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1. INTRODUCCIÓ
LA RESPONSABILITAT SOCIAL
La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) pot definir-se com la contribució activa i voluntària
de les organitzacions a la millora social, econòmica i ambiental amb l'objectiu de millorar la
seva situació competitiva i valorativa del mercat, alhora que aporten un valor afegit a les seves
activitats quotidianes.
L’RSE va més enllà del compliment de les lleis i les normes, donant per fet el respecte i
l’estricta aplicació d’aquestes. El compliment normatiu bàsic no es correspon amb l’RSE, sinó
amb les obligacions que qualsevol organització ha de complir simplement pel fet de realitzar la
seva activitat. Seria difícilment comprensible que una empresa al·legués activitats de RSE si no
compleix amb la legislació de referència per a la seva activitat.
L’RSE pretén buscar l'excel·lència en el si de l'empresa, atenent amb especial atenció als
diferents grups d'interès amb els quals manté relacions directes o indirectes al llarg de tota la
vida empresarial, mantenint al mateix temps la qualitat dels seus processos productius.
Sota aquest concepte de gestió empresarial s'engloben un conjunt de pràctiques, estratègies i
sistemes de gestió empresarials que persegueixen un nou equilibri entre les dimensions
econòmica, ambiental i social.
Els antecedents de l’RSE es remunten al segle XIX en el marc del cooperativisme i
l'associacionisme que buscaven conciliar eficàcia empresarial amb valors socials d'autoajuda,
autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. En l’actualitat, els seus màxims
exponents són les empreses d'economia social, per definició empreses socialment
responsables.

En aquest context, la Confederació de Cooperatives de Catalunya ha desenvolupat una
metodologia, RSE.COOP, que posa de manifest aquest aspecte que es dóna per fet entre les
organitzacions del món cooperatiu i que es va començar a gestar a partir de diverses
reflexions:
•
•

L'existència de paral·lelismes evidents entre la filosofia que promou la RSE i la identitat
cooperativa.
La necessitat de crear un instrument específic i comú que permeti mesurar la
responsabilitat social de les empreses, en aquest cas de l'economia cooperativa.
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•

El moviment cooperatiu sempre ha estat concebut com un mitjà de transformació
social. En aquest sentit, la metodologia RSE.COOP és una oportunitat única per al
cooperativisme d'erigir-se com un model econòmic de referència en la incorporació de
l’RSE.

RECOMANACIÓ
Per a més informació sobre responsabilitat social
empresarial consultar el Llibre verd de la Unió Europea.
Fomentar un marc europeu per la responsabilitat social de
les empreses. Brussel·les, 2001.07.18 COM (2001) 366 final.

ANTECEDENTS: EL PROGRAMA RSE.COOP
Entre 2004 i 2007, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, amb el suport de diferents
institucions catalanes i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa Comunitària EQUAL II
2004-2007, va desenvolupar el programa RSE.COOP, una experiència pilot per adaptar
l’economia cooperativa als canvis econòmics estructurals a partir de la posada en valor de la
responsabilitat social, intrínseca a la cultura empresarial d'aquestes organitzacions.
A través d'una innovadora metodologia, la presentació de la qual és objecte aquest manual, el
projecte va afavorir la implantació de polítiques de RSE a 39 cooperatives catalanes, que van
contribuir a:
•
•
•

Fomentar els valors de l’RSE a les empreses de l'economia cooperativa de Catalunya.
Reforçar els valors propis del model empresarial cooperatiu -solidaritat, transparència,
gestió democràtica ... - i convertir aquest model en paradigma d'empresa responsable.
Contribuir al desenvolupament sostenible i millorar la competitivitat en els mercats de
l'economia cooperativa, ubicant-la en una situació de legítima avantatge competitiva a
Catalunya en termes de Responsabilitat Social Empresarial.

A partir d'aquesta experiència, i amb la col·laboració de la Confederació Empresarial
Espanyola de l'Economia Social (CEPES), durant el mateix any 2007 es va transferir aquest
programa a totes les organitzacions de l'economia social de l’Estat espanyol.
A més, amb l'objectiu de reforçar i millorar els processos d'elaboració de les memòries de
sostenibilitat, es va establir un conveni de col·laboració amb el Global Reporting Initiative
(GRI).
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RECURSOS DE LA METODOLOGIA RSE.COOP
Des del llançament del programa s’ha anat elaborant materials addicionals amb l’objectiu de
facilitar la implantació de l’RSE.
•

Metodologia específica d'implantació de l’RSE.

•

Taula d'indicadors específics de l'economia social i la seva correspondència amb el
GRI.
Taula de 37 indicadors específics que donen resposta o mesuren el
compliment dels 7 principis que regeixen les organitzacions de
l’Economia Cooperativa. D’aquests 37, 13 són de nova formulació i 24
tenen correspondència amb un o varis indicadors de GRI. Els indicadors
de l’EC consensuats per representants de 17 organitzacions d’ES de
l’estat, complementen els indicadors principals i addicionals de GRI, i
suposen un valor afegit i diferencial per a les empreses de l’EC.

•

Programari de RSE per a l'economia social.
Eina digital que recull la metodologia i els indicadors de mesura de
la RSE específics per a l’Economia Social. El programari permet a
qualsevol empresa iniciar un procés d’implantació de polítiques de
RSE, monitoritzar anualment els resultats obtinguts, establir
objectius de millora i elaborar una memòria de sostenibilitat. Preveu dos nivell
d’aplicació, la bàsica i l’avançada.

•

Guia per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat GRI. Edició especial per a
l'economia social.
Edició especial per a l’Economia Social de la Guia de GRI per a
l’elaboració de memòries de sostenibilitat en petites i mitjanes
empreses. La guia inclou les aportacions específiques de l’Economia
Social (consells i indicadors). Aquesta guia ofereix un acompanyament en
la organització durant tot el procés d’elaboració de la memòria de
sostenibilitat i, per tant, d’implantació de l’RSE. Estructura i ofereix consell per
optimitzar i rendibilitzar el procés mitjançant una acurada planificació que, si es
sistematitza, pot esdevenir una estructura de treball perpètua però dinàmica subjecta
al creixement i canvis de l’empresa.
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•

Curs especialitzat de direcció d'empresa cooperativa a l'Escola de Negocis ESADE.
Curs especialitzat que té una triple finalitat: ampliar i actualitzar els
coneixements en les disciplines de direcció i gestió. Desenvolupar les
capacitats i habilitats directives pròpies de la gestió en l’entorn
cooperatiu. Crear un escenari d’interrelació en l’entorn cooperatiu.

•

Materials formatius sobre les funcions i responsabilitats del Consell Rector.
Blocs formatius en gestió societària: formació per a Consells Rectors a
l’Escola Aposta, que té per finalitat: professionalitzar els òrgans de
govern. Dotar de recursos a les persones que estan al cap de
l’organització. Millorar les habilitats professionals i personals del
col·lectiu de socis.

•

Cursos de formació tècnica a l’Escola Aposta, amb les vessants següents:
Formació certificada per GRI en l’elaboració de memòries de
sostenibilitat. Formació tècnica específica en resolució de conflictes, en
implantar mesures de conciliació, per elaborar plans d’igualtat
d’oportunitats, per millorar la situació mediambiental de l’empresa...
Formació per millorar les habilitats personals i professionals del
col·lectiu de treballadors, socis i no socis.

•

Metodologia per a la definició i implantació d'un pla d'igualtat d'oportunitats.
Fitxes que recullen la metodologia específica per a la implantació de
polítiques d’igualtat d’oportunitats a l’empresa cooperativa. Parteix d’un
diagnòstic de situació a l’empresa, i estableix accions de millora per
fomentar la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la cooperativa.
Elaborar el Pla d’Igualtat suposa un treball individualitzat a l’empresa, a
través de tres sessions de tutoria de tres hores cadascuna, en el cas de
comptar amb consultors experts.

