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CERTIFICACIONS





I les notícies d’RSE no paren...



Ètica

Beneficis

Barrejant conceptes?

Management

Imatge
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Incredulitat, perplexitat

És ètica?  És imatge??

No, és responsabilitat!
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Dif. aproximacions públiques

Enfocament 
N.Unides

Enfocament 
europeu

Governança 
global

Desenvolupament 
econòmic

http://www.z.lst.se/eu/Flag_blue2.gif
http://content.answers.com/main/content/wp/en/thumb/2/2c/250px-UN_flag.png


Dividim l’RSE en...
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Responsabilitat 

social externa

Responsabilitat 

social interna



Dimensió interna

 Gestió de Recursos Humans. Aprenentatge 
permanent, conciliació vida laboral-familiar, diversitat, equitat 
retributiva i de promoció laboral per a dones, participació en 
beneficis, millora de la capacitat d’inserció professional.

 Salut i seguretat en el lloc de treball. Contemplant 
també les condicions de treball dels contractistes i proveïdors.

 Adaptació al canvi. Aspecte formulat especialment com a 
consideracions socials en les reestructuracions.

 Gestió de l’impacte ambiental i dels recursos 
naturals. Disminució del consum de recursos o de residus i 
emissions contaminante.

Responsabilitat social interna



Dimensió externa

 Comunitats locals: integració a l’entorn local amb 
mesures com la col·laboració amb entitats socials, contractació 
de persones socialment excloses, patrocinis...

 Socis comercials, proveïdors: RSE en tota la cadena 
de producció i provisió.

 Consumidors: L’RSE cap als consumidors és un aspecte 
fonamental: “Com a part de llur RSE, s’espera que les empreses 
intentin oferir de manera eficaç, ètica i ecològica els productes i 
serveis que els consumidors necessiten i desitgen”.

 Drets Humans: Es relaciona molt directament amb les 
convencions i recomenacions de la OIT i de l’OCDE. 

 Problemes ecològics globals: Contribució a un 
desenvolupament sostenible, fent referència a les disposicions 
en aquesta mateixa línia del Pacte Mundial i de les directrius de 
l’OCDE.

Responsabilitat social externa
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Nou context, nou paradigma

Societat

Oberta

Societat del Coneixement

Nova Economia

Societat 
Relacional

Societat 
Complexa

Internacionalització
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http://lared.bz/images/empresa.jpg
http://www.sixworking.com.ar/img/foto-empresa.jpg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.balan.tv/kids/corporation/corporation.jpg&imgrefurl=http://www.balan.tv/kids/corporation/&h=221&w=340&sz=11&tbnid=pFSZo7O9_fIJ:&tbnh=74&tbnw=115&hl=ca&start=4&prev=/images?q=corporation&svnum=10&hl=ca&lr=


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



Triple Compte de Resultats
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Econòmic 

Ambiental 

Social

Econòmic 

Ambiental 

Social

Laboral

Bon Govern 

Més detall, 
més 

granularitat

O Quíntuple



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 partprenents
(stakeholders, grups d’interès...)
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Captar el Lideratge

Adaptabilitat · Rapidesa d’innovació   ·   Informació al client · Domini de la Informació

Ens cal 
canviar 
l’ADN 

corporatiu

Ens cal 
ser part 

de la 
societat

Josep Maria Canyelles 2005

Cultura del 
Canvi

Gestió 
d’Intangibles

Visió 
relacional

Legitimitat 
social

RSE interna RSE externa+

Empreses Líders al 2010



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



Beneficis       d’incorporar l’RSE
 Desenvolupament de valors corporatius i foment d’una cultura organitzativa. 

Alineació dels valors internament i externament

 Fidelitat i compromís dels treballadors. Millora de la moral i motivació. 
Desenvolupament del sentit de pertinença del personal

 Atracció i retenció del talent: bons professionals

 Millora del clima laboral, amb l’oportunitat de millora de productivitat i 
qualitat 

 Reducció accidents. Reducció judicis laborals

 Reducció de costos de transacció i operació

 Millora de la comunicació interna

 Alguns beneficis fiscals



Beneficis       d’incorporar l’RSE
 Incrementar atractius per a fidelitzar clients

 Accés a nous segments de mercat i nous clients

 Millora de la relació amb l’entorn

 Noves estratègies de comunicació i millora de la imatge i la reputació

 Posicionament, diferenciació de marca, notorietat

 Desenvolupament d’avantatges competitius

 Influència creixent empresa-societat i societat-empresa. Complicitats amb 
líders d’opinió i prescriptors, suort al  llançament de nous productes, major 
influència en la decisió de compra dels consumidors

 Reduir risc litigis, sancions, publicitat negativa, boicots i imatge pública

 Atraure inversions èticas (SRI) i inclusió en índexs (borsa o no) d’inversions 
ètiques



Beneficis       d’incorporar l’RSE

 Diferenciació de l’empresa en front a la competència

 Millora de les relacions i l’aportació de valor a les 
parts, treballadors, sindicats, accionistes, proveïdors, 
clients, administració pública, etc. 

 Sostenibilitat del negoci



Responsabilitats

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 
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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
territorissocialment
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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

Lidera els processos de
governança a partir del seu propi
Bon Govern amb transparència,
coherència estratègica i
transversal de totes les seves
polítiques, processos
participatius, i interès general
incloent els interessos de les
parts (socials, territorials,
generacionals...)

Sector Públic
Ciutadania

Expressa la seva
responsabilitat davant la
societat a partir dels
aspectes vinculats al seu
consum, reconeixent el
compromís de les empreses
responsables
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responsables
territorissocialment
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Triple Win, 

Triple Guany

• Jo hi guanyo

• Tu hi guanyes

• L’entorn hi guanya



Coordinador de la Comissió de 
Responsabilitat Social de l’  
www.accid.cat

Promotor de 
collaboratio
iniciativa per als 
territoris socialment responsables

Promotor de   

www.responsabilitatglobal.com

 Entén l’RSE com una dimensió

estratègica del model d’empresa i
aposta per les estratègies de base
col·laborativa.

 Defensa 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).

 Desenvolupa el concepte de Territoris

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

 Brinda 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.

Josep Maria Canyelles

Col·laborador de 
l’Associació per a les 
Nacions Unides 
www.anue.org

Professor de Programes Directius i 
MBA en diferents universitats  
UOC,  Fundació Pere Tarrés (URL), 
UPC, EUNCET, UB IL3... 

Assessor de la 
Cambra de Comerç 
de Barcelona

Gràcies!
www.responsabilitatglobal.com

jmcanyelles@collaboratio.net
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