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RSE en Pime

La Comissió Europea va definir la 
Responsabilitat Social de l’Empresa 
com «la responsabilitat de les 
empreses pel seu impacte en la 
societat». Les empreses poden ser 
socialment responsables:

• A l’integrar inquietuds socials, 
ambientals, ètiques, de consum i de 
drets humans en la seua estratègia i 
operacions comercials.

• Al mantindre un diàleg permanent 
amb els grups d’interés que 
interaccionen amb l’empresa.

En definitiva, és el diàleg entre 
les parts interessades el que es 
maximitza en una visió responsable 
socialment d’una empresa. Les 
autoritats públiques fan un paper 
de suport amb l’aplicació de 
mesures polítiques voluntàries i, 
quan siga necessari, una regulació 
complementària. Però no és un actor 
que haja de dictar el que han de fer 
les empreses en l’àmbit de la RSE.

L’any 2001, la Comissió Europea 
va definir el concepte de la 
Responsabilitat Social de les 
Empreses (RSE) com

 «la integració voluntària, 
 per part de les empreses,  

de les preocupacions socials 
 i mediambientals en les seues 

operacions comercials 
 i les relacions amb els seus 

interlocutors1».

1COM (2001) 366
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RSE, CREAR VALOR.
La RSE es referix a les accions 
de les empreses que van més 
enllà de les seues obligacions 
jurídiques cap a la societat i el 
medi ambient. Algunes mesures 
reguladores creen un entorn 
més propici perquè les empreses 
assumisquen voluntàriament la 
seua responsabilitat social. És per 
això que la RSE no pot tancar-se en 
un mer marc legislatiu o normatiu, 
com a màxim de mínims a nivell 
informatiu, perquè no es distorsione 
la finalitat de la RSE i a vegades els 
missatges que una organització pot 
llançar a la societat. Per això RSE 
ètica i transparència han d’anar de 
manera conjunta. 

Per a les empreses, la RSE provoca 
un canvi en la forma de relacionar-
se internament i externament entre 
les persones i les coses (materials 
i energia); oferix la possibilitat 
d’obtindre importants beneficis 
en termes de gestió de riscos, 
estalvi de costos, accés al capital, 
relacions amb els clients, gestió de 
recursos humans, sostenibilitat de 
les operacions, capacitat d’innovar, 
i en definitiva crear valor per als 
accionistes i propietaris, orientant 
l’empresa cap a un autèntic 
desenvolupament sostenible i 
col·laborant conseqüentment amb 
la resta d’empreses en la consecució 
d’un desenvolupament sostenible 
global.

Per a la societat, disposar 
d’empreses socialment responsables 
amb un conjunt de valors concrets 
facilitarà la construcció d’una 
societat més cohesionada i en 
els quals es podrà assentar més 
fàcilment la transició a un sistema 
econòmic més sostenible (economia 
circular, baixa en carboni, etc.).

Hi ha una vinculació directa entre 
la RSE i la competitivitat de les 
empreses. Un enfocament estratègic 
sobre RSE reporta beneficis a les 
empreses, ja que es desencadena 
una gestió i optimització de la 
gestió de riscos, l’estalvi de costos, 
l’accés al capital i al finançament, 
les relacions amb els clients, la 
millora en la reputació i la imatge 
de marca, la gestió dels recursos 
humans i la capacitat d’innovació2. 
En conseqüència, apostar per la 
RSE comportarà un augment de la 
competitivitat, un augment del valor 
de l’empresa.

1. 

2 Informe de 2008 sobre la  
Competitividad en Europa  

[COM(2008) 774]  
y documento de trabajo  

SEC(2008) 2853.
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Atés que la RSE requerix un 
compromís amb les parts 
interessades internes i externes, 
permet a les empreses anticipar i 
aprofitar millor expectatives socials 
i condicions de funcionament que 
canvien ràpidament. Per tant, pot 
impulsar el desenvolupament de 
nous mercats i generar oportunitats 
de creixement, oferir solucions a 
demandes de la societat i generar 
noves oportunitats de negoci i 
entrada en nous mercats que són 
més sensibles a productes i servicis 
més sostenibles.