•

Manual pràctic per a la conciliació de la vida personal i laboral.
Manual de polítiques de conciliació de vida personal i laboral en què es
recull la normativa i el marc legal de la conciliació, així com
experiències desenvolupades per les cooperatives del programa pilot, a
través dels plans individualitzats de conciliació aplicats a les empreses a
través d’una tutoria individualitzada. En els diferents capítols d'aquesta
guia podeu trobar les claus per afavorir l'equilibri del dia a dia de les
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persones de l'organització, és a dir, l'equilibri entre les seves necessitats personals i
laborals.
•

Manual d'intercooperació. La intercooperació com a via de desenvolupament
empresarial socialment responsable.
Recull les diferents fórmules jurídico-econòmiques d’intercooperació, en
el marc de la llei de Cooperatives de Catalunya: intercooperació
econòmica –amb o sense vinculació patrimonial, intercooperació mixta,
amb o sense objectius econòmics i intercooperació representativa. La
guia conté una introducció al règim jurídic i econòmic d’una cooperativa.

•

Guia de bones pràctiques cooperatives participants programa RSE.COOP.
Edició d’un recull de fitxes de les cooperatives del programa pilot, en les
quals es posen de relleu els principals impactes assolits a cada una de les
organitzacions.

•

Guia de bones pràctiques de responsabilitat social empresarial RSEurope.
Guia que recull d’una vintena d’experiències de RSE de diferents
empreses, entitats i organismes dels territoris de França, Itàlia, Portugal i
Catalunya.

•

Adaptació de la metodologia RSE.COOP per a l’elaboració de memòries de
sostenibilitat al nivell C i al nivell B.

•

Manual per a l’implantació de la metodologia RSE.COOP. Eines per a tutors/ores.

INFORMACIÓ
Els productes es troben a disposició de totes aquelles
organitzacions interessades, especialment de l'economia
cooperativa, al web www.rsecoop.coop
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OBJECTIUS DE LA MARCA RSE.COOP
El terme RSE.COOP defineix una metodologia d’implantació i, alhora, una marca que permet
reconèixer a les empreses i organitzacions de l’economia social que desenvolupen les seves
activitats en un àmbit de gestió socialment responsable.
Les organitzacions de l’economia cooperativa són agents econòmics i socials presents en tots
els sectors d’activitat que es caracteritzen per la seva finalitat i la seva manera diferent de fer
empresa, basant-se en els següents valors i principis:
Principi 1.

Primacia de les persones i de l'objecte social sobre el capital.

Principi 2.

Adhesió voluntària i oberta.

Principi 3.

Organització i cultura empresarial amb vocació de gestió participativa i
democràtica.

Principi 4.

Conjunció dels interessos dels membres usuaris i de l’interès general.

Principi 5.

Defensa i aplicació dels principis de solidaritat.

Principi 6.

Autonomia de gestió i independència respecte als poders públics.

Principi 7.

Aplicació dels excedents o de la major part dels mateixos en la consecució dels
objectius a favor de l'interès general, dels serveis als membres.

Aquest compendi de valors i principis suposen el fons i la forma en què les organitzacions de
l'economia social materialitzen la seva responsabilitat social en la mesura que:
•
•
•
•
•

Es fonamenten sobre els principis de solidaritat i en el compromís de les persones en
un procés de ciutadania activa i implicació en la comunitat.
Generen ocupació de qualitat, així com una millor qualitat de vida i proposen un marc
adaptat a les noves formes d'empresa i de treball.
Exerceixen un paper important en el desenvolupament local i la cohesió social.
Són un factor de democràcia i de generació de capital social.
Contribueixen a l'estabilitat i al pluralisme dels mercats econòmics.

Per tot això, les organitzacions de l'economia social són precursores de l’RSE, ja que
incorporen aquesta forma d'entendre la gestió empresarial en la quotidianitat.
La marca RSE.COOP, propietat de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, reconeix a les
empreses cooperatives que desenvolupen polítiques de gestió empresarial socialment
responsable i que publiquen una memòria de sostenibilitat d'acord amb els indicadors de GRI i
els indicadors específics estipulats per la mateixa economia social.
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CONDICIONS D’ÚS DE LA MARCA RSE.COOP, PUBLICITAT I REGISTRE
RSE.COOP és una marca propietat de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. El seu
dret temporal d'ús s'adquireix en virtut de resolució favorable emesa per la Confederació de
Cooperatives de Catalunya. Les empreses o entitats peticionàries podran presentar la seva
sol·licitud d'ús de la marca a la Confederació de Cooperatives de Catalunya a través d’una
declaració.

FIGURA 1. LOGOTIP DE LA MARCA
RSE.COOP

El dret d'ús de la marca RSE.COOP tindrà una vigència d’un any,
prorrogable per períodes de la mateixa durada, en les
condicions establertes en la sol·licitud de llicència.
La marca RSE.COOP es pot utilitzar en els catàlegs comercials,
publicitat, papereria i elements associats als productes i serveis
de l'empresa objecte de verificació en relació a la gestió
responsable.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya inscriurà en un registre a les empreses i entitats
que disposen del dret d'ús de la marca. Igualment, podrà fer difusió de les empreses i entitats
inscrites en aquest registre. La Confederació de Cooperatives de Catalunya es compromet així
mateix, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, a difondre i divulgar la marca
RSE.COOP amb l'objectiu de promoure el seu ús entre les organitzacions de l'economia social.

INFORMACIÓ
La sol·licitud d’ús de la marca RSE.COOP consta d’un procés
gratuït i el formulari de petició es troba disponible a
www.rsecoop.coop, així com a l’annex V.
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2. OBJECTIUS I CONCEPTES PRÀCTICS DEL
MANUAL
L'eficàcia de la metodologia RSE.COOP en la implantació de polítiques de responsabilitat social
empresarial en les empreses de l'economia social, indiferentment de la mida i del sector
d'activitat, es deu a la versatilitat d'aplicació de la metodologia.
Aquesta innovadora metodologia es basa en l'anàlisi de determinats compromisos relacionats
amb la gestió interna i externa de l'empresa, que permeten valorar la interrelació d'aquesta
amb els diferents grups d'interès, per definir posteriorment un pla d'acció.

Acompanyament tutor/a

Diagnosi

Pla d’acció
Accions complementàries:

Implantació pla d’acció

- Formació tècnica i
societària.
- Aplicació dels materials i
recursos addicionals.

Memòria de sostenibilitat

Marca RSE.COOP

FIGURA 2. METODOLOGIA RSE.COOP
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De la metodologia, cal d’estacar l’acompanyament en clau de tutories. La persona que realitza
aquest acompanyament pot ser assignada per l’organització d’entre les persones que
configuren la plantilla o bé pot tractar-se d’una persona aliena a l’organització però
especialitzada en implantació de polítiques de RSE.
En aquest sentit, el present manual està dissenyat per guiar i donar suport als tutors i tutores
que hagin d’acompanyar a les empreses de l'economia social en el procés d'implantació de
polítiques de RSE segons la metodologia RSE.COOP.
Així, el manual s'estructura en 4 parts, equivalents a les fases que componen la metodologia
RSE.COOP, en cadascuna de les quals es descriuen els principals aspectes que han de tenir en
compte els tutors/ores per aplicar correctament la metodologia.
A més, sempre que és possible, les descripcions de les fases s'acompanyen amb figures o notes
aclaridores pel que fa als instruments de suport disponibles o consells pràctics que facilitin el
treball de tutorització en el procés d'acompanyament de les empreses.

RECOMANACIÓ
Les diferents sessions de tutoria han de tenir una durada
màxima de 3 hores, considerat com el temps òptim de
treball.

INFORMACIÓ
El procés d'implantació de la metodologia RSE.COOP en
una empresa que s’inicia en la RSE pot tenir una durada
màxima de 15 mesos, essent la fase d’implantació del pla
de millora la que més temps comporta amb una durada
mitjana de 12 mesos.
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3. DIAGNOSI DE L’RSE
La primera fase Diagnosi de l’RSE té per objectiu analitzar la situació en què es troba
l'empresa. Aquesta anàlisi farà que l'empresa sigui conscient dels comportaments
responsables que ja té incorporats en el si del seu model de gestió empresarial, els quals serà
important potenciar, però també permetrà identificar aquells aspectes a millorar i sobre els
quals caldrà aplicar mesures correctores. La fase de diagnosi es durà a terme prenent de base
30 compromisos, que representen la declaració de principis que ha d'assumir l'organització.
El tutor o tutora serà l'encarregat de dur a terme la diagnosi de l’RSE, en relació als tres
paràmetres que la conformen: l'econòmic, l'ambiental i el social. Aquest serà un procés
d'acompanyament a l'empresa, amb la participació activa de les persones responsables de
l'organització mitjançant la realització d'entrevistes, que permetrà la reflexió i la investigació
interna dels processos de gestió implantats.
Durant aquesta primera fase, el tutor o tutora disposarà de dos instruments clau per a dur a
terme la diagnosi de la RSE de l'empresa:
Qüestionari de RSE: document que pauta la
recollida d'informació de l'empresa durant les
entrevistes amb les persones responsables dels
aspectes a analitzar, estructurat en els 30
compromisos a treballar per l'organització en el
marc d'implantació de l’RSE en la seva gestió.

