu i el capital 
social.  El capital humà es refereix al coneixement, destreses 
i habilitats dels recursos humans; el capital organitzatiu 
està format pel coneixement, processos, dades, documents, 
etc., que les organitzacions posseeixen; el capital social són 
aquell conjunt de recursos que les empreses tenen derivats 
de la seva xarxa de relacions a nivell individual, de grup o 
organitzatiu.

Cal destacar que en aquest estudi empíric de pàgines web, 
no es verbalitza que la RSE pugui tenir un impacte en la 
imatge, tot i que s’observa com les empreses tendeixen a 
comunicar el què fan en aquest àmbit, encara sense dir-ne 
RSE en la immensa majoria de casos.

4.2. anàlisi de la rse
A continuació es presenten els resultats del segon estudi 
a partir de l’anàlisi de 21 empreses mitjançant entrevistes 
en profunditat per tal d’analitzar la RSE dins l’empresa. 
Tal com s’ha explicat en la metodologia, es va utilitzar 
un qüestionari per a obtenir informació sistemàtica i 
comparable de les empreses entrevistades.

De totes les empreses entrevistades, només en 7 casos (un 
33%)  hi ha una persona responsable de la RSE, que tendeix 
a ser algun dels propietaris, o bé, la persona responsable 
de recursos humans, encara que en cap cas és una persona 
exclusivament dedicada a la gestió de la RSE. Pel que 
fa a la integració de les accions de RSE dins l’estratègia 
empresarial, només es dóna en un 43% dels casos. 

4.2.1. objectius i motivacions per a la 
implementació d’accions de RSE

Tal com es visualitza en la Figura 2, els cinc objectius més 
importants per a la implementació d’accions de RSE de les 
empreses gironines participants són: millorar les relacions 
socials a l’empresa, millorar la capacitació i la productivitat 
dels empleats, aportar valor a la imatge de l’empresa i, 
augmentar la intensitat i la qualitat de les relacions amb els 
seus grups d’interès (stakeholders). 

Figura 1. L’impacte de la RSE per àmbits sobre elements clau de competitivitat
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Les empreses entrevistades assenyalen principalment 
motivacions internes per  a realitzar RSE (83,33%), més que 
no externes (16,67%), el que també es troba en els resultats 
dels altres socis del projecte. La motivació interna principal 
prové dels propietaris i altres grups d’interès com el consell 
d’administració o de govern, la direcció i els treballadors. 
D’altra banda, les motivacions externes provenen dels 
clients, els governs i les ONGs. 

Respecte al suport per a la implantació de la RSE, gairebé 
la meitat de les empreses entrevistades (10 casos) han 
rebut algun tipus de suport per a posar en pràctica la seva 
política de RSE, que prové sobretot del govern autonòmic. 
En 6 casos hi ha un ajut financer i en 5 un ajut no financer 
(consultoria, per exemple). La majoria dels enquestats de 
Girona tampoc ha fet ús de guies disponibles, pàgines web 
o llibres per a iniciar-se en la RSE. Aquelles empreses 
que sí que han fet ús d’alguna eina concreta, ha estat per a 
intensificar el desenvolupament de la RSE. Per exemple, 
han utilitzat les propostes de Global Reporting Initiative 

(GRI), Global Compact, manuals de la UE, manuals de 
EFQM, codis de gestió de la sostenibilitat, han buscat 
referències de com ho fan les grans empreses, o han buscat 
formació específica.  

4.2.2. Àmbits i accions de rse

Si observem els àmbits de la RSE on les empreses 
entrevistades de Girona tendeixen a posar més èmfasi són, 
per ordre d’importància: la societat, els recursos humans, el 
medi ambient, i en darrer lloc el mercat (Figura 3). 

Pel què fa a les iniciatives concretes de RSE de les 
empreses entrevistades, són les que es mostren en la Figura 
4. Les cinc més freqüents són les donacions a entitats 
benèfiques, el suport a la comunitat local, el foment de la 
inserció laboral, la implantació de sistemes de producció 
ambientalment responsables, els beneficis pels empleats 
més enllà de l’obligació legal, i la formació d’aquests.

