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Convocatòria 2004-2007

Projecte RESSORT

Entitat promotora:

Promoció i acompanyament de Promoción y acompañamiento
la Responsabilitat Social
de la Responsabilidad Social
de les Pimes per a la millora de
de las Pymes
la qualitat de l’ocupació en el para la mejora de la calidad del
Territori
empleo en el Territorio

Promoting and supporting
SMEs Social Responsibility to
improve the quality of
employment in the Territory

El projecte Ressort té per objectiu
El proyecto Ressort tiene por objetivo The objective of the Ressort Project is to
sensibilitzar i promoure pràctiques de
sensibilizar y promover prácticas de
raise awareness of and promote
responsabilitat social empresarial entre responsabilidad social empresarial entre corporate social responsibility among the
la petita i mitjana empresa dels territoris la pequeña y mediana empresa de los
SMEs of the territories participating in
participants al projecte, així com realitzar territorios participantes del proyecto, así the project by taking action in favour of
actuacions en favor de territoris i
como realizar actuaciones en favor de
socially responsible territories and
organitzacions socialment responsables. territorios y organizaciones socialmente
organisations.
responsables.
El projecte està cofinançat per la
The project is co-financed by the
Iniciativa Comunitària Equal del Fons
El proyecto está cofinanciado por la
European Commission s Equal Initiative
Social Europeu que lluita contra les
Iniciativa Comunitaria Equal del Fondo within the European Social Fund, which
discriminacions de tota mena al mercat
Social Europeo que lucha contra las
fights discrimination of all types in the
de treball. Ressort s'emmarca en l'eix
discriminaciones de toda clase en el
labour market. The Ressort Project
d'adaptabilitat de les empreses als
mercado de trabajo. Ressort se enmarca focuses on the idea of the adaptability of
canvis.
en el eje de adaptabilidad de las
companies to change.
empresas a los cambios.

A

Esquema de projecte

Identificació de realitat RSC-PIMES al territori Sensibilització i difusió de les actuacions
VA
Capacitació
Institucional

Formació de Formadors

Elaboració
Materials

Jornades i accions obertes de capacitació
institucional en RSC a institucions
publiques, empresarials i del Tercer Sector

LU
Acompanyament

Desenvolupament d’Eines i
Instruments
A
Actuacions
directes

CIÓ

Portal

Jornades

Auto-avaluación

Document teòric base –
coherència metodològica

Grup de Treball 1

Assistència a empreses privades i
treballadors (diagnòstic)

Grup de Treball 2

Ass. a empreses privades i
treballadors (implantació)

Grup de Treball 3

Premis RSC locals

Grup de Treball 4

Coop. Interempresarial (fòrum…)
Accions per a promoure Territoris
Socialment responsables
Accions per a treballadors

Valorització i Transferència

Resultats









Bones pràctiques locals en RSE identificades en el territori del projecte
Portal web RESSORT actiu amb notícies, eines, documents i bones pràctiques locals en l'àmbit de RSE per part de
PIMES del Territori.
Jornades de difusió i sensibilització dels resultats del projecte.
Una Jornada final de clausura i valorització del projecte.
Sessions de formació a 120 tècnics i tècniques locals en programes de capacitació en l'àmbit RSE i específicament RSE
per a PIMES.
Sessions de sensibilització adreçades a responsables polítics
Accions d'autodiagnòstic de la pròpia situació RSE a dos dels socis del projecte.
Eines elaborades en els 4 àmbits temàtics de treball establerts pel projecte per al diagnòstic i implantació de RSE a les
PIMES.














Igualtat, conciliació i gestió de la diversitat
Qualitat de les condicions de treball
Medi ambient, salut i seguretat
Mercat, transparència i acció social

Diagnòstic de RSE a 175 empreses.
Implementació d'experiències RSE en 31 empreses.
Accions de reconeixement de comportaments de RSE a PIMES locals de 6 territoris participants del projecte.
Actuacions de 'Cooperació empresarial' per a fomentar la RSE dutes a terme per part de 7 dels socis participants del
projecte.
Accions locals per promoure territoris responsables, en 4 del territoris participants del projecte.
Accions per treballadors i treballadores, i delegats i delegades sindicals per part de les dues organitzacions sindicals
que participen en el projecte.
Accions de valorització i transferència del model Ressort
Accions d'intercanvi i tallers transnacionals en els 4 territoris socis del projecte transnacional 'Equilibrium'.