FIGURA 3. QÜESTIONARI DE RSE

FIGURA 4. TAULA DE DIAGNOSI DE RSE
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Taula de diagnòstic de RSE: document final de la
fase de diagnosi, on el tutor o tutora haurà
classificat la informació recollida i analitzada,
segons si es tracta d'un aspecte a potenciar o
millorar de la gestió de l'organització.
Al final del document, el tutor/a haurà de
completar un petit text, com a conclusions de la
primera fase, on apuntarà els principals
compromisos que l'empresa haurà de treballar en
un futur per implantar la responsabilitat social
empresarial en totes les àrees de gestió.

RECOMANACIÓ
La primera fase s'hauria de realitzar en un màxim de 3
sessions: 2 sessions per a entrevistes amb els responsables
de l'empresa i 1 sessió de presentació de resultats de la
diagnosi

RECOMANACIÓ
El programari RSE.COOP disposa de dos apartats específics
d'avaluació de l’RSE pensats perquè les empreses puguin
realitzar una autodiagnosi: avaluació bàsica i avaluació
avançada.
Aquests dos mecanismes poden servir de referència als
tutors i tutores per obtenir informació necessària per
omplir el qüestionari i alhora, disposar d'una orientació del
grau d'implantació de polítiques de RSE en el model de
gestió.

INFORMACIÓ
Els documents complets del Qüestionari de RSE i Taula de
diagnòstic de RSE estan disponibles en els annexos I i II.

ELS COMPROMISOS I INDICADORS
Els instruments d'anàlisi i implantació de l’RSE integrats a RSE.COOP estan basats en 30
compromisos, vinculats amb els respectius indicadors, que permeten conèixer i quantificar el
grau de responsabilitat social de l'empresa.
Els compromisos RSE.COOP són una declaració de principis que ha d'assumir l'organització i
que defineixen de forma general les mesures que s'han d'adoptar en els àmbits econòmic,
social i ambiental per implantar una política de RSE.
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El tutor/a haurà d'analitzar el grau d'implantació del conjunt de compromisos, mitjançant la
informació disponible per part de l'empresa per a cada un d'ells segons els indicadors que els
constitueixen.
Els indicadors són valors específics de cada compromís analitzat, que permeten mesurar el
grau d'exactitud i de compliment del terme analitzat. Es caracteritzen per ser termes simples i
clars, i que en la seva pròpia expressió, contenen de manera inequívoca el sentit últim de la
seva utilització i de la mesura que documenten.
C0. Política de Responsabilitat Social Empresarial
Vector econòmic

Vector ambiental

Vector social

C1. Gestió empresarial

C7. Política i gestió ambiental

C17. Democràcia interna

C2. Ús dels recursos locals,
afavorint el desenvolupament
econòmic local

C8. Producció i gestió de
residus

C18. Diàleg i transparència
amb els grups d’interès

C9. Gestió de l’aigua

C19. Formació

C10. Gestió de l’energia

C20. Igualtat d’oportunitats

C11. Contaminació acústica

C21. Seguretat i higiene en el
treball

C3. Gestió de capital
C4. Sistemes de gestió
C5. Màrqueting responsable
C6. Innovació

C12. Contaminació
atmosfèrica

C22. Estabilitat de la plantilla

C13. Contaminació lumínica

C23. Condicions sociolaborals

C14. Afectacions en el sòl

C24. Conciliació de la vida
personal i laboral

C15. Informació i formació
ambiental
C16. Integració amb l’entorn

C25. Drets humans
C26. Satisfacció de la
clientela
C27. Intercooperació
C28. Comunitat local
C29. Empreses proveïdores i
empreses contractades
C30. Competència

FIGURA 5. COMPROMISOS QUE INTEGREN LA METODOLOGIA RSE.COOP
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El conjunt de compromisos, i amb ells els indicadors corresponents, es presenten al llarg de tot
el procés classificats segons els tres vectors en què s'estructuren comunament les accions de
responsabilitat social -econòmic, ambiental i social-, a partir de la concepció del terme de
desenvolupament sostenible com a espai de trobada de tres eixos dinàmics que interactuen
entre ells i es reforcen mútuament.
A més, el tutor/a ha de tenir en compte que per sobre del conjunt de compromisos, la
metodologia incorpora el Compromís 0. Política de Responsabilitat Social Empresarial, com el
principi marc que ha de disposar qualsevol empresa que tingui o estigui implantant una
estratègia de RSE i que es caracteritza per la seva intervenció en els tres àmbits d’aquesta.

RECOMANACIÓ
La implantació de l’RSE ha de ser un procés gradual i
ajustat, en el temps, a les necessitats i recursos de cada
empresa. Es recomana que en la fase de diagnosi es doni
resposta als 30 compromisos a fi de disposar d’una anàlisi
acurada, però el posterior pla de millora ha d’incloure un
nombre raonable de reptes que l’empresa pugui assumir,
per anar integrant en el temps i de manera sostenible nous
compromisos.

INFORMACIÓ
La definició específica de cada un dels 30 compromisos es
troba disponible a: annex III, apartat de l’eina al web
www.rsecoop.coop i a l’apartat sobre avaluació avançada
del programari RSE.COOP.
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LES PERSONES CLAU A ENTREVISTAR DINS DE L'ORGANITZACIÓ
En aquesta primera fase de la metodologia RSE.COOP, l'aspecte més destacat, a part del propi
balanç final que el tutor/a oferirà a l'empresa, són les entrevistes prèvies per recopilar tota la
informació necessària per dur a terme el mateix balanç de la situació de l'organització respecte
a la implantació de l’RSE.
Des d'aquesta perspectiva, dos són els aspectes importants que el tutor/a ha de tenir en
compte perquè la recopilació d'informació es desenvolupi amb les màximes garanties:
•

•

La idoneïtat de les persones entrevistades pel que fa a l'àmbit analitzat, de manera
que tinguin els òptims coneixements per donar resposta a les qüestions específiques
dels compromisos analitzats.
El nivell professional dins l'organigrama de l'organització, de manera que les persones
entrevistades tinguin accés directe a tota aquella documentació i informació que sigui
requerida.

Partint d'aquestes dues premisses, hi ha algunes persones clau dins d'una organització de
l'economia social que caldrà entrevistar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable de Responsabilitat Social.
Direcció o Gerència.
Màxim representant de l'òrgan social.
Responsable d'Economia i Finances.
Responsable de Recursos Humans.
Responsable de Qualitat.
Responsable de Medi Ambient.
Responsable de Comunicació.

RECOMANACIÓ
Abans d'iniciar les entrevistes amb les diferents persones
responsables de l'organització, és aconsellable que la
persona que lideri el projecte dins de l'empresa disposi
prèviament del qüestionari per analitzar-lo i assignar
quines persones són les més idònies per a respondre al
tutor/a les qüestions plantejades.
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RECOMANACIÓ
La mitja de persones entrevistades en una organització, és
variable en funció de la mida, habitua a situar-se entre 5 o
6 persones, de manera que és aconsellable intentar
agrupar les entrevistes en un o dos dies, com a màxim, per
optimitzar el temps de recopilació de la informació.