Figura 2. Objectius de la implantació de la RSE



La responsabiLitat sociaL empresariaL

resultats del projecte responsible med a Girona 15

Figura 3. Àmbits de RSE

Figura 4. Polítiques de RSE
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4.2.3. barreres i facilitadors de les 
polítiques de rse

L’ordre de les barreres per la implementació de la RSE és 
diferent a Girona que en la mitjana del projecte.  A Girona, 
els participants han respost més sovint que troben altres 
barreres que les proposades inicialment al qüestionari. Per 
exemple, dificultats administratives, la manca de garanties 
del resultat de les accions de RSE i la falta de capacitat 
d’avaluació. Pel què fa a les barreres proporcionades, la més 
citada ha estat la  falta d’experiència, seguida de la manca 
recursos financers i de personal. 

Respecte als factors facilitadors de la RSE, les empreses 
entrevistades a Girona han assenyalat amb més freqüència 
el suport de les polítiques públiques, la consciència social, 
la planificació estratègica durant el canvi generacional a 
l’empresa familiar, la motivació del govern de l’empresa, 
els bons resultats de les primeres accions, i la cohesió 
social.

4.2.4. Relació entre la RSE i la 
competitivitat

Per a mesurar l’impacte de la RSE en la competitivitat 
empresarial, l’enquesta recopila la percepció de les 
empreses sobre l’impacte de les diferents polítiques de RSE 
en diferents dimensions de competitivitat. Es presenten 
els resultats de les accions amb més índex de resposta i les 
dimensions de competitivitat utilitzades són: millorar la 
resposta als requeriments dels clients, millorar la imatge 
de l’empresa, modificar els valors interns de l’empresa, 
millorar el reconeixement de l’empresa davant la societat; 
anticipació a noves regulacions/lleis sobre aquest tema; 
augmentar el compromís, la lleialtat, la motivació i la 
moral dels recursos humans, augmentar els lligams amb 

la comunitat o entorn proper, augmentar la productivitat; 
augmentar la qualitat del producte, millorar les habilitats 
directives, participar en projectes de R+D o d’innovació; 
entrar en nous mercats, i augmentar la innovació. 

Les figures que es presenten a continuació comparen 
els resultats obtinguts a les entrevistes de les comarques 
de Girona amb la mitjana dels resultats de la resta de 
participants en el projecte Responsible Med. Els resultats es 
mostren sobre una puntuació entre 0 i 5, on 5 representa un 
impacte molt important en la competitivitat.

Les polítiques d’inserció laboral tenen un impacte igual o 
superior a 4 en totes les dimensions competitives excepte 
en 3 casos (Figura 5). La percepció de les empreses de 
Girona és una mica superior en totes els dimensions de 
la competitivitat, en comparació als participants de l’àrea 
Med. Les dimensions de competitivitat més beneficiades per 
aquest tipus de polítiques són: l’entrada a nous mercats, la 
qualitat del producte, la imatge de l’empresa, i la innovació. 

Per contra, les dimensions que contribueixen menys en el 
cas gironí són: la productivitat, la resposta als requeriments 
dels clients, i l’ anticipació a noves regulacions. 

La contribució de les polítiques de formació a la 
competitivitat de la RSE a Girona té una puntuació mitjana 
de 2,31, mentre que a l’àrea Med la mitjana és de 3. En el 
cas de Girona, les dimensions són força desiguals (Figura 
6). Els efectes de la RSE més valorats són: participar en 
Projectes de R+D, la millora en habilitats directives, la 
productivitat, i el compromís, la lleialtat, la motivació i 
la moral dels recursos humans. Les accions que aporten 
menys són: la resposta als requeriments dels clients; el 
reconeixement de l’empresa davant la societat; l’entrada a 
nous mercats i la innovació.

Figura 5. Percepció de l’impacte de les polítiques d’inserció laboral sobre la competitivitat
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La percepció de l’impacte sobre la competitivitat de les 
polítiques d’adopció de sistemes de gestió, normes i 
reglaments ambientals és de 4,29 sobre 5, respecte un 3,14 
de l’àrea Med. En el cas gironí, la majoria d’aspectes tenen 
una puntuació molt alta, essent màxima pel cas de la millora 
en la imatge de l’empresa i la innovació. A l’altre extrem, 
tal com es pot veure en la Figura 7, els aspectes competitius 
que es consideren poc beneficiats són: la participació en 
projectes de R+D o d’innovació, la millora de les habilitats 
directives, i l’entrada  a nous mercats.

