Responsabilitat Social i el marc de referència
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Perspectiva internacional:
1976 - Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)

Són recomanacions dels governs dirigides a les empreses multinacionals, que anuncien principis i normes
voluntàries per a una conducta empresarial responsable compatible amb les legislacions aplicables. L’objectiu
de les Directrius és garantir que les activitats d'aquestes empreses es desenvolupin en harmonia amb les
polítiques públiques, enfortir la base de confiança mútua entre les empreses i les societats en les quals
desenvolupen la seva activitat, contribuir a millorar el clima per a la inversió estrangera i potenciar la
contribució de les empreses multinacionals al desenvolupament sostenible.

http://www.oecd.org/dataoecd/21/20/16975360.pdf

1998 - Organització Internacional del Treball (OIT)

Declaració mitjançant la qual els estats membres de l'OIT es comprometen a respectar i promoure, amb
independència que hagin ratificat o no els convenis corresponents, els principis i drets de llibertat d'associació
i llibertat sindical, reconeixement efectiu de la negociació col·lectiva i el dret de vaga, eliminació del treball
forçós o obligatori, abolició del treball infantil i eliminació de la discriminació en matèria d'ocupació.

http://www.ilo.org/ilolex/cgilex/pdconvs.pl?host=status01&textbase=ilospa&document=2&chapter=26&query=%28%23docno%3D261998%29+
%40ref&highlight=&querytype=bool

2000 - Organització de les Nacions Unides (ONU)

És una iniciativa de compromís ètic perquè les entitats de tots els països acullin, com a part integral de la
seva estratègia i de les seves operacions, deu principis de conducta i acció en matèria de drets humans,
treball, medi ambient i lluita contra la corrupció.

http://www.pactomundial.org/

2003 - El Banc Mundial - Equator Principles

Marc de referència sobre qüestions socials i ambientals destinat a bancs i entitats financeres que permet la
integració de criteris d’RS en l’avaluació d’inversions i el finançament de projectes de desenvolupament a
escala mundial.
http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm
Perspectiva espanyola:
2011- Llei d’economia sostenible

Publicada al BOE del 7 de març, aprovada pel Congrés el 15 de febrer 2011 la Llei d'economia sostenible, un
ampli conjunt de canvis normatius destinats a proporcionar un millor entorn regulatori als agents econòmics
perquè gaudeixin d'una posició més competitiva en el moment en que s'iniciï la recuperació econòmica.

Aquesta Llei forma part d'una estratègia que té com a objectiu fonamental establir les bases per a un model
de desenvolupament i creixement de l'economia espanyola més sostenible. D'aquesta estratègia formarà
també part un programa de reformes estructurals amb un horitzó de deu anys.
La Llei s'articula sobre tres grans pilars: la millora de l'entorn econòmic, l'impuls de la competitivitat i l'aposta
per la sostenibilitat mediambiental.

http://www20.gencat.cat/docs/rscat/05%20-%20Actualitat/06Documents/Arxius/Ley%202_2011%20economia%20sostenible.pdf

2008- Creació del Consell Estatal de responsabilitat social

És l’òrgan col·legiat assessor i consultiu del Govern, adscrit al Ministeri de Treball i Immigració, que té per
objectiu el disseny d’una política de foment de l’RS. Consta d’una comissió permanent i diversos grups de
treball.
2009 - Primera reunió de constitució de la comissió permanent del consell estatal de responsabilitat social de
les empreses, en la qual es van constituir els grups de treball següents.

1.

El paper de l’RS davant de la crisi econòmica: la seva contribució al nou model productiu, la
competitivitat i el desenvolupament sostenible.

2.

Transparència, comunicació i estàndards dels informes i memòries de sostenibilitat.

3.

Consum i inversió socialment responsable.

4.

L’RS i l'educació.

5.

Gestió de la diversitat, cohesió social i cooperació al desenvolupament.

http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/consejo_rse/index.htm

2007- Grup d’experts de diàleg social

Creació d'un informe en el qual s’elabora una nova definició de responsabilitat social empresarial com a
conjunt de compromisos de divers ordre: econòmic social i ambiental, adoptats per les empreses,
organitzacions, administracions públiques i privades i que constitueixen un valor afegit al compliment de les
seves obligacions legals, contribuint alhora al progrés social i econòmic en el marc d’un desenvolupament
sostenible.

http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/dialogo_rse/index.htm

2006- Informe sobre les conclusions de la subcomissió sobre responsabilitat social de l’empresa.

Informe realitzat a partir dels documents de treball del fòrum d’experts, que va ser publicar el 27 de juny de
2006.

http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/NoticiasDoc/NoticiasPortada/InformeDiputadosRSE.pdf

2005- Creació del Fòrum d’Experts en RSE

El fòrum d'experts en RSE va ser constituït el 17 de març de 2005 per iniciativa del Ministeri de Treball i Afers
Socials amb la participació de representants de diversos ministeris i d'experts provinents de grups
empresarials, organitzacions de la societat civil i de la universitat. Va finalitzar els seus treballs el 12 juliol
2007, sessió en què es va acordar el document Les polítiques públiques de foment i desenvolupament de l’RS a
Espanya.

http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/foro_expertos/index.htm

Perspectiva europea:

2001- Comissió Europea

Crea un marc conceptual de l’RS. La Comissió Europea publica aquest llibre el juliol de 2001 amb l’objectiu
d’iniciar un debat al si de la UE sobre els mitjans de foment de la responsabilitat social

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0366:FIN:ES:PDF

2002- Comissió Europea

Els estats membres arriben a un consens sobre el concepte d’RS: com un conjunt de valors o canvi d’actituds
que adopten les empreses de manera voluntària més enllà de les obligacions jurídiques i que suposarà en un
futur un retorn d’interès per a la mateixa organització.

De la mateixa manera s’acorda que l’estratègia comunitària de promoció de l’RS ha de basar-se en

•

Donar a conèixer millor l’impacte positiu de l’RS a les empreses i la societat.

•

Fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques.

•

Promoure el desenvolupament de les capacitats i competències de gestió a l’àmbit de l’RS.

•

Fomentar l’adopció de pràctiques socialment responsables a les pimes.

•

Integrar l’RS a les polítiques comunitàries.

•

Crear un fòrum europeu multilateral sobre l’RS.

http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/RespoSocEmpresas/documentos_rse/contenidos/Com-Comis-RSE-2002.pdf

2002- Fòrum Europeu Multistakeholder sobre Responsabilitat Social Empresarial

Aquest espai de diàleg va permetre apropar representants dels principals grups d’interès (empresariat,
treballadors/ores, consumidors/ores, associacions professionals, xarxes d’empresa) amb el resultat d’un
informe final que conté un conjunt de recomanacions.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/multistakeholder-forum/index_en.htm

2006- Comissió Europea

Creació de l’Aliança Europea de l’RS per tal de fer d’Europa un pol d’excel·lència de l’RS

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/multistakeholder-forum/index_en.htm

2009 - SpainSIF. Fòrum Espanyol d’Inversió Socialment Responsable
Una plataforma integrada per entitats financeres, gestores, proveïdors de serveis, organitzacions sense ànim
de lucre i sindicats, tots vinculats a les ISR. Aquest Fòrum pretén ser un punt de trobada i referència per a
generar i difondre coneixement sobre la ISR, així com conscienciar i impulsar canvis en els processos d'inversió
en la comunitat inversora, les administracions públiques, les empreses i la ciutadania en general.

http://www.spainsif.es/

2009-Eurosif . European Sustainable Investment Forum

És una xarxa panaeuropea de grups de pressió que promouen i desenvolupen la inversió sostenible i
responsable, a través dels seus circuits d'informació i educació.

http://www.eurosif.org/
Enllaços

•
•
•

Projecte Ressort
Departament de Treball i Indústria: relacions laborals
Confederació de cooperatives

Responsabilitat social – Generalitat de Catalunya:
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoi
d=3218cf005d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3218cf005d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&v
gnextfmt=default

Institut Català de les dones: http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones
Red Retos: http://www.mtin.es/uafse/es/COP/redRETOS/index.html
Ley de Igualdad: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
Ley de Conciliación: http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38934-38942.pdf
Llei de conciliació per les administracions públiques:
http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat/acordsdegovern/50531acords/conciliacidelavidape
rsonalfamiliarilaboral.jsp
Documents

•
•
•
•
•
•

1r Llibre bones pràctiques en RS a les PIME
2n Llibre bones pràctiques en RS a les PIME
Estudi de mercat RS
Bones pràctiques d'empreses de Mataró 2008
Bones pràctiques d'empreses de Mataró 2009
Bones pràctiques d'empreses de Mataró 2010