4. DESENVOLUPAMENT D’UN PLA D’ACCIÓ DE
RSE
La segona fase Desenvolupament d'un pla d'acció de RSE té per objectiu establir una
estratègia de millora temporitzada per a l'empresa en l'àmbit de l’RSE. D'aquesta manera, es
pretén que l'empresa disposi d'un llistat de mesures correctores que li permetin millorar o
potenciar aquells compromisos que es determinin en la diagnosi efectuada, per incorporar o
millorar el seu model de gestió empresarial basat en els principis de l’RSE.
El tutor/a serà l'encarregat d'orientar l'empresa en la tipologia d'accions que pot desenvolupar
per pal·liar les mancances existents o reforçar els punts forts de la seva estratègia empresarial
enfocada a la satisfacció dels seus grups d'interès.
L'acompanyament amb tutories, durant aquesta segona fase, es caracteritzarà per actuar com
una font d'informació o inspiració per a l'empresa en la definició del conjunt d'accions de
millora. Per tant, el bagatge professional del tutor haurà de ser ampli i divers, per facilitar en
tot moment a l'empresa diferents possibilitats de millora per a una mateixa situació en funció
del grau d'implicació, finançament i disponibilitat de recursos humans per part de la pròpia
empresa.

FIGURA 6. COMPROMISOS I PLA D’ACCIÓ DE RSE

Durant el desenvolupament d'aquesta segona fase,
el tutor/a disposarà d'un document base que
pautarà l'elaboració del pla d'acció de l'empresa
analitzada:
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Compromisos i pla d'acció de RSE: document en què s'estructurarà el pla de millora, establint
les diferents accions consensuades entre l'empresa i el tutor/a per a cada compromís acordat,
al mateix temps que també definirà el període d'implantació de cadascuna de les accions.

RECOMANACIÓ
La segona fase s'hauria de realitzar en un màxim de 2
sessions de treball presencials a l'empresa, per consensuar
les accions de millora i potenciar els compromisos a
desenvolupar durant la tercera fase.
La primera sessió de treball a l’empresa, per tal
d’optimitzar temps, podria coincidir amb la sessió de
presentació dels resultats de la diagnosi, ja que són dues
fases estretament relacionades.

INFORMACIÓ
El document base de compromisos i pla d'acció de RSE està
disponible en l'annex IV.

PROPOSTA INICIAL D’ACCIONS I APROVACIÓ PER PART DE L’EMPRESA
En el procés d'elaboració del Pla d'acció de l'empresa, el tutor o tutora ha d'exposar, a
l’interlocutor o interlocutors assignats per l'empresa en la primera sessió d'aquesta fase, una
proposta prèvia d'accions de millora a desenvolupar per sufragar les possibles mancances
detectades o potenciar els aspectes de la gestió empresarial existent valorats de forma
positiva.
El tutor/a haurà d'explicar una per una les accions proposades, de manera que aquestes vagin
sent discutides i validades de manera progressiva per la pròpia empresa. En aquest punt, el
tutor/a haurà d'estar preparat per oferir noves accions que copin noves expectatives o
necessitats de l'empresa i que puguin sorgir com a conseqüència del debat generat.
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A més, a mesura que les accions vagin sent consensuades i aprovades, el tutor/a haurà
d'establir conjuntament amb l'empresa el període d'implantació d'aquestes:
•
•

Curt: s'entén com aquelles accions que es podran realitzar o iniciar durant l’exercici en
curs.
Llarg: s'entén com aquelles accions que per menor necessitat d'implantació
s'executaran en un termini superior a l’exercici en curs o com aquelles accions que es
poden realitzar dins l’any vigent, però depenen de recursos econòmics externs.

Finalment, un cop consensuada per part de l'interlocutor o interlocutors de l'empresa la
proposta de pla d'acció presentada pel tutor/a, aquesta haurà de ser validada per la direcció
de l'organització, que serà l'encarregada de comprometre's amb la seva aplicació i integració
del pla d’RSE en el pla de gestió de l’empresa.

RECOMANACIÓ
En la definició de propostes d'acció, sempre serà ben
valorat, per part de l'empresa, que el tutor/a aporti
exemples d'accions realitzades per empreses del mateix
sector en l'àmbit analitzat.

RECOMANACIÓ
Durant el treball de preparació de la proposta de pla,
sempre estarà bé reservar o anotar aquelles accions de
millora que per endavant no semblen les més idònies, però
que poden ser útils per satisfer noves inquietuds que
puguin sorgir en la sessió de consens i validació per part de
l'empresa.
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EXEMPLES PRÀCTICS D’ACCIONS A IMPLANTAR
El ventall d'accions de millora que el tutor/a pot proposar a l'empresa és molt ampli i divers, a
conseqüència del gran nombre d'indicadors existents i de les característiques pròpies de
l'activitat analitzada.
A continuació s'apunten a tall d'exemple algunes de les accions més comunes a incorporar en
els plans d'acció segons els 30 compromisos avaluats:
•

•

•

•

•

•

Compromís 0. Política de responsabilitat social:
o Elaborar i implantar una política de responsabilitat social.
o Establir un sistema de seguiment i control dels indicadors de responsabilitat social.
o Establir, d’entre la plantilla de l’empresa, una persona responsable de
responsabilitat social.
Compromís 1. Gestió empresarial:
o Formalitzar un pla estratègic de l'empresa.
o Integrar la responsabilitat social en el pla estratègic empresarial.
o Definir i implantar d'un quadre de comandament integral de l'organització.
Compromís 2. Ús dels recursos locals, afavorint el desenvolupament econòmic local:
o Fomentar la contractació de proveïdors locals per reduir l'impacte ambiental de les
activitats.
o Crear un criteri de rendibilitat que permeti avaluar el cost disposat a pagar de més
per béns i serveis del territori.
o Incorporar un procés que permeti detectar amb una periodicitat determinada el
percentatge de les compres produïdes al territori.
Compromís 3. Gestió de capital:
o Implantar un sistema generador d'informació periòdica vinculada a la gestió de
capital, que faciliti la presa de decisions als òrgans de govern.
o Promoure la participació dels fons propis , incloent el capital social, en el conjunt
del passiu de l'organització destinant part dels excedents a fons irrepartibles.
Compromís 4. Sistemes de gestió:
o Definir i implantar un sistema de gestió de la qualitat.
o Incorporar la responsabilitat social en els processos oportuns del sistema de
gestió.
Compromís 5. Màrqueting responsable:
o Crear un procés que permeti analitzar i avaluar els continguts d'informació
(màrqueting i comunicació externa), en termes de coherència amb els valors de
l'organització.
o Definir un codi de conducta com a eina de comunicació que reflecteix el
compromís de l'organització amb els seus valors més importants.
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o

•

•

•

•

•

•

•

Incorporar un apartat de responsabilitat social en el pla de màrqueting de
l'organització.
Compromís 6. Innovació:
o Definir un sistema que permeti valorar la participació de la innovació en la
facturació de l'organització.
o Establir un sistema simple i eficient d'observar com està composta la xifra de
vendes en relació amb els nous productes incorporats cada any.
o Implantar un programari digital de desenvolupament i seguiment de la innovació.
o Crear un premi d'innovació a nivell intern de l'organització per fomentar el
desenvolupament de nous productes.
Compromís 7. Política i gestió ambiental:
o Fixar objectius de millora i programes de desenvolupament a partir de la
identificació i avaluació d'aspectes ambientals de l'activitat.
o Disposar d'un registre legislatiu ambiental propi.
o Elaborar una base de dades de control i seguiment d'indicadors.
Compromís 8. Producció i gestió de residus:
o Elaborar instruccions per a la gestió de cada tipologia de residus a partir dels
circuits interns de gestió definits.
o Elaborar un registre de seguiment de la gestió dels residus.
o Fomentar el reciclatge de residus mitjançant la compra/venda de subproductes.
Compromís 9. Gestió de l'aigua:
o Establir una sistemàtica de registre del consum d'aigua en l'activitat.
o Realitzar una auditoria d'aigües de les instal·lacions.
o Elaborar i implantar un pla d'estalvi d'aigua. Incorporar.
Compromís 10. Gestió de l'energia:
o Realitzar una auditoria energètica de les instal·lacions.
o Elaborar un pla de mobilitat in itinere i in labore de l'organització.
o Elaborar una base de dades de control i seguiment d'indicadors.
o Crear un decàleg de bones pràctiques en eficiència energètica a les instal·lacions
per al personal.
Compromís 11. Contaminació acústica:
o Adequar les activitats sorolloses als horaris de treball.
o Elaborar una sonometria de les instal·lacions, per verificar el compliment de la
normativa vigent.
o Aïllar mitjançant envans o zones tancades la maquinària productiva que generi
major soroll dins de les instal·lacions.
Compromís 12. Contaminació atmosfèrica:
o Realitzar una auditoria de CO2 o memòria d'emissions per identificar i quantificar
les emissions de gasos d'efecte hivernacle generades per l'organització.
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o
o