Les accions de RSE relacionades amb els processos 
de producció ambientalment responsables o ecològics 

tenen un impacte mitjà de competitivitat de 3,5 sobre 
5, en canvi, a l’àrea Med és de 3,07. La valoració a 
Girona en les diferents dimensions sol ser lleugerament 
superior a l’àrea Med excepte en dos casos (Figura 8). 
Les dimensions competitives més beneficiades són: la 
imatge de l’empresa, els valors interns de l’empresa, el  
reconeixement de l’empresa davant la societat, l’anticipació 
a noves regulacions/lleis sobre aquest tema, i els lligams 
que tenen amb la comunitat o entorn proper. En canvi, les 
dimensions competitives que no es veuen beneficiades 
són: el compromís,  la lleialtat, la motivació i la moral dels 
recursos humans, la productivitat, les habilitats directives, i 
l’entrada a nous mercats.

Figura 6. Percepció de l’impacte de les polítiques de formació sobre la competitivitat

Figura 7. Percepció de l’impacte de les polítiques d’adopció de sistemes de gestió sobre la competitivitat
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D’acord amb l’opinió de les Pimes gironines, les polítiques 
de proveïment ètiques o responsables  contribueixen a la 
competitivitat de l’empresa en un 3,57 sobre 5, respecte 
el 2,68 a l’àrea Med. Les dimensions més beneficiades 
són: els valors interns de l’empresa i el reconeixement de 
l’empresa davant la societat (Figura 9). En aquest cas, hi 
ha dimensions on a Girona estan molt més valorades que a 
la resta de l’àrea Med, d’altres lleugerament més valorades 
i finalment dos casos en la que es té la mateixa percepció 
que la mitjana dels altres socis. Aquests dos casos són els 
de puntuació mínima, i són la innovació i participar en 
projectes de R+D.

La contribució de les iniciatives de RSE a favor de les 
comunitats locals en la competitivitat empresarial segons 
la percepció de les Pimes de Girona és de 2,96 sobre 5, 
per sobre de la mitjana obtinguda per tots els socis del 
projecte, que és de 2,64. La contribució de les diferents 
dimensions en ambdós casos és irregular (Figura 10). La 
major contribució a Girona és en les dimensions de lligams 
amb la comunitat o entorn proper,  entrar a nous mercats,  
la resposta als requeriments dels clients, la imatge de 
l’empresa i la innovació.

Figura 8. Percepció de l’impacte de les polítiques d’adopció de sistemes de producció ambientalment responsables sobre 
la competitivitat

Figura 9. Percepció de l’impacte de les polítiques responsables de proveïment sobre la competitivitat
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La contribució percebuda en la competitivitat de les 
polítiques d’adopció de beneficis pels empleats té una 
puntuació mitjana de 3,92 sobre 5 a Girona, mentre la 
mitjana del projecte es situa només al 2,85.  Tal com mostra 
la Figura 11, la contribució a les diferents dimensions 
és clarament superior a Girona. Les dimensions de la 
competitivitat més beneficiades per aquest tipus d’accions 
són: la imatge de l’empresa, els valors interns de l’empresa, 
i el compromís, la lleialtat, la motivació i la moral dels 
recursos humans. En canvi, les dimensions competitives 
menys afavorides són: el reconeixement de l’empresa 
davant la societat, les habilitats directives, la participació en 
projectes de R+D o d’innovació, i l’entrada a nous mercats.

La contribució a la competitivitat de les accions de RSE 
que van en la línia dels acords i de les aliances amb 
clients o proveïdors per promoure els productes ètics o 
eco-compatibles és més baixa en promig a Girona amb un 
2,31 que en el projecte general, 2,79. Les valoracions de 
Girona (Figura 13), estan lleugerament per sota la mitjana 
de l’àrea Med en tots els casos excepte en la dimensió de la 
competitivitat que es refereix a una millor la resposta que 
es dona als requeriments clients que és clarament superior. 
Altres dimensions que es veuen afavorides són la imatge 
de l’empresa i el reconeixement de l’empresa davant la 
societat.

