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0. Introducció 

 

Fins fa relativament poc no sabia què era la responsabilitat social corporativa (RSC), 

com moltes altres persones. La primera vegada que vaig escoltar parlar d’aquest tema 

va ser a la classe d’economia de l’empresa de 1r de Batxillerat, tot i que el professor 

només ens va fer una petita introducció. Uns dies després vam veure un documental 

que hi estava relacionat, i el que em va cridar l’atenció fou que hi apareixien imatges 

d’un país del tercer món en el que hi havien abocats residus electrònics de l’empresa 

Apple.  

 

Ja que és una empresa multinacional, coneguda i amb un cert prestigi, em vaig quedar 

pensant que el més segur és que no seria capaç de realitzar aquest acte en algun país 

desenvolupat. Però la pregunta que em faig és: no ho faria per les lleis mediambientals 

que hi ha en aquests països o perquè els consumidors tindrien una reacció negativa 

envers aquest tipus d’actuacions d’una empresa? 

 

Aquesta qüestió és el motiu principal pel qual he triat el tema de la RSC per al meu 

treball de recerca, ja que volia relacionar les empreses i el medi ambient, i la 

responsabilitat social consisteix en la integració activa i voluntària per part de les 

empreses de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions 

comercials i en les seves relacions amb els seus interlocutors. L’altra raó per la qual 

aquest tema em semblava interessant és que gran majoria de les persones estem 

conscienciades amb els problemes mediambientals que existeixen i les seves causes, 

però  pocs ens parem a pensar que les empreses també hi tenen una gran influència.  

 

L’objectiu d’aquesta recerca es veure com es comprometen les empreses amb el medi 

ambient i si la responsabilitat social corporativa provoca un efecte positiu sobre el 

medi ambient i en la imatge de l’empresa.  

 

Per assolir-lo, he estructurat el cos del treball en quatre apartats: en el primer, es parla 

del concepte de la RSC i el compromís empresarial amb el medi ambient; en el segon, 
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tracta la RSC a Espanya i els aspectes als quals els ciutadans donen més importància; al 

tercer parlo de l’aplicació de la RSC a la Generalitat de Catalunya; i a l’últim apartat he 

realitzat un treball de camp sobre el concepte de la RSC, realitzant enquestes per saber 

l’opinió dels consumidors i fent un estudi de les mesures mediambientals que pren una 

empresa química propera al lloc on visc.  

 

La metodologia que he seguit per realitzar el treball ha sigut, en primer lloc, veure un 

parell de vídeos que tracten sobre aquest tema i després començar a buscar 

informació a internet en diferents pàgines. També em van ser molt útils dos llibres de 

la biblioteca de la facultat de Dret de la Universitat Rovira i Virgili que tracten de 

l’aplicació mediambiental de la RSC. Quan vaig obtenir suficient informació del que em 

calia, vaig seleccionar aquella que necessitava i que tractava sobre el tema en què 

m’havia centrat per redactar el cos del meu treball. Considero que aquesta ha sigut la 

part amb la qual he tingut més dificultats perquè hi ha moltíssima informació sobre la 

RSC tant en l’àmbit mediambiental com en el social, la qual he hagut de llegir tota i 

escollir aquella que més s’adaptava a la meva recerca, i en alguns casos he arribat a 

llegir-me algun PDF de cinquanta pàgines del qual finalment no he utilitzat cap dada o 

informació. En acabar el marc teòric, vaig començar la part pràctica amb l’estudi d’una 

empresa que tenim a prop (BASF de Tarragona) i que té un impacte mediambiental 

important en el seu entorn. I, per últim, vaig realitzar les enquestes per internet i vaig 

recollir els resultats obtinguts en gràfics.  

 

Al llarg del treball, he anat dividint els apartats principals en diferents colors i 

ressaltant els conceptes importants perquè és una forma ràpida de trobar la 

informació que necessito, per fer una distinció més visual dels temes que tracto i per 

fer la seva lectura mes fàcil i amena. També he utilitzat recursos com les taules i els 

gràfics perquè és una manera força clara de presentar la informació.  

 

Espero que totes les persones que llegeixin el meu treball, en acabar de fer-ho hagin 

après alguna cosa nova sobre aquest tema.  
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1. Què és la responsabilitat social corporativa? 

1.1. Concepte de responsabilitat social corporativa 

Podem definir la responsabilitat social corporativa (RSC) com la integració activa i 

voluntària per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en 

les seves operacions comercials i en les seves relacions amb els seus interlocutors 

(treballadors, accionistes, inversors, etc.), amb l’objectiu de millorar la seva situació 

competitiva i el seu valor afegit.  

El concepte de Responsabilitat Social està relacionat amb la part de l’activitat 

autoregulada de les empreses, relativa a la millora de la societat a la qual pertanyen i a 

la preocupació pel medi ambient en el qual es troben. També forma part de 

l’anomenada “autoregulació”, segons la qual han de ser els propis subjectes que han 

de ser regulats els que dictin les normes a les quals han d’ajustar la seva conducta i 

controlar el seu compliment. Les dos manifestacions principals de l’autoregulació són: 

l’elaboració de Normes Tècniques per associacions de fabricants, i la Responsabilitat 

Social de les empreses. La Responsabilitat Social són normes elaborades per les 

empreses en matèries mediambientals o de drets humans, i que aquestes es 

comprometen a complir, però que no resulten jurídicament exigibles davant cap 

instància administrativa o judicial. Hi ha bastants estudis que posen de manifest que 

els codis de conducta voluntaris de les empreses solen ser absolutament ineficaços per 

sí mateixos: “es tracta més aviat d’operacions publicitàries per a vendre una 

determinada imatge d’empresa”, tal com expressa José Antonio Estévez Araujo, 

catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de Barcelona al seu article “Que no et 

donin governança per democràcia”, revista Mientras tanto, 108-109, tardor-hivern 

2000. 

En l’àmbit empresarial l’aplicació de la RSC afecta de manera positiva els resultats de 

les empreses i per això, cada cop més, un major nombre d’empreses apliquen 

tècniques de Responsabilitat Social Corporativa. Cal que aquesta responsabilitat 

s’expressi enfront dels seus propis treballadors i, en general, enfront de tots els 
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interlocutors de l’empresa que poden influir en el seu èxit.  

En un article de Milton Friedman de l’any 1970, Premi Nobel d’Economia i un dels 

economistes més influents en l’economia mundial dels últims 40 anys, deia que si els 

administradors d’una corporació dediquen diners a responsabilitats socials, llavors 

estan carregant aquests costos sobre els grups d’interès de l’empresa, ja sigui reduint 

benefici dels accionistes, augmentant preu als clients o abaixant salari als treballadors. 

Això representaria l’expulsió d’aquests administradors, a no ser que la Responsabilitat 

Social Corporativa aportés algun benefici. Per això Friedman considerava més aviat que 

“per a una corporació, aquesta és una manera de generar clientela i renom comercial 

com a producte d’unes despeses que estan completament justificades en el propi 

interès de l’empresa”, per la qual cosa considerava en aquells moments que la RSC era 

una “pura façana hipòcrita”. Friedman acabà afirmant que “existeix una i només una 

responsabilitat social de l’empresa: utilitzar els seus recursos i comprometre’s en 

activitats dissenyades per a incrementar els seus beneficis en la mesura en què es 

mantingui dins les regles del joc; és a dir, comprometre’s amb una competència 

oberta i lliure sense engany ni frau”.  Milton Friedman també deia que això només ho 

poden fer empresaris que actuen en mercats monopolistes o oligopolistes, és a dir, per 

grans companyies que poden influir en els preus, i que la responsabilitat social no la 

poden practicar les petites empreses que actuen en mercats competitius. José Antonio 

Estévez Araujo també afirma en el seu article que les grans companyies que practiquen 

la RSC acostumen a traslladar a les seves subcontractes totes les violacions de drets 

laborals, sindicals i humans.  

1.2. El llibre verd 

La Unió Europea està interessada en la responsabilitat social de les empreses en la part 

que pot contribuir positivament a l’objectiu estratègic establert a Lisboa: “convertir-se 

en l’economia basada en el coneixement més competitiu i dinàmic del món, capaç de 

créixer econòmicament de manera sostenible amb més i millors llocs de treball i amb 

major cohesió social”.  

El llibre verd té com a objectiu debatre com la Unió Europea podria fomentar la 
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responsabilitat social de les empreses a nivell europeu i internacional, sobretot en 

fomentar el desenvolupament de les pràctiques innovadores, augmentar la 

transparència...  

1.3. Àmbits de la RSC 

En el concepte de RSC hem de distingir entre dimensió interna i externa. La dimensió 

interna fa referència a les pràctiques socialment responsables realitzades per la pròpia 

empresa, que estan relacionades  amb: 

 Gestió de Recursos Humans: es basa en les pràctiques responsables de 

contractació de personal, en particular les no discriminatòries (minories 

ètniques, treballadors més majors, dones, persones desfavorides i aturats 

de llarga duració). Pel que fa a l’aprenentatge, les empreses han de 

contribuir a definir millor les necessitats de formació mitjançant una 

associació amb els agents locals que dissenyen programes d’educació i 

formació. 

 Salut i seguretat en el lloc de treball: a mesura que augmenten els esforços 

per millorar la salut i la seguretat en el lloc de treball i la qualitat dels 

productes i serveis que s’ofereixen, es multipliquen les pressions per a que 

en el material promocional de l’empresa es mesuri, documenti i comuniqui 

aquesta qualitat.  

 Adaptació al canvi: són poques les empreses que no necessiten una 

reestructuració, sovint acompanyada d’una reducció de plantilla; 

reestructurar des d’un punt de vista socialment responsable vol dir 

equilibrar i tenir en compte els interessos i les preocupacions de tots els 

afectats pels canvis i les decisions.  

 Gestió de l’impacte mediambiental i dels recursos naturals: la disminució 

del consum de recursos i les emissions contaminants poden reduir l’impacte 

sobre el medi ambient; també pot resultar positiu per a l’empresa reduir les 

seves despeses energètiques i d’eliminació de residus i disminuir les 

despeses de descontaminació. L’àmbit mediambiental pot ser considerat 
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una base sòlida per al foment de la responsabilitat social de les empreses.  

La dimensió externa fa referència als aspectes que van més enllà de les pràctiques de 

la pròpia empresa. Les qüestions relatives a la dimensió externa de la Responsabilitat 

Social són: 

 Comunitats locals: la responsabilitat social de les empreses abasta la 

integració de les empreses en el seu entorn local, ja sigui a nivell europeu o 

mundial. Les empreses contribueixen al desenvolupament de les 

comunitats en les quals s’insereixen , proporcionant llocs de treball, salaris, 

prestacions i ingressos fiscals. L’establiment de relacions positives amb la 

comunitat local i la consegüent acumulació de capital social és important 

especialment per a les empreses no locals. 

 Socis comercials, proveïdors i consumidors (entorn específic): els efectes 

de les mesures de responsabilitat social d’una empresa també afecten als 

seus socis econòmics. Com a part de la seva responsabilitat social, 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: respecte a les activitats internacionals i les cadenes 

mundials de subministrament. Els drets humans plantegen problemes 

polítics, jurídics i ètics. El Llibre verd fomenta l’aplicació de codis de 

conducta en tots els nivells de l’organització i de la cadena de producció, i el 

diàleg i la formació contínua.  

 Problemes ecològics mundials (entorn general): com a conseqüència de 

l’efecte global de molts problemes mediambientals relacionats amb les 

empreses i al seu consum de recursos en el món sencer, aquestes són 

també part en el medi ambient mundial.  

 

1.4. Importància de la RSC 

Les empreses modernes no poden tenir com a únic objectiu l’obtenció de beneficis ja 

que la societat exigeix que adoptin un desenvolupament sostenible. 
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 Per als consultors, auditors i proveïdors adoptar criteris de transparència i 

d’ètica en els negocis és un bon indicador de la situació empresarial.  

 Des del punt de vista comercial, els clients valoren de forma molt positiva les 

empreses socialment responsables. 

 De cara als empleats, l’adopció per part de les empreses dels criteris de 

sostenibilitat reforça la consciència de cooperativitat. 

 La relació amb els clients, proveïdors i proveïdors de capital amplia el marc de 

serveis i productes que poden oferir les empreses i a més a més, és una forma 

de diferenciació de productes enfront als competidors que no integren valors 

de responsabilitat social en la seva gestió. 

 Quadre 1. Exemples de comportaments socialment responsables. 

 

La RSC origina confiança i millora la reputació de les organitzacions que la practiquen 

i es pot afirmar que té efectes positius en l’increment dels resultats econòmics. La RSC 

s’ha de considerar un avantatge competitiu de les empreses; la societat escollirà els 

productes oferts per una empresa que sigui responsable socialment i que tingui com a 

Empleats  Formació contínua 

 Treball en equip 

 Transparència i comunicació interna  

 Igualtat d’oportunitats i contractació 

responsable 

 Participació en els beneficis i en el 

capital 

Accionistes  Transparència informativa  

 Retribució del capital 

 Inversions ètiques  

Gestió de processos productius  Estalvi en el consum d’energia  

 No fer emissions contaminants 

Clients, proveïdors i competidors  Productes i serveis de qualitat 

 Col·laboració amb els competidors 

Comunitat local i comunitat global  Aportació al desenvolupament local 

 Col·laboració en projectes comunitaris 

 Subscripció a convenis internacionals de 

col·laboració 
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prioritat tenir cura del medi ambient, enlloc dels productes d’una altra empresa que 

no tingui en compte totes aquestes mesures. No té la mateixa finalitat ni pren les 

mateixes decisions, externes o internes, ni té els mateixos objectius , una empresa que 

assumeix la Responsabilitat Social enfront d’una empresa que no l’assumeix.  

Quadre 2. Diferències entre empreses socialment responsables i no responsables socialment. 

 

1.5. Estàndards vinculats amb la RSC 

Pacte Mundial de les Nacions Unides  

És un codi de deu principis als que voluntàriament se subscriuen les organitzacions, i 

que fan referència a temes de respecte pels drets humans, drets laborals, medi 

ambient i anticorrupció. 

Global Reporting Initiative (GRI) 

És un estàndard per a l'elaboració de la memòria social (també anomenada memòria 

de sostenibilitat o de responsabilitat social corporativa). Consta d'un seguit 

d'indicadors, i té diferents nivells en funció de la quantitat d'informació. Pot arribar a 

 Sense responsabilitat social Amb responsabilitat social 

Finalitat de 
l’empresa 

Obtenció de béns i serveis 
considerant només els preus de 
mercat 

Obtenció de béns i serveis 
considerant els beneficis i 
costos socials 

Recursos Els recursos són il·limitats per 
utilitzar-los 

Ús de recursos condicionat per 
qüestions mediambientals 
(majors limitacions en l’ús dels 
recursos) 

Decisions internes La direcció és l’únic element de 
decisió 

Tots els membres de 
l’organització poden 
participar. 

Decisions externes El mercat i l’administració 
pública són els únics que poden 
imposar la seva llei a l’empresa 

Qualsevol afectat per les 
accions de l’empresa ha 
d’influenciar-la.  

Objectius Augmentar els beneficis o el 
valor actual de l’empresa 

Diversos objectius no sempre 
conciliables ni econòmics. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Drets_humans
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Mem%C3%B2ria_social&action=edit&redlink=1
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ser auditable per terceres parts. Actualment és vigent l'anomenada versió G3. La 

primavera de 2011 és previst que es publiqui la versió G3.1, que inclourà canvis en 

drets humans, diversitat i altres aspectes poc tractats en la versió G3. S'han iniciat 

també els treballs de la versió G4, que serà la memòria social integrada amb aspectes 

financers. 

SA8000  

Pertanyent a Social Accountability Internacional (SAI), norma d'empresa que tracta 

temes de drets laborals i control del subministrament i la subcontractació. És 

certificable. 

SGE 21 

És l'únic estàndard al món que certifica globalment la RSC en tots els seu àmbits, i 

defineix un sistema de gestió. 

ISO 26000 

És una guia de bones pràctiques en RSC fou publicada el primer de novembre de 2010 

després de cinc anys de treballs. No té caràcter certificable i, per tant, no és un sistema 

de gestió. 

AA1000AS 

És una norma corresponent al paquet de directrius AA1000 que orienten en la 

verificació (o assegurament del terme anglès assurance) de la relació amb els grups 

d'interès i la verificació de la informació de les memòries de RSC a través d'ells. 

 

1.6. El medi ambient en la RSC 

La responsabilitat social corporativa mediambiental constitueix una actitud, una 

filosofia d’empresa i un valor afegit. La societat relaciona cada marca amb una imatge, 

i l’acceptació de la imatge dependrà dels valors tangibles i intangibles que tingui per al 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=SGE_21&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_gesti%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_26000&action=edit&redlink=1
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client.  La relació d’una empresa amb el medi ambient manifesta la seva honestedat, el 

seu compromís amb el planeta i els seus habitants, la seva moralitat i els seus valors. 

Aquests principis ajuden a millorar la reputació i la imatge corporativa de les 

empreses i originen una confiança per part dels clients.  

 

1.6.1. Les memòries de sostenibilitat  

Avui en dia és més freqüent que les grans empreses que han integrat el compromís 

social i ambiental en la seva política corporativa el donin a conèixer mitjançant la 

publicació de memòries de sostenibilitat. En són exemples empreses com Repsol, 

Iberia, Endesa, Gas Natural, Telefónica, Iberdrola, Vodafone, IKEA o BBVA.  

Els motiu que impulsa les societats a adoptar aquesta mesura són principalment un 

augment de la competitivitat que proporciona el fet de millorar la reputació i la 

imatge corporativa.  

És recomanable que les empreses reconeguin, mesurin i publiquin les qüestions 

ambientals en els comptes anuals i els informes anuals per tal d’informar de les 

despeses ambientals.  

El contingut de la Memòria de Sostenibilitat està format per: 

 Carta del President del Consell d’Administració: es presenta formalment la 

Memòria, els elements que la formen, es resumeixen els principals aspectes de 

la memòria i es reafirmen els compromisos socials, ambientals i econòmics. 

 Perfil de l’empresa: s’ha d’incloure una visió àmplia que integri tots els 

aspectes de l’organització de manera que la informació que es proporcioni sigui 

suficient perquè qualsevol dels seus destinataris pugui comprendre i avaluar les 

dades i els informes que contingui la memòria. 

 Resum dels indicadors: ha de ser suficientment precís de forma que es puguin 

realitzar conclusions de manera ràpida i ha de contenir les dades actuals, 
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passades i futures. 

 Objectius i estratègia: l’entitat ha de presentar els seus objectius i la seva 

estratègia per integrar els principis econòmics, socials i ambientals. 

 Política, organització i sistemes de gestió: s’inclouran les polítiques d’actuació 

de l’empresa, així com les iniciatives de caràcter voluntari de gestió per la 

protecció social i prevenció ambiental. 

 Actuacions i grau de compliment: informació precisa del grau de compliment 

dels objectius a través de la interpretació dels indicadors ambientals incloent 

una descripció de les actuacions ambientals de l’empresa. 

1.6.2.  Indicadors de l’Impacte Ambiental 

Els principis ambientals de la sostenibilitat estan relacionats amb els impactes de les 

actuacions que les empreses realitzen en els espais naturals com els ecosistemes, la 

terra, l’aigua i l’aire. Aquests principis són els més importants de la RSC.  

La forma de facilitar la informació sobre l’actuació ambiental de les empreses pot ser a 

través d’indicadors absoluts, relatius i normalitzats. Els relatius en relació a altres 

empreses o a la pròpia història de l’empresa; els normalitzats respecte a estàndards 

elaborats per diferents organismes o per la comunitat científica. Els indicadors 

ambientals són: 

 Matèries primeres: consum total de matèries primeres, indicar les matèries 

primeres reciclades i els residus d’origen industrial, percentatge de matèries 

primeres utilitzades que són residus... 

 Energia: consum directe d’energia, consum indirecte d’energia, incloure les 

fonts d’energia utilitzades per les operacions pròpies de l’empresa incloent la 

producció i distribució de productes energètics a altres organitzacions, 

iniciatives per utilitzar fonts d’energia renovables, etc. 

 Aigua: consum total d’aigua, extracció anual d’aigües subterrànies i superficials, 

percentatge de la quantitat anual renovable d’aigua, total d’aigua reciclada i 
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reutilitzada, aigües residuals, etc. 

 Biodiversitat: ubicació i extensió dels béns naturals, percentatge de superfície 

impermeable, anàlisis dels principals impactes en la biodiversitat derivats de les 

activitats, canvis ocasionats en els hàbitats naturals com a conseqüència de les 

activitats i operacions, etc. 

 Emissions i residus: emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO2, CH4, HFC...), 

indicadors dels totals específics dels gasos, utilització i emissions de substàncies 

reductores de l’ozó... 

 Quantitat total de residus: aigües i ecosistemes afectats de manera 

significativa pels abocaments d’aigua i residus líquids, s’han d’explicar els 

mètodes de classificació i valoració dels residus, abocaments de substàncies 

químiques, olis i combustibles importants, etc.  

 Proveïdors: actuació dels proveïdors en relació als aspectes ambientals dels 

programes i procediments de sistemes de gestió, impactes ambientals 

significatius dels principals productes i serveis, percentatge de components i 

productes que han sigut reutilitzats o reciclats... 

 Compliment: procediments judicials, administratius i multes associades a 

l’incompliment de convenis, tractats, declaracions d’aplicació internacional i 

normatives locals, regionals i nacionals associades a temes ambientals. 

 Transport: impactes ambientals significatius vinculats al transport. 

 General: despeses totals en materials. 

1.7. Avantatges de les empreses sostenibles 

Un cop elaborada la Memòria es presenta la necessitat de publicar-la. En fer-ho, una 

empresa busca un reconeixement social en la seva actuació, o tenen altres objectius? 

Quins beneficis té la publicació de les accions socials econòmiques i ambientals d’una 

organització? Els avantatges d’una empresa sostenible són: 
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 Reputació Empresarial 

 Capital humà 

 Majors ingressos 

 Major valor pels accionistes 

 Eficàcia productiva amb menors 

costos 

 Menors riscos 

 Diferenciació de producte 

 Diferenciació dels competidors 

Una empresa en la qual els processos productius es realitzin  respectant l’entorn i 

utilitzant les millors tècniques, té més valor que una altra que no ho faci, com passa en 

el cas de la contractació, formació del personal o la contribució a comunitats locals.  

El client que conegui quines empreses integren en les seves actuacions la 

sostenibilitat, preferirà sempre els productes elaborats per aquelles companyies que 

integrin aquests principis, i passa el mateix amb els competidors, que davant d’una 

empresa amb aquestes característiques, es veuran obligats a adoptar la responsabilitat 

social corporativa per no tenir un desavantatge comercial.  
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2. La responsabilitat social corporativa a Espanya 

Es nota que la situació econòmica derivada de la crisi actual i la incertesa que s’està 

vivint a Espanya, afecta directament a la reputació interna del país, incloent la 

reputació de les empreses espanyoles.   

La reputació d’una empresa engloba les percepcions que es tenen d’ella, és a dir, 

l’atractiu emocional que les persones senten per una empresa determinada en funció 

d’elements d’admiració i respecte, reputació reconeguda, bona impressió i confiança. 

La reputació d’un sector econòmic té un impacte en les percepcions de les empreses 

individuals.  
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2.1. El codi Olivencia 

L’any 1997 el Ministeri d’Economia va crear el Codi Olivencia amb l’objectiu de 

fomentar la transparència de les empreses espanyoles. Les recomanacions d’aquest 

codi són: 

 La necessitat de separar gestió i propietat de l’empresa i incorporar al Consell 

d’Administració una majoria de consellers independents, és a dir, que no 

estiguin vinculats a la propietat de l’empresa i que accedeixin al càrrec per ser 

professionals amb experiència i prestigi professional. 

 La missió dels consellers es basa en defensar els interessos de la societat 

fomentant la presa de decisions que millori la gestió de l’empresa i arbitrar 

mecanismes per fomentar la defensa dels interessos del petit i mitjà inversor. 

 Creació de comissions delegades de control  que hauran de garantir la funció de 

supervisió de l’òrgan d’administració. Aquestes comissions estan formades per 

consellers externs: auditoria, encarregada de la verificació de la comptabilitat, i 

retribucions, que haurà de supervisar la política de remuneració. 
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 És recomana un únic mandat de quatre o cinc anys. 

 Cap conseller ha de formar part de més de tres consells d’administració, i es 

recomana la retirada dels consellers als 70 anys. 

2.2. Comissió Aldama 

La Comissió Aldama fou constituïda l’any 2002 amb l’objectiu de fomentar la 

transparència i seguretat dels mercats financers i societats cotitzades. Els treballs a 

realitzar són: 

 Informar sobre el grau de compliment del Codi Olivencia dels consells 

d’administració de les societats cotitzades. 

 Donar major protecció i seguretat als accionistes i inversors, tenint en compte 

les relacions entre les societats emissores de valors i les persones físiques i  

jurídiques que els presten serveis professionals. 

 Augmentar la transparència dels mercats. 

2.3. Percepció de la RSC en les empreses espanyoles 

Per a les empreses, el coneixement i consolidació real del que significa polítiques de 

responsabilitat social corporativa dins del seu pla estratègic, és vital. Per això, Forètica1 

ha elaborat dos indicadors que tracten d’aproximar-se al grau de penetració del 

concepte en el sector empresarial espanyol. Els dos indicadors són la notorietat 

(coneixement del concepte de RSC) i la nitidesa (què significa per a les empreses 

aquest concepte). 

Quant a la notorietat, l’any 2010 el 60% de les empreses estaven familiaritzades amb 

el concepte de RSC: un 97,5% de les gran i mitjanes empreses d’Espanya i un 59,5% de 

les petites empreses. 

1Forètica és una associació d’empreses i de professionals de la RSC a Espanya l’objectiu dels quals 

és fomentar la gestió ètica i la responsabilitat social, dotant les organitzacions de coneixement i 

eines per desenvolupar un model de negoci competitiu i sostenible.  
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Quant a la nitidesa, les empreses espanyoles relacionen la RSC amb el compromís de 

l’empresa davant la societat, la relació dels directius amb els treballadors i el 

compromís amb el medi ambient i la seva sostenibilitat. 

En l’actualitat la crisi ha afectat directament a les activitats de les empreses i a la 

priorització o modificació de les despeses i inversions dins el pressupost de les 

empreses. Una de cada tres empreses espanyoles declara que ha deixat de realitzar 

activitats de RSC, mentre que més del 50% ha mantingut o incrementat les polítiques 

de RSC en el moment de crisi, utilitzant-la per sortir d’ella.  

Amb referència a la importància que tindrà la RSC en els pròxims anys, 8 de cada 10 

empresaris espanyols creuen que les polítiques de RSC tindran més rellevància en les 

seves activitats. 

Es penalitza la falta de responsabilitat social i mediambiental? 

Segons diversos informes de Forètica, un 84% dels consumidors afirma que estaria 

d’acord en rebutjar béns i serveis de les companyies que no tenen un comportament 

social o mediambiental adequat; el 80% rebutjaria comprar accions d’aquestes 

companyies; i el 72% no estaria disposat a treballar per a elles.  

De la mateixa manera, un 68% parlaria malament a familiars i amics sobre les 

companyies que presenten comportaments no responsables amb la societat i el medi 

ambient però un 49% estaria disposat a utilitzar mitjans que internet deixa a la seva 

disposició per criticar aquests comportaments i les grans empreses no estarien d’acord 

en manifestar-se contra les companyies que presenten comportaments inadequats.  

Per activitat econòmica, tots els sectors excepte els de l’industria Química i 

Telecomunicacions, presenten respostes positives a favor de no adquirir béns o 

serveis, no comprar accions i no treballar per les companyies amb comportaments 

inapropiats enfront la societat i el medi ambient.  

En general, s’observa que les empreses, tot i estar vivint moments d’incertesa 

econòmica, mostren una actitud de rebuig en contra dels comportaments 
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irresponsables amb la societat i el medi ambient. 

2.4. Qüestions més importants sobre la RSC 

Segons informes sobre els consumidors a Espanya, les qüestions sobre la RSC en les 

quals les empreses haurien d’insistir més són els drets humans (98%), la seguretat dels 

productes (98%), la seguretat i salut (97%), la igualtat de gènere (95%) i el preu dels 

productes (95%). 

Segons els informes sobre les pimes2 donen més importància als temes relacionats 

amb l’accés de les dones a càrrecs directius, i les grans empreses donen major 

importància a la publicitat i al màrqueting3.  

Per altra part, els assumptes menys importants per als consumidors són la integració 

dels immigrants a la societat espanyola, la deslocalització i la publicitat i el màrqueting. 

Pel tipus d’activitat econòmica, tots els sectors consideren prioritaris els assumptes 

relatius als drets humans i la seguretat dels treballadors en el lloc de treball.  

De la mateixa manera, un 94% dels consumidors considera que la contribució de les 

empreses al benestar de la societat espanyola és positiva.  També consideren que la 

informació aportada per les companyies sobre polítiques socialment responsables no 

és suficientment clara, precisa i detallada, i pensen que ometen informació rellevant. 