•

•

•

•

•

•

•

Dissenyar i implantar una estratègia de lluita contra el canvi climàtic.
Compensar les emissions de CO2 generades per l'empresa a través del finançament
de projectes sostenibles.
Compromís 13. Contaminació lumínica:
o Instal·lar llums amb fluxos de llum que no sobrepassin el pla horitzontal.
o Apantallar els llums exteriors per dirigir el flux lumínic a la zona a il·luminar.
o Substituir les làmpades de bola sense pantalla totalment opaca i reflectora.
Compromís 14. Afectacions al sòl:
o Implantar mesures de prevenció d'abocament de substàncies perilloses en el medi
durant el seu emmagatzematge i ús.
o Substituir substàncies potencialment contaminants per altres productes de
similars característiques i de menor impacte.
Compromís 15. Informació i formació ambiental:
o Incorporar sessions de formació ambiental per al personal en el pla de formació
anual.
o Elaborar un manual de bones pràctiques ambientals en el treball per difondre
entre el personal.
o Instaurar un mecanisme econòmic d’avisos quan el personal no faci una bona
pràctica implantada.
Compromís 16. Integració amb l'entorn:
o Establir un conveni de col·laboració amb una entitat local per a la preservació
activa d'un espai natural.
o Definir un decàleg de criteris d'integració paisatgística per a futures instal·lacions o
remodelacions.
Compromís 17. Democràcia interna:
o Definir i implantar un sistema de vot ponderat que asseguri la representativitat de
les persones sòcies en l'organització.
o Permetre que el personal amb més d'un any d'antiguitat participi en l'assemblea
general mitjançant la implantació d'un vot conjunt amb l'objectiu d'introduir-los
en el sistema cooperatiu.
Compromís 18. Diàleg i transparència amb els grups d'interès:
o Elaborar un mapa dels grups d'interès de la cooperativa.
o Crear nous canals de comunicació per possibilitar el diàleg bidireccional amb els
principals grups d'interès.
o Publicar una memòria de sostenibilitat periòdica informant de l'avaluació
empresarial.
Compromís 19. Formació:
o Elaborar un pla de formació anual adequat al perfil laboral de cada persona.
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o

•

•

•

•

•

Potenciar i incorporar la formació de les persones sòcies en el pla de formació
anual.
o Especificar el nivell laboral de les persones formades, així com el nombre d'hores
de formació realitzades dins i fora de l'organització laboral en la memòria anual de
formació.
Compromís 20. Igualtat d'oportunitats:
o Elaborar un pla d'igualtat d'oportunitats de la plantilla.
o Incrementar el percentatge de personal discapacitat per sobre del percentatge
establert per llei.
o Disposar d'una auditoria d'accessibilitat global de les instal·lacions.
Compromís 21. Seguretat i higiene en el treball:
o Realitzar una avaluació dels riscos psicosocials.
o Definir els aspectes que s'han de tenir en compte en l'adquisició de maquinària,
equips de treball o productes químics.
o Implantar un sistema de riscos laborals OHSAS 18001.
Compromís 22. Estabilitat de la plantilla:
o Potenciar una taxa d'ocupació estable, sense discriminacions i pròxima al territori.
o Establir una política de contractació basada en el diàleg amb els agents implicats i
amb una representació legal del personal.
o Fomentar la participació del personal en tots els processos de planificació de
l'empresa.
Compromís 23. Condicions sociolaborals:
o Estudiar l'establiment de prestacions socials al personal no exigides per llei.
o Reduir en la mesura que sigui possible la contractació temporal, la rotació i la
subcontractació.
o Implantar una sistemàtica de reunions periòdiques amb el personal destinat a
avaluar la satisfacció del treball i recollir les impressions del personal sobre les
tasques desenvolupades.
Compromís 24. Conciliació de la vida personal i laboral:
o Definir un sistema que permeti implantar explícitament mesures per a la
conciliació de la vida personal i laboral de les persones.
o Concedir als homes, en concepte de baixa per paternitat, deu dies més
(remunerats) dels que correspondrien per llei.
o Facilitar la connexió a Internet des de casa a tot el personal que ho demani per
fomentar la flexibilitat espacial.
o Definir un sistema de còmput d'hores laborals mensuals a manera que cada
persona les distribueixi en funció de les seves necessitats.
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•

•

•

•

•

•

Compromís 25. Drets humans:
o Incorporar un apartat de compliment dels drets humans en la política de
l'empresa.
o Adherir-se al Pacte Mundial de les Nacions Unides subscrivint els deu principis que
el conformen.
o Incorporar criteris de compliment dels drets humans en la contractació de
proveïdors.
o Implantar i certificar l'empresa segons la norma SA8000.
Compromís 26. Satisfacció dels clients:
o Establir una sistemàtica per avaluar periòdicament el grau de satisfacció dels
clients.
o Establir una sistemàtica que permeti conèixer el nombre de clients fidelitzats.
o Implantar un sistema de gestió de la qualitat ISO 9002 com a mesura de garantia
en els processos de producció.
Compromís 27. Intercooperació:
o Establir un conveni de col·laboració amb una altra organització per unificar dos
serveis complementaris, i oferir un servei integral.
o Crear una central de compres col·lectiva mitjançant l'agrupació amb altres
organitzacions que requereixin necessitats similars per optimitzar estructura i
recursos.
Compromís 28. Comunitat local:
o Definir un pla de patrocini i acció social de l'organització.
o Valorar el finançament a través d'entitats que promulguin la banca ètica o la
inversió socialment responsable.
Compromís 29. Proveïdors i empreses contractades:
o Comunicar als proveïdors i empreses contractades els compromisos adoptats en
matèria de RSE.
o Introduir requeriments ambientals i socials en les clàusules de contractació
d'empreses proveïdores i contractades.
o Establir un sistema de proveïdors i empreses contractades segons criteris
ambientals i socials.
o Definir un protocol de criteris de compra sostenible per a l'adquisició de nous
productes i materials.
Compromís 30. Competència:
o Establir un sistema d'avaluació i observació de les actuacions deslleials com a
mesura de prevenció de conductes contràries a la lliure competència.
o Participar en taules sectorials per definir línies de treball i desenvolupament
conjuntes del sector.
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RECOMANACIÓ
El ventall d'accions que l'empresa pot realitzar és molt
ampli, però serà imprescindible perquè la següent fase
d'implantació es desenvolupi sense presses i sense
problemes. Serà important que el tutor/a tingui present el
temps mitjà de desenvolupament de cadascuna de les
accions amb l'objectiu de no sobrecarregar l'empresa amb
massa actuacions que difícilment puguin ser aplicables en
el període establert de 12 mesos.

5. SESSIONS D’ASSESSORAMENT PER A LA
IMPLANTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
La tercera fase Implantació d'un pla d'acció de RSE té com a objectiu desenvolupar la totalitat
de les accions de millora acordades dins del període de durada acordat o fixat, per incorporar
o potenciar l’RSE en el model de gestió de l'empresa.
El tutor/a adquirirà en aquesta tercera fase un gran protagonisme,
a conseqüència de l'acompanyament que realitzarà a l'empresa
mitjançant la realització de sessions presencials on haurà
d’assessorar sobre la implantació de les actuacions incorporades en
el pla d'acció.

FIGURA 7. MODEL D’ACTA DE
REUNIÓ

•

En el desenvolupament d'aquesta fase, l'adaptació del tutor/a a les
necessitats diàries de l'empresa és un dels aspectes clau de l'èxit de
la metodologia treballada. El tutor o tutora haurà de mostrar
flexibilitat en el procés d'implantació de les diferents actuacions,
estant disposat a adaptar-se a qualsevol petició o necessitat
puntual que pugui sorgir en el dia a dia de l'activitat empresarial,
concretant-se principalment en:

Modificació del calendari establert per a la realització de les sessions pràctiques a
l'empresa, per puntes de treball de la mateixa activitat analitzada.
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•

Adaptació o modificació d'alguna de les actuacions descrites en el pla d'acció.

•

Incorporació de noves accions al pla d'acció que donin resposta a necessitats
detectades en el mateix procés d'implantació i degut a
modificacions dels processos de gestió de l'empresa.
Durant el desenvolupament d'aquesta tercera fase, el
tutor/a disposarà de dos instruments bàsics per
desplegar el pla d'acció de RSE de manera ordenada i
coherent:

Acta de reunió: document que el tutor/a haurà
d'utilitzar al final de cada sessió d'assessorament, per
FIGURA 8. CRONOGRAMA D’IMPLANTACIÓ
deixar constància dels treballs efectuats. D'aquesta manera el tutor/a descriurà els temes
tractats i els acords assolits, actuant com a instrument de seguiment del procés d'implantació
del pla d'acció.
Cronograma d’implantació d’accions de RSE: document que establirà el calendari de
realització de les sessions d’assessorament, a més de la temàtica a desenvolupar en funció del
pla d’acció acordat.
RECOMANACIÓ
La tercera fase s'hauria de realitzar en un màxim de 18
sessions de treball presencials a l'empresa, per poder
desenvolupar pautadament la totalitat de les accions
acordades en el període d'un any.
Les sessions presencials es preveuen realitzar
consecutivament cada dos o tres setmanes i és possible
l'ampliació o reducció del període segons les demandes de
l'empresa per necessitats del seu dia a dia.

RECOMANACIÓ
Per garantir un bon seguiment del desplegament del pla és
molt important que el tutor/a al final de la sessió elabori
l'acta corresponent, que permetrà a totes les parts fer un
seguiment dels treballs realitzats i acords assolits.
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INFORMACIÓ
Els documents base, acta de reunió i cronograma
d'implantació d'accions de RSE, estan disponibles en els
annexos VI i VII.

ELABORACIÓ D'UN CRONOGRAMA AMB LES SESSIONS A REALITZAR
En la fase d'implantació del pla d'acció de RSE, l'ordre, la constància i la sistematització del
desplegament de les accions és molt important per la seva bona execució.
Per aquest motiu, el primer pas que haurà de realitzar el tutor/a, abans de començar el procés
propi d'implantació de les accions, és elaborar un cronograma d'implantació d'aquestes,
distribuïdes al llarg de les diferents sessions presencials programades, generalment entre 15 i
18 sessions.
El cronograma d'implantació ha de contenir com a mínim la informació següent:
•
•
•
•
•

Data d’inici de la implantació.
Data final de la implantació.
Periodicitat de visites del tutor/a.
Llistat d'accions del pla de millora segons cada compromís a treballar.
Nombre de sessions presencials teòriques programades.

El cronograma d'implantació ha de ser omplert i validat per l'empresa segons la disponibilitat
dels recursos humans involucrats en cada acció i amb el suport tècnic del tutor/a durant la
primera sessió presencial de la fase d'implantació.
RECOMANACIÓ
En el cronograma és necessari incorporar, de manera
diferenciada, les accions a llarg termini, per així visualitzar
el futur treball que haurà d'exercir l'empresa una vegada
finalitzat el període en curs.
De la mateixa manera, també és recomanable diferenciar
de manera cromàtica les accions que es realitzaran a les
instal·lacions de l'empresa, amb l'assessorament del
tutor/a, d'aquelles que per especificitats de l'acció es duran
a terme en una altra ubicació i sense el tutor/a, per
exemple una formació especialitzada.
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DINÀMICA DE LES SESSIONS D'ASSESSORAMENT A L'EMPRESA
El contingut de les sessions presencials d'assessorament a l'empresa que haurà de realitzar el
tutor o tutora variarà molt en funció de l'àmbit a treballar, però en canvi seguiran dinàmiques
molt similars entre elles.
D'aquesta manera, es poden distingir tres parts diferenciades en la realització de les sessions
presencials d'acompanyament a l'empresa:
•

Pre-sessió: el tutor o tutora haurà de preparar tota la documentació necessària per
treballar l'acció de millora plantejada en el pla d'acció, en el cas que sigui una nova
acció, o haurà de revisar la documentació aportada o generada per l'empresa en
relació a una acció treballada en la sessió anterior, basant-se en els acords establerts
en l'acta de la sessió.

•

Sessió presencial: a l'inici de la sessió, el tutor/a ha d'aprovar, juntament amb
l'interlocutor de l'empresa, l'acta de la reunió anterior per validar el procés de treball.
A partir dels punts de treball establerts en l'acta, el tutor/a dinamitzarà la sessió de
treball verificant punt per punt l'estat dels acords establerts.
A mesura que es vagin analitzant els diferents punts, s'anirà desenvolupant de manera
continuada la sessió d'assessorament, incorporant nous punts de treball en aquells
casos que sigui necessari per l'evolució dels mateixos, per així implantar amb èxit
l'acció de millora que estigui desenvolupant.

•

Post-sessió: un cop finalitzada la sessió, el tutor/a haurà de realitzar una acta de la
reunió on s'especifiquen els temes tractats, els acords assolits, els participants i la data
de la propera reunió com a mecanisme de revisió i seguiment del procés
d'implantació. Aquesta acta haurà de ser enviada a l'empresa perquè la validi i, alhora,
disposi d'un justificant dels treballs que ha de desenvolupar per a la propera reunió.

RECOMANACIÓ
El nombre de persones participants durant les sessions
presencials variarà en funció de la temàtica a treballar,
encara que s'aconsella que en tot moment hi hagi present
l'interlocutor establert per l'empresa per tal de garantir
una major coordinació i eficàcia en el desplegament del pla
d'acció.
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RECOMANACIÓ
Les sessions d'assessorament han de ser aplicatives i
resolutives, de manera que el tutor/a haurà d'intentar
evitar que siguin merament informatives. D'aquesta
manera, també s'ha d'assegurar una major atenció dels
participants durant tot el temps.

EXEMPLE PRÀCTIC DE SESSIÓ D'ASSESSORAMENT
A tall d'exemple, a continuació es descriu el contingut bàsic d'una sessió d'assessorament per a
l'elaboració d'un Pla de Patrocini i Acció Social perquè el tutor/a visualitzi l'estructura bàsica,
els interlocutors i els principals temes de debat:
•

•

•

Objectiu: planificar i pressupostar anualment les accions de patrocini i acció social que
es faran per l'organització.
El tutor sempre ha de tenir clar a l'inici de la sessió d'assessorament l'objectiu de la
mateixa per poder guiar els participants de l'empresa a la consecució d'aquest.
Participants: representant del personal, responsable de finances i interlocutor de
l'empresa.
El tutor/a juntament amb l’interlocutor de l'empresa ha de determinar, en finalitzar la
sessió, quines persones del personal participaran en la següent sessió perquè aquestes
puguin preparar la documentació que creguin necessària o que sigui requerida pel
mateix tutor/a.
Descripció: aprovar l'acta de l'anterior sessió revisant la realització dels punts acordats
per part de tots els participants.
El tutor/a és important que dugui a terme aquesta acció, per tal de garantir un procés
continu de treball.
Dissenyar i estructura el Pla de Patrocini i Acció Social, que constarà de quatre fases:
o Anàlisi dels patrocinis i col·laboracions desenvolupades l'any anterior: s'ha de
fer un recull dels projectes patrocinats o als quals s'ha prestat algun tipus de
col·laboració (monetària o en espècies) en l'últim exercici amb l'objectiu de
visualitzar els àmbits d'actuació prioritaris i disposar d'un pressupost exacte o
orientatiu de la inversió realitzada.
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o

o

o

Fixació d'un pressupost anual: s'ha d'establir un pressupost general de la
inversió en patrocini i acció social per al pròxim exercici, s’establirà a partir del
càlcul del valor o càlcul de la inversió en patrocini i acció social de l'exercici
anterior i/o dels beneficis obtinguts.
Definició de les línies d'actuació prioritàries i assignació del corresponent
percentatge del pressupost: s'han d'establir els àmbits d'actuació prioritaris
del pla a partir de l'anàlisi realitzada i/o de l'opinió del personal de l'empresa, i
un cop definits s'establirà el percentatge econòmic que s'assignarà a cada un.
Definició dels criteris de selecció de projectes per a cada línia: es definiran, per
a cada línia d'actuació establerta, els criteris de selecció dels projectes que
disposaran de patrocini i/o acció social; com per exemple: entitats o figures
jurídiques que hi tindrán accés, prioritat de projectes presentats pel personal
propi, aspectes socials, ambientals i/o econòmics a complir, període de
sol·licitud...