Figura 10. Percepció de l’impacte de les polítiques de suport a la comunitat local sobre la competitivitat

Figura 12. Percepció de l’impacte de les polítiques de beneficis per als treballadors sobre la competitivitat
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4.2.5. Avaluació de la RSE 

A Girona, la majoria dels enquestats no avaluen formalment 
les seves polítiques de RSE, tal com mostra la Figura 
14. Tot i això, les empreses sí que realitzen avaluacions, 
ho fan de manera informal i no completa on mesuren el 
cost o impacte d’algunes accions de RSE  (Figura 15): 
principalment mesurant l’estalvi de costos, i altres elements 

com la satisfacció interna, les reduccions d’emissions, 
els percentatges de reciclatge, etc. En la majoria de 
casos l’avaluació és interna amb indicadors quantitatius. 
Només en alguns casos, les empreses utilitzen processos 
d’avaluació externa a través de consultors especialitzats, 
empreses de certificacions, experts, assessors o agències 
auditores.  

Figura 13. Percepció de l’impacte de les polítiques de col·laboració amb clients o proveïdors per a promoure productes 
més responsables sobre la competitivitat

Figura 14. Avaluació de la RSE
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4.2.6. Lliçons apreses amb la rse

En les entrevistes es va preguntar sobre si l’empresa havia 
après alguna lliçó arrel de la preocupació per la RSE i 
l’aplicació de polítiques de RSE. A aquesta pregunta la 
majoria d’empreses responien d’una forma positiva respecte 
a la RSE. Per exemple un entrevistat va dir “l’esforç 
sempre val la pena” o entrant en efectes més concrets dient 
“La RSE intensifica la col·laboració amb les persones, 
augmentant la cooperació i la motivació”. D’altres empreses 
feien comentaris respecte a condicions necessàries per al 
compromís o el bon funcionament de la RSE. Per exemple 
“la RSE és una manera de treballar” referint-se a que és un 
plantejament de fons de l’empresa. Una altra empresa va 
dir “el compromís de la direcció és crucial, però no sempre 
és fàcil”, apuntant a un factor clau per a l’èxit però també a 
que té una dificultat. 

Respecte als riscos o la part negativa de la RSE, la 
majoria d’entrevistats considerava que no tenia riscos, que 
l’empresa estava convençuda que els assoliments en RSE 
eren bons i que calia mantenir-los. 

4.2.7. rse i competitivitat

De les entrevistes en profunditat, n’hem extret unes 
associacions entre els objectius de la RSE i el seu efecte 
sobre competitivitat. Aquesta anàlisi es resumeix en la 
Figura 16.

Per la RSE amb recursos humans, l’objectiu manifestat 
majoritàriament és la millora de les relacions socials dins 
l’empresa, que després s’associa a millor productivitat 
i resposta als clients. La RSE social és la resposta a les 
demandes explícites o implícites de l’entorn social més 
proper o també el global i a aspectes de competitivitat 

només s’associa lleugerament a millorar la imatge de 
l’empresa a nivell extern o intern. Val la pena recordar que 
el major impacte percebut de la RSE no és competitiu sinó 
de satisfacció interna de l’organització  i de les persones 
individualment. 

L’objectiu de la RSE ambiental gira entorn de la 
sostenibilitat ambiental, reduint l’impacte de l’activitat 
empresarial en el medi ambient i en termes de competitivitat 
s’associa, però no fortament, a reduir costos i complir 
les normatives, de vegades en escreix, del què seria 
estrictament RSE. En darrer lloc, la RSE amb clients té 
a veure amb respondre bé a les demandes explícites o 
implícites dels clients i com a instrument de competitivitat 
s’aconsegueix una satisfacció més gran dels clients.