Resultados









Buenas prácticas locales en RSE identificadas en el territorio del proyecto
Portal Web Ressort activo, con noticias, herramientas, documentos y buenas prácticas locales en el ámbito de la RSE
por parte de pymes del territorio.
Jornadas de difusión y sensibilización de los resultados del proyecto.
Una Jornada final de clausura y valorización del proyecto.
Sesiones de formación a 120 técnicos locales en programas de capacitación en el ámbito RSE y específicamente RSE
para pymes.
Sesiones de sensibilización dirigidas a decisores políticos
Acciones de autodiagnóstico de la propia situación RSE en dos de los socios participantes del proyecto.
Herramientas elaboradas en los 4 ámbitos temáticos de trabajo establecidos por el proyecto para el diagnóstico e
implantación de RSE en las pymes.














Igualdad, conciliación y gestión de la diversidad
Calidad de las condiciones de trabajo
Medio ambiente, salud y seguridad
Mercado, transparencia y acción social

Diagnóstico de RSE a 175 empresas.
Implementación de experiencias RSE en 31 empresas.
Acciones de reconocimiento de comportamientos de RSE en pymes locales de 6 territorios participantes del proyecto.
Actuaciones de 'Cooperación empresarial' para fomentar la RSE llevadas a término por parte de 7 de los socios
participantes del proyecto.
Acciones locales para promover territorios responsables, en 4 de los territorios participantes del proyecto.
Acciones para trabajadores y trabajadoras, y delegados y delegadas sindicales por parte de las dos organizaciones
sindicales que participan en el proyecto.
Acciones de valorización y transferencia del modelo Ressort
Acciones de intercambio y talleres transnacionales en los 4 territorios socios del proyecto transnacional 'Equilibrium'.

Results









Good CSR practices, identified in the Project territory
Ressort website active with news, tools, documents and good local CSR practices undertaken by local SMEs.
Project results dissemination and awareness raising seminars.
Closing seminar to value the project lessons learned.
Training actions for 120 local civil servants trained in CSR capability programmes and specifically in CSR for SMEs.
Awareness raising sessions addressed to politicians
Self-testing actions in CSR undertaken by two Ressort partners.
Tools developed for the application of CSR in SMEs in the 4 work thematic areas of the project.
















Equality, work-life balance and diversity management
Quality of working conditions
Environment, health and safety at work
Market, transparency and social action

Diagnosis on CSR in 175 companies .
Implementation of CSR experiences in 31 companies.
Recognition of CSR good practices among local SMEs in 6 of the project participating territories.
Inter-entrepreneurial cooperation activities to promote CSR in 7 of the project participating territories.
Local actions to promote responsible territories in 4 of the project participating territories.
Actions for employees and Trade Union representatives undertaken by the two Trade Unions participating in the
project.
Actions of transfer and value of the Ressort model
Exchange actions and transnational workshops in all 4 partner territories of the 'Equilibrium' Transnational Project.

Documents i recursos

Documents i recursos

Butlletí electrònic
Boletín electrónico
Newsletter

Publicacions

www.equilibrium-business.com

www.rscat.cat

Bones Pràctiques

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Publicacions

Memòries RSE

Accions continuïtat
 Formació per a tècnics RSE.COOP
 Taula Rodona de bones pràctiques – 5/11/08

 Jornada Espais RSE.COOP – 5/11/08
 Butlletí RSE.COOP
 Web
 Tutories de sensibilització i continuïtat

Accions continuïtat

Programa d’implantació de la
responsabilitat social destinat a les pimes
catalanes impulsat per:

Com s’implanta el programa RSE PIME?

15 mesos d’acompanyament de les empreses
Prèvia

Inicial

Planificació

Execució

Tancament

Presentació de les
sol·licituds de
participació al
Programa

Diagnosi de la
situació inicial de
l’empresa

Detecció i
planificació de les
accions de millora

Desenvolupament
del pla de millora

Diagnosi final

9 (12) mesos

1 mes

1 mes

1 mes

1 mes

Accions de
comunicació

Accions de reforç

Accions
complementàries
de reforç
(per potenciar
valors claus de
l’RSE)

Igualtat d’oportunitats
Conciliació de la vida personal i familiar
Prevenció de riscos laborals

Gestió empresarial avançada

Formació en
gestió
empresarial

Seminaris en línia de gestió empresarial amb temàtica diversa
en funció de les necessitats de l’empresa.

Sessions de formació presencials destinades a personal de
l’alta direcció.

Aportació de les empreses al programa
RSE PIME

Empreses amb un volum de negoci superior als
3 milions d’euros

3.000 euros

Empreses amb un volum de negoci inferior a 3
milions d’euros

1.500 euros

La representació
territorial de les pimes
seleccionades:

Amb una facturació total el darrer any de 182.200.793€,
les activitats econòmiques representades per aquestes
empreses són:

collaboratio
seminari sobre Territoris Socialment Responsables

collaboratio. Una iniciativa per a promoure estratègies
col·laboratives entre empreses, sector social, sector públic i
la ciutadania, basades en el comportament socialment
responsable de cadascuna de les parts, i orientades a
millorar alhora el propi desenvolupament organitzatiu i el
de les comunitats on operen, donant llocs a Territoris
Responsables que maximitzin els processos de creació de
riquesa entesa com Capital Social, Capital Humà, Capital
Natural així com l’obtenció de beneficis sostenibles.
Associació per a les
Nacions Unides

Explorant noves converses entre sectors i organitzacions

Responsabilitats
Empreses grans, mitjanes i
petites van incorporant polítiques
de millora de la seva
responsabilitat davant la societat

El Sector Públic, que té la responsabilitat de la cohesió social i el desenvolupament, valora el foment de l’RSE com
una oportunitat, i alhora millora l’RSA

Les organitzacions socials exerceixen
pressió alhora que estableixen vies de
col·laboració: La gestió de la pròpia
RSO esdevé un repte de coherència

Responsabilitat
Social
de l’Empresa

Responsabilitat
Social
de l’Administració

Responsabilitat
Social de les
Organitzacions

territoris socialment
responsables
Un TSR és aquell que maximitza la seves sinèrgies orientades a un
model de desenvolupament sostenible (econòmic, social, ambiental,
cultural...) atenent les inquietuds de les diferents parts interessades i
a partir de la Responsabilitat Social de cadascun dels seus agents:
Grans Empreses
Fan de l’RSE un eix de la seva estratègia i vetllen per les conseqüències que
les seves actuacions tenen en el territori on s’ubiquen com també en altres
territoris, on operen, sobretot països del tercer món

ONL
Malgrat que la seva finalitat ja
sigui social, es preocupen per
gestionar efectivament la seva RS
especialment vinculada a les
estratègies responsables que en
cada àmbit poden desenvolupar

Professionals
Entenen que el seu bon prestigi va
estretament vinculat a la manera com
exerceixen la pròpia responsabilitat
social, ja que malgrat que no generin
impactes negatius sí que poden
Josep Maria Canyelles 2006
aportar moltes externalitats positives

Pimes

Entenen l’RS com un estil consubstancial i cerquen la màxima complicitat
del territori, posant un especial èmfasi en el seu capital humà

Sector Públic
Lidera
els
processos
de
governança a partir del seu propi
Bon Govern amb transparència,
coherència
estratègica
i
transversal de totes les seves
polítiques,
processos
participatius, i interès general
incloent els interessos de les
parts
(socials,
territorials,
generacionals...)

Ciutadans
Expressa
la
seva
responsabilitat davant la
societat
a
partir
dels
aspectes vinculats al seu
consum,
reconeixent
el
compromís de les empreses
responsables

Col·laboració PIMEC –
Responsabilitat Global
• Identificació de Pimes amb RSE
• Accions de suport consultoria
• Fitxes de millora
• Publicació

RSE de microempreses, sector comercial...

Incorporació d’aspectes amb rellevància nacional (p.e. la llengua)
Incoporación de aspectos con relevancia nacional (p.e. la lengua)
Incorporation of aspects with national relevance (e.g. language)
Link multilingual

Link

Recursos

Objectius generals

1. Promoció de l’RSE entre les empreses
a. Accions específiques
b. Mainstreaming
2. Exemplaritat de la Cambra en la seva RSE
a. Legitimitat
b. Tracció
c. Visibilitat
3. Estratègia de territori
a. Opinió i compromís
b. Territoris Socialment Responsables

ADEG

 Compromís amb entorn social i econòmic: entén com a prioritari el

progrés del territori, en tant que beneficia el conjunt de la ciutadania i
entitats que hi conviuen i garanteix el futur de les activitats que s'hi
desenvolupen. Defensen el teixit empresarial i el seu desenvolupament,
alhora que promouen l’RSE
 Sentit de la coherència: no sols promouen la qualitat o l’RSE sinó que
progressivament han anat certificant-s’hi entenent que aquesta la
millor manera que comunicar-ne la importància
Compromisos
 L’ADEG va posar en marxa un apartat al web sobre Mobbing
 Adhesió Manifest Empresa Inclusiva i Projecte Timol
 2006: Any temàtic de l’RSE. Decàleg de l'Ètica Empresarial
 2007: Any temàtic del Desenvolupament Sostenible
 Certificats en la norma SA8000

Referències: Estatut d’Autonomia de Catalunya


5. La Generalitat ha d’afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor tenint en
compte la responsabilitat social de l’empresa, la lliure iniciativa i les condicions de competència, i ha de
protegir especialment l’economia productiva, l’activitat dels emprenedors autònoms i la de les empreses petites
i mitjanes. La Generalitat ha de fomentar l’acció de les cooperatives i les societats laborals i ha d’estimular les
iniciatives de l’economia social.
EAC 2006.
Art. 45. Àmbit socioeconòmic



5. La Generalitat debe favorecer el desarrollo de la actividad empresarial y el espíritu emprendedor teniendo en
cuenta la responsabilidad social de la empresa, la libre iniciativa y las condiciones de competencia, y debe
proteger especialmente la economía productiva, la actividad de los emprendedores autónomos y la de la
pequeña y media empresas. La Generalitat debe fomentar la acción de las cooperativas y las sociedades
laborales y debe estimular las iniciativas de la economía social.
EAC 2006.
Art. 45. Ámbito socioeconómico



5. The Generalitat shall favour the development of business activity and the entrepreneurial spirit, taking into
account the social responsibility of the company, free enterprise and the conditions for competitiveness, and
shall protect in particular the productive economy and the activity of self-employed entrepreneurs, and of
small and medium-sized enterprises. The Generalitat shall foster the action of cooperatives and labour
associations and shall stimulate social economy initiatives.
EAC 2006.
Art. 45. Socio-Economic field

Actuacions de la Generalitat de Catalunya



















Activitats de sensibilització, informació i elaboració de guies de suport en RSE.
Suport a estudis i investigacions: Càtedra Ethos i Centre d’Estudis de Justícia. Es fan uns sis estudis per any.
Impuls d’un programa d’acompanyament en el procés d’implantació de la responsabilitat social (RSE.coop) destinat
a les empreses de l’economia cooperativa.
Assessorament directe a empreses en la implantació de bones pràctiques laborals.
Subvencions per a actuacions concretes en RSE: etiquetatge ecològic, sistemes de gestió ambiental, ecodisseny,
mitigació del canvi climàtic, estalvi i eficiència energètica, promoció de les energies renovables, integració a
l’empresa de col·lectius desfavorits i altres.
Incorporació de criteris ambientals i socials en els procediments d’adjudicació dels concursos públics. Inici d’una
política per introduir progressivament el clausulat social i ambiental en la contractació pública.
Mesures internes per millorar les condicions de treball del personal que treballa a la Generalitat, tal com l’impuls
d’un projecte pilot de teletreball i l’aprovació d’un protocol d’actuacions per a la intervenció en casos d’assetjament
sexual a la feina.
Impuls a les bones pràctiques ambientals i de gestió de residus a les oficines de l’Administració de la Generalitat i a la
formació en aquests temes (els formació en bones pràctiques en matèria de prevenció de riscos laborals i medi
ambient).
Desenvolupament d’accions en diferents àmbits (normatives, econòmiques, d’entorn, de formació, d’informació i
conscienciació...) per assolir un nou model energètic sostenible en el futur per a Catalunya, tal com estableix el Pla
de l’energia de Catalunya 2006-2015 i el seu Pla d’acció 2006-2010.
Aprovació i desenvolupament del Programa GenerCat, programa d’estalvi i eficiència energètica als edificis i
equipaments de la Generalitat de Catalunya, aprovat l’abril de l’any 2007.
Impuls a les certificacions ambientals EMAS i ISO 14001 en els centres de la Generalitat.
Inici i impuls de projectes generals d’RSE en les empreses públiques de la Generalitat.
Foment de la col·laboració empresarial en actuacions d’interès general a través de l’Agència de Patrocini i Mecenatge.

Actuaciones de la Generalitat de Catalunya



















Activitats de sensibilització, informació i elaboració de guies de suport en RSE.
Suport a estudis i investigacions: Càtedra Ethos i Centre d’Estudis de Justícia. Es fan uns sis estudis per any.
Impuls d’un programa d’acompanyament en el procés d’implantació de la responsabilitat social (RSE.coop) destinat
a les empreses de l’economia cooperativa.
Assessorament directe a empreses en la implantació de bones pràctiques laborals.
Subvencions per a actuacions concretes en RSE: etiquetatge ecològic, sistemes de gestió ambiental, ecodisseny,
mitigació del canvi climàtic, estalvi i eficiència energètica, promoció de les energies renovables, integració a
l’empresa de col·lectius desfavorits i altres.
Incorporació de criteris ambientals i socials en els procediments d’adjudicació dels concursos públics. Inici d’una
política per introduir progressivament el clausulat social i ambiental en la contractació pública.
Mesures internes per millorar les condicions de treball del personal que treballa a la Generalitat, tal com l’impuls
d’un projecte pilot de teletreball i l’aprovació d’un protocol d’actuacions per a la intervenció en casos d’assetjament
sexual a la feina.
Impuls a les bones pràctiques ambientals i de gestió de residus a les oficines de l’Administració de la Generalitat i a la
formació en aquests temes (els formació en bones pràctiques en matèria de prevenció de riscos laborals i medi
ambient).
Desenvolupament d’accions en diferents àmbits (normatives, econòmiques, d’entorn, de formació, d’informació i
conscienciació...) per assolir un nou model energètic sostenible en el futur per a Catalunya, tal com estableix el Pla
de l’energia de Catalunya 2006-2015 i el seu Pla d’acció 2006-2010.
Aprovació i desenvolupament del Programa GenerCat, programa d’estalvi i eficiència energètica als edificis i
equipaments de la Generalitat de Catalunya, aprovat l’abril de l’any 2007.
Impuls a les certificacions ambientals EMAS i ISO 14001 en els centres de la Generalitat.
Inici i impuls de projectes generals d’RSE en les empreses públiques de la Generalitat.
Foment de la col·laboració empresarial en actuacions d’interès general a través de l’Agència de Patrocini i Mecenatge.

Pla RSGencat
enllaç

enlace

link

Accions
d’Ajuntaments

Ajuntament de Mataró
Exemple de Fitxa de Bona Pràctica d’RSE en PIME

Ajuntament de Mataró
Exemple de Fitxa de Bona Pràctica d’RSE en PIME

CERTIFICACIONS

• Curs “RSE. Una aposta per la creació de valor per a
PIMES". 2 crèdits lectius. A cada convocatòria es fan
dos fòrums de debat. CSR: a commitment to
creating value for SME









Xavier Martínez, director general de TECNOL (estiu 2006)
Carles Campuzano, promotor de la Subcomissió d’RSE al Congrés dels
Diputats
Josep Maria Lloreda, president de KH Lloreda (hivern 2007)
Eduard Brull, director general del Grup Qualitat (estiu 2007)
Cristóbal Colón, president de La Fageda (hivern 2008)
Josep Santacreu, conseller delegat de DKV Assegurances (estiu 2008)
Martín Frías, president d’MRW (hivern 2009)
Xavier Cardona, president de l’ADEG (juliol 2009)

• Bloc d’RSE dins el postgrau de
“Dinamització de zones comercials”
promogut per la Diputació de Barcelona
Master in urban trade management

La formació ens permet
generar un bon impacte

Training allow us to
generate a great impact

Destinataris i destinatàries de la formació feta per Josep Maria Canyelles en matèria d’RSE:

2007

2008

2009

326

345*

Alumnes

431
Hores

·

350
Mitjana hores curs

17,4

Hours

210
·

Average: hrs per course

21,9

Assistents conferències ·

690

218*

570

18,6*

Speech atendance

780*

* Falta nov-des

Josep Maria Canyelles


Entén l’RSE com una dimensió
estratègica del model d’empresa i
aposta per les estratègies de base
col·laborativa.

 Defensa la singularitat del model en
cada organització i l’especificitat de
l’RSE, l’RSA (de les Administracions),
l’RSO (de les Organitzacions socials) i
l’RSU (de les Universitats).
 Desenvolupa el concepte de Territoris
socialment Responsables, com
una aposta per posar en valor la RS
de totes les parts i la creació de valor
des de les aliances estratègiques,
l’aprofundiment en les sinèrgies.
 Brinda part de la seva dedicació al foment
i a la comunicació per ajudar a fer
comprendre
el
sentit
profund
d’aquest enfocament de gestió i
l’oportunitat de treballar en una
agenda
comuna
d’interès
empresarial i social.

Josep Maria Canyelles 2009

Gràcies!
www.responsabilitatglobal.com
jmcanyelles@collaboratio.net
Promotor de
www.responsabilitatglobal.com
Promotor de
collaboratio
iniciativa per als
territoris socialment responsables
Coordinador de la Comissió de
Responsabilitat Social de l’
www.accid.cat
Col·laborador de
l’Associació per a les
Nacions Unides
www.anue.org
Professor de Programes Directius i
MBA en diferents universitats
UOC, Fundació Pere Tarrés (URL),
UPC, UB IL3...
Assessor de la
Cambra de Comerç
de Barcelona

Josep Maria Canyelles








Entiende la RSE como una dimensión
estratégica del modelo de empresa
y apuesta por las estrategias de
base colaborativa.
Defiende la singularidad del modelo
en
cada
organización
y
la
especificidad de la RSE, la RSA (de
las Administraciones), la RSO (de las
Organizaciones sociales) y la RSU (de
las Universidades).
Desarrolla el concepto de Territorios
socialmente Responsables, como
una apuesta para poner en valor la
RS de todas las partes y la creación
de
valor
desde
las
alianzas
estratégicas, la profundización en las
sinergias.
Brinda una parte de su dedicación a la
difusión y a la comunicación, para
ayudar a hacer comprender el
sentido profundo de este enfoque de
gestión y la oportunidad que ofrece
trabajar en una agenda común de
interés empresarial y social.

¡Gracias!
www.responsabilitatglobal.com
jmcanyelles@collaboratio.net
Promotor de
www.responsabilitatglobal.com
Promotor de
collaboratio
iniciativa para los
territorios socialmente responsables
Coordinador de la Comisión de
Responsabilidad Social de
www.accid.cat
Colaborador de la
Asociación para las
Naciones Unidas
www.anue.org
Profesor de Programas Directivos y
MBA en varias universidades
UOC, U.Ramon Llull,
UPC, UB IL3...
Asesor de la
Cámara de Comercio
de Barcelona

Josep Maria Canyelles








Understands CSR as a strategic
dimension for a company and does
believe in collaborative strategies.
Defends the singularity of the model
for each organization and the specificity
of the responsibility of the Public
Administration, NGOs and Universities.
Develops the concept of Socially
Responsible Territories, as a path to
get into value the responsibility from
the whole of the stakeholders and value
creation trough strategic alliances and
deepening in synergies.
Devotes a part of his dedication to
broadcast and communication, in
order to help to making understand the
deep meaning of this management
approach and the opportunity to share a
common agenda for private, public and
social interests.

Thanks!
www.responsabilitatglobal.com
jmcanyelles@collaboratio.net
Promotor de
www.responsabilitatglobal.com
Promotor de
collaboratio
iniciativa per als
territoris socialment responsables
Coordinador de la Comissió de
Responsabilitat Social de l’
www.accid.cat
Col·laborador de
l’Associació per a les
Nacions Unides
www.anue.org
Professor de Programes Directius i
MBA en diferents universitats
UOC, Fundació Pere Tarrés (URL),
UPC, UB IL3...
Assessor de la
Cambra de Comerç
de Barcelona