El tutor/a ha de ser l'encarregat de pautar els punts a tractar en la sessió
d'assessorament per garantir la consecució de l'objectiu establert.
•

Redactar l'acta de la sessió amb els temes tractats i els acords assolits.
El tutor sempre ha de fer l'acta de la sessió d'assessorament perquè aquesta serveixi
de guia de treball per a tots els participants i com a justificant del treball dut a terme.

6. MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT
SEGONS EL MANUAL CAMINS DE GRI
PER L'ECONOMIA SOCIAL
La quarta fase Memòria de sostenibilitat segons el manual Camins de GRI té per objectiu
elaborar la memòria de sostenibilitat de l'empresa, permetent mesurar i comparar-se amb
qualsevol altra activitat mitjançant les premisses establertes per GRI, alhora que posarà en
valor la seva particular forma de gestionar l’organització, situant sempre a les persones per
sobre del capital.
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El tutor/a serà l'encarregat de guiar a l'empresa en l'elaboració de la seva, en la majoria de
casos, primera memòria de sostenibilitat on haurà de donar compte de l'acompliment en la
dimensió econòmica, ambiental i social, constituint un motor per a la millora continuada
d’aquesta.
En el transcurs d'aquesta fase, la participació del tutor/a se centrarà en l'assessorament sobre
el contingut i manera de recopilar la informació que constituirà la memòria de sostenibilitat i
en la supervisió del format i el redactat d'aquesta, per garantir la màxima qualitat i
transparència cap als seus grups d'interès.
Durant el desenvolupament d'aquesta quarta fase, el tutor o tutora disposarà de tres
instruments bàsics per orientar a l'empresa en l'elaboració de la seva memòria de
sostenibilitat:

•

•

Cicle preparatori per a l'elaboració de memòries
de sostenibilitat GRI: Manual per a organitzacions
petites i mitjanes - edició especial per a l'economia
social: publicació conjunta amb el GRI que ofereix
suggeriments sobre com acompanyar a una
organització de l'economia cooperativa en el
procés d'elaboració d'una memòria de
sostenibilitat.

FIGURA 11. CICLE PREPARATORI PER
L'ELABORACIÓ DE MEMÒRIES DE
SOSTENIBILITAT GRI

Eina de RSE: programari digital basat en la
metodologia RSE.COOP i que permet, a qualsevol
empresa, iniciar un procés d'implantació de
polítiques de RSE, monitoritzar anualment els
resultats obtinguts, establir objectius de millora i
finalment, disposar d'un primer esborrany de la
memòria de sostenibilitat.
FIGURA 12. EINA DE RSE PER L'ECONOMIA
SOCIAL
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•

Taula d'indicadors de l'economia social: relació de 37 indicadors que donen resposta o
mesuren el compliment dels set principis que
regeixen les organitzacions de l'economia social.

Aquests indicadors, consensuats per representants
de 17 organitzacions d'economia social de l'Estat
espanyol, complementen els indicadors principals i
addicionals de GRI i suposen un valor afegit per a
l'organització.

FIGURA 13. TAULA D'INDICADORS
ESPECÍFICS DE L'ECONOMIA SOCIAL I LA
SEVA CORRESPONDÈNCIA AMB GLOBAL
REPORTING INITIATIVE

RECOMANACIÓ
La quarta fase hauria de realitzar-se en un màxim de 3
sessions de treball presencials per poder guiar, a l’empresa,
en el procés de recopilació i redacció de la memòria de
sostenibilitat:
1 sessió per sistematitzar la recopilació de la informació.
2 sessions de revisió de continguts i assignació del nivell
d'aplicació.

RECOMANACIÓ
Una empresa de l'economia social hauria de reportar,
obligatòriament, informació dels 37 indicadors específics
de l'economia social. En funció de la seva disponibilitat,
obtindran un nivell de qualificació o un altre.
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INFORMACIÓ
La guia per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat GRI
es pot comprar al web del GRI: www.globalreporting.org
L'eina o programari es pot descarregar gratuïtament a
www.rsecoop.coop
La taula d'indicadors de l'economia social està disponible
en l'annex VIII.

DE L'RSE.COOP A UN PROCÉS MULTI-STAKEHOLDER DE L’ECONOMIA
SOCIAL
La Confederació de Cooperatives de Catalunya amb la col·laboració de la Confederació
Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) va dur a terme la transferència de la
metodologia RSE.COOP a totes les organitzacions de l'economia social de l’Estat espanyol.
En aquest context, i amb l'objectiu de reforçar i millorar els processos d'elaboració de les
memòries de sostenibilitat d'aquestes organitzacions, es va establir un conveni de
col·laboració amb el Global Reporting Initiave (GRI) per avaluar i treballar com posar en valor
els principis i valors de l'economia social, molt propers als de la pròpia responsabilitat social de
les empreses.
Fruit d'aquest conveni de col·laboració, es van programar tres workshops o processos de
participació, amb representants de les diferents organitzacions que conformen l'economia
social i també persones pertanyents als seus diferents grups d'interès, amb la finalitat
d'establir:
•
•
•

Com iniciar el procés d'elaboració d'una memòria.
Com redactar una memòria de sostenibilitat basada en la guia G3 de GRI i en els
principis que guien l'economia social.
Com el manual per a PIMES podia ajudar en aquest procés. De fet, per les
característiques de les empreses d'economia social, la majoria de mida petita o
mitjana, es va optar per utilitzar de material base el manual de GRI per a petites i
mitjanes empreses.

Com a resultat d'aquest procés multi-stakeholder de l'economia social, es va obtenir l'edició
especial per a l'economia social del Cicle preparatori per a l'elaboració de memòries de

Manual d’implantació de la metodologia RSE.COOP

35

sostenibilitat GRI: Manual per a organitzacions petites i mitjanes, que incorpora una relació
d'indicadors específics de l'economia social que permeten posar en valor la seva particular
forma de gestió, situant sempre a les persones per sobre del capital.
D'aquesta manera, el manual permet a una organització de base col·lectiva, participativa i
democràtica donar compte del seu acompliment com qualsevol altra empresa utilitzant els
indicadors GRI, i a més, com a valor afegit, donar compte de l'acompliment en relació als valors
i principis de l'economia social , mitjançant els indicadors específics establerts, així com poder
donar compte d'altres indicadors específics de la seva pròpia creativitat.

Indicadors GRI

Indicadors ES

Indicadors Empresa

FIGURA 9. VALOR AFEGIT DE LES ORGANITZACIONS DE L’ECONOMIA SOCIAL

DEFINICIÓ DELS CONTINGUTS SEGONS ELS PRINCIPIS GRI I L’ECONOMIA
SOCIAL
En la fase d'elaboració de la memòria de sostenibilitat de l'empresa, el tutor/a haurà
d’assessorar sobre els continguts bàsics perquè s’incorporin els principis de GRI i de l'economia
social.
D'aquesta manera, el tutor/a ha de tenir clar que la memòria de sostenibilitat ha de contenir,
com a mínim, les tipologies d'informació següents:
•

Aspectes generals de l'organització: l'empresa ha d'oferir informació sobre diferents
aspectes relatius a la seva estructura organitzativa i aspectes claus i estructurals de la
pròpia memòria:
o Estratègia i anàlisi.
o Perfil de l'organització.
o Abast i cobertura de la memòria.
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•

•

•

o Índex de continguts GRI.
o Índex de continguts de l'Economia Social.
o Verificació.
o Govern, compromisos i participació dels grups d'interès.
Informació sobre l'enfocament de gestió i indicadors d'acompliment: l'empresa ha
d'informar sobre les diferents dimensions de la responsabilitat social exposant com
gestiona l'àmbit econòmic, ambiental i social, ajudant-se dels diferents indicadors
definits per GRI.
Indicadors sobre l'enfocament en relació a l'economia social i els seus indicadors:
l'empresa haurà d'explicitar el valor afegit de la seva organització, l'enfocament de
gestió pel fet de ser una organització de l'economia social, així com els indicadors
específics que utilitza per fer el seguiment de gestió i informar sobre l'acompliment en
relació al compliment dels valors i principis de l'economia social.
Nivell d'aplicació: l'empresa haurà d'establir un nivell de qualificació de la seva
memòria perquè es reconegui que està basada en els criteris de GRI i en els principis
de l'economia social.

