
QUÈ ENTENEM PER RSE?

La responsabilitat social empresarial (RSE) és un model innovador de gestió de les organitzacions basat
en criteris responsables en els àmbits econòmic, social i ambiental, que s’orienta a incrementar la
competitivitat i el desenvolupament sostenible de les empreses, i alhora contribueix a fer una societat millor.

QUÈ ENS APORTA SER SOCIALMENT RESPONSABLES?

• Atracció i retenció de talent.

• Motivació i capacitació.

• Augment de la confiança en el producte o servei, i millora de la imatge de l’empresa.

• Enfortiment de les xarxes de confiança amb la comunitat, la clientela i la cadena de proveïment.

• Contribució al desenvolupament sostenible del projecte empresarial, que s’adapta a les noves 
sensibilitats socials i als nous requeriments dels mercats.

QUÈ ÉS EL PROGRAMA RSE.PIME?

Es tracta d’un projecte pilot, que permetrà disposar d’un model destinat a incorporar l’RSE al sistema
de gestió de les pimes catalanes.

Es portarà a terme a 30 pimes, les quals disposaran de forma individualitzada i durant 15 mesos de
l’acompanyament expert d’una entitat consultora.

Aquesta és una iniciativa del Departament de Treball i el Consell General de Cambres de Catalunya.

QUINS SÓN ELS CRITERIS DE SELECCIÓ DE PARTICIPANTS?

Les pimes amb seu a Catalunya de qualsevol sector i dimensió que tinguin:

• Implicació i compromís de l’alta direcció de l’empresa en la participació en el projecte.

• Sensibilitat a favor d’una gestió responsable, analitzada a partir d’un qüestionari inicial de selecció.

• Una correcta gestió que permeti la implementació de models de millora empresarial.

QUIN INTERÈS TÉ PARTICIPAR AL PROGRAMA RSE.PIME?

• Comporta un procés de millora continua, que permet assegurar la qualitat en tots els àmbits d’activitat.

• Us ofereix una diagnosi individualitzada de la vostra empresa que permetrà elaborar un pla d’actuació
adaptat a les vostres necessitats.

• Facilita la incorporació de criteris de responsabilitat social a la planificació estratègica de l’organització.

• Un tutor extern us acompanya en totes les fases del procés d’implantació

• Facilita eines que permeten donar visibilitat a les actuacions desenvolupades durant tot el procés.

• Posa a la vostra disposició la possibilitat de realitzar seminaris de gestió empresarial i altres d’interès
per a les empreses.

• Contempla la realització de tres sessions de treball i formació dirigides a la Direcció de l’empresa
que serveixen de marc de trobada i reforç en les diferents fases del procés.

• Ofereix la possibilitat de desenvolupar accions complementàries amb l’objectiu de potenciar alguns
valors clau de l’RSE (Igualtat d’oportunitats, conciliació de la vida personal i laboral entre d’altres)

QUINES SÓN LES FASES D’IMPLANTACIÓ DEL PROCÉS?

TRÀMITS PER A LA INSCRIPCIÓ

Podeu descarregar la sol·licitud i les bases de participació a:
www.gencat.cat/treball      www.cambrescat.org      www.rsepime.cat

El termini per presentar la documentació, respondre el qüestinari i enviar la carta de compromís és del 19 de setembre
al 17 d’octubre.

PRÈVIA

Presentació
de les sol·licituds
de participació
al programa

INICIAL

Diagnosi
de la situació
de l’empresa

1 mes

PLANIFICACIÓ

Detecció
i planificació
de les accions
de millora

1 mes

EXECUCIÓ

Desenvolupament
del Pla de millora

9-12 mesos

TANCAMENT

Diagnosi final

Accions
de comunicació

1 mes

ACOMPANYAMENT EXTERN EN TOTES LES FASES DEL PROCÉS
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GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE


