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El Context
Anna Bolaños i Josean Lavado
Secretaria Tècnica dels Cicles “Ètica aplicada a empreses i organitzacions”
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Tres anys de trajectòria... I un objectiu

Cicle I (2014-15). Diàlegs

Cicle II (2015-16). Tallers

Cicle III (2016-17). Benchmark
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Millorar 

l’aplicació de 

l’ètica 

a les nostres 

empreses i 

organitzacions



Cicle I (2014-15). Diàlegs
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Tres tallers
amb  l’acompanyament i direcció acadèmica

de la Dra. Begoña Román

Cicle II (2015-16). Tallers
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Diàleg

Lluís Bassat, empresari i creatiu
Domingo García-Marzá, catedràtic Ètica, UdV



Amb qui?
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Relatories

Vídeos

Accions i indicadors

• Documentació Cicle Diàlegs web Palau Macaya: http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/ca/-/etica-aplicada-a-las-empresas

• Documentació Cicle Diàlegs web Fundació Factor Humà: http://factorhuma.org/ca/participa/dialogos

Productes

http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/ca/-/etica-aplicada-a-las-empresas
http://factorhuma.org/ca/participa/dialogos


Accions i indicadors
Exemples

Accions Indicadors

Adhesió a principis prescriptors d’ètica, 

certificacions (Pacte Mundial, Manifest Factor 

Humà, etc.)

 Informes de progrés.

Creació d’infraestructura ètica: òrgans de 

participació, promoció, recepció de queixes, 

resolució i seguiment, codi ètic, comitè d’ètica, 

àrea/persona referent (gestor ètic, defensor dels 

grups d’interès, síndic, ombudsman, etc.), 

quadre d’indicadors clau d’ètica, portal de 

transparència, etc.

 Relació d’òrgans creats i número de 

persones amb assignació de rols i 

responsabilitats sobre ètica (a diferents 

nivells).

 Nombre d’accions de sensibilització 

realitzades.

 Nombre de conflictes ètics 

rebuts/abordats/resolts.

Enquestes periódiques sobre nivell de 
coherència percebuda entre els valors (allò que 
diem) i la seva aplicació en el dia a dia (allò que 
fem); específic per a directius/ves i 
comandaments.

 Rànquing d’importància dels valors.

 Índex de coherència percebuda.

 Accions de millora identificades/ 

realitzades.
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Accions i indicadors
Exemples

Accions Indicadors

Accions de formació en ètica (general i 

específiques) per a directius i comandaments.

 Hores de formació/ persona.

 Avaluació de l’impacte.

Creació de grups de treball, espais de reflexió, 

participació i diàleg sobre ètica aplicada.

 Nombre de: reunions/ persones 

participants/ situacions analitzades/ accions 

de millora implantades.

Memòria/ informe anual amb contingut 

específic sobre ètica aplicada i el seu seguiment. 

Plans de millora.

 Memòria publicada.

 Informació evolutiva sobre el quadre 

d’indicadors clau sobre ètica.

Accions de seguiment ètic de proveïdors.  % del proveïdors analitzats.

 Accions de promoció ètica realitzades.

Incorporació d’agents externs en el mecanismes 

d’avaluació i millora de l’actuació ètica.

 Llistat/número d’agents incorporats.

 Resultats del procés d’avaluació.
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Compartint 
Bones 
Pràctiques
21 de març de 2017

Cicle III (2016-2017). 

Bones pràctiques
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Sessió de 
Cloenda
14 de juny de 2017

• Sector empresarial: DKV Seguros “Corresponsables i Eco-
amics” -Sílvia Agulló i Daniela Toro.

• Administració pública: Generalitat de Catalunya “Codi de 
Conducta d’alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat” -
Meritxell Masó i Olinda Anía.

• Sector Universitari: Universitat de Barcelona “Elaboració del 
Balanç del Bé Comú” -Maurici Romero i Marta Rodríguez.

Taula Rodona amb els agents econòmics.



Compartint 
Bones 
Pràctiques
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La sessió d’avui
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10h-10.45h Presentació de bones pràctiques

• Sector empresarial: DKV Seguros “Corresponsables i Eco-amics” -Sílvia 
Agulló i Daniela Toro.

• Administració pública: Generalitat de Catalunya “Codi de Conducta 
d’alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat” - Meritxell Masó i 
Olinda Anía.

• Sector Universitari: Universitat de Barcelona “Elaboració del Balanç 
del Bé Comú” -Maurici Romero i Marta Rodríguez.

10.45h-11-45h Tallers paral·lels

11.45-13h Compartint resultats i aprenentatges

13h Cloenda

Agenda



Tallers paral·lels
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Àrea Clau 

de resultat

Descripció. Desenvolupament 

de la bona pràctica

Aspectes més importants per 

assegurar l’èxit

1 Lideratge i distribució de rols: 

lideratge, coordinació, 

execució...persones que participen 

en la iniciativa

 Qui ha participat i amb quin 

rol?

 El rol de lideratge, a quin 

nivell de responsabilitat 

organitzativa estava assignat?

 Calia més/menys participació? 

 ...

2 Recolzament organitzatiu 

(persones)

Quin recolzament s’ha tingut?:  

• a) des de la direcció? 

• b) de les diferents àrees?

...

Nom de la bona pràctica:

xxx
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Àrea clau 

de resultat

Descripció. Desenvolupament 

de la bona pràctica

Aspectes més importants per 

assegurar l’èxit

3 Recolzament organitzatiu 

(recursos econòmics)

 El projecte ha tingut els 

recursos econòmics 

necessaris?

 S’han prevists i reservat els 

recursos econòmics per a 

següents fases?

 ...

4 Comunicació interna

 S’ha comunicat el projecte de 

manera adient?

 Ha arribat la informació, en 

temps i forma, a totes les 

persones afectades o 

interessades?

 ...

Nom de la bona pràctica:

xxx
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Àrea clau 

de resultat

Descripció. Desenvolupament 

de la bona pràctica

Aspectes més importants per 

assegurar l’èxit

5 Comunicació externa

 S’ha difós externament la 

bona pràctica de manera 

adient?

 S’ha valorat quins eren els 

públics objectius i s’ha actuat 

en conseqüència?

 ...

6 Indicadors de seguiment

 S’han concretat indicadors per 

fer el seguiment de la bona 

pràctica?

 En cas afirmatiu, de quin 

tipus?

 ...

Nom de la bona pràctica:

xxx
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Àrea clau 

de resultat

Descripció. Desenvolupament 

de la bona pràctica

Aspectes més importants per 

assegurar l’èxit

7 Compensació/ reconeixement 

 S’ha entès la dedicació a la 

bona pràctica com a una cosa 

extra, a sumar a les activitats 

del dia a dia?

 S’ha incorporat als objectius i, 

en el seu cas, a la retribució?

 ...

8 La bona pràctica i el pas del 

temps

 Ha estat concebuda com a 

una acció puntual?

 Té importància estratègica?

 Hi ha condicionants que cal 

tenir en compte i preveure per 

mantenir-la i millorar-la?

 ...

Nom de la bona pràctica:

xxx
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Àrea clau 

de resultat

Descripció. Desenvolupament 

de la bona pràctica

Aspectes més importants per 

assegurar l’èxit

Altres (concretar)

Altres (concretar)

Nom de la bona pràctica:

xxx
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Conclusions i principals aprenentatges

 Xxx

 Xxx

 Xxx

Nom de la bona pràctica:

xxx



Compartint resultats i aprenentatges
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Moltes gràcies!
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