
 

Un i t at de Cone ixement  – Responsab i l i t at Soc ia l  Estratèg i c a   

Desembre  20 14  

 

 

factorhuma.org  -1- 

Fundació Factor Humà 

 

 

UUNN II TTAATT   DD EE   CC OO NN EE II XXEEMM EE NNTT   

RReessppoonnssaabbii ll iittaatt  SSoocciiaall  

EEssttrraattèèggiiccaa  ((RRSSEE))    
“Si la idea de justícia guiés les actuacions d’institucions i 

organitzacions, no serien necessàries grans teories prèvies sobre 

què és la justícia” 

Amartya Sen 
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Què és? 

 La Responsabilitat Social Estratègica (RSE) suposa integrar la 

responsabilitat social dins de l’orientació estratègica i la missió de les 
organitzacions amb una implicació decidida de l’alta direcció. D’aquesta 

manera la responsabilitat social deixaria de veure’s des del prisma del seu 
impacte filantròpic o comunicatiu i passaria a ser un element central que 
orientaria la presa de decisions.  
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 Si la tradicional responsabilitat social empresarial s’ha d’anar convertint 

en responsabilitat social estratègica, ha de correspondre a la seva nova 
posició en el nucli del negoci oferint indicadors mesurables i contrastables 
del seu impacte, és a dir, ha de passar a parlar el llenguatge del negoci. 

 L’abús de pràctiques qüestionables de greenwashing (rentat de cara 

ecològic) i la proliferació d’incongruències entre la pràctica efectiva de certes 
organitzacions i els principis recollits en els seus documents de social 
accounting ha fet entrar en crisi el model de responsabilitat social basat en 

el voluntarisme d’accions aïllades i en les memòries anuals. 

 La crisi econòmica també ha separat aquelles organitzacions per a les 

quals les pràctiques de responsabilitat social eren una exuberància tolerable 
en un període de vaques grasses, d’aquelles organitzacions que en tenien 

una concepció més estratègica. 

 Impacte de la Responsabilitat Social en l’estratègia: 

 A nivell d’estratègia corporativa, la RSE pot ajudar a discriminar 

quins sectors i activitats no són desitjables i no han d’entrar a 
formar part de la cartera de negocis d’una organització. Així 
mateix, també pot aconsellar les inversions en nous sectors 

atractius tant des d’un punt de vista de negoci com d’impacte 
social (negocis socialment responsables). 

 A nivell d’estratègia de negoci, la RSE pot contribuir a l’eficiència 
en l’ús de recursos (reciclatge, ús d’energies renovables) i també 

pot ser un element diferenciador de la competència en les 
característiques dels productes i serveis. Els clients i inversors 

cada cop tenen més presents factors de responsabilitat social en 
les seves decisions i penalitzen les pràctiques poc ètiques i 
irresponsables amb el medi ambient. 

Eines  

 Integració en la cadena de valor: si ens servim de la terminologia de 
Michael Porter per definir el model de funcionament estratègic d’una 

organització, veiem com la RSE és susceptible d’integrar-se en totes les 
activitats tant primàries com de suport de la seva operativa: 

 Primàries: logística d’entrada (bones pràctiques en els 
proveïdors), operacions (gestió responsable dels recursos, 

implicació dels treballadors i treballadores), logística de sortida 
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(prevenció del malbaratament, gestió dels residus, pla de riscos 

ambientals), màrqueting i vendes (publicitat responsable i no 
discriminatòria), i serveis postvenda (transparència informativa).  

 De suport: infraestructura de l’organització (acompliment de la 

legislació, relacions amb inversors i stakeholders), gestió dels RH 

(polítiques d’igualtat, gestió de la diversitat, foment de 
l’ocupabilitat), desenvolupament tecnològic (innovació 
responsable), i proveïments (criteri de compres responsables). 

 Teoria de les capacitats i SROI: al costat de les mètriques tradicionals 

com el ROI (Return of Investment), la RSE ha d’aportar mètriques noves 
com el SROI (Social Return of Investment). Davant la qüestió de com 
mesurar l’impacte social, una de les possibles vies es la Teoria de les 

Capacitats de l’economista i Premi Nobel Amartya Sen. Es basa en mesurar 
els canvis en el benestar i qualitat de vida de qui es beneficia de les accions 

en termes de les capacitats generades, és dir, de les combinacions 
d’alternatives que s’han obert per a les persones i comunitats de resultes de 
les accions socials. Es tracta d’un indicador altament estructurat i rigorós 

que ens permet mesurar aspectes objectius i subjectius, com les habilitats, 
béns i recursos generats per la RSE.  

 Marc legislatiu i regulatori: qui legisla es van obrint a aquesta nova 
concepció estratègica de la responsabilitat social amb noves iniciatives en 

procés d’implantació: 

 La modificació de la Ley de Sociedades de Capital, 

recentment aprovada, ha definit com a “indelegables” les decisions 
sobre estratègies fiscals de les organitzacions en la línia de 

combatre l’evasió i les estratègies d’optimització fiscal agressiva. 