INFORMACIÓ
El tutor/a obtindrà més informació sobre el contingut
d'aquells apartats no específics de l'economia social en la
Guia G3 de GRI, que pot descarregar gratuïtament a
www.globalreporting.org.

RECOMANACIÓ
El tutor/a haurà de tenir en compte el Cicle preparatori per
a l'elaboració de memòries de sostenibilitat GRI - edició
especial per a l'economia social que ofereix una sistemàtica
per desenvolupar una memòria de sostenibilitat,
considerant els principis específics de l'economia social,
basada en 4 fases: preparació, definició, supervisió i
memòria.
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1. Estratègia i anàlisi
• Declaració del
màxim responsable
en la presa de
decisions de
l’organització sobre
la rellevància de la
sostenibilitat per a
l’organització i la
seva estratègia.
• Descripció dels
principals impactes,
riscos i oportunitats.

2. Perfil de
l’organització

3. Paràmetres de la
memòria

• Informació bàsica de
l’organització.

• Perfil de la memòria.
• Abast i cobertura.
• Índex de continguts
de GRI.
• Índex de continguts
d’economia social.
• Verificació.

4. Govern,
compromisos i
participació dels
grups d’interès
• Govern.
• Iniciatives externes.
• Participació dels
grups d’interès.

5. Enfocament de gestió i indicadors d’acompliment
Dimensió econòmica

Dimensió ambiental

Dimensió social

Informació sobre l’enfocament
de gestió

Informació sobre l’enfocament
de gestió

Informació sobre l’enfocament
de la direcció

• Objectius i compliment
• Política
• Informació contextual

• Objectius i compliment
• Política
• Responsabilitat de
l’organització
• Formació i sensibilització
• Avaluació i seguiment
• Informació contextual

• Objectius i compliment
• Política
• Responsabilitat de
l’organització
• Formació i sensibilització
• Avaluació i seguiment
• Informació contextual

Indicadors d’acompliment

Indicadors d’acompliment

Indicadors d’acompliment

Informació sobre l’enfocament en relació a l’economia social i els seus indicadors

Plantilla dels nivells d’aplicació
FIGURA 10. CONTINGUT D’UNA MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT GRI D’UNA ORGANITZACIÓ DE L’ECONOMIA SOCIAL
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ÚS DEL PROGRAMARI RSE.COOP
El programari o eina digital RSE.COOP per a l'Economia Social permet a l'empresa reflexionar i
autoavaluar la seva responsabilitat social a partir de les accions realitzades en el dia a dia,
facilitant-li la recopilació de la informació necessària per elaborar la memòria de l'organització.
El tutor o tutora ha de saber que l'eina RSE.COOP està estructurada en dues parts:
•

•

Marc teòric: apartat on es descriu de manera breu què és l’RSE, la metodologia del
programa RSE.COOP i com s'ha aplicat a la pròpia eina, així com els principals termes
incorporats.
Avaluació: apartat pràctic de l'eina on s'incorporen elements que faciliten a l'empresa
fer una autoavaluació en relació a la seva estratègia de RSE i recopilar informació
rellevant sobre l'evolució dels diferents vectors, que posteriorment permetran generar
un esborrany de la memòria de sostenibilitat i que l'organització pot adaptar
totalment.

De les diferents opcions que presenta l'eina RSE.COOP, en la fase d'elaboració de la memòria,
el tutor/a ha de tenir present l'apartat d'Avaluació perquè facilitarà, en gran mesura, la
recopilació de la major part de la informació necessària per generar la memòria de
sostenibilitat:
•

•

•

Organització: apartat que permet a l'empresa recopilar aspectes generals i rellevants
de l'organització, com ara l'organigrama, les dades de contacte, els principals
productes, etc.
Avançada: apartat que permet a l'empresa analitzar cadascun dels àmbits de l’RSE
mitjançant l'anàlisi detallada i continuada dels Indicadors de GRI i de l'economia social.
En aquest sentit, aquest apartat permet a l'empresa calcular de manera continuada els
indicadors necessaris per elaborar la memòria i estudiar la seva evolució mitjançant la
generació de gràfics.
Informes: apartat que permet a l'empresa generar un esborrany de la memòria de
sostenibilitat, presentada en un format flexible i que permet fer modificacions i
incorporant de forma estructurada els diferents elements requerits per fer una
memòria de sostenibilitat segons GRI.

En aquest sentit, l'eina RSE .COOP serà un suport per al tutor/a per obtenir d'una manera
ràpida un esborrany de la memòria de sostenibilitat, sempre que l'empresa hagi omplert, al
llarg de l'any o en el període establert, els diferents indicadors que incorpora i necessaris per a
l'elaboració de la memòria de sostenibilitat.
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RECOMANACIÓ
El tutor/a utilitzarà l'esborrany de la memòria de
sostenibilitat com un document preliminar, el qual haurà
de ser completat mitjançant les recomanacions de l'Edició
especial per a la Economia Social del Cicle preparatori per a
l'elaboració de memòries de sostenibilitat GRI: Manual per
a organitzacions petites i mitjanes.

NIVELLS D’APLICACIÓ DE LA GUIA
En l'última fase d'elaboració de la memòria, el tutor o tutora haurà de revisar el seu contingut
final juntament amb l’interlocutor o interlocutors participants, per tal de verificar l'exactitud
de la informació continguda.
A conseqüència d'aquesta revisió, el tutor/a haurà d’autoqualificar el nivell d'aplicació
corresponent de la memòria. S’estableixen dos sistemes de nivells de qualificació paral·lels
entre ells, són els següents:
•

Nivells d'aplicació GRI segons la guia
G3: el sistema ofereix una via
progressiva per desenvolupar,
ampliar i aprofundir en els
enfocaments de la presentació de la
informació en fases successives.
Alhora, permet als usuaris de la
memòria identificar en quina mesura
l'empresa ha aplicat els criteris
establerts per GRI.

FIGURA 11. NIVELLS D'APLICACIÓ GRI SEGONS GUIA G3

El sistema està conformat per tres nivells (C, B i A) on els criteris de presentació de dades
augmenten a cada nivell. Finalment, el tutor/a haurà de saber que hi ha dues opcions més
d'aplicació dels nivells d'aplicació GRI, a més de l’autoqualificació efectuada segons la pròpia
revisió:
o

Verificació externa: l'empresa pot demanar a tercers l’ opinió sobre
l’autoqualificació. Aquest procés permet incorporar al seu nivell el símbol "+".
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o

•

Comprovació GRI: l'empresa pot demanar a GRI que comprovi la validesa de
l’utoqualificació.

Nivells d'aplicació de les memòries de les organitzacions de l'economia social: el
sistema específic per a les organitzacions de l'economia social segueix l'esquema de la
guia G3. Planteja un treball progressiu per desenvolupar, ampliar i aprofundir en els
principis de l'economia social . El sistema de classificació, està conformat per tres
nivells (3, 2 i 1), incrementant de manera progressiva els requeriments d'informació:
o Nivell 3: 50% dels indicadors de la ES definits, incorporant com a mínim
un indicador de cada principi.
o Nivell 2: 75% dels indicadors de la ES definits, incorporant com a mínim
un indicador de cada principi.
o Nivell 1: 90% dels indicadors de la ES definits, incorporant com a mínim
un indicador de cada principi.

Finalment, el tutor/a ha de saber que també es pot dur a terme en aquest sistema, a més de
l’autoqualificació, una verificació externa efectuada per tercers, que es realitzarà
conjuntament amb la dels nivells d'aplicació de GRI segons la guia G3.

INFORMACIÓ
El tutor/a trobarà més informació sobre els nivells
d'aplicació a: la guia G3 i a la guia Cicle preparatori per a
l'elaboració de memòries de sostenibilitat GRI: Manual per
a organitzacions petites i mitjanes - Edició especial per a
l'Economia Social.

RECOMANACIÓ
El tutor ha d'informar a l'empresa sobre la possibilitat de
realitzar una verificació externa. La verificació externa
d'una memòria li atorga credibilitat i pot ser realitzada per
especialistes en auditories, per representants independents
o per grups d'interès.
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ANNEXOS
Manual d’implantació de la metodologia RSE.COOP en organitzacions de l’economia social
Eina per a tutors i tutores

42 Eina per a tutors/ores
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