Si la confiança és un vector 
important respecte al valor intrínsec 
d’una empresa, és fàcil entendre 
que, si l’empresa assumix la seua 
responsabilitat social, arribarà 
a augmentar la confiança amb 
els seus treballadors, els clients i 
els ciutadans en general, i seran 
un model a seguir en l’objectiu 
d’aconseguir empreses sostenibles. 
Més confiança contribuïx, al seu 
torn, a crear un entorn en què les 
empreses poden innovar i créixer, 
cooperant per a assolir un fi comú: 
obtindre més beneficis, assentats 
en una societat i respectant el medi 
ambient.

Certament, la crisi econòmica i les 
seues conseqüències socials han 
danyat en certa manera la confiança 
dels consumidors en les empreses. 
En efecte, han focalitzat l’opinió 
pública en el comportament social 
i ètic d’estes últimes. Al renovar 
ara l’esforç per promoure la RSE, la 
Comissió Europea està treballant en 
la creació de condicions favorables 
per a un creixement sostenible, un 
comportament responsable de les 
empreses i la generació d’ocupació 
duradora a mitjà i llarg termini.

La Comissió presenta una nova 
definició de la RSE:  

«la responsabilitat de les empreses 
pel seu impacte en la societat».  

El respecte de la legislació aplicable 
i dels convenis col·lectius entre 

els interlocutors socials és un 
requisit previ al compliment d’esta 

responsabilitat. Per a assumir 
plenament la seua responsabilitat 
social, les empreses han d’aplicar, 

en estreta col·laboració amb les 
parts interessades, un procés 

destinat a integrar les preocupacions 
socials, mediambientals i ètiques, 

el respecte dels drets humans i les 
preocupacions dels consumidors en 
les seues operacions empresarials i 

la seua estratègia bàsica, a fi de:

Maximitzar la creació de valor 
compartit per als seus propietaris/

accionistes i per a les altres parts 
interessades i la societat  

en sentit ampli.

Identificar, previndre i atenuar les 
possibles conseqüències adverses. 

La complexitat d’este procés 
dependrà de factors com la 

dimensió de l’empresa i la naturalesa 
de les seues operacions. Per a la 

majoria de les xicotetes i mitjanes 
empreses, especialment les 

microempreses, és probable que 
el procés de RSE continue sent 

informal i intuïtiu.

Comissió Europea, 2011
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A fi de maximitzar la creació de 
valor compartit, la Unió Europea 
està animant les empreses a 
adoptar un plantejament estratègic 
a mitjà i llarg termini sobre la RSE, 
i a estudiar les oportunitats de 
desenvolupar productes, servicis i 
models empresarials innovadors, que 
contribuïsquen al benestar social i 
la creació de llocs de treball de més 
qualitat i més respectuosos amb el 
medi ambient. 



RSE en Pime

RSE, COM  
A VALOR SOCIAL

L’empresa no és una organització 
aïllada sinó que està immersa i 
vinculada a la societat, en tant que 
es nodrix de les seues matèries 
primeres i les reintroduïx, una 
vegada elaborades, a través de 
productes i servicis. La relació amb 
la societat és constant perquè li 
sol·licita capital, materials, energia, 
treballadors, proveïdors i clients, així 
com una administració que genere 
un marc d’actuació equitatiu per 
a tots els competidors. Tots estan 
vinculats; perquè realment funcione 
el sistema actual de producció 
i consum ha d’establir-se una 
adequada relació entre les parts 
implicades i la RSE actua com un 
activador d’esta relació. 

La RSE comprén aspectes molt 
diferents d’una empresa, però 
com a mínim: els drets humans, les 
pràctiques de treball i d’ocupació 
(com la formació, la diversitat, la 
igualtat de gènere i la salut i el 
benestar dels treballadors), les 
qüestions mediambientals (com la 

biodiversitat, el canvi climàtic, l’ús 
eficient dels recursos, l’avaluació 
del cicle de vida i la prevenció de 
la contaminació) i la lluita contra el 
frau i la corrupció. La participació 
de les comunitats locals i el 
desenvolupament, la integració 
de les persones amb discapacitat 
i els interessos dels consumidors, 
així com altres aspectes que 
interaccionen entre societat i 
empresa. Però també una altra sèrie 
d’aspectes transversals, com ara 
la comunicació, la transparència, 
la bona governança i la promoció 
de la responsabilitat social i 
mediambiental en la cadena de 
subministrament i la divulgació 
d’informació no financera i el 
voluntariat entre els treballadors 
com a aspectes a emmarcar en la 
RSE d’una empresa.

2. 
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RSE, COM  
A VALOR SOCIAL

El diàleg entre els grups d’interés 
és un aspecte fonamental sobre el 
qual tota empresa ha de reflexionar 
i analitzar des del principi. Els grups 
d’interés d’una empresa són aquelles 
persones o grups que estan afectats 
o que poden veure’s afectats per 
l’activitat i la busca d’objectius de 
l’empresa.

L’anàlisi dels grups d’interés en una 
empresa té diversos objectius:

1. Identificar els grups d’interés de 
l’empresa.

2. Identificar els canals d’influència i 
impacte entre l’empresa i els grups 
d’interés.

3. Prioritzar els grups d’interés 
determinant el seu grau d’influència.

4. Establir els canals de comunicació 
i seguiment més adequats amb cada 
grup d’interés.

A través d’esta reflexió, l’empresa 
pot plantejar estratègies proactives 
que promoguen l’establiment de 
canals de comunicació bidireccional 
que construïsquen relacions 
positives i saludables amb els seus 
grups d’interés. D’esta manera 
l’empresa ha d’intentar integrar les 
expectatives i necessitats dels grups 
d’interés identificats en les seues 
polítiques estratègiques, construint 
les bases d’una relació harmoniosa 
entre l’empresa i el seu entorn social, 
ambiental i econòmic. 

Com a ajuda en la identificació dels 
grups d’interés l’empresa pot iniciar 
la seua identificació  a partir de les 
preguntes següents:

Amb qui té l’empresa 
responsabilitats legals,  
financeres o operatives?

Quines persones o grups tenen 
influència en l’exercici  
de l’organització?

Quines persones o grups poden 
veure’s afectats per les operacions 
de l’organització?
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En la taula següent es mostren algun dels típics grups d’interés que es 
relacionen amb una empresa:

Una vegada identificats estos grups d’interés, se seleccionaran aquells que 
siguen més significatius i s’establirà la manera de relacionar-s’hi, així com el 
responsable de l’actuació.

CATEGORIA

Propietat

Personal

Proveïdors i subcontractistes

Clients

Administració pública

Competidors

Medi ambient

Associacions socials

Comunitat local

Societat

GRUP D’INTERÉS

Propietaris
Accionistes

Sindicat
Personal de fàbrica
Personal directiu
Família dels empleats
Personal extern

Proveïdors d’equips
Proveïdors de matèries primeres
Servici de neteja
Servici de logística

Clients finals
Grans superfícies comercials
Detallistes

Administració local
Administracions autonòmiques
Administracions nacionals

Competidors locals
Competidors internacionals
Associació empresarial

Grups ecologistes

Associacions de Consumidors
ONG
Grups polítics

Veïns 
Empreses locals

Consumidors
Mitjans de comunicació
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EL PAPER DE  
L’ADMINISTRACIÓ E 
N LA RSE

El desenvolupament de la RSE han 
de liderar-lo les mateixes empreses. 
Els poders públics han d’exercir 
un paper de suport, oferint una 
combinació intel·ligent de mesures 
voluntàries i, si cal, d’accions 
reguladores, per exemple per a 
promoure la transparència, incentivar 
en el mercat un comportament 
responsable de les empreses i 
assegurar-se que estes han de retre 
comptes. 

Les empreses han de gaudir d’una 
certa flexibilitat per a innovar i 
desenvolupar un enfocament 
de la RSE adequat a les seues 
circumstàncies. Ara bé, moltes 
empreses valoren l’existència de 
principis i directrius que tenen el 
suport dels poders públics per a 
calibrar les seues pròpies polítiques i 
la seua actuació, així com promoure 
una situació més equitativa.

Els sindicats i les organitzacions 
de la societat civil detecten alguns 
problemes i pressionen per a 
millorar la situació, i poden oferir 
una cooperació constructiva 
a les empreses per a buscar 
conjuntament solucions. A través de 
les seues decisions sobre consum 
i inversió, els consumidors i els 
inversors estan en condicions de 
recompensar aquelles empreses 
que adopten un comportament 
socialment responsable. El mercat 
és un lloc on la lliure elecció del 
consumidor desequilibra l’existència 
d’una empresa, i l’adquisició dels 
seus productes s’associa als valors 
de l’empresa que els produïx i/o 

comercialitza. 

Els mitjans de comunicació, 
associacions empresarials i les 
mateixes administracions poden 
sensibilitzar sobre els efectes 
positius i negatius de les empreses. 
Els poders públics i altres parts 
interessades han de demostrar 
responsabilitat social, per exemple 
en les seues relacions amb les 
empreses i com es diu: predicar  
amb l’exemple.

El reconeixement públic e les 
accions de les empreses en l’àmbit 
de la RSE és un aspecte molt 
important, ja que premia aquella 
empresa que s’esforça i porta a la 
pràctica la RSE en la manera que 
pot portar-la  a terme i també servix 
d’exemple i estímul per a animar-ne 
d’altres a realitzar accions semblants, 
i així contribuir al desenvolupament 
sostenible. Organitzacions 
empresarials o cambres de comerç, 
com la de València, poden difondre 
les bones pràctiques  
( http://rse.camaravalencia.com/ ),  
ja que d’esta manera s’estimula 
l’aprenentatge entre iguals i s’anima 
més empreses a desenvolupar i 
dissenyar les seues pròpies accions 
en RSE. 

A nivell social, és convenient que 
les empreses promoguen el diàleg 
amb les parts interessades sobre 
qüestions com l’ocupabilitat, el canvi 
demogràfic i l’envelliment actiu, i 
sobre els reptes en el lloc de treball, 
com per exemple la gestió de la 
diversitat, la igualtat de gènere, 
l’educació i la formació, i la salut i el 
benestar dels treballadors. 
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RSE, COM A VALOR  
MEDIOAMBIENTAL

Els nous reptes i oportunitats 
que apareixen en l’empresa del 
segle XXI, tal com s’ha comentat 
en l’apartat anterior, han donat 
lloc a la necessitat de reorientar 
el creixement cap a un model de 
desenvolupament i creixement 
generador de valor a llarg termini, no 
tant pensat en el benefici exclusiu i a 
costa del que siga en un curt termini. 
Després de la recent sensibilitat 
pels temes ambientals, com ara el 
canvi climàtic, naix la necessitat 
de fomentar que les empreses i 
els mercats treballen a favor d’un 
model de desenvolupament que 
satisfaça les necessitats de les 
generacions actuals sense hipotecar 
les de les generacions futures. Este 
model de desenvolupament que es 
denomina sostenible oferix una nova 
oportunitat a empreses que volen 
tindre èxit com a organitzacions que 
generen valor per a les societats en 
què operen. 

Esta nova empresa observa els 
problemes ambientals i socials 
com una oportunitat per a oferir 
productes i/o servicis de menys 
impacte ambiental i més benefici 
social, és a dir, fer les coses 
millor. No entenen el nou repte 
com una amenaça o un cost. 
En conseqüència, es prenen els 
problemes ambientals com una 
qüestió estratègica més enllà 

del seu sistema de gestió o de 
compliment legislatiu i afronta una 
adequada comunicació de tot allò 
que suposa una interacció amb 
l’entorn. Cada vegada més, inclús la 
legislació va evolucionant cap a una 
responsabilitat ampliada per part del 
fabricant o primer introductor en el 
mercat d’un producte en el moment 
que l’usuari decidix abandonar eixe 
producte i es considera residu. Com 
s’ha de gestionar eixe residu?, s’ha 
de pagar una ecotaxa?… Per tot 
això, cal una correcta comunicació 
ambiental del producte i/o servici, 
perquè el consumidor sàpia 
perfectament l’impacte ambiental 
que ha generat, i que genera 
durant el seu ús i quan decidisca 
desprendre-se’n en forma de residu.

3. 
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RSE, COM A VALOR  
MEDIOAMBIENTAL

ACCIONS QUE  
AFAVORISQUEN PRODUCTES  
DE MENYS IMPACTE AMBIENTAL

Una manera de contribuir al 
desenvolupament sostenible, oferint 
al mercat productes i servicis de 
menys impacte ambiental, bé per 
accions concretes que es realitzen 
des de la selecció de les matèries 
primeres, o des del mateix disseny 
del producte o bé a través de 
l’optimització de les operacions 
unitàries en el procés de fabricació, 
amb menys consum de matèries 
primeres, aigua i energia, com 
la reintroducció dels residus i 
subproductes que es generen durant 
la fabricació, i també la selecció d’un 
disseny de l’envàs i de l’embalatge 
adequat al sistema logístic i amb la 
quantitat mínima possible perquè no 
es danye el producte, ja que no hi ha 
res de pitjor que un sobreembalatge, 
així com procurar que la seua 
composició siga monomaterial, a fi 
de facilitar-ne la valorització final.

En definitiva, estes accions i moltes 
altres estan encaminades a la 
reducció de l’impacte ambiental 
del producte des de totes les seues 
etapes de vida; d’eixa manera, 
només amb una visió de cicle 
de vida es podran aconseguir 
productes de menys impacte 
ambiental, és a dir,  

més ecològics de manera efectiva.

Una manera d’incentivar la fabricació 
de productes de menys impacte 
ambiental és establir normes 
ambicioses en tot el mercat interior 
que garantisquen la millora dels 
productes a través d’un plantejament 
sistemàtic sobre els incentius i les 
compres, i incrementar la informació 
destinada als consumidors a través 
d’un sistema d’etiquetatge més 
coherent i simplificat del que hi ha 
en l’actualitat, perquè la demanda 
contribuïsca a l’aplicació d’eixa 
política. 

Es pretén crear un cercle virtuós: 
millorar les característiques 
mediambientals generals dels 
productes durant tot el seu cicle 
de vida, promovent i estimulant la 
demanda de millors productes i 
tecnologies de producció i ajudant 
els consumidors a triar millor gràcies 
a un etiquetatge més coherent i 
simplificat.

En definitiva, es perseguix que a 
partir d’accions ambientals es puga 
obtindre un millor resultat econòmic, 
reduint l’impacte del producte i 
que, informant adequadament el 
consumidor, es millore la societat.
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D’una manera senzilla, en la taula següent es proposen accions concretes 
segons l’etapa del cicle de vida del producte que comportarien una reducció 
del seu impacte ambiental.

ETAPA DEL CICLE DE 
VIDA DEL PRODUCTE

Matèries primeres

ACCIÓ

Reducció de l’impacte ambiental en l’extracció 
i elaboració de matèries primeres.

Reducció del transport i de l’impacte 
ambiental (empremta de carboni, empremta 
hídrica…) en el transport i la logística de les 
matèries primeres.

Increment de l’eficiència energètica.

Utilització de matèries primeres naturals i 
renovables.

Disseny i implantació d’un sistema de gestió 
ambiental en les empreses extractores i que 
elaboren matèries primeres.

Utilització adequada i controlada de productes 
químics i additius.

Correcta gestió dels residus, primant la 
reintroducció en el circuit econòmic dels 
subproductes.

Establiment d’una adequada comunicació 
ambiental.
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ETAPA DEL CICLE DE 
VIDA DEL PRODUCTE

Fabricació del producte

ACCIÓ

Reducció de l’impacte ambiental en la 
fabricació i l’elaboració de matèries primeres.

Reducció del transport i de l’impacte 
ambiental (empremta de carboni, empremta 
hídrica…) en el transport i la logística de les 
matèries primeres, i en la distribució del 
producte elaborat.

Increment de l’eficiència energètica durant el 
procés de producció i distribució.

En el moment del disseny (ecodisseny), 
selecció de matèries primeres no perilloses 
(de menys impacte ambiental), reciclables i/o 
valoritzables. 

Dimensions adequades perquè es puga 
optimitzar la logística i els elements del 
sistema d’embalatge.

Utilització de matèries primeres naturals i 
renovables.

Disseny i implantació d’un sistema de gestió 
ambiental en les empreses fabricants de 
productes finals i semielaborats.

Utilització adequada i controlada de productes 
químics i additius.

Correcta gestió dels residus, primant la 
reintroducció en el circuit econòmic dels 
subproductes.

En la mesura que siga possible, produir i oferir 
en el mercat productes ecològics contrastats i 
certificats per tercera part.

Establiment d’una adequada comunicació 
ambiental amb el comerç/muntador i client 
final.
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ETAPA DEL CICLE DE 
VIDA DEL PRODUCTE

Logística i distribució 

ACCIÓ

Reducció de l’impacte ambiental en 
la utilització d’elements dels sistemes 
d’embalatge i d’emmagatzematge intermedi.

Reducció del transport i de l’impacte 
ambiental (empremta de carboni, empremta 
hídrica…) en el transport, la logística i la 
distribució del producte elaborat.

Increment de l’eficiència energètica durant el 
procés d’emmagatzematge i distribució.

Selecció de sistemes de mobilitat de càrrega 
de dimensions adequades perquè es puga 
optimitzar la logística i distribució.

Utilització de matèries primeres naturals i 
renovables per a la subjecció de la càrrega.

Disseny i implantació d’un sistema de gestió 
ambiental en les empreses de transport i 
logística.

Utilització adequada i controlada de 
combustibles, oli i altres preparats químics.

Correcta gestió dels residus, primant la 
reintroducció en el circuit econòmic dels 
subproductes.

Establiment d’una adequada comunicació 
ambiental amb el client final.
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ETAPA DEL CICLE DE 
VIDA DEL PRODUCTE

Ús

ACCIÓ

Adquisició de productes ecològics certificats 
per tercera part.

Busca d’informació ambiental dels productes a 
adquirir.

Interessar-se pels sistemes d’etiquetatge 
ecològic, comprenent-ne el contingut.

Reducció de l’impacte ambiental en l’ús dels 
productes, apagant l’standby (es denomina 
standby (en valencià ‘espera’) el consum en 
espera de diferents aparells electrònics, com 
ara televisió, reproductors d’àudio o vídeo, 
aire condicionat, alguns models de frigorífics, 
algunes vitroceràmiques, alimentadors/
carregadors, PC)...

Reducció del transport i de l’impacte ambiental 
(empremta de carboni, empremta hídrica…) en 
el transport i la logística del producte adquirit 
(mobilitat sostenible, reutilització de les bosses, 
utilització de bosses elaborades amb materials 
de menys impacte ambiental.

Manteniment del producte de manera 
adequada, ja que això n’allargarà la vida útil.

Adquisició de productes de menys consum 
energètic, i amb això es reduirà l’empremta de 
carboni per la disminució del consum d’energia 
elèctrica.

Adquisició de productes elaborats  a partir de 
matèries primeres naturals i renovables.

Reparar abans que tirar.

Utilització adequada i controlada de productes 
químics i altres en la neteja de la casa.

Correcta gestió dels residus, primant la 
separació del fem per fraccions i reintroduint en 
el circuit els subproductes (roba, sabates, tubs 
fluorescents, piles…).

Informar-se bé i ser sensible a la informació 
ambiental i als possibles impactes ambientals 
com a consumidors i usuaris de servicis.
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ETAPA DEL CICLE DE 
VIDA DEL PRODUCTE

Gestió de residus

ACCIÓ

Reducció de l’impacte ambiental en els 
processos o de gestió i valorització dels 
residus.

Reducció del transport i de l’impacte ambiental 
(empremta de carboni, empremta hídrica…) 
en el transport i la logística dels residus, i en la 
distribució del producte semielaborat per al 
posterior reciclatge o valorització.

Increment de l’eficiència energètica durant el 
procés de gestió dels residus i distribució de la 
fracció a valoritzar.

Dimensions adequades perquè es puga 
optimitzar la logística i els elements del 
sistema d’embalatge.

Utilització de matèries primeres naturals i 
renovables.

Disseny i implantació d’un sistema de gestió 
ambiental en les empreses gestores de residus.

Utilització adequada i controlada de productes 
químics i additius.

Correcta gestió dels residus, primant la 
reintroducció en el circuit econòmic dels 
subproductes.

Establiment d’una adequada comunicació 
ambiental amb el client final.
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RSE, COMO A VALOR  
ECONÒMIC

4. 

Quins són els beneficis concrets per 
a la Pime per adoptar mesures de 
RSE?

Les accions de RSE comporten 
en una gran majoria un benefici 
econòmic directe, ja que 
l’optimització de processos, de 
matèries, aigües i energia comporta 
un estalvi directe, així com les 
millores en l’ambient laboral 
conduïxen a una major productivitat 
i en conseqüència s’incrementa 
la competitivitat de les empreses. 
Tota acció en RSE està vinculada al 
vector econòmic.

Exposarem de manera pràctica 
aquells beneficis econòmics a 
l’implantar mesures de RSE:

1. Les mesures de conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral de les 
persones que treballen en l’empresa 
ajuden a:

• Reduir l’absentisme.
• Millorar la implicació i motivació 

de les persones.
• Millorar la productivitat.

2. Una bona gestió de la diversitat 
de les persones que treballen en 
l’empresa contribuïx a:

 • Millorar l’ambient de treball i 
reduir els conflictes interns.

 • L’enriquiment mutu i la cohesió 
dels equips.

 • Ampliar perspectives sobre 
polítiques, productes i servicis.

3. La qualitat de les condicions 
laborals en termes de contractació, 
retribució, formació continuada, 
promoció i participació afavorixen:

  • La captació i retenció de talent.
  • Un bon clima laboral.
  • La qualitat dels productes i 

servicis i de l’atenció al client.

4. La contractació i integració en 
l’empresa de col·lectius desfavorits, 
com el de les persones amb 
discapacitats i/o en risc d’exclusió, 
permet:

• Disposar de persones altament 
motivades i compromeses amb 
l’empresa.

• Tindre una bona imatge davant 
de la societat i obtindre el 
reconeixement públic.

• Disfrutar de bonificacions fiscals.
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5. El respecte pel medi ambient més 
enllà del que establix la llei conduïx 
a:

 • Una gestió més eficient i un 
estalvi de recursos.

 • La millora de processos 
productius i un incentiu a la 
innovació.

 • La millora de la imatge de 
l’empresa, que pot portar a 
l’increment de la demanda i 
l’augment dels beneficis.

6. La inversió en salut i seguretat 
comporta:

 • Una reducció de riscos i de 
l’absentisme.

 • La millora de la productivitat.
 • Una bona imatge de l’empresa i 

minimitzar els impactes negatius 
dels accidents.

7. Unes bones relacions amb clients 
i entitats i empreses proveïdores 
generen:

 • Major fidelització i satisfacció del 
client.

 • Acceptació d’un preu que 
incorpore el valor afegit de la RSE.

 • Avantatges competitius per 
a atraure les millors entitats i 
empreses proveïdores.

8. La cooperació entre l’empresa i el 
territori permet:

 • Millorar la imatge de l’empresa 
en l’àmbit local.

 • Fidelitzar el client local.
 • La representativitat en els 

processos locals de presa de 
decisions.

9. La transparència i el bon govern 
revertixen en:

 • La millora de les relacions amb 
totes les parts interessades.

 • Una major implicació de les 
parts interessades en la resolució 
dels problemes.

 • Una major facilitat per a 
obtindre finançament extern.

10. Les accions de patrocini, 
d’implicació en la comunitat i d’acció 
social permeten:

 • Associar els valors de l’empresa 
a la imatge de marca.

 • Aconseguir prestigi, legitimació 
social i valoració en l’àmbit local.

 • Disfrutar d’incentius fiscals.

RSE, COMO A VALOR  
ECONÒMIC
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CONCLUSIONS

5. 

En definitiva, com es pot observar 
de manera ràpida, realitzar accions 
RSE són una inversió rendible.

Una altra forma de veure els 
beneficis de la RSE en les empreses 
és el següent llistat, menys detallat 
però amb un altre enfocament:

• Millora en la qualitat dels 
productes: gràcies a una producció 
més natural i més eficient, els 
consumidors se senten més satisfets 
i es mantenen fidels al seu consum.

• Més motivació i compromís 
dels empleats: uns empleats que 
se senten identificats amb les 
polítiques i els valors de l’empresa 
són treballadors més motivats 
i compromesos amb les seues 
tasques.

• Millor imatge pública: derivada 
d’un reconeixement social, gràcies 
a les polítiques o accions dutes 
a terme per l’empresa, com per 
exemple donacions amb motiu 
d’alguna causa benèfica, polítiques 
de producció compromeses amb el 
medi ambient, etc.

• Foment de la innovació: les 
empreses treballen per a trobar 
noves formes d’obtindre productes 
i produir servicis més sostenibles 
que comporten reconeixement 
social i, per tant, siguen socialment 
responsables.

• Avantatges en el finançament: les 
empreses socialment responsables 
obtenen més facilitats per a 
aconseguir finançament. Gràcies 
a les seues polítiques generen 
més credibilitat i confiança cap a 
possibles inversors.

Com veiem, són molts els avantatges 
de l’aplicació de polítiques 
socialment responsables. Perquè 
una política de RSC triomfe i 
siga efectiva, tots i cada un dels 
treballadors de l’empresa han d’estar 
convençuts de la seua efectivitat i 
aprofitament.

 

La RSE és

“una forma de dirigir 
 les empreses basada  

en la gestió dels impactes  
que la seua activitat genera sobre 

els seus clients,  
empleats, accionistes,  

comunitats locals,  
medi ambient i sobre  

la societat en general”

Observatori de  
Responsabilitat Social  

Corporativa