 Un comitè d’experts impulsat pel Govern i la CNMV per millorar els 

codis de bon govern de les empreses ha proposat que el consell 
compti amb una comissió específica de RSC i govern corporatiu. 

 La nova estratègia de Responsabilitat Social Corporativa de 
la UE, aprovada pel Parlament europeu el 15 d’abril de 2014, 

pretén augmentar el nombre d’organitzacions que reporten el seu 
impacte social i mediambiental (actualment menys del 10%) 

establint-ne l’obligació legal per a organitzacions de més de 500 
persones empleades. La publicació d’aquestes dades mitjançant 
memòries s’ha d’ajustar a directrius ja establertes com la UN 

Global Compact o la ISO 26.000. 
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La dada 

Segons l'informe Voluntariado corporativo en España 2013, elaborat per 
l’Observatorio del Voluntariado Corporativo, el 70% de les organitzacions que 

promouen activitats de voluntariat asseguren que el sentiment de pertinença de 
les persones treballadores ha millorat. El 30% de les organitzacions 

enquestades afirmen que aquestes accions els ajuden a captar i retenir 
treballadors/es de talent. També incideixen sobre la capacitat de treballar en 
equip. Malgrat aquests resultats, el percentatge de persones empleades que 

col·laboren en aquestes activitats no arriba al 10% de la plantilla en la majoria 
d’organitzacions. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉS PARTICIPATIU 

 Tota la plantilla ha d’integrar conceptes de 

responsabilitat social des del convenciment i el 

sentiment de participació. La RSE no pot ser una 
llista tancada de recomanacions i prohibicions, ni 
tampoc un simple voluntariat de cap de setmana.  

 Obrir canals ascendents i descendents que 

permetin la participació dels equips. Tenen molt a 
dir en àmbits com el reciclatge, el malbaratament 
de recursos, l’eliminació de desplaçaments 
inútils, el coneixement de les problemàtiques 
locals... 

 

REDIFINICIÓ D’OBJECTIUS 

El primer pas és l’esforç conceptual de redefinir els 
objectius estratègics de l’organització en termes de 
RSE. La tendència incipient és la integració de la RSE 

al més alt nivell de decisió, com a comissió del 
consell d’administració. 
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L’experiència 

 

 Askora és una organització creada l’any 2005 que ofereix serveis de 

càtering, neteja i atenció a persones grans. Dóna servei a més de 6.000 
persones al País Basc amb una plantilla de 278 persones. 

 Al 2009, fruit d’una reflexió estratègica, decidí que la generació de 
valor per a clients i usuaris/àries havia d’anar lligada a una concepció 

estratègica de la responsabilitat social, que havia d’amarar el disseny dels 
seus productes i accions, sobretot tenint en compte que els seus serveis 

estan directament lligats a la salut com són l’alimentació i el benestar 
personal. L’any 2013 Askora fou guardonada amb el Premio Capital Humano 

a la Responsabilitat Social de les Empreses. 

 Els àmbits on s’articula aquesta estratègia de RSE són: 

 Alimentació: disseny de menús saludables i campanyes 
informatives sobre alimentació (fruita com a postres un mínim de 

3 dies per setmana, limitar la freqüència de plats molt calòrics, 
foment del consum de verdures, llegums i peixos, inclusió de 

productes ecològics, utilització de sal iodada).  

MEDICIÓ DELS RESULTATS 

 Introduir nous indicadors que mesurin l’impacte 
més enllà de les memòries anuals que solen 
incloure només inputs (inversió) i outputs 

(nombre de persones participants i beneficiàries). 
Hi ha un esforç conceptual en marxa per definir 
noves mètriques que capturin el SROI i l’impacte 
de la RSE sobre les capacitats (veure EINES). 

 Fer seguiment de les mètriques de participació i 

comunicar externa i internament els resultats de 
les accions. 

 Incloure en les enquestes de clima preguntes 

sobre la valoració de les polítiques de RSE. 
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 Hàbits saludables: per tal de promoure hàbits saludables entre 

la població, realitza al llarg de l’any campanyes de salut 
bucodental, informació sobre circulació vial i tallers de cuina. 

 Medi ambient i desenvolupament rural:  

 Foment del consum de productes ecològics per les seves 

qualitats nutritives i la seva contribució al manteniment del 
medi rural (ús de productes homologats per l’ENEEK – 

Consell d’Agricultura i Alimentació ecològica d’Euskadi). 

 Ús de productes de neteja que comptin amb el segell 

Ecolabel, l’etiqueta ecològica de la Comissió Europea. 

 Minimitzar els desplaçaments en la compra i transport de 

productes i establir pautes per a la gestió de residus i per 
evitar el malbaratament d’aigua. 

