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SSoosstteenniibbii ll iittaatt  aammbbiieennttaall  ii  RRHH  

"A la llarga la sostenibilitat serà cosa de RH: és part de com et 
veus com a organització i de com atreus els millors talents” 

Richard Kemp 
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Què és? 

ü La sostenibilitat ambiental és la capacitat de mantenir en equilibri els 
processos que consumeixen recursos i el sistema que els genera, de manera 
que es garanteixi la viabilitat i productivitat futura del sistema. 

ü La sostenibilitat ambiental consisteix en no consumir recursos a un 
ritme que depassi la capacitat de regeneració del sistema bioecològic. Tota 
activitat econòmica consumeix recursos i genera residus, d’aquí que puguem 
parlar d’organitzacions sostenibles, enteses com aquelles que minimitzen 
el seu impacte mediambiental tot garantint la continuïtat de les seves 
activitats en el futur. 

ü La sostenibilitat ambiental a les organitzacions és part d’una estratègia 
més àmplia de Responsabilitat Social Corporativa. Les polítiques 
sostenibles impliquen a tota la organització, però RH hi pot tenir un paper 
crucial en tant que aglutinador d’àrees que sovint actuen per separat com 
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ara les polítiques de compres i proveïdors, prevenció de riscos, màrqueting i 
relacions externes. 

ü RH pot transformar pràctiques isolades en una cultura de la 
sostenibilitat ambiental que traspuï a tota l’organització tant verticalment 
-des de la contractació al lideratge- com horitzontalment -des dels grans 
processos tècnics de control d’emissions fins a actes quotidians com els 
microdesplaçaments al lloc de treball-. 

ü La sostenibilitat ambiental no és només un deure moral o una 
consideració cap a la comunitat on l’organització desenvolupa la seva 
activitat. És també una necessitat econòmica de primer ordre que està en 
línea amb conceptes moderns del management com l’eliminació de tot 
malbaratament i l’economització de recursos.  

ü L’ Informe Stern sobre l’economia del canvi climàtic alerta dels costos 
econòmics de la inacció davant aquest repte ambiental: 

§ El canvi climàtic pot suposar l’erosió de manera permanent d’entre 
el 5% i el 20% del PIB mundial si no es prenen mesures 

§ Hi ha una falsa dicotomia entre sostenibilitat ambiental i 
creixement. Els costos d'estabilitzar el clima són significatius però 
controlables. L’adopció de mesures sostenibles generarà 
importants oportunitats de negoci estimades en milions de 
dòlars anuals 

Eines 

A continuació es detallen algunes de les eines que RH pot impulsar amb 
exemples d’organitzacions que ja les posen en pràctica: 

ü Polítiques de contractació: integrar les inquietuds mediambientals al 
procés de selecció. Això funciona en dos sentits:  

§ Les entrevistes han d’incorporar preguntes sobre les idees i 
actituds mediambientals dels candidats 

§ Cada vegada més són els propis candidats els qui s’interessen 
per les polítiques de sostenibilitat ambiental a les organitzacions. 
El banc Standard Chartered d’Escòcia ha detectat que més de la 
meitat dels seus candidats s’interessen per aquests aspectes 

ü Mobilitat sostenible: les organitzacions generen desplaçaments tant de 
casa al lloc de treball, com per necessitats de la seva activitat o els 
desplaçaments dels seus proveïdors. En aquest aspecte s’estan adoptat 
mesures com: 
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§ Substitució dels desplaçaments en avió per desplaçaments amb 
tren de menor petjada mediambiental. És el cas de DKV que ha 
substituït el pont aeri per l’AVE 

§ Racionalització de la mobilitat dels treballadors, integració de 
desplaçaments en la flota pròpia de vehicles, evitar desplaçaments 
inútils, plans de mobilitat a nivell de centre, etc. És el cas del pla 
¿Cómo te mueves? de Ferrovial amb mesures com bitllets 
mensuals de transport públic per als treballadors, bicicletes 
elèctriques i videoconferències per reduir desplaçaments 

§ Desplaçaments compartits al lloc de treball: ja sigui mitjançant els 
autobusos o amb solucions més recents com els plans per 
estimular els desplaçaments compartits en vehicles privats.  
L’Ajuntament de Lleida va posar en marxa un web que permet als 
ciutadans posar-se en contacte per compartir cotxes i places 
d’aparcament en els seus desplaçaments a la feina 

ü Polítiques de compres: en l’elecció de proveïdors cal integrar criteris 
d’exigència d’acompliment dels estàndards mediambientals. Si la pressió 
es trasllada per la cadena de proveïdors la conscienciació serà més ràpida 
i s’eliminaran sorpreses en forma de notícies devastadores per a la reputació 
corporativa causades per la mala praxis d’un proveïdor. RH pot assessorar 
als responsables de compres sobre aquests estàndards (SA 8.000, OHSAS 
18.001 o el segell FLO de comerç just)  i els requisits laborals mínims que 
han d’acomplir els contractes. L’Asociación Española de Profesionales de 
Compras, Contratación y Aprovisionamientos (Aerce) ha elaborat un full de 
ruta en el qual recullen més de 50 criteris entre estàndards i recomanacions 
perquè s’adopti la sostenibilitat en la gestió de les compres. 

ü Comunicació interna: RH ha d’incloure en les comunicacions internes 
espais dedicats a les polítiques de sostenibilitat. Sovint el missatge comença 
pel propi mitjà. No té sentit parlar de sostenibilitat ambiental en un butlletí 
imprès en paper del qual se n’ha fet una tirada excessiva i que ha quedat 
escampat per les papereres de tota l’organització. 

ü Alineament de polítiques i pràctiques: la part més subtil de la gestió 
de RH i també la més difícil de definir. Consisteix en aconseguir una 
coherència entre els valors que diu representar l’organització i la seva 
concreció quotidiana. Aquesta coherència es traslladarà als candidats d’alt 
potencial en forma d’atracció per a l’organització i augmentarà la reputació 
corporativa per als clients. Aquesta concreció quotidiana pot passar per 
accions petites però d’alt impacte sumatori: imprimir en ambdues cares del 
paper, no deixar-se equipaments electrònics encesos a l’hora de dinar o al 
marxar, integrar la sostenibilitat a la formació, etc. 
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La dada 

En qüestions de sostenibilitat ambiental, sovint els petits detalls són molt 
reveladors d’actituds més àmplies. Així ho demostra un estudi sobre hàbits 
d’impressió en paper realitzat entre 5.700 treballadors de 13 països europeus al 
2007. A Espanya els treballadors imprimeixen una mitjana de 41 pàgines al dia, 
el registre més alt d’ Europa. Per contra, països com Suècia i Àustria només 
n’imprimeixen 22. Paradoxalment, són els treballadors espanyols els qui es 
mostren més conscienciats sobre aquesta qüestió: el 97% afirma estar 
preocupat per l’impacte del malbaratament de paper.  

Guia de Treball 

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT  

L’exigència cada vegada més estesa d’afegir les memòries de sostenibilitat 
ambiental a les econòmiques i socials -triple compte de resultats- s’ha vist 
impulsada per programes com la Global Reporting Inititative (GRI), una de les 
moltes eines existents per reportar en matèria de sostenibilitat i que compta 
amb el suport de  Nacions Unides. Ofereix directrius per a la difusió transparent 
i verificable d’informació sobre la sostenibilitat –també- ambiental en les 
organitzacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE D’IMPULS 
 

• Comptar amb la implicació del màxim 
responsable i de l’equip directiu. 

• Comptar amb un líder del projecte amb 
coneixement de totes les àrees de 
l’organització. 
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L'experiència 

 

ü CELSA va posar-se en funcionament el 1967 i actualment produeix més 
de 1,6 milions de tones anuals d’acer. CELSA treballa activament per 
minimitzar l’impacte en el medi ambient dels seus processos industrials. 

DIAGNÒSTIC 
 

• Estudiar la situació de partida i la desitjada. 

• Identificar la informació disponible i 
organitzar la seva recollida i processament. 

• Fomentar el diàleg intern entre 
departaments i també amb stakeholders. 

 

REDACCIÓ 
 

• Usar dades fiables i contrastables. 

• La GRI fomenta una aproximació 
incremental: petits objectius assolibles que 
vagin augmentant el seu abast de manera 
continuada.  

 

COMUNICACIÓ INTERNA Y EXTERNA 
 

• Un pla de comunicació que reculli el 
feedback generat. 

• El més important en el reporting és la 
coherència: no presumir d’allò que no s’ha 
fet, transmetre unitat de propòsit, establir 
objectius de millora contínua, no usar la 
memòria només com a imatge externa sinó 
per obrir una reflexió interna. 
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ü CELSA ha gastat 33 milions d’euros des de 2000 fins a 2007 en activitats 
que tenen a veure amb la cura del medi ambient. Durant aquest temps, ha 
augmentat tant el volum de la seva producció com el nombre de 
treballadors.  

ü  CELSA tracta d’optimitzar el disseny de les depuradores de fum amb 
materials alternatius menys contaminants. També potencia el transport de 
mercaderies pel mitjà ferroviari. Amb aquests sistemes, entre d’altres,  s’ha 
aconseguit reduir en una gran proporció les seves emissions, en el període 
entre 1999 i 2007.  

ü Aplica un pla de prevenció de la contaminació acústica, força important 
en un sector com el d’aquesta companyia. Des de 2004, s’han fet tres plans 
per reduir el soroll aprofitant al màxim les possibilitats de les seves 
instal·lacions.   

ü  El consum d’aigua també està en el punt de mira. Des de 2003, s’ha 
aconseguit reduir el ratio de consum d’aigua en relació a la produïda. Es 
pretén fer un ús racional i optimitzar el consum preexistent.    