Figura 16. Relació entre objectius de la RSE i competitivitat

Figura 15. Indicadors de resultats de la RSE

 objectiu  competitivitat
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L’eina 
responsible med

Tal com s’ha avançat anteriorment, el projecte Responsible 
Med ha desenvolupat una eina d’avaluació en línia que 
serveix a les Pimes per a avaluar l’impacte de les iniciatives 
de RSE sobre la competitivitat de l’empresa d’acord a un 
rati competitivitat-cost.  La utilitat de l’eina es justifica per 
la necessitat de donar suport a les Pimes en l’aprofundiment 
en la RSE i la integració de la RSE dins l’estratègia, per 
mitjà de visualitzar més bé l’impacte de la RSE en la seva 
competitivitat. Els objectius concrets de l’eina són:
 

• Ajudar a les Pimes a avaluar el seu nivell de la seva 
maduresa RSE,

• Donar suport a les Pimes per millorar les seves 
accions de RSE, considerant l’impacte sobre la 
competitivitat

• Ajudar a les Pimes a avaluar l’impacte de la RSE per 
poder valorar diferents accions de RSE i comparar-les 
entre elles, i

• Ajuda a les PIME a avaluar el rendiment de les 
accions de RSE ja realitzades.

Per tant, l’eina Responsible Med pretén ser un instrument 
per donar suport a la presa de decisions en les diferents 
etapes del procés de desenvolupament, implementació i 
avaluació d’iniciatives de RSE d’una empresa.  

A nivell pràctic, l’aplicatiu de l’eina Responsible Med conté 
tres funcionalitats principals:

1. Una enquesta d’autoavaluació de la RSE, que ajudarà 
a les empreses  a avaluar el seu propi nivell de 
maduresa en la RSE, desglossat a partir de quatre 
dimensions (comunitat, medi ambient, mercat i lloc 

de treball). Com a output d’aquesta funcionalitat, 
l’empresa obté un informe online sobre el seu nivell 
de RSE i un conjunt d’informació sobre accions de 
RSE, instruments per a aplicar la RSE, exemples 
de bones pràctiques i programes públics o privats 
de foment de la RSE on podria participar. Aquesta 
informació pot ser útil pel disseny i l’execució de la 
seva pròpia política de RSE.

2. Un simulador per a comparar accions possibles de 
RSE, com si fossin diferents alternatives d’inversió. 
El resultat d’aquesta funcionalitat és la mesura de 
l’impacte esperat de cada acció possible de RSE en la 
competitivitat així com el cost relatiu estimat de cada 
acció. D’aquesta manera l’empresa  podrà comparar 
accions de RSE i decidir quina és la millor opció per 
incrementar la seva competitivitat. 

3. Un simulador per a avaluar el rendiment de les 
accions de RSE ja realitzades que ajuda a l’empresa 
a agregar la informació dels indicadors de què 
disposi l’empresa sobre els efectes de la RSE en la 
competitivitat i el cost. Això permetrà a l’empresa 
valorar sistemàticament l’efecte integrat dels múltiples 
beneficis o costos que pugui tenir cada acció de RSE. 
Es recomana que les accions avaluades hagin estat 
funcionant durant un mínim de 2 anys.

El model de simulació que fonamenta la segona i tercera 
funcionalitats es basen en els resultats obtinguts durant la 
fase empírica del projecte, en la que es van recollir resultats 
de 141 empreses de 6 països diferents. Però també cal dir 
que el simulador és flexible i permet el canvi o adaptació 
dels paràmetres per a empreses que disposin d’informació 
més acurada per a fer algun dels càlculs. 
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6.1. El sistema econòmic i social 

 per la RSE

6.2. Fortaleses i reptes pendents

6.3. Contribució del projecte

conclusions

6.1. el sistema econòmic i 
social per la rse
Aquest estudi es centra bàsicament en el món empresarial, 
situat dins un entorn econòmic i social del què també 
formen part d’altres tipus d’agents molt rellevants per la 
RSE, com les institucions públiques. En primer lloc, les 
institucions públiques estableixen els límits del què és 
obligatori i el què és voluntari i, per tant, delimiten què és 
la RSE, però també assumeixen la bondat de la RSE, i la 
defensen com a aposta característica de la Unió Europea. 
En conseqüència defineixen polítiques de promoció, 
recolzament i reconeixement de la RSE i les mateixes 
institucions públiques poden donar exemple de pràctiques 
responsables. 