 Promoció de la cultural local: promoció de l’euskera i la seva 

incorporació en les relacions del dia a dia (la meitat de la plantilla 
és bilingüe i és un factor que es té en compte en la selecció). 
Promoció de la cultura tradicional i ús de cançons i jocs populars 

en les dinàmiques amb infants. Promoció de la gastronomia local 
en l’elaboració dels menús. 

 Acció social i màrqueting responsable: col·laboració amb 
entitats com la Federació Guipuscoana d’Esport-Adaptat (FGDA-

GKEF), Mensajeros de la Paz i Fundación Vicente Ferrer. Els 
productes promocionals i els obsequis estan vinculats a la 

sostenibilitat i el medi ambient. 

 

 

 L’organització de gestió d’autopistes i de telecomunicacions Abertis ha 

decidit integrar la sostenibilitat, l’ètica i la transparència en el nivell més alt 
de gestió i potenciar aquestes polítiques tot creant una comissió específica 

de Responsabilitat Social Corporativa dins seu consell d’administració, 
avançant-se a la possible legislació.  

 Davant el creixent pes i transcendència social que han pres aquestes 

qüestions, Abertis ha cregut vital centralitzar els esforços en una única 

comissió que pogués dedicar-s’hi en exclusiva, reforçant l'impuls envers la 
transparència i les bones pràctiques en la gestió. 
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 Segons Sergi Loughney, director de Relacions Institucionals, només 

aquelles organitzacions que actuïn segons els principis bàsics de la 
sostenibilitat tindran èxit en el futur. L’objectiu és que tota decisió del Grup 
(estratègies d’inversió, creixement o millores operacional) tinguin en compte 

el paper que l’empresa vol jugar en la societat. També es pretén que la 
iniciativa de crear una comissió específica inspiri a les filials la creació de 

comissions similars en els seus consells. 

 La comissió està formada per cinc membres: 3 dominicals (accionistes), 

un independent i un extern. La presideix Salvador Alemany, president 
d’Abertis. 

 Amb la decisió d’Abertis ja són tretze les organitzacions cotitzades a 
l’IBEX 35 que compten amb comissions similars. En la majoria de casos, la 

comissió rep el nom de “comissió de bon govern”, essent la segona 
denominació preferida la de “comissió de RSC”. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Felber, Christian. Dinero. De fin a medio. Barcelona: Deusto, 2014 

Seidman, Dov. How: por qué cómo hacemos las cosas significa todo en el 
trabajo y en la vida. Barcelona: Aguilar, 2013. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

“VIII Trobada del Grup de Responsabilitat Social i Sostenibilitat: píndoles 

formatives”. Fundació Factor Humà, 13/11/2013. 

Sessió de sis píndoles de formació amb l’assessorament tècnic dels nostres 
experts Anna Bolaños i José Antonio Lavado i amb l’aportació i l’intercanvi 

d’experiències de les organitzacions associades a la Fundació. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0506 

 

Foro Inserta Responsable 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10506
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10506
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És una plataforma de treball en xarxa i innovació social de la Fundació ONCE 

(integrada per més de 70 empreses, administracions públiques i escoles de 
negocis) que possibilita compartir pràctiques, eines i experiències que 
afavoreixin el desenvolupament de les polítiques de responsabilitat social, 

diversitat i discapacitat. 

http://www.foroinserta.es/foroInsertaResponsable.aspx 

 

DIRSE 

La Asociación Española de Directivos de RS és la primera agrupació professional 
de responsables de responsabilitat social a Espanya. El seu objectiu és 

conèixer, definir i delimitar amb rigor l’estat de la professió dels directius de 
responsabilitat social. Ha publicat el llibre digital i gratuït Repensar la 
responsabilidad social on analitza aquest nou perfil professional i en propugna 

el rol sistèmic dins les organitzacions. 

http://www.dirse.es/ 

 

Gestión Estratégica de la Responsabilidad Corporativa (vídeo) 

Xerrada de José Manuel Sedes García, Manager de Responsabilitat Corporativa 

de Vodafone, a l’EOI (Escuela de Organización Industrial) on exposa la 

necessitat d’ampliar els grups d’interès i els beneficiaris de l’activitat de les 
organitzacions més enllà dels tradicionals, ampliació que suposa un impacte 
directe en el potencial de creixement. 

http://www.youtube.com/watch?v=-FKzPKsmg4o 

 

Simón A. “Míster RSC quiere hacer negocio”. 5 Días, 24/11/2013. 

Les empreses han canviat la seva visió en el camp de la responsabilitat social, i 

han evolucionat de l’antiga filantropia a incorporar valors en l’estratègia. El nou 
perfil del director de RSC és el d’algú que coneix bé la companyia i el negoci. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1
0566   

 

http://www.foroinserta.es/foroInsertaResponsable.aspx
http://www.dirse.es/
http://www.youtube.com/watch?v=-FKzPKsmg4o
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10566
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10566