ü  També tenen un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya 
d’assessorament sobre plans d’emissió i sobre plans de minimització del 
soroll, així com compromisos amb diversos municipis propers per tal de 
limitar els nivells de soroll i les emissions contaminants.  

 

ü L’activitat portuària es desenvolupa en una localització especialment 
sensible. D’una banda, la costa i el mar es veuen afectats per l’activitat 
portuària i per factors de risc com els combustibles i  les mercaderies dels 
vaixells. D’altra banda, la seva proximitat a la ciutat suposa un impacte  
notable en l’aire i en la generació de residus.  

ü Les principals línies d’actuació preventiva del port en l’àmbit 
mediambiental són: 

§ Control de la qualitat de l’aire 

§ Control de la qualitat de l’aigua i els sediments 

§ Prevenció i control de la introducció d’espècies invasives 

§ Prevenció i lluita contra els abocaments d’hidrocarburs 

§ Contaminació del sòl 

ü El Pla Interior de Contingència per prevenir i lluitar contra la 
contaminació d’hidrocarburs. Aquest pla compta amb: 

§ Equips de contenció: barreres 

§ Sistemes de detecció ràpida 
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§ Embarcacions de lluita immediata 

ü El Port de Barcelona forma part d’una xarxa europea d’intercanvi 
d’informació mediambiental, la xarxa Ecoports.  

ü Els estudis són tant quantitatius com qualitatius. Al llarg dels darrers 
anys, s’han introduït directives europees a les quals s’han hagut d’adaptar i 
també als convenis internacionals en aquesta matèria. 

Materials 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Desenvolupament sostenible: el repte necessari. Fundació Factor Humà, 
16/10/2007. 

Des de la Fundació vam participar del nou coneixement que s’està creant a 
partir dels models de desenvolupament sostenible. Vam conèixer què, qui i com 
s’està abordant el tema amb la col·laboració d’experts i representants 
d’organitzacions. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6248 

 

Vermeer, Daniel; Clemen, Robert. “Why sustainability is still going strong”. 
Financial Times, 12/02/2009. (Article consultat on line: 19/02/2009) 

Amb la crisi, molts experts alerten de la desaparició de la sostenibilitat 
corporativa. Tanmateix n'hi ha d'altres, com els autors d'aquest article de 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6248
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Financial Times, que creuen que es produiran esforços més integrats, 
estratègics i amb valor. 

http://www.ft.com/cms/s/0/1fc27fde-f7cf-11dd-a284-
000077b07658,dwp_uuid=af1c5354-e0d1-11dd-b0e8-000077b07658.html 

Traducció disponible a factorhuma.org a: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7645  

 

Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) 

El OSE és un centre de referència d’àmbit estatal que recopila, elabora i avalua 
la informació bàsica sobre sostenibilitat a Espanya (situació, tendències i 
escenaris), tenint present les seves diferents dimensions (social, econòmica i 
ambiental). És el resultat d’un conveni entre el Ministerio de Medio Ambiente, la 
Fundación General de la Universidad de Alcalá i la Fundación Biodiversidad. 

http://www.sostenibilidad-es.org/ 

 

Fundación Entorno 

Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible (FE-BCSD España) 
és una organització privada i sense ànim de lucre, amb la missió de treballar en 
els reptes del desenvolupament sostenible com oportunitats empresarials. 
Impulsada el 1995 per un grup de grans companyies, està al servei de les 
organitzacions que desitgin reforçar el seu compromís amb el desenvolupament 
sostenible. 

http://www.fundacionentorno.org 

 

World Business Council for Sustainable Development  

El WBCSD és una associació global d’unes 200 organitzacions que tracten 
exclusivament amb el negoci i el desenvolupament sostenible. Proporciona una 
plataforma on explorar experiències i bones pràctiques. Els membres pertanyen 
a més de 35 països i 20 sectors industrials bàsics. 

http://www.wbcsd.org 

 

Directrius G3 de la Global Reporting Initiative 

Pàgina on poden descarregar-se guies per a l’elaboració de memòries de 
sostenibilitat, indicadors i protocols especials per a alguns sectors. 

http://www.globalreporting.org/Home/LanguageBar/SpanishPage.htm 

 

http://www.ft.com/cms/s/0/1fc27fde-f7cf-11dd-a284-
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7645
http://www.sostenibilidad-es.org/
http://www.fundacionentorno.org
http://www.wbcsd.org
http://www.globalreporting.org/Home/LanguageBar/SpanishPage.htm
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Media Responsable 

Media Responsable és l’única editorial especialitzada en responsabilitat social i 
sostenibilitat empresarial. El seu portal pretén ser una font d'informació 
objectiva i actualitzada per a organitzacions interessades en aplicar conceptes 
de RSC. 

http://www.empresaresponsable.com  

 

http://www.empresaresponsable.com