 

 

 

 

 

 

2Petites i mitjanes empreses. 

3 Cerca la satisfacció del consumidor combinant les següents polítiques o instruments: 

producte, preu, distribució i promoció (publicitat, venda directa, promoció de 

vendes, relacions públiques, etc.). 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Publicitat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3_de_vendes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3_de_vendes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Relacions_p%C3%BAbliques
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3. La responsabilitat social corporativa a Catalunya 

La Generalitat de Catalunya impulsa pràctiques socialment responsables vers el món 

empresarial i la ciutadania i, al mateix temps, integra les pràctiques pròpies de la RSC 

en la seva pròpia Administració. En aquest sentit, la Generalitat promou la cultura i els 

valors de la RSC a través de la iniciativa RSCat, en col·laboració amb les organitzacions 

empresarials i sindicals més representatives del territori. 

Els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya han anat incorporant 

estratègies de RSC. A manera d’exemple, des de l’any 2007, la direcció del 

Departament d’Interior de la Generalitat es va plantejar integrar en la seva gestió les 

polítiques de responsabilitat social corporativa. D'ençà d'aleshores aquestes polítiques 

s'han plasmat en les eines que conformen el Pla estratègic de responsabilitat social 

corporativa (RSC): el Pla ambiental (recull les accions desenvolupades en l’àmbit 

ambiental) i les Propostes de millora en l’àmbit social i econòmic (recull les accions a 

realitzar en l’àmbit social i econòmic).  

3.1. El pla ambiental 

Perseguint l’objectiu d’adoptar un model de gestió sostenible, es va elaborar el Pla 

ambiental, que regirà les actuacions ambientals del Departament d’Interior. 

L’objectiu del Pla ambiental és recollir les propostes de millora ambiental a implantar a 

les activitats i dependències del Departament per ambientalitzar la seva gestió interna 

i les instal·lacions. Dins de l’abast del Pla s’incorporen totes aquelles activitats 

desenvolupades pel Departament, així com tots els seus centres de treball i 

dependències que inclouen principalment edificis d’oficina, comissaries de Mossos 

d’Esquadra i parcs de Bombers. S’hi inclouen també l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya, l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes i el Servei Català de Trànsit, ja que, tot 

i ser organismes autònoms, depenen directament del Departament. 

El Pla ambiental està constituït per un total de 60 accions. Aquestes accions de millora 

proposades es troben agrupades en diferents blocs segons l’àmbit temàtic al qual 
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pertanyin, cada bloc correspon a una línia estratègica. Les 11 línies estratègiques són 

les següents: 

1. Sistematitzar la gestió ambiental del DIRIP4 

2. Ambientalitzar les compres i les contractacions 

3. Fer un ús responsable de l’energia i de l’aigua 

4. Reduir les emissions atmosfèriques 

5. Incorporar criteris de construcció sostenible 

6. Afavorir una mobilitat sostenible i eficiència en el transport 

7. Definir i implantar una estratègia de canvi climàtic 

8. Millorar la gestió dels residus 

9. Evitar possibles episodis de contaminació del sòl i/o de les aigües 

10. Adoptar mesures per reduir la contaminació lumínica 

11. Promoure la formació i sensibilització tant a nivell intern com extern. 

3.2. Les propostes de millora en l’àmbit social i econòmic 

Amb una plantilla de 20.000 persones i un pressupost de 1.300 milions d’euros anuals, 

el Departament fa una aposta voluntària de promoure un comportament de 

l’administració més transparent, més proper, més sostenible i més respectuós amb el 

medi ambient. Així, des de principi de l'any 2007 s'han encetat iniciatives com ara el 

Programa d’equitat de gènere, les cartes de serveis (que ens comprometen davant la 

ciutadania), el Pla Ambiental 2009-2011, la potenciació de la prevenció dels riscos 

laborals en els cossos operatius, la difusió de les finalitats a què es dediquen els 

ingressos procedents de les sancions de trànsit i la Loteria de Catalunya i l’aprovació de 

les bones pràctiques en la gestió de la despesa pública. 

Així mateix, el Departament ha establert un seguit de propostes de millora en l’àmbit 

social (recursos humans, seguretat i salut laboral, atenció als clients, innovació,  

 

4Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
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relacions amb el Síndic de Greuges, planificació estratègica, relacions amb 

l’administració i organismes vinculats a la protecció civil), i en l’àmbit econòmic 

(proveïdors i empreses contractades, relacions amb el Síndic de Comptes i bones 

pràctiques en la gestió de la despesa pública). 

Les accions de millora a nivell global són crear un comitè de responsabilitat social que 

impulsi, coordini i faci un seguiment de les actuacions que el Departament emprengui 

en aquesta matèria, elaborar una política de responsabilitat social del Departament i 

difondre-la entre el personal, elaborar una memòria de sostenibilitat del Departament 

seguint la nova guia G3 del Global Reporting Initiative  i fer-ne difusió tant interna com 

externa i subscriure els principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globalreporting.org/
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4. Estudi pràctic de l’aplicació de la RSC 

Les grans empreses han de tenir un paper important en la promoció i millora de la 

gestió responsable en les PIMES i donar-los suport en la adopció de pràctiques de la 

RSC. D’aquesta manera, cada cop un nombre més gran d’empreses multinacionals 

estan exigint dades i informació dels impactes mediambientals dels seus proveïdors. 

Les grans empreses que han sabut integrar la RSC plenament en la seva gestió 

estratègica , comencen a plantejar les exigències de la RSC al seus proveïdors no 

només com un mecanisme de seguiment i control, sinó també com una oportunitat 

per participar en el procés de producció.  

A continuació es presenten algunes de les principals empreses espanyoles que 

integren l’IBEX 35 i s’expliquen els compromisos de RSC que han aconseguit. 

 

4.1. Quins compromisos han aconseguit les principals empreses 

espanyoles? 

Banc Sabadell , S.A. 

Es dedica a la banca comercial, corporativa i de negocis globals, mercats d’inversió i 

banca privada. El compromís que ha assolit es que el codi de conducta per als 

proveïdors inclou el compliment dels deu principis del Pacte Mundial (socials i 

mediambientals).  

Banc Bilbao Vizcaya Argentinaria (BBVA), S.A. 

La companyia realitza la seva activitat en diverses regions geogràfiques. Les àrees de 

negoci són administració d’actius, banca privada, majorista, banca d’empreses i 

corporacions i plans de pensions. Els compromisos que ha assolit són els compromisos 

socials i mediambientals en contractes i sol·licitud de declaració del compliment dels 

principis del Pacte Mundial.  

Endesa, S.A. 

Es dedica a la creació, transport i venta d’energia elèctrica (tèrmica, hidràulica i 

nuclear) i a la distribució de gas natural. Els compromisos assolits són obligacions 

relatives a la seguretat, salut i aspectes mediambientals. 
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Gas Natural SDG, S.A. 

 La companyia es dedica a la generació elèctrica, subministrament, distribució i 

comercialització d’energia elèctrica i gas natural. El compliment de les condicions 

mediambientals i de qualitat, de la normativa en vigor de prevenció i riscos laborals, 

del codi ètic de la companyia i el desenvolupament de plans de seguretat i salut laboral 

són els seus compromisos adquirits.  

International consolidated airlaines group: Iberia 

L’activitat principal del a companyia és el transport de passatgers i de mercaderies. A 

més a més, realitza activitats de manteniment d’avions i l’assistència a avions i 

passatgers en els aeroports d’Espanya. El seu compromís és el compliment de la 

normativa en vigor en aspectes de qualitat, seguretat, laboral i medi ambient. 