Una part de les activitats de RSE es realitzen en 
col·laboració amb entitats del tercer sector, que es poden 
entendre com agents d’acció social privada, que realitzen 
activitat empresarial per a contribuir a solucionar problemes 
socials, sovint difícils de tractar des de les institucions 
públiques. Aquestes entitats poden ser engranatges que 
permetin que les empreses aprofundeixin en RSE però a 
la vegada puguin externalitzar l’expertesa necessària. Per 
exemple, les entitats del tercer sector local són especialistes 
en camps com la inclusió laboral de persones en risc 
d’exclusió, i en la compensació de mancances del sistema 
de protecció social, econòmic i educatiu. Tal com hem 
explicat anteriorment aquestes entitats són destinatàries de 

donacions i compra social per part de les empreses. 

Un altre tipus d’entitats del tercer sector es podrien 
considerar les ONGs d’àmbits més amplis, siguin 
mediambientals, socials, humanitaris, etc., de vegades 
regionals o internacionals. Aquestes entitats són sovint 
destinatàries de donacions de les empreses.

Uns agents promotors-prescriptors de la RSE són les 
institucions empresarials (privades) d’àmbit general, com 
la Cambra de Comerç, Pimec o Foeg, i les d’àmbit més 
particular com gremis sectorials, clústers, o associacions 
com l’Associació Gironina d’Empresàries. Aquests agents 
tenen un paper clau en la modificació de valors i en 
l’adopció d’innovacions organitzatives. Les organitzacions 
sindicals, per la seva banda també són un grup d’interès 
rellevant en RSE, especialment en la referida al capital 
humà.

Les empreses es relacionen amb tots aquests agents, i 
sovint tenen com a clients alguns d’aquests agents, com les 
institucions públiques. Però els clients més importants solen 
ser els ciutadans, bé siguin clients directes o indirectes. 
Aquest client final, és el què realitza opcions de compra de 
béns i serveis, i observa i jutja l’activitat empresarial. 

Aquest enfocament de sistema econòmic i social i les 
relacions principals que hi tenen lloc, es representa en la 
Figura 17. 
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6.2. fortaleses i reptes 
pendents
Les anàlisis anteriors de la realitat empresarial de Girona 
i comarques i del seu entorn econòmic i social, ens 
permet identificar unes variables o circumstàncies que 
són favorables al desenvolupament de la RSE i que es 
resumeixen a continuació: 

1. La RSE és significativament present, arrelada en la 
cultura empresarial i els valors de l’empresa. 

2. Els valors i cultura socials són favorables a la RSE, 
perquè existeix un consens social sobre la seva bondat 
i necessitat, sobre la importància de la sostenibilitat en 
tots els aspectes. 

3. El sistema econòmic-social pot facilitar la RSE, 
perquè està composat per múltiples agents que es 
poden complementar en les seves accions buscant 
col·laboracions mútuament beneficioses. 

4. Les polítiques públiques són favorables a la RSE, 
malgrat la disminució de recursos públics.

5. La cadena de valor és favorable a la RSE, 
principalment els clients, que inicialment valoraven 
els aspectes de qualitat, i posteriorment també la 
prevenció de riscos i el compliment ambiental.

D’altra banda, hi ha factors o contextos que dificulten 
la RSE, perquè posen un perill a la RSE actual o perquè 

dificulten l’avenç en RSE, sigui per més quantitat o qualitat 
de les accions. Aquests factors es poden entendre com a 
febleses o reptes: 

1. La RSE de les empreses està poc valoritzada i podria 
ser molt més efectiva per a la competitivitat.

2. Falta integració de les dimensions de la RSE i de la 
RSE dins l’estratègia perquè moltes polítiques de RSE 
estan poc formalitzades, avaluades i visualitzades. 

3. L’emprenedoria sovint no incorpora els valors 
relacionats amb la RSE.

4. Els engranatges del sistema econòmic-social 
estan infrautilitzats, perquè es detecta molt marge 
de cooperació entre diferents agents (empreses, 
institucions públiques, entitats del tercer sector, 
patronals, sindicats, etc.)

5. El context econòmic actual no facilita la RSE, perquè 
els recursos de tot tipus són, en general, més escassos. 

6.3. Contribució del 
projecte
El Projecte Responsible Med en conjunt i la part que 
s’ha desenvolupat a Girona ha tingut com a objectiu el 
desenvolupament d’una eina de suport a les decisions 
d’inversió en RSE posant èmfasi en l’impacte competitiu de 
les accions de RSE i amb especial interès en les Pimes. Això 
s’ha realitzat amb un procés d’interacció amb la realitat 

Figura 17. Sistema econòmic i social de la RSE
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gironina que ha involucrat a 21 empreses en les entrevistes, 
20 empreses en les proves pilot, 4 institucions i 5 entitats 
del tercer sector. A més, s’ha realitzat un estudi de les 
pàgines web de 100 empreses de les comarques gironines. 
També s’ha comptat amb el diàleg amb la Cambra de 
Comerç de Girona i altres organitzacions empresarials i 
amb l’interès del Consell de Cohesió i Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Girona. 

L’evidència empírica explorada ha permès conèixer la 
realitat de la RSE a les comarques de Girona i fonamentar 
el desenvolupament d’una metodologia i una eina de 
suport per a les decisions d’inversió en RSE. La Càtedra 

Cambra de l’Empresa Familiar ha estat el soci del projecte 
responsable de coordinar el desenvolupament d’aquesta 
metodologia.

El camí de futur per a una empresa més responsable, 
passaria per utilitzar, mantenir i invertir en les fortaleses i 
la cerca d’estratègies per a fer front als reptes identificats. 
Les eines desenvolupades pel projecte Responsible Med 
pretenen adreçar-se a alguns d’aquest reptes, especialment 
al primer, la captura de valor de la RSE per mitjà d’una 
millor avaluació del nivell de maduresa de la RSE i del seu 
impacte sobre la competitivitat de l’empresa.
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Llistat empreses entrevistades
1. Animus CRM
2. Axxon, S.L.
3. Bitó Produccions, S.L.
4. Casademont, S.A. 
5. Comelgrup, S.L.
6. Comexi Group, S.A.
7. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.
8. Dibosch, S.L.
9. Easy Innova, S.L.
10. Frit Ravich, S.L.
11. Gestocks Operador, S.A.
12. Hotel Medes II, S.L.
13. J. Vigas, S.A
14. Jardineria Serradell, S.L.
15. Laboratorios Hipra, S.A.
16. Masias Recycling, S.L.
17. Massegur, S.A. 
18. Néts de Joaquim Trias, S.L.
19. Promoprice, S.L.
20. Societat Cooperativa La Fageda
21. Societat Cooperativa Vall d’en Bas

Llistat entitats del tercer sector i 
institucions entrevistades

entitats del tercer sector

1. Associació servei de suport al treball per a persones 
amb discapacitat (TRESC)

2. Caritas Diocesana de Girona
3. Economia Solidària Empresa d’Inserció, SLU. 

(ECOSOL)
4. Fundació Privada Ramon Noguera 
5. Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social (SER.

GI)

institucions públiques entrevistades

1. Ajuntament de Girona
2. Consell General de Cambres de Catalunya
3. Departament d’Empresa i Ocupació (Generalitat de 

Catalunya, Març 2011)
4. Departament de Treball (Generalitat de Catalunya, 

Gener 2011)

En primer lloc volem agrair el temps i esforços dels 
empresaris, propietaris o directius de totes les empreses que 
ens han rebut, els entrevistats de les institucions públiques i 
els de les entitats del tercer sector que molt amablement han 
respost a les nostres preguntes.

També volem agrair el suport rebut pel personal tècnic i 
responsables de l’àrea de Polítiques Socials i Cooperació de 
l’Ajuntament de Girona, als membres de la Comissió 6 del 
Consell de Cohesió  i Serveis Socials (2011) de l’Ajuntament 
de Girona, incloent Pimec, Foeg i Cambra de Girona per 
encarregar-nos un estudi específic de RSE que ha generat 
part d’aquests resultats. 

Finalment, però no de forma menys important volem agrair 
a M. Dolors Muñoz, Directora Honorífica de la Càtedra 
Cambra de l’Empresa Familiar, el seu suport per a ajudar-
nos a accedir a més empreses i a Steven MacGregor i Gijsbert 
Huijink, col·laboradors de la Càtedra pel suport que ens han 
donat per a obtenir part de les dades d’entrevistes.

agraïments