Indústria de Disseny Tèxtil (INDITEX), S.A. 

Inditex és una companyia dedicada al disseny, producció i venta de roba, calçat i 

accessoris a través de les seves marques: Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, 

Massimo Dutti, Oysho, Zara home i Kiddy’s class. Els compromisos que ha assolit són 

els descrits en el codi de conducta per a fabricants i tallers externs: condicions de 

treball, compromisos mediambientals i seguretat i salut. 

MEDIASET Espanya Comunicació, S.A. 

La companyia obté els seus ingressos fonamentalment de l’explotació de l’espai 

televisiu de les cadenes de televisió que opera. Les seves activitats principals 

consisteixen en la creació, producció i distribució de programació per a la televisió. Els 

compromisos que ha assolit són en contractes  i compromisos socials i mediambientals 

(respecte de la legislació i foment de l’ús eficient dels recursos).  

Repsol YPF, S.A. 

Es dedica a l’exploració i desenvolupament de reserves de cru i gas natural, negoci de 

gas natural liquat, refinament, comercialització de productes petrolífers, química i gas 

natural liquat. Ha assolit compromisos en aspectes mediambientals (complir la 

legislació vigent en el país i les establertes en la normativa i pràctica interna de Repsol) 

i socials.  

Telefònica, S.A. 

La companyia es dedica a operar i oferir serveis de telecomunicacions. La seva activitat 

es desenvolupa en negocis de telefonia mòbil, telefonia fixa i televisió. Ha assolit 

compromisos ètics, de drets humans, seguretat i salut i aspectes mediambientals. 
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4.2. Estudi d’una empresa: BASF 

He decidit escollir aquesta empresa com a exemple pràctic perquè és propera al lloc on 

visc, té un impacte ambiental important i és curiós veure quines accions fa per reduir-

lo.  

Segons una entrevista a Erwin Rahue, conseller delegat de BASF Espanyola S.L. , afirma 

que BASF crea química per a un futur sostenible i que la química ajuda a utilitzar els 

recursos naturals de manera més eficient.  

Aquesta empresa segueix una estratègia anomenada “We create chemistry”. Els seus 

principis són: 

 Proporcionar valor afegit: la seva intenció es continuar reforçant el seu sistema 

de sinergies.  

 Innovar per a que els clients tinguin més èxit: pretenen centrar-se en les 

necessitats dels seus clients i satisfer-les d’una manera innovadora i sostenible. 

 Impulsar solucions sostenibles: consideren que en un futur la sostenibilitat 

serà un punt de partida per a noves oportunitats empresarials. 

 Constituir un millor equip: pensen que la clau per a contribuir a un futur 

sostenible és tenir col·laboradors compromesos i qualificats. 

Els valors de l’empresa són la creativitat, la responsabilitat, ser emprenedor i obert.  

4.2.1. Seguretat i medi ambient 

Gestió Responsible Care i auditories 

BASF segueix el sistema de gestió Responsible Care que comprèn normes, estàndards i 

procediments globals per la protecció del medi ambient, la seguretat i la salut. 

Periòdicament es realitzen auditories de Responsible Care per comprovar el seu 

compliment, rendiment i progrés. Publiquen els resultats de les àrees mediambientals, 

de seguretat i salut i avaluen els riscs en la investigació, producció i la logística, tenint 

en compte com podrien afectar a la seguretat, al medi ambient i a l’entorn.  

Durant les auditories avaluen els processos de protecció del medi ambient i 

estableixen accions de millora si no són capaços de minimitzar els riscos existents.  

Ús de l’aigua 

BASF utilitza l’aigua com refrigerant, dissolvent i agent de neteja, així com per produir  

matèries primeres. Reciclen el major cabal possible d’aigua amb l’objectiu de reduir el 

seu consum. Les aigües residuals són tractades per adequar el seu contingut en 
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substàncies orgàniques i nitrogen als estàndards legals abans de ser abocades al medi. 

Emissions atmosfèriques  

Controlen periòdicament les emissions a la atmosfera. A més de mesurar els gasos 

d’efecte hivernacle, també mesuren les emissions d’altre agents contaminants de l’aire  

com el diòxid de carboni (CO2), l’amoníac (NH3), la pols, els metalls pesants...  

Gestió de residus 

BASF evita la generació de residus en els seus processos. Quan això no es possible, es 

redueixen mitjançant processos de tractament o reciclatge.  

Protecció del clima 

BASF està compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic. Realitza contribucions 

amb els seus productes de protecció del clima i s’esforcen per continuar reduint les 

emissions al llarg de la seva cadena de valor afegit.  

Eficiència energètica 

BASF incorpora l’ús d’energies renovables i segueixen un sistema de producció 

integrada. L’energia, els residus i els productes flueixen d’una planta a un altra per a 

que puguin ser reutilitzades. 

Productes de protecció mediambiental 

BASF comercialitza productes que contribueixen a la protecció del medi ambient, com 

per exemple materials d’aïllament tèrmic per a la construcció i components de plàstic 

per a la indústria de l’automòbil. 

Transport eficient 

BASF vol construir en el seu centre de Tarragona una terminal ferroviària per al 

transport de mercaderies. D’aquesta manera, s’evitaria part del transport per 

carretera i es reduirien les emissions. 
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Medio ambiente, seguridad y salud  
Objetivos para 2020  Estado al cierre de 2012  

Energía y protección ambiental  

Mejora de la eficiencia energética en los procesos de producción2 (año de referencia 2002)  +35 %  +19,3 %  

Emisiones de gases de efecto invernadero por Tm de producto vendido (año de referencia 2002)  –40 %  –31,7 %  

Eliminación de quema de gas asociado liberado en la producción de crudo por Wintershall 
(objetivo 2012)  

100 %  100 %  

Emisiones de gases de efecto invernadero por cantidad y distancia de gas transportado (año de 
ref. 2010)  

–10 %  –22,1 %  

Agua  

Emisiones de sustancias orgánicas al agua2 (año de referencia 2002)  –80 %  –76,4 %  

Emisiones de nitrógeno al agua2 (año de referencia 2002)  –80 %  –87,3 %  

Emisiones de metales pesados al agua2 (año de referencia 2002)  –60 %  –56,8 %  

Extracción de agua potable para la producción (año de referencia 2010)  –50 %  –23,2 %  

Introducción de una gestión sostenible del agua en los centros de producción de zonas con estrés 
hídrico  

100 %  3,1 %  

Aire  

Emisión de contaminantes atmosféricos2 (año de referencia 2002)  –70 %  –63,1 %  

Transporte  

Accidentes de transporte por cada 10.000 envíos (año de referencia 2003)  –70 %  –57 %  

Producción  

Índice de tiempo perdido por lesiones por millón de horas trabajadas (año de referencia 2002)  –80 %  –48 %  

Índice de rendimiento en salud (objetivo anual)  >0,9  0,89  

Productos  

Evaluación de riesgos de todos los productos vendidos en el mundo por BASF en cantidades que 
superen la tonelada métrica anual  

>99 %  45 %  

2 Excepto la producción de petróleo y gas. 
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4.3. Opinió dels consumidors 

Els consumidors prefereixen comprar productes d’una empresa socialment 

responsable i que estigui compromesa amb l’entorn davant una empresa que no ho 

és. Un exemple en són aquests dos casos: 

1. El cas Nike: A finals de la dècada de 1990 i a conseqüència del treball 

d’investigació i sensibilització d’un gran nombre d’organitzacions socials, 

sortiren a la llum les condicions pèssimes de treball de les empreses 

subcontractades per la multinacional Nike a Amèrica Llatina i Àsia. Les 

denúncies sobre l’explotació laboral i treball infantil van aconseguir mobilitzar 

un gran nombre de consumidors, provocant una caiguda important de les 

vendes. 

2. El cas Nestlé: Després d’una campanya de Green Peace que tingué una 

repercussió massiva en les xarxes socials, Nestlé deixà d’utilitzar oli de palma 

procedent de la destrucció de boscos tropicals. L’empresa ha anunciat canvis 

en la seva política de gestió forestal afavorint la sostenibilitat a llarg termini, 

així com la protecció d’espais amb un valor ambiental elevat. 

 

4.3.1. Resultats de les enquestes 

Les preguntes de l’enquesta han sigut contestades per una mostra de població 

integrada per 40 persones de diferents edats.  

En el gràfic 1 observem que un 63% dels enquestats saben què és la RSC o n’han sentit 

a parlar.  
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Gràfic 1. 

 

En el gràfic 2 s’aprecia que en general els consumidors es fixen en el preu dels 

productes a l’hora de comprar-los, seguit d’aquells que es fixen en la marca. 

 

Gràfic 2. 
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En el gràfic 3 observem que un 48% dels enquestats no tornarien a comprar el 

producte anterior si s’assabentessin que ha estat fabricat sense respectar el med i 

ambient, un 35% no donaria importància a aquest fet i un 17% el tornaria a comprar. 

 

Gràfic 3. 

En el gràfic 4 la majoria dels enquestats consideren que les ONG’s són les empreses 

que tenen un menor impacte mediambiental i un 35% creu que són les PIMES. 

 

Gràfic 4. 
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En el gràfic 5 quasi tots els enquestats (97%) coincideixen en que és important que les 

empreses cuidin i respectin el seu entorn i un 3% no li dóna importància. 

 

Gràfic 5. 

En el gràfic 6 també la majoria dels enquestats començarien a tenir una imatge dolenta 

si una empresa coneguda aboqués residus a l’aigua sense tractar-los i un 3% no li 

donaria importància. 

 

Gràfic 6. 
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En el gràfic 7 veiem que la majoria dels enquestats pensen que les normatives 

mediambientals serveixen per frenar el ritme de deteriorament del medi ambient i un 

35% pensa que serveixen per preservar el medi ambient.  

 

 

Gràfic 7. 

 

En el gràfic 8 es va preguntar als enquestats què consideren més efectiu per preservar 

el medi ambient. Una majoria del 63% creu que l’Estat ha d’elaborar uns drets de 

contaminació limitats, un 20% pensa que a través de la informació de les etiquetes dels 

productes i de la RSC els clients han de poder adquirir lliurement els productes més 

respetuosos amb el medi ambient i un 15 % considera que l’Estat ha de regular les 

activitats econòmiques de manera estricta. 
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Gràfic 8. 

 

En el gràfic 9, els enquestats havien d’escollir entre dos productes que tinguéssin el 

mateix preu però estiguessin fabricats de manera diferent. Un 82% escollí aquell 

producte que no és de marca però que ha estat fabricat d’una manera menys 

contaminant però un 18% continua preferint adquirir un producte de marca 

independentment de com estigui fabricat. 

 

Gràfic 9. 
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Al gràfic 10 està representada la opinió dels consumidors sobre vuit empreses 

conegudes. Les empreses considerades més contaminants són BASF, Repsol, Enresa i 

Endesa i les considerades menys contaminants són El Corte Inglés, Zara (INDITEX), Port 

Aventura i BBVA. 

 

Gràfic 10. 
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5. Conclusions 

Podem extreure diverses conclusions d’aquesta recerca. La primera és que els 

objectius i els àmbits de la responsabilitat social corporativa encara no estan definits 

de forma clara i generen incertesa en les PIMES i els consumidors. La teoria ens diu 

que la RSC són els compromisos legals o ètics que assumeixen les empreses de manera 

voluntària per l’impacte que causen en el món que les envolta per reduir els danys que 

poden haver causat, però a la pràctica és evident que també ho fan per obtenir una 

millor reputació davant els consumidors, fet que els dóna un avantatge respecte les 

empreses que no han assolit la RSC. D’aquesta manera les empreses que no són 

socialment responsables corren el risc de quedar-se fora del mercat.  

Quant al tema de medi ambient dins la RSC, les empreses tenen diverses formes de 

millorar en l’aspecte mediambiental, com per exemple duent a terme els estàndards 

mediambientals existents (GRI, Pacte Mundial de les Nacions Unides, etc.) o reduint el 

consum d’aigua, d’emissions de gasos, afavorint el reciclatge i reutilització...  

La segona és que, a Espanya, no es dóna especial importància al tema del medi 

ambient en la RSC sinó que es consideren més importants els aspectes socials i de 

recursos humans.  

Un altra conclusió és que l’assoliment de la RSC està força distribuït entre les grans 

empreses espanyoles i multinacionals i els organismes públics, com per exemple el cas 

de la Generalitat de Catalunya que hem vist anteriorment.  

Dels resultats que he obtingut amb les enquestes es deixa veure clarament que la 

majoria de consumidors prefereixen adquirir productes d’empreses que no realitzin 

pràctiques contaminants sempre i quan no tinguin un preu massa elevat respecte les 

empreses que sí realitzen pràctiques contaminants, ja que el principal criteri que 

segueixen a l’hora d’adquirir-lo és el preu.  

El que volia descobrir amb aquest treball és si l’aplicació de la RSC millora la imatge de 

les empreses, però en el cas de la meva recerca no ha sigut així. Hem vist que 

l’empresa BASF té diverses iniciatives per millorar i reduir el seu impacte 

mediambiental, tant en l’atmosfera com en l’aigua i que any rere any ho va 

aconseguint, però tot i així les persones enquestades la situen entre les empreses que 

consideren més contaminants. Es pot donar el cas que la RSC aconsegueixi millorar la 

imatge de les empreses més contaminants, la qual cosa no impedeix que continuïn 

sent considerades com a contaminants. Aquest resultat també pot ser a causa que a la 

gent li sembla que les empreses del sector tèxtil (INDITEX, El Corte Inglés...) 

contaminen menys que les de productes químics, sense tenir en compte l’ús que se’n 

fa de productes químics en la coloració de la roba, per exemple. També la gent 

considera que empreses com Port Aventura contaminen poc, com si els llocs on es 
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consumeix contaminessin menys que els llocs on es produeix, és a dir, com si el 

consum no anés lligat a la producció en matèria mediambiental. 

És important remarcar que segons l’enquesta, en realitat millora la imatge que té la 

gent de les empreses que tenen cura del medi ambient, tot i que hi ha altres factors 

més importants al moment de decidir-se per unes o altres maques, com és el cas del 

preu. I, per contra, quan la gent s’entera de la contaminació produïda per una 

empresa, empitjora la imatge que té de la mateixa. També és destacable que la 

majoria de la gent confia més en l’establiment de drets de contaminació i regulacions 

estatals (78%) i són pocs els que confien en la RSC i el lliure mercat (22%) com a 

instruments efectius per frenar el ritme de deteriorament del medi ambient o per a 

preservar-lo. 
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6. Valoració personal 

Abans de començar amb l’elaboració del meu treball de recerca, tenia molt clar que no 

volia que fos massa llarg: volia centrar-me en un tema concret, tenia la intenció 

realitzar un treball fàcil de llegir i també fàcil de consultar sempre que es necessités 

informació sobre algun tema o alguna dada. Probablement per això la dificultat més 

gran que he tingut mentre el redactava ha sigut la selecció de la informació que més 

necessitava i em resultava útil. Com he dit abans, he tingut moments en que m’he 

arribat a llegir informes, PDF, pàgines web de les quals no he utilitzat cap dada o 

informació, i tot i que no és una pèrdua de temps (perquè també he après alguna cosa 

d’aquestes lectures), ha fet que si jo calculava que trigaria mitja hora en redactar algun 

apartat, s’acabés convertint en una o dues hores. De la mateixa manera, també he 

viscut el cas totalment contrari: potser llegia una informació de la qual no esperava 

que m’interessés res i finalment m’ha sigut molt útil.  

També han hagut coses que no m’han sortit com havia previst, ja que tot i haver 

elaborat una entrevista per fer-la a BASF Tarragona fa uns mesos, al final no ha sigut 

possible que la responguessin.  

Tot i aquestes dificultats, ara que el meu treball està pràcticament finalitzat, puc 

afirmar que estic satisfeta amb el resultat final. Abans de fer-lo considerava que no 

tenia gaire utilitat i, en el meu cas, quasi sense conseqüències acadèmiques (que no 

em pujaria ni em baixaria gaire la nota mitjana), però quan em poso a pensar, en 

realitat m’ha sigut útil per aprendre a fer una recerca, a aprendre a elaborar un treball 

que em pot servir de base per a treballs futurs a la universitat, a acceptar els 

suggeriments de millora que em feia el meu tutor, i finalment he après més sobre un 

tema del que només tenia una petita idea.  
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7. Agraïments 

En primer lloc, vull donar les gràcies a Ismael Fernández, el meu professor d’economia 

de 1r de Batxillerat, que va fer que aprengués molt sobre economia i que la veiés des 

d’un punt que considero molt interessant.  Va ser un professor que em donava 
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I per últim, no puc evitar fer una menció als meus amics i companys de classe amb els 
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ANNEXOS 

Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides 

Derechos Humanos 

 Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos proclamados en el ámbito internacional y 

 Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los 
derechos humanos. 

Normas Laborales 

 Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva; 

 Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u 
obligatorio; 

 Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil y 

 Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y la 
ocupación. 

Medio Ambiente 

 Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a 
problemas ambientales; 

 Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad ambiental y 

 Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
inofensivas para el medio ambiente. 

Lucha contra la corrupción 

 Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluyendo la extorsión y el soborno. 
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Resum de BASF dels últims deu anys

Millones de euros 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ventas y beneficios 

Ventas 33.361 37.537  42.745  52,610 57.951 62.304 50.693 63.873 73.497 78.729 

Resultado de explotación antes de 
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) 

5.110 7.685 8.233 9.723 10.225 9.562 7.388 11.131 11.993 12.516 

Resultado de explotación (EBIT) 2.658 5.193 5.830  6.750 7.316 6.463 3.677 7.761 8.586 8.976 

Resultado antes de impuestos 2.168 4.347  5.926  6.527 6.935 5.976 3.079 7.373 8.970 8.436 

Resultado antes de intereses minoritarios 976 2.133  3.168  3.466 4.325 3.305 1.655 5.074 6.603 5.222 

Resultado neto 910 2.004  3.007  3.215 4.065 2.912 1.410 4.557 6.188 4.879  

Gastos de capital, depreciaciones y amortizaciones 

Incorporaciones a inmovilizado material  
e intangible 

3.415 2.163  2.523 10.039 4.425 3.634 5.972 5.304 3.646 5.397 

De los cuales, inmovilizado material 2.293 2.022  2.188  4.068 2.564 2.809 4.126 3.294 3.199 4.215 

Depreciaciones y amortizaciones de 
inmovilizado material e intangible 

2.452 2.492  2.403  2.973 2.909 3.099 3.711 3.370 3.407 3.540 

De los cuales, inmovilizado material 1.951 2.053  2.035  2.482 2.294 2.481 2.614 2.667 2.618 2.850  

Número de colaboradores  

A finales de año 87.159  81.955 80.945  95.247 95.175 96.924 104.77
9 

109.14
0 

111.14
1 

113.26
2 

Media anual 88.167 85.022  80.992  88.160 94.893 95.885 103.61
2 

104.04
3 

110.40
3 

112.38
8 

Gastos de personal 5.891 5.615  5.574  6.210 6.648 6.364 7.107 8.228 8.576 9.089 

Gastos de investigación y desarrollo 1.105 1.173 1.064 1.277 1.380 1.355 1.398 1.492 1.605 1.746  
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Enquesta 
 

¿Sabes qué es la responsabilidad social corporativa?  

 Sí 

 No 

 He escuchado hablar de ello pero no tengo claro en qué consiste 

Cuando compras un producto, qué hace que te decidas a comprarlo:  

 Precio 

 Marca 

 Porque está de moda 

 Ninguna de las anteriores 

Si después de adquirir el producto anterior te enteras de que ha estado fabricado sin 
respetar el medio ambiente ¿lo volverías a comprar?  

 Sí 

 No 

 No le doy importancia 

De los siguientes tipos de empresas, ¿cuáles consideras que tienen menor impacto 
medioambiental?  

 Pequeñas y medianas empresas 

 Grandes empresas 

 ONG's 

 Todas por igual 

Si te dijeran que alguna empresa de prestigio mundial vierte sus residuos en el tercer 
mundo o contamina en otras partes del planeta, ¿dejarías de comprar sus 
productos?  

 Seguramente sí 

 No 

 No le doy importancia 

¿Crees que es importante que las empresas respeten y cuiden el entorno?  

 Sí 

 No 

 No le doy importancia 

Si dos productos, uno de marca y el otro no, tuvieran el mismo precio pero 
estuvieran fabricados de maneras distintas ¿Cuál de los dos elegirías?  

 El que se ha fabricado de una manera menos contaminante pero no es de 

marca 

 El que es de marca pero que se ha fabricado de una manera más contaminante 
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Si te dicen que alguna empresa que conoces vierte residuos en el agua sin tratarlos o 
contamina el aire, ¿qué imagen tendrías de ella?  

 Buena 

 Mala 

 No le doy importancia 

Consideras que las normativas medioambientales sirven para:  

 Preservar el medio ambiente 

 Frenar el ritmo de deterioro del medio ambiente 

 No tienen ninguna utilidad práctica 

¿De las siguientes empresas, cuáles consideras que contaminan menos?  

 Endesa 

 Zara 

 Port Aventura 

 Enresa 

 BASF  

 El Corte Inglés 

 Repsol 

 BBVA 

¿Y cuáles consideras que contaminan más?  

 Endesa 

 Zara 

 Port Aventura 

 Enresa 

 BASF 

 El Corte Inglés 

 Repsol 

 BBVA 

¿Qué consideras más efectivo para preservar el medio ambiente?  

 Que actúen las fuerzas de libre mercado. 

 Que a través de la información en las etiquetas de los productos y de la RSC los 

clientes puedan adquirir libremente los productos más respetuosos con el 

medio ambiente.    

 Que el Estado emita unos derechos de contaminación limitados.  

 Que el Estado regule las actividades económicas de manera estricta.  
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FITXES EMPRESES DE L’IBEX 35 
